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29april1987afscheidvanhetProefstation.VoorzitterG.KooijPzn bevestigtdegoudenProefstationspeldmetdiamantopderevers

14

VOORWOORD
Voor u ligthet jaarverslagmetbijdragen uithetbloemisterij-praktijkonderzoek.Hetjaarverslagbevateengrootaantalkorte verslagen waarin de
belangrijkste onderzoekresultaten van het afgelopen jaarvermeldstaan.
Daarnaastbevathetverslagvoorheteerstookenigeinformatieoverontwikkelingen binnen de diverse afdelingenvanhetProefstationAalsmeer,met
nameophetvlakvanonderzoek. Net zoals in de bloemisterij voor het
behalen vaneengoedprodukteenadequateinzetvan produktiefactorennodig
is,zogeldtdatook in het onderzoek voor het behalen van een goed
onderzoekprodukt. Aandachtisdaaromindit jaarverslag ookbesteed aanhet
gevenvaninformatie over de ontwikkelingen op het vlak van de voor
onderzoekbelangrijksteproduktiefactor:depersoneleontwikkelingen.
De bloemisterij is een dynamischebedrijfstak,diezichinsteedsnieuwe
richtingen steedsverderontwikkelt.Omadequaatvanuithetonderzoekop de
vele ontwikkelingen indebedrijfstak intekunnen spelenheefthetProefstation zichin1986gereorganiseerd.Dereorganisatieheeftnietalleeneen
verandering in structuurmetzichmeegebracht,maarisgepaard gegaanmet
eenaantalwijzigingen ophetpersonelevlak.In1986isophetProefstation
een nieuwe directie aangetreden.BovendienheefthetProefstation in1986
eenaantalnieuwemedewerkersmogenbegroeten.Wijzend opdestructurele en
personele wijzigingenwelkein1986plaatsgevonden hebbenmogenwevoorhet
Proefstation 1986het 'jaarvandeveranderingen'noemen.Dezeveleveranderingen hebben vanvelen,binnenenbuitenhetProefstation,extraaandacht
gevergd.Nuhet 'jaarvandeveranderingen'achteronsligtkijkt ieder der
betrokkenen (intern en extern) eropzijnmanieropterug,methetvaste
voornemen zichmetnieuweenergie intezettenvoor het bloemisterijonderzoektenbehoevevandebedrijfstak.
Het Proefstation isin1986begonnenmethetwerkenvolgenseenvooronderzoekers,ministerieenvooralpraktijk inzichtelijkbeheersbaaren bestuurbaar landelijk onderzoekprogramma. Metnameaandesturingvanhetonderzoekprogrammavanuitdelandelijke praktijkorganisaties, via onder andere
NTS en VBN en hetinzichtelijkmakenvanvooronderzoekbenodigdekeuzen
(ondermeer tussengewassen)isveelaandachtgeschonken.Ook de voorlichting, met name hetConsulentschap inAlgemeneDienstvoordeBloemisterij
heefthiereenbelangrijke taakin.Metnamedekwaliteitinde keten, van
uitgangsmateriaal totgeoogstprodukt,iseenzwaartepuntvan onderzoekvan
hetProefstation geworden.Ondermeervanwegedesamenhangvan schakelsinde
keten is gekozen voor een projectmatige onderzoekaanpak,waarbijineen
projectookinderdaad samenhangendeproblemenin hun samenhang onderzocht
worden.
In ditverslagjaarwerdhet'Houdbaarheidsgebouw'geopend.DeafdelingProduktkwaliteitkanhiermeeuitdevoeten.Hetgeefteenste meer aan welke
waardehetProefstation hechtaanonderzoeknaarkwaliteitindeketen.
De ontwikkelingen in de bloemisterijvervullen onsmetzorg.Structureel
zittenerzakenscheef.Eenoverproduktiedoetdeprijzen onderdrukzetten.
Maar wat is overproduktie?Hetbetekentdatdeafzetkanalennietinstaat
zijndetoegenomen produktleoptevangen.Meermarktenmoeten opengebroken
worden,maarvooralmeergerichtereclamenaardeconsument toeisinveleookWesteuropese landenalsFrankrijkenEngeland-nodig.Van overproduktie
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zoualgeensprakezijnalsdeconsument indegenoemdelandeneenbloemetje
evenonmisbaar zouvindenalshetgevalisinlandenals West-Duitsland en
Nederland.
Nudeveranderingen indeorganisatievanhetProefstation gerealiseerdzijn
- endatheeftveeloverleggekost-zalhetProefstation het komende jaar
zich weer met volledige inzetkunnenwijdenaanhetonderzoek tenbehoeve
vandeNederlandsebloemisterij.Daarmaguvanverzekerdzijn.

Dr.Tj.Reitsma
directeur
ProefstationvoordeBloemisterij
inNederland

Sinds1januari 1986isDr.Tj.Reitsmawerkzaamalsdirecteur van het
ProefstationvoordeBloemisterijalsopvolgervanIr.J.vanDoesburg

16

PLAATSENMETBLOEMISTERIJONDERZOEK

1)

ProefstationvoordeBloemisterij,Linnaeuslaan2a,1431JVAalsmeer,
telefoon02977-26151
Bestuur
KringBloemenveilingen (V.B.N.)

C.Mostert,Naaldwijk,
penningmeester
W.H.vanKampen,Naaldwijk
L.Buis,Aalsmeer
A.vanderMeer,Rijnsburg
J.MaarseAzn,Aalsmeer
R.F.G.Mulder,Erica
M.J.Alderen,DeKwakel,vice-voorzitter
B.J.Wegman,Aalsmeer
A.Zeestraten,Pljnacker
Ing.C.Oostlander,Leiden
S.vanAmesfoort,DenHelder
C.deRidder,Aalsmeer
N.W.Spaargaren,Amstelveen
B.J.M.Evers,Lent
Ir.J.E.C.Spithoven,DenHaag
M.J.vandenHeuvel,Rijsenhout
Ing.L.Mulder,DenHaag
(adviserend lid)
Ir.J.D.Bijloo,Wageningen
(adviserend lid)
Ir.H.A.Gonggrijp,DenHaag
Dr.Ir.E.A.Goewie,DenHaag

NederlandseVerenigingvanTuinbouwstudiegroepen

Kring Tuin-enlandschapsvoorziening
Vereniging Bloemist-Winkeliers
VerenigingvoorGroothandel inBloemkwekerijprodukten
ProduktschapvoorSiergewassen
Landbouwschap

N.R.L.O.
MinisterievanLandbouwenVisserij

Ing.J.Rijksen,Maartensdijk,
secretaris
W.J.J.Kea,Amstelveen

Benoemd doorhetbestuur

Directie
Directeur
Adjunct-directeur

Dr.Tj.Reitsma
Dr.Ir.R.D.Woittiez

Stafafdeling Informatica
Hoofd

Ing.L.J.G.Aarsen
Ing.F.Steinbuch
Ing.F.Bakema
A.L.Verlind

1)situatieper31december1986
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Teelt
Hoofd

Dr.Ir.G.A.vandenBerg

Kerngroep Teeltoptimalisatie

Ir.J.V.M.Vogelezang
Ing.J.H.L.M.deDood
Ing.M.P.Beuzenberg
Ing.C.G.T.Uitermark
Ing.P.C.vanOs
Ing.M.T.deGraaf-vanderZande
Th.vanderKrogt
vacature
vacature

KerngroepBedrijfssynthese

Ir.E.vanRijssel
vacature
vacature

Produktkwaliteit
Hoofd

Dr.Ir.C.VonkNoordegraaf

KerngroepUitgangsmateriaal

Dr.Ir.W.Sytsema (gedetacheerd
PBSG)
J.Ch.Hakkert(gedetacheerdCOWT)
Ing.Y.Hermes
J.Westerhof
M.Hoogeveen
L.Legemaate(RIVRO)
A.deGelder (RIVRO)
T.deJong(FGS)
vacature

Kerngroepnaoogst

Dr.Ir.U.vanMeeteren
Ing.E.Ch.Kalkman
Ing.G.E.Mulderij
J.M.A.Versluijs
vacature

Vaktechnische onderzoekondersteuning
Hoofd

Dr.Ir.R.D.Woittiez

KerngroepGewasbescherming

Ing.F.B.Dirkse
Ing.J.J.Amslng
M.Boogaard
M.v.d.Vrie(IPO)
Ir.F.A.Hakkaart(IPO)
Ir.H.Rattink(IPO)
C.Sanders(NAKS)

KerngroepWaterhuishouding enBemesting N.A.Straver
M.G.Warmenhoven
Ir.C.deKreij(IB)
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KerngroepProduktiefactoren

Ing.L.Oprel
Ing.P.A.vanWeel (IMAG)
Ing.H.Freriks(IMAG)

Bedrijf
Hoofd

Ing.J.Bonnyai

SectieTeelttechniek

C.H.Kleinhesselink
M.A.A.vanderSteen
J.Tolsma
J.W.deVries
A.G.deBok
A.A.M.Böhm
A.A.M,vandeWurff
.1.vanZoest
J.Stammes
F.Akse
I).Ayapassa
C.H.Th.Beelen
C.I.Boer
P.Braamhorst
K.vanDam
S.A.vanDoorn
M.A.C.Reijnders
S.M.C.Schreuder
H.Schüttler

SectieBedrijfstechniek

J.J.Stoof
H.Groeneveld
P.Okkersen
A.P.Zwartendijk

AlgemeneZaken
Hoofd

R.Medemblik
H.C.H.M.vanEngelen-vanderBijl
Th.J.Kock-Legerstee
I.Westerink
M.J. 'tHart
C.M.M,deBoer
H.Stephan
J.Benschop
G.Sakowltz
W.C.Kamp-Dalemans
vacature
vacature
vacature

ConsulentschapInAlgemeneDienstvoordeBloemisterij,Llnnaeuslaan2a,
1431JVAalsmeer,telefoon02977-26151
Consulent
Voorlichtingscoördinator bloemen

Ir.C.A.M.Groenewegen
Ing.W.Jongenotter
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Voorlichtingscoördinatorplanten
IngenieurBedrijfssynthese

Ing.G.Buys
Ir.J.Th.C.deJong

HetConstilentschapinAlgemeneDienstvoordeBloemisterij.Van linksnaar
rechtsG.Buys,H.deJong,W.Jongenotter enC.Groenewegen

ProefstationvoorTuinbouwonderGlas,Zuidweg38,2671MNNaaldwijk,
telefoon01740-26541
AfdelingGrond,waterenbemesting

Ing.W.Voogt
Ing.D.Theune
A.TJ.vandenBos

AfdelingTeeltenkasklimaat

Ir.J.P.Straatsma
C.Heidemans
Ir.G.W.H.Welles
J.C.Doorduin
Ing.A.P.vanderHoeven
Ir.A.N.M,deKoning
G.P.A.vanHolsteijn
C.F.M.Wubben

AfdelingFysiologie

Ing.D.Klapwijk
Ir.N.vanBerkel
S.A.Tooze

Plantenziekten enziektebestrijding

Ing.H.J.M,vanDorst
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AfdelingBedrijfssynthese

Ing.J.K.Nienhuis
Ing.P.Vermeulen

LaboratoriumvoorBloembollenonderzoek,Vennestraat 16,Postbus85,2160AB
Lisse,telefoon02521-19104
Auteurs

Ir.J.W.Stoop
C.O.N,deVroomen

ProeftuinRijnsburg enOmstreken,LaanvanVerhof 1,2231 CERijnsburg,
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,Alendorperweg 73,GLVleuten,telefoon03406-1326
Chef
Ir.L.Breedveld
Auteur
Ing.M.E.A.Glas
BloementeeltproeftuinNoord-Nederland, Zevenhuizerweg49,9761ADEelde
(Dr.),telefoon05907-1288
Chef
J.Sieben
Auteurs
Ing.J.M.D.Buisman
Ing.J.C.Hoogstrate(ConsulentschapvoorAkker-enTuinbouw,
Assen)
Ing.T.J.Dijkstra (Consulentschap
voorAkker-enTuinbouw,Assen)
ProeftuinNoord-Hmburg, Straelseweg 370,5916ADVenlo,telefoon077-16457
Chef
Auteur

M.Hesen
Ing.A.vandeWiel-vanSon

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

G.deWagt
D.deRoever-vandeBelt
C.Sanders

Afdeling taxonomie
Taxonoom
Assistente

Drs.W.L.A.Hetterscheid
J.Roorda
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Erbestaatophet Proefstation voor de
Bloemisterij inAalsmeerdemogelijkheid
totrondleidingenbezichtiging van het
kassencomplex. De rondleidingen hebben
eenalgemeenkarakterenzijninprincipe
bedoeldvoorvakgerichte groepen.Aanvragenhiervoordienen tijdig schriftelijk
ingediend tewordenbijdedirecteur.
Daarnaast wordterwekelijkseenbezoekmiddaggehoudenvan 14.00 - 17.00 uur.
Jaarlijkswordteenaantalvoorlichtings(mid)dagengehoudenoverdiverseteelten.
In samenwerkingmetandereproefstations
eninstellingenwordteenuitgebreid programmaverzorgd.
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DEORGANISATIEVANHETP.B.N.
HetP.B.N,telt73medewerkers.Bijtweevanhen,de directieleden, berust
dedagelijkse leidingvanhetP.B.N.Dedirectiebestaatuit:
Dr. Tj. Reitsma (directeur)enDr.Ir.R.D.Woittiez(adj.directeur).De
overige71medewerkersvanhetProefstationzijnverdeeld overzes afdelingen, teweten:
- deonderzoekafdeling TeeltmetdekerngroepenTeeltoptimalisering(8medewerkers)enBedrijfssynthese(3medewerkers)
-deonderzoekafdeling ProduktkwaliteitmetdekerngroepenUitgangsmateriaal
(6medewerkers)enNa-oogst (5medewerkers)
- de afdeling Vaktechnische Onderzoekondersteuning tenbehoevevanonderzoek-inhoudelijkeondersteuning,waarbinnenookeenaantal gedetacheerden
vanLandbouwkundigeOnderzoekinstellingen zijngeplaatst
- deafdelingBedrijf terondersteuningvanonderzoekuitvoering
- deafdelingAlgemeneZakenteralgehele ondersteuning
- deafdeling Informatica(stafafdeling)
Door deaanwezigheid vandekerngroepenuitgangsmateriaal,teeltoptimaliseringenna-oogstkanhetP.B.N,zichinzijnonderzoek spiegelenaande bedrijfskolom zoalsdieindebloemisterijtevindenis.De structuurvanhet
P.B.N,isinonderstaand organogram aangegeven,waarbijvoor iedereafdeling
hetaantalP.B.N.-medewerkers tussenhaakjesisvermeld.
Directeur-Generaalvoor
LandbouwenVoedselvoorziening

Bestuur

DirecteurAkker-enTuinbouw
DirecteurP.B.N.(1)
CAD-Bloemisterij
Adj.directeur
Onderzoek* (1)
jlnformatica(4)|

Afdeling
Produktkwaliteit
(12)

I

AfdelingVaktechnischeOnderzoekondersteuning*
(7)

I

Afdeling
Bedrijf
(25)

Afdeling
AlgemeneZaken
(11)

* AfdelingshoofdVaktechnischeOnderzoekondersteuning istevensadjunctdirecteur
Aanhetonderzoek tenbehoevevandeBloemisterijwordtookdeelgenomendoor
eenaantalophetP.B.N,gedetacheerdemedewerkers (10intotaal)van Landbouwkundige onderzoekinstellingen, zoals R.I.V.R.O., L.E.I., I.M.A.G.,
I.C.W.,I.B.
Behalve op hetProefstation inAalsmeerwordtonderzoek tenbehoevevande
Bloemisterijverrichtopdevolgendeinstellingen:
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HetProefstationvoorTuinbouwonderGlas(P.T.O.G.)teNaaldwijk.
HetLaboratoriumvoorBloembollenOnderzoek (L.B.O.)teLisse.
HetProefstationvoorBoomteeltenStedelijkGroen(P.B.S.G.)teBoskoop.
DeregionaleProeftuinen teRijnsburg,Vleuten,Lent, Eelde/Paterswolde en
Venlo.
HetInstituutvoorBodemvruchtbaarheid (I.B.)teHaren(Groningen).
HetLandbouwEconomischInstituut (L.E.I.)teDenHaag.
Verschillende instituten teWageningen(I.V.T.,I.P.O.,I.T.A.L.,I.M.A.G.,
C.A.B.O.,Sprenger Instituut)enhetLaboratoriumvoor Tuinbouwplantenteelt
vandeLandbouwhogeschool.

Per 1maart 1986werd totadjunct-directeur enafdelingshoofd
VaktechnischeOnderzoekondersteuning benoemd Dr.Ir.R.Woittiez
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AFDELINGTEELT
Dr.Ir.G.vandenBerg
De afdeling Teelt isonderverdeeld intweekerngroepen: Teeltoptimalisering
enBedrijfssynthese.DekerngroepTeeltoptimaliseringbevatdriewetenschappelijke onderzoekers envijf technischeonderzoekers.DekerngroepBedrijfssynthesebevat tweewetenschappelijke enéêntechnischonderzoeker.
Teeltoptimalisering
Binnendezekerngroepheeft iedereonderzoekereen 'eigen'aandachts-, c.q.
vakgebied.Voordewetenschappelijkeonderzoekers zijndat:
1.Kasklimaat-microklimaat
2.Waterhuishouding-substraat
3.Morphologie-bloeifysiologie
De technische onderzoekershebben ieder zoweleenvakgebied alseengewas(groep)inhunpakket.Devijfvolgendecombinaties zijnsamengesteld:
1.Substraathijroos
2.Bloeiregulering bijGerbera,orchidee
3.Groeiregulatorenbijperkplantenen 'nieuwe'potplanten
4.Vasteplanten-anjer- 'nieuwe'snijbloemen
5.Gewasbescherming; potplanten
Degroep technischeonderzoekers indezekerngroep isopsterkte, de groep
wetenschappelijkeonderzoekersheeftnog tweevacatures.
De onderzoekers werken in projectverbandnauwsamenmetcollega'suitde
tweeoverigeafdelingen.
Devoornaamste onderzoekprojecten in1986welke in1987doorlopenzijn:
- Microklimaatbijpotplantenonder invloedvanverwarmde tabletten.Gezocht
wordt naar de optimalecombinatiewortel-luchttemperatuur endeinvloed
vanverschillende tabletverwarmingssystemen op het microklimaat en de
groei.
- Teeltsystemen bij roos opsubstraat enoproltabletten.Uitgetestwordt
eenrecirculerend eb/vloed-systeem op roltafels en verschillende matdikten.
- De invloed vandesubstraattemperatuuropproduktie enkwaliteitvanrozen.Specialeaandachtheefthierbijdewinterkwaliteit.
- Deinvloedvanverschillendeuitgangsmaterialen: zetling,stekenweefselkweekopdeproduktievanrozenopsteenwol.
- Selectieproject rozenonderstammen insamenwerkingmethetIVTendeNTS.
- Optimalisering vandeteeltopsubstraatvanondermeerGerberaenAnjer.
Hierbijkrijgtmetname de water- en voedingsvoorziening aandacht in
relatie totkwaliteit enhoudbaarheid.
- BloeiregulatiebijCymbidlum,PhalaenopsisenPaphiopedilum.
- Watergift engroeiregulatiebijperkplanten.
- Bloeiregulatie enteeltoriëntatiebijvasteplanten.
- Invloedvanzonwering opdegroeivanbladplanten.
- Stralingsafhankelijk watergevenbijpotplantenopeb/vloed-systemen.
- TeeltonderzoekbijnieuweHibiscusvariëteiten.
- Sortering van potplanten. Hierbijwordendemogelijkheden bestudeerdom
potplantenautomatisch tesorteren (projectinsamenwerkingmet het IMAG
ende LU).
Inveelprojectenwordt samengewerktmetandereproefstationsen/ofinstltu-

25

ten,aldannietviabijhetProefstationvoordeBloemisterijgestationeerdemedewerkers.
Bedrijfssynthese
De kerngroep Bedrijfssyntheserichtzichophetoptimaal inzettenvanproduktiemiddelen opdebedrijven.Hetgaathierbijomhetgebruikvanplantmateriaal, energie, arbeid enduurzamekapitaalgoederen,waarbijingespeeld
wordt opdenieuwsteproduktiemethodenenontwikkelingen.Eengrootdeelvan
de tijd wordtbesteed aanhet,insamenwerkingmetderden,ontwikkelenvan
programma'salshetBEA(BedrijfsEconomischAdvies)enhet'Informatiemodel
voor de Glastuinbouw'.Ookbijhetregelmatigverschijnend boek'KwantitatieveInformatie'isdekerngroepnauwbetrokken.
In1986wasdekerngroepbedrijfssynthesenietvolledigbemand.Er was één
vacature.Dezevacature zalnaastdetweevacatures indekerngroepteeltoptimalisering in1987vervuldworden,waarnadeafdelingopvolle sterktekan
functioneren.

G. KooijPznnamop4juni1986afscheidalsvoorzittervanhetbestuurvan
hetProefstation.Directeur Tj.ReitsmabevestigtdezilverenProefstationspeld
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AFDELING PRODUKTKWALITEIT
Dr.Ir.C.VonkNoordegraaf
Deze afdeling ishetafgelopenjaardoordeheropstellingvanhetProefstationontstaan.ZijomvatdekerngroepenUitgangsmateriaal en Naoogst, met
andere woordenbinnendezeafdelingvindthetonderzoek plaats,datgericht
isopdefasesvoorennadeproduktie(teelt). Uiteraard zijn er verbindingslijnen met deteelt,daardekwaliteitvanhetuitgangsmateriaal tijdensde teeltmoetblijkeneneengrootdeelvandekwaliteitvanhetgeoogsteprodukt doordeteeltwijzewordtbepaald.
Behalve met het onderzoek waarvan men deresultateninditjaarverslag
aantreft,heeftdeafdeling zichookbezighoudenmethetopstellenvanhaar
onderzoekprogramma.
Uitgangsmateriaal
Bij de kerngroepUitgangsmateriaal zalhetonderzoekzichmet namerichten
opprojectendieverband houdenmetdeeisendiegesteld worden aan hoogwaardig uitgangsmateriaal. Belangrijkeaspectenhierbijzijngezondheiden
uniformiteit.Vooreendeelmoetendezekwaliteitsaspecten nognadergedefinieerd worden, verder zullen er methodiekenentechniekenontwikkeld en
beschrevenmoetenwordenhoemen totditkwalitatiefhoogwaardige uitgangsmateriaal kan komenenopwelkewijzeditgetoetstkanworden.Snellevermeerderingstechnieken zoalsweefselkweek zijnhierbij onmisbaar, maar ook
hierbijgeldtdatuniformiteitgewaarborgdmoetzijn.
Bij hetgebruikswaardeonderzoek gaatheteromopeenefficiënteenbetrouwbarewijzedegebruikswaardevannieuwerassenenprodukten voor teler en
consument tebepalenentebeschrijven.Hierbijwordtgezocht naarmethoden
omdit snellerenbeter tekunnenrealiseren.
Naoogst
HetonderzoekbinnendekerngroepNaoogst richtzichop het verbeteren en
bewaren van de kwaliteit vansierteeltproduktenvanaf deoogst,c.q.het
afleverenvanpotplanten.Uiteraard omvatditookdeinvloedvan teeltmaatregelen opdekwaliteit ophetmomentvanoogsten.Hetbelangrijksteonderzoekpunthierbijisdehoudbaarheid (vaaslevenbijsnijbloemenensierwaarde
bij potplanten). Het onderzoek zalzichvooralrichtenopdecriteriadie
kwaliteitsbepalend zijn,methodenomdekwaliteit tetoetsenenhet voorkomenenafremmenvaneennegatiefkwaliteitsverloop.
Het grote sortiment sierteeltprodukten noodzaakthetonderzoek zichinde
gewaskeuzesterk tebeperkenenhetonderzoekmetname te richten op die
gewassen dierepresentatief zijnvooreenbepaald probleem endusalstestgewasgezienmogenworden.Dooronsniet teverliezen indebreedteontstaat
demogelijkheid hetonderzoek opeenprobleemgebied teverdiepen.
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AFDELINGVAKTECHNISCHEONDERZOEKONDERSTEUNING
Dr.Ir.R.Woittiez
Middels deaanwezigheid vanderespectievelijkekerngroepenUitgangsmateriaal,TeeltoptimaliseringenNaoogstisduidelijkdathet PBN (Proefstation
voor de BloemisterijinNederland)inzijnonderzoekdehelebloemisterijbedrijfskolomprobeert teondersteunen.Metbetrekking totallerlei problemenwelkeaangepaktworden inhetPBNwordtdusgekekenwatdebetekenisvan
dezeproblemenenhunmogelijkeoplossingenisophet niveau van de verschillende schakelsindeketen.Dehoudbaarheid vanGerberawordtbijvoorbeeldnietalleenbepaald dooreenjuisteenhygiënischebehandeling na het
oogsten,maarookdoordewijzevantelenenvooralookdoordecultivar.De
problematiekwaardeafdelingenTeeltenProduktkwaliteit zichmeebezighouden(dekerngroepenUitgangsmateriaal,Teeltoptimalisering enNaoogstvallen
onderdezetweeafdelingen)iserduseenvaninzetvangewas (plantmateriaal) en de juiste produktiemiddelenvoor,inennadeteeltfase.Indeze
breed omschreven problematiekkunnenzichbelangrijke vragen voordoen die
voor de oplossingvandeproblematiekessentieelzijnenniet ophetbrede
gebiedvanuitgangsmateriaal,teeltoptimaliseringen naoogst liggen, maar
juist op een gespecialiseerd vakgebied.Voorhethelpenoplossenvandie
vakgerichtevragenspannenmetnamedemedewerkersvandeafdeling Vaktechnische Onderzoekondersteuning zichin.BinnenhetLandbouwkundigOnderzoek
zijndeInstitutendeinstellingen waar vakgerichte problemen onderzocht
worden en tot een oplossing gebracht.Veelvanhetvakgerichteonderzoek
zoalsdatbinnendeafdeling Vaktechnische Onderzoekondersteuning gebeurt
vindt dan ook plaats innauwe samenwerkingmetdeInstituten.Dezenauwe
samenwerkingkomtonderandereinhetpersonele vlak tot uiting door de
aanwezigheid van (momenteel) zeven onderzoekersdievanuitdeInstituten
gedetacheerd zijnophetPBN.Dezezevengedetacheerden, uit de aard der
zaak bezig met vakgericht onderzoek (Immershetzijnmedewerkersvande
Instituten),zijnallengeplaatstbinnende afdeling Vaktechnische Onderzoekondersteuning.
De afdeling VaktechnischeOnderzoekondersteuning kentdriekerngroepen,te
wetendekerngroepGewasbescherming,dekerngroep Produktiefactoren en de
kerngroepWaterhuishouding enbemesting.
Waterhuishouding enbemesting
Binnen de kerngroepwaterhuishouding enbemesting zalhetonderzoekdekomende jarenzichenerzijdsrichtenophetvastleggenvan eigenschappen van
de verschillende substraten en anderzijds opvaststellingvanwater-en
nutriëntenbalansen enbeïnvloedingvanproduktieenvooralkwaliteit.Onderzoek naar wat voor deplantoptimale fysischeeigenschappenvaneensubstraatzijn,isbepalendvoordestrategiewelkemen volgt met betrekking
tot metnamewatergift.Hetopstellenvanwater-ennutriëntenbalansenvoor
verschillendegewassen (snijbloemenenvooralpotplanten)moetertoeleiden
dat optimaliseringvanbemesting enwatergiftplaatsvindt.Bijdeoptimaliseringensturingvanwatergift enbemesting staatvoorop dat gedefinieerd
is inwelkerichting resultaatgeboektmoetworden.Wordtgezochtnaarmeer
en/of snellereproduktieofveeleernaarkwaliteitsverhogingvande Produkten?Deaandachtvanhetonderzoekbinnendekerngroepgaat,zowelvoorpotplantenalsvoor snijbloemen,vooraluitnaarkwaliteitsverhogendemaatregelen, hetzij door variatievanbepaaldeelementenindevoedingsoplossing,
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hetzijdoorvariatievandetotaleconcentratie van de voedingsoplossing,
hetzijdoorvariatie infrequentievanwatergiftenbemesting.
Produktiefactoren
Binnen de kerngroepproduktiefactoren treffenverscheideneonderzoekdisciplineselkaar.
Deaandachtvanheteconomischonderzoek gaatvooraluitnaardebestudering
van marktontwikkelingen enprijsvormingsprocessen,onderandereinrelatie
totkwaliteitskenmerken.Daarnaastwordtvanuit het economisch onderzoek,
ook dekomende tijd,veelaandachtbesteed aanhetbijdragenaandeontwikkelingvangroeimodellenvangewassenenaanhetopstellenenuitwerken van
management-begeleidingssystemen. Dataandezetweelaatstepuntenveelaandachtbesteedwordthangt samenmetdegeweldigeextrabesturingsmogelijkhedenwelkedetoenameininformatietechniekbiedt.
Binnendekerngroepvindt ookonderzoek plaatsophetvlakvanmechanisatie,
techniekenarbeid.Hoewelarbeid eenvandebelangrijkste kostenposten is
tijdens de teelt,richtzichhetonderzoek vandekerngroepnietdirectop
het vastleggen van taaktijden en het scoren van belastingsgraden.
Terugdringingvandekostenpostarbeid enverhogingvandeproduktiviteiten
het ruimtegebruikwordtvooralnagestreefddooraandacht tebestedenbinnen
dekerngroepaangemechaniseerde,dan wel geautomatiseerde teeltsystemen.
Daarnaast krijgtmet namehetonderzoeknaarhettechnisch optimaliserenen
registrerenvanklimaatomstandigheden enverwarmingssystemen eenhoge prioriteit binnendekerngroep.Zowordtbijvoorbeeld geregistreerd watdecondensatie(omstandigheid)isbijsnijbloemen en potplanten. Bij potplanten
wordt daarbij gekeken of het gebruik vanluchtverwarmde tablettendeze
omstandighedengunstigkanbeïnvloeden.
Gewasbescherming
Ookbinnende kerngroep gewasbescherming zijn meerdere onderzoeksvelden
onderwerpvanaandacht.Ophetgebiedvandeaaltjesbestrijdingwordtonderzoekgedaannaarhetbestrijdenvaningrondenplantvoorkomende aaltjesen
ook naar het aaltjesvrij maken vanuitgangsmateriaal.Denadrukbijhet
onderzoekophetgebiedvanschimmelsenbacteriënligtvooralop het vlak
van de vaatziektenbijanjer (onderandereomtotresistentiemiddelsveredeling en/of 'voorbehandeling'tekomen)endebiologischebestrijding van
schimmelaantasting met behulpvanbacteriesuspensies inhet substraat.Het
verkrijgenvanvirusvrijuitgangsmateriaalvansnijbloem en potplant door
vooralmeristeemcultuur ishetbelangrijksteaandachtsveld ophetgebiedvan
virusonderzoek.Terugdringingvanhetgebruikvangewasbeschermingsmiddelen,
door technische verbeteringen in de toepassingswijzen,doorselectiever
gebruikenvooraldoor toepassingvanbiologischebestrijdingsmethoden waar
mogelijk, is een zwaartepunt inhetentomologisch onderzoekvandekerngroep.
Indebovenstaandebeschrijvingvanhetonderzoekvande afdeling Vaktechnische Onderzoekondersteuning isvooral ingegaanopwatdezwaartepuntenin
onderzoek zijn,nuenvoordekomende jaren.Hoewelhetopdezeplaats verdernietaangegeven isvindtveelvanditonderzoekwatalszwaartepuntaangemerktwordt,plaats indevormvansamenwerkingsprojecten tussen de verschillende onderzoekafdelingen vanhetPBN,maarookindevormvansamenwerkingsprojecten tussenhetPBNencollega-proefstationsentussenhet PBN
enInstituten.
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AFDELINGBEDRIJF
Ing.J.Bonnyai
In de totale organisatie vanhetProefstationvoordeBloemisterijisde
afdelingBedrijf éénvandeondersteunende afdelingen.Deze afdeling geeft
praktische ondersteuning opteelttechnisch entechnischvlak.
DeafdelingBedrijfbestaatuit tweesecties,namelijk:
1.Teelttechniek
2.Bedrijfstechniek
Bij desectieTeelttechniek zijntevensdezogenaamde onderzoek-assistenten
ondergebracht.
Teelttechniek
DesectieTeelttechniek heeftondermeeralsbelangrijke taken het beheer
vandeonderzoek-outillage,metnamekassenenopenterreinenhetverzorgen
vanvoorhetonderzoekbenodigdegewassen.Zijbrengt daarnaast teelttechnische kennis inenlegtvastenverwerktonderzoekresultaten.Deinzeten
decoördinatievandeteelttechnischewerkzaamheden indedrie onderzoekafdelingenwordtverzorgd doordebedrijfsleiders.
Bedrijfstechniek
De taken vandesectieBedrijfstechniekzijnonderanderehetaanpassenen
operationeelhoudenvandetechnische installaties in kassen en gebouwen,
inclusief de computer tenbehoevevandekasklimaatregeling enhetbewaken
vandekwaliteitende uitvoering van de technische werkzaamheden door
derden.

LuchtfotovanhetProefstationvoordeBloemisterij(1986)
Hethoudbaarheidsgebouw inaanbouw
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De wnr:..'..l'kr.-K'hL-ip.st.aIU U e 0 p het •'reelslation werd in 1986 geplaatst door
Zantingh BV en Groeneveld BV uit Aalsmeer, onder directie van de T.F.D.L. te
Wageningen
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AFDELINGALGEMENEZAKEN
R.Medemblik
Inhetkadervandereorganisatie isdeafdelingAlgemene Zaken uitgebreid
metdevoormaligeafdelingBibliotheek,pubiciteitendocumentatie.
Op personeelsgebied is in1986nogalwatveranderd.Zohebbendevolgende
mensenopeigenverzoek ontslaggenomen:
- T.vanVeen(directie-secretaresse)per 1april
-M.vandePouwKraan(administratiefmedewerkster)per1augustus
- I.Kaars-Drankier (administratief medewerkster)per1augustus
- D.Hooijer (hoofd algemenezaken)per 1september
- J. Foppen(huishoudelijkedienst)per 1november
Devolgendemensenzijnindienstgekomenofhebbeneenanderefunctie binnenhetProefstationgekregen:
- J.Foppen(huishoudelijkedienst)per1februari
- I.Westerink(telefoniste/receptioniste)per15februari
- Th.Kock-Legerstee (directie-secretaresse)per1maart
- R.Medemblik(hoofdalgemenezaken)per1november
Devolgendevacatureszijnin1986nognietingevuld:
- Debeidevacatures 'administratief medewerkster'.Dezeplaatsenzijn tijdelijkingevuld dooruitzendkrachten.
- Devacaturebijdehuishoudelijkedienstwordtniet ingevuld.Dit is uitbesteedaaneenschoonmaakbedrijf.
De vacature 'boekhouder'isontstaandoordatR.Medemblik per1november
'HoofdAlgemeneZaken'isgeworden.
Ophetgebiedvandeautomatisering opdeafdelingAlgemeneZaken heeft er
in 1986 êênwijziging plaatsgevonden.Hettekstverwerkingsprogramma 'Datatext'isinopdrachtvanhetMinisterievanLandbouw&Visserijinjuli1986
vervangen door het tekstverwerkingsprogramma 'Papyrus'. De programma's
A.P.L.(AdministratiePakketLandbouw) en P.A. (Projecten Administratie)
hebbenindeloopvan 1986vernieuwdeversiesgekregen.

STAFAFDELING INFORMATICA
L.Aarsen
Deze geheelnieuweafdelingwerd dit jaarinhetlevengeroepen.Watisdit
vooreenafdeling enwatdoendebetrokkenmedewerkerszoal?
Detakenvandestafafdeling informaticazijn:
- hetondersteunenvanonderzoekenbeleidmetbetrekking totzowelde proces-alsadministratieve automatisering
- het ondersteunenvanhetonderzoekmetbetrekking totdestatistischeopzetvanproevenendestatistischeverwerkingvandewaarnemingen
- hetondersteunenvandeprogrammering enplanningvan het praktijkonderzoek
De afdelingbestaatuitviermedewerkersmetiederhuneigendeskundigheid.
Dezemedewerkers zijneenprocesautomatiseringsdeskundige, een statisticus,
een onderzoekprogrammeringscoördinator eneenafdelingshoofd dietevens de
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administratieve automatiseringvoorzijnrekening neemt. De vacature van
onderzoekprogrammeringscoördinator isper1januari 1987vervuld.
Opgeleverdeprodukten in1986:
* aanpassingenaanhard-ensoftware tenbehoevevandeklimaatregeling
endatalogging ophetproefstationenregionale onderzoekcentra
* nieuweregelstrategieën tenaanzienvandeverwarming
* installatievanhard-ensoftware tenbehoevevande klimaatregeling
opdeproeftuinLent
* medewerkingverleend tenaanzienvanhetsamenstellenvanhetNTSprogrammaboek
* eenInformatiemodelRegionaleOnderzoek Centra Bloemisterij
* eenInformatiemodelOnderzoekmanagementvan de gezamenlijke proefstationsplantaardige produktie
* ontwikkelingvanverschillende prototypes:- onderzoekprogramma
- maandverslag
- planning
* ondersteuningbijvoorgenomen renovatieprojectenophetproefstation
* ondersteuningbijproeven:
- adviseren overeenproefopzet
- makenvanproef-enanalyseschema's
- analyserenvanproefresultaten
- hulpbijinterpretatieanalyseuitkomsten
* cursusregressie-analysemetsyllabus
* analysemethodenvoorgroeikrommen
* programmavoorpaarsgewijzeverschillen
* interactief programmavoor steekproefgrootte
* overzichtonderzoekwensen 1986enonderzoekprogramma 1987
Televerenprodukten in1987:
* nieuweregelstrategieën,metnameophetgebiedvanventilatie
* uitbreiding vannieuwehard-ensoftware tenbehoevevandeklimaatregelingophetProefstation
* installatieenontwikkelingvanhard-en software ten behoeve van
klimaatregeling en/of administratief gebruikopdeRegionaleOnderzoekCentra(ROC)
* verdereontwikkelingvangebruikersvriendelijke systemen
* aanlegvaneenLocalAreaNetwerk (LAN)
* medewerkingverlenen tenaanzienvanhetsamenstellen van het NTSprogrammaboek
* nieuweverslag-vormenmetbetrekking totvoortgangvanhetonderzoek
* onderzoekprogramma 1988
* plaatseffect indekassenL43enL44
* internecursusGENSTAT
* statischebegeleidingketenonderzoekVBN
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HETCONSULENTSCHAP INALGEMENEDIENSTVOORDEBLOEMISTERIJ
Ir.C.A.M.Groenewegen
Het jaar1986wasnietalleenvoorhetProefstationvoordeBloemisterij in
Nederland (PBN)eenenerverend jaar.OokvoorhetConsulentschap inAlgemene
DienstvoordeBloemisterij(CAD-B)gaatdat jaardegeschiedenisinalseen
opmerkelijk jaar.Ditkwamondermeer totuiting indepersonelesamenstelling,degevolgenvandeheropstelling vanhetPBNvoor het CAD-B en wat
andereontwikkelingen.
Personele samenstelling
De gelederenvanhetCAD-BwerdenverzwaktdoorhetvertrekvanIng.Th.de
Groot.Zijnplaatswerdnaverloopvantijd opgevuld door twee voorlichtingscoördinatoren, namelijk éénvoorbloemen enéénvoorplanten.Zoging
eenlanggekoesterdewenseindelijk invervulling.HetCAD-Bkentnuderhalve vierformatieplaatsen:eenconsulent,eenvoorlichtingscoördinatorbloemen, eenvoorlichtingscoördinator planteneneeningenieurbedrijfssynthese.
GevolgenheropstellingPBN
HetCAD-Bfunctioneert reedsvelejarennamensde gehele bloemisterijvoorlichting als schakel tussenonderzoekenbedrijfsleven.Ditkomtmetname
totuitingenerzijds inhet inventariserenvanknelpuntenen anderzijds in
het 'vertalen' enuitdragenvanonderzoekresultaten.DoordatbijdeheropstellingvanhetPBNdegewasgerichteaanpakomgezetwordt ineenprojectgerichte aanpak, was het niet gemakkelijk omvanuitdevoorlichtinghier
adequaatoptereageren.Ditwasnog moeilijker door het feit dat deze
nieuwe structuur bijhetPBNafweekvandiebijandereonderzoekinstellingen. Derhalve iserbinnendebloemisterijvoorlichting eendiscussieopgang
gekomen ten einde na te gaan, op welkewijzehetCAD-Benmethaarde
regionale voorlichtingsdiensten zouden kunnen inspelen op deze nieuwe
situatie. Aangezien er niet alleen bij het PBNbloemisterij-onderzoek
plaatsvindt,maarookbijhet Proefstation voor Tuinbouw onder Glas in
Naaldwijk (PTOG), bijhetLaboratoriumvoorBloembollenOnderzoek inLisse
(LBO)enbijhetProefstationvoordeBoomteeltenhet Stedelijk Groen in
Boskoop (PBSG),isdebetekenisvandezediscussienietalleenvoorbehouden
aanderelatieCAD-B tenopzichtevanhetPBN.
BinnenhetCAD-Bvoltrokkenzichveleveranderingen.Hiervolgenerenkele:
Beleidsvorming enuitvoeringbinnenhetCAD-B
Inhetbestaandeoverlegmetdetak-ingenieursbloemisterij(= staf CAD-B)
is enige verandering gekomen.Inditoverlegwordenvoornamelijkbeleidsbepalendeaspectenaandeordegesteld.Bijtoerbeurtwordenookdetakcoördinatoren van de vak-CAD's uitgenodigd teneindehetbeleidefficiëntop
elkaaraftestemmen.Naast de staf CAD-B komen de bedrijfsdeskundigen
(BTD's)bloemisterijalsuitvoerdersvanhetbeleid indediversebloemisterijsecties regelmatig bij elkaar in het zogenaamd Management Overleg
Bloemisterijvoorlichting. Op deze wijzewordteengoedeafstemmingvande
werkzaamheden oplandelijk niveaunagestreefd.
Kleinegewasgroepen
Totnufunctionereneronder verantwoordelijkheid van het CAD-B diverse
ambtelijke gewasgroepen. In deze gewasgerichte groepen, bestaande uit
bedrijfsvoorlichtersonderleidingvaneenbedrijfstakdeskundige(BTD)wordt
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vooral informatie uitgewisseld tenbehoevevandeuit tedragenvoorlichtingsboodschap.Verder hebben de ambtelijke gewasgroepen tot taak het
publiceren van relevante zaken in vakbladen zoalsartikelen,tips'Even
Noteren'enz.enhet samenstellen van de veel gevraagde gewasbrochures.
Aangezien het sortimentbloemisterijgewassen zeer ruim is,zijnernaastde
tienambtelijkegewasgroepennogeens zes zogenaamde kleine gewasgroepen
samengesteld. De coördinatievandezegroepenberustbijdevoorlichtingscoördinatorbloemen.Dezegroepenkomenenkelekerenper jaarbijelkaar.De
taakstelling kanalsvolgtwordenomschreven:
-bespreking tips 'EvenNoteren'
- opstellen,c.q.herziengewasbrochure
- organisatie landelijkevoorlichtings(raid)dag
- suggesties onderzoekwensen
- 'vertaling'resultatenonderzoek
- uitwisseling teelttechnische informatie
Er zijnkleinegewasgroepenvoorAmaryllis,Anthurium,Bouvardia,Euphorbia
fulgens,Nerineentrek-enbesheesters.
Gewasverslagen
Behalvedesamenstellingvandezogenaamdegewasbrochures zijn er in 1986
bij wijze van experiment twee gewasverslagen verschenen,namelijkvoor
chrysant enroos.In een gewasverslag kunnen onder andere de volgende
elementenwordenopgenomen:
-verslagvandeverschillende onderzoekprojecten
- overzichtvandelopendeproeven
- selectievandebelangrijksteartikelenvanonderzoekenvoorlichting
vanhetafgelopenjaar
- overzicht tipsvanderubriek 'EvenNoteren'uithetVakblad voorde
Bloemisterij
- inventarisatievandeknelpuntenbijhetbetreffendegewasgedurendehet
afgelopenjaar
-vanbelang zijndebrochures
De gewas verslagen zijn samengesteld door dedesbetreffendeambtelijke
gewasgroep.Eenonderzoekjedoorenkele studentenvandeHTuS-Utrecht heeft
aangetoond, dat deze wijzevanuitdragenvangewasgerichte actuelekennis
zeeropprijswordtgesteld.Hetexperiment zal derhalve in 1987 worden
voortgezet.
Nu men zich heeft voorgenomen om (eengedeeltevan)devoorlichting te
privatiseren,zal1987voordevoorlichting eenenerverend jaarworden. Het
is tehopendatdezevoorgenomenoperatieinhetbelang zalzijnènvanhet
bedrijfslevenènvandegenedieinhetverledendebedrijfstak inhaar ontwikkeling gesteundheeft,devoorlichting.
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KASSEN,GEBOUWENENOPENGROND
Ing.J.Bonnyai
Devoorhetonderzoekaanwezige outillageophetProefstationvoorde Bloemisterij teAalsmeerbevindt zichdeelsaandeLinnaeuslaanendeelsaande
Kastanjelaan.Doordesteedsaanwezigebehoefteaanmeer onderzoek-outillage
is het aantal kassen engebouwenindeafgelopenjarenregelmatiguitgebreid.Detotalebebouwingmetkassenenbedrijfshallenbeslaat ca. 20.000
m2. De regeling van hetkasklimaatvindtplaatsmeteenzogenaamdMultilevel-configuratie-systeem.Dooreenverbouwing in de Bedrijfshal aan de
Linnaeuslaan watin1986heeft plaatsgevonden,kwam ermeer ruimtebeschikbaarvoorhuisvesting enkantine.Devervangingvande oudste kassen, het
zogenaamde 'Warenhuis' zal in1987plaatsvindentenbehoevevanonderzoek
over substraatteelt.Tevenszijnalleplannengereed omhetkassencomplex 1
t/m7aandeKastanjelaan terenoverenengeschikttemakenvoorpotplantenonderzoek.Dekomende jarenzullenextrainspanningennodigzijn om de op
het Proefstation voor de Bloemisterij aanwezigeoutillageuptodatete
houden.

ONDERZOEKTHEMA'S EN-PROJECTEN
Dr.Ir.R.Woittlez
HetonderzoekprogrammavanhetPBN(Proefstation voor de Bloemisterij in
Nederland)in1986heeftzichovereenveelheidvanvakgebiedenuitgestrekt.
Bindend elementhierbijisdatalhetonderzoekgepleegd ophet PBN onderzoek is ten behoevevanhetNederlandseBloemisterijbedrijfsleven.Binnen
hetpraktijkonderzoekzoalsdatophetPBNplaatsvindt isin1986een begin
gemaakt met een ketengerichtdenken.Datwilzeggendatookinhetonderzoek,doorhet samenbrengenvanverschillendeinvalshoeken,errekening mee
gehouden wordtdatindeketenvanuitgangsmateriaalviateeltnaargeoogst
produktdezwakste schakelbepalend isvoordekwaliteitvan het uiteindelijk geleverde produkt.Naoogstonderzoek,teeltonderzoek enonderzoeknaar
uitgangsmateriaalmoetendushand inhandgaan.Hetcatalogiserenvanonderzoek in termen van naoogstonderzoek, teeltonderzoek en onderzoek van
uitgangsmateriaal is vanwege de onverbrekelijke band die tussen deze
onderscheidenvormenvanonderzoekbestaat,nietvoltehouden.Evenmindoet
hetcatalogiserenvanonderzoek naar gewas, recht aan het ketengericht
denkenbinnenhetonderzoek.Natuurlijkblijftoverigensvoordepraktijkde
gewasingang eenbelangrijke ingangdiehetmogelijkmoetmaken snel vanuit
onderzoekresultaten tot vertaling naar depraktischebetekenis tekomen.
Maardatlaatonverletdat,medevanuithetketengericht denkenen door de
grote hoeveelheid cultivars engewassen,binnenhetbloemisterijonderzoek
gezochtmoetwordennaargelijkgerichteproblematieken tussen gewassen. Op
deze wijze hoeft niet iederonderzoekvoorelkecultivarapartgedaante
worden.Deconsequentievanhet zoeken naar gelijkgerichte problematieken
tussen gewassen is geweest dat in 1986hetPBNgekomenistoteenrond
thema'sgegroepeerd onderzoekprogramma.Opditmoment zijn er elf thema's
waaromheen hetonderzoek,indevormvaneengrootaantalprojecten,ondergebrachtis.
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Plattegrond ProefstationvoordeBloemisterijAalsmeer
A. Hoofdgebouw
B. Hetgrotecomplex
C. HetWarenhuis
D. Gewasbescherraingskas
E. 30-afdelingenkas
F. Entomologie-kasjes
G. Energiekassen
Hl.Opplantingperkplanten
2.Opplantingvasteplanten
J. PotplantencomplexKastanjelaan
K. Houdbaarheidsgebouw
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Groeioptimalisering
Onder het thema 'groeioptimalisering', waarbinnen vijf groteprojecten
vallen,isaldatonderzoekgebracht dateropgericht iste komen tot een
verbeterde groei van degewassen.Inheteersteprojectbinnenditthema,
hetproject 'groeilichtenlichtregulatie',wordt onderzocht hoe bijvoorbeeld assimilatiebelichting kan leidentotverbeterdegroeiresultatenvan
ondermeer potplanten.Het tweedeproject binnen dit thema, het project
'C02-dosering', bevat onderzoek dat zich bezighoudt met de vraaghoe
reguleringvandeC02-toedieningbinnenkassen kan leiden tot verbeterde
groeiresultaten. Dit project iskleinvanomvang.Grotervanomvang ishet
derdeprojectbinnendit thema, het project '(micro)klimaat en groei'.
Binnen dit project wordt ingegaan opdevraaghoedoorbeïnvloedingvan
klimaatomstandigheden totverbeterde groeiresultaten gekomen kan worden.
Onderzoek naar gebruik vanrestwarmteennaarvormenvan tabletverwarming
vallenbinnenditproject. Hoe water- en bemestingsregimes van invloed
kunnen zijn op groeiresultatenvansnijbloemenenpotplanten isonderwerp
vanonderzoek inhetvierde project, het project 'substraat en groei'.
Onderzoek naar optimale gietfrequentie(onderandere inverbandmetzuurstofvoorzieningvandewortels)ennaarnutri'éntenbalansenvallenonder dit
project. Metnamehetgewasbeschermingsonderzoek,voorzoverdatophetvlak
vande(aldannietbiologische)bestrijding ligt,valt onder het laatste
project binnen dit thema, het project 'groeienbestrijding ziektenen
plagen'.
Bloeiregulatie
Het thema 'bloeiregulatie'bevat slechtsëênproject, het project 'bloeiplanning'. Hetonderzoekbinnenditthemarichterzichoptekomentoteen
zobeheersbaarmogelijkebloeivaneenaantal gewassen, waarbij met name
processen van belang voor bloeispreiding (hetzijdoorbloeivervroeging,
hetzijdoorbloeiverlating)enbloeiplanningbestudeerdworden.
Teeltsystemen
Onderhet thema 'teeltsystemen'ishettechnischonderzoekaan teeltsystemen
samengevatbinnenhetproject 'automatisering enmechanisering teelt',waaronderonderandereonderzoek naarhetautomatisch sorteren van potplanten
valt. Daarnaast valt ookhetbiologischonderzoekaanteelsystemenbinnen
het thema 'teeltsystemen'enwelbinnenhet project 'produktieplanning en
teeltsystemen'. In dit project is breed teeltonderzoek vanonderandere
Alstroemeria,GardeniaenSpatlphyllumgeplaatst.
Managementbegeleiding
Eengoedebedrijfsvoeringvraagthettijdignemenvan juiste beslissingen.
Al het onderzoek wat ertoedientdemanagervanhetbloemisterijbedrijf
zodanig teondersteunendatopefficiëntere en effectievere wijze betere
beslissingen genomenworden,isondergebrachtbinnenhetthema 'managementbegeleiding'.Inhetproject 'info-modellen'wordtmetnamealle informatie
die binnen een bedrijf eenrolspeeltgeanalyseerd enwordtdesamenhang
tussenalle informatiebrokstukkenaangegeven.Hetresultaatvanhet project
'bedrijfseconomisch advies' moet een geautomatiseerd takoverschrijdend
systeem zijn dat doordevoorlichting gebruiktkanwordenomopsnelleen
betrouwbare wijze tot bedrijfseconomische adviezen te komen (waarbij
bijvoorbeeld ter plekke verschillende scenario's doorgerekend kunnen
worden).
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Kwaliteitvanuitgangsmateriaal
Onder hetthema 'kwaliteitvanuitgangsmateriaal'vallendrieprojecten.In
hetproject 'uniformiteit enkwaliteit uitgangsmateriaal' wordt onderzoek
gedaan naar het feitofhetuitgangsmateriaal eenvoldoendeuniformgewas
oplevertvanvoldoendekwaliteit.Daarondervaltbijvoorbeeld hetselecteren
van goede rozenonderstaramen.Hetonderzoekdatgericht isophetvrijzijn
vanziektenvanhetuitgangsmateriaal isondergebracht inhet project 'gezondheid uitgangsmateriaal'. Tenslottewordtbinnenhetderdeproject,het
project 'bewaring uitgangsmateriaal' bestudeerd hoe uitgangsmateriaal zo
bewaard kan blijvendatnauwelijksofgeenkwaliteitsverlies optreedt.Dit
onderzoekvindtvooralplaatsophetCentraalOnderzoeklaboratorium voor de
Weefselkweek indeTuinbouw(hetCOWT)inLisse.HetPBNmaaktdeeluitvan
hetCOWTinLisse.
Vermeerdering
Ook inhetCOWTinLissevindthetonderzoek plaatsnaar vermeerdering van
sierteeltgewassen doormiddelvanweefselkweek.Ditonderzoekvaltonderhet
thema 'vermeerdering'enwelonderdetweeprojectendie dit thema bevat,
het project 'opheffen kweekbelemmering' enhetproject 'toepasbaarmaken
weefselkweek'.
Gebruikswaardeonderzoek
Het thema 'gebruikswaardeonderzoek' omvathetmeer routinematige gebruikswaardeonderzoek, samengevoegd onderhetproject 'sortimentsbeoordeling'en
het,nunoginomvanggeringe,onderzoek naarnieuwemethodenvan gebruikswaarde-onderzoek, samengevoegd onder het project 'methodiekontwikkeling
gebruikswaardeonderzoek'.
Sortimentsverbreding
Produktvernieuwing isvangrootbelangbinnen de bloemisterij en om die
reden is onderzoek naardeteeltendetoepasbaarheid vannieuwegewassen
opgenomenineenapart thema,het thema 'sortimentsverbreding'. Dit thema
kent maar éénproject,waarvandetitelvoorzichzelf spreekt,hetproject
'vernieuwing sortiment'.Onderandereeeninventarisatievande mogelijkhedenvanallerleiAustralischegewassenvaltbinnenditproject.
Kwaliteitscriteria
Omhoudbaarheid vanbloemenenplanten tekunnenvergrotenmoetertenminste
eenvermoedenbestaanoverdeoorzakenwelkeeenrolspelenbijhet al dan
niet goed houdbaar zijn.Onderzoek naardezeoorzakenvindt plaatsbinnen
hetthema 'kwaliteitscriteria'. Binnen dit thema worden twee projecten
onderscheiden. Hetonderzoekbinnenheteersteproject,hetproject 'kwaliteitsbepalende criteria' spitst zich toe op wat houdbaarheidbepalende
factoren zijn. Daarbij wordt onder andere gekeken naarverschillenin
waterhuishouding vanafgesnedenbloemen.Het onderzoek binnen het tweede
project,hetproject 'kwaliteit toetsmethoden',richtzichoponderzoeknaar
devraaghoesnelengoedhoudbaarheid gemetenenvoorspeld kan worden. Er
wordt binnen ditonderzoekgezochtnaar snelleengoedetoetsenvoorhoudbaarheid.Daarbijwordtonderanderegekekennaar ethyleengevoeligheid van
bloemenenplantenendezetmeelvoorraden inhuncellen.
Kwallteitsbelnvloeding
Niet alleen wordthoudbaarheidsonderzoek gedaannaaroorzakenensnelleen
goede toetsmethoden,ook wordt onderzocht hoe de houdbaarheid positief
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beïnvloed kan worden. Dit laatstgenoemde ishetonderwerpvanonderzoek
binnen het thema 'kwaliteitsbeïnvloeding'. Hoe teeltomstandigheden de
kwaliteitkunnenbeïnvloedenwordt onderzochtinheteerste project binnen
dit thema, het project 'teeltinvloed op kwaliteit'.Het tweedeproject
binnenditthema,hetproject 'beïnvloedingverloop kwaliteit', omvat het
onderzoek naar beïnvloedingsmethoden van de kwaliteitnadathetprodukt
geoogst is.Ondermeeronderzoeknaarhetgebruikvanvoorbehandelingsmethodenvaltbinnenditlaatsteproject.
Calamiteitenonderzoek
Hetlaatste themaomvataldatonderzoekwateenspoedeisendkarakterdraagt
omdatandersvoorbepaaldedelenvanhetbloemisterijbedrijfsleven op zeer
korte termijn groteschadedreigt.Binnenditthemaiser slechtsëënproject.Themaenprojectdragendezelfde titel,te weten 'calamiteitenonderzoek'. Het onderzoek naar toelaatbare bestrijdingsmethodenvandetrips
Frankliniella occidentalis (Californische trips) wordt onder meer tot
'calamiteitenonderzoek'gerekend.
HetgeheleonderzoekvanhetPBN isgegroepeerd rondomdehierbovenbeschreventhema's.Veelvandeproblematiekenvrageneenthematischeaanpak
waarbijaandeverschillendeaspectenophet niveau van de verschillende
geledingen in de bedrijfskolom op een afgewogenensamenhangendewijze
aandachtbesteed wordt.Hoegrootdiesamenhangookisbinneneen thema of
een project, op het niveauvandeproevenspeeltveelaldegewasgebonden
problematiek een(voordepraktijkherkenbare)rol, naast de meer ketengerichte en vakgerichte problematiek. ZodraagthetPBNerzorgvoordat
tegelijkertijd inhetonderzoekaandachtbesteed wordt aan ketengerichte,
vakgerichte engewasgerichteproblemen.
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UITGAVEN CAD,PROEFSTATIONAALSMEER ENLBO
Bloemeninformatiereeks
In de reeks 'Bloemeninformatie'vanhetConsulentschap inAlgemeneDienst
voordeBloemisterijzijndevolgendebrochuresverkrijgbaar:
Prijs
inclusief
verzendLaatste kosten
uitgave binnenland
1984
f10,-1984
f1 0 , —
1984
f1 5 , 1986
f2 0 , —
1985
f2 0 , —
uitverkocht
uitverkocht
1978
f 6,~
1984
f1 5 , 1979
f1 0 , —
1986
f 15,"

Snijbloemen-serie
No. Naam
2 TeeltAnthuriumandreanum
3 TeeltHerfstchrysantenonderglas
4 TeeltKasrozen
5 TeeltFreesia
7 TeeltJaarrondchrysanten
8 Dehoudbaarheid vansnijbloemen
10 TeeltvanTrosanjers
11 BemestingvanFreesia
12 Teelt Standaardanjers
13 Bemesting Chrysant
14 TeeltGerbera
15 Teeltzomerbloemenbuitenenonder
glas,deel1
16 Rassenoverzicht Amaryllis
17 TeeltAmaryllis
18 Registratiewatergevenenbemesten
bijchrysant
19 Registratiewatergevenenbemesten
bijroos
20 TeeltAlstroemeria
21 TeeltNerine
22 TeeltZomerbloemenbuitenenonder
glas,deel2
23 Morfologischeveranderingengroeipuntfreesiablad
24 TeeltForsythia
25 TeeltBouvardia
26 TeeltCymbidium
28 Teeltbuitenchrysant
29 Managementglastuinbouw
Potplantenserie
1 TeeltKalanchoë
2 TeeltPerkplanten
3 TeeltPelargonium
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Prijs
inclusief
verzendkosten
buitenland
f17,50
f17,50
f22,50
f27,50
f27,50

f12,50
f22,50
f17,50
f22,50-

1985
1980
1980

E17,50
f 7,50
f 7,50

f2 5 , —
f1 5 , —
f1 5 , —

1980

f 6,50

f12,50

1979
1986
1982

f 6,50
f1 5 , —
f12,50

f12,50
f22,50
f2 0 , —

1986

f2 0 , —

f27,50

1983
1983
1983
1987
1985
1986

f 6,~
f1 0 , —
f1 0 , —
f1 5 , ~
f12,50
f 17,50

f12,50
f17,50
f17,50
f22,50
f2 0 , —
f2 5 , —

1986
1986
1986

f1 5 , —
f1 5 , —
f 7,50

f22,50
f22,50
f14,50

Algemeen
No. Naam
71 Grondstomen
73 Richtlijnenvoorhet samenteilenvan
potgronden
74 Schermeninkassen
75 Adviesbasisvoorwaterkwaliteit
indeglastuinbouw
78 Plantenfysiologie indeglastuinbouw
79 Rookgascondensors
80 Waterontzouting dooromgekeerde
osmoseindetuinbouw
83 Chemischebegrippenbemesting
zonderaarde
86 Substraatteelt,technische,
economischeen plantenziektenkundige
aspecten
87 Bemestingengrondonderzoek inde
glastuinbouw
89 Voedingselementen
90 Lichtindekas
Voedingsoplossingen Indeglastuinbouw
4 Anjer,roos,gerberainsteenwol
5 Rozeninkunstmatige substraten
6 Anjersinsteenwol
7 Gerbera
8 Groentenenbloemengeteeldin
waterofsubstraten
9 TeeltAnthuriumandreanumin
substraten
10 Berekenenvanvoedingsopl.
voorplantenteelt zonderaarde
10 Engelstalige
11 Normenvoorwaterkwaliteit inde
glastuinbouw
12 TeeltvanCymbidium insubstraten
15 Normenvoorgehaltenaanvoedingselementen,groentenenbloemenonderglas
Nederlands/Engels
Diversen
—
Gewasbescherming indebloementeelt
Bestrijdingvanziekten,plagenen
onkruiden,deel1snijbloemen
Gewasbescherming indebloementeelt
Bestrijdingvanziekten,plagenen
onkruiden,deel2pot-enperkplanten
- Voedingsziektenbijchrysant
- Kwantitatieve informatie
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Laatste
uitgave
1981

Prijs
ir clusief
verzendkosten
binnenland
f 8,50

uitverkocht
1982
f 15,—

Pi ijs

inclusief
verzendkosten
buitenland
f 16,—

f 22,50
f 12,50

1983
f 5,—
uitverkocht
f 15,—
1983

f 22,50

1983

f

5,~

f 12,50

1984

f

7,50

f 15,—

f 12,50

f 20,—

1985
1986
1985

f 25,—
f 16,—
f 15,-

f 32,50
f 23,50
f 22,50

1985
1985
1985
1985

f 7,—
f 10,f 8 —
f 10,-

f
f
f
f

1986

f 10,—

f 17,50

1986

f

8,~

f 15,50

—

f 7,—
f 7—

f 14,50
f 14,50

1985

f 10,—
f 8,50

f 17,50
f 13,50

1987

f 15,—

f 22,50

1987

f 10,—

f 17,50

1986
1980
1986/87

f 8,—
f 12,50
f 30,—

f 15,50
f 20,~
f 37,50

14,50
17,50
15,50
17,50

No. Naam
- Jaarverslag
Jaarverslag
Jaarverslag
Jaarverslag
- BloeraproduktieAlstroemeria
(proefschriftC.VonkNoordegraaf)
Influenceoftemperatureonbudbreak,
shootgrowth,flowerbudatrophyand
winterproductionofglasshouseroses
(ProefschriftG.A.vandenBerg)
RapportenPBN
2 Celwateronderzoekrozen
- Impatiens(rassenlijst)
Bestrijding vanmijtenenInsekten
opsnijbloemend.m.v.begassenmet
DDVPenindrukkenvanentomologisch
enacarologisch onderzoekin
Israël
- SortimentsupplantingAnthirrhinum
9 Hetinbloeitrekkenvanonrijp
gesnedenchrysanten
- Alternatievekasomhullingsmaterialen
11 TeeltLeeuwebek
12 Houdbaarheidsonderzoek Cymbidium
14 Rassenoverzicht aantalLeliecultivars
15 Prijsbepalendekenmerkenbijrozen
'Motrea'
16 Gebruikswaardeonderzoek eenjarige
perkplanten
17 Voorbehandeling freesia's(zilverthiosulfaat)
18 Bloemisterijgewassen endubbele
kasdekken
19 Invloedworteltemperatuurop
groeienontwikkelingvanplanten
20 Onderzoeknaareffectenvandiverse
aanvoerwijzenopdeveiling opde
houdbaarheid vanrozen
21 Voorbehandeling (tros)anjersmet
zilverthiosulfaat
22 Onderzoekdevitalisatie-effecten
opkwaliteitenhoudbaarheid
snijbloemen
23 Overzicht onderzoekvanschimmelvaatziektenbijanjer
24 BestrijdingvanBotrytisinsnijbloemen
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Laatste
uitgave
1981
1982
1984
1985

Prijs
Prijs
inclusief inclusief
verzend-verzendkosten
kosten
bi nnenland buitenland
f 7,50
f14,50
f 7,50
f14,50
f 15,—
f22,50
f 17,50
f2 5 , —
f 10,—

f17,50

1987

f 22,50

f3 0 , —

1975
1981

f
f

f1 0 , —
f1 0 , ~

1981
1980

f 5,—
f 5,~

f10,f10,-

1981
1981
1982
1983
1982

f
f
f
f
f

5,—
5,—
5,—
7,50
5,-

f10,f10,f10,
f12,50
f10,-

1983

f

7,50

f12,50

1983

f

5,—

f10,-

1984

f

7,50

f12,50

1984

f 15,—

f22,50

1984

f

7,50

f12,50

1984

f

7,50

f12,50

1984

f 10,—

f15,-

1984

f

7,50

f12,50

1984

f 12,50

f17,50

1984

f

f1 0 , —

5,—
5,—

5,—

Laatste
uitgave

No. Naam
25 Prijsvormingbloemkweker!jproduktenopveilingniveau
26 Levenscyclusvanbloemkweker!jprodukten
27 Prljsanalyseenprijsvoorspelling
opveilingniveau
28 Gebruikswaardeonderzoek éénjarige
Perkplanten
29 Bedrijfsanalyseroos,deel1
30 Houdbaarheid zomerbloemen
31 Bedrijfsanalyseroos,deel2
32 Houdbaarheid Euphorbiafulgens
33 RassenlijstPelargonium
34 Gebruikswaardeonderzoek éénjarige
perkplanten
35 VoorbehandelingAlstroemeria
36 EustomaRusselianum
Verslag teeltproevenmetEustoma
alssnijbloem
37 Informatiemodelpotplanten
Bijlageninfo-modelpotplanten
38 Anemone 'MonaLisa'ontwikkeling
onderinvloedvan temperatuuren
plantdichtheid
39 Gebruikswaardeonderzoek éénjarige
perkplanten
40 Bedrijfseconomischeberekening
meerjarigegewassen
41 RassenlijstFuchsia
Opplanting 1986

Pr ijs
inclusief
verzendkosten
bi nnenland

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 5,—
f 7,50
f 7,50
f 7,50
f 10,—
f 12,50

f
f
f
f
f
f

1985
1986
1986

f 7,50
f 7,50
f 7,50

f 12,50
f 12,50
f 12,50

1986
1986

f 17,50
f 17,50

f 22,50
f 22,50

1986

f 7,50

f 12,50

1986

f

7,50

f 12,50

1986

f 7,50

f 12,50

1987

f 12,50

If 17,50

U kuntdezeboekjesbestellendooroverschrijvingvanhettebetalenbedrag
metvermeldingvantitelen/ofnummervanhetgewensteopgirorekening
174855tennamevanProefstationvoordeBloemisterij,Linnaeuslaan2a,
1431JVAalsmeer.
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Prijs
inclusief
verzendkosten
buitenland

10,—
12,50
12,50
12,50
15,—
17,50

Interne Verslagen
De Interne Verslagen zijn niet direct voor de teler geschreven, maar een
verantwoording van de proeven in principe bestemd voor collega's van andere
instituten en proefstations. Ook geïnteresseerde telers kunnen deze verslagen bestellen door f. 5,- te storten op giro 174855 ten name van Proefstation Aalsmeer onder vermelding 'Intern Verslag nr
'.
1. Vergelijking tussen substraten en het remmen van de groei in de generatieve fase bij Euphorbia fulgens
2. Toepassing van tabletverwarming bij Saintpaulia
3. Afzetontwikkelingen bij Nerine
4. Bacterieziekte bij Begonia
5. Praktijkervaringen met verwarmde vloeren en tabletten
6. Vervallen
7. Watergeefsystemen bij Trosanjer 'Barbara' in steenwol
8. Mogelijkheden voor de toepassing van gammastraling bij de bestrijding
van Insekten en mijten na de oogst van snijbloemen
9. Overzicht diagnostisch onderzoek 1985
10. Gebruikswaardeonderzoek Alstroemeria, Praktijkproef 7.-0 Beemster
11. Gebruikswaardeonderzoek Cymbidium
12, Gebruikswaardeonderzoek kasrozen 1984-1985
13. Bloeispreiding Nerine bowdenii
14. Afzetontwikkelingen bij Strelitzia
15. Teelt en houdbaarheid van Jacobinea carnea
16, Teelt en houdbaarheid van Whitfieldia elongata
17, Bloeibelnvloeding, knopontwikkeling en groeipuntonderzoek bij laatbloeiende, grootbloemige Cymbidium
18, Bloeibelnvloeding en knopontwikkeling bijvroegbloeiende, grootbloemige
Cymbidium
19, Remmen van de groei bij Euphorbia fulgens op steenwol door EC-verhoging
20, Borium- en zinktrappenproef bij roos cv 'Motrea' in steenwol
21, Praktijkproef EC-waarde bij Spathiphyllum
22. Onderzoek naar de methode van dagverlenging bij anjer
23, Invloed van schermen met plasticfolie bij een juni-planting van Nerine
bowdenii
24, Schermproeven bij rozen; een tussentijds verslag na éên teeltseizoen
25, Snijstadium mini-Cymbidium
26, Droog transport van mini-Cymbidium
27, Snijstadiumonderzoek Anemone 'Mona Lisa'
28, Gebruikswaardeonderzoek anjer 1984-1986
29, Gebruikswaardeonderzoek Cymbidium
30, Produktvernieuwing bij potplanten: gewassen uit Australië en Nieuw-Zeeland
31, Produktvernieuwing bij potplanten: Gesneriaceae
32, Gebruikswaardeonderzoek Alstroemeria 1984-1986: Winterbloei
33, Gebruikswaardeonderzoek Gerbera
34. Effectief en efficiënt verwarmen met tabletverwarming
35 Naoogstbehandeling van Phalaenopsis
36, CC^-proef roos met drie soorten plantmateriaal
37, Oorzaken van verschillen inbedrijfsresultaat op potplantenbedrijven
38- Verschillende Kalium-Calcium verhoudingen en EC-waarden in de voedingsoplossing bij Gerbera
39, Substraatvergelijking bij anjerteelt in bedden
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40. Inventarisatie problemenbijKalanchoë
41. TeeltvanCalceolaria
42. InvloedvanwatergeefstrategieopdegroeienbloeibijeennajaarsplantingvanNerlnebowdenii1984-1986
43. Onderzoeknaarbloem-enknopvalbijStreptocarpusenHibiscus
44. VerleggenvandebloeitijdbijNerinebowdenii
45. Gebruikswaardekasrozen 1985-1986
46. EthyleenbehandelingNerinebowdenii 1984-1986
47. Houdbaarheidzoraerbloemen
48. Roos 'Motrea'insteenwolenpolyfenolschuimmettweesnijmethoden
49. Afzetontwikkelingenbijkasnarcis
50. Juliplantingvangrootbloemigeanjers
51. Invloedvanaanvoerstadium,transportsimulatie enherkomst op de houdbaarheidvanAzalea
52. Gebruikswaardeonderzoek anjer 1985-1987
53. Bestrijding schimmelColletotrichum carthamibijCarthamustinctorius
54. Natriumchloride enECbijroos,cv.'Motrea'
IndereeksbloemeninformatievanhetLaboratoriumvoorBloembollenonderzoek
(L.B.0.)teLissezijndevolgendebrochuresverschenen:

8.
9.
10.
11.
12.
12a
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Desnijbloementeeltvanbolirissen
Bouweninrichtingvanbloembollenschuren
Hetgebruikvanpalletkistenbijdebloembollenteelt
Detrekvantulpenopkisten
Debloementeeltvangladiolen
Hetgebruikvanbewortelingsruimtenbijde
teeltvanbolbloemen
Tulpenmozaïekvlrusintulpen-desymptomen
enhetziekzoeken
Detrekvan tulpenindevollegrond
Hetbroeienvannarcissen
Ziektenenafwijkingenbijbolgewassen,deelI:
Liliaceeën
Beregeningvanbloembolgewassen
Broeischljfentabellen
Settabellen
Geelziekbestrijding enheetstookschadebij
hyacinten
Debloementeeltvanlelies
Handleiding stadiumonderzoek
Hetbroeienvanhyacinten
Tips,deelI(Acidanthera t/mGladiolus)
Tips,deelII(Gloriosa t/mZantedeschia)
Ziektenenafwijkingenbijbolgewassen,deelII:
Amaryllidaceae
Kwantitatieve informatie1986-1987

AS01
AS02

12,50
15,00

AS03
AS04
AS05
AS06

6,50
10,—
12,50
inherziening

AS07
AS08
AS09

7,50
12,50
9,—

AS10
AS11
AS12
AS12a

25,—
10 —
8,50
2,50

AS13
AS14
AS15
AS16
DV04
DV04
DV06

12,50
12,50
7,50
13,50
8,—
8 25,—

KWIN86

20,-

Bovengenoemde brochures kunnen besteldwordendooroverschrijvingvanhet
bedrag en vermeldingvandecode-opgenomenachterdetitel-op girorekening 33 67 73tennamevanhetLaboratoriumvoorBloembollenOnderzoekte
Lisse.
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PUBLIKATIES1986
PublikatiesVakbladvoordeBloemisterij41ejaargang(1986)
nummer
Amsing,Ing.J.J.
Lavameel isgeenaaltjesbestrijder
Bijaaltjesvrijmakenvanplantmateriaalroos:
Gammastralingbiedt geenoplossing
Wortelknobbelaaltjeszijnschadelijkvoorroos
Bakema,Ing.F.
Kwantitatieve informatievoordeGlastuinbouw1986-1987
Forseuitbreidingaantalteeltbegrotingen
Berekenenmeerjarigegewassennieteenvoudig
Berg,Th.J.M.,vanden,e.a.
ECenmestlozeperiodebelangrijkvoorCymbidium
ECenkalium/calcium-verhouding vanvoedingsoplossingbij
Gerbera
Beuzenberg,Ing.M.P.,(e.a.)
TeeltvanCodiaeumopeb-vloed:nat telenbeterdandroog
telen
Meerperspectief voorHibiscusbijlangereaanvoertijd
RemstofbehandelingdirectnatoppenbijHibiscusgunstig
NieuwecultivarsstimulansvoordeteeltvanHibiscus
Knelpuntenliggennietalleenbijteelt.Sortimentbloeiendepotplantenmoetbrederworden
Bonnyai,Ing.J.
Gebruikswaardeonderzoek:Pelargoniumsortiment kentvele
waardevolle rassen
Opplantlng 1985opProefstationvoordeBloemisterij:
Nieuwigheden enverbeteringenbijeenjarigeperkplanten
Fuchsiaopgeplant terbeoordeling alsperkplant
OpplantingopproefstationAalsmeer
Sortimenteenjarigeperkplantenweeruitgebreid
Gebruikswaarde-onderzoek
MogelijkhedenenbeperkingenbijFuchsia

Buisman,Ing.J.M.D.,(e.a.)
ProduktieverhogingGerberadoorC0„-gift
BestrijdingsmiddelenbijGerberaopsteenwol
Lagedoseringengebruikendoorontbrekenbuffer

47

3

51

15
28

61
43

36
50

57
47

46

26
48

64

54
69
71
72

15
22
22
22
47

62

13
13
33

59
63
20

47

28

48

55

Boogaard,M.
Evisect-S:nieuwbestrijdingsmiddel tegenmineervliegin
Gerbera
Bos,A.L.vanden
VoedingsbehoefteAlstroemeria
Overzichtonderzoeksgegevensstikstof-enkalibemesting

pagina

21

51/52

63

60

9
48

31
66

Buys,Ing.G.
Kaliteitbegintbijuitgangsmateriaal
Nogveelteverbeterenbijpotplanten

44

38

Dil,M.C.,Ir.H.Rattink
Chrysantenopkunstmatig substraat
KansopaantastingJapanseroestgering

89

Dood,Ing.J.de
Tussenstand steenwolproef
Tiencultivarsroosopeigenwortelenonderstam

40

Doorduin,J.C.
OnderzoeknaareffectbijFreesia
CO-.-concentratievan500à600dpmnastreven
Elfering-Koster,K.,e.a.
Nieuweleliecultivarsgetoetstvoorsnijbloemencultuur
Sortimentchrysantnogvolopinbeweging
Resultatenleliepraktijktestbelangrijkvoorbollen-én
bloementeler
Gelder,Ir.A.de,(e.a.)
Resultaten gebruikswaarde-onderzoek
Houdbaarheid sterkepuntbijkleinbloemigerozen
Resultaten gebruikswaarde-onderzoek
Perspectiefvoorbreder sortimentAlstroemeria
Resultaten gebruikswaarde-onderzoek
WinterproduktieGerberamaatstafvoorlangereteelt
Resultaten gebruikswaarde-onderzoek
Fusariumresistentiebelangrijkvoornieuweanjerrassen
Rassenlijstgeeftverantwoord adviesbijkeuzesortiment
Resultaten gebruikswaarde-onderzoek
Winterbloeizonderbelichting slechtsvoorenkele
Alstroemeriahaalbaar
Glas,Ing.R.
Gerberaproef alanderhalf jaaropsubstraat
Substraatteeltnognietrijpvoorpraktijk
Graafde-vanderZande,Ing.M.Th.,(e.a.)
DeensepotplantJacobineacarnea isslechthoudbaar
Resultatenonderzoekproduktvernieuwingbijpotplanten
Introducties enteeltbeschrijvingenvoor praktijk
Mestgift,remstofensetjesmaatperkplanten
Weggroeienhoudbaarheid moeten teeltwijzebepalen
Resultaten teeltonderzoek enopplanting eenjarigen1986
HogeECnoggeengroeiregulatorbijperkplantenteelt
Voorlopige resultatenpraktijkproef setjesmaten
Ruimgeteeldeenrauwereperkplanten slaansnelleraan
Groenewegen,Ir.C.A.M.
Officiëleopening houdbaarheidsgebouw
Samenwerkenaankwaliteitenhoudbaarheid

48

41

50

11
39

36
34

49

48

11

24

11

44

17

33

36
43

45
86

47

70

9
9

33
42

1

41

6

48

13

55

47

31

47

35

15

25

'Vanoogst totveilen' themaopendagenproefstation
Aalsmeer
Kwaliteitsbesefbijproducent
Doelstelling entaakCADvoordeBloemisterij

44
44
45

104
107
55

Hakkaart,Ir.F.A., (e.a.)
HistorievanhetvirusonderzoekinNederland
Virusproblemen laatstejarenafgenomen
Materiaalwordtvirusvrijdoormeristeemcultuur
VirusinPhalaenopsis tebestrijden
Virus inYiccakomtuitimportstammen

8
9
30
32

55
40
18
50

Heidemans,C , e.a.
Sortimentchrysantnogvolopinbeweging

39

Hermes,Ing.Y.
Resultatenvandriejaar onderzoek:Bloeibeïnvloedingen
knopontwikkeling vanlaatbloeiende Cymbidium

34

10

24

Hoeven,Ing.A.P.vander,(e.a.)
Heden,verledenentoekomstvandechrysant
Chrysanten rondPesciainItalië
Teeltvrijtraditioneelenduur

8

24

46

62

4
4

42
62

6
6
6

24
25
26

Holsteijn,G.P.A.van,e.a.
Kiezenvanjuisteschermdoeknietaltijd eenvoudig
Vochtafvoerbijschermenvraagtnauwkeurigeregeling
Hoogstrate,Ing.J.C., (e.a.)
Juistgebruikbestrijdingsmiddelen noodzaak
Praktijkvoorbeeldenvan schadegevallen
Toepassengewasbeschermingsmiddelen:betermetminder
Meermiddelenbeschikbaarvooronkruidbestrijding in
droogbloemen
Meesteziektenenplageninzomerbloemengoedte
bestrijden
Voorzichtigheid geboden;wijzevantoepassingblauwzuurgas
Cylindrocladium blijftAzaleagemoederenbezighouden
BestrijdingsmiddelenbijGerberaopsteenwol
Lagedoseringengebruikendoorontbrekenbuffer
Jong,Ir.J.Th.C.de
Assimilatiebelichting gaatgepaardmetextrakosten
Opbrengstaspecten assimilatiebelichting
Doormeeropbrengstenhogekostenterugverdienen

14
18
20
48

49

24
53
24

48

66

50

44

51/52

Jongenotter,Ing.W.
Veredeling:Betereafstemming praktijkenvoorlichting
noodzaak
Kalkman,Ing.E.Ch.,e.a.
Verschillennietbewezen.HoudbaarheidvanrozenenGerbera
insteenwolofgrond geteeld

49

116

43

42

54

22

ECenkalium/calcium-verhoudingvanvoedingsoplossingbij
Gerbera
Klapwijk,Ing.D.,(e.a.)
Trosanjergroeit inwinternauwelijks
Bladaanleg trosanjergevoeligvoorstraling
Groeiduurtotbloeraaanlegvarieertperseizoensterk
Seizoenenlichtbepalenbloei
Periodevan20apriltot10augustusuitzondering
Zonlichtheeftgroteinvloed opvegetatieve groeichrysant

48

1
2
3
4
35

Krogt,Th.M.vander
Vasteplantenalssnijbloem
Kwaliteitplantmateriaalvaninvloedopbloei
Lisianthusvraagtveellichtenwarmte
Vasteplantenalssnijbloem
Teelt onderglasheeftnogbeperkingen
Invloed uitgangsmateriaal opbloemproduktie
Bewortelde stekkengevengoederesultatenbijPhloxen
Chelone
Buitenopplanting ophetproefstation inAalsmeer
Sortimentvasteplantenvoorteeltalsvollegrondssnijbloemuitgebreid
ProefmetChrysanthemum frutescens
Enkelerassengeschiktvoor snijbloementeelt

3
3
46

28
30
26

48

64

4
9

94
34

24

76

38

Krijger,D.J.G.,(e.a.)
Nieuweleliecultivarsgetoetstvoor snijbloemencultuur
Resultatenleliepraktijktestbelangrijkvoorbollenénbloementeler
Leffring,Dr.Ir.L.,(e.a.)
Houdbaarheidsonderzoekers presenterenzichopopendagen
Weefselkweekbiedtgroteperspectieven voorveredeling
Mogelijkhedenomeigenschappen intekruisennementoe
Overzichtonderzoekvermeerdering invitrobijbloemisterijgewassen

50

42
46
42
82

44

Kreij,Ir.C.de,(e.a.)
Voedingsoplossingvoorroos
VoedingsoplossingvoorGerbera
ECenmestlozeperiodebelangrijkvoorCymbidium
ECenkalium/calcium-verhouding vanvoedingsoplossing
bijGerbera

Lentjes,Ir.P.W.M.,(e.a.)
Resultatenonderzoekproduktvernieuwingbijpotplanten
Introductiesenteeltbeschrijvingenvoorpraktijk
Onderzoekvasteplantengeteeld alspotplant
MogelijkhedenvoorLavandulaenSantolina
Uitgifteplantmateriaal
GeurendePelargonium alsbladplantdemoeitewaard
CultivarsvanxCodonatanthusenCodonanthe
Introductievanaantrekkelijkenieuwehangplanten

64

26

41

59

49

58

11

36

49

48

15

26

39

40

40

50

6

48

29

42

35

38
36

27

Nematanthus-cultivars uitVSenIerland
Perspectiefbiedende nieuwe,bloeiendepotplanten
AantrekkelijkebloeiendepotplantenuitVS
GoedhoudbareKohleria-cultivarshetproberenwaard
ProevenraetPrunus 'Okame',Malus 'Gorgeous'en
'Profusion'
Sierkersensierappelnognietgeschiktvoorhuiskamer

37
38

36

38

40

Mathijssen,Ing.E.
Gebruikswaardeonderzoek Begonia
Helftcultlvarsgeschiktvoorkopstekteelt

5

Oprel,Ing.L.
Grootbloemlge roderozenverdringen elkaaropdemarkt
Nerine,kleinmaargroeiend
Redenenvanteruggang inbetekenis
SomberetoekomstStrelitzia
Speurennaarvormenvankwaliteit
Os,Ing.P.C.van,(e.a.)
Resultatenen toekomstorchideeënonderzoek
Voorlopige resultatenproef
Laat scheurenlijkthetbestebijCymbidium
Bloerastengelvanpot-Phalaenopsiskankorter
Aanvoerenvanseptember totenmetdecember
Bloelspreidlng pot-Phalaenopsisdoorkoudebehandeling
Afzetverhoudingdoor produktspreiding
Bloeispreiding snij-Phalaenopsisdoorkoudebehandeling
Jaarrondaanvoermogelijk
PlanmatigeproduktlePhalaenopsisvoorpraktijkhaalbaar
Gerberateelt insteenwol
Microklimaatvanbelangbijopkweek
VoorlopigeresultatenCymbidiumproef
Scheurennabloemtakknopvormingbestealternatief
ECenKalium/calcium-verhouding vanvoedingsoplossing
bijGerbera
Oriënterendeproefmetmatverwarming bijGerberaop
steenwol.Hogematteraperatuurheeftnegatievegevolgen
bloemkwaliteit
Rattink,Ir.H.,(e.a.)
Boomschorsheeftgeeninvloed opontwikkelingPhytophthora
Chrysantenopkunstmatig substraat
KansopaantastingJapanseroestgering

164

6
20

28
29

45
45

52
62

2

38

14

40
35

19
21

44

28

38

45

54

47

58

47

56
48

64

49

3

46

49
4

Reijnders,M.A.C.,Ir.A.deGelder
Resultaten gebruikswaarde-onderzoek
Perspectiefvoorbreder sortimentAlstroemeria

11

Rietstra,I.P., (e.a.)
Nietlangermussenmetkanonskogels schieten
Japanseroest,grootstekwelgeestvoorchrysantentelers

6
8

51

44

89

44

23
57

Sanders,Ch.e.a.
Bestrijding insektenenmijtennadeoogst
Doorstralenbeterdanbegassen

Schilden,Ing.M.vander
Arbeidskundemaaktarbeidgoedkoper

6

38

18

55

Schüttler,H.,Ing.M.P.Beuzenberg
Remstofbehandeling directnatoppenbijHibiscus
gunstig

22

Straatsma,Ir.J.,e.a.
Sortimentchrysantnogvolopinbeweging

71

39

34

Tooze, S.A.
Lichtverlies inzomerheeftweinig invloed opgroeisnelheid 17
Uitermark,Ing.C.G.T.,(e.a.)
Resultatenonderzoek
JaarrondproduktieNerinemoeilijk terealiseren
Weinigverschil inbelichtingswijzeanjer
Geenvochtkierscherm vanplastic foliebijNerinebowdenii

20
31
48

Versluijs,J.M.A.,Ir.F.A.Hakkaart
Materiaalwordtvirusvrijdoormeristeemcultuur

Vrie,M.vande,(e.a.)
Bestrijding insektenenmijtennadeoogst
Doorstralenbeterdanbegassen
Bestrijdingvanmijteneninsekteneenvoortdurendezorg
Groteverschilleninbestrijding mijten
Kenmerkenenbestrijdingvanschild-,dop-enwolluis
Wagt,G.de
Kleurrijke engevarieerdeVKC-keuring inBleiswijk
Bolbloemendeelname gering opVKC-keuring
Veelnieuwighedenoppotplantenkeuring inLent
Grootengevarieerd sortimentnarcissenopVKC-keuring
PrimeursopVKC-keuring inVleutensveiling
Kwaliteit troefopVKC-keuring inBleiswijk
Zeshonderd inzendingenenveeleersteprijzenopVKCkeuringCVV
Bloeiendepotplanten succesopVKC-keuringVV'70
RoosencyclamenuitblinkersopVKC-keuring inVleuten

52

26
34
59

9

Voogt,Ing.W.de,(e.a.)
Voedingsoplossingen insubstraat
Voedingsoplossing vooranjer
Ervaringmet substraat neemt sneltoe

Warmenhoven,M.,e.a.
ECenmestlozeperiodebelangrijkvoorCymbidium

56

46

40
3
3
5

24
29
87

6
8
17
17

38
59
39
43

2
10
16
20
26
35

48
58
86
68
48
50

39
45
49

70
66
18

26

Weel,Ing.P.A., Ir.C.'tHart
Onderzoekverwarmdebetonvloeren opIMAG:Teeltkundige
aspecten combinerenenbeheersenmetbetonvloeren
Eisenenaanlegbetonvloer

39

Wiel,Ing.A.vande,(e.a.)
Septemberplanting Freesia.Grondkoelingweinigeffect,
dichter plantenkostkwaliteit
Tweejarige trosanjerteelt opsubstraatgoedmogelijk
VoorgoedeplanningvanFreesiateelt isgrondkoeling
vereist
Teeltplanning Freesiadoorgrondtemperatuurenplantdatum
Wubben,C.F.M., Ing.D.Klapwijk
Periodevan20april tot10augustusuitzondering
Zonlichtheeftgroteinvloed opvegetatievegroeichrysant

20
39

35

25

4
12

90
44

22
27

64
41

44

OVERIGEPUBLIKATIESIN1986
Amsing,Ing.J., M.vandeVrie
Narebeestjesenschimmels;bestrijding vanziektenenplagen
GroeienBloei,(1986)6:66-67
Graaf-vanderZande,deIng.M.T.,e.a.
Plantsmade forthehome
HorticultureNow,p.15-21
BijlagevanTheGrower 105(1986)20
Kalkman,Ing.E.Ch.
Post-harvest treatmentofAstilbehybr.
ActaKorticulturae181 (1986):389-392
Kreij,Ir.C.de
Invloedvanvochtregime enstikstofbemesting opdegroeien
verdampingvanCrotonenDieffenbachia
I.B.nota155
Lentjes,Ir.P.W.M.,e.a.
Plantsmadeforthehome
HorticultureNow,p.15-21
BijlagevanTheGrower 105(1986)20
Sierkersensierappelnognietvoordehuiskamer
DePlantenbeurs99 (1986)49:5-7
Rattlnk,Ir.H.
Someaspectsoftheetiologyandepidemiology ofFusarium oxysporumon
Cyclamen
Meded.Fac.Landbouww.Rijksuniv.Gent51(26)(1986):617-624
Someaspectsoftheepidemiology ofFusarium oxysporum f.sp. gladioli
Freesia
ActaHorticulturae 177 (1986):85-91
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Sytsema,Dr.Ir.W.
Post-harvest treatmentofFreesiawith silverthiosulphate andcytokinins
ActaHorticulturae 181 (1986):439-442
Wortelvorraingenuitgroeivanstekken,eenliteratuuronderzoek
PBSGBoskoop,InternVerslag
Achtergronden enmogelijkheden totverbeteringvandeaanslagna
verplanten,eenliteratuuronderzoek
PBSG Boskoop,InternVerslag
Vrie,M.vande,Ing.J.Amsing
Narebeestjesenschimmels;bestrijdingvanziektenenplagen
Groeienbloei(1986)6:66-67
Westerhof,J.
Kalanchoë
TheGrower 105(1986)23:20-23
Nietapartvermeld zijndediverseauteursvanbrochuresvanhetCAD—Ben
rapporteneninterneverslagenvanhetProefstationvoordeBloemisterij.
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ACHILLEA

Achillea enSolidago:bloeispreidingbuiten
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Gedurendedemaand juniishetgewasvanAchillea 'Parker',Solidago 'Praecox' enSolidago 'Strahlenkrone'opdrietijdstippenafgemaaid metalsdoel
hetbloeitijdstipbuiten teverlaten.VanAchillea zijnop19 juni, 2 juli
en17juliingevrorenplantenbuitenuitgeplant.
Resultaten
HetbloeitijdstipvanAchilleakanwordenverlaatdoorhetgewasindevoorzomer aftemaaienofingevrorenplantenuitteplanten.Invergelijkingmet
onbehandelde planten bloeiden op ljuni afgemaaideplantenongeveerdrie
wekenlater,op12juniafgemaaid ongeveer zeswekenlater en op 30 juni
afgemaaid ongeveerachtwekenlater.
Bij -2gradenbewaarde plantenbloeidenbijuitplantenop19junigedurende
septemberenoktober.Er werden vrij veel secundaire stengels gevormd.
Latere uitplantdata gaven onvoldoende bloemen van goedekwaliteit.Bij
latereoogstdataneemtde kans op Botrytisaantasting in de bloem toe.
Hierdoor en door detrageontwikkeling namdekwaliteitvandebloemenna
eind september sterkaf.
BijSolidago 'Strahlenkrone'werd deoogstongeveervierweken verlaat als
het gewas tussen1en13juniwerdafgemaaid.Debloemenkwamen,mededoor
deheterogeniteit vandeplanten,bijdelatereafmaaidata onvoldoende tot
ontwikkeling. Afmaaien van hetgewasbijSolidago 'Praecox'indezeproef
gevolgd doorhogebuitentemperaturen,gafgeenbevredigenderesultaten.
Voormeerinformatiezie 'Verslag proeven1985/86ProeftuinRijnsburg'.

ALSTROEMERIA
GebruikswaardeonderzoekAlstroemeriamethetaccent opwinterbloei
Ir.A.deGelder,Aalsmeer
Voor hetgebruikswaardeonderzoek Alstroemeria isinjuli1984eenproefgestartmet 18cultivars.Hetdoelhiervanishetbepalenvandewaardevande
rassen, met name voor winterbloei. Hierbij isgeengebruikgemaaktvan
belichting.Percultivar zijntweeveldjes van 14 planten aangelegd. De
plantafstand is rasafhankelijk 40, 45of50cm.Deproef isbeëindigd in
juni1986.Waargenomenwerdenproduktie,aantalloze takken,houdbaarheid en
beoordeling opkwaliteit.
Resultaten/Conclusies
Winterbloei zonderbelichting isnogmaarbeperktaanwezig inhetgetoetste
sortiment.Vooral indewinter 1985-1986wasdeproduktielaag.Het produktieverloopvandeAlstroemeria-rassenvertoontgroteonderlingeverschillen.
DehoudbaarheidvanAlstroemeria isinhetalgemeengoed.Belangrijksteprobleem isbladvergeling.Ditismet eengoedevoorbehandeling tebestrijden.
Meer informatie overdezeproef isvermeld inInternVerslagnr.32vanhet
ProefstationvoordeBloemisterij.
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Invloedvangrondkoeling enbelichting opbloeispreidingbijAlstroemeria
Ing.A.vandeWiel,Venlo
Derassen 'Rio'en 'KingCardinal'zijninoktober1985aangeplant. Hierbij
wordt onderzocht inhoeverregrondkoeling enbelichting eenbijdragekunnen
leverenaandeoogstspreiding.Vanhalfmeitotseptember 1986werddehelft
van deoppervlaktegekoeldmetbronwater.Debelichting isbegonnen inweek
38.Erwordtafwisselend driewekenwelentweewekennietbelicht.Detotale daglengte die gehanteerd wordt is13uur.Dehelftvandeoppervlakte
wordtbelicht.
Resultaten
Indetabelisdeproduktieperm^ kas weergegeven. De effecten van de
grondkoeling beginnen vanaf juli zichtbaar te worden. Bijdegekoelde
behandeling zijnt/m oktoberbij 'KingCardinal'en 'Rio'respectievelijk 8
en22%takkenmeergeoogst.
t/mjuni
KingCardinal
metkoeling
zonderkoeling
Rio
metkoeling
zonderkoeling

juli

aug

sept

okt

t/mokt

193
191

43
40

37
32

35
32

27
16

335
311

78
75

38
25

6
6

12
6

8
4

142
116

In oktoberwerdbegonnenmethetverwijderenvandelozetakken.Bijdegekoeldebehandeling werden29enbijdeongekoelde39lozetakkenperm verwijderd. Belichtingseffecten zijn tot aan deze verslagperiodenogniet
zichtbaar.Opgemerktmoetwordendat 'Rio' een ongelijke stand vertoont.
Daarom is voorzichtigheid gebodenbijhet trekkenvanconclusies.Deproef
looptdoor t/mmei1987.

Onkruidbestrijding inAlstroemeria
Ing.J.C.Hoogstrate,Ing.J.M.D. Buisman, Eelde-Paterswolde
HetfeitdatAlstroemeriaeenmeerderjarig gewasis,betekentdatiederjaar
dekansbestaateenonkruidbestrijding temoetenuitvoeren.In de praktijk
is echter nog onvoldoende bekend tenaanzienvandeschadediemiddelen
kunnenveroorzaken.Vijf onkruidbestrijdingsmiddelen zijn getoetst op hun
gewasveiligheid.Deproef isuitgevoerdmet 'Rio'en 'PintTriumph',geplant
inoktober1985.Degrond iseenzandgrondmet5-6%humus.Demiddelen Afalon (lineon) 2 kg/ha,Tenoran7kg/ha,Gesatop-50% simazin 1kg/ha,G 4
kg/ha enB
liter/ha zijngespotenop13maart 1986enop1oktober 1986.
Op beide spuitdata zijndejongescheutenvan5-10 cmvollediggeraakt.Er
isgespotenopvochtigegrond.Hetgewaswasdroog.Devolgendedag iswater
gegeven.
Resultatenenconclusies
Eerste bespuiting:visueelwasgeenschadezichtbaar.Bijopbrengstbepaling
(aantaltakkenperm ) bleek geen verschil tussen de behandelingen te
bestaan.
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Tweedebespuiting:visueelwasgeenschadewaarneembaar.
De gebruikte middelen zijnindezeproefgewasveiliggebleken.Hetaantal
proefnemingen(landelijk)isechter tebeperkt om,gezien de risico's bij
toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen, eenadviesoptestellenvoor
Alstroemeria onderglas.
Meer informatieoverdezeproef isvermeld inhet 'Jaarverslagvande BloementeeltverenigingvoorNoord-Nederland over1986'.

*
= niet toegelatenmiddel
VirusziektenbijAlstroemeria (project 572)
Ir.F.A.Hakkaart,J.M.A.Versluijs,Aalsmeer
Komkommermozaïekvirus werdeenmaal ineengemeristeemde plantvandecultivar 'Rosario'aangetoond.Indienonopgemerktgebleven zou een zeer grote
stock vandezecultivarmetditviruszijngeproduceerd.Alsreactiehierop
gaatdeNAKSnaast antisera tegen het Alstroemeria-mozaïekvirus en het
Alstroemeria-carlavirus ookantiserum tegenCMVgebruiken.
Indien virusziek materiaal van debotanische soortA.caryophyllea inde
elektronenmicroscoop wordtonderzocht endedeeltjes behandeld worden met
antiserum tegen hetAlstroemeria-mozaïekvirus,blijkeneenaantaldeeltjes
welenandereniet tedecoreren.Ooksap-inoculatieopNicotania occidentalis geeft naast desymptomenvanAlstroemeria-mozaïekvirus nogeentweede
ziektebeeld.Ditwijst sterkophetvoorkomenvan tweepoty-virussen.
De studievandemeristeemcultuurvanAlstroemeria nadertvoltooiing en zal
ineenpublikatiewordenvastgelegd.Detechniekbestaatuit tweetrappenen
iswatresultaatbetreftcultivar-afhankelijk.Ookdematevanviruseliminering is cultivar-afhankelijk. Erwordtgeennieuwmateriaalmeeringezet.
Inmiddelsheefthetbedrijfsleven,meestal ineigenlaboratorium,detoepassing vandezetechniek terhand genomen.Verwachtmagwordendathetintroducerenvanvirusziekenieuwecultivarsdantothetverledenzalgaan behoren,zodatditprojectkanwordenafgesloten.

AMARYLLIS
GebruikswaardeonderzoekAmaryllis
Ir.J. Straatsma,C.Heidemans,Naaldwijk
In1985zijngebroeide schubben,afkomstigvanvijfbollenvan28-30cm,van
27 rassen inclusief de vergelijkingsrassen 'RedLion','AppleBlossom',
'OrangeSouvereign', 'Minerva', 'Ludwig Dazzler', 'Rilona', 'Hercules',
'Pamela'en 'ScarletBaby'induploopgeplant.
In 1986 zijndezerassenopnieuwinduplogeplantenzijnzebeoordeeld op
bladkwaliteit.Nahetrooienzijn de rassen beoordeeld op bolkwaliteit.
Tevenszijndebollengeteld,gesorteerd engewogen.
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GebruikswaardeonderzoekAmaryllis
Ir.J.P.Straatsma,C.Heldemans,Naaldwijk
Dit jaarIsdeproef,dieIn1985gestart is,voortgezet.Dezelfde27rassen
zijnopnieuwgepoot.Tevensishetgewasbeoordeeld ennahetrooienook de
bollen.Gewicht enbolmaatzijnbepaald.In1987zaldebloeiwordenwaargenomenenbeoordeeld endeeigenschappenopdepot.Tevenswordt in1987 een
nieuwerassenserie opgeplant.Nuzalookdeproduktiesnelheld,uitgaandevan
10bollenvan28-30cm,wordenbepaald.

Jaarrondopplantlng Amaryllis
J.C.Doorduin,Naaldwijk
Omdeinvloedvanhetseizoenendeteeltduurnategaanopde groei, bolen bloemontwikkeling,werdenopeenviertaldata,teweten3december1985,
4maart,2junien15septemberAmaryllisbollen geplant. Het einddoel is
mogelijkheden na tegaanvooralternatieve teeltmethoden.Inditonderzoek
wordtgewerktmetderassen 'AppleBlossom'en'RedLion'.Gestartwerd met
bollenmeteengewichtvanca.100gramenbolmaat17.
Met intervallenvanvierwekenwordenbollenenbloemknoppen ophunontwikkelingbeoordeeld.Naeenteeltduurvan36,44en 52 weken worden bollen
gerooid omnaeentemperatuurbehandeling weeropgeplant tewordenterbeoordelingvandebloei.Deproeflooptdoor totvoorjaar1988.

Plantafstand bijdebollenteeltvanAmaryllis
J.C.Doorduin,Naaldwijk
Delaatste jarenwerd devoorlichting enhetonderzoek in toenemende mate
geconfronteerd metvragenvanuitdehandeloveronvoldoendebloeiresultaten
bijdeafnemers.Gesuggereerd werddateentoegenomenplantdichtheidhiervan
deoorzaakzoukunnenzijn.
Omdat naar het aspectvanplantdichtheidnieteerderonderzoekwasgedaan
werden tweeproevenopgezet:éénmetplantgoed-bollen (maat 16-18) en éën
met vansnijstukjesgegroeidebollen(maat6-8).Hetdoelvanbeideproeven
wasdeinvloednategaanvandeplantafstand opgroei,bol-enbloemontwikkeling. Er werdgewerktmetderassen'AppleBlossom', 'OrangeSouverelgn'
en 'RedLion'.
Uitgangsmateriaalplantgoed (16-18)
Deplantafstandbehandelingenwaren:22,28,34,40, 46 en 52 bollen per
netto-m . De bollenwerdengeplantop3januariengerooid op8september.
Naarmateruimerwasgeplantnamperplantafstand degemiddeldebolomtrekmet
7 mm toe en hetgemiddeldebolgewichtnammet25gramtoe;degemiddelde
kg-opbrengst pernetto-m verminderde perplantafstandmetruim 1 kg naarmate ruimerwasgeplant.Hetaantalbollenmeteenbolmaat<24wasrelatief
enabsoluutgeringennamenigszinstoe naarmate de plantdichtheid hoger
was.Tussendeplantafstandbehandelingenwerdengeenbetrouwbareverschillen
inaantalverdroogdeknoppengevonden.Bijhetras 'AppleBlossom' was dit
duidelijk het laagst, gevolgddoor 'RedLion'en'OrangeSouverelgn'.Het
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aantalknoppenindebol^25mm (alsmaatvoorbloei)ontliepelkaar weinig
en was alleenbijderuimsteplantafstand betrouwbaarhoger.Bijderassen
washetaantalknoppenindebal>25mmvoor 'AppleBlossom', 'OrangeSouvereign' en 'Red Lion' respectievelijk 14,21en21per tienbollen.Half
decemberwerdendebollenopgeplant terbeoordeling opdebloei.
uitgangsmateriaalbollenvansnijstukjes(6-8)
Deplantafstandbehandelingenwaren:64,80,96,112,128en144 bollen per
netto-m .Debollenwerdengeplant op31 januariengerooid op25september.
Debollenwarenbijdeoogstgroterenzwaardernaarmate ruimerwasgeplant.
Het aantal bollenmeteenbolmaat>24namrelatief toebijruimerplanten,
maarwasabsoluuthethoogstbij96geplantebollenpernetto-m .Hetaantal
bollen met eenbolmaat<16namabsoluutenrelatief toenaarmatedeplantdichtheidhogerwas.
Bollenvanmaat24afkomstiguitdeuiterste plantafstandbehandelingen (64
en 144/netto-m ) werden beoordeeld op hunknoppenindebol.Verdroogde
knoppenkwamennietvoor.Bij'OrangeSouvereign'was er geen betrouwbaar
verschil in aantalknoppen>25mm.Bij'AppleBlossom'en 'RedLion'waren
ergeringeverschillentussende uiterste plantafstanden. 'Orange Souvereign' had de meeste knoppen >25 mm,gevolgddoor 'RedLion'en'Apple
Blossom'.
Bollenafkomstiguitdeuiterstebehandelingenwerden eind december opgeplant terbeoordeling vandegroei.

AMMI
Ammimajus:bloeispreidingbuiten
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Ammi majus op 2 mei,16junien7juliterplaatstebuitengezaaid isin
verschillende stadiabespotenmetdaminozlde(Alar64)omde groei van de
zijscheuten, die door hun te grote lengtedekwaliteitnegatiefkunnen
beïnvloeden,af teremmen.
Resultaten
Debloemenvandedriezaaidatawerdengeoogstoprespectievelijk 18juli,2
september en 8 oktober.Delengtevanhetgewaswerd doordebespuitingen
enigszinsbeïnvloed,maar ingeenenkelgevalwerdervoldoendegroeiremming
vandezijscheutenbereikt.Voormeer informatiezie 'Verslag proeven1985/1986ProeftuinRijnsburg'.

ANEMONE
Invloed temperatuur enplantdlchtheidopdebloeivanAnemone 'MonaLisa'
Th.M.vanderKrogt,Aalsmeer
Indriekasafdelingen zijnop9juli1985plantenuitgeplantdieop1 april
waren gezaaid. Inelkekaszijndrieplantdichthedenaangehouden,namelijk
21,27,5en33plantenperm'-bed.Nahetplantenisgestreefd naareenkastemperatuurvan15°Copdedagen11°C 'snachts.Van4november 1985tot13
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maart 1986isdetemperatuur ingesteld oprespectievelijk7-3 C, 11-7C en
15-11°C (dag-nacht). Vanaf 13 maart isdetemperatuur inalleafdelingen
ingesteld op15-11°C.
Resultaten
Debovengenoemde instellingenzijnniet steedsgerealiseerd.Alleen in perioden waarin debuitentemperatuur lagerwasdandeingesteldewaardenwas
sprakevaneenbenaderingvandeinstelling.Indewinterperiodewasde gemiddeld gerealiseerde temperatuur respectievelijk 9,1; 10,0en13,2°C.De
ontwikkelingvandeplantenverliephetmeestregelmatigbijeen ingestelde
temperatuur van15-11°C.Voordekwaliteit indewinterwaseentemperatuur
vanca.10°Cgunstiger.Bij33plantenperm 2 bedwasdetotalebloemproduktiehethoogste,maardeproduktie perplanthetlaagste.
Deontwikkelingstijd vandebloemenwasafhankelijkvandetemperatuur ende
lichtgevoeligheid.Naarmatedetemperatuur lagerwasenerminder lichtwas,
ontwikkelden de bloemen zich trager. Doorgenetischevariatie tussende
plantenonderling ontstonden belangrijke produktieverschillen tussen de
planten.
Een uitgebreidverslagvandezeproef isgegeveninRapportno.38:Anemone
'MonaLisa':ontwikkeling enbloeionderinvloedvantemperatuur en plantdichtheid (uitgaveProefstationvoordeBloemisterij).
Een samenvattingvanhetverslag isgepubliceerd inVakbladvoordeBloemisterij42(1987)1:56-57.

SnijstadiumonderzoekAnemone 'MonaLisa'
Ing.E.Ch.Kalkman,Aalsmeer
Hetdoelvandeproevenwas:
- Bepalenofereenrelatiebestaat tussendelengtevan het bloemsteeltje
(steeltje tussen de omwindselbladeren endebloem)bijdeoogstenhet
openkomenvandebloemen
- Nagaanofdeteelttemperatuur invloedheeftophetopenkomenvande bloemen.
De bloemen zijn geoogst inkassenmeteeningestelde dag/nachttemperatuur
van7-3,11-7en15-11°C.Nadeoogstzijndetakkeninwatergezetbij 5°C
gedurende24uur.Naeentransportsimulatievan24uurdroog ineendoosbij
17°Ceneenherstelperiodevan2uurinwaterbij5°Czijndebloemen in de
vaas inwatergezet indeuitbloeiruimte.
Resultaten
Indiendelengtevanhetbloemsteeltjebijdeoogstkleiner isdan1cmkomt
debloem nietofnauwelijks open.Naarmatedelengtevan het bloemsteeltje
groter is bij de oogst, isdelengtegroeibeterenkomenookdebloemen
beteropen.
Debloemsteeltjesvandein het voorjaar geoogste bloemen groeien veel
gemakkelijker uitdaninhetnajaarenerzijnmaarweinigbloemendieniet
ofnietgoedopenkomen.Doordegroterehoeveelheid lichtinhetvoorjaarin
de kassen wordt een bloemsteellengte van1cmbijdeoogstalheelsnel
bereikt.Detemperatuurinvloed ophetopenkomen van de bloemen was zeer
klein.
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Conclusie
De bloemen kunnen pas geoogstwordenalshetbloemsteeltjeminimaal 1cm
lang is(=goed zichtbaar).Ditgeldtzekervoordewintermaanden.Deteelttemperatuurhadgeeninvloed ophetopenkomenvandebloemen.
Meer informatie over dezeproevenisvermeld inInternVerslag nr.27van
hetProefstationvoordeBloemisterij.

ANJER
GebruikswaardeonderzoekAnjer1984-1986
Ir.A.deGelder,Aalsmeer
Omdewaardevandenieuweanjerrassen tebepalenvindenregelmatig opplantingen plaats. In mei 1984isgestartmeteentweejarige teeltwaarin15
tros-en15standaard-anjerrassen warenopgenomen.Deproef isaangelegd in
tweevoudmeteenveldgroottevan1netto-m.
Waargenomen zijn de produktie, houdbaarheid, Fusariumresistentie eneen
kwaliteitsbeoordeling.
Resultaten/conclusies
Deproduktieverschillen tussenderassenzijngroot,waarbijdesteelstevigheid entrosvormeengrote invloed haddenopdesortering.Eenslappesteel
ofweinigknoppenpertakgafeenhogeraandeelklasseIIofIII.VoorFusariumresistentie bestaangroteverschillen tussenrassen,maaromditaante
tonenisveelonderzoeknodig.Tussentoetsenkunnen grote verschillen in
uitkomstvoorkomen.
Eenaantalrassen,zoals 'Bagatel','Casino'en 'Tanga'hebbenaleenplaats
inhetsortimentverworven.Bijrassenvan het Middellandsezee-type bleek
breeksteelgevoeligheld eenernstig negatiefkenmerk.
Meer informatieoverdezeproef isvermeld inInternVerslagnr.28vanhet
ProefstationvoordeBloemisterij.

Juliplanting grootbloemigeanjers
Ing.C.G.T.Uitermark,Aalsmeer
Doelvandezeproefwasnategaanofanjers van het Middellandsezee-type
geschiktzijnvoorharttakteelt inhetnajaar.Op17juliwerd ergeplantom
inhetnajaardeharttak teoogstenendevolgende snee omstreeks mei te
verkrijgen. De in het onderzoekbetrokkenrassenstaanvermeld inonderstaandetabel.
Meer informatieoverdezeproef istevinden in 'Bloemisterljonderzoek in
Nederland over 1985',p.40.
Resultaten
Opbrengst per32planten(1m^-bed)
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Ras
Arevalo,paars
Charmeur,paars
Desio,rood
Pallas,geel
Scania,rood
Tanja,rood

harttak
prod,t/m
stuks
stuks
%
totale lesoort
totale
prod.
prod.
93
78
31
32
71
129
32
90
56
64
31
88
18
32
119
32
53
117

mei'85

%
Iesoort
93
78
94
90
21
77

prod. t/mmei'86
stuks
Iesoort
totale
prod.
% stuks
318
67 213
411
69 284
337
72 243
419
63 264
42 187
445
589
57 336

Voor de resultaten t/mmei1985:zie 'Bloemisterijonderzoek inNederland
over1985',p.40.
Resultatent/mmei1986:totheteindevandeproef (mei1986)blijven 'Tanja'en 'Charmeur' de meeste Iesoortproduceren.HetaandeelIesoortbij
'Scania'iszeerlaag tenopzichtevanzijntotaleproduktie,namelijk 42%.
Voor de andere rassen is hetaandeelongeveer 60%ofmeer.Invroegheid
springen 'Charmeur'en 'Tanja'erduidelijkbovenuit.
Conclusie
Alleen 'Tanja'en 'Charmeur'zijngeschiktvoordezeteeltwijze
harttakproduktie,vroegheid enkwaliteit.

gezien hun

Anjer:snijbloemenproduktiebuiten
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
In 1985 zijn de cultivars 'RonjaMintop','SilveryPink','Sorentino'en
'WhiteLilliAnn'naeenopkweekperiode indekas,op31meiuitgeplantvoor
bloemenproduktiebuitenenvoorbuitenincombinatiemeteenrolkasdieop5
septemberoverhetgewaswerdgerold.Eengedeeltevandeplantenwerdop21
junivoordetweedekeergetopt.
In1986werden indekasopgekweekteengetoptestekken,invergelijkingmet
nietopgekweektestekkenop6meibuitenuitgeplantvandecultivar 'Affaire', 'Bagatelle','Calvados','ScarletElegance','SilveryPink'en'Sorentino'.
Resultaten
Hetvoordetweedemaal toppenvandeplantengafbij'SilveryPink','Ronja
Mintop' en 'WhiteLilliAnn'oogstverlatingenoogstreductie,bij'Sorentino'werdhetaantalgeoogstebloemenerietsdoorvergroot.Doorhetgebruik
van eenrolkasvanaf5septemberwerddebloemproduktie ietsvergrootdoordatdeoogstperiodewerdverlengd.Dekwaliteitvande bloemen was echter
matig. Het niet opkweken, dus directultplantenenbuitentoppenvande
stekkengafeenlagerebloemproduktiebij 'ScarletElegance'en'Sorentino',
geen produktieverschil maar weloogstverlatingbij'Calvados',eenhogere
produktieenoogstverlatingbij'Affaire','Bagatelle' en 'Silvery Pink'.
Vooral bijongunstigeweersomstandighedenkandeoogstdoorhetnietopkwekenteveelwordenverlaat.
Voormeerinformatie zie 'Verslagproeven1985/86ProeftuinRijnsburg'.
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Invloedvandaglengteentemperatuur opontwikkeling engroeivananjer
Ing.C.G.T.Uiterraark,Aalsmeer
Bijdeanjerleidtverlengingvandedagtotvervroegingvandebloei.Omte
strevennaareenoptimaliseringvandelangedag-behandeling isop17september 1984eenproefgestartwaarbijzoweldaglengtealstemperatuurbetrokken
waren.Dedaglengte-behandelingenzijnzowelinhet seizoen '84-'85 als in
'85-'86uitgevoerd.Detemperatuurbehandelingalleen inhet seizoen '84-'85.
Behandelingenmetbetrekking totdaglengte:onbelicht,14dagenIndecember,
14dageninjanuariof14dagenindecemberenjanuaribelichten.
Vooreenuitgebreidebeschrijvingvandezeproef enderesultaten t/mseptember 1985wordtverwezennaar 'Bloemisterijonderzoek inNederland over1985',
p.41en42.
Resultaten per32
Ras

S.Pink
Barbara
Scania
Sorentino

planten
Belichting seffect
produktie1986t/n
meiper
belichtingsbehande ling p dec'85 +

Raseffeet
totale produktiet/m

dec.'85
230
183
222
462

mei'86
312
244
300
541

uli'86
401
349
431
739

onbel. dec'85
81
85
56
66
77
76
70
78

jan.'86 jan.'86
86
77
60
64
78
78
86
83

Conclusie 2eseizoen
Totheteindevandeproefblijkthetverschilinproduktietussenhettraditionelesortiment ('Scania','Barbara'en 'S.Pink')enhetnieuwetypeanjer
('Sorentino')heelgroot.Ditgeldt inminderematevoordebelichtingsbehandelingen,waarbijalleen 'Sorentino'eenduidelijkbetrouwbare reactievertoontopdebelichting.

Invloedvanhet seizoenopgroei,bloemaanleg enbloeivan trosanjer
Ing.D.Klapwijk,Naaldwijk
Degegevenswaarvangesprokenwordt in 'Bloemisterijonderzoek in Nederland
over 1984', p. 50zijnverwerkt.Deproefwerd genomenmetgetopteanjerplantenwaaropéénscheutwerdaangehouden.Deplantengroeidenonder praktijkomstandigheden. Erwerd 32maalopgeplant tussenseptember 1982enjuli
1984.Cultivar 'WestPink'.Hetdoelvandeproefwasprimairdejaarrondmetingvandevegetatievegroeivandezelangzameplantinvergelijking totde
snelgroeiende tomaat.Deanjerwerdmedegekozenomdatervraagbestondnaar
gegevens over bloemaanleg inafhankelijkheid vandenatuurlijkedaglengte.
Gegevensoverdebloeiwerdenverzameld omdeuitkomsten tekunnenvergelijkenmetliteratuurgegevens.
Vegetatievegroei
De curve van hetverloopvanhetversgewichtvertoondevoorelkeplanting
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eenregelmatigverloop toteengewichtvancirca20gram.De daaruit berekende relatieve groeisnelhedenwerden sterkbeïnvloed doorhetseizoen.De
minimalegroeisnelheid indewinterwascirca2%perdagennam lineair toe
totcirca9% indezomer,omopdezelfdemanierweeraf tenementot2%.Ook
desnelheidwaarmeebladparenwerdenaangelegdverliep regelmatig.De snelheid indewinterwas0,09bladpaar perdagmeteenregelmatige toenametot
circa0,24bladpaar indezomeromdaarna weer rechtlijnig te dalen tot
0,09.Delengtegroeiwaseveneensregelmatiggedurendedevegetatieveperiode.Desnelheidbedroeg indewinterminimaalcirca 0,1 cm per dag, nam
rechtlijnig toetot0,5 cmindezomerennamweerrechtlijnig aftot0,1 cm
indecember.Uitaldezegegevensisduidelijkafteleidendathet seizoen
door middel vandehoeveelheid instraling eenzeersterkeinvloedheeftop
desnelheidvanbovengenoemdegroelkarakteristieken.Degroeisnelheidvande
trosanjer is zeer laag. De hoogste snelheidvandeanjer indezomeris
lagerdandelaagste snelheidvantomaatindewinter.Onderzoek in Littlehamptonheeftaangetoond datdetemperatuurvanondergeschiktbelang isvoor
degroeisnelheid.Degroeineemt toevan1tot4à5vandewinter naar de
zomer. Omdat het licht toeneemtvan1tot10ishetrendementindezomer
veelslechter.Debladaanlegsnelheid is in de winter relatief snel ten
opzichte van de gewichtsgroei. Ditbetekentdatdebladeren indewinter
kleinerzijn.
Bloemaanleg
Debloemaanlegwerdvastgesteld metbehulpvaneenmicroscoop.Aan de vorm
van het groeipunt iswaar tenemenwanneerdebloem isaangelegd.Opcelniveauzaldeomschakeling danzekernogenigewekeneerder hebben plaatsgevonden. Wanneer getoptwerd tussencirca10maarten10juli,werdinde
uitgelopenscheuteneenbloemknopwaargenomennagemiddeld 10weken. Na 10
juli toppen gafeenregelmatige toenametot180dagenwanneer op1oktober
werd getopt.Werd latergetoptdantrad een rechtlijnige afname op. Als
tussen 1 oktober en1maartwerdgetopt (4maandan)danwerdbijelkedag
later toppendebloemêén dag eerder aangelegd. Dit betekent dat alle
plantingen in de tussenliggende periodeongeveerophetzelfdemomenteen
bloemknopaanlegden.Gemiddeldwasditop7meienop celniveau dus circa
half april.Dekritischedaglengteligtdusopcirca 13uur.Hetmomentvan
debloemaanlegkanookwordenbepaald uitdecurvevandebladaanleg.Bijde
bloei werd namelijkhettotaalaantalbladparenvastgelegd.Uitdeaanlegcurve isteberekenenwanneerhet laatste bladpaar werd aangelegd. Deze
gegevens komen inhogemateovereenmetdemicroscopischewaarnemingen.De
bloemaanleg kanookwordenbepaaldviadelengtegroeivandestengel.Ophet
moment vandebloemaanlegbegintdestengelnamelijkveelsterker testrekken.Uitherhaaldelengtemetingen isdat omslagpunt voor alle plantingen
bepaald.Ookdezegegevenskomenovereenmetdemicroscopischewaarnemingen.
Het aantal bladparenonderdebloemwasgedurendedezomerperiodeongeveer
19.Minder dan18bladparenwerdennooitgevonden.Wanneerna10 juli werd
getopt ging hetaantal stijgentotmaximaal24wanneerrond 1oktoberwerd
getopt.Hetaantalbladparenzoalsdatindepraktijkgeteldwordt is circa
8 à10minderdanwanneervaneenmicroscoopgebruikgemaaktwordt.
Bloei
Jaarrond werd vastgesteld hoeveeldagenverliepentussendewaarnemingvan
debloemknopaanleg endebloeivande hoofdknop. Dit duurde minimaal 30
dagen in de zomer ennamrechtlijnig toenaardewintertot90dagen.De
uitgroeiduurreageertdusniet op een specifieke daglengte en kan dus
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beschouwd worden alseenvegetatief proces.Alleplantingenwaarvanrond7
meibloemaanlegwerdgeconstateerd,haddenzeswekennodigom in bloei te
komen. Dit heeft eengroteproduktietop rondhalf junitotgevolg.Wanneer
tussen 10maart en10juliwordtgetopt isdeduur totbloei gemiddeld 110
dagen. Bij later toppenneemthetregelmatig toetot240dagenals rond1
oktoberwordtgetoptomdaarnaregelmatig aftenemen.Deze termijnen komen
goed overeenmetdegegevensuitdeliteratuur.Hetpatroon isgelijk,maar
deniveausverschillenenigszins.Hetbetrof gegevens uit West-Duitsland,
Nederland,Groot-Brittannië,KoreaentweemaaluitAmerika.
Hetaantalbloemblaadjesvandehoofdknopwerdgeteld.Bijbloemaanleg inde
wintervarieerdehetaantaltussen26en36enindezomer tussen33en 43.
Despreidingwasduszeergroot.Deovergangenwarenvrijabrupt.
Vergelijkingtros-/standaardanjers
In de proefwerd tweemaaleenvergelijking opgenomen tussen tros-enstandaardanjers (cv, 'White Sim').Hetbetrof eenvandesnelsteeneen van de
langzaamste plantingen. Tussen beide soortenkwamengeenprincipiëleverschillenvoordedag.Bovendienwarende literatuurgegevens die met deze
proef in overeenstemming waren, ook alleverkregenmetstandaardanjers.
Waarschijnlijkgeldendeconclusiesvoor 'WestPink'ookvoorSim-sports.
Conclusies
- Degroeisnelheidvandeanjer iszeerlaag.Veredeling opdit punt lijkt
v65rallesnodig.
- De vegetatieve groeivertoonteengoedverband metdejaarlijkseinstraling.
- Debloemaanleg wordtdoordedaglengtebeïnvloed.Bijcirca 13 uur daglengte (halfapril)wordteenbloemknopaangelegd,alstenminste18bladparenaanwezigzijn.
- Hetlijktzinvolomook inmaart/april tebelichtenomdeproduktiepiekte
vervroegen.
- Het lijkt mogelijk omindezomerdoorverduistering toteendaglengte
korterdan13uur,debloemaanleg uit testellen.
- Tussentrosanjers 'WestPink'enstandaardanjers (Sim-sports) is weinig
verschil inreactie teverwachten.
De gegevens zijn in detailopgenomen inInternVerslagProefstationvoor
TuinbouwonderGlas,1985,nr.2:"Groeienontwikkelingvan trosanjers het
jaar rond".Meergegevenszijnvermeld in'VakbladvoordeBloemisterij'41
(1986)1:42-43,41(1986)2:46-47,41(1986)3: 42-45 en 41 (1986) 4:
82-83.

Invloedvanlangdurigelangedag-behandelingopgroei,produktieenkwaliteit
vananjers
Ing.A.P.vanderHoeven,Naaldwijk
Eenproef in1984/85 (zie 'BloemisterijonderzoekinNederland over1985',p.
41)toondeaandatdebloeibijanjers sterkvervroegd kanwordenwanneerer
gedurendeeenlangeperiodeeenlangedag-behandeling gegeven wordt. Economisch gezien kan hetnuttig zijnomdeteeltduur tussenhetuitplantenen
eeneersteoogstteverkorten.Om invloedenvanlangdurigebelichtingsbehandelingen opgroei,produktieenkwaliteitbijverschillende cultivarsnader
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tebestuderen iseenproefopgezetmet de volgende factoren: plantdatum,
cultivar endaglengte.
Op 17-9, 8-10 en 19-11-1985 en 7-1-1986zijnbeworteldestekkenvande
cultivars 'Barbara','Adelfie','Sorentino','Pallas','Tanga'enWhiteSim'
uitgeplant enenkelewekennahetuitplantengetopt.Debelichtingsbehandelingenwaren:
a.vanafhettoppen16wekenbelichten
b.vanaf4wekennahettoppen12wekenbelichten
c.vanaf8wekennahet toppen8wekenbelichten
d.vanaf 14wekennahettoppen (standaardbehandeling) 2wekenbelichten
Erwerd steedstussenzonsondergang en-opgangmetgloeilampenbelicht.
Bijalleplantdatabegondebloei eerder, was het aantal bladparen per
stengelgeringer enwarendebloemstengelskorternaarmateerlangerbelicht
was.Hetgemiddeld takgewicht(kwaliteit)bijdeeerste snede bloemen was
lager naarmate de bloeivervroeging sterkerwas.Dekwaliteitsvermindering
doorhetbelichtenwasbij 'Adelfie','Pallas'en'Tanga'minderernstigdan
bijdeoverigecultivars.Bij 'Barbara'kwamenbijdeeerste tweeplantingen
afwijkende (rozetachtige)scheutenvoor.Hoe langer er belicht was, hoe
sterkerdeafwijkingenwaren.Deoorzaakhiervanisnietbekend.
Aan heteindevandeproefop31oktoberwarendegeoogsteaantallentakken
perplantdatumvanvroegnaarlaatrespectievelijk 390, 324, 308 en 306
takken perm bed. 'Sorentino'gafdehoogste(504)en 'Adelfie'delaagste
(271 takkenperm-bed)produktie.Tussendebelichtingsbehandelingen waren
de produktieverschillen klein.Indezeproefgafeenlangdurigebelichting
eensterkbloeivervroegend effect,maar tevenseensterkeachteruitgang van
de kwaliteit. Misschien dat door veredeling rassenkunnenontstaandie
geschiktzijnvoordergelijkebehandelingen.Deproduktie zoudan aanmerkelijkeerderkunnenaanvangendanthansmogelijkis.Uitoogpuntvanaanvoerspreidlngopdeveilingen inNederlandkanditgunstigzijn.

Bloeispreiding inanjersdoormiddelvanbelichten
Ing.J.M.D.Buisman,Eelde-Paterswolde
Uitgaandevandedaglengtegevoeligheid vananjersisindezeproefeen hoeveelheidvan210uurlichtgegevenInrespectievelijk tweeenzesweken.Als
controleiseennietbelichtgewasgenomen.Deproef is uitgevoerd met de
cultivars 'Barbara' en 'Bianca',diegeplantzijnop12september1985.
Resultaten
Deproduktlehoogtevandedriebehandelingen lagophetzelfdeniveau.Het
'6weken'-object isIetsvroeger inproduktie(enkeledagen).Deverschillen
metnietbelichtenen.gedurendetweeweken belichten zijn echter dermate
klein dat hierover geen betrouwbare uitspraakkanwordengedaan.Erzijn
geeneffectengeconstateerd watbetreftdesortering.
Conclusie
Debehandelingenhebbengeeninvloedgehadophetgewaswat betreft bloeivroegheid,bloeispreiding enopbrengst.
Meer informatieoverdezeproefisvermeld inhet 'JaarverslagvandeBloementeeltvereniging voorNoord-Nederland over1986'.
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Substraatvergelijking bijanjerteelt inbedden
N.A.Straver,Ing.C.G.T.Uitermark,Aalsmeer
Doelvandeproefwashet testenvandeverschillende substraten ophun geschiktheid bijdeteeltvananjer inbedden.Deproefheeftplaatsgevonden
vanmaart 1984totenmetmei1986.Deproef isgedaanbijdecultivar'Scania'met32plantenperrabed.Vergeleken zijndesubstraten:
1.veenmosveen
2.75vol.% turfstrooiselen25vol.% fijnewaterafstotende steenwolvlokken
3.60vol.%bolsterveen,30vol.%kleien10vol.%stalmest
4.50vol.%fijnewateropnemende en50vol.%fijnewaterafstotendesteenwolvlokken
Resultaten
TotaalaantalbloemenenaantalIekwaliteitper32planten
Substraten
1984
1985
1986
Totaal

totaal
226,5
380,8
114,9
722,2

L
Iekw.
134,6
142,0
32,8
309,4

l
totaal
255,1
393,2
107,5
755,8

Iekw.
136,9
118,5
28,8
284,2

totaal
207,5
399,6
124,4
731,5

3
Iekw.
133,3
159,8
33,2
326,3

totaal
208,5
368,3
111,8
688,6

4
Iekw.
136,0
148,8
33,5
318,3

Opmerkingen
Deverschilleninproduktieenkwaliteit tussendesubstraten zijnnietstatistisch betrouwbaar. Een uitgebreidebeschrijving vandeproefresultaten
wordtgegeveninInternVerslag no.39vanhetProefstationvoordeBloemisterij.

Anjeropsteenwolendriesoortenveen
Ing.M.E.A. Glas,Vleuten
Inmei 1984isopVleutensproeftuineensubstraatproef met trosanjers
gestart. Bij dezeproefzijn 'Adelfie'en 'Albivette'geteeld opsteenwolmattenenopveenbedden.Erzijndrie veensoorten gebruikt in de proef,
namelijk Duits turfstrooiselmet25vol.%perllte,Finnpeat ST400AA16ken
Hasselfors.Desteenwolmattenkregenwatermet druppelaars; de veenbedden
kregen water met de regenleiding.Deproefisinjuni1986beëindigd.Op
allesubstratenwashetgoedmogelijk omanjerstetelen.Er waren produktie- enkwaliteitsverschillen tussendesubstraten.Steenwolwashethoogst
inproduktie,watmededoordegoedewaterverdeling doordedruppelaars zal
zijn veroorzaakt.Hasselforswashetlaagstinproduktie.Finnpeatenturfstrooiselmetperlitenameneentussenpositie in.Dekwaliteit op Finnpeat
leek iets minder. Erwareninteractiesmethetras:bijdezwarecultivar
uitteeenproduktievergroting zichvooral instevigertakken;bijdeproduktievecultivarwerdhetaantaltakkengroter.
Een uitgebreid verslagvandezeproef isopdeProeftuinVleutenverkrijgbaar.
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Sortiment trosanjersopsteenwoleninveen
Ing.A.vandeWiel,Venlo
InSeptember 1985werdeenanjerproefgestartwaarin deproduktieendekwaliteitvanzestrosanjerrassenopsteenwolen in veen onderzocht werden.
Deze zesrassen zijn:'Adelfie','Bagatel','Barbara','Elsy','Ministar'en
'SilveryPink'.Deproefwerdhalfnovember 1986beëindigd. Nog niet alle
resultaten zijn verwerkt.Totenmet septemberwasdeproduktievan'Bagatel'en 'Ministar'hethoogst.Ditgold zowelvoorsteenwolals voor veen.
Deproduktievan 'Adelfie'kwambijbeide substraten alslaagsteuitdebus.
'Adelfie'wasinmeihetlaatsterasdatinproduktiekwam.In augustus en
september werdenerbijallerasseneenaantal 'slappe'takkenwaargenomen.
Ditaantalslappetakkenverschildeper ras en per substraat. 'Adelfie'
vertoondedemeeste slappetakken.Opsteenwoldeedditverschijnsel zichin
ernstigermatevoordaninveen.
Binnenkortverschijntvandezeproefeenverslag.

EffectvandeECopdekwaliteitendeproduktievantrosanjer
Ing.A.vandeWiel,Venlo
Als vervolgopdeEC-trappenproefbijgrootbloemigeanjersophetProefstationinNaaldwijk,is inseptember 1986een EC-trappenproef bij trosanjer
aangelegd. Hetras 'Bagatel'werduitgeplantinsteenwolmatten vanCultilene. Bijdestartwerduitgegaanvan2ECindemat.Nadatdescheuten waren
uitgelopenwerderverschil indeECaangebracht.DedrieEC-niveausdiemet
elkaarvergelekenworden zijn:2EC,5ECen8EC.Deproefloopt door tot
enmet1988.

EC-trappenbijanjersinsteenwol
Ing.W.Voogt,Naaldwijk
Hetdoelvanhetonderzoek ishetvaststellenvanheteffectvandeEC-waardevandevoedingsoplossing inhetwortelmilieuopdegroeien ontwikkeling
vangrootbloemige anjers.Specialeaandachtzalwordengegevenaandekwaliteit.
Deanjerswordengeteeld insteenwolmatten (30x 10 x 10 cm), drainagesysteem. In het onderzoek zijn twee seriesbehandelingen opgenomen:een
seriemetvasteEC-waarde tijdenshetgehele seizoeneneenserie met lage
EC-waarde indezomerenhogeindewinter.Derassen 'WhiteSim'en'Tanga'
werden indeproefopgenomen.Deanjerswerdengeplantinseptember1985,de
proef zalwordenvoortgezet totmei/juni1987.
Resultaten
Indetabelzijnderesultaten totenmet3november 1986gegeven.
Tijdens deteeltisookhetvaaslevenbekeken.Hieruit zijngeenduidelijke
verschillennaarvorengekomen.
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BehandelingEC

Takken/m2
White Tanga
Sim

Gewicht/m
White Tanga
Sim
kg
kg

Gem.g äwlcht
White
Tanga
Sim
g
g

2,0 continu
4,0 continu
6,0 continu
2,0- 4,0
2,0- 6,0
2,0-6,0*

165
175
151
156
163
164

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

30
30
30
29
31
30

185
171
162
178
169
176

6,0
5,5
5,0
5,7
5,5
5,6

32
32
31
32
32
32

Gem. lengte
White
Tanga
Sim
cm
cm
62
62
60
62
61
62

67
67
64
66
67
66

*BijdezebehandelingwordteenlangereperiodeeenhogeECaangehouden.
Conclusies
Deresultaten totnu toeverkregen latenzien dat hoge EC-waarden in de
winter in ieder geval geen effecthebbenopdeproduktie.Indienechter
continuhogeEc-waarden worden gehandhaafd, wordt de produktie nadelig
beïnvloed. Beide rassen reagerennietgelijk. 'WhiteSim'geeftdehoogste
produktiebij4Ms.cm-'-en 'Tanga'bij2mS.cm- . Het onderzoek wordt in
1987voortgezet.

Fytotoxiciteitstoetsingingrootbloemige anjeropsteenwol
Ing.J.C.Hoogstrate,Ing.J.M.D.Buisman,Eelde-Paterswolde
Indezeproef zijndemiddelenTopsinMsp.p,Vydate-L,T.M.T.D.enParathionsp.pineendoseringvanrespectievelijk100kg,20liter,1en2kg per
hectare bed aangegoten.Erisgetoetstmetdecultivars 'Tanga'en 'LeRève
Salmon'.Perm steenwoliseenliterwatermetmiddel gebruikt. Topsin M
sp.p enT.M.T.D.werdenomdedrieweken,Vydate-LenParathion sp.piedere
weekaangegoten.
Resultaten/conclusies
Bijdeeerstemaalaangieten ishetmiddeloverhetgewas gegoten. Bij de
behandeling "TopsinM"gafditontoelaatbare schadeindevormvanernstige
bladmisvorming.Indeloopvandeteeltgroeide deze schade er weliswaar
uit, maardeconstatering gafaanleiding omdemiddelen onderdooropdemat
tegeven.
Voordebehandeling "TopsinM"zijnnieuweveldjesaangelegd.Bij het aangieten isnietnagegotenmetschoonwater.Bijwaarnemingen isgeenschade
alsgevolgvanhetgebruikvandemiddelen geconstateerd.

Bromideschadebijanjer
A.L.vandenBos,Naaldwijk
Inmaart 1986iseenproefgestartmetalsdoelna tegaanbijwelkbromidegehalte in het beregeningswater enlaterdusookindegrond,schadeontstaatbijanjer. Daartoe werden 10 liter emmers gevuld met zandgrond
(bevatte 25 umol Bromide perliter1:2volume-extract).Peremmerwerden
vijfanjerrassen (tweestandaard-endrie trosanjers) geplant. De anjers
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werdenberegendmetwatermetdaarindevolgendeconcentraties0,50,100en
200umolBromideperliter.
Resultaten
Deeersteschadewerd zes weken na het planten bij de standaardanjers
geconstateerd, die beregend werden met200umolBromideperliter.Inde
grondwerdebijdezebehandeling66umolBromideperliter 1:2volumeextract
gevonden. Drie weken later ontstond ookschadebijdetrosanjers.Twaalf
wekennahetplanten ontstond schade waar beregend werd met 100 umol
Bromide.Laterwerd inëënemmerbijdestandaardanjersschadegeconstateerd
waarberegendwerdmet50umolBromide.Hetgewaswerdbegin juligerooiden
de grond werd bemonsterd. Gevondenwerd respectievelijk 7,20,45en96
umolBromideinhet1:2volume-extract.
Conclusie
Standaardanjerszijngevoeligervoorbromideschade dantrosanjers.Deschade
ontstond pas enige tijdnadaterwasgetopt.Anjersdienentewordenberegendmetwaterdatminderdan50umolBromideperliterbevat.Het bromidegehalte in de grondmoetvoorhetplanten zolaagmogelijk zijn.Inieder
gevallagerdan25umolBromideinhet 1:2 volume-extract. De proef zal
wordenherhaaldmetdiversegrondsoortenmetverschillendeuitgangs-bromidegehalten.

Resistentievananjer tegenvaatziekte
Ir.H.Rattink,Aalsmeer
Hetonderzoekoverdesnelheidvan binnendringen en de verspreiding van
Fusarium oxysporum invatbareenresistenteanjercultivarswerdvoortgezet.
Plantenvandegevoelige cultivar 'Lena'werdenvia de grond gelnoculeerd
met een standaardhoeveelheid (3mlvaneensporensuspensievan 10 sporen
perml)sporenvanF.oxysporumvan cactus, Freesia, Cyclamen en anjer.
Tussen deeersteen tiendedagnadeinoculatiewerden plantenopverschillendehoogtenonderzocht opdeaanwezigheid vanF.oxysporum.Inalle
gevallenwordtdeeerstedagreeds F. oxysporum geïsoleerd uit wortels,
wortelhals en het onderste deel vandestengel.Deisolatenuitcactus,
FreesiaenCyclamenblekenlaterniethogerindeplantvoor te komen, in
tegenstelling tothetisolaatuitanjer.Hetsnelbeperktbinnendringenkan
duidenopeenpassiefbinnendringenenbeperktpassieftransport.
Ineeneerderonderzoekwerddeinvloedvanbeschadigdewortelsopde mogelijkheid tot binnendringen F.oxysporumonderzocht,doordeplantenwortels
eerst opnatuurlijkewijze door een laag niet-besmette grond te laten
groeien alvorens in contact tekomenmetbesmettegrond.Erwerden indat
onderzoekgeenverschillen gevonden inbinnendringenmetplanten,diedirect
inbesmettegrondwarengeplant.Eenherhalingvanditonderzoekgafevenmin
verschillen.
Omderelatiewortelverwonding-binnendringen beter te onderzoeken werden
planten van de gevoelige cultivar 'Lena', dematig resistentecultivar
'Pallas'endegoed resistentecultivar 'Novada'geplaatstopeenreclrculerend NFT-systeem. Aan de voedingsoplossing werd na0,2of4wekeneen
sporensuspensievanF.oxsyporumf.sp. dianthl toegevoegd. Gedurende 2,5
week nadeinoculatiewerdeniederedageenaantalplantenbemonsterd opde
aanwezigheidvandeschimmel.TelkenswerdreedsnaééndagFusarium in de
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wortels en de wortelhals van allebemonsterde planten teruggevonden.De
verspreiding indeplantnainoculatiena0, 2 of 4 weken was ongeveer
gelijk. Erwerdenookgeenverschillengevonden tussendecultivars'Lena',
'Pallas'en'Novada'.
Conclusie
Deperiodevan2of4wekenvoorherstel van de wortels na beschadiging
tijdens het oproolen van destekkenheeftgeeninvloeduitgeoefend opde
snelheidvanbinnendringen endeverspreiding indeplant. Deze resultaten
en de resultaten van vorige proeven rechtvaardigen deconclusie,datF.
oxysporuraactiefdeanjerplant,aldannietresistent,binnendringt.
Bijeerderonderzoekwerduitsymptoomloze resistenteanjerplanten regelmatige F. oxysporumgeïsoleerd.Deisolatenblekenverminderd ofnietpathogeen tezijn.Devernminderde pathogenitelt zouveroorzaakt kunnen zijndoor
eenreactievandemeerofminderresistenteanjerplantophetbinnendringen
endeverspreiding indeplantvandeschimmel.Het zouook mogelijk zijn,
dat een meer ofminderresistenteanjerplanteenminderofmeerpathogène
variantuitdeFusarium-populatie selectief toelaat.Om deze hypothese te
onderzoeken werden planten van de gevoelige cultivar 'Lena',dematige
resistente cultivar 'Pallas'enderesistentecultivar 'Novada'geïnoculeerd
via de grond met respectievelijk uitsluitend een pathogeen,eenmatig
pathogeen ofeenniet-pathogeen isolaatvanF.oxysporum. Op verschillende
tijdstippen in een periode van 28dagenwerdenplantenonderzocht opde
aanwezigheidvan F. oxysporum. In de drie cultivars met verschillend
resistentieniveau werden dedrieisolatenmetverschillend pathogeniteitsniveaugelijkelijk teruggevonden. Opvallend was, dat het niet-pathogene
isolaat sneller en hogerdandeandereisolaten indeplantenwerdaangetoond.Hetonderzoekheeftaangetoond,dateen selectief binnendringen of
toelaten van meer ofminderpathogèneisolaten,afhankelijkvanhetresistentieniveauvandeplant,nietplaatsvindt.
In1985werd een proef begonnen, waarbij eerst werd geïnoculeerd met
Phialophora cinerescens envervolgensna4,6of8wekenmetF.oxysporum.
Plantenmet symptomenwerdenonderzochtopdeveroorzakervandeaantasting.
Bijna uitsluitendwerdF.oxysporum teruggevonden.Ookgezienderesultaten
vaneerdereproevenmoetgeconcludeerd worden,dathetnietmogelijk is om
in één standaardtoets tegelijkertijd te toetsen opresistentie tegenP.
cinerescensenF.oxysporum.
Doorverduistering indezomerenbijbelichtingindewinterkoneengedeeltevandesomswaargenomenvariatie inresultatenvanderesistentietoetsingenindezomerendewinterworden opgeheven. Voor de nog overgebleven
verschillenkonnoggeenverklaringwordengevonden.

BiologischebestrijdingvanFusariumbijanjer
Ir.H.Rattink,Aalsmeer
Het onderzoek over de mogelijkheden omeenaantasting doorF.oxysporum
f.sp.dianthistevoorkomendoorpremunitiemeteen niet-pathogeen isolaat
van F. oxysporumwerdvoortgezet.Uitdeproevenbleek,datbijdevatbare
cultivar 'Lena'degrootsteeffecten, lage aantastingspercentages, werden
verkregen als hetpathogèneisolaat5,8of12dagenoflaternahetnietpathogeneisolaatwerd toegevoegd.Deeffectenwarenookafhankelijkvanhet
inoculumniveau 10 of10 sporen permlvanhetniet-pahogeneenhetpatho-
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geneisolaat.Debeste resultaten werdenbereitetbijeeninoculum-niveauvan
10 sporen per mlvanhetniet-pathogene isolaaten 10 sporen permlvan
hetpathogèneisolaat.
Opgepotte plantenvandevatbarecultivar 'Lena' werdeneerst geïnoculeerd
met een sporensuspensievaneenniet-pathogeen isolaatenvervolgensna0,
1,2,3of4wekenuitgeplantinlichtenzwaarbesmette grond. In tegenstelling tot deresultatenvaneenvorige proefwerdennugeenverschillen
inaantastingspercentages tussendeverschillendebehandelingenwaargenomen.
Onbewortelde stekkenvandegevoelige cultivar 'Lena'werdengestoken.Na0,
1,2of3wekenwerd overhetstekmediumeensporensuspensiemeteenconcentratievan10 sporenpermlvan een niet-pathogeen F. oxysporum-isolaat
uitgespoten om de mogelijkheden teonderzoeken omaltijdensdebewortelingsperiodehetniet-pathogene isolaatindeanjerplant te laten binnendringen. Na de bewortelingsperiode vanvierwekenwerd eenaantalplanten
vanallebehandelingen onderzocht opdeaanwezigheid van de schimmel. In
alle planten werd F. oxysporum totboven indestengelaangetroffen.Bij
oprooienvandestekkenbleekhetbewortelingspercentagenainoculatiena0,
1, 2of3weken respectievelijk4,66,35of22tezijn,terwijldatbijde
niet-geïnoculeerdebehandeling88was.Deniet-beworteldestekkenvertoonden
alle voetrot-verschijnselen. De overgebleven stekkenwerdenuitgeplantin
licht-besmettegrond ofingestoomdegrond,waaraanna0,2of4 weken een
sporensuspensie van eenpathogeen isolaatwerd toegevoegd.Resultaten zijn
nognietzichtbaar.
In samenwerkingmetDr.TongXuvandeZhejiangAgricultural University in
de Volksrepubliek China, gastmedewerkerbijhetPhytopathologischLaboratorium 'WillieCommelin Scholten'teBaarn,werdeenonderzoekbegonnennaar
de mogelijkheden van bacterisatte ter voorkoming en/ofbestrijdingvan
Fusarium-vaatziektebijanjersopkunstmatig substraat.Hetonderzoek wordt
uitgevoerd op vier recirculerendeNFT-units.Aandevoedingsoplossingvan
drieunitswerd een suspensie van een fluorescerende Pseudomonas-soort
toegevoegd (drie verschillende stammen).Alleunitswerden éénweeklater
kunstmatiggeïnoculeerdmetF.oxysporum,ineenhoeveelheid van 10 sporen
permlvoedingsoplossing.
Tijdens hetonderzoekwordtdeontwikkelingvandebacteriën endeschimmel
nagegaan endeinvloedvandebacteriën op de groei van planten van de
gevoelige cultivar 'Lena' en dematig resistentecultivar 'Pallas'ende
matevanaantasting doorFusarium.

ANTHURIUM ANDREANUM
GebruikswaardeonderzoekAnthuriumandreanum
Ir.A.deGelder,Aalsmeer
Innajaar 1984isgestartmeteen proef op de Proeftuin Vleuten om de
gebruikswaarde van nieuwe Anthuriumandreanum-rassen tebepalen.Deproef
bestaatuittweeopplantingen.Deeersteopplantingomvat zeernieuwerassen
waarvan slechts16planten perrasbeschikbaarwaren.Dezeopplantingstaat
intweevoud.Hetgrootstedeelvandeproefomvatrassen die al een keer
zijn opgeplant ennuvoordetweedekeerwordenbeoordeeld.Ditdeelstaat
indrievoudmet20planten perveld.Waargenomenwordenproduktie,houdbaarheid enkwaliteit.
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Resultaten
De houdbaarheid vanAnthuriumisgoed totzeergoed.Opmerkelijk isdehoge
produktievanhetras 'Tropical'.Algemeenkangesproken wordenvaneen toenemend aantalgoederassenvoordeAnthuriumteeltinverschillendekleuren.
Deproefwordtvoortgezet totaugustus1987.

Substraatvergelijking bijAnthurium andreanum
N.Straver,Aalsmeer
Doel van de proef is het testenvanverschillende substratenophungeschiktheidbijdeteeltvanAnthuriumandreanum.Desubstraten in de proef
zijn:
1.Groveturf
2.50vol.% fijnewateropnemende en50vol.% fijnewaterafstotendesteenwolvlokken
3.Fenolschuimbrokken
'Avonette' en 'Oranje Favo-

Erzijntweecultivars indeproef,namelijk
riet'.Deproef isjuli1984begonnen.

Resultaten
Van 1985 zijn de resultaten al beschreven in 'Bloemisterijonderzoekin
Nederland over1985',pag.49.
Deresultatenvan1986zijnalsvolgt:

Substraten
Bloemen perplant
Bloemgrootte incm
%bloemen>5cm
Xbloemen 13-15cm
%bloemen 11-13cm
%bloemen<11cm
Steellengteincm
%krommestelen
Houdbaarheid indagen

'Avonette'
2
1
4,9
5,0
15,0
15,0
58,9
67,5
30,1
35,4
2,5
5,4
0,0
0,3
90,8
85,6
32,0
39,2
22,7
28,5

3
4,9
15,2
64,9
32,4
2,7
0,0
89,0
34,8
26,2

'Oranje Favoriet'
1
2
3
4,6
4,9
4,7
13,4
13,8
13,6
16,5
24,3
28,1
50,4
56,9
53,5
23,7
19,8
21,1
2,9
1.7
1,1
77,1
80,4
80,6
10,1
13,6
10,7
32,3
33,7
39,0

Opmerkingen
Statistischbetrouwbareverschillen doorde substraten zijn gevonden bij
turf: desteellengteenhetpercentagebloemengroterdan 15cmzijnminder
enhetpercentagekromme stelenmeerdanbij steenwol en fenolschuim. De
verschillen inproduktieenkwaliteit zijnnietbetrouwbaar.
De proefwordtvoortgezet.
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Anthuriumopveen,steenwolenoasis
Ing.M.E.A. Glas,Vleuten
Inoktober1984isopVleutensproef
andreanum gestart. In dezeproef
veen,steenwolenoasisvergeleken,
eenmengselvangrovevezelturfmet
gebruikt; voorsteenwol iseenmeng
afstotende steenwolvlokkengebruikt
veelhedenwaterenvoeding.Tot31d
verschilinproduktie tussendedrie
van1987beëindigd.Nadere informati
Vleutenverkrijgbaar.

De invloed
granulaat

tuineen substraatproef met Anthurium
wordtbijtweecultivarsdeproduktieop
Erwordtgeteeld inbedden.Voorveenis
30%waterafstotendesteenwolvlokken
selvan50%wateropnemendeen50%waterAllesubstraten krijgen gelijke hoeecember1986wasernoggeenaantoonbaar
substraten.Deproefwordt in de loop
eoverdezeproef isopdeProeftuin

van de ECopdeteeltvanAnthuriumandreanum infenolschuim-

Ing.D.Theune,Naaldwijk
Hetdoelvandeproef isnategaanwelkeinvloeddeECheeft opde produktie en kwaliteit. DaartoewordenEC-waardenvergelekenvan0,5; 1,3;2,1;
3,0 en4,0mScm inhetwortelmllieu.De bedden zijn gedraineerd en de
voedingsoplossing wordtgegevenmeteendruppelbevloeling.Deproef ligtin
viervoudmetdecultivars 'Tropical'en'Cuba'.ErwordenEC-en pH-waarnemingen verricht in hetdruppelwater,dedrainafvoer,tussenhetgranulaat
doormiddelvanafzuiging eninhetgranulaatdooruitpersing.Verderworden
oogstgegevens verzameld waarbijhetgewicht,hetaantalbloemen,desteellengteendediametervanhetschutbladwordengenoteerd.
Resultaten
Intabel1wordtdeopbrengstweergegeventoteinddecember.Bijdeobjecten
1 en 2treedtonderbepaaldeweersomstandighedenglazigheid opinhetblad
endebloemen.
Tabel 1.Anthurium andreanum,opbrengst t/m 19december1986

ECinmS/cm
0,5
1,3
2,1
3,0
4,0

Opbrengst perm2
aantal
Cuba
Tropical
37,6
63,2
67,6
38,0
35,4
64,8
65,6
35,2
34,6
65,6

gewichting
Tropical
1772
1786
1658
1690
1668
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Cuba
1074
1078
822
844
808

ECinmS/cm
0,5
1,3
2,1
3,0
4,0

Bloeraafmetingen
gewichting
Tropical Cuba
28,1
28,5
26,4
28,3
25,7
23,1
25,8
23,9
25,4
23,2

stengelin
Tropical
65,2
62,5
61,0
61,0
58,9

cm
diam.schutbladincm
Cuba
Tropical Cuba
59,1
12,2
11,9
57,1
12,2
12,2
53,7
11,8
11,3
53,2
11,9
11,6
51,3
11,7
11,5

De gegevens werdennognietophunwiskundigebetrouwbaarheid getoetst.De
verschillen tussenderassenwordenonderandereveroorzaaktdoordewortelontwikkelingvanhetuitgangsmateriaal.
Conclusie
De voorlopige conclusie luidt dat de opbrengstdoordehogeEC-waarden
nadeligwordtbeïnvloed:zowelhetaantalbloemenals de afmetingen nemen
af.Deproefwordtin1987voortgezet.

Preventievebestrijdingvanhetwortelnecroseaaltje Radopholussimilis
Ing.J.J.Amsing,Aalsmeer
Ter voorkoming van eenaantastingdoorhetwortelnecroseaaltjeRadopholus
similiszijndekorrelvormige systemischenematiciden aldicarb en fenamiphos, in hoeveelheden vanrespectievelijk0,01 en0,02 gramwerkzamestof
perlitergrond,doordekunstmatig met aaltjes besmette grond gemengd.
Hierin zijn de weefselkweekplantencv.'Surprise'opgepot.Deproef(projectnr.555-18)isindrievoud uitgevoerd metdrie planten per herhaling.
Ten tijde van het oppotten was de grond-Finnpeat-besmetmet12R.
similisen16wortelknobbelaaltjesMeloidogyneincognitaper100 ml grond.
Twaalf wekennahetoppotten zijndewortelsbemonsterd endoordeplantenziektenkundigeDienst inWageningenopaaltjesonderzocht.
Resultaten
IndemetaldicarbenfenamiphosbehandeldegrondzijnindewortelsgeenR.
similis enM.incognitaaangetroffen.Indeonbehandeldegrondwarenerper
10gramwortelsgemiddeld82R.similisen153M.incognitaaanwezig.
Conclusie
Eengeringebeginbesmetting indegrondmetR. similisenM. incognita kan
preventief zeer goed wordenbestreden dooraldicarb offenamiphosdoorde
grond temengen.
GeenvandegebruiktemiddelenheeftinNederland een toelating voor het
doel waarvoorzeindezeproefzijngebruikt.Daaromzijndezemiddelenals
werkzame stofvermeld.

Dompelbehandelingen terbestrijding van Radopholus similis in Anthurium
andreanum
Ing.J.J.Amsing,Aalsmeer
In navolging van de succesvolledompelproevenmetrozen-onderstammen ter
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bestrijdingvanhethoutwortellesieaaltjePratylenchus vulnus is in deze
proef (project555-18)gekekennaardemogelijkheden vandebestrijdingvan
hetwortelnecroseaaltjeRadopholus similisdoormiddelvandompelbehandelingeninoplossingenvan systemischenematiciden.Inverbandmetdeexportwil
mennamelijk tenaanzienvanditaaltjeeennultolerantie gaaninvoeren.
Zesentwintigwekennahetoppottenvandeweefselkweekplanten,cv. 'Surprise' in kunstmatig metaaltjesbesmettegrond- 12R.similisen16larven
(L2)vanhetwortelknobbelaaltjeMeloidogyneincognita per100mlgrond-is
de grond van de wortelsverwijderd enzijndedompelbehandelingenuitgevoerd.Ophetmomentvandompelenwarenerper10gramwortelsgemiddeld993
R.similisen42M.incognitaaanwezig.Dewortelsvandeplanten zijngedurende 15minutengedompeld In ëên van de volgende oplossingen: 0,025%
fenamiphos en 0,05%carbofuran,fenamiphosenoxamyl.Nahetdompelenzijn
deplantenopgepot inFinnpeat.Deproef isindrievoud uitgevoerd met twee
plantenperherhaling.Twaalfweken laterzijndewortelsbemonsterdendoor
dePlantenziektenkundige DienstinWageningen opaaltjesonderzocht.
Resultaten
Per10gramwortelswarenerindeonbehandeldeplanten gemiddeld 1147 R.
similis en 767 M. incognita aanwezig. Inde0,025%fenamiphosen0,05%
carbofuran,fenamiphosenoxamylgedompeldeplantenwerdenper10gram wortelsrespectievelijk8,188,20en2R.similisaangetroffen enrespectievelijk233,470,367en633M.incognita.
Conclusies
.AlledompelingenhebbenopR.similiseenduidelijk effectgehad.Geenvan
dedompelingenheeftechter 100%dodinggegeven
.Wortelknobbelaaltjeszijnmoeilijk tebestrijdendoormiddelvandompelbehandelingen
DedompelmethodeheeftinNederlandgeen toelating.Daarom zijnde middelen
alswerkzame stofvermeld.

AZALEA
Nachtvorstschadebijhoutigegewassen
Ing.J.M.D.Buisman,Eelde-Paterswolde
Dooronverwachtenachtvorstenwordtvaakschadeaandegewassentoegebracht.
Dekwetsbaarheidvandeplantishetgevolgvanzogenaamde 'ijskernvormende'
bacteriën.Eeninonderzoekstadiumverkerend middel,Merniel,isgetoetstop
dewerking tegendezebacteriën,dusophetverleggen van de schadegrens.
Hetdoelvandezeproef istweeledig:
- werkingen-duurbepalenvanMerniel
-nagaanwanneervorstschadeoptreedt
Oriënterend ishetmiddelAscogetoetst.
Bij opzet vandeproef zijnAzalea's (afgehard)gedurende2,4,6en8uur
bij-1°C,-3°Cen-5°Cgeplaatst(geconditioneerde omstandigheden). Vooraf
zijn ze bespotenmetMerniel (verdunning 1:7)enAsco(verdunning 1:3).De
controlebestonduitonbehandeldeplanten.
Resultaten/conclusies
- Beschadiging treedtopvanaf6uurbij-1°C
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- Schadeisgeconstateerd bij-3°Congeacht tijdsduur
- Mernielwerkt enigszinsbij6en8uur-1°C.Dekostenvanhet middel en
dearbeidvoorhet spuitenwegennietoptegenhetbereikteeffect
-WerkingvanhetmiddelAscowerd nietwaargenomen
Meer informatie over deze proef is vermeld inhet 'Jaarverslag vande
BloementeeltVerenigingvoorNoord-Nederland over1986'.

BestrijdingvanCylindrocladiuminAzalea(I)
Ing..T.C.Hoogstrate,Ing.J.M.D.Buisman,Eelde-Paterswolde
Indezeproef is nagegaan welke schimmelbestrijdingsmiddelen een goede
werkinghebbenopdebestrijdingvanCylindrocladium scoparium.Degetoetste
middelenmogengeen schadeaanhetgewas toebrengen.De behandelingen zijn
uitgevoerd met de cultlvar 'Paloma' (opgepot 1juli 1985).Demiddelen
T.M.T.D.,Daconil,TopsinMenSchAA 4120 zijn alleen of in combinatie
gebruikt. Er iseenvariatieaangebracht indefrequentievanaangieten(4
of8weken)enindehoeveelheid gebruikteaangietvloeistof.Omhetaanslaan
van de schimmeltebevorderen isgedurendeéénweekplasticoverhetgewas
getrokken.
Resultaten
Nabeoordelingvanhetgewaszijndevolgendeopmerkingen teplaatsen:
- T.M.T.D.gafineenhogedosering,10g/m ernstige groeiremming. In de
anderedosering,5g/ra,werd ietsgroeiremming geconstateerd
- Daconilgafgeen schadeenisveilig
SchAA 4120: sommige topblaadjeszijnwatkromgetrokken.Diteuvelwordt
ernstiger naarmateeenhogedoseringwordtgebruikt (tot 10 g/m ). Dit
middelgeeftwatresidu
- 'Onbehandeldbesmet'vertoonteenmatigeenongelijkegroei
- 'Onbehandeld onbesmet'groeitgoed
Het gewas datmetTopsinMbehandeld is,groeitongelijk.Ineenaantal
plantenzijndeblaadjeswatkleiner
Conclusies
Debesmetting isnietaangeslagen.Demiddelenkondenniet op hun werking
tegendeschimmelwordengetoetst.
T.M.T.D. in dehoogstedoseringgafernstigeschade,indeanderedosering
ietsgroeiremming.Ditmiddellietresiduachter.
SchAA4120gaf somswatkromgetrokkentopblaadjes.
TopsinMleekeenwatongelijkegroei totgevolg tehebben.
Daconilgafgeen schade/beschadiging.
Meerinformatieoverdezeproef isvermeld inhet 'Jaarverslag vande BloementeeltverenigingvoorNoord-Nederland over1986'.
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BestrijdingvanCylindrocladiuminAzalea(II)
Ing.J.C.Hoogstrate,Ing.J.M.D.Buisman,Eelde-Paterswolde
Doelvandeproefwasgelijkaandievan"BestrijdingvanCylindrocladiumin
azalea (I)".Debehandelingenzijnuitgevoerdmetdecultivar 'Vogel',opgepot op 4 april 1986inperkplantensetjes.DemiddelenT.M.T.D.,Daconil,
TopsinM,SchAA4120enRovralzijnalleenofincombinatiegetoetst.Er is
gevarieerd met de hoeveelheid aangietvloeistof perpotje,15of30ml.Om
hetaanslaanvandeschimmel tebevorderenisgedurende tien dagen plastic
overhetgewasgetrokken.
Resultaten
Op 16juniisbeoordeeld.Uiterlijkwasweinig teconstateren;erwaseveneensweiniguitval.VandeIeherhalingzijndaaromplantendoorgesneden.Er
werden enkeleplantenmetgeheelofgedeeltelijkbruinverkleurdewortelhals
gevonden.DezezijnnaardePDopgestuurd tercontrole.Uit de planten is
Cylindrocladium scoparlumgeïsoleerd.Destandvanhetgewaswaswisselvalligvanwegehetfeitdatopgepot is in kleine perkplantensetjes met een
kleine buffer, waardoor een snelle uitdroging optrad.Wegenstegeringe
uitvalzijntenaanzienvandewerkingvandemiddelengeen conclusies aan
tegeven.
Meer informatieoverdezeproef isvermeld inhet 'JaarverslagvandeBloementeeltverenigingNoord-Nederland over1986'.

BestrijdingvanCylindrocladium inAzalea(III)
Ing.J.C.Hoogstrate,Ing.J.M.D.Buisman,Eelde-Paterswolde
Doelvandeproefwasgelijkaandatvan"BestrijdingvanCylindrocladium in
Azalea (I)".Debehandelingenzijnuitgevoerdmet 'Scherrer',opgepotop21
augustus1986in7cm-potjes.DemiddelenT.M.T.D.,Daconil,TopsinM,SchAA
4120, RovralenHQSzijnalleenofincombinatiegetoetst.Erisgevarieerd
indefrequentievanaangieten,vierofachtwekenenindehoeveelheidaangietvloeistof per potje, 50of100ml.Omhetaanslaanvandeschimmelte
bevorderenisgedurendedriewekenplasticoverhetgewasheengetrokken.
Resultatenenconclusies
Op23septemberen17oktober ishetgewasopstand en uitval beoordeeld.
Opmerkingenhierbij:
- opvallend was het groteaantaldodeplanteninde 'Rovral'-objecten.De
plantenvandezebehandelingengavenbovendienlepelvormige,gebobbeldeen
spitseblaadjes.Deschadewasontoelaatbaar
- SchAA4120gafinditgewasstadiummeerofminderschade,afhankelijkvan
dedosering
- TopsinMenDaconilzijngewasveilig
- T.M.T.D.gafinlichtemategroeiremming endonkergroenblad
- Zolangdeplantenvandebehandeling 'onbehandeld besmet' niet massaal
wegvallen,isoverdewerkingvandemiddelengeenuitspraak tedoen
Meer informatieoverdezeproef isvermeld inhet'JaarverslagvandeBloementeeltverenigingvoorNoord-Nederland over1986'.
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Invloedvanaanvoerstadium,transportduurenherkomst opdehoudbaarheidvan
Azaleaindica
Ing. G.E.Mulderij,Aalsmeer
In twee perioden (eind december 1985-halffebruari1986enmaart-april
1986)isdeinvloedvanhetaanvoerstadium,detransportduur ende herkomst
op de houdbaarheid en kwaliteit vanAzaleabestudeerd.Deplantenwaren
afkomstigvanvijf,respectievelijk drie telers.Hetraswas in de eerste
periode 'Paloma',indetweede 'Friedhelm Scherrer'.Deaanvoerstadiawaren:
rauw(onrijp) -geenofzeerweinighalfgeopende(kleurtonende)knoppen
middenstadium -vrijveelknoppenkleurtonend,maargeenopenbloemen
rijp
-drieofmeeropenbloemen
Detransportduurwasnul(controle),drieofzevendagen.
Resultaten
Erisindeeersteperiodezogoedalsgeentransportschadewaargenomen.Wel
isereenvermindering vanhetaantalbloemen door transport vastgesteld.
Hetaanvoerstadium hadgeeninvloedophetaantalbloemen.Rauwaangevoerde
plantenkwamenlater inbloei,maarwaren gelijk met de overige planten
uitgebloeid. Erbestondengroteverschilleninhetaantalbloemenperplant
tussendeverschillendeherkomsten.
Indetweedeperiodewasergeenduidelijk effect van transportsimulatie.
Wel was erenigeschadeaanbloem enblad.Rijpaangevoerde plantenhadden
intotaalmeerbloemenenbloeidenwatgelijkmatigerdanrauwer aangevoerde
planten. Op het moment van demaximalebloeihaddenderauwaangevoerde
plantendemeestebloemenperplant.Ooknubestondenergrote herkomstverschillen, niet alleeninhetaantalbloemen,maarnuookinbloeiduur.Het
onderzoekzalin1987wordenvoordgezetenafgesloten.

BEGONIA
SorterenvanBegonia-bladstekkenvangroteinvloed opeindresultaten
Ing. E.Mathijssen,Lent
UiteenpartijBegonia-bladstekken zijnvier groepen van elk 15 planten
gesorteerd.Groep1:2dunnescheuten/stek (diktescheutstengel2-4mm)
2:2dikkescheuten/stek (diktescheutstengel4-7mm)
3:5dunnescheuten/stek
4: 5dikkescheuten/stek
Van tienplantenpergroepishetbloeitijdstipvastgesteld.Na 15wekenis
vandezeplantenhetversgewichtbepaald.Vijfplantenpergroep werden al
na 12 wekengewogen.Deplantenzijnopgepot inweek39enverderallemaal
gelijkbehandeld tenaanzienvanwatergift,bemesten,remmenetc.
Resultaten
Plantenafkomstigvan stekkenmetdikke scheuten bloeien ca. drie weken
eerder dan plantenvanstekkenmetdunnescheuten.Zowelhetaantalalsde
diktevandestengels isvaninvloed ophetgewichtvan de plant. Planten
van groep1blijvenhetlichtst (ca.200gram),dievangroep2en3worden
middelzwaar (ca.300gram)endievangroep4hetzwaarst(ca.400gram).De
kwaliteitvanplantenmetvijf scheuten isietsbeterdanmet tweescheuten.
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Conclusie
SorterenopdediktevandescheutenvanBegonia-bladstek isuithetoogpunt
vaneenefficiëntebedrijfsvoering sterkaantebevelen.
Toepassingvantabletverwarming bijBegonia
Ir.J.V.M.Vogelezang,Aalsmeer
Inhetvoorjaarvan 1986 isonderzoek gestartnaar de toepassingsmogelijkheden vantabletverwarming bijBegonia(cv. 'Toran').Indeeersteproefis
deinvloedvandepotgrondtemperatuuronderzocht (onverwarmd,23o en 29°C)
op de groei, ontwikkeling enkwaliteitbijtweekasluchttemperaturen.De
verschilleninluchttemperatuur (17°/20°C)zijnvoornamelijk 'snachtsgerealiseerd.Gedurendedeteeltwerdnietgeremd.
Resultaten
Een hogerepotgrondtemperatuur (23°,29°C)werktsterkgroeibevorderendbij
beide luchttemperaturen.Dezehogegroelsnelheid uit zich in een groter
bladoppervlak, dunnere bladeren en een lager drogestofpercentage.Deze
effectenzijnpositief zolangdekwaliteitnietnegatiefbeïnvloedwordt.
Debloeiwordtnegatiefbeïnvloed door tehogepotgrondtemperaturengedurende deheleteelt(29°C),metnamebijeenhogeluchttemperatuur.Ditaspect
isookindeaansluitende oriënterendehoudbaarheidsproef naar voren gekomen.
In eenkwaliteitsbeoordeling,uitgevoerd doordeNTS-Begoniacommissie,werdenplantengeteeldbij29°Clagergewaardeerd.Dithoudt verband met het
niet toepassen vanremstoffentijdensdeteelt(tegerekte planten).Meer,
maarnietterijpe,bloemeneneenronde,compactereplant werden in zijn
algemeenheid betergewaardeerd.
Dit onderzoek wordtvoortgezet,waarbijdeinvloedvandepotgrondtemperatuurtijdensdevegetatieve endegeneratieve fasewordtonderzocht.In dit
onderzoek isookeenkwaliteitsbeoordeling eneenhoudbaarheidsproefopgenomen.

KrulbijBegonia(project571)
Ir.F.A.Hakkaart,J.M.A.Versluijs,Aalsmeer
Deaandachtwerdgeconcentreerd opdeverspreidingswijzevan de krulziekte
van Begoniaenopeventuelemanierenomverspreiding tegentegaan.Hiertoe
werdentweeproevenopgezet.
Alsvoorbereidingwerdviameristeemcultuur plantmateriaalgeproduceerdvanafkrulvrijemoederplantenvandecultivar 'Toran'.Vanuitdebuiswerdende
plantjesverspeend inkleineblokjessteenwolenlater overgezet in grote
blokken steenwol. Partijtjesvan12plantenwerdengemaakt;debehandeling
bestond uitsteenwolbehandelingmeteenlangdurigwerkend insekticide, vergelekenmetonbehandeld.Elkeproefwerd indrievoud opgezet.Voordeeerste
proefwerdhetmiddelOncoltoegepast;ditblijktzeerwerkzaam tegendlpterenlarveninhet substraat.Voorde tweedeproef ishetmiddelCuratergranulaatgebruikt.Demiddelenwordenelke3à4wekentoegepast. Als inoculum
dienen krulzieke planten van 'Toran' geel,dieelkproefveldjeomgeven.
Resultatenwordennietvoorhetvoorjaarverwacht.
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Destudiemetbetrekking tot
raeristeemcultuur
bijBegoniaisafgesloten.Ook
van "moeilijke" rassen zoals 'Toran'geelzijnaxillaire meristemen opte
kweken,alverlooptdegroeivooralaanvankelijk traag. Ook verschilt de
auxinebehoefte per cultivar.Ditkandeverklaring zijnvoordewisselende
resultatenopdiverse laboratoria.Deconclusie isdateennieuwe cultivar,
waarvanhetgedrag invitroonbekend isopeenreeksauxineconcentratieszal
moetenwordengeplaatstendathetontwikkelenvanéénalgemene voedingsbodemvoorBegoniaeenillusieis.De techniek isinmiddelsdoordevermeerderingsbedrijvengeaccepteerd.

Invloedvanassimilatiebelichting opdehoudbaarheid vanBegonia
Ing.G.E.Mulderij,Aalsmeer
Degedachtebestond datplanten,opgekweektmetassimilatiebelichting,sterker zouden reageren op de overgang naareenlagere lichtintensiteitdan
plantenopgekweekt zonderbelichting.Daaromisvanbeginjanuari tot half
maartdeinvloedvanassimilatiebelichting entransportsimulatie opdehoudbaarheid vanBegoniaRiegerbepaald.
Deplantenwarenafkomstiguiteenteeltproef van de Proeftuin Lent. Er
waren zes behandelingen,waaronderééncontrole(onbelicht).Detransportsimulatieduurdenul(controle),drieofzevendagen. De gebruikte rassen
waren 'Schwabenland Rood'en 'YellowMelody'.
Resultaten
Na zevendagentransportsiinulatie zagendeplanteneronaanvaardbaar slecht
uitdoorbeschadigdebloemenengekneusd bladmetzwarterandenen/of rotte
plekken. Ook nadriedagentransportwarendezeschadebeelden tezien,zij
hetinminderemate.Hetaantal bloemen werd door de transportsimulatie
duidelijk verminderd. Erwasgeengrootverschiltussendetweerassen.De
transportschade tradbijallebehandelingen op. Planten die gedurende de
gehele teeltonderassimilatiebelichting warenopgekweekt,haddenduidelijk
meerbloemendanplantendienietofgedeeltelijkbelicht zijngeweest. Dit
bleef zogedurendedegeheleuitbloei.
Conclusies
Doordetransportsimulatie ontstond,metnamebijdievanzevendagen,grote
schadeaanbloemenblad.Planten,opgekweekt onder assimilatiebelichting,
warenenblevenindezeproefbeterdanplantenzonderbelichting.

Bloem-enknopvalbijdubbeleBegonia
Ing.G.E.Mulderij,Aalsmeer
Dubbele Begonia's worden,metuitzonderingvan 'Toran',alleenindezomer
geteeld,omdatlater inhetseizoenbloem-enknopval op gaat treden. De
vraag isofdelaatstmogelijkeoppotdatum (inhetalgemeenwordthalfjuli
aangehouden)niettelaatis,zodatnatransportde bloem- en knopval te
grootwordt indeconsumentenfase.
Bijdezeproefzijnplantenvanviercultivarsgebruikt ('Heidi','Rosalie',
'Najade'en 'Toran').Gedurende zeven achtereenvolgende weken zijn deze
opgepot (week 25totenmetweek31)engeteeld onderenkelofdubbelglas
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opdeProeftuinLent.
T)eveilingrijpe plantenzijnnaarAalsmeervervoerd (vanweek 35 tot week
42) en werden daar drie dageninhetdonkergeplaatst (afzetsimulatie).
Vervolgenswerdenzeindeuitbloeiruimtegeplaatst,waardematevanbloemen knopval werd bepaald. Bij de rassen 'Toran'en 'Rosalie'isindeze
periodegeenbloem-enknopvalwaargenomen. Bij 'Najade' trad bloem- en
knopval op bij de laatste oppotdata (metnameoppotweek29en 31),bij
'Heidi'tradvooralbloemvalopvanafoppotweek27.
Erisgeenverschil inbloem-en knopval waargenomen tussen planten die
geteeldwarenonderenkelofdubbelkasdek.
In samenwerking met het LBO teLissewerdenindicatiesverkregendater
tussenderassengroteverschillenbestaaningevoeligheidvoorethyleen.In
het najaar van1987zalbestudeerdwordenofereenverbandbestaattussen
dematevanbloem-enknopvalveroorzaaktdoordonkerendoorethyleen.
BOUVARDIA
SnoeienstadiumafhankelijkebemestingbijBouvardiaopsteenwol
Ing.M.E.A.Glas,Vleuten
In1986isopVleutensProeftuineentweedeteeltmetBouvardia op steenwol
gestart. Bij dezeteeltwordendeeffectenvaneenaantal teeltmaatregelen
onderzocht.Teneerstewordendriebemestingsniveaus vergeleken: een hoog
niveau, een laag niveaueneenstadiumafhankelljkniveau.Bijhetlaatste
wordtdeECnadesneelaaggehoudenentijdenshetgroeien van het gewas
wordt de EC verhoogd.Ophetmomentdathetaantal takkenvandevolgende
sneewordtbepaald iserduseenlageECenalsdekwaliteitvan de takken
wordtbepaald isereenhogeEC.
Tentweedeworden tweesnoeimethodenvergeleken.Bijdeeerstemethodewordt
hetgewasnadesneevolledigkaalgezet.Bijdetweedemethodewordtalleen
gesnoeid meteenheggeschaar.Daarbijblijfterblad aandeplant,waardoor
ermeergroeikanzijn.Bijdeeerstemethodewordtverwachtdat de takken
zwaarderzullenworden.
In 1986 zijn er driesnedengepluktvanhetgewas.Hettelenopsteenwol
valtnognietmee,erzijnweinig takkengeplukt. De behandelingen hebben
totnog toenauwelijksverschillen inproduktieveroorzaakt.Deteeltblijft
nogeenjaarstaan.Nadereinformatieoverdezeteelt en proef is op de
ProeftuinVleutenverkrijgbaar.

N-enK-bemesting bijBouvardia
A.L.vandenBos,Naaldwijk.
De teelt van Bouvardia, in1984gestart ophetmeerjarigeN-enK-bemestingsproefveld,werdeind april 1986beëindigd.Delaatsteoogstperiodeviel
in de maanden maart en april.Bijdelaatstesnedewerd,evenalsbijde
eerderesneden,dehoogsteopbrengst(kgperm)verkregenbijde middelste
twee niveaus voor stikstof (2en4mmolperliter)envoorkalium (1en2
mmolperliter).Hethoogstestikstofniveau(8mmolperliter) gaf bij de
cultivars 'Wit'en'Roze'hetmeesteaantaltakken.Bijcultivar 'Rood'was
ditminderduidelijk.Bijkaliumwashetaantalgeoogste takkenhet grootst
bij hetéénnahoogstekaliniveau(2mmolperliter),ditwashetgevalbij
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allecultivars.Geenstikstofen geen kalium gaven een slecht groeiend
gewas, een lage produktie en vooral bij kaliumeenslechtekwaliteit.
Opvallend isdathetgemiddeld takgewichtafnambijeen stijgend stikstofniveaubijallecultivars.Uitgaandevandeopbrengstgegevens endegevonden
analysecijfersindegrond tijdensdeteeltkomenwevoorhetgewas Bouvardia tot devolgende streefwaarden.Eenstikstofgehalte datligttussen3-5
mmolN (NO,+NHA) eneenkaligehaltevanongeveer2 mmol K per liter 1:2
volume-extract.

Hetgebruikvanremmiddelen ineenwinterteeltvanBouvardia
Ing.J.M.D. Buisman,Eelde-Paterswolde
Tijdensdejaarrondteelt vanBouvardiakamptmenindewintermeteenslechtetakkwaliteit.Dit speeltmennamevoorhetgewasdat rond half oktober
wordt gesnoeid en eenbloemknop vormt tijdensdekortstenatuurlijkedaglengte.Demoeilijkhedenzijneentelichtgewasentezware bloemschermen.
Demogelijkheid lijkttebestaanomdoormiddelvanremmendezeproblemente
verkleinen.DemiddelenCycocelenAlar64zijnindedoseringen2,4 en 6
ml/gram per litergespotenop20decemberen/of 15januari.Erisverduisterd op15december.Alscontrole zijntweeveldjesgenomendie verduisterd
zijnoprespectievelijk 1en15december1985.
Resultaten
De behandelingen met Alarhebbeninallegevallenzeer slechteresultaten
gegeven:eenzeerkortengedrongengewas(in elkaar gespoten uiterlijk).
Mogelijk ligt de oorzaak ervan ineenlageruimtetemperatuur.Hetgewas
reageerdeopeenbespuitingmetCycocelzeergelijkmatigmet redelijk stevige takkeneneengoedgewas.Cycocelgafeenbloeivervroegingvan3tot5
dagen;Alareenbloeiverlating van+ 7dageninvergelijking met 'onbehandeldKD15december'.
Conclusies
- Een bespuiting met 2en4mlCycocelperliterop20decembergespoten
(bijingangvandekortedag)ishetmeestgunstiggebleken:bloeivervroegingenredelijk stevigetakken.
- RemmenmetAlar64indeconcentraties2,4en6gramperlitergaveneen
kortenzeergedrongengewas.De takkenwarenonvoldoendevanlengte.
Meer informatieoverdezeproef isvermeld inhet 'Jaarverslagvande BloementeeltverenigingvoorNoord-Nederland over1986'.

PopulatieontwikkelingvanhetwortelknobbelaaltjeMeloidogyne
Ing.J.J. Amsing,Aalsmeer
In een potproef (projectnr.555-28)terbestrijdingvanhetwarmteminnende
wortelknobbelaaltje Meloidogyne incognita zijn onbehandelde planten op
regelmatige tijdstippen bemonsterd ominzicht tekrijgen indematewaarin
deaaltjespopulatiezichontwikkelt.Destekkenzijninweek 181986opgepot
in een lichte kleigronddieper100ml 197larvenvanhet2estadium (L2)
vanM.incognitabevatte.Deproef isIndrievoud uitgevoerdmetvier stekkenperherhaling.Nahetplantenzijnervierkeerwortel-engrondmonsters
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genomen,welkedoordePlantenziektenkundigeDienst inWageningenopM.
cognitazijnonderzocht.
Resultaten
Bernonsteringsdatum
week18
week26
week31
week41
week50

Aantaleieren+larven
+ volwassenexemplaren
per10gwortels
0
39.747
274.300
243.200
50.416

AantalL2-larven
per100mlgrond
197
17
260
355
600

Nahetplanteninweek18kruipteengedeeltevandeL2-larvenvanM.incognita,diezichindegrondbevinden,indewortelswaardoorhetbesmettingsniveauindegrond eerstafneemtenindewortelstoeneemt.Rond dedertiendeweeknahetplantenbereiktdebesmetting indewortels zijn hoogtepunt
om daarna eerst licht envervolgens sterkaftenemen.Dezeafnamehangt
samenmethetfeitdatdewortelsalsgevolgvandeaantasting steedsrotter
worden. Hoe rotterdewortels,hoeminderL2-larvendewortelskunnenbinnendringen.DeafnamevanhetaantalM. incognita indewortelsgaatdanook
gepaard meteenstijgingvanhetaantalL2-larvenindegrond.Watdeschadelijkheidbetreft,kanwordengemelddatreedsnaeenhalf jaar de eerste
planten stierven. Bijdelaatstebemonstering inweek50warenvijfvande
twaalf plantendood.
Conclusies
HetwortelknobbelaaltjeMeloidogyneincognitavermeerdert zichzeergoed in
Bouvardia enrichtdaarbijveelschadeaan.

Preventievebestrijdingvanwortelknobbelaaltjes
Ing.J.J.Amsing,Aalsmeer
De teeltvanBouvardia indevollegrondwordt inernstigematebelaagddoor
warmteminnendewortelknobbelaaltjes.Dezeaaltjeswordenopca.20%(=4ha)
van het areaal aangetroffen. Ondanks uitgevoerde grondontsmettingenen
bestrijdingsmaatregelentijdensdeteeltmetdetoegelaten systemischenematiciden aldicarb (Temik) enoxamyl(Vydate)neemtdegewasproduktie zowel
kwantitatief alskwalitatief sterkafalsgevolg van een aantasting door
wortelknobbelaaltjes. Hierinkanveranderingkomenmetdenogniettoegelatensystemischnematicidefenamiphos.Tervergelijking vandeeffectiviteit
van aldicarb, fenamiphos en oxamyl iseenpotproefuitgevoerd.Vandeze
middelenis0,01 gramwerkzame stofdoorelkelitergrondgemengd.Daarnaast
is van fenamiphos ook eenhogeredosering toegepast:0,02 gramperliter
grond.Tentijdevanhetoppottenwasde grond besmet met gemiddeld 197
larven van het 2e stadium (L2)vanMeloidogyne incognita per100ml.De
potproef (projectnr.555-28)isindrievoud uitgevoerd metvierstekken per
herhaling. Dertienwekennahetoppottenzijndewortelsendegrondbemonsterd endoordePlantenziektenkundigeDienst inWageningenop aaltjes onderzocht.
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Resultaten
Per 10 gram worteis waren erbijonbehandeld gemiddeld 274.300eieren+
larven+volwassen exemplaren aanwezig.Tenopzichtevan onbehandeld waren
de besmettingen bij de behandelingen met0,01gramaldicarbenoxamylen
0,01 gramen0,02 gramfenamiphosrespectievelijk 13%,12%,0,6%en 0%. In
de grond werden erbijonbehandeld 260L2-larven per100mlaangetroffen.
Ten opzichtehiervanwarendebesmettingenbijdebehandelingenmetde systemischenematicidenrespectievelijk27%,17%,2%en0%.
Conclusies
Alle behandelingen met systemischenematicidenhebbeneenduidelijkeffect
gehad.Dedoseringvan0,01 gram fenamiphosheeftbetrouwbaarbeter gewerkt
dan dezelfdedoseringenvanaldicarbenoxamyl.Alleendedoseringvan 0,02
gram fenamiphosheeftdewortelknobbelaaltjesvolledigbestreden.

Curatievebestrijdingvan wortelknobbelaaltjes
Ing.J.J.Amsing,Aalsmeer
Iaeenpotproef (projectnr.555-28)isnagegaanwat de curatieve bestrijdingsmogelijkheden zijnvandeniet toegelaten systemischnematicidefenamiphosterbestrijding vanhetwortelknobbelaaltjeMeloidogyne incognita. Ook
de middelen aldicarb (Temik)enoxamyl(Vydate)zijnbeproefd.Achtweken
nadatdestekken indemetM.incognitabesmettegrond- 197larvenvan het
2estadium(L2)per100mlgrond-zijnopgepot,isdecuratievebestrijding
gestart.Opdatmomentwarenerper100mlgrond 17L2vanM.incognitaaanwezig enin10gramwortels39.747M.incognita.Decuratievebestrijdingis
uitgevoerdmet1en2mlfenamiphosperm2meteenintervalvanacht weken;
2 ml en 2gramfenamiphosperm2meteenintervalvan twaalfweken;0,60,9gramaldicarb perm2omdezeswekenen0,25 -0,5 mloxamylper m2 om
de twee weken.Demiddelen zijnmetachtliterwaterperm2toegediend.De
proef isindrievoud uitgevoerdmetvierstekken perherhaling.24weken na
de eerste behandelingen zijndewortelsendegrondbemonsterd endoorde
Plantenziektenkundige DienstinWageningen opaaltjesonderzocht.Dewortelstelselszijnookvisueelbeoordeeld.
Resultaten
In de grondwerdenna24wekenbijonbehandeld 600L2vanM.incognitaper
100mlaangetroffen.Alleenbijdetweebehandelingenmet 2 ml fenamiphos
was ditaantallager,namelijk 255L2per100mlgrond.Per 10gramwortels
warenerbijonbehandeld gemiddeld 50.416eieren t/m volwassen exemplaren
aanwezig. Bijdeoverigebehandelingen,metuitzonderingvanbeidebehandelingenmet2mlfenamiphos,wasditaantal tweetotvijfkeer zogroot. Bij
debehandelingenmet2mlfenamiphosperra2omde8en12wekenwarenerper
10gramwortelsgemiddeld respectievelijk63.084en70.833M.incognitaaanwezig. Op grond vandezeresultaten zoumen totdeconclusiekunnenkomen
datdebehandelingennauwelijksofgeeneffecthebbengehad.Dit is echter
geenszinshetgeval.Allereerstvanwegehetfeitdaterbijdebehandelingen
met1en2mlfenamiphosgeenL3,L4envolwassenexemplaren in de wortels
zijn aangetroffen.DitduidteropdatdeL2-larven zichopeengegevenmomentnietverderhebbenkunnenontwikkelen.Bijvoorzetting vandeze behandelingen zouden deaaltjespopulatiesdanooklangzamerhand moetenafnemen,
omdatdeontwikkeling totvolwassenaaltjesisgeblokkeerd.Dathetbehande-
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len wel degelijk zin heeftgehad,blijktookuithetfeitdatdewortelstelselsvandeonbehandelde plantendemeeste en grootste wortelknobbels
bevatten. De aantasting is zelfs zo erggeweestdatvijfvandetwaalf
plantendood zijngegaan.Alleenbijdebehandeling metoxamylwarener ook
dode planten. De minste en kleinstewortelknobbelswarenaanwezig inde
wortelsvandetweebehandelingenmet2mlfenamiphosperm.
Conclusies
Geenvandebehandelingenmetaldicarb,fenamiphosenoxamylheeft afdoende
gewerkt. Devloeibare formuleringvan fenamiphoslijktdebestemogelijkheden tebiedenindestrijd tegenhetwortelknobbelaaltjeMeloidogyne incognita, zij het dat debehandelingenvermoedelijklangerdaneen jaarzeer
frequentmoetenwordenvoortgezet omeenafdoendebestrijding tekrijgen.

AaltjesbestrijdinginBouvardia
Ing.J.C.Hoogstrate,Ing.J.M.D.Buisman,Eelde-Paterswolde
Doelvandeproefwasdewerkingvaneendrietalnematiciden opeenbestaande aaltjespopulatie tetoetsen.Hetgewasisgeplant op26mei1983opeen
zandgrondmet5-6%humus,waarlatereenaaltjesaantasting van Meloidogyne
javanica (warmteminnendwortelknobbelaaltje)ingevonden is.Debehandelingenwaren:
- N.10G
20gram/m^omdenegenwekengestrooid
- Temik10G 9gram/m omdezeswekengestrooid
- N.EW
8ml /m omdenegenwekenaangegoten
Degranulaten zijn,metzandvermengd,uitgestrooid,vanhet gewas geklopt
en afgeregend met 16literwaterper5m2.N.EWvloeibaar ismet8liter
waterper5m2 toegediend enmet16literwater per 5 m2 afgebroesd. De
middelen zijn éénàtweedagenna toepassing ingeregendmet6literwater/
m2.Op25-6-1985,25-10-1985 enop4-11-1986isbemonsterd (30prikkenper5
m2op30cmdiepte).
Resultatenenconclusies
Pleksgewijs was de groei erg slechtalsgevolgvandeaaltjesaantasting
(Meloidogyne javanica).Nahetaanleggenvandeproef herstelde het gewas
zichenigszinsmaaris,na tweejaarbestrijden,nietvolwaardig.DoordePD
zijnaaltjestellingenverricht.Per100mlgrondbedroegendeaantallen:

N.10G
Temik 10G
N.EW

25juni
125
250
10

25oktober
30
95
80

4november
285
285
300

Hetblijktdat
- tenaanzienvandeaaltjesaantallenergeenonderscheid temaken istussen
dewerkingvandemiddelenen
- datna tweejaartoepassingvannematiciden,deaaltjesindevolle (kas)grondnietgedoodzijn.Het isbekend dathetwortelknobbelaaltjemoeilijker tebestrijden isdanhetvrijlevendeaaltje.
Meer informatieoverdezeproefisvermeld inhet 'JaarverslagvandeBloementeelverenigingvoorNoord-Nederland over1986'.

CALCEOLARIA
Bloeibeïnvloeding bijCalceolaria
J.Westerhof,Aalsmeer
In de maanden december enjanuari ishetnietgoedmogelijkomCalceolaria
opjongeleeftijd inbloeitebrengen.Hoewelde lage daglicht-intensiteit
eenbelangrijke rollijkttespelenblijktaanvullende assimilatiebellchting
hierin slechtstendeleverandering tekunnenbrengen.Eenlagetemperatuurbehandeling zoueventueeleenpositievebijdragekunnen leveren.Onderzocht
isofeenlage temperatuurbehandeling gevolgd door assimilatiebelichting
bloeioplageleeftijd indezemaandenmogelijkmaakt.
Resultaten
Planten van goede kwaliteitwerden verkregenalsvan zestotelfwekenna
hetzaaieneen temperatuuraangehoudenwerdvan 13°Cen de planten hierna
totdebloeiassimilatiebelichting ontvingen.Hierbijwerd dedagkunstmatig
verlengd tot16uurmetH.P.I.-lampen (opplantniveau6,5 W/m).
Meerinformatieoverdezeproef isvermeld inInternVerslagnr.41van het
ProefstationvoordeBloemisterij.

CALLISTEPHUS
UitvalbestrijdinginCallistephuschinensis (zaaiaster)
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Door het toevoegen van fungicidenaanhetmediumwaarin deplantjeszijn
opgekweekt,voordatzebuiten met kluit worden uitgeplant, is getracht
aantasting doordezogenaamde"asterziekte"tevoorkomen.Opeenvandepercelenwasinhetvoorafgaande jaarookCallistephusgeteeld.
Resultaten
Deinhetopkweekstadium toegepaste middelen bleken geen bescherming te
bieden tijdensdeteeltbuiten.Ophetklaarblijkelijkdoordeteeltinhet
voorafgaande jaarbesmetteperceelgingmeerdan50% van de planten dood
voordatdezebloeiden;veelbloeiendeplantenwaren ookaangetast.Deuitval
ophetperceel"versland"bedroegbij de twee als resistent aangeboden
cultivars5%en8%.
Voormeerinformatiezie 'Verslag proeven 1985/86ProeftuinRijnsburg'.

CARTHAMÜS
Carthamusbloeispreidingbuiten
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Op in mei, juni en juliterplaatsebuitenuitgezaaide Carthamusishet
effectvanbespuitingmetdaminozide (Alar 64) en het wegbreken van de
hoofdknopopkwaliteitenoogsttijdstipnagegaan.
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Resultaten
De bloemenvanop2mei,1junien1juligezaaideCarthamuswerdenrespectievelijkeind juli,halfaugustusenbeginoktobergeoogst.Bijde laatste
oogstdatura waren veel bladeren geel geworden. Alarbespuitingbij30cm
gewashoogtebeïnvloedde debloemtrosopbouw gunstig doordat de secundaire
steeltjes korterbleven.NabespuitingmetAlarbij10cmgewashoogtebleef
hetgewaswatkorter.Doorhetwegbrekenvandehoofdknop werd het aantal
knoppen persteelmetongeveer20%verminderd.
Voormeerinformatie zie 'Verslag proeven 1985/86ProeftuinRijnsburg'.

Remstofbespuitingvan Carthamusonderglas
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
OmmetnamedelengtegroeivandebloemsteeltjesvanCarthamusafteremmen,
ishetgewasbijvierzaaldataonderglasinverschillende stadia bespoten
metdaminozide (Alar64).
Resultaten
De kwaliteit vanop19novembergezaaideCarthamusmetachtwekenkunstmatigedagverlengingwasonvoldoende.Bijdezaaldata 19november,11februari
en 23aprilwerddoorbespuitingmet0,4%Alar64alshetgewas10cmen30
cmhoogwas,deontwikkelingvandehoofdknoponderdrukt tengunste van de
ontwikkeling van het aantal zijknoppen.Bijzaaidatum 13meiwasergeen
effectophetaantaleninminderemate opdeontwikkelingvandeknoppen.
Delengtegroeiwerddoorallebespuitingengeremd.Bij het combineren van
twee of drie bespuitingenbleefhetgewassomstekort.Deremmingvande
lengtegroeivandesecundairetakken (bloemknopstelen) werd algemeen als
gunstig gewaardeerd, vooral debepuitingenbij30cmen70cmgewashoogte
blekenhieropvaninvloed.
Hetaantalbladeren persteelwasbijdegeremdeplantennietminderdanbij
de onbehandelde. Vooral bijzaaidata19novemberen 11februarihaddende
metAlarbehandeldeplantendonkerdergekleurdenietsgroter blad dan de
onbehandelde.
Voormeerinformatie zie 'Verslag proeven 1985/86ProeftuinRijnsburg'.

Bestrijdingvandeschimmel Colletotrichum carthami
Ing.J.J.Amsing,Aalsmeer
In 1986ishetonderzoeknaardebestrijdingmetfungicldenvandeschimmel
Colletotrichum carthami bij het zomerbloemengewas Carthamus tinctorius
voortgezet.Erzijn tweeproeven (projectnr.553-3)uitgevoerd.
Proef1
In deeersteproef,dieineenkasisuitgevoerd,isdepreventievewerking
vanvierfungiciden encombinatiesvan fungicidengetest.Na tweebespuitingen hiermee is hetgewasgeïnoculeerd metdeschimmelC.carthami.Datis
gebeurd meteensporensuspensie,die1,8 miljoen sporen per ml bevatte.
Daarvan isperm 340mloverhetgewasgespoten.Bespuitingenmetfungicidenzijndaarnanietmeeruitgevoerd.Gedurendededaaropvolgende dagenwerd
derelatieveluchtvochtigheid opmeerdan95%gehandhaafd,waardooreenaan-

tastingdoorC.carthamiindehandwordt gewerkt. In onderstaande tabel
staan de gemiddelde percentages aangetasteplanten dienahetinoculeren
zijnaangetroffen.
Percentage aangetasteplanten
...wekennahetinoculeren 1)
Behandeling
1.Onbehandeld
2.0,2%EupareenM50WP
3.0,3%TMTD80WP
4.0,3%Daconil500vlb.
5.0,1% Benlate50WP
6.0,05%Benlate50WP+
0,2%EupareenM50WP
7.0,05%Benlate50WP+
0,3%Daconil500vlb.

1,5
67a
1e
9cd
14c
54b

2
81a
20b
22b
31b
69a

2de

5c

4de

24b

2,5
86a
22de
24de
40c
71b
9e
28cd

1)Percentagesindezelfdekolomdiewordengevolgd dooréénofmeergelijke
letterszijnnietsignificantverschillend.Deresultaten zijnverwerktmiddelsderegressieanalyse gevolgd doordet-toets (P<0,05).
Van deviergetoetste fungicidenEupareenM,TMTD,DaconilenBenlategeeft
na 1,5weekEupareenMdebestepreventieve bestrijding. Daarna laat dit
middelhetafwetenenwordtdebestepreventievewerkingverkregenmetEupareenM+Benlate.
Conclusie
OndervoordeschimmelC. carthami optimale omstandigheden is de beste
preventieve werkingverkregenmetdecombinatievan0,2%EupareenM+0,05%
Benlate.
Proef2
Indezeproef isdeeffectiviteitonderzochtvan0,2% Eupareen M en 0,2%
EupareenM + 0,05%Benlate inrelatie tothettijdstipwaaropwordtgepoten.
IndeelAvandeproefzijndezemiddelen tweekeer gespoten alvorens het
gewas werd gelnoculeerd.Hetinoculeren isgebeurd meteen sporensuspensie
vanC.carthami,die3,5miljoen sporenpermlbevatte.Van deze suspensie
is250mlperm bed overhetgewasgespoten.IndeelBzijnvoorhetinoculerentweebespuitingenmetdezefungiciden uitgevoerd ennahet inoculeren
drie. In alle gevallen istussendebespuitingen eenintervalaangehouden
vanëënweek.IndeelCisalleennahet inoculeren ëënbespuitingmet 0,2%
Eupareen M + 0,05% Benlate uitgevoerd.Bijëënbehandelingwasdatdrie
dagennahetinoculeren enbijeenanderebehandelingnazeven dagen. Deze
proef is indezomerbuitenuitgevoerd onderomstandigheden dienietoptimaalwarenomeenaantastingdoorC.carthamiteveroorzaken.Ditblijktuit
het lage percentageaangetasteplantenbijdenietmetfungicidenbespoten
planten (deel D).Vierwekennahetinoculeren zijnde volgende gemiddelde
percentagesaangetasteplantenaangetroffen:
6-7%b 1 )
A.Spuitenalleenvoorhetinoculeren
1%a
B.Spuitenvoorenna hetinoculeren
14-16%c
C.Spuitenalleennahetinoculeren
D.Nietspuiten,alleeninoculeren
23%d
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1)Voorverklaring zieondertabelvanproef1.
De resultaten vanA t/mDzijnaantoonbaarverschillend.Tradenerindeze
proefgeenaantoonbareverschillen optussendebehandelingenmetEupareenM
en EupareenM+ Benlate,indeeersteproefwasdatwelhetgeval.Ditmoet
wellichtworden toegeschreven aanhetfeitdatde klimaatomstandigheden nu
mindergunstigwaren omeenaantasting doorC.carthami tebewerkstelligen.
Conclusie
Een aantastasting door de schimmelC.carthamiwordthetbestevoorkomen
wanneer erzowelvooralsnahetplaatsvindenvandebesmetting wordtgespoten.
Meer informatie over dezeperiodeisvermeld inInternVerslagnr.53van
hetProefstationvoordeBloemisterij.

ColletotrichumbestrijdinginCarthamustinctorius
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Alsmogelijkalternatiefvoorhetnietmeer toegelaten middel captafol is
eenbuitengeteeld gewasCarthamusnaastonbehandeld drie-enachtmaalbespotenmet thirara,chloorthalonil,tolyfluanideofbenomylterbestrijding van
dekrulstengelziekte(Colletotrichum).
Resultaten
Onder de droge weersomstandigheden waarbijdezeproef (buiten)plaatsvond
konondankskunstmatigebesmettinggeenduidelijkverband wordenvastgesteld
tussenhetverspotenmiddelendematevanaantasting doorColletotrichum.

CHRYSANT
GebruikswaardeonderzoekChrysant
Ir.J.P.Straatsma,C.Heidemans,Naaldwijk
K.G.Elfering-Koster,Aalsmeer
Winterteelt
Bloeitijd:januari-februari1986
Een serie van 19rassenwerdnaastdevergelijkingsrassen 'Cassa','Delta'
en 'Regoltime'opdrieplaatsen induplobeproefd. Beoordelingen en houdbaarheidzijn teweinigbetrouwbaarvoorhettrekkenvangedegenconclusies.
Zomerteelt
Bloeitijd:juni-augustus1986
Een serievan 13rassenwerdnaastdevergelijkingsrassen 'Cassa','Delta',
'PennyLane'en 'Refour'opdrieplaatsen induplobeproefd. De resultaten
staan vermeld inhetVakbladvoordeBloemisterij41(1986)39:34-37enin
InternVerslagnr.201vanhetProefstationvoorTuinbouwonderGlas.
Normaalteelt
Bloeitijd:oktober-december1986
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Eenserievan31rassenwerdnaastdevergelijkingsrassen 'Cassa'en'Delta'
optweeplaatseninduplobeproefd.Deresultaten zullenindeloopvan1987
wordenverwerktengepubliceerd.

Invloedvanhetseizoen opgroeienbladaanlegbijjongechrysanteplanten
onder langedag-omstandigheden
Ing.D.Klapwijk,C.F.M.Wubben,Naaldwijk
Degegevenswerdenverzameld inhetkadervanhet onderzoek naar de seizoenseffectenopdeplantgroei.Behalvevan zeersnelleplantenzoalstomaat
enkomkommerwarenalgegevensverzameld van de zeer langzaam groeiende
anjer.Hetonderzoekwerdafgeslotenmetdoormetingvandechrysant,waarvan
degroeisnelheid ongeveerhetmidden houdt tussen bovengenoemde gewassen.
Chrysant werd ook gekozenomdatvandezesoortzeerveelgegevensbestaan
metbetrekking totdebloemaanleg, maar bijna niet over de vegetatieve
groei.Gedurende twee jaarwerden30maalchrysanten geteeldvanafbeworteld
stek totongeveer20gramversgewicht. De kas waarin dit gebeurde liet
maximaal 60% van hetnatuurlijkelichtdoor.Deplantenwerdenvegetatief
gehoudendoornachtonderbreking metgloeilamplicht.Alsraswerdgebruiktde
cv. 'BrightYellowMayShoesmith',omdatdaarvanbekendwasdatheteenzeer
hoog"longdayleafnumber"hadendaardoorgemakkelijkvegetatief tehouden
zou zijn.DeplantenwerdenbeschikbaargestelddoorFidesB.V.engekweekt
inbakken dieineenlaagjevoedingsoplossing stonden, bij temperatuur en
CO„-voorziening zoals dat in depraktijkgebruikelijk is.Degroeiende
bladaanlegwerdengemetendoorperiodiekebemonsteringen,waarbijhetaantal
bladeren totinhetgroeipuntmicroscopischwerdvastgesteld.
Groei-enaanlegsnelheden
Gedurende de periode halfapriltothalfaugustuswasderelatievegroeisnelheid constantca.25%perdagenwerdconstantéénbladper dag aangelegd. Degroei-enbladaanlegsnelheidnamendaarnalineairaf totmiddenin
dewintereenminimumwerdbereiktvan6%perdag bij 0,3 blad per dag.
Daarna namen beide snelhedenweerlineairtoetotdeconstantezomersnelheid.
Alsderelatievegroeisnelheidwerdomgerekend indegroeiduurtussen 1 en
10 gramversgewicht,bleeknadeconstantegroeiduurvan 10dagengedurende
dezomer,degroeiduurexponentieeltoetenemen tot35dagen inhet midden
vandewinter.
De lengtevandeplanttotdeaanlegvanhet30ebladreageerdeopdezelfde
manierophetseizoenalsderelatievegroeisnelheid en de bladaanlegsnelheid, namelijk constant 18cmenvanapriltotaugustus,daarnatoenemend
toteenmaximumvan40cmmidden indewinter. De lengtegroeisnelheid was
maximaal in april met2cmperdag.Ditnamdaarnavrijregelmatigaftot
eenminimumvan0,8 cmperdagmidden indewinter,omdaarna weer toe te
nemen totapril.Hetaantalbladerenbij10gramversgewichtwashetgehele
jaardoorconstant,ca.30.
Rasverschillen
Ineenvandeproevenwerdeenzogenaamdesnelgroeiende cultivar vergeleken
met het standaardrasindeproef.Het 'snellere'rasbleekgrotereplanten
tegeven.Ditwerdechternietveroorzaaktdooreen grotere groeisnelheid,
maar doordat de planten vlugger uitliepen.Ditvaltechter inhetbegin
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helemaalnietopomdatdescheutjesdannogerg klein zijn. De relatieve
groeisnelheidwasgelijk.Bijeenzelfde plantgewichtbleek ooknogdelengte
vanhet 'snellere'rasgroter tezijn,waardoornog sterker de indruk van
een snellere groei werd verkregen. Over groeisnelheden kunnenmoeilijk
conclusieswordengetrokken zonderexactemetingen.
Vergelijkingmetanderegewassen
Dechrysantvertoondemidden indewinterongeveerdezelfderelatievegroeisnelheid als tomaat, namelijk ca. 8%perdag.Bijbeideplantennamdat
lineairtoetoteenconstantemaximumsnelheidindezomer.Bijtomaatisde
zomersnelheid vijf maanden langgemiddeld 40%perdagmeteenuitschieter
tot60%.Bijdechrysantwashetgedurendeviermaanden25%perdagmet een
uitschieter van 28% endusveellangerdanbijtomaat.Anjervertoonteen
lineaire toenamevan2%perdagmiddenindewinter,watzeer langzaam is,
tot ca. 8%inhetmiddenvandezomer.Daarmee isdemaximale snelheidvan
deanjerongeveergelijkaandeminimumsnelheidvanchrysantentomaat. Een
verschilisookdatbijanjergeenperiodemetconstantegroeisnelheid inde
zomervoorkomt.Deoorzaakhiervanisdatdeanjergeen aanpassing van de
bladdikte aanhettoenemende lichtvertoont,watbijtomaatenchrysantwel
optreedt.Dezeplanten worden daardoor minder efficiënt bij toenemende
lichthoeveelheden.
Meer gegevens zijnvermeld in 'VakbladvoordeBloemisterij'41(1986)35:
44-45.

Steksorteringbijchrysant
Ing.J.M.D.Buisman,Eelde-Paterswolde
Normaalgesproken ishetdoordestekleveranciergeleverde stek acceptabel
uniform en ongesorteerd. De kansbestaatdatbijhetplantendekleinere
stekkenachterblijven(concurrentie indegroei)en bij de oogst in een
lagerekwaliteitsklassevallen.
In deze proef iseengedeeltevanhetgeleverde stekgesorteerd in'klein'
en 'groot'enapartopgeplant.Hetdoelvandeproefwasnategaan of het
sorteren eenpositiefeffectheeftoplengte,gewichtenkwaliteit.Decultivar 'Cassa'isindeweek42(1985)geplant.De helft van de geleverde
partij is ongesorteerd opgeplant; de andere helftisgesorteerd in25%
'klein'en75%'groot'.
Resultaten
Perbehandeling zijndelengteenhetgewichtbepaalden is een sortering
gemaakt in Ieen2ekwaliteit.Degemiddeldelengtevoorongesorteerd,25%
kleinen75%grootisrespectievelijk80,0cm,85,6 cmen84,9cm. De percentages Ie soort zijn respectievelijk 61,5%,77,1%en80,3%.Duidelijk
blijktdat 'nietsorteren' de concurrentie tussen de planten onderling
versterkt enhetuitvalspercentage enhetpercentage2esoortvergroot.Het
sorterenkosttijd.Dearbeidskostenvanhetsorteren zijn direct afhankelijkvandeopbrengstvanhetgeveildeprodukt.

Conclusies
Steksorterenbetekent:
- eenhogerpercentage Iesoort(17,2%meer)endaardoor,afhankelijkvande
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opbrengst,eenbeterrendementperra
- geenverschilingewicht
- langere takken(+4cm).Eenteveelaan taklangtewordtechterweggeknipt.
Meerinformatie overdezeproef isvermeld inhet 'Jaarverslag vande BloementeeltVerenigingvoorNoord-Nederland over1986'.

Invloed van plantdichtheid en scheutselectieopdekwaliteit enkwantiteit
vanbuitenchrysant
Ing.A.van deWiel,Venlo
Dechrysanten 'Beppie'en 'Gompie'werden op20mei 1986buiten uitgeplant.
Bij beide rassen werdenvierplantdichthedengehanteerd: 12,18,24en30
planten perm bed.Op30meiwerd 'Beppie'opzesen 'Gompie'opvijfbladparengetopt.Eind juniwerdbijdehelftvandeveldenmet24en30planten
perm bed scheutselectie toegepast.Afhankelijkvanhetrasendestandvan
hetgewaswerderbepaald hoeveel scheutenermoestenblijvenstaan.
De oogst van 'Gompie'begoneindaugustusenduurde toteind oktober.Bij
'Beppie'begondeoogstpasInoktoberenliepdoor tot half november. De
resultaten zijnnognietverwerkt.

Voor-ennadelenvangroen schermdoekbijdeteeltvan chrysanten
Ing.A.P.vanderHoeven,G.P.A.vanHolsteyn,Naaldwijk
Opdemeestechrysantenbedrijvenbestaatdescherminstallatie uit tweelagen
bandjesweefsels.Debovenstelaag ismeestalgealuminiseerd en de onderste
zwart.Uitoogpuntvankortedag-behandeling enenergiebesparingvoldoetdeze
combinatievanbandjesweefselsgoed.Voordeonderstelaagwordt sinds kort
ook welgroenbandjesweefsel(L.S.7)geïnstalleerd.Ditmateriaal laatmeer
lichtdoordanhetzwarteweefsel,metuitzondering van het licht in het
spectrale rodegedeelte.Volgensdefabrikantzouden doordegroterelichttransmissie chrysantenbetergroeien danonderzwartmateriaal,terwijl het
knopvormingsprocesnormaalblijftverlopen.Onidevoor-ennadelenvanL.S.7
vast testellen,isinsamenwerking metdefabrikantende leverancier van
L.S.7 een praktijkproef opgezet.Opeennieuwbedrijfismidden indekas
eengrootvanvanruim4000m^ geïnstalleerd met de combinatie L.S.7 +
L.S.11 en een even groot vak metdecombinatieE.V.1+L.S.11.Bijeen
aantalteelten zijnbijvergelijkbaregewassenoogstwaarnemingenuitgevoerd.
Om een indruk te verkrijgenvaneventueleverschillen inisolatiewaarde,
wordenopverschillende tijdstippen temperatuurmetingen uitgevoerd.
Daarnaastzijnmetingenuitgevoerd omdellchtdoorlaatbijdecombinatiemet
groen weefsel vasttestellen.Uitdewaarnemingenbijdeoogstblijkende
verschillen ingemiddeldetaklengteen takgewichtenpercentage droge stof
zeer klein te zijn. Ookquatakvormenbloeikwamengeenduidelijkeverschillennaarvoren.Ongeveer 1%vanhetzichtbare lichtwordtbijde
combinatiemetL.S.7 doorgelaten.Hoeweldetemperatuurmetingen nog enkele
maanden worden voortgezet, zietheternaaruitdatbeidecombinatiesdezelfdeisolatiewaardebezitten.Inmaart 1987wordtdezeproefbeëindigd.
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Invloedvan buisliggingennetschakelingopdegroei, bloei en kwaliteit
vanchrysant inherfst-enwinterperiode
Ir.A.deKoning,Naaldwijk

Vier rassen van chrysant werden op 11-13 september geplant en in januari
geoogst.
Proeffactoren:buisliggingenschakelingvandeverwarmingsnetten.
Behandeling

Buisligging
16laag
16hoog
8 laag/8hoog
8laag/8hoog

Schakeling
serie
serie
serie
primairensecundairnet

buizenlaag=netbovendegrond
buizenhoog=hoogtevanhetgaas
Binnendeafdelingenwerdenvier rassenbeproefd('Cassa','Daymark', 'Delta', 'Snapper')bijtweeplantdichtheden (56en72permeterbed),intweevoud.
Resultaten
Door temperatuur- en luchtvochtigheidsmetingen werden reeds in eerder
onderzoek gevonden resultaten bevestigd. In de directeomgevingvande
verwarmingsbuizenwasdetemperatuurhet hoogste en de relatieve luchtvochtigheid het laagste.Verdervandeverwarmingsbuizenaf,metnamenaar
beneden,wasdetemperatuurlager.Erwerdengeenverschillen in het absolute vochtgehalte invertikalerichting gevonden.Deabsolutevochtigheid,
zowelbovenhetgewasalsopgaashoogte,wasbij de behandeling met alle
buizen dicht bij de grondietshogerdanbijdebehandelingwaarbijalle
buizenopgaashoogtelagen.Ditwijstopeengrotereevapotranspiratie(verdamping) bijdeeerstgenoemdebehandeling.Deinvloedvandebuisliggingop
hetvertikaletemperatuur-enrelatieve luchtvochtigheidspatroonwas groter
naarmateerhardergestooktwerd.
Hoewel deverschillen intakgewlchtenhoeveelheid bruinbladgeringwaren,
gafdebehandelingmetallebuizen op gaashoogte zonder uitzondering de
slechtste resultaten.Daternauwelijksverschillen ingroeizijnwaargenomentussendediversebehandelingenkanveroorzaakt zijndoordat er in de
groeiperiode niet veelgestooktwerd.Dehogeplantdichtheid gafeenlager
takgewlcht,eenhoger totaaltakgewicht perm en meer bruin blad dan de
normale plantdichtheid. Bij het in rekening brengenvanextrastek-en
arbeidskosten isdehogeplantdichtheid financieelnietaantrekkelijk. Tussen de rassen werdenduidelijkeverschillenintakgewlchtengevoeligheid
voorbruinbladgevonden.

InvloedEC-niveauopgroeivan chrysant inrecirculerendwater
Ing.A.P.vanderHoeven,A.L.vandenBos,Naaldwijk
Overdeinvloedopgroeienproduktievanhetvoedingsniveaubij een chrysantenteelt in stromend water (voedingsfilm) isnogweinigbekend.Mede
daaromzijntweeproevengenomenmetinhetvoedingswater de volgende ECwaarden: 0,75; 1,50; 3,00 en 6,00 mS/cm.Voordesamenstellingvanhet
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voedingswater isgebruik gemaakt van het standaard voedingsrecept voor
snijchrysanten. Deteelten zijnuitgevoerd ingotenmetdeksels.Indedekselswarenplantgaten aangebracht.Op24decemberwerd 1/3gedeeltevanelke
gootmetgroteen 1/3 gedeeltemetkleine stekken inperspottenbeplant.Het
laatstegedeelteismetnormale stekkeninperspotgeplantop22januari.In
dezeproef isdecultivar 'Cassa'gebruikt.Vlakvoordeoogstzijndeplantenindegotenmet1,50ECgebruiktvoordemonstratie,waardoorgeenoogstwaarnemingen konden wordenuitgevoerd.Bijdeoverige objecten zijnoogstwaarnemingen uitgevoerd op14maart.Deverschillen inplantlengte,-gewicht
en bloeitijdstip waren tussendeoverigeEC-objecten klein.Alleenbijde
laagsteECwashetgemiddeld takgewichtietslageren tijdensde teelt was
daar de bladkleur ietslichterdanbijdeoverigeEC's.Deverschillenin
taklengteen-gewichtwaren tussendeverschillende plantgroottenerg groot
bijalleEC-niveaus.
Voor de tweede proef indezelfde goten zijnplanten inperspottenvande
cultivars 'CottonBall', 'Refour','Cassa'en 'PennyLane'uitgeplant op 4
april. Omdat in dezeproefkasnietverduisterd konworden zijndeplanten
alleenbijlangedag-omstandigheden (vegetatief)geteeld.
IndezeteeltgingendeplantenbijdehoogsteECtijdenszonnigweer slap.
De cultivar 'PennyLane'hadbijdelaagsteECveelenbij1,50 ECtamelijk
veelchlorotischbladmetnecrotischevlekken.Op16meizijndeplantennet
boven de wortels afgeknipt en beoordeeld oplengteengewicht.Bijalle
cultivarsgafeenEC3,00 dezwaarste (93gram)endelangste (60cm) planten. DelaagsteECgafdelichtste (53gram)endekortste (51cm)planten.
Metuitzonderingvandegenoemdeafwijkingenbij'Penny Lane' kwam tussen
ras en EC-niveau geenduidelijke interactievoor.OmdatdeEC-effectenin
dezevoorjaar/zomerproefzoveelsterkerwarendanin de winterproef, verdienthetaanbeveling omdezemogelijke seizoensinvloednader tebestuderen.

GebruikvanOsmocoteindechrysantenteelt
Ing.T.J.Dijkstra.Ing.J.M.D.Buisman,Eelde-Paterswolde
TenaanzienvanhettoepassenvanOsmocotekomenmomenteelveelvragen
vanuit de praktijk. Vanuit deze achtergrond iseenproefmetchrysanten
opgezet,geplantinweek28,waarin het gebruik van Osmocote vergeleken
wordt met het bemesten viaderegenleidingmetenkelvoudigemeststoffen.
Derhalve iseenvakbemestmet5kgOsmocote 13+13+13+3en 3 kg kieseriet
per 100 m . Een tweedevakisbemestmet3kgkieseriet/100m enkrijgt
gedurendedeteeltmestvia de regenleiding. Iedere twee weken is een
grondmonster gestoken. Aan de handvandeanalysewordtaldannietbijgemest.
Resultaten
Bijdeoogstzijnlengteengewichtvaneenaantaltakkenbepaald. Er zijn
metingen verricht bijdriecultivars:'TalentRoyal','Refour'en'Delta'.
Tussendetweebehandelingenbestaateenkwaliteitsverschil (ietslangereen
zwaarderetakken)van+5%tengunstevande"Osmocote"-kap.Hetverschilis
echterkleinenstatistischgezienniet significant.Praktischgezien betekent ditdatindezeeerste teeltdebemestingmetOsmocoteendebemesting
viaderegenleiding tothetzelfderesultaatgeleidheeft.Tenaanzienvande
bemesting kan gezegd wordendaterverschillen ontstaanindeanalysedjfers.Hetisnog tevroegomdaarconclusies aan te verbinden. In beide
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gevallen lijktheteropdatdeanalysedjferszichgaan stabiliseren ineen
bepaald traject.Deze teeltmoetgezienwordenalseenovergangsfase.
Meerinformatie isvermeld inhet 'Jaarverslagvande Bloementeeltvereniging
voorNoord-Nederland over 1986'.

Boriumovermaatbijchrysant
A.L.vandenBos,Naaldwijk
Op 17februari1986 iseenproef opgezet,welke totdoelhadboriumovermaat
opteroepenbijchrysant.Vijf chrysantecultivars ('Cassa','Penny Lane',
'SuperYellow','PinkSnapper'en 'Refla)werdenultgeplant inbetonnenbakkengevuldmetzandgrond.Devolgendegiften0,1,2,4en8borax/m werden
toegediend.
Resultaten
Het gewas vertoonde na acht dagenalenigeschadebeeldenbijdehoogste
boraxgift (8g/m) ,nog tweeweken laterookbijdedoseringvan4g/m.Aan
heteindevandeteeltgafdehoogsteboraxgifternstigeB-overmaat,hierbij
wasdegroei(lengteengewichtwerdengemeten)sterkgeremd.Bijdegift 4
g/m tradenwel symptomen op,maarweinig ofgeengroeiremming.Decultivars
'PennyLane'en 'Cassa'vertoondenbij2g/m lichteschadeaan enkele van
de onderste bladeren. Tijdensenaanheteindevandeteeltwerddegrond
bemonsterd.
Analyseresultaten grondonderzoek
Boraxgiften
B-gehalte t i j d e n s t e e l t
B - g e h a l t e einde t e e l t

0

1 2
16
33
16
27

4
65
53

8 g borax/m 2
142 /umol B per 1 1:2 e x t r a c t
110 /umol B per 1 1:2 e x t r a c t

Naarmate meer borax werd t o e g e d i e n d , werd een hoger B - g e h a l t e in
a a n g e t r o f f e n ( 2 , 4 - 14,8 mmol B per kg droge s t o f ) .

het

gewas

Conclusie
Chrysant is gevoelig voorboriumovermaat.Dematevan schadehangtafvan
hetB-gehaltevandegrond.Gehaltenhogerdan30yumolBin het 1:2 vol.extractdienentewordenvermeden.

Teeltvanchrysanten opbetonvloer
Ing.A.P.vanderHoeven,Naaldwijk
Aansluitend op hetonderzoekin1985(zie 'BloemisterijonderzoekinNederland over1985',p.65-66)zijnenkeleproevengenomenmethetdoel om een
geschiktemethode tevindenvoorhet telenvanchrysanten opeenbetonvloer.
Indeeersteproef in1986wasdevloerinéënvakmeteen speciale betonvloerverf gecoat,éénvakafgedektmetverschillendematerialen (klavermat,
Agryldoek,E.V.-bandjesweefselenvochtabsorberend papier).Inhetderdevak
werd geteeld op eennietgecoate,nietafgedektevloer.Op8oktober1985
zijnstekkenvandecultivar 'Cassa'zowelingrote(5x5x4cm)alsinkleine (4,2x4,2x3cm)perspottenultgeplant.Inallevakkenwerdheteb/vloed-
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watersysteemtoegepast.
Bijdeoogstop31januariwarendetakkenvan degecoatevloer iets langer
en zwaarder danvandenietgecoate.Tijdensdeteeltwasde pHinhetvak
metdegecoatevloer stabielerdanbijtweeanderevakken.Vandeafdekmaterialen hebbenklavermatenE.V.-bandjesweefselhetbestevoldaan,maardeze
materialen zijnveelduurderdandetweeandergenoemde. Kleine perspotten
voldeden indezeproefbeterdandegrote.Bijdegrote perspotten tradmeer
wortelafstervingdoorPythiumaantastingen opdanbijdekleine.
Voordevolgende proef isdevloeroveralgecoatenwerden chrysanten op de
volgendewijzengeteeld:
Vak1.Eb/vloed-systeem zonderbevloeiingsmat
Vak2.Recirculerend voedingswater metAgryldoek opdevloer
Vak3.Recirculerend voedingswater enplanteningootjes
Op 8 februari zijnbewortelde stekkenvandecultivar 'PennyLane'uitgeplant.Dehelftwasbeworteld inperspotendeanderehelft inJiffy 7-potjes. Bij de oogstop6meivielopdatdetakkenvanheteb/vloed-systeem
ietslichterenkorterwarendandievanbeiderecirculerende systemen. De
takkenvandeJiffy7-potjeswarenbijdeoogstietszwaarderdandievande
perspotten.Tenopzichtevaneenvergelijkbareteeltinde kasgrond (gewas
naast de kap metbetonvloer)wasdeproduktieopdebetonvloer ietsbeter
(takkenwaren ietszwaarderenlanger). Hierna is dit proefproject door
Sierra Chemical Europa B.V.overgenomenvoorhettoetsenvandelangzaamwerkendemeststofOsmocoteineenrecirculerendvoedingsfilmsysteem.

SchadelijkheidvanhetwortellesieaaltjePratylenchuspenetrans
Ing.J.J.Amsing,Aalsmeer
Opgrondvaneenin 1984-'85uitgevoerdeproefkonnietworden gesteld dat
het gewone wortellesieaaltjePratylenchus penetransbijeenuitgangsdichtheidvanminderdan 198per 100mlgrond schadelijkisvoor chrysant,cultivar 'Regoltime'(zie 'BloemisterijonderzoekinNederland over 1985',p. 68).
Inhoeverreeenhogereuitgangsdichtheid wel totschadekan leiden isin de
hier beschreven proef (projectnr.555-17)onderzocht.Daarvoorwerdenin
week47(1985)chrysantestekken (cultivar 'Regoltime')geplant ineen zandgrond, die 0; 110;125en400P.penetransper100mlgrondbevatte.Elke
behandeling isinvierherhalingen uitgevoerdmettienplanten per komkomraerbak(40 x50cm)perherhaling.Ominzicht tekrijgenindematewaarin
deverschillende aaltjesdichthedenaanhetbeginvan de teelt tot schade
leiden, zijn aan het eind van de teeltna22wekendebloemprodukties
bepaald.
Resultaten
Dechrysantenindeonbesmettegrondhaddeneengemiddeldelengte van 93,2
cm eneengemiddeld gewichtvan65,9gram.Bijdehoogste uitgangsdichtheid
wasditrespectievelijk 86,9cmen59,8gram.Dezeresultatenwarenaantoonbaarverschillend,terwijldatniethetgevalwasvoordeultgangsdichtheden
van 110en125P.penetransper100mlgrond.
Conclusie
Onderdeomstandigheden waaronder dezeproef isuitgevoerd,blijkteen uitgangsdichtheidvan 125P.penetransper100mlgrondniet schadelijktezijn
voordechrysantecultivar 'Regoltime'eneenuitgangsdichtheid van 400 P.
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penetransper100mlgrondwel.

Levenswijze, resistentieenbestrijdingvandemineervliegLiriomyza trifoliiin sierteeltgewassen
M.vandeVrie,M.Boogaard,Aalsmeer
Levenswijzeenwaardplanten
Onderpraktijkomstandighedenblijkt steedsdatinchrysanthetgrootstedeel
vandepopulatieLiriomyza trifoliivoorkomtindezonewaarin debladeren3
t/m7zichbevinden,geteldvanafhetvegetatiepunt.Indeze bladeren komt
demeestevraatvandevliegenvoor,wordendemeesteeierengelegdenkomen
dientengevolge laterdemeeste larvenvoor.Dejongenognietgeheelontvouwen bladerenwordendoordevolwassen exemplaren gemeden,evenalsdeoudere
bladeren.Experimenten toondenaandatdekeuzevandebladeren voor voedselopname optisch bepaald wordt en dat devoedselkwaliteit -chemische
samenstelling,beharingendergelijke-vande bladeren vermoedelijk geen
invloed op dezekeuzeheeft.Indienbladerenvanverschillenderangordeop
ëénniveauaangebodenwordendoorindividuelebladeren in flesjes in een
kooimetvliegen teplaatsen,blijktdatdevliegen geenvoorkeurvoorvoedselopnameofhetleggenvaneierenvoorbladerenvaneen bepaalde leeftijd
hebben.Inandereexperimentenwerdenbladerenvangelijkeleeftijdop
verschillend niveau aan een kunststengel bevestigd. Uit hetvraat-en
eileggedragbleekdatdevliegendevoorkeur bleken te behouden voor de
bladeren oppositie3t/m7,dusonafhankelijkvandebladkwaliteit.
Dr.J.F.Price,gastmedewerkervandeUniversiteitvanFlorida,Researchand
EducationCenter,Bradenton,zettezijnonderzoekoverderelatie spintaantasting-mineervliegaantasting bij chrysant voort.Ineerdereexperimenten
toondehijaandatbladdatdoordekasspintmijtwasaangetastvoor mineervliegminderaantrekkelijkwasgeworden.Ditverschijnselwerd sterkernaarmatedechrysantecultivar gevoeligerwasvoormineervliegaantasting.
Dr.D.KropczynskaenDr.A.Tomczyk,beidenvandeLandbouwuniversiteitvan
Warschau,onderzochten daarophetverschijnseldatLiriomyza trofoliibladerendiedoor spintmijt(T. urticae) zijn aangeprikt kan herkennen. Het
gehalte aan phenolen bleekindedoormijtenaangetastebladerenhogerte
zijndanindeniet-aangetastebladeren.
Resistentie inchrysant tegenLiriomyza trifolii
Resistentie inchrysant tegenL.trifoliiblijktinhoofdzaak teberustenop
hetverschijnseldatdelarven zichindebladerenvandebetreffendecultivarnietkunnenontwikkelen.Dematevanvraat,vastgesteld aan het gemiddeld aantal vraatstippen perbladenpertijdseenheidvertoontweinigverschil;hetaantaleierenafgeleidvanhetaantalkorteenlange mijnen dat
bij zeer nauwkeurige controle tevinden is,vertoonteveneensgeengrote
verschillen.Degrootsteverschillen zijn teconstateren inhetaantal larven dattotvolledige ontwikkelingkankomenopdeverschillendecultivars.
Dezeverschillenkunnenvariërenvanvolledigemortaliteitvandelarven en
geenmortaliteitvandeuitgekomenlarven.
In samenwerkingmetDr.J.deJong,InstituutvoorVeredeling vanTuinbouwgewassen,Wageningen,wordtgetrachteen toetste ontwikkelen waarmede in
korte tijd eengoedeindrukvanderesistentie tegenmineervliegaantasting
verkregen kanworden.Verderwordtgetrachteen analyse te maken van de
factorendiederesistentie tegenmineervliegbepalen.
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CHRYSANTHEMUMFRUTESCENS
Sortimentvergelijking Chrysanthemum frutescensvoor snijbloementeelt
Th.M.vanderKrogt,Aalsmeer
Op 15 januari 1986 zijnvan tien rassengetopte planten,dieinoktobernovembergestektwaren,indekasuitgeplant.De ingestelde kastemperatuur
was 14/12°Cdag/nacht.Deplantafstand was30x30cm.Gedurendede teeltdie
doorliep totnovember zijndegeoogstebloemengenoteerd.
Resultaten
Uitdeoogstgegevensisgeblekendatdrierassengeschikt zijn voor teelt
als snijbloem onder glas,waarbijhetmogelijk ismeerdere snedenteoogsten.Dezerassen zijn 'Vara','Florida'en 'FriesdorferSchnitt'.Een uitgebreide beschrijving van derassenendebloeiresultaten zijnvermeldin
VakbladvoordeBloemisterij41(1986)49:58-59.

CISSUS
AssimilatiebelichtingbijCissus 'EllenDanica'
Ing.E.Mathijssen,Lent
Gedurendedewintervan 1986-'87isoriënterend onderzoek gedaan naar de
effecten van assimilatiebelichting (AL) op de groei vanCissus'Ellen
Danica'.Erzijntweebehandelingen toegepast:0W/m (-AL) en9W/m (+AL)
op planthoogte. Het aantalurenALperdag,isgedurendehet seizoenaangepastaandenatuurlijke daglengtevolgens:urenAL+uren daglicht = 16
uur.ALisvoorafgaand aandedaggegeven.Deproefisgestartmethet
neerzetten van bewortelde stekken (vierperpot)inweek41eninweek50.
Enkelekeren istijdensdeteeltdelengtevandescheuten gemeten van 20
planten. Hieruitisdegemiddelde scheutlengteberekend enhetaantalafleverbareplantenafgeleid (Cissusisafleverbaaralsdeeerste scheutvan de
plantbovenaanhet stokjekomt).
Resultatenenconclusies
Week
41
Op grond vandegemiddelde scheutlengte iseenvervroegingvan4,5 weekop
een teeltperiode 15wekenvastgesteld ten gunste van AL. De gemiddelde
scheutlengte was toen 22cm.Wanneeralsnormwordtgehanteerd hetmoment
dat80%vandeplantenafleverbaar is,bedraagtdeteeltversnelling slechts
tweeweken.Ditvalt teverklaren uitdeerggroteverschillen ingroeisnelheidvandescheuten inêënpotbijzowelbelichtealsonbelichteplanten.
Week
50
Opgrondvandegemiddelde scheutlengte is een vervroeging van 2,5 week
vastgesteld op een teeltperiodevanachtweken.Degemiddelde scheutlengte
wastoen7cm.Erwarennoggeen afleverbare planten op het moment van
schrijven vanditverslag.
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CODIAEUM
Vergelijkingduoplaatmetenkelglas+LS10scherm
Ing. J.M.D.Buisman,Eelde-Paterswolde
Eerdergenomen proevenmetpotplanten hebbenuitgewezen datdekwaliteitvan
hetgewasonderduoplatenbeterisdanonderenkelglas.Bovendienkan vanuit de duoplaat-afdeling (dp)vroegerafgeleverdworden (teeltverkorting).
Oorzaken:minderlichtinstraling, hogere gerealiseerde dagtemperatuur en
hogere relatieve luchtvochtigheid. Dit houdtindatonderenkelglaseen
aantalfactorengeoptimaliseerd kunnenworden.Om dit te bereiken is in
oktober 1985 een LS 10-scherm geïnstalleerd.Deproef isuitgevoerdmet
Codiaeum 'Excellent'en'Nervia'.
Resultaten
HetaanbrengenvanhetLS10-doekbetekenteenlichtverliesvan+ 15%. Het
lichtniveaubenadertmetschermhetniveauindedp-afdeling.
Door het scherm wordtdewarmteindekasbetervastgehouden.Degerealiseerdedagtemperatuur ligtpraktischgelijkaandedp-afdeling.
HetLS 10-schermbetekenteenverhogingvander.v.met7% (83%).Deze ligt
nog onderder.v.vandedp-afdeling (91%).
V66r hetaanbrengenvanhetLS 10-scherm,invorige teeltendus,bestonder
eenduidelijklengteverschil inhetgewasinhetvoordeelvandedp-kas. Na
aanleggen van het scherm bestaatditverschilnog steeds,maarisminder
grootgeworden.
Conclusies
HetinstallerenvaneenLS 10-schermbetekent:
- lichtverliesvan+ 10%naar-5%tenopzichtevandedp-afdeling
- gelijktrekkingvandegerealiseerde dagtemperaturen
- verhogingvanderelatieve luchtvochtigheidmet7%
-verkleiningvanhetkwaliteitsverschil tussengewassenuitdeenkel glasendp-afdeling
Meer informatieoverdezeproefisvermeld inhet 'JaarverslagvandeBloementeeltVerenigingvoorNoord-Nederland over1986'.

Invloedgietfrequentie,substraaten transport opdehoudbaarheidvan Codiaeumvariegatum 'Excellent'
Ing. G.E.Mulderlj,Aalsmeer
In dezeproef,dieliepvan 1oktober tot18november,isdeinvloedbestudeerdvandegietfrequentietijdensdeteelt(1keeren21keer per week),
het substraat (vier verschillende substraten)entransport(0en9dagen
donker),opgedragendoorgroeivanCodiaeum variegatum 'Excellent' onder
huiskameromstandigheden.
Bij aanvang van deproefwarendeplanten,diewarengeteeldmeteenhoge
gietfrequentie,duidelijk langerenhaddenmeerbladerendandeplanten,die
bijeenlagegietfrequentiewarengeteeld.Hierdoor traderbijeerstgenoemdeplantenmeerblad-enstengelbreukop.Alleplantengroeidennaontvangst
ingelijkematedoorenvormdenevenveelnieuwebladeren.Degietfrequentie,
het substraatenhet transporthaddenhieropgeenofzeerweinigInvloed.De
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gietfrequentie enhet substraathaddenwelduidelijke invloed ophetaantal
vertakkingen perplant.Bijeenhogegietfrequentiewashet aantal vertakkingengroterdanbijeen lagefrequentie.Bladverkleuring enbladverdroging
trad zeerweinig,bladval inhetgeheelnietop.

CODONANTHEenxCODONATANTHUS
Introductievannieuwehangplanten
Ir.P.W.M.Lentjes,Aalsmeer
Inhetonderzoeknaarnieuwebloeiendepotplanten isspeciale aandacht besteed aandefamilievandeGesneriaceae.In1984isdoorhetProefstationx
Codonatanthus 'Aurora'(ontstaan uiteenkruising tussen CodonantheenNematanthus) geïntroduceerd. Deze hangplant werd alsnelsuccesvoljaarrond
geteeld indepraktijk.Daaromzijnooknogenkeleanderecultivars uit de
VerenigdeStatengetoetst.

Codonanthe'Paula'
Resultaten
Van de getoetste cultivarsblekenerdriedemoeitewaard om tetelenals
hangplant.
x Codonatanthus ' T r o p i c
N i g h t '
Een s t e r k e g r o e i e r met g l a n z e n d , donker b l a d en w i t t e bloemen.
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xCodonatanthus ' V i s t a '
Heefteenmeeropgaandegroeiwijze.Bloemen lijkenopdievan 'Aurora',maar
debloeiisniet zorijk.
Codonanthe ' P a u l a '
Een zeer compacte plantmetfijn,grijsgroen,lichtbehaardbladenwitte
bloemen.
Daarnaastwerden plantenvan x Codonatanthus 'Antique Gold', Codonanthe
crassifolia 'Cranberry'enCodonanthemacradenia 'CompactJade'terverdere
beproevingbijtelersondergebracht.
Conclusie
Opgrondvandeproefresultaten zijn deze drie gewassen geïntroduceerd.
Zeventien telershebbenplantmateriaalaangekocht.Voormeerinformatieover
decultivarswordtverwezennaar 'Vakbladvoorde Bloemisterij' 41 (1986)
36:27 ennaarInternVerslagnr.31vanhetProefstationvoor deBloemisterij.

CYCLAMEN
WeefselkweekbijCyclamen persicum
J.C.Hakkert,Dr.Ir.L.Leffring,Aalsmeer/Lisse
Cyclamenplanten kunnen slechtsenkelejarenworden aangehouden.Daarom worden voordezaadwinning steedsweernieuwe plantengeselecteerd.Alsgevolg
hiervan treedtvaakheterogeniteit op.Deoplossingvanditprobleemkanhet
"in vitro" instandhoudenvangeselecteerd plantmateriaal zijn.Bloem-en
bladdelen zijnvergelekenwatbetreftdeaanwezigheid van micro-organismen
inenhetvermogen tot regeneratievanexplantaten.
Resultaten
Het infectiepercentage laghogerbijbloemdelen (51 tot96%)danbijbladdelen (2tot 19%). Van alle onderzochte typen explantaten (bladschijf,
bladsteel, bloemknop en bloemsteel) vormde90tot100%callusbinnenéén
maand.Indezelfde periodehad tot40%van de bloemknop-, bloemsteel- en
bladschijf-explantaten scheuten gevormd.Bijbladsteel-explantaten washet
percentage scheutvorming slechtsca.2%.Eveneenswerdgevondendatgenotype
en leeftijdvaninvloed ophetregeneratieverraogenzijn.
Conclusies
Van de onderzochte typen explantaten lijkendebladschijfexplantaten het
meestgeschiktomalsuitgangsmateriaal tedienenbij de weefselkweek van
Cyclamen.Ditomdathet infectiepercentage relatieflaagisenhetregeneratievermogen relatiefgroot.Hetonderzoekwordtvoortgezet.

Gevoeligheid sortiment CyclamenvoorFusarium oxysporum
Ir.H.Rattink,Aalsmeer
Eerderonderzoekheeftaangetoond dattussendebelangrijkstezaadvaste Cyclamen-typen geen verschilingevoeligheidvoorF.oxysporum f.sp.cycla-
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minisbestaat.Inhetafgelopen jaarwerdennaastdezaadvaste typenookeen
aantalFl-hybridengetoetst.
Resultaten
Van deelfgetoetsteFl-hybridenblekenenkelemindergevoelig tezijnvoor
F.oxysporum,terwijlookdeaantasting mindersnelverliep.

Aantonen latenteaanwezigheid vanFusarium oxysporum bijCyclamen
Ir.H.Rattink,Aalsmeer
Hetonderzoeknaardemogelijkhedenom in ogenschijnlijk gezonde (jonge)
planten F. oxysporum aantetonenwerdvoortgezet.Verschillendeontsmettingsmethoden enisolatietechnieken werdenbeproefd.
Resultaten
RegelmatigkonmetdeverschillendemethodiekenF.oxysporum in ogenschijnlijk gezonde planten worden aangetoond,zowelbijindividueleplantenals
bijmengmonsters.
Verderonderzoeknaarverfijning enstandaardisering vandetechniek(en) is
noodzakelijk.

Latenteaanwezigheidvan Fusarium oxysporum bijCyclamen
Ir.H.Rattink
De mogelijkheid vanhetlatentaanwezig zijnvanF.oxysporum inogenschijnlijkgezonde (jonge)plantenwerdnogmaalsnagegaan.Zadenwerdengelegd in
licht besmette grond. Gedurende deopkweekenverdereteeltwerdhettot
uitingkomenvandesymptomenwaargenomen.
Resultaten
Gedurendedekiem-enverspeenperiodewerdengeen symptomenwaargenomen.Wel
kon in dezeperioden regelmatig inogenschijnlijkgezondeplantjesF.oxysporumwordenaangetoond.Deeersteziekeplantenwerden pasca.twee weken
na het oppottenaangetroffen.Vanafdattijdstipzettedeaantastinglangzaamdoor.Delaatsteziekeplantenwerdengevondennaca.een jaar.Uiteindelijkwastoen65%vandeoorspronkelijke hoeveelheid planten (zaden)
zichtbaaraangetast.Deoverigeplantenwaren,ookinwendig,nietaangetast.
Conclusies
Deproefheeftnogmaalsaangetoond,datF.oxysporum langetijdindeCyclamen-plantaanwezigkanzijn zonder symptomen te veroorzaken. Door deze
latenteaanwezigheid kandeschimmelongemerktverspreidworden.

LevensduurvanFusarium oxysporum inwaterenvoedingsoplossing
Ir.H.Rattink,Aalsmeer
De levensduur van (sporenvan)F.oxysporum f.sp.cyclaminisinwateren
voedingsoplossingwerdnagegaan.Waterofde voedingsoplossing in flesjes
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werd kunstmatigbesmetmetdeschimmel.Deflesjeswerdenweggezetbij5,17
of25°C.Opgeregelde tijdstippen werdenenkeledruppelsopeen kunstmatige
voedingsbodem gebracht om deaanwezigheid vanF.oxysporum tebepalen.Op
enkele tijdstippenwerd degevondenFusarium opgekweekt en werden gezonde
Cyclamen-planten ermee besmetomdepathogeniteit (ziekteverwekkendvermogen)tebepalen.
Resultaten
ïnallemonsters,die totenmet12maandennadeoorspronkelijkebesmetting
uit de flesjesmetwaterofvoedingsoplossing werden genomen,werdtelkens
F.oxysporumaangetroffen.Deschimmelgroeideuitop de kunstmatige voedingsbodem.
Met deFusarium,diegevondenwasindemonstersna15,20,30en52weken,
werd telkenseeninoculatieproef uitgevoerd.Allegeïnoculeerde plantenwerdenaangetast.
Conclusie
F. oxysporum kaninwaterofvoedingsoplossing langetijd,zekereenjaar,
levenskrachtig enpathogeenblijven.Besmetwaterofeenbesmette voedingsoplossingkaneengevaarlijkebronvanbesmettingopleveren.
CYMBIDIUM
GebrulkswaardeonderzoekCymbidium
Ing.T.deJong,Aalsmeer
Gezien deresultatenvanvorig jaarwordthetgebruikswaardeonderzoekCymbidiumopgrotere schaalvoortgezet.Inverbandmetdehoeveelheid rassen is
een grove selectiegemaaktvanhet sortiment.Debedoeling isomeenvoorkeurslijst temaken,zodatdemeest interessante rassenheteerstbeschreven
worden. Hetresultaatuitditonderzoek isvermeld inInternVerslagnr.29
vanhetProefstationAalsmeer.
Voorhetgebruikswaardeonderzoek Cymbidiumwordtdemedewerkinggevraagdvan
een groot aantal telers. De medewerkingbestaatuithetverstrekkenvan
informatie overdeproduktieenplanteigenschappenvan een aantal rassen.
Naastdezegegevenswordtdehoudbaarheidbepaald.
Ditjaarzijninhetonderzoekopgenomen:
- cultivarsuithetgebruikswaardeonderzoek 1984-1985,waarvan deinformatie
nietcompleetis
- cultivarsdie(geblekenuithetvooronderzoek)demeestevoorkeur van de
telersgenieten.

BloeibelnvloedingbijCymbidium
Ing.Y.Hermes,Aalsmeer
Twee bloeibeïnvloedingsproeven metgrootbloemlge Cymbidium zijnafgesloten
methetverschijnenvandeinterneverslagennummer 17 (laatbloeiende) en
nummer 18 (vroegbloeiende) van hetProefstation voordeBloemisterij.De
doelstelling enproefopzetvanbeideproeven isbeschreven in 'Bloemisterijonderzoek in Nederland over 1982' p. 128-129. Bijbeideproeven isde
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invloedvandenachttemperatuuronderzocht ophetaantal scheut- en bloeratakknoppen en de oogstperiode. Tevens isdeontwikkeling van deplanten
bekeken doorhetvolgenvanuitgroeiendeknoppen.
Resultaten
Bijlaatbloeiende Cymbidiumzijnplantenvergeleken diegeteeld werden bij
een ingestelde dagtemperatuur van 16Cennachttemperaturenvan13,10en
7 C.Hetbleekdatlagenachttemperaturenvan7en 10°C ten opzichte van
13°Cdebloeivandeplanten stimuleert,degroeikanbij7°Cminderworden.
Bij7°Cgafdeproduktiemeerbeurtjaareffecten.Deoogstkanwordenverlaat
door een lagere nachttemperatuur, maar heteffect isafhankelijkvande
cultivar.Uithetgroeipuntonderzoekkwamnaarvorendathet groeipunt van
de bloemtakknoppen microscopisch zichtbaarverandertophetmomentdatde
knopzichgaatontwikkelen.Ongeveer tweewekenlaterwordtditaandeplant
zichtbaar.
Deontwikkelingvan laatbloeiende Cymbidiumverlooptalsvolgt.Indewinter
hebben deplanteneen rustperiode.Danverschijnen eerst de scheutknoppen
vanafmei,meteentopinjuni.Aandezelfdebulbenalswaaraandezescheutknoppen zijnverschenenkomenhiernain julibloemtakknoppen.Meteentopin
septembergaatditdoor totindecember.Debloemtakkenworden geoogstvanaf
februari totinmeimeteentopinmaart.
Bijdevroegbloeiende Cymbidium zijn de volgende dag-/nachttemperatuurinstellingen vergeleken: 17/15°C en 17/12°C gedurende het hele jaaren
17/12C,waarbijdenachttemperatuur indeperiode na de bloei gedurende
twee maandenverhoogdwerd tot15Comdegroeiindezeperiode testimuleren.Deoogstperiodebleekindeafdelingmet17/15Ctwee tot vier weken
eerder te komendanindeafdelingmet17/12°C.Deafdelingmetwisselende
nachttemperatuur lagtussen deze tweein.Hetaantalbloemtakken bleek het
hoogst bij17/12°C.Hetaantalbloemtakken werddooreenlagerenachttemperatuurbevorderd tenkostevanhetaantalscheutknoppen.Deontwikkelingvan
verschillende vroegbloeiende cultivars verloopt alsvolgt.Scheutknoppen
wordenhethelejaarzichtbaar.Indewinteren 'szomersindeperiode dat
de bloemtakken zichtbaarwordenishetaantalvrijlaag.Bijsommigecultivarsligtdetopinhetvoorjaar,maarbijde meeste cultivars wordt het
grootste aantal scheutknoppen in het najaargevormd.Debloemtakknoppen
komenvanafmeitotinoktober,metdetopinjuli.Deoogstvalt van september totinmaartmetdetopindecember.
Conclusies
- Scheutknoppen komenbijlaatbloeiende Cymbidiumnagenoegniet indewinterperiodeenaltijdvôôrde bloemtakknoppen. Bij vroegbloeiende komen
scheutknoppen ookindewinterenv&orennadebloemtakknoppen.
- Bloemtakknoppen komen altijd ineenperiodemetveellicht.Bijdevroege
ruimeenmaandeerder (injuli)danbijdelaatbloeiende (inseptember).
- Deperiodevanzichtbaarwordenvaneenbloemtakknop totdeoogstvan die
bloemtak is korter bijdevroegbloeiende (4-5maanden)danbijdelaatbloeiende (5-7maanden).
- Verschilinbloeiperiode ishetbeste teverkrijgen door een hierop gerichtecultivarkeuze.
- Door degroteproduktieverschillen perjaarperplantishetafteraden
omdebesteplanten teselecteren opgrondvandeproduktie in één seizoen.
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Beïnvloedingvegetatieve engeneratievegroeiviatemperatuurenbemesting
Ing.P.C.vanOs,Aalsmeer
Doordevegetatievegroei testimuleren,middelseenhogere teelttemperatuur
eneenhogervoedingsniveau,wordtgetrachtmeerscheuten dus in principe
ookmeerbloemtakken tekrijgen.Tijdensdebloemtakaanleg wordtdoorverlagingvandetemperatuurenverhoging ofverlagingvandeECgetrachtdeaanleg van bloemtakknoppen testimuleren.Erzijndus4temperatuurniveaus(1
t/m4)elkmet5EC-niveaus (at/me ) .

CymbidiumRed Beauty 'Wendy'.Wortelgroeibij1
faseen2,5 ECtijdensdegeneratievefase
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EC tijdens de vegetatieve

Behandelingen
Temp.

vegetatieve periode
R/l o ^
15/18°C
15/18
18/23
18/23

generatieve periode
15/18
koude(mei-aug.'86)
18/23
koude (mei-aug.'86)

1,0mS/cra
1,0
2,5
2,5
2,5

EC:

0,0
2,5
0,0
2,5
5.0

Dezeproefisjanuari'86gestartmetRedBeauty 'Wendy'.
Resultaten
Tot nu toe zijn alleendehoofdeffecten(temperatuurenEC-niveau)opde
scheutgroeibekend.Deinteractiesnogniet.
Scheutproduktie (st./bruto-m)
(jan-nov'86)
Temp.

1
2
3
4

24,0
21,7
27,5
28,5

a
b
c
d
e

EC:

23,6
24,3
24,0
26,3
28,2

Dezeproefwordtvoortgezet.

TijdstipvanscheurenbijCymbidium
Ing.P.C.vanOs,Aalsmeer
Wanneer Cymbidiumplanten tegrootwordenmoeten ze gescheurd worden. Dit
scheuren vindt indepraktijknadebloeiplaatsenheefteenproduktieval
totgevolg.OphetProefstationAalsmeer zijnplantennadebloei (februari
1985)ennadebloemtakknopvorming (juni 1985)gescheurd.
Resultaten
Scheut- en bloemtakproduktie vanscheurenbijChristmasBeauty 'St.Francis'.
Scheurtijdstip
febr'85
half juni'85
Scheurtijdstip
febr'85
half juni'85

9

Scheutproduktie/b
ruto-m
mrtt/mdec'85
jant/msept'86
16,9
10,6
13,3(-21%)
8,5(-20%)

mrt'85t/msept'86
27,5
21,8(-21%)

Bloemtakproduktie /bruto-m^
najaar'85
najaar'86
9,2
2,9
7,7 (+165%)
8,6 (-7%)

najaar'85en
12,1
16,3(+35%)
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'86

Conclusie
Scheurennadebloemtakknopvorming (juni)leidttoteenlagerescheutproduktieindeeerste tweejareneneenhogerebloemtakproduktieinheteersteen
eenlagereinhet tweede jaarinvergelijking totscheurennadebloei (februari).
Meer informatie isvermeld in 'VakbladvoordeBloemisterij'41(1986)14:
40-42;41(1986)47:56-58.

ECenmestlozeperiodebijCymbidium
Ir.C.deKreij,Th.J.M.van denBerg,Aalsmeer
Het doel van de proef ishetnagaanvanheteffectvandeECvandevoedingsoplossingéndeinvloedvaneenmestlozeperiode.Vooraldeinvloedvan
het tijdstipvandemestlozeperiodewordtonderzocht.
Resultaten
De resultaten vandeoogst1985/1986vanRedBeauty 'Carmen'gemiddeldper
EC-trap staan intabel1.
Tabel 1.OpbrengstvanRedBeauty 'Carmen'
EC
mS/cm
0,6
1,0
1,4

bloemtakken
stuks/m
20,6
15,6
13,1

slappekop

%
38
32
26

gewicht
gram/tak
150
171
191

lengte
cm
77
79
82

bloemen
stuks/tak
15,7
16,9
17,9

EenhogeECgeefteenbetrouwbaar lagereopbrengst,maardetakken zijnwel
steviger,zwaarder,langerenhebbenmeerbloemenper tak.Ditwerdvooral
veroorzaakt doordegrotehoeveelheid scheutrotdiebijdehogeECoptrad.
BijMaryPinchess 'DelRey'isereen tendensdateenhogeECsamenmeteen
mestlozeperiode infebruari/maartgunstigis.Hetverschilisechterniet
betrouwbaar.Deproefwordtvoortgezet totvoorjaar1987.

Snijstadiummini-Cymbidium
Ing.E.Ch.Kalkman,Aalsmeer
Takkenvanmini-Cymbidium wordengeoogst en aangevoerd met minimaal ëën
gesloten tothalfgeopendebloem.OmdatdeCymbidium opdezemaniergeoogst
een statischebloem is,isnagegaan ofdetakkenookonrijpergeoogstkunnen
worden,zodatdeconsumenteendynamischebloem inhuiskrijgt.
Van de rassenMaryPinchess 'DelRey',Showgirl 'KateHepburn'enShowgirl
'HuskyHoney'zijndetakkengetest indevolgendestadia:
stadium 1:1/4 deelvandeknoppenopen
stadium2:1/2 deelvandeknoppenopen
stadium3:3/4deelvandeknoppenopen
stadium4:1knopgesloten totvolledigebloei
Resultaten
VanM.Pi 'DelRey'kwameneenaantalknoppentijdens de vaasperiode niet
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open van takkengeoogst instadium 1,2of3.Deknoppendiewelopenkwamengavenbloemendiekleinervandiameterwaren dandeknoppen die op de
plant opengekomen zijn.DitgeldtookvoordebloemenvanS.'KateHepburn'
enS. 'HuskyHoney'.Van dezelaatste tweerassenkwamen de bloemen bovendien niet opkleur.BijS.'KateHepburn'enS.'HuskyHoney'bestondgeen
verschil inhoudbaarheid tussendeverschillende stadia,bijM.Pi 'DelRey'
warendeinstadium2geoogste takkenhetbesthoudbaar.
Conclusie
Het oogststadium heeft weinig invloed opdehoudbaarheid,maarwelopde
slerwaarde.Alsdetakken onrijper geoogst worden komen soms niet alle
bloemenopen,blijven debloemerkleinerenkomen somsnietopkleur.
Meer informatie over dezeproeven isvermeld inInternVerslagnr.25van
hetProefstationvoordeBloemisterij.

Droog transportvanmini-Cymbidium
Ing.E.Ch.Kalkman,Aalsmeer
Hetdoelvandeproevenwasnagaanwatdeinvloed isvan droogliggen gedurende een aantal dagen opdehoudbaarheid,inverbandmetmogelijkdroog
(nietgeflest)transporterenvandebloemtakken.Detakken zijn geoogst in
hetveilingrijpe stadiumenvervolgens:
1.direct indevaasinwatergezet
2.geflest inwater ineendoosgedurende6of8dagen
3.droogineendoosgedurende 1,2,3,6of8dagen
Nadetransportsimulatie zijndetakken indevaasgezet.Indeproevenzijn
derassen Showgirl 'Nanette',KingArthur 'SirCotton'enLancelot 'Evening
Star'getest.
Resultaten
Door het droogliggenloopthetgewichtvandetakken sterk terug.Ditgewichtsverlieskanhersteldworden alsdetakkenniet langerdan drie dagen
droog liggen. Echter naëëndagdrogebewaringhangendebloemenvanKing
Arthur 'SirCotton'alvrijslap.Naarmatededrogebewaring langer duurde
werd dit effect sterker.Hetherstelvermogenvanditraswaswelredelijk
groot.BijLancelot 'EveningStar'gaflangedrogebewaring verkorting van
het vaasleven.Elkedagdrogeofnattebewaring(ofvervoer)verminderthet
vaaslevenmettenminste êëndag,ongeachthetrasofdewijze van vervoer.
Het droog transporteren is uithetoogpuntvankwaliteitbijKingArthur
'SirCotton'enLancelot 'Evening Star'negatief,maaromdatelkvandedrie
onderzochte rassen verschillend reageertopdroogliggenwatbetrefthoudbaarheid enhet slapgaanhangenvandebloemen,zou-wilmen overgaan op
droog transport -vanelkrasnagegaanmoetenwordenhoedereactiehierop
is.
Meerinformatieoverdezeproeven isvermeld inInternVerslag nr. 26 van
hetProefstationvoordeBloemisterij.
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DELPHINIUM
BloeispreidlngvanDelphinium onderglas
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Vandevaste plantDelphiniumbelladonna 'Volkenfriede'enDelphiniumelatutn
(driegeneratiefvermeerderde selecties)zijnplanten op18novemberin een
vaste kas ultgeplant.Vanaf20januariisnaastonbehandeldgedurendevier
enachtwekendagverlengingtoegepast.
Vierdoorstekkenvermeerderde selectiesvanDelphinium elatum zijn op 30
oktoberbuitengeplantenop11maartoverrold dooreenrolkas.
Resultaten
Op18november indekasgeplanteDelphinium 'Volkenfrieden'produceerdevan
april t/moktober 105bloemenvangoedekwaliteiten70bloemen van tweede
kwaliteitpernetto-m .Dagverlengingvervroegdedebloei iets.Dedoorzaad
vermeerderde tweejarigeplantendieinnovemberineenvastekaswerdenuitgeplant, produceerden onvoldoende bloemen vangelijkmatigekwaliteit.De
bloemenproduktievanapriltotnovemberwasgemiddeld 37bloemenperm .Van
op 30 oktober buitengeplante, door stekvermeerderdeDelphiniumelatum,
waaropinmaarteenkaswerdgerold,werdengemiddeldvandrie partijen 23
bloemeninjunien17bloemeninaugustus/septemberperm gesneden.Bijeen
vierdepartijwasveeluitval.
Voormeerinformatiezie 'Verslag proeven 1985/86ProeftuinRijnsburg'.

Onkruidbestrijding ineenjarige snijbloemenbuiten
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Eenaantalherbiciden isvooropkomst ennaopkomstgespotenbijdeeenjarigegewassenNigellaenDelphinium.
Resultaten
BijDelphiniumwerdmethetvooropkomstgespotenmiddelA(80ml)hetbeste
resultaatbehaald.Erwaswelenigegroeiremming. De na opkomst gespoten
grasbestrijders G(30ml)enfl.(30ml)veroorzaakten geenschade,chloroxuron(50g)remdedegroeiiets.Bij Nigella werd met de voor opkomst
gespoten middelen A (80 ml) enpropachloor(70ml)enmetdenaopkomst
gespotenmiddelen chloroxuron (50g)enA(80ml)indezeproefgeen schade
veroorzaakt. De genoemde hoeveelheden zijn in10literwaterper100m^
verspoten.
N.B.:A,Genfl.hebbenvoordehiergenoemdetoepassinggeentoelating.
Voormeerinformatie zie 'Verslagproeven 1985/86ProeftuinRijnsburg'.

DIEFFENBACHIA
HeterogeniteitvanDieffenbachla
J.Westerhof,Aalsmeer
Binnenpartijenbladplantenbestaangroteverschillenwatbetreftgroeisnel-
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held,ontwikkelingenkwaliteit.Omtekomen tothomogenermateriaalviaeen
selectiemethodevoormoerplanten,zijnvaneenaantalplantenvande rassen
'Compacta'en 'Camilla'klonengevormd.Hierbijisvooralgeletopdegroeisnelheid.Deklonen zijndriemaaldoorscheutstekvermeerderd.Devermeerderingsdata zijn zogekozen,datdeopkweekvandenakomelingen indewinter
plaatsvindt.Deresultaten zullen inhetVakbladvoordeBloemisterijworden
gepubliceerd.

Eliminering van Erwinia uit Dieffenbachiadoormeristeemcultuur(project
577-1)
J.M.A.VersluijsenIr.F.A.Hakkaart,Aalsmeer
Indepraktijkworden toenemendeproblemen ondervonden door bacterieziekten
veroorzaakt door Erwinia.Verliezen tredennietalleen optijdensdeteelt
vanleverbareplanten,maarookbijdeteeltvan
raoederplanten
en produktie
van stekken. Wekelijkse bespuitingen metstreptomycinebiedengeengoede
oplossingenkunnenhoogstensdeontwikkelingvandeziektevertragen. Verlies vandeplanteniseencontinuprocesenkanzelfsvlakv66rdeafleveringplaatsvinden.
Doordevoorlichting isgewezen ophetbelangvanaanpakvanditprobleemen
daarom is eenproefgedaanomna tegaanofdoormeristeemcultuurvolledig
bacterievrijmateriaalisteproduceren.Drieproblemendienen zich hierbij
aan:
1.Ontsmettingvanhetplantmateriaal.HetgewasDieffenbachiaiseen 'vuil'
gewasenveelaandachtmoetdaarombesteedwordenaandeontsmettingvö6r
hetuitpreparerenvandemeristemen.
2.De eigenlijke kweek invitro.Erbestaathierover literatuur;nagegaan
zalwordenofdezegegevensreproduceerbaarzijn.
3.Controleopafwezigheidvandebetrokkenbacterie in het geproduceerde
materiaal.
De eerste fase is instudiegenomen.Ditmoetgelijktijdigmetdetweede
fase.Het luktimmerswelomhetmateriaal teontsmetten, maar het aspect
van dephytotoxiciteitmoetuiteraard meebestudeerd wordenomhettoelaatbareniveauvandeontsmetting tekunnenbeoordelen.Dezestudie is momenteelgaande.

FICUS
Lichtonderschepping bijScheffleraenFicus
G.J.van denBroek,Aalsmeer
Het onderzoek naardeinvloedvan lichtvermindering doormiddelvanschermen,opdegroeivanpotplanten isin1986voortgezetbij Schefflera 'Compacta' enFicusbenjamina.Overdag zijndeschermdoeken metschermpercentagesvanongeschermd (A), 12%-15% (B),25%-30% (C) en 45%-60% (D) steeds
gesloten gehouden en 'snachtszijn zegeopend omgedurendedenachtgeen
temperatuurverschillen tekrijgenalsgevolgvanverschillen inuitstraling.
Indewinterperiode is 'snachtseenenergleschermgesloten.Uitderesultaten(Tabel1)blijktdatlichttotmatig schermen (B en C) in de zomer
(planttijd april-mei) waarbij het scherm degeheledaggeslotenis,een
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positiefeffectheeftopdelengtegroeibij Schefflera. Dit effect wordt
mogelijk mede beïnvloed dooreenverminderdekansopstressbijheetdroog
weer.Indewinterbetekent iedereverminderingvanlichtmindergroei.
Ficusbenjaminareageertnietalleen inde winter maar ook in de zomer
duidelijk negatief oplichtverminderingdoormiddelvan schermen.Schermen
gafinallegevalleneengeringeregewichtstoenameteziendanongeschermd.

Ficusbenjamina.Linksongeschermd,rechts40-60%geschermd.
Ongeschermd heefteenbeterevertakking
Tabel 1.LengtevanSchefflera 'Compacta'(cm)periode '84-'85-'86
Debehandeling diedelangsteplantengeeft isonderstreept
A:ongeschermd;B:12-15%geschermd;C:25-3-%geschermd;
D:45-60%geschermd
Plantdatum

l e n g t e 15 weken na
A
B

13- 2-85
2 - 4-86
16- 5-84
19- 6-85
2 3 - 7-86
5 - 9-84
2-10-85
12-11-86
21-12-83

47,6
62,0
58,6
42,8
47,1
23,9
14,3
16,7
27,1

46,3
68,6
58,9
41,4
44,2
23,5
12,5
13,2
25,5

P 1 anten
C
40,6
66,5
62,4
40,4
43,1
18,9
10,8
11,8
22,5

112

D
31,8
58,2
52,8
30,4
35,2
13,2
8,6
8,5
15,5

Naarmateermeergeschermd werdnam ookdevertakking aandezijscheuten af
(zie foto).Debladkleur envormvanplantendieondereen lichtschermgeteeldwaren,wasdonkerderdanvan plantendiezonderschermgeteeldwaren.

Hijsverwarming bijFicusbenjamina
Ing.E.Mathijssen,Lent
In tweeafdelingen isnagegaanwatheteffectisvanverwarmingmeteen
28mmpijpop25-30cmbovenhetgewas(A)enop100cmbovenhetgewas(B).
De proef isgestart inweek52(1986)bijFicusbenjamina.Inelkeafdeling
zijn20planten,afkomstigvanëënpartij(oppotweek40;tweestekken per13
cm-container) neergezet.Delengtevandeplantenenhetaantalzijscheuten
isbepaald inweek52(1986)eninweek6(1987).
Resultaten
In45dagenwasdegemiddelde lengtevandeplantenvanbehandelingA en B
toegenomenmetrespectievelijk4,5 en4,9 cm.Hetgemiddeld aantalzijscheutennamindezeperiodemetrespectievelijk 1,9en2,1toe.
Conclusie
Degewasverschillen alsgevolgvanbeide behandelingen zijn gering maar
niettemin aanwezig.Deverwarminghoog indekasgeeftbijFicusietslangereplantenmetietsmeerzijscheuten.

FREESIA
Gebruikswaardeonderzoek Freesia
Ir.J.P.Straatsma,C.Heidemans,Naaldwijk
K.G.Elfering-Koster,Aalsmeer
RASSENPROEVENEERSTEBEOORDELING
Voorjaarsbloei 1985-1986
Achttiennieuwerassen werden naast de vergelijkingsrassen 'Ballerina',
'Blue Heaven', 'Princess of Wales','GoldenWave','Oberon'en 'Leda'in
duplobeproefd.Beoordelingen,produktieenhoudbaarheid waren de gegevens
waaropdevolgenderassen totde2ebeoordeling toegelaten werden:'Aladin',
'Annika', 'Blue Diamond', 'Cherry Bell', 'Lydia', 'Nirwana', 'Valeta',
'WhiteDream',7415-B1enZ926-101ZQ.
Meer informatie isweergegeven inInternVerslagnr.206vanhetProefstationvoorTuinbouwonderGlas.
Herfstbloei1986
Dezeproefisdooronvoldoendeteeltmaatregelen en uitgangsmateriaal komen
tevervallen.
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RASSENPROEVEN TWEEDEBEOORDELING
Voorjaarsbloel 1985-1986
Zesrassenuitde2ebeoordeling,zesgoederassenuitde2ebeoordelingvan
1985endezesvergelijkingsrassenwerden induplobeproefd.De zes nieuwe
rassenkondenalofnietbeperktwordenaanbevolen:'GoldenCrown','Grace',
'Ilona','Jessica','Weston 'en79088A.Deoverige twaalf rassen voldeden
aandeverwachtingen.
Meer informatie isweergegeven inInternVerslagnr.206vanhetProefstationvoorTuinbouwonderGlas.
Zomerbloei1986
Door teweiniguniformplantmateriaalenernstigevirusaantastingmoet deze
proefin1987metnieuwuitgangsmateriaal opnieuwwordenopgezet.

Invloed van schermen opbloeitijdstip,kwaliteitenproduktievanFreesia
voorherfstbloei
J.C.Doorduin,Naaldwijk
Hetdoelendeopzetvan ditonderzoek zijnreedsvermeld in 'BloemisterijonderzoekinNederland over1985',p.87.
Resultaten
Dit onderzoekwerdinjaunari1986beëindigd.Inhetvorigjaarverslagzijn
reedsdebevindingenvermeldbetreffendebloeitijdstip,gezondheidenkwaliteit.
De gemiddelde produktie nam toenaarmateerminderwasgeschermd tot310
takken pernetto-m^bijhethoogstelichtniveau.Bijdeknollenwasde produktiebijna15%hogerdanbijdekralen.Eenhogeplantdichtheid resulteerdezowelbijdeknollenalsdekralen ineenhogereproduktie,maargingten
kostevanhettakgewicht.
De relatieve produktietoename alsgevolgvanmeerlichtwasbijdekralen
gunstigerdanbijdeknollen.Tenopzichtevanmatig schermennamdeproduktie bijzwaarschermen afmet35%enwaserbijlichtenextralichtschermeneen toenamevanrespectievelijk12en23%.

Optimalisering zomerklimaatbijdeFreesiateeltvoorherfstbloei
J.C.Doorduin,Naaldwijk
Indrievoorgaandeherfstbloeiproevenwerd onderzoekgedaannaardematevan
schermen in dezomeropproduktieenkwaliteitvanFreesia.Meerlichtresulteerdeinhetalgemeen ineenhogereproduktieenbetere kwaliteit. Bij
de hoogste lichtniveauswerdenafhankelijkvanhetrasendekwaliteitvan
hetuitgangsmateriaalproblemengeconstateerdmetde wortelontwikkeling en
virus,wattenkostegingvanproduktieenkwaliteit.
Een veronderstelling isdatbijhethoogstelichtniveaudeinvloedvanhet
lichtopdeverdampingvandeplantzogrootis,datstresssituaties kunnen
ontstaanmetonderanderealsuitingsverschijnselendaarvanwortelafsterving
envirus.
Omhierinmeerinzicht tekrijgenwerdenin drie afdelingen in de zomer
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Freesia'sgeteeld onderlichteomstandigheden.Dekassenwerdennietgekrijt
enerwerd paslichtgeschermd (meteenlamellenscherm)bijeen lichtwaarde
buitenvan625W/m.
Om de waterhuishouding te beïnvloedenwerd perafdelingopverschillende
wijzegebruikgemaaktvanmatraskoeling;dezewerd geregeld opinstralingen
kastemperatuur. Bijeeninstralingvanrespectievelijk415,690en970W/m
ofeenkastemperatuurvanrespectievelijk26,28en30°Cwerd dekoeling in
werking gesteld. Ter ondersteuning vandezeproefwerdeenmeetopstelling
geplaatstomdeverdamping temeten.
Inalleafdelingenwerdeengrondtemperatuurnagestreefd engerealiseerdvan
16 à18C.Deverschillen indegemiddeldegrondtemperatuur tussendeafdelingenwarengering:<0,5°C.
Indezeproefwerdenderassen 'Polaris'(kralen)en 'Ballerina' (knollen),
gebruikt.Zewerdengeplantoprespectievelijk28meien6juni.
Eind december werddeproefbeëindigd.Degegevenszijnnognietverwerkt.
Daaromwordtvolstaanmetenkele indrukken. Verschillen in bloeitijdstip
waren teverwaarlozen.Deproduktienamafnaarmatedematraskoelingminder
ofnietwerdgebruikt;hetproduktieversch.iltussendeuiterste behandelingenbedroegca.25%.Deverschillen inkwaliteitwarengering.

C^2e n plantafstandonderzochtbijFreesia
J.C.Doorduin,Naaldwijk
Over het efect van CO. opkwaliteitenproduktiebijFreesiawasweinig
bekend.Omhierovermeerinzichttekrijgenwerd CO.-onderzoek gedaan bij
vier concentraties: 200,340,600en950dpmCO,,,indezeproefwerdenook
vier plantafstandenopgenomen:57,78,100en 121"knollenpernetto-m.
Op11september 1985werdenFreesiaknollen (ziftmaat7)van het ras 'Blue
Heaven' geplant.Deoogstbegon inde3eweekvanfebruari 1986eneindigde
indelaatsteweekvanmaart.Inde2eweekvanmei werden de knollen en
kralengerooid.
Er werd gedoseerd vanaf eind oktobertoteindapril,uitgezonderd de2e
helftvannovember.Denagestreefde concentratieskonden redelijk tot goed
worden gerealiseerd. Bij hetbeginvandebloeiwashetversplantgewicht
bij200dpmCO.ca.10%lagerdandecontrolebij340dpmenwarende planten bij 600 en 950 dpmca.15%zwaarder.Bijallewaarnemingenwarende
verschillen tussen600en950dpm teverwaarlozen.
Inhetalgemeenwaseenverhogingvandeconcentratie, ongeacht de plantafstandgunstigvoorproduktievan takken,knollenenkralenendekwaliteit
enhoudbaarheid.EenverhogingvandeCO-concentratie beneden de buitenwaardehadeentegenovergesteldeffect.
De relatieveproduktievantakken,knollenenkralenwasongeachtdeplantafstandbij600en950dpm20%hogerdanbij340dpm;bij200 dpm was dit
20%lagerdan340dpm.
Dehoogsteproduktiewerdbehaaldbij78knollen/netto-m endetweehoogste
CO.-concentratles.Bij340en200dpmwas er geen verschil in produktie
tussendevierplantafstanden.Hettakgewichtwashogerenhetpercentage2e
soortwaslagernaarmateerruimerwasgeplant.
Hetknol-enkraalgewichtenhetaantalkralenperknolnam toenaarmate er
ruimer wasgeplant.Hetaantalkralenperm''namtoenaarmateerdikkerwas
geplant.Uitgaandevaneengelijkblijvendekwaliteitkunnen erbijhet aanhoudenvaneenhogereC02_c0ncentratiemeerplantenperm 2 wordengeteeld.
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De beste kwaliteitwerdbehaaldbijderuimsteplantafstand eneenconcentratievan600dpm;deproduktiebleefhierbijechter ca. 10% achter. De
houdbaarheidwerdgeringdochpositiefbeïnvloeddooreenhogereCO.-concentratie.Deplantafstand hadgeeninvloed opdehoudbaarheid.

Invloedvanrustdoorbrekingsmethodeopscheutontwikkeling engewichtsverlies
van Freesiaknollen
J.C.Doorduin,Naaldwijk
OnderzoekinWageningen (Tuinbousplantenteelt)enNaaldwijk(zie'BloemisterijonderzoekinNederland over1985'p.86)weesuitdat,tenopzichtevande
standaardmethode bij constant30°C,eenrustduurverkortingvan3à4weken
mogelijk iswanneer4tot8 weken 30°C wordt gevolgd door temperaturen
tussen 18en25°C;geadviseerdwordt20à21°C.
Naast de effecten op rustduurverkorting waren eraanwijzingen datdeze
methodehetknolgewicht,scheutstrekkingenhetuitlopenvanhetaantalogen
zoubeïnvloeden.Inenkeleproevenwerddaaronderzoeknaargedaanmetknollenvanderassen 'Miranda'en 'BlueHeaven'.Heteffectopde rustduurverkorting werdbuitenbeschouwing gelatendaarditinmiddelsvoldoendebekend
is.Allecelbehandelingen werdenuitgevoerdbijeenr.v.van90%.
Resultaten
Hetknolgewichtnambijdesnellemethode (30+21°C)sterkerafdanbij de
controle (constant 30°C) en het gewichtsverlieswassterkernaarmatede
periodebij30°Cvoorafgaand aandelage vervolgtemperatuur (21°C) langer
was. Bij eenvervolgtemperatuurvan24°Cishetgewichtsverliesminderdan
bij21en18°C.
Bijdesnellemethodeishetaantalsplijterslagerdanbijconstant30°Cen
neemt af naarmate de periodevan30°Ckorterisendevervolgtemperatuur
lager.Eenperiodevandriewekenofkorterbij30°Cgevolgddooreenlagere
temperatuur geeft nauwelijks rustduurverkorting. Wanneer bij desnelle
methode deknollenrijpzijnen tochnog worden doorbehandeld, kunnen de
scheuten erg snel gaan uitlopen.Wanneeropdatmomentdeknollenechter
weerverderbij30°Cwordenbehandeld lopendescheutenniet uit en neemt
hetaantal splijtersweertoe.
Bij een langebewaarperiodevanFreesiaknollen (26weken)geeftkoelenbij
2°Cvoorafaande30°Cminder gewichtsverlies ten opzichte van constant
30C. Invloed op het uitlopen vandescheutenenhetsplijtenwerdniet
geconstateerd.Bijhetras 'Miranda'wasersprakevanmisvormdebloeiwijzen
wanneer langer(>18weken)bij30°Cwerdgeprepareerd.

Grondkoelingbijeen juni-plantingvandeFreesia'Ballerina'
Ing.A.vandeWiel,Venlo
De opzetendeeersteresultatenvandezeproefstaanvermeld in'Bloemisterijonderzoek inNederland over1985'p.85.
Resultaten enconclusies
Eenlageregrondtemperatuur(15,4°Ctenopzichtevan 17,7°C)wasaanzienlijk
sneller inproduktiedaneenhogere.Detotaleproduktieperm kasontliep
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elkaarnietveel.
Vroeger plantenresulteerdebijbeidegrondtemperaturen invroeger oogsten.
Deproduktieperm kaswashierbijnietverschillend.Deproduktieperweek
perm kasbedroegbij15°Cbodemtemperatuur(BT)-6juni,15°CBT- 19juni, 18°C BT-6junien18°CBT- 19junirespectievelijk6,8;6,3;4,8en
4,7takken.Detakkenwarenzwaardernaarmateeenplantmeer gewas gemaakt
hadenduslaterinproduktiekwam.
Meer informatieoverdezeproefisvermeld in 'VakbladvoordeBloemisterij
'41 (1986)27:41-43eninVerslagno.2'Grondkoeling bij Freesla, juniplanting1985'vanProeftuinVenlo.

Effecten van grondkoeling incombinatiemet planttijden bijeenjuni-plantingvanFreesia
Ing.A.vandeWiel,Venlo
Alsvervolg opdegrondkoelingsproeven met 'Ballerina' werd in 1986 een
proef gestartmet tweemoeilijkerassen:'Athene'en 'BlueHeaven'.Erwerd
optweetijdstippen geplant:7en17juni1986.Verderwerden tweeverschillende grondtemperaturennagestreefd: 15°Cen17°C.Indetabelstaanenkele
voorlopigegegevensvermeld.
Plantgewicht
op8/10 (g)
Athene
15°C- 7juni
15°C-17juni
17°C- 7juni
17°C- 17juni
BlueHeaven
15°C- 7juni
15°C- 17juni
17°C- 7juni
17°C- 7juni

Bladopp.op8/10
incm2/plant

38
43
49
50

396
449
506
539

35
39
45
46

473
507
579
620

Hoofdtakken/m
sept okt nov
5

36
4
36
8
13 23
4 32
31 11
23 19
26
8

kas
t/mnov
45
44
36
36
42
42
26
8

Eenhogeregrondtemperatuurleverteenzwaardereplantmeteengroter bladoppervlak,maarresulteert tegelijkertijdinproduktieverlating.Laterplantenleverteveneenseenzwaardereplant,een groter bladoppervlak en een
produktieverlating op. Hoedetotaleproduktieperweek-m endekwaliteit
uiteindelijk zalworden,isnogafwachten.Deproef looptdoor tot en met
februari1987.

VirusziektenbijFreesia
Ing.H.J.M,vanDorst,Naaldwijk
Het bewijs dat bladnecrose vanFreesiawordtovergebrachtdoordebodemschimmelOlpidiumbrasslcaeis,doormoeilijkhedennatussenwaardplantpassages om de schimmelvirusvrljtemakenenvervolgensweer teherbesmetten,
nog steedsnietkunnenwordengeleverd.
Hetvirusvrijmakenvandeschimmelgebeurdedoordeschimmeldrie passages
over de tussenwaardplanten Solanumvillosumenslategeven.Devirusvrij
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gemaakte schimmeldientdanherbesmet tewordenopFreesiamet bladnecrose.
Dezeherbesmettingen gelukkennietomdatdeschimmelnadetussenwaardplantpassagesnietmeerinFreesiawortels totvermeerdering komt, ook niet na
herhaaldepogingen.
Nu wordtnaareenanderetussenwaardplantgezocht,onderandereindefamiliederIridaceawaarbijherbesmettingmisschien wel mogelijk is. Zolang
dezeplantnietgevondenis,kangeenexactbewijswordengeleverd.

FUCHSIA
GebruikswaardeonderzoekFuchsia
Ing.J.Bonnyai,Aalsmeer
In het kader van hetGebruikswaardeonderzoekbijPerkplantenwerdhetin
Nederlandgevoerdehandelssortiment Fuchsiavoorbeoordeling In 1986 opgeplant.
Intotaalwerden77variëteiten alstuin/hangplantbeoordeeld.HetPerkplantencomitëvandeVasteKeuringscommissie van de Koninklijke Maatschappij
Tuinbouw en Plantkunde werdvoordezeopplanting aangevuldmetdrieFuchsia-deskundigen.
Eenoverzichtvanallebeoordeelde rassenmetdetoegekendewaarderingen en
rassenbeschrijving is verwerktinRapportnr.41vanhetProefstationvoor
deBloemisterijteAalsmeer.

GARDENIA
TeeltenhoudbaarheidvanGardenia jasminoides
Ing.M.Th.deGraaf-van derZande,Aalsmeer
Hetonderzoeknaardeteeltmogelijkhedenvandebloeiendepotplant Gardenia
is in 1986voortgezet.Groeiregulatie,teeltsnelheid,(oorzakenvan)knopmisvormingenknopabortie,bemesting enhoudbaarheid kwamenaandeorde.
Resultaten
UithetonderzoekblijktdatzowelAlaralsCCCkunnenworden toegepast als
groeiremmers. Geschikte concentraties zijn2,5gramperliterAlar64en3
mlperliterCCC.Het totaalaantalbespuitingendatnodig isvoorvoldoende
groeiremming varieert, afhankelijk van hetjaargetijde,van4tot7,met
tussenpozenvan tweetotdrieweken.Alarmaaktdeplanten steviger en het
blad harder en donkerder danCCC.Debloei(knopaantalenbloeisnelheid)
wordtnietbeïnvloed.
Bloeiendeplantenwerdenverkregen indemaandenaugustustotapril,na een
teeltduurvan36tot55weken.Hetaantalknoppen perplantwasindezomermaandenechterzeergering.Demeesteknoppenworden inhetnajaar gevormd,
maar deuitgroeiverlooptzeer traag.Ookdevegetatievegroeistaatinhet
najaarendewintermaandennagenoeg stil.Knoppendie in de wintermaanden
gevormd worden, vertonen vaak afwijkingen. Eenhoudbaarheidsproef onder
hulskameromstandigheden (dag20°C,nacht 15°C, 60% r.v.) in de maanden
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maart,aprilenmeiweeshetvolgendeuit:
- Gardenia herstelt snelna transport (7dagendonker,17°C,70%r.v.)
- Een misvormdeknopkan tocheenbloemmetvoldoende sierwaardeopleveren.
Deuitgroeiisechtervertraagd tenopzichtvangoedgevormdeknoppen
- Na tweewekenwas20%vandeknoppen geaborteerd
- Abortievandeknoppen treedtpasopalszeeengroottevan2à3 cm bereikthebben
- De sierwaarde vanGardeniawordtvoornamelijkbepaald doorhetglanzende
bladenknoppen.Debloeiisergonregelmatig.
Inhetnajaar iseenproefgestartmet verschillende bemestingsniveaus in
het generatieve stadium.DeEC'svandevoedingsoplossingen (eencombinatie
vanenkelvoudigemeststoffenenspoorelementen)bedragen respectievelijk1,1
(= normaal); 0,6 en0,2mS/cmbij25°C.Deresultaten zulleneerstinhet
voorjaarvan 1987bekendworden.HetonderzoekmetGardenia wordt in 1987
afgesloten.

GERBERA
GebruikswaardeonderzoekGerbera1985-1986
Ir.A.deGelder,Aalsmeer
Voorhetderdeachtereenvolgende jaarishetgebruikswaardeonderzoek Gerbera
uitgevoerddoormiddelvan opplantingen indepraktijk.
Deproevenhebben inditseizoen opdrie bedrijven plaatsgevonden met in
totaal 35 rassen. Totale proefoppervlak ca.1600m .Waargenomenwerden
produktie,houdbaarheid enkwaliteit.
Resultaten/conclusies
een belangrijke
Deproduktieindeperiodedecember t/m februari blijkt
maatstaf te zijn voor deproduktie oplangeretermijn,
Bijeenéénjarige
teeltisdeproduktieindemaandendirectnahet planten
een belangrijke
factor.
De houdbaarheid vandenieuweGerbera'swasgemiddeld ietsbeterdanvoorgaande jaren.Deverschillen tussen de proefplaatsen waren vrij groot,
gedeeltelijkveroorzaaktdoorgrondsoort,gedeeltelijkalsgevolgvanteelthandelingen.Op tweeplaatsen tradveeluitvalop. De resultaten van het
gebruikswaardeonderzoek komenvoordepraktijkerglaatbeschikbaar,daarom
wordtgewerktaaneengewijzigdeopzet.
Meerinformatieoverdezeproef istevinden inInternVerslag nr. 33 van
hetProefstationvoordeBloemisterij.

Aanleg van het
plantdichtheden

en 6-rijensysteem bijGerbera incombinatiemettwee

Ing.J.M.D.Buisman,Eelde-Paterswolde
BijdeteeltvanGerberawashettotvoorkortgebruikelijkomhet 4-rijensysteem aanteleggen.Menkanzichafvragenofdit,plantkundiggezien,de
meestoptimaleverdelingvanhetgewasoverhetkasoppervlak betekent. Het
6-rijensysteem isindezeproefgetoetsttegenhet4-rijensysteem(per 6.40
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m kap).Nagegaan isofeencombinatievanrijensysteem enplantaantalperm
invloed uitoefent opdeproduktie.Deproefisuitgevoerdmetdecultlvars
'TerraFame','TerraVisa'en 'Appelbloesem',dieop31 juli 1985 geplant
zijnopsteenwolbroodjes.Debehandelingenwaren:

- 4-rijensysteem met 6,25 planten per bruto-m
- 4-rijensysteemmet7,5 planten perbruto-m
- 6-rijensysteemmet6,25 planten perbruto-m

- 6-rijensysteem met 7,5 planten per bruto-m
Resultaten
2
Gedurende het seizoenishetaantalbloemen perm geteld.Duidelijkbleek
dathet6-rijensysteemincombinatiemet7,5 planten perbruto-m het beste
voldeed. Het4-rijensysteemmet7,5 planten/m2wasdaarnahetbesteinproduktie.Vervolgenshet6-rijensysteemmet6,25 planten per bruto-m . Het
4-rijensysteem met6,25 planten/m2washetlaagsteinproduktie.Intabel1
staandeproduktiecijfers(totaalvandeperiodes10-'85 t/m6-'86)vermeld.
Tabel1.Produktie (aantalbloemen)perbruto-m
4-rijensysteem 6,25planten/m'1
4-rijensysteem 7,5 planten/m
6-rijensysteem 6,25 planten/m
6-rijensysteem 7,5 planten/m

TerraFame

121,4
134,6
126,1
154,9

Appelbloesem TerraVisa

119,9
165,6
159,0
185,0

105,4
130,7
114,5
143,7

Conclusies
Deplantafstand heefteensterkereinvloeddanhetrijensysteem.Een groter
aantal planten perraenhetaanleggenvanhet6-rijensysteemresulteertin
eenbelangrijkhogeremeteropbrengst.
Vooralledriecultlvarsgeldt dezelfde volgorde wat betreft produktie.
Volgordevanhoogstenaar laagsteproduktie:
1.6-rijenmeteenplantdlchtheid van7,5 planten/m
2.4-rijenmeteenplantdichtheidvan7,5 planten/m
3.6-rijenmeteenplantdichtheidvan6,25 planten/m
4.4-rijenmeteenplantdichtheidvan6,25planten/m

VerdrogingsschadebijGerberadoorCO,
Ir.N.vanBerkel,Naaldwijk
Invervolg ophetonderzoekin1984(zie 'BloemisterljonderzoekinNederland
over1984',p.232)isgetrachtdeeffectenvandefactorenlichten temperatuuropverdrogingsschade tescheiden.Daartoeisgebruikgemaaktvanvier
kunstlichtklimaatcellen.
Erwerdenvier temperaturen ingesteld:22,27,32en37°C,bij2000dpmCO-,
bij een lichtniveau van 45 W/m (PhilipsHPl/T400W lampen).Eenhoger
lichtniveauwasniet tehalen,daardetemperaturen anderstehoogopliepen.
De gerealiseerde temperaturenkwamennietsteedsovereenmetdeingestelde
waardenenheerstenalleen tijdensde lichtperiode (05.00 uur tot 19.00
uur).Denachttemperatuurwas14-18°C.Hetras'Marleen'.
Achtereenvolgens werden twee seriesplanten ingezet.Eenoriënterende serie
metëënplantperceleneentweedeseriemetdrieplantenpercel.
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Indeeersteseriewaren degerealiseerde temperaturen ca, 24, 28, 32 en
36°C, deluchtvochtigheid overdagca.80%en 'snachtscirca 100%.Bijalle
behandelingen tradenigegeelverkleuringopaandejonge,volgroeide bladeren. Bij de tweelaagste temperaturenwaserwatmeergeelverkleuringdan
bijdehogeretemperaturen.Bijdetweedeseriewarendegerealiseerde temperaturen ca.30,30,35en40°C,deluchtvochtigheid overdag rond95%en's
nachts100%.Erwasenigegeelverkleuring,maarer waren geen verschillen
tussen de temperatuurbehandelingen. Er warengeenlagere temperaturente
bereiken dan24Cbijdeeersteen30°Cbijde tweede serie.Dit kwam door
hetontbrekenvaneenregelingvandekeldertemperatuur.
Waarschijnlijk wasdeinstralingvan45W/m tegeringomincombinatiemet
eenhoge(X^-concentratieenhoge temperaturen duidelijke verschillen in
aantasting tegeven.Inzijnhuidigevormisdekelderapparatuur ongeschikt
omcombinatiesvanhogelichtintensiteitenmet temperaturen rond20°Cin te
stellen.

Gerberaopdriesubstraten onderenkelendubbelglas
Ing.M.E.A.Glas,Vleuten
In juli1984isopVleutensProeftuin eensubstraatvergelijkingmetGerbera
gestart.HierbijisdeproduktlevanGerberaopveen,steenwolenoasisvergeleken.Dezeproef isinvierkassenuitgevoerd.Tweevandezekassenwaren
voorzienvandubbelglasentweevanenkelglasmetenergiedoek.Deproefis
uitgevoerd met tweecultivars.Naheteerste teeltjaarwashetgewasnogzo
goed,datbeslotenwerddeteeltnogeen jaaraantehouden.
Resultaten
Aantalgoedebloemennatweeteeltjaren
293
Oasis
Steenwol
297
Veen
240
277
EnkelGlas
276
Dubbelglas
98
'Terravisa',totapril
'Terravisa',tweejaar,totapril
300
DeGerberaopveenzakkenbleefachterinproduktiedoordatereengrootverschilinvochttoestand vandeveenzakkenwas.Erwarenaltijd tenatteente
drogezakken,waardoorhetnietmogelijkwasalleplantenoptimaalvanwater
te voorzien. Deproduktie opsteenwolenoasiswasongeveerevengroot.De
oasiszakkenvielenwatmakkelijker om.De twee cultivars gebruikten verschillendehoeveelhedenwater.
De dubbelglas-afdelingen hebben evenveel geproduceerd alsdeenkelglasafdelingen.Ditwordtdeelsverklaard uithetbetereklimaatbijdestarten
deels uit de grotere hoeveelheid lichtindezomer(geen scherm).Inde
herfstzijneronderdubbelglasmeervochtproblemen.
Detweejarige teeltbleekgoedmogelijk.Indezomerenherfstwerdener in
vergelijkingmeteen jonggewasflinkwatmeerbloemengeplukt.Indewinter
enhetvoorjaarbleefdeproduktiewatachter.Het uitvalpercentage en de
prijsverwachtingzijnbepalendvoordeeconomischekeuze.Verdereinformatie
overdezeproefisopdeProeftuinVleutenverkrijgbaar.
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OpkweekGerberavoor steenwolteelt
Ing.P.C.vanOs,Aalsmeer
DeopkweekvanGerberavoordesteenwolteeltveroorzaakte deafgelopen jaren
nog al watproblemen.Krulblaadjesenuitvalwarendebelangrijkste.Krulblaadjesontstaan dooreengroeistagnatie tijdens de eerste bewortelingsfase, nadatdeplantenuitdegeconditioneerde ruimtekomen.Groeistagnatie
isindezomervan1986doorhetProefstationAalsmeer onderde loep genomen.
Tijdens deeersteopkweekfase indesteenwolplug (macroplug)isgewerktmet
tweeverschillendegietfrequenties.
Ineentweedeproefisopgekweektbijeen temperatuurvan23of27°C. Hierbijwerdendeplantenwelofnietafgedekt.
Resultaten
Behandeling
I%krulblaadjes
frequentewatergift
94
weinig frequentewatergift
93
23°C+folie
23°C-folie
27°C+ folie
27°C-folie

15
37
36
64

Conclusie
Watergift had geen invloed ophetpercentagekrulblaadjes.Debehandeling
23°C+ folieresulteerdeinhetgeringstepercentagekrulblaadjes.Dit komt
door hetvoorkomenvaneentesterkeverdamping (uitdroging)doorhethandhavenvaneenhogerelatieveluchtvochtigheid eneenniet te hoge temperatuurtijdensdebewortelingsfase.
Meer informatie is vermeld in 'Vakblad voordeBloemisterij'41(1986)
47:58-60.
MattemperatuurbijGerberaopsteenwol
Ing.P.C.vanOs,Aalsmeer
Deproefisuitgevoerdmetdecultivar 'Appelbloesem',dieeind februari'85
op de steenwolmatgeplantwerd.Deingesteldemattemperaturenwaren 18,23
en28°Cbijeenluchttemperatuurvan 16°Cnacht,18°Cdag. Eén behandeling
had geen matverwarming (controle).Doordatdewatertemperatuur opmaximaal
45Cbegrensdwas,konvooralindewinterperiodedeingestelde temperatuur
van 18°C niet altijd gerealiseerd worden.Demattemperatuurbleeknate
ijlenopdeluchttemperatuur.
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Resultaten
Bloemproduktie
(st/bruto m")
246
239
239
242

Mattemperatuur(°C)
(geenverwarming)
18
23
28

Bloemgewicht
(g/bloem)
18,7
18,3
18,1
17,7

Afwijkend
(st/brutom 2 )
104
118
116
127

Conclusie
Bijeenhogeremattemperatuurneemthetpercentageafwijkende bloemen toe.
Ook ishetbloemgewichtbijeenhogeremattemperatuurbetrouwbaarlager.In
hetaantalbloemen Iesoortwasalleenbijdestarteenproduktievoordeelte
behalenbijgebruikvaneenhogeremattemperatuur.
Meerinformatie isvermeld in'VakbladvoordeBloemisterij'41(1986)
49:46-48.

GietfrequentiebijGerberaopsteenwol
Th.J.M.vandenBerg,Ir.M.deGraaf,Aalsmeer
Het doel van de proefwasnategaanofproduktieenkwaliteitbeïnvloed
wordendoordegietfrequentie.Deproefopzetbestonduitvier behandelingen
waarin extreme verschillen ingietfrequentie zijnaangebracht.Delaagste
frequentiewastweemaalperweek,dehoogstenegenmaalperdag.Hiertusseninlagendebehandelingen éénmaalendriemaalperdag.
Resultaten
Vochtgehaltenvanderaatinvolumeprocentengemetenvôôrennadewatergift
Behandeling

vo
VI
V2
V3

7 nov
voor na
67
75
79
82

73
78
80
83

16 jan
voor na
63
75
80
78

70
77
80
79

13 mrt
voor na
51
72
78
77

64
72
78
77

8 mei
voor na
39
62
77
79

57
69
79
80

3 juli
voor na
4
57
74
75

30
59
76
77

prod./br.m
okt'85 t/m
juni'86
117
116
116
122

V0=2xperweek
VI= 1xperdag
V2=3xperdag
V3=9xperdag
Conclusie
Vooral in perioden met hogeinstraling zoalsinhetvoorjaarendezomer
ontstaatereengrootverschilindehoeveelheid beschikbaar vocht in de
mat.Ookblijktdatdematnaeenruimewatergiftmetoverdrainnietmeerop
hetoudevochtpercentageterugkomtbijeenlagegietfrequentie en een hoge
instraling.Erisgeenbetrouwbaarverschilgevonden inproduktie,kwaliteit
enhoudbaarheid.
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ECbijGerberaopsteenwol
Ing.P.C.vanOs,Aalsmeer
IndeGerberateelt isnogveelonbekendheidwatbetreftdeinvloedvandeEC
opdegroeienbloei.ErwordtgedachtdateenhogerECindewinterdekwaliteitvanGerberazouverhogen.Daarom isindezomervan 1986 een proef
gestartmetdecultivar 'Terrafame'.
Behandelingen
1
2
3
4
5
6

Zomer
1mS/cm
2
4
8
2
2

Winter
1
2
4
8
4
8

Behande- Produktie Gewichtgeoogst
lingen
(st/br.m2) produkt(gram)
1
2
3
4
5
6

28
29
28
29

lengtebloem
(cm)

27,9
26,9
25,3
24,5

65
61
59
57

gem.bloemdiameter
(cm)
10,5
10,2
10,2
10,1

houdbaarheid
(begin-half
nov.;dagen)
11,0
11,1
11,0
10,8

N.B. Produktie,bloemgewicht,lengteenbloemdiameter isbepaaldvanseptembertotdecember 1986
Resultaten
Totnovember1986warenergeenbetrouwbareverschillen inproduktie,bloemdiameterenhoudbaarheid.Hetversebloemgewichtendesteellengtenemenwel
betrouwbaar afbijeenhogereEC.Deproefwordtvoortgezet.
ECenkalium/calclumverhoudingvandevoedingsoplossing bijGerbera
Ir.C.deKreij,Ing.P.C.vanOs,Aalsmeer
HetdoelvandeproefwashetnagaanvandeinvloedvandeEC en verschillende kalium/calciumverhoudingen in devoedingsoplossingvoorGerberageteeldinsteenwol.
Resultaten
DeECheefteenbetrouwbare invloedopdeproduktieenhetbloemgewicht(zie
tabel1)
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Tabel 1.Produktie,gemiddeld bloemgewichtenaantalafwijkendebloemenover
deperiodenovember 1985totenmetmei1986
EC-behandeling
Voeding
mS/cm
1,7
2,5

Produktie

GewichtIesoort

steenwolvocht
mS/cm
aantalperm2
125,3
2,9
116,3
4,1

gram/bloem
17,1
16,4

Dekalium/calciumverhoudingenhebbengeeninvloed opdeproduktieende
houdbaarheid.OokdeECbeïnvloedde dehoudbaarheidniet.
Conclusie
BijdelageEC-waarden,genoemd indetabel,zijndeproduktie enhetbloemgewichtgroter.
Meerinformatieoverdezeproefisvermeld inInternVerslagnr.38vanhet
ProefstationvoordeBloemisterij.

FytotoxiciteitsproefbijGerberaopsteenwol
Ing.J.C.Hoogstrate,Ing.J.M.D.Buisman,Eelde-Paterswolde
Doel vandeproefwasdeinvloedna tegaanvaneenaantalbestrijdingsmiddelen opdeplant(schade-reactie).DemiddelenVydate-L, Topsin M, Parathion spp.,Fongarid 25WP,PrevicurN,AAterravloeibaar,Aliette,Rovral,
RovralaquafloenRonilan zijnindoseringenvan 1en 2 kg of liter per
hectaretoegepast.
De rassen 'Terrafame' en 'Appelbloesem'zijnop31juli1985opsteenwolbroodjesgeplant.Erisop27augustus1985met30mlwater+middel aangegoten. Bij 'Terrafame'isdelage(1literof1kg/ha),bij'Appelbloesem'
dehogedosering (2kgof2liter/ha)gebruikt.
Resultaten
Enigewekennatoepassing ishetgewasregelmatigvisueelbeoordeeld.In de
cultivar 'Terrafame'(lagedosering)zijngeenfytotoxiciteitsverschijnselen
waargenomen.Indecultivar 'Appelbloesem'deden zich wat teelttechnische
problemenvoor;fytotoxiciteitsverschijnselenwarennietzichtbaar.
Meer informatieoverdezeproefisvermeld inhet 'JaarverslagvandeBloementeeltverenigingvoorNoord-Nederland over1986'.

FytotoxiciteitsonderzoekbijGerberaopsubstraat
Ing.J.C.Hoogstrate,Ing.J.M.D.Buisman,Eelde-Paterswolde
Doelvandeproefwashetvaststellenvandeschadegrensvaninde praktijk
gebruikte middelen bij Gerberageteeldinsteenwol.DemiddelenVydate-L,
Parathion sp.p.,TopsinMsp.p.,Fongarid 25WP,PrevicurN, Rovral sp.p.,
PrevicurNincombinatiemetTopsinM sp.p.enAAterravloeibaarzijnaangegoteninconcentratiesvanrespectievelijk2,4en8kgof liter per hectare. De middelen zijn om dedriewekenaangegotenmetuitzonderingvan
Vydate-LenParathion sp.p.Delaatste tweewerdeniedere week toegediend.
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De proef is uitgevoerd met de cultivars 'Terrafame'en 'Appelbloesem',
geplantinweek31van 1985.Deeersteaangietdatumwas27januari 1986, de
laatste23april'86.
Resultaten/conclusies
Een aantal gewasbeschermingsartikelen iszeerfrequentaangegoten (18maal
wekelijksof5maalomdedrieweken)bijhalf jaaroude Gerberaplanten op
steenwol. AAterra gafalsnelinalledoseringen schade.Vydate-LenParathionsp.p.warenalleenindelaagstedosering(2kg/ha)veilig. Rovral 2
en 4kg/hawasveilig.TopsinM sp.p.,Fongarid25WP,PrevicurNenPrevicurN+ TopsinMsp.p.gavenbijgeenenkeledosering(2, 4 en 8 kg per
hectare)schade.
Meer informatieoverdezeproef isvermeld inhet 'JaarverslagvandeBloementeeltverenigingvoorNoord-Nederland over1986'.

Toepassenvanbestrijdingsmiddelen bijGerberainsteenwol
Ing.J.C.Hoogstrate,Ing.J.M.D.Buisman,Eelde-Paterswolde
Bestrijdingsmiddelendieopsteenwolbijdewortels van de Gerberaplanten
worden aangegoten,moeten-wegenshetontbrekenvaneenbuffer-inlagere
doseringenwordengebruikt,vergelekenmetdegrondteelt.Eenaantal in de
Gerberateelt toegepaste bestrijdingsmiddelen worden indezeproef ophun
gewasveiligheid getoetst.Dehiernagenoemdebehandelingen zijnuitgevoerd:
-Vydate-L
- Parathion sp.p.(Lirothion)
- PreviousN+ TopsinMsp.p.
- Fongarid25WP
- Rovral
- AAterravloeibaar
-praktijkschema
week1,5
Fongarid25WP
week2,3,4
Vydate-L
week6 , 7 , 8
Parathion sp.p.(Lirothion)
week9,13
PrevicurN+ TopsinMsp.p.
week10,11,12 Rovralsp.p.
- onbehandeld
Dedoseringbedroeg2literof2kgperhectaremetuitzonderingvanAAterra
vloeibaar, 375mlperha.Vydate-LenParathion sp.p.zijniedereweektoegediend;deoverigemiddelenomdedrieweken.Erisaangegoten met 50 ml
water + middel perplant.Deeersteaangietdatumvielop23juli1986;de
laatstemaalisaangegoten op9oktober1986.Alscultivarszijn 'Terrafame'
en 'Rebecca'gebruikt,geplantInweek28-1986opsteenwolbroodjes.
Resultatenenconclusies
AAterra vloeibaar gafin 'Terrafame'nadrieàvieraangietbeurten intwee
van dedrieveldjeseenlichtegroeiremming.Bij'Rebecca'wasdit na vijf
aangietbeurten het geval in êênvandedrieveldjes.Deoverigemiddelen
gavengeenbeschadiging ofschade.
Meerinformatieoverdezeproefisvermeld inhet 'Jaarverslagvande BloementeeltvoorNoord-Nederland over1986'.
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PythiumbestrijdingbijGerberaopsteenwol
Ing.J.C.Hoogstrate,Ing.J.M.D.Buisman,Eelde-Paterswolde
Naast hettoetsenvangewasbeschermingsmiddelen ophungewasveiligheid zijn
werkingsproevennodigomeengoed advieste kunnen opstellen. De soorten
'Terrafame' en 'Rebecca'zijninweek28van 1986geplant opsteenwolbroodjes.Voordeproef zijn oude, ongestoomde matten uit de vorige teelt
gebruiktmeteenvermoedelijkePythiuminfectie.Debehandelingenwaren:
- PrevicurN
2liter/hakasoppervlak
2x om de 3 weken
- Fongarid 25WP
2kg/hakasoppervlak
2x om de 3 weken
-PrevicurN
2liter/hakasoppervlak
2x ora de 6 weken
2x om de 6 weken
- Fongarid 25WP
2kg/hakasoppervlak
- onbehandeld
Erisaangegotenmet50mlwater+middelperplant.Uitgegaan isvan 6,25
plantenperm .Deeersteaangietbeurtvond plaatsop23juli1986;delaatsteop9oktober1986.
Resultaten
Nadelaatstemaalaangietenishetgewasbeoordeeldeniseen standcijfer
gegeven.Dezewaren:
PrevicurN2xomde3weken:5,3
Fongarid 25WP2xomde3weken:7,0
PrevicurN2xomde6weken:4,3
Fongerid25WP2xomde6weken:5,7
Onbehandeld:5,0
Hetgewasuitdeteeltproefheefthetstandcijfer8gekregen.
Conclusies
- De matten uit deproefzijnnietbewustbesmet.Deinfectiedrukisniet
gelijk.Mogelijkisditdeoorzaakvandevariatieindestandcijfers
- het telenopoudemattendienietgestoomd zijnis-ondanks gebruik van
bestrijdingsmiddelen-onverantwoord
- 2xomde6wekenbestrijdengeeftweinigeffect
- Fongarid 25WPheefteenbeterewerking invergelijkingmetPrevicurN
- Deuitdezeproefverkregen resultaten zijnvoorlopigeadviezen
Meer Informatieoverdezeproef isvermeld inhet 'JaarverslagvandeBloementeeltverenigingvoorNoord-Nederland over1986'.

BestrijdingvandemineervliegLiriomyza trifoliiinGerbera
M.vandeVrle,M.Boogaard,Aalsmeer
Enkeleproevenwerden uitgevoerd omheteffectvandrieexperimenteleInsekticidenopdelarvenvandemineervliegL.trifoliitetoetsen.Hierbijwerd
methamidofos(Tamaron)alsstandaardmiddel gebruikt;deexperimentelemiddelen hebben geentoelating.Alledezemiddelenwerdengedurendeeenperiode
vanvierwekenëën-oftweemaalperweektoegepast.
Wekelijkswerden tellingenuitgevoerd omhetaantalvoedingsstippen en het
aantalkorteenlangemijnenvast testellen.Hetaantallangemijneniseen
maatvoordeefficiëntievanhetbetreffendemiddel, omdat hieruit blijkt
welkaantallarvenzichondanksdetoepassingenhebbenkunnenontwikkelen.
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Uit deze tellingen bleek dat indeveldjesdiemetabamectinebehandeld
warenhetgeringsteaantalvoedingsstippenvoorkwam.Ditduidtopeenrepellent-effect van dit middel; diteffectbleekbijdetweeanderemiddelen
nietaanwezig tezijn.
Uitdetellingenoverdeaantallenkorteen lange mijnen bleek dat alle
middelen een zeer sterkereductievandezeaantallenbereiktenenduseen
goedbestrijdingseffectteweegbrachten.Indeonbehandeldeveldjesontwikkelde zich een zwareaantasting.Thiocyclam-hydrogeenoxalaat veroorzaakte
bladbeschadiging eneen opvallende verkorting van de bloemstelen. Deze
effecten waren indewinterperiodevan zoernstigeaard datzijtoepassing
vanditmiddelonmogelijkmaken.Debeideanderemiddelenveroorzaaktengeen
afwijkingen inditgewas.

Biologischebestrijdingvankaswittevlieg opGerberametbehulpvandeparasietEncarsiaformosa
Drs.R.Dorsman,M.vandeVrie,Aalsmeer
In1986werdbegonnenmeteenoriënterend onderzoek naar de mogelijkheden
voor biologischebestrijdingvankaswittevliegTrialeurodesvaporariorumin
Gerbera.Biologischebestrijding lijktmogelijkheden tebieden aangezieneen
lageplaagpopulatiegetolereerdkanwordenzonderdatdeeconomischeschadedrempeloverschredenwordt.Vandekaswittevlieg iseen natuurlijke vijand
bekend, welke in enkelegroenteteelten onderglaszeereffectief is.Deze
parasiet,Encarsiaformosa,iseensluipwesp,ongeveer0,6mmlangen parasiteert bij voorkeur het3een4elarvestadiumvan degastheer.Geparasiteerdelarvenverkleurennaongeveer tiendagenvangeel-witnaarzwart.
Deeffectiviteitvaneennatuurlijkevijand isafhankelijkvanverschillende
factoren.Eenzeerbelangrijke factor isdepopulatiegroeisnelheid.Vooreen
succesvolbiologischbestrijdingsprogrammadienendegroeimogelijkheden van
een natuurlijke vijand groter tezijndandievandetebestrijdenplaag.
Populatieontwikkeling kanweergegevenwordenmetde formule Nt = No.e ,
waarbij
Nt=hetaantalindividuen optijdstipt
No=hetbeginaantal
t=tijd
r=deintrinsiekegroeisnelheid
Deze intrinsieke groeisnelheid iseenspecifiekeeigenschapvaneensoort
onderbepaaldeomstandigheden.Enkeler-waarden vanEncarsia formosa onder
verschillende temperaturen zijnuitdeliteratuurbekend.Depopulatiegroeisnelheidvankaswittevlieg isnaast temperatuur sterk afhankelijk van de
voedselkwaliteit van de waardplantsoort. In onze experimenten zijnde
intrinsieke groeisnelheden van kaswittevlieg op vier Gerbera-cultivars
bepaald bij drie temperaturen,namelijkbij15,20en25°C.Deintrinsieke
groeisnelheid kanberekendwordendoordevolgende aspecten van kaswittevlieg opGerbera tebepalen:
- levensduur
- eiproduktie perdag
-ontwikkelingsduur

- m o r t a l i t e i t gedurende de ontwikkeling
De berekende r-waarden staan vermeld In tabel 1.

128

Tabel 1.Intrinsieke groeisnelhedenvankaswittevlieg opGerbera
Temp,in°C|'Clementine' 'TerraEspérance' 'Appelbloesem' 'TerraFame'
15
0,0455
0,0519
0,0463
0,0451
20
0,0801
0,0840
0,0834
0,0871
25
0,1279
0,1381
0,1284
0,1262
Vergelijking vandezewaardenmet literatuurgegevens omtrent deintrinsieke
groeisnelheidvanE.formosaleert,datonderdegetoetste temperaturen de
sluipwesppopulatie zichsneller zoukunnen ontwikkelen dankaswittevliegop
dezevierGerbera-cultivars.Dit impliceert,afgaande opdezegegevens, dat
biologischebestrijdingvandekaswittevliegmetdezesluipwespmogelijkis.
Gezienechterdecomplexiteitvanhetkasmilieuishetnognietvoorspelbaar
of hetookpraktisch succesvolzalwerken;verdergaand onderzoeknaaronder
anderederelatieGerbera-sluipwespen naar integratiemogelijkheden van
biologische kaswittevliegbestrijding binnen het gehele scala van de
plaagbestrijding indeze teeltzalditmoetenuitwijzen.

Tomaat alstussenwaardplant voorwortelknobbelaaltjes
Ing.J.J. Amsing,Aalsmeer
Indeafgelopen paar jaarzijnerenkele proeven opgezet terbestrijdingvan
hetookvoorGerberagevaarlijkewortelknobbelaaltjeMeloidogyne incognita.
Tot bestrijding ishetechternooitgekomenvanwegehetfeitdatdewortelknobbelaaltjeszichonverwachtsniet indegerbera'swilden ontwikkelen, In
eerste instantie werddeoorzaakgezocht inhetfrequente gebruikvan chemischemiddelen terbestrijdingvanmineervlieg en kaswittevlieg. In een
volgende proef waarin geenvan dezemiddelen zijngebruikt,bleken deaaltjeszichechter ookniet teontwikkelen.Deoorzaakwordt thansgezocht in
de richtingvande tussenwaardplant tomaatdiewegebruikten omwortelknobbelaaltjes tevermeerderen.Aandezemogelijkheidwordtgedacht doordat in
1985eenproefisopgezetwaarbijGerbera cv.'Terraparva'isopgepot inmet
M.incognitabesmettegrond zowelmetalszondertomaatcv.'Moneymaker'als
tussenwaardplant. Beideaaltjespopulatieswarenvandezelfdeherkomst.Ontwikkeldende wortelknobbelaaltjes die geen tomaat als tussenwaardplant
hebben gehad zich goed inGerbera,dewortelknobbelaaltjesdievantomaat
afkomstigwaren,wisten zichniet inGerbera tevermeerderen.Watdeinvloed
is van tomaatophetwortelknobbelaaltje,waardoorvermeerdering inGerbera
achterwegeblijft,isvooralsnog onbekend.

GESNERIACEAE
ToetsingvanGesneriaceae opgeschiktheid alspotplant
Ir.P.W.M.Lentjes,Aalsmeer
Inhetproduktvernieuwingsonderzoek bij potplanten is speciale aandacht
besteed aan de familie van deGesneriaceae.Hiervan isineerderejaarverslagen almeldinggemaakt.Hetonderzoek isin1986beëindigd.Geïntroduceerdwerden in1986cultivarsvan CodonantheenxCodonanthus,vanKohleria
envanNematanthus (ziebetreffendebijdragen indit jaarverslag). Van de
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overigegewassenwordthier inhetkortmeldinggemaakt.
Resultaten
Bij Gloxinia kwamen drie cultivarsnaarvorendieinvergelijkingmetde
reedsgeteeldeG. sylvaticaeenaantal goede eigenschappen bezaten. Deze
cultivars('Medea','Medusa'en 'Chic')zijnbijvierGloxinia-telersondergebracht terverderebeproeving.
BijAeschynanthuswerdenvierDeensecultivarsbeproefd, waarvan 'Antares'
na teelt- enhoudbaarheidsproeven alsbestenaarvorenkwam.Deze cultivar
kreegechter inWest-Duitsland geenkwekersrecht omdat 'Antares'nietonderscheidbaar zou zijn van de wat oudereZwitsersecultivar 'Koralle'.De
Deenseveredelaarheeft 'Antares'vervolgens teruggetrokken,waardoorintroductie door het Proefstation onmogelijk werd. Eventuele nieuweDeense
cultivarsverdienen deaandacht.Overigens bleek ook in teeltproeven in
Aalsmeer 'Antares'niet teonderscheiden van 'Koralle'.
Van x Achimenantha (kruising tussenAchimenesenSmithiantha)zijnplanten
van decultivars 'Inferno'en 'GingerPeachy'bijeen telerondergebracht.
Conclusie
InhetGesneriaceae-onderzoek,datin1982van start ging en in 1986 is
beëindigd, zijn in totaal250soortenen cultivarsgetoetstalspotplant.
Ditleverdeintotaal19echte introductiesop,terwijl daarnaast nog een
aantal cultivars terverderebeproeving bijtelerswerdondergebracht.Voor
eenvolledig overzichtvanhetgehele onderzoekwordtverwezen naar Intern
Verslagnr.31vanhetProefstationvoordeBloemisterij.

HEDERA
Assimilatiebelichting bijHederamarengo
Ing.E.Mathijssen,Lent
Gedurende de winter van 1986-'87 isoriënterend onderzoekgedaannaarde
effectenvanassimilatiebelichting (AL)opdegroeivanHedera marengo. Er
zijn twee behandelingen toegepast: 0W/tn (-AL) en9W/nr (+AL)opplanthoogte.HetaantalurenALperdag isgedurendehet seizoenaangepastaande
natuurlijkedaglengtevolgens:urenAL+ uren daglicht= 16uur.ALisvoorafgaand aandedaggegeven.Deproef is gestart met het neerzetten van
bewortelde stekken (vierperpot)inweek41eninweek50.Enkelekerenis
tijdensdeteeltdelengtevan descheutengemetenvan20 planten. Hieruit
is de gemiddelde scheutlengte berekend enhetaantalafleverbareplanten
afgeleid.(Hederaisafleverbaar alsdeeerste scheutvan deplantbovenaan
het stokje komt).
Resultaten enconclusies
Week
41
Op grond van degemiddelde scheutlengte iseenvervroegingvan6,5 weekop
een teeltperiodevan 15wekenvastgesteld,tengunstevanAL.De gemiddelde
scheutlengte wasopdatmoment 16cm.Wanneeralsnormwordtgehanteerdhet
momentdat80%van deplantenafleverbaar is,bedraagt de teeltversnelling
vierweken.Ditvalt teverklaren uitdeerggroteverschillen ingroeisnelheidvandescheuten inéénpot,bijzowelbelichtealsonbelichteplanten.
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Week
50
Opgrondvan degemiddelde scheutlengte Iseenvervroeging van twee weken
vastgesteld op een teeltperiodevan achtweken.Degemiddelde scheutlengte
was toen7,5cm.Erwarennoggeenafleverbare planten op het moment van
schrijvenvan ditverslag.

HIBISCUS
KruisingswerkbijHibiscus
Ing.M.P.Beuzenberg,Aalsmeer
Dr.J.Heyting,Wageningen
In dit verslagjaarwerdeneen zestalnieuwigheden uitgegeven.Degeelkleurige 'Bambino'en 'Alassio',deroze 'Rio', 'Reggio'en 'Rosario'ende wit
metpaarskleurige 'Ahlo'.
In 1986 werd ophetI.V.T.hetkruisingswerkvoortgezet.Erwerdgekruist
meteenaantalvroegbloeiende selecties,waarvan deplantvorm beantwoordde
aan devan tevorengeformuleerdedoelstelling.Denieuwigheden moetengoed
vertakken,kleinbladig zijnen tijdenshet lichtarme jaargetijde bloemknoppenkunnenaanleggen.Debloemenmoetengoed zijngevormd.Omeenzogevarieerdmogelijkkleurensortiment samen te stellen, moet de bloemkleur zo
mogelijkrood ofwitzijn.
In het voorjaarkonden deeerstezadenuitditkruisingswerk wordenuitgezaaid.Ditgebeurde ophetI.V.T.Ophet Proefstation Aalsmeer werden de
plantjes vervolgens inmandpotjesverspeend endaarnaopgepot ineen 14cmpot.Tijdensdezomerwerden plantenmet tegrote bladeren en met onvoldoendevertakkingvernietigd.Vanaf augustusbloeiden deeersteplanten.Tot
eind 1986zijnuit+ 3000zaailingen een20-tal nieuwigheden geselecteerd.
Van deze nieuwigheden werdenreedseenaantalgestekt.In 1987zullendeze
selectiesophunteelteigenschappen enremstofbehoeftewordengetoetst.

Oriënterend teeltonderzoeknieuwigheden 1985
Ing.M.P.Beuzenberg,Aalsmeer
Dr.J.Heyting,Wageningen
Van20nieuwe selectieswerden opdrieverschillende tijdstippen 30kopstekken perselectiebeworteld.Hiervanwerdener20perselectie ineen 13cmpotgezet.Alsvergelijkingsrassenzijngebruiktdevroegbloeiende selectie
27/9 en de laatbloeiende cultivar 'Paramaribo'.Aandezeplantenwerdhet
aantalbladafsplitsingengeteldvoordeeerstebloemknop werd waargenomen.
De bloeidatum van deeerstebloemwerdgenoteerd.Deplanthoogtewerddan
gemeten.Uitvoorgaande proevenwasreedsgebleken datuitdezegegevens de
mate vanvroegheidvannieuwigheden kanwordenafgeleid.Deremstofbehoefte
vandenieuwe selectieskanuitdelengtegroeimeteen redelijke mate van
betrouwbaarheidworden ingeschat.Aanditonderzoek zullendeveelbelovende
selectiesuithetkruisingsjaar 1986worden toegevoegd.Met zes resterende
selecties van 1985 zal in 1987 een uitgebreider teeltonderzoekworden
uitgevoerd.
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Uitgebreid teeltonderzoekHibiscus
Ing.M.P.Beuzenberg,Aalsmeer
Dr.J.Heyting,Wageningen
De teelteigenschappen vandeacht beste selecties uit de kruisingsjaren
1983-'84 envan dezesnieuwecultivarsdiein1986zijnuitgegeven,werden
onderzochtmetalsdoelvoorditnieuwemateriaaleen teeltoverzlcht samen
te stellen. Alsvergelijkingsrassenzijndeselectie 27/9, 'Paramaribo'en
'Casablanca'gebruikt.Deouderdomvan demoerplantenwaszo veel mogelijk
gelijk. Op achtverschillende tijdstippen indeperiode van juli1985tot
juli 1986werden40kopstekkenvandezeveertien selectiesgenomenenbeworteld. Optweesteldatawaren tervergelijking ookstekkenvanDeensenieuwe
cultivarsbeschikbaar.Dertigplanten perselectiewerdenopgepot in 12 cm
plastic potten. Ze werden tweemaalgetoptenwelzodradit teelttechnisch
gezienmogelijkwas.DeplantenwerdenmetCycocelgeremd (ziebij groeiregulatie).Hetbloeltijdstlpwerdgenoteerdenopdeveildatumwerd delengte
vastgesteld.Uitdeverzamelde gegevenswerd de totale teeltduur van de
getoetste selectiesberekend;ookwerddetijdtussendetweede topdatumen
deveildatumberekend.Tenbehoevevande telerswerdeenuitgebreid teeltoverzicht samengesteldvandein 1986uitgegeven cultivars.Deteeltduurvan
deveelalgrootbladigeDeense cultivars isnietkorter dan van de laatst
uitgegeven cultivars van het I.V.T. Van eenzestalselectiesdieinde
zomermaanden overgoede teelteigenschappen blijken tebeschikken zullen de
teeltmogelijkhedengedurendedewintermaanden wordennagegaan.Alsdenieuwe
selectiesaandegesteldeeisenvoldoen,kanhetbestaandenieuwe sortiment
worden aangevuldmeteennieuwtypeHibiscusdathethele jaarbloemknoppen
aanlegt.Dituitgebreide teeltonderzoekmetnieuwe selecties uit de kruisingsjaren 1985-'86wordtvoortgezet.

GroeiregulatlebijHibiscus
Ing.M.P.Beuzenberg,Aalsmeer
Dr.J.Heyting,Wageningen
Om van hetnieuwontwikkelde planttypeeenzogoed mogelijkeindprodukt te
telen,werd deinvloedvanderemstofbehandelingoptweemaalgetopteplanten
nagegaan (ziebijuitgebreid teeltonderzoek).Voor degroeiregulatieproeven
werddaaromopdezelfdedata,dusgelijkmethetmateriaalvoor het teeltonderzoek, gestekt en zijn dezelfde selectiesenvergelijkingsrassengebruikt.Uiteerdergroeiregulatie-onderzoekbleekreedsdat de lengtegroei
wordt geremd als ongewortelde stekken ophet stekbedmetCycocelworden
behandeld.Ditgoldvooralvoor die selecties, waarvan de remstofbehoefte
geringis.Hetonderzoekwees tevensuit datdebloemknopontwikkelingvande
plantengerekendvanafdeveildatumbeter is, wanneer de periode tussen
remmen enveildatum langeris.Omdevegetatieveengeneratieve groeivande
planten zominmogelijk tebelemmeren tijdens het huiskamerleven werd er
naar gestreefd het gunstige effect vaneenvroegindeteelt toegepaste
remstofbehandeling tebehouden.Deplantenwerdendaarom tijdens de proefperiode bij de tweede maaltoppengeremd.Deverschillende rassenwerden
steedsmetdezelfdehoeveelheid Cycocelbehandeld. De hoeveelheid remstof
werd bepaald aan dehandvangegevensuithet teeltonderzoek (zieookbij
oriënterend teeltonderzoek).Deinvloedvanhetjaargetijde op de remstof-
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behandeling kanhieruitworden afgeleid.Cultivarsen selectieswaarvoor0,5
mlCycocelperliterwatervoldoende isomeengoedeplant tetelen, werden
eenmaal behandeld (= op dedagdatdeplantenvoordetweedemaalwerden
getopt).CultivarsmetdehogereCycocel-behoeftevan 2ml,werden tweemaal
geremd.Deeerstebehandeling werdgegevenbijde tweedemaal toppen (0,5ml
CCCper liter).De tweederembehandeling werd uitgevoerd bij een scheutlengtevan5cmmet1,5 mlCCCperliterwater.
Resultaten
Het jaargetijde endecultivarblijkenvaninvloed ophet resultaatvande
behandelingen.Degevolgdewijze van groeiregulatie voldoet goed en is
weinig arbeidsintensief. De planthoogtekanvoorafwordenberekend.Inde
plantenbevindtzichophetmomentvanveilennogmaarweinig remstof,waardoordebloei tijdenshethuiskamerlevennietwordtbelemmerd.
Voor de telersiseenoverzichtbeschikbaarmetderesultaten vandeteeltengroeireguleringsproeven.

HORTENSIA
SortimentHortensia
Ing. J.M.D.Buisman,Eelde-Paterswolde
HetaantalvoordeHortensiateelt beschikbare cultivarsneemt toe. Om een
goede soortkeuze te maken is hetbelangrijk eenaantaleigenschappen te
kennen.Vaneentwintigtal soorten zijn 10planten in bloei getrokken en
beoordeeld door depraktijkopstevigheid,compactheid,groeikracht,bladomvang,uniformiteit,vroegheid,bloemkleuren -grootte en knopafstoting.
Als goed kwamen naar voren (tussenhaakjesheteindbeoordelingscijfer):
'BlauerZwerg' (7,4), 'BlueSky' (6,9), 'Freudenstein' (7,3), 'Leuchtfeuer'
(7,6), 'Masja' (7,1), 'Merkur' (7,4), 'RenateSteiniger' (7,5), 'Rosita'
(7,4), 'Schwann' (7,4), en 'SoeurThérèse' (7,1).
Meer informatieoverdezeproef isvermeld inhet 'Jaarverslagvande Bloementeeltvereniging voorNoord-Nederland over1986'.

GibberellinezuurbespuitingenbijHortensia
Ing. J.M.D. Buisman,Eelde-Paterswolde
Duitse vakliteratuur maakt melding van gibberellinezuurbespuitingen ter
verkortingvandetrekduurmet7tot19dagen zonderverliesaan kwaliteit.
Te laatbespuitenbetekent slappebloemen;tevroegheeftgerektereplanten
dangewenst totgevolg.Decultivars 'Adria'en 'SoeurThérèse' zijnbijeen
knopgrootte-stadium van 1,5-2 cmbespotenmet5en 10ppmgibberellinezuur.
Resultaten
A d r i a
De behandelingmet 10ppmgeeft slechtere resultaten invergelijkingmetde
bespuitingmet5ppm.Demet5ppmbehandelde plantenkunnen eerder afgeleverdworden.Ditscheeltééntot tweeweken.Dekwaliteit isgoed.
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Soeur
T h é r è s e
Bij deze cultivar zijngeenverschillen inkwaliteitwaarneembaar.Erbestaanwelverschillen inafleveringstijdstip.Demet 10pprabehandeldeplanten kunnen duidelijkeerderafgeleverdwordendandeonbehandeldeplanten.
Ookhierindeordevangroottevaneen tottweeweken.Deplanten diemet5
ppmbespoten zijn,vertonenwatminderverschilmetonbehandeld:+ éénweek.
Meer informatieoverdezeproefisvermeld inhet 'JaarverslagvandeBloementeeltVerenigingvoorNoord-Nederland over1986'.

Doormengenvan aluminiumverbindingen doordepotgrond
Ing.J.M.D. Buisman,Eelde-Paterswolde
Omblauwkleuringvan debloemen terealiseren ishet een vereiste dat er
aluminiumionen beschikbaarenopneembaar zijnvoordeplant.Indepraktijk
worden dezeionen indevormvankali-aluin op de pot, tijdens de teelt
buiten, gegeven. Dit isechterarbeidsintensief enbetekentdatdenodige
risico'sgenomenworden inverbandmetbladverbranding.Hetlijkteen mogelijkheid oravôôroppottenvanhetstek,aluminiumverbindingen door temengen.Perm J potgrondenopbasisvaneenzelfdehoeveelheid aluminiumionen is
toegevoegd:5,3 kgaluminiumsulfaat,5,3 kg kali-aluin, 5,1 kg ammoniakaluin en 2,3 kg kryoliet.Alscontrole iskali-aluin opdepotgestrooid
tijdensdebuitenteelt,waarbijdegeadviseerde hoeveelheid kali-aluin is
aangehouden.De proef isopgezetmetdecultivar 'Bodensee'.
Resultaten
Gedurende het groeiseizoenblevendeplantenvande "kryoliet"-behandeling
sterkingroeiachter.Tijdensdetrekbleken zeafgestorven te zijn. Bij
gewas en bloemkleurbeoordelingen tijdensdetrekwerdendecijfersgegeven
voor respectievelijkgewasstandenbloemkleurwaarbij1= slecht en 10 =
goed voorgewasen 1=rooden10=blauwvoordekleur.Aluminiumsulfaat7
en5,kali-aluin 5en7,ammoniak-aluin4en6,kryoliet inbeidegevallen1
enkali-aluin opdepot4en9.
Conclusies
- Kryoliet door degrondmengen indegebruikteconcentratie heeftafstervingvanhetgewastotgevolg.
- Debehandelingen kali-aluin, aluminiumsulfaat, ammoniak-aluin en kalialuin op de pothebben zeermatigvoldaan.Kali-aluin opdepothadeen
goedeblauwkleuring totgevolg.
- De slechtegewasgroei iswaarschijnlijk eengevolgvandegebruiktecultivar.
Meer informatieoverdezeproefisvermeldinhet 'JaarverslagvandeBloementeeltverenigingvoorNoord-Nederland over 1986'.

KALANCHOE
SchadelijkheidvandeschimmelRhizopus
Ing.J.J.Amsing,Aalsmeer
Zowelin1984alsin1985isbijKalanchoë enkelekereneenaantastingwaar-
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genomen die zeer snel omzichheengreependeplanten geheel tengronde
richtte.Isolatieshebben uitsluitend een Rhizopus-soort opgeleverd. Deze
schimmel staat in het algemeennietalseenprimaire parasietbekend.In
hoeverredatookvoorKalanchoëgeldt is niet bekend en in deze proef
(projectnr. 552-1)onderzocht.Daartoe isdirectnahet stekenvandestekkenennahettoppen eengedeeltevan deplantenrespectievelijk aangegoten
en bespoten met een sporensuspensievanRhizopus diepermlmeerdanéén
miljoen sporenbevatte.Eengedeeltevandegetopte planten is met plastic
afgedektomeenhoge luchtvochtigheid tegaranderen,hetgeenbevorderlijk is
voordeontwikkeling van deschimmel.Degebruikte cultivarwas 'Cinnabar'.
Ditwaséénvan deaangetaste cultivarsuitdepraktijk.
Resultaten
Gedurende de proefperiode van 19wekenheefterzichgeenaantastingdoor
Rhizopusvoorgedaan.
Conclusie
De schimmelRhizopusisgeen primaire parasietvoorKalanchoë.Hetfeit dat
uitsluitend deze schimmelwerd geïsoleerd uitdein1984en 1985ingezonden
aangetasteKalanchoë'smoetdanookworden toegeschreven aanhet feitdatde
primaire veroorzakervermoedelijk doorRhizopus zodanigwasoverwoekerd dat
dezenietmeerwastevinden.

Virusziekten bijKalanchoë (project573en576)
Ir.F.A.Hakkaart,J.M.A.Versluijs,Aalsmeer
Voorhetonderscheidenvan planten diewel of niet door 'top spotting',
veroorzaaktdooreenrhabdovirus,zijnaangetastmoetvolstaan wordenmetde
beoordeling doormiddelvansymptomen.
Meristeemcultuurvan devolledig ziekecultivars 'YellowNugget' en 'Etna'
levert geen bijzondere problemen op, maar hetelimineren vanhetvirus
daarentegen juistwel.Experimentenmetvoorbehandeling invitro van jonge
plantjes met 25 en 50mg/lVirazolgedurendevijfenelfweken,leverden
geenresultaat op.Evenmin eenklassieke voorbehandeling met warmte. Als
verderevariant isetioleringbeproefd.
Alslaatstebenadering isweer teruggegrepen opdeadventlevekweekopbladstukjes,waarnademeristemenworden geïsoleerd en opgekweekt. In eerdere
experimenten had dit bij decultivar 'Yucatan'weleenaantalvirusvrije
planten opgeleverd,maardeadventievekweekwasverlatenvanwegehet grote
aantal afwijkers (in één experiment 32%).Deeventueelverkregen planten
zullen zeerkritischmoetenworden geselecteerd opsoortechtheid.

KOHLERIA
Introductievangoedhoudbarenieuwe cultivarsvanKohleria
Ir.P.W.M.Lentjes,Aalsmeer
Inhetkadervanhetproduktvernieuwingsonderzoek bij Gesneriaceae is een
aantal Kohleriasoorten en -cultivarsgetoetstalspotplant.Dezegewassen
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zijnafkomstigvanbotanische tuinen en van bedrijven uit de Verenigde
Staten.
Resultaten
Na teelt-enhoudbaarheidsproeven zijn tweecultlvars geïntroduceerd.
K. 'C1ytie'
Heeft grijs-groen blad enrood-paarsebloemen.Kan zeerrijkbloeienenis
zeergoedhoudbaar (inproeven langerdan 12weken).

/ \ /

Kohleria'Clytie'
K. ' S t r a w b e r r y
F i e l d s '
Heeft donkergroenbladen rodebloemen.Isveelcompacter dan'Clytie'.
rijkbloeienen isgoedhoudbaar (tot 12weken).
ProblemenbijKohleria zijn devermeerdering endebloeiregulatie.
Conclusie
Zeven telerstoondenbelangstellingvoorbovengenoemde introducties.Indien
ereenanderevermeerderingswijzeontwikkeld zouworden (weefselkweekofvia
zaad), zoude teeltvan deze fraaie,goedhoudbaregewassen zekereenimpuls
krijgen.Voormeer informatie overKohleria wordt verwezen naar 'Vakblad
voor de Bloemisterij'41(1986)38:36-39ennaarInternVerslagnr.31van
hetProefstationvoordeBloemisterij.

136

Kan

LELIE
Lelie-praktijktest 1985
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Gedurendeeen jaar zijnelfcultivarsvanhetAziatische type indebolmaten
10/12, 12/14,14/16 zesmaalopgeplant omdegebruikswaardevoordesnijbloemenkweker tebeoordelen.
Decultivars 'AredeTriomph', 'Ballade','Bravissimo', 'Crescendo', 'Eurovision', 'Harvest'en 'Hilde'werdenvoorhet tweede jaaropgeplant.'Apeldoorn', 'Delphi','Elba'en 'Scala'werdenvoorheteerste jaarbeoordeeld.
Voorresultaten vandezeproef zieRapportno.207D van het Produktschap
voorSiergewassen,of 'Verslag proeven 1985/86ProeftuinRijnsburg'.

EenN-enK-bemestingsproefmet lelie
A.L.van denBos,Naaldwijk
Op hetmeerjarigN-enK-bemestingsproefveld onderglasteNaaldwijkwerden
eind juli leliebollen uitgeplant.Perveldjekwamendrie bedden, twee met
'Connecticut King', van respectievelijkbolmaat 10/12en 14/16eneenbed
met 'StarGazer'(bolmaat 12/14).Plantenvan 'Connecticut'afkomstig uitde
grotebolmaatvertoonden ernstigebladverbranding.De stikstoftrappenbleken
daaropvan invloed.Veldjeszonder stikstofhadden ongeveer 25% aangetaste
planten,veldjesmetveel stikstofhadden ongeveer dehelftminder.Destikstofwerd steedsviaderegenleiding toegediendalskalksalpeter,zodat het
gunstig effect van deze bemesting eerder aan hetkalk-iondanaanhet
nitraat-ion wordt toebedacht.De produktie in aantal en gewicht van de
bloemstelen werdnietofnietnoemenswaard doorde stikstof-ofkaliniveaus
beïnvloed,zodathierhet ideedatbol-enknolgewassenniet reageren op de
bemesting werd bevestigd.Opmerkelijk daaromwaren deresultatenmet 'Star
Gazer'.Terwijlaanhetgewasopzichgeenduidelijke groei- of kleurverschillenwerdenwaargenomen,bleek tocheenwathoger stikstofniveau (4mmol
N perliter1:2vol.-extract)eneenvrijhoog kaliniveau (2 mmol K per
liter) zwaardere takken op te leveren danlagereniveaus. 'StarGazer'
schijntinvergelijkingmet 'ConnecticutKing'eenvrijzware bemesting te
verkiezen.
In de buitenkap van het warenhuis warennog styropor-bakken opgesteld,
gevuldmetveenwaarineveneensbollenvan 'Connecticut'werden geplant.Het
veen wasverrijktmetkalkenmetPG-mixinhoeveelhedenvan0tot6kgper
m .Dezeproef iseenherhalingvaneen,eerderophetInstituutvoorBodemvruchtbaarheid te Haren uitgevoerde proef.Deplantendieweinig ofgeen
kunstmestkregenwaren lang,dunen lichtvankleur.Bollendie6kg PG-mix
kregen liepen slecht uit, hetgewasbleefklein,wasdonkervankleuren
leverdeweinigbloemknoppen.Degift1,5 kgPG-mixperm J gaf de zwaarste
takkenmetdemeestebloemknoppen.
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LIMONIÜM
Limonium sinuatumvoorbloeibuiten
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
De cultivars 'MarketGrowersBlue','KampfsBlue','MidnightBlue'en'HeavenlyBlue'elkmet tweeofdrieherkomsten endetweein1985als identiek
beoordeelde cultivars 'Compindi' en 'BlueQueen'zijn terbeoordeling op
bloemproduktie engevoeligheid voorBotrytisop24aprilbuitenuitgeplant.
Resultaten
'Heavenly Blue','Compindi'en 'BlueQueen'werden tijdens het vrij droge
groeiseizoen weinigaangetast doorBotrytis,maardewaarderingvoorbloemopbouwof steellengtewasvaakonvoldoende.Van 'KampfsBlue'werdenvan de
drie herkomsten envan 'MarketGrowersBlue'vanéénherkomst,kwalitatief
goedebloemengesneden.Indeviergevallenwasechter ondanks de gunstige
weersomstandigheden gemiddeld 17%vandebloemenaangetast doorBotrytis.
Voormeerinformatie zie 'Verslag proeven 1984/85ProeftuinRijnsburg'.

MATRICARIA
Matricariavoorbloeiinhetnajaar
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Op 7 augustus werdenplantenvanMatricaria 'WhiteIvanka'indrieplantdichthedenuitgeplant.Vanaf 28augustuswerdgedurende zeswekendagverlenging toegepast tot16uuren 18uurperetmaalmetgloeilampen (15Watt/m^)
enSL-lampen(2Watt/m2).
Resultaten
Metbeidelamptypenwerdbijeendagverlenging tot16uur per etmaal eind
oktoberbloemenvangoedekwaliteitgeoogst.Eenplantdlchtheidvan96plantenperm 2voldeedbijdezeplantdatumgoed.
Voormeerinformatie zie 'Verslag proeven 1984/85ProeftuinRijnsburg'.

Matricaria:Lichtintensiteit tijdensdagverlenging
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Op-op13januariuitgeplante-Matricaria(96planten/m )isvanaf 3 februari kunstmatige dagverlenging toegepast.Doorhetongelijkmatigverdeeld
ophangenvandelampenmeteengezamenlijkvermogen van 830 Watt op een
oppervlakte van 170 m^ kondenop36uitgezetteveldjes lichthoeveelheden
worden gemetenvan5tot70lux.
Resultaten
Debloemenwerdenvan 17apriltot30aprilgeoogst.Naarmate delichtintensiteit hoger was nam delengtegroei eerderaf,werddebloeivervroegden
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lichtintensiteit tijdens de dagverlenging, bloemen van goedekwaliteit
geoogst.
Voormeerinformatie zie 'Verslagproeven 1985/86ProeftuinRijnsburg'.

NARCIS
Eensortimentnarcissenvoorbloei indecember/januari
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Op25november,2,9en16december,meteenvoorafgaande koudeperiode van
respectievelijk15,16,17en 18koudeweken iseenaantalinkistengeplante
cultivars indekasgezetbij16°C.Decultivars 'Florissant','Meeting' en
'Peeping Tom' werdenvoorhet tweede jaar,'Bylgia','Ellen ','LasVegas'
en 'MoneyMaker'werdenvoorheteerstopgeplant.
Deresultatenvan dezeproef zijnweergegeven in 'Verslag proeven 1985/86
ProeftuinRijnsburg'.

NEMATANTHUS
Introductievannieuwe cultivarsvanNematanthus
Ir.P.W.M.Lentjes,Aalsmeer
In het produktvemieuwingsonderzoekbijGesneriaceae iseenaantalsoorten
encultivarsvanhetgeslachtNematanthusgetoetstalspotplant. De meeste
soortenencultivarsvanditgeslachtheettenvroegerHypocyrta.DegetoetstecultivarszijnverkregenuitdeVerenigde StatenenuitIerland.
Resultaten
Nateelt-enhoudbaarheidsproeven zijnviercultivarsgeïntroduceerd:
N. ' T r o p i c a n a '
Nietgeheelnieuw,alopkleine schaalgeteeld.Quahoudbaarheid de minste
vandevier.
N. ' R i o '
Net als ' Tropicana'afkomstig uitdeV.S.Heeftegaallichtgroenbladen
zeeropvallendeoranje-rodebloemen. 'Rio'kanhethele jaarknopvormen.
N. 'Heren s'
Verkregen uitIerland.Heeftdonkergroenblad en oranje-rode bloemen. De
plantdoetineenaantalopzichtenaan 'Tropicana'denken.Kanhethelejaar
bloeien.
N. ' G i e t v o z '
Verkregen uitIerland.Heeftdonkergroenblad,metrodevlekop onderzijde.
Debloemisoranje-geel.Bloeitniet zorijk,maar isookalsbladplant zeer
aantrekkelijk.
Conclusie
Opgrondvan teelt-en houdbaarheidsproeven zijn bovengenoemde cultivars
geïntroduceerd. Vijftien telershebbenplantmateriaalaangekocht.Voormeer
informatie overhetgeslachtNematanthus,decultivars,teelt en houdbaarheid wordt verwezennaar 'VakbladvoordeBloemisterij'41 (1986)37:44-47
ennaarInternVerslagnr.31vanhetProefstationvoordeBloemisterij.
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Nematanthus'Gietvoz'
NERINE
VerleggenvandebloeibijNerinebowdeniivan oktobernaarmei
Ing.C.G.T.Uitermark,Aalsmeer
Om inmeibloei terealiseren moet,uitgaandevan een teeltduur van acht
maanden, in oktober worden geplant. Doelvandezeproefwasombijvier
partijenbollen debloei teverschuiven totdatmenuitkomt opbloeiin mei.
Uitgegaan is van in november 1981gerooidebuitenbollen.Hetverschuiven
naar plaatdatum 1oktober isinêên stapgebeurd (behandeling I)en ook in
stappen van twee, drieofvier jaar(respectievelijkbehandeling II,III,
IV). Eenbeschrijving vandezeproefen de resultaten t/m 1985 zijn te
vinden in 'BloemisterijonderzoekinNederland over 1982',p.207,over1984,
p.306 enover 1985,p.105.
Resultaten 1986

Beh.

Plantdatum
1985

I
II
III
IV

1okt
1okt
1okt
1okt

Bewaarduurin
Bloeipercentage
maanden
1986
v.Roon
Stam'63 v.Roon Stam'63
3,5
41
36
3,5
40
29
3,5
3,5
41
46
3,5
3,5
3,5
3,5
17
49
140

Gemiddelde bloeidatum1986
v.Roon
3tam'63
29/4
6/5
8/5
8/5
10/5
11/5
18/5
10/5

Inhetvierde seizoenwasereenmatigherstelvande bloei (36%-49%) met
uitzonderingvanbehandeling IIbijhet type 'Stam '63'dievoor29%bloeide
enbehandeling IV,type 'VanRoon'met17%bloei.Indit seizoen waren de
verschillen metbetrekking totdebloeitijdgering.
Conclusie 1981 t/m1986
Alle viermethoden leidden totslechte ofmatigebloeiresultaten waarbijde
laagste snelheidvanbloeiverlegging (IV),debeste resultaten tezien gaf,
met name bij 'Stam '63'.Onderdevoorwaarde datdeteeltduurnooitlanger
mocht zijndannegenmaanden inverband metdeminimale bewaarduur van 90
dagen, voldeden alleen de tweebehandelingen metdelaagste snelheidvan
bloeiverlegging (IIIenIV).
Meer informatie overdeze proef isvermeld inInternVerslagnr.44van het
Proefstation voordeBloemisterij.

InvloedvandewatergeefstrategieopgroeienbloeibijNerinebowdenii
Ing.C.G.T.Uitermark,Aalsmeer
Het doel, de opzet endeuitvoering (eerste seizoen)staanbeschreven in
'BloemisterijonderzoekinNederland over 1985',blz. 106. De behandelingen
waren:
I deverdere teeltdrooggehoudenvanaf1—12—'85
II normaalwater totdebloei
III tweemaaldehoeveelheidvanIIgespreid overeendubbelaantalgietbeurten
IV normaalwater tothetrooien
V tweemaaldehoeveelheidwatervanIV,gespreid over een dubbel aantal
gietbeurten
Nabewaringbij2°Cgedurende94dagenwerdendebollen op20september1985
geplant.Vanafdiedatum zijndebehandelingen eenherhalingvanhet vorige
jaar.Op15juli1986werdmethetrooienvan debollendeproefbeëindigd.
Resultaten
Behandeling

I
II
III
IV
V

UitvalX
over2jr.

Bloei%
2ejaar

37a
31a
23b
14c
14c

52a
60ab
66bc
75cd
66bd

steellengte
(cm)2ejr.

48,8a
58,3b
57,9b
62,3b
62,2b

bolgewicht
(g)incl.
klistersper
15-7-'86
67,4
87,8
88,5
103,7
108,9

watergift2e
seizoen 1/nr- •bed
79
193
268
408
710

Gelijke lettersbijverschillendebehandelingen pergrootheid gevenaandat
ertussendebehandelingen geenbetrouwbaar (P=5%)verschilaanwezigis.
Hetuitvalpercentageneemtbetrouwbaar afbij een ruimere watergift. Een
drogere teeltwijzewerktklaarblijkelijkbolrot indehand.Zowelhetbloeipercentagealshetkwaliteitsaspect steellengtewerden inhet tweede seizoen
positief beïnvloed dooreenregelmatigewatergiftgedurendehetheleteelt-
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seizoen.Alsvoorhetbolgewicht (inclusiefklisters)de situatie na twee
seizoenen wordtvergeleken methetgemiddeldebolgewichtvôôrdeeerstemaal
planten (46,1g)danblijktdegewichtstoename tevariërenvan1,5maalvoor
behandeling I tot 2,4maalvoorbehandelingV.Uitdetabelblijktdatde
grootsteverschillenwordengerealiseerd tussendebehandelingen I, II en
IV.Debloeitijd,hetaantalbloemen perschermendebewaarverliezen werden
nietbetrouwbaarbeïnvloed doordewatergeefstrategie.
Conclusie
Een regelmatigewatergift (afgestemd opdegroeistadiaende klimaatomstandigheden) gedurendehetgehele teeltseizoenwerktbevorderend opdeproduktie.

SchermproefNerinebowdenii
Ing.C.G.T.Uitermark,K.deJager,Ing.L.Miedema,Aalsmeer
In juni 1985iseenpraktijkproefgestart inHeemskerk.Gedurendedezemaand
werden twee afdelingen vanieder1000m^beplant.Inbeideafdelingenwas
eenacrylscherm geïnstalleerd,datalleen 'snachts werd gebruikt. Tevens
bevond zichinéënafdelingeenextravochtkierschermvanpolyethyleenfolie.
Dit schermisvanaf eindnovember 1985 totheteinde van de teelt (begin
maart) gesloten gebleven. Nagegaanwerdwatdegevolgenwarenvanhetgebruikvanhetvochtkierscherm opdegroeienbloei.Meer informatieover de
opzet van deze proef staatvermeld in 'BloemisterijonderzoekinNederland
over 1985',p.106'.
Resultaten
Nadathet vochtkierschern was dichtgetrokken werden de klimaatfactoren
geregistreerd. De gemeten klimaatfactoren verschilden tussenbeideafdelingennietbetrouwbaar,metuitzonderingvanhetlichtnlveau (zie tabel).
Het vochtkierscherm bleek 17% licht teonderscheppen.Debloeionderhet
vochtkierschermwasbetrouwbaar (21%)lager.Ditbloeiverliesweegtniet op
tegendeenergiebesparingen van ]0
rn-Vm
.
Plasticfolie
ja
nee

Kastemperatuur (°C)
14,1
14,1

R.V.

75
74

Lichtniveau
relatief
83
100

Bloeipereentage

41
62

Energieverbruik
(m3/m2)
30
40

Conclusie
Het vochtkierscherm, op deze wijze toegepast,onderscheptveellichten
leidt totaanzienlijkebloeiderving.Misschien leidteenandere manier van
schermen, bijvoorbeeld alleen gedurende zeer lagebuitentemperaturenen
helderweerofgedurendedenacht totandereresultaten.
Meerinformatie overdezeproefisvermeld inInternVerslagnr.23van het
ProefstationvoordeBloemisterij.
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Ethyleenbehandeling Nerinebowdenii
Ing.C.G.T.Uiterraark,Aalsmeer
Het juiste rooitype vanNerinebowdenii issterkafhankelijkvandeknopgrootte.Deknopdiehetvolgend seizoen totbloeikomtmoetminimaal 12 mm
zijn op het moment van rooien.Kleinereknoppen zijnnogniet 'rijp'en
gevendaaromvaakgeenbloem.Vanaf 15november 1984 zijn gedurende drie
maandenbollenbewaard endaarnanegenmaandengeteeld.Omna tekunnengaan
ofeenethyleenbehandeling invloed heeft opdebloei(zoalsbijvoorbeeld bij
iris hetgeval is), isiederemaand een partijbollen (tijdensdebewaring)
ofplanten (tijdensdeteelt)behandeld met ethyleen (500 ppm, 24 uur,
20°C). In het tweedeteeltseizoen werd dusnagegaanwatheteffectwasvan
debehandelingen inheteerste seizoen.Erwerd dusin het tweede seizoen
geenethyleenmeer toegediend.
Resultaten
Het bloeipercentage varieerde in het eerste seizoen tussen89%en107%,
zonderdaterduidelijk sprakewasvan een 'ethyleen-effect'. Dit zelfde
geldt voor het aantal bloemen perscherm(7,4tot8,0)endegemiddelde
bloeidatum die voor alle behandelingen viel op 4 september 1985. De
steellengtevandepartijdieinaugustus1985werdbehandeld wasbijna9cm
korterdanhetgemiddeldevan deoverige partijen (53,1 cmtot56,3cm).Dit
kwamomdatdestelen reeds strektenophetmomentvandebehandeling.
Inhettweede seizoenwasergeenna-effectvandeethyleenbehandeling opde
groothedenbloeipercentage,steellengte enhetaantalbloemen inhetscherm.
Tevensbloeiden allebehandelingen gelijktijdig.
Conclusie
Ethyleen, op deze wijze toegediend tijdensdebewaring endeteeltheeft
geen invloed opdebloeiresultaten.

AfzetontwikkelingenbijNerine
Ing.L.Oprel,Aalsmeer
Nerinebehoort totdekleinegewassen.Deoppervlaktevan 25ha onder glas
(1985) betekent 0,7% vanhet totaleareaalsnijbloemen onderglas.Nerine
groeitechterinbetekenis,metnamedelaatstepaarjaren.
Resultaten
DeproduktgroepNerinebestaathoofdzakelijk(circa95%)uiteen soort, de
rozeNerinebowdenii.DeNerineteelt iseenkasteelt,slechtseenkleindeel
vandebloemen (6%in1985)wordtbuitengeteeld.
DeaanvoervanNerinekenteenduidelijk seizoenpatroon.Vrijwel de gehele
aanvoer valt in deperiodeaugustus totenmetjanuari.Inoktoberiseen
aanvoerpiek,diewordtversterkt doorde aanvoer van de buitenteelt. De
laatste jarenwordtgetrachthetaanvoerpatroon tewijzigen doorbloeispreiding.Daterindemarktbehoefteisaanmeerjaarrondaanvoerblijktuit de
import inhetvoorjaar (aprll-mei).Deprijsissinds1970onderinvloedvan
hetuitbreidende aanbod gedaald.Delaatste jarenechter tekentzichbijeen
stijgende aanvoer een stabilisatievandeprijsafopeenniveauvanongeveer50cent (prijspeil 1980).Deomzet ishierdoor de laatste paar jaar
snelgestegen.
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Conclusies
Twee belangrijke zakenvragennudeaandachtomdepositievanNerineopde
markt teverbeteren:jaarrondaanvoer en sortiment (kleur). Meer informatie
over dit onderzoekisvermeld inInternVerslagnr.3vanhetProefstation
voordeBloemisterijen VakbladvoordeBloemisterij41 (1986)20:29.

PAPHIOPEDILUM
Bloeibeïnvloeding bijPaphiopedilum
Ing.P.C.vanOs,Aalsmeer
Paphiopedilum geteeld als snijbloemheeft haar hoofdbloei in de periode
september t/m februari.Indeperiodeaprilt/m juliwordterweinigPaphiopedilumaangevoerd.Middelseen hoge temperatuurbehandeling gedurende de
gehele teelt wordt op hetProefstationAalsmeergetrachtdebloeiinhet
najaar uit testellen en teverschuivennaarhetvoorjaar.
Dooreenkoudeperiode tegeven indezomerwordtgetrachtde bloei in het
voorjaar testimuleren.Deproef isin januari1986gestartmetdecultivars
'KingArthur'en 'Leeanum'.
Resultaten
De scheutvormingvan januarit/m oktober '86werdbij een teelttemperatuur
van 20/22°Cinplaatsvan 16/18°Cverhoogd met42%bij 'KingArthur'en52%
bij 'Leeanum'.Verdere resultatenmoetennogwordenafgewacht.

PELARGONIUM
UitgiftegeurendePelargonium-cultivars alsbladplant
Ir.P.W.M.Lentjes,Aalsmeer
In hetkadervanhetproduktvernieuwingsonderzoek bijpotplanten isopvele
plaatsen gezochtnaar 'nieuwe'potplanten.Zo ook binnen een verzameling
geurende planten vanDr.Ir.P.vanderPolvan deLandbouwuniversiteit te
Wageningen.EenaantalPelargonium-cultivars uitdeze geurcollectie is in
Aalsmeergetoetstalspotplant.
Indetoetsingkwamenvijf aantrekkelijkecultivarsnaarvoren.
Pelargonium xblandfordianum
Forse,compacteplantmetgrijs-groen,diepingesnedenblad.Muskusgeur.
Pelargonium crispum 'Queen ofLemons'
Snelgroeiende plantmetegaalgroenblad.Citroengeur.
Pelargoniumxfragrans 'Variegated CreamyNutmeg'
Zeercompacteplant,bladmetgeel-crème rand.Nootmuskaatgeur.
Pelargoniumgraveolens 'LadyPlymouth'
Compacte plant met diepingesneden geelbont(jong)ofcrème-witbont(oud)
blad.Rozen-enmintgeur.
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Pelargonium graveolens TLadyPlymouth'
Pelargonium 'OldSpice'
Compacteplantmetgrijsgroen,fluweelzachtblad.Beschrijving van de geur
varieertvanappelgeur,appel-ennootmuskaatgeur totpepergeur.
Conclusie
Vandezevijf cultivarsisplantmateriaaluitgegeven.Ziehiervoorhetartikelin 'VakbladvoordeBloemisterij '41(1986)35:38-39.Negen telers hebbenplantmateriaalaangekocht.

PERKPLANTEN
GebruikswaardeonderzoekbijEenjarigePerkplanten
Ing.J. Bonnyai,Aalsmeer
In hetkadervanhetGebruikswaardeonderzoekbijEenjarige perkplantenwerdenin1986devolgendegroepen eenjarigen in Aalsmeer voor beoordeling
opgeplant.
-Verbenahybridaalsperkplant
-Verbenahybridaalshangplant
- ImpatiensNewGuineatypen
- Diverseeenjarigeperkplanten
De beoordeling werd uitgevoerd doorhetPerkplantencomitë(V.K.C.)vande
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KoninklijkeMaatschappijTuinbouwenPlantkunde.
Eenoverzichtvanallebeoordeelde rassen inclusief toegekende waarderingen
werdverwerktinRapportnr.39vanhetProefstationvoordeBloemisterijte
Aalsmeer.

Invloedvandeplantdichtheid (setjesmaat)opde weggroei en houdbaarheid
vanperkplanten
Ing.M.Th.deGraaf-van derZande,Aalsmeer
In eenopplanting zijnperkplanten,opgekweektinverschillende setjesmaten
opvijf (perkplanten)bedrijven,beoordeeldop hun plantvorm, weggroei en
houdbaarheid.Doelvandeproefwashetbepalenvanhetoptimaleenmaximale
aantalplantenpersetjetenaanzien van kwaliteit en houdbaarheid. Het
betreft de gewassenCalceolaria (16-24-32),grootbloemigeTagetes (16-24),
Ageratum (24-32),Impatiens(24-32)enVerbena (24-32).De getallen tussen
haakjesgevendeaantallenplantenpersetjeweer.
Resultaten
Gedurende achtwekenwerdendeplantenbeoordeeld.Erkondenuitdezeproef
geen statistischbetrouwbare conclusiesgetrokkenworden. In het algemeen
konhetvolgendeopgemerktworden:
- ruimer geteelde planten slaannahetuitplanten snelleraandanplanten
geteeldbijhogeplantdichtheid
-dehergroeivanplantenmetrijpebloemenofbloelwijzen ismoeilijkerdan
vanplantendienoginknopzijn.

InvloedvanremstofconcentratieenECopdeplantvorm,weggroeienhoudbaarheidvan perkplanten
Ing.M.Th.deGraaf-van derZande,Aalsmeer
IneenproefmetPetuniagrandifloraFl-hybridecv. 'BlueFlash'enPelargonium Fl-hybride cv.'RingoWit',beidegeteeld insetjes,alsmedePelargoniumZonalecv. 'IreneRood'inpotmaat10,5cm,isgezochtnaar de grenswaarden vanremstofconcentraties enbemestingsniveauswaarbovenkwaliteitsverminderingoptreedt.
Drieremstofconcentratiesteweten:
voorPelargoniumZonaleCCC1,2en3ml/l,intotaaldriemaal,voor Pelargonium Fl-hybride CCC 1,2,5 en4ml/l,intotaalzesmaalenvoorPetunia
Fl-hybrideAlar643,5en7gram/l,intotaalviermaalen drie concentraties voedingsoplossing, datwilzeggenmetdevolgendeEC-waarden:EC1,5;
EC3enEC4,5 inmS/cm (25°C),werdentoegediendinallenegencombinaties.
Na de opkweek werden metingen verrichtendaarnavolgdeeenuitplanting
waarbijdeplantengedurendeachtwekenwerdenbeoordeeldophunsierwaarde.
Resultatenopkweek
DehoogtevandeEC(1,5;3of4,5mS/cmbij25°C) bleek geen invloed te
hebben opdelengtegroei.DeverwachtegroeiremmingbijEC4,5bleef,bijde
toegepastewaterhoeveelheid,uit.Debloeiwerd echter door een hoge EC
vertraagd. Een hogere remstofconcentratie remdedelengtegroeimeer,maar
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veroorzaaktebijPelargoniumgewasschadedieechtervan tijdelijkeaardwas.
Quaplantvormwerdendesterkstgeremdeplantenalsbestebeoordeeld.
Resultaten opplanting
Gedurende de geheleopplantingwerdendesterkstgeremde plantenalsbeste
beoordeeld.Criteriawaren: plantvorm, hergroei, kwaliteit van blad en
bloem,bloeirijkheidenhomogeniteitvandepartij.
Conclusie
Een hoge EC bleek geengroeiregulatorvoorperkplanten.Grenswaardenvan
remstofconcentratiesen bemestingniveaus waarboven kwaliteitsvermindering
optreedtzijnindezeproefnietgevonden.

Invloed van teeltmaatregelen en transport opdeweggroeienhoudbaarheid
vanperkplanten
Ing.M.Th.deGraaf-vanderZande,Aalsmeer
IneenproefmetPetuniaGrandifloraFl-hybridecv.'BlueFlash'enPelargonium Fl-hybride cv.'RingoWit',beidegeteeld insetjes,alsmedePelargoniumZonalecv.'IreneRood'geteeld inpotmaat 10,5cm,isonderzochtwelke
nadelige invloedeen transportperiodeheeftopdeweggroeienkwaliteitvan
perkplanten.Bovendien isonderzochtwelkecombinatie van teeltmaatregelen
(remmen en bemesten)dehoogstegarantiebiedtvooreenvlotteweggroeiin
detuin.
Resultaten
Detransportsimulatie (driedagenineendonkerecelbij17°Cen 70% r.v.)
had eenzeernadeligeinvloed opdeweggroeivandePelargoniums.Zowelbij
deFl-hybridenalsbijdeZonaletradeengrotematevanknopverdroging op,
niet alleen inderijperebloeiwijzen,maarookbijdebloemstelen dienog
tussenenonderhetbladverscholenwaren.Eerstzeswekennahetuitplanten
waren de verschillen inbloeirijkheid tussenwelennietgetransporteerde
plantenverdwenen.Deteeltmaatregelen (diversecombinaties van bemestingniveausenremstofconcentraties teweten:
EC 1,5;3of4,5mS/cm(25°C)gecombineerdmetvoorPelargonium zonale1,2
of3ml/l;voorPelargoniumFl-hybride 1,2,5 of4mlCCCperliterenvoor
Petunia3,5of7gramAlar64perliter,blekengeen invloed te hebben op
de transporttolerantievanPelargonium.DeschadediePetuniaondervondvan
hettransportwasvanzeerkorteduur.Delanggerekte,lichtekoppen kleurdenweerbijennaëënweekwashetverschilmetniet-getransporteerde plantenalnietmeerzichtbaar.
Hetonderzoeknaardetransportgevoeligheid vanPelargonium wordt in 1987
voortgezet.

PHALAENOPSIS
Bloeibeïnvloeding snij-enpot-Phalaenopsis
Ing.P.C.vanOs,Aalsmeer
Uit bloeibeïnvloedingsproeven in1985/'86isgeblekendateenkoudeperiode
vanvierweken (18°C)indeperiodevan week 20 tot 36 bloeivervroeging
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geeft. In de periode meitotoktoberistelkensgedurendevierwekeneen
temperatuurverlaginggegeven.Indeproevendievoorjaar '86 gestart zijn
wordtderelatiekoelduurenkoeltemperatuurnaderonderzocht.
Resultaten
Pot-Phalaenopsis: koelen indeperiodevanweek20tot36gafbloeivervroeging.Bloemtakknoppen worden directzichtbaaraanheteindvandekoelperiode. Plantgrootte speeldeeenondergeschikte rol.De tijdsduur tussenaanleg
vandebloemtakknop totbloeiisafhankelijkvanhetjaargetijdeenisinde
winterperiode langerdaninandereperioden.
Snij-Phalaenopsis:koelen indeperiodevanweek20tot36geeftvervroeging
vandehoofdbloeivanvoorjaarnaarnajaaren winter. Koelen na week 38
geeft een verlating van dehoofdbloei.Produktieverhoging doorkoelenis
nietduidelijkaantoonbaar.Schadeaanbloemenalsgevolgvanhetkoelen is
niet waargenomen. Snij-Phalaenopsis bleekeenlangere jeugdfase temoeten
doorlopenvóórlagetemperatuurinvloedkanuitoefenen.
Conclusie
Viabloeibeïnvloedingmetlagetemperatuur isaanvoervan pot-en snij-Phalaenopsisvan september t/mdecembermogelijk.
Meer informatie is vermeld in 'Vakblad voordeBloemisterij'41(1986)
21:44-45;41(1986)28:38-42;41(1986)45:54-55.Deproevenmetpot-Phalaenopsiswordenvoortgezet.

Bloemstengelvanpot-Phalaenopsiskankorter
Ing.P.C.vanOs,Aalsmeer
Een te langebloemsteelvaneenpot-Phalaenopsis iseenbelemmeringbijde
afzetengeefteenminderfraaievormaan de plant. Op het Proefstation
Aalsmeer is nagegaan watdeinvloed isvanverschillende remstoffen opde
lengtevandebloemsteel.Deproefisuitgevoerd direct nadat in 1985 in
week 40veeljongebloemtakknoppen zichtbaarwerden.Gespotenwerdeenmalig
metCCCindeconcentraties2;3en4ml/l;Alar1,5;3en4,5 g/len Reducymol100,200en400ml/l.
Resultaten enconclusies
Reducymol remde de lengte van debloemsteelhetmeest,terwijlAlarhet
minsteeffect teziengaf.ReducymolgafinvergelijkingmetAlar gemiddeld
een 5 cm kortere bloemstengel. Denietgeremdebloemstengelshaddeneen
lengtevan+80cm.CCCgafeen enigszins wisselend beeld te zien. Een
bespuiting voordatdebloemtakknopging strekkengafdegunstigsteresultaten.Hoekorterdebloemstengel tijdensdebespuiting, des te groter het
effect. De verschillende concentraties per middel gavengeenduidelijk
verschiltezienindelengtevandebloemsteel. Bij herhaalde bespuiting
zou het effectmogelijkgrotergeweestzijn.Schadeaanbladofbloemenis
indezeproefnietwaargenomen.
Meerinformatieisvermeld in 'Vakbladvoor de Bloemisterij ' 41 (1986)
19:35.
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NaoogstbehandelingvanPhalaenopsis
Ing.E.Ch.Kalkman,Aalsmeer
Doel van de proeven was nagaan ofermogelijkhedenbestaan omhetslap
hangenvandebloemen tegen tegaanen de houdbaarheid te verlengen, In
verschillendeexperimenten isnagegaan:
- hoehetverloopisvandebruto-ennetto-wateropname gedurendeeenaantal
dagen
- ofverschillendevaasmiddelen of voorbehandeling met zilverthiosulfaat
gedurendeverschillende tijdsduren invloeduitoefenen opdebruto-ennetto-wateropname
- ofvoorbehandelingmetzilverthiosulfaat totdemogelijkheden behoort of
dat het toedienenvaneenvaasmiddelomhetslapgaanhangenvandebloemen tegentegaan,eenbeteralternatiefis
- watdeinvloed isvanverschillende soorten water, watertemperaturen en
zuurgraadvanhetwaterophetvaasleven
Het slap gaanhangenvandebloemenkan tegengegaanwordenendehoudbaarheidvandetakkenkanverlengdworden doorgebruik temakenvan het snijbloemenvoedsel universele Chrysal.Ookdemiddelen Chrysal-RVB,waaraanwel
ofgeen suiker toegevoegdwordtenFlorissant-400met suikerkunnengebruikt
worden; er kan danechterwelverkleuringvandesteelondereindenplaatsvinden.
Meerinformatieoverdezeproevenisvermeld inInternVerslag nr. 35 van
hetProefstationvoordeBloemisterij.

PHYSOSTEGIA
VeronicaenPhysostegiavoorbloeivervroegingonderglas
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Van tweevasteplantengeslachtenVeronicaenPhysostegia zijnelkdriecultivarsop26maartondervastglasuitgeplant.Naastonbelichtisop een gedeeltegedurendeachtwekendagverlenging toegepast.
Resultaten
Van de drie uitgeplante cultivars vanVeronicavoldeed 'Blauriesin'het
beste,VeronicalongifoliawasteongelijkmatigenVeronicavirginica 'Alba'
bloeide slechts éénmaal. Dagverlenging in april enmeibeïnvloeddehet
resultaatniet.
Decultivar 'Summersnow'vanPhysostegiagafondankseenonvoldoende tweede
snede betere resultatendandecultivars 'SummerSpire'en 'BouquetRose'.
Doordagverlengingwerddebloeiietsvervroegd.
Voormeerinformatiezie 'Verslagproeven 1985/86ProeftuinRijnsburg'.

149

POTCHRYSANT
Selectie,teeltenuitgiftenieuwtypepotchrysant
Ir.P.W.M.Lentjes,Aalsmeer
Het I.V.T. teWageningen enhetProefstationvoordeBloemisterijteAalsmeerwerken samenaandeverbredingvanhetpotchrysantensortiment.
Nakomelingenvankruisingen metChrysanthemumpacificum zijn teruggekruist
metpotchrysanten énonderlinggekruist.Uitdezaailingenpopulatieszijnop
hetI.V.T.debesteplantengeselecteerd.DezezijninAalsmeer vermeerderd
enophun teeltkundigeeigenschappenbeoordeeld.Hierbijwerdéénstekper9
cm-potgestokenenwerddriemaalmet4g/lAlar64geremd.Ter vergelijking
werden drie reeds bestaandecultivarsmeegenomen,teweten 'Pert','Ivory
Light'en'Vista'.
Dein1986beoordeelde selectieswarenafkomstigvande zaailingenpopulaties
van zowel 1985als1986.
Resultatenenconclusies
Uit detweeselectieronden in1986kwameenaantalaantrekkelijkeselecties
naarvorenwatbetreftvormenkleurvandebloeiwijze,vroegheid en plantvorm. Deze zijn, samenmetdebestenummersvandevoorgaande jaren,eind
1986alshalfproduktentekoopaangeboden aande Nederlandse (pot)chrysantenveredelaars. In totaal betreft het21nummers.Begin 1987zaloverde
uitgiftebeslistworden.

Invloedvanaanvoerstadium,transportduurenherkomst opdehoudbaarheidvan
potchrysant
Ing.G.E.Mulderij,Aalsmeer
In drie jaargetijden zaldeinvloedvanaanvoerstadium,herkomstentransportduuropdehoudbaarheidvanpotchrysantenwordengeïnventariseerd. Voor
de eerste periode (juli-halfaugustus1986)zijndeplantengeleverddoor
zestelers,hetraswas'Surf'.
Degewensteaanvoerstadiawaren:
rauw(onrijp)-enkelegesprongenknoppen,geenbloemen
middenstadium-éénoftweeopenbloemen perplant
rijp
-meerdanvijfopenbloemenperplant
Deplanten ondergingen een transportsimulatievannul (controle), drie of
zevendagen.
Resultaten
De telerssorteerdendeplantenergverschillend.Hierdoorwashetmoeilijk
omeenbeeld tekrijgenvandeinvloedvandeaanvoerstadia opde houdbaarheid.
Tussen twee verschillende stadia(rauwenmiddenstadium)isbijdezeproef
geenverschilwaargenomen.Erwasweinig transportschade,bij enkele rijpe
planten waren bloemen door smetaangetasten,vooralnazevendagentransportsimulatie,wasereen lichtebladverkleuring.Detransportsimulatie had
eenduidelijkeverminderingvanhetaantalbloemen totgevolg.
De herkomstinvloed was groot,metnamedooréénherkomst,dieaanzienlijk
zwaardereplantenhadgeleverd.Deoverigeherkomstenverschildenweinigvan

150

elkaar.
Deproefzalin1987wordenvoortgezet.

POTPLANTEN
Toetsing van gewassen uit AustraliëenNieuw-Zeeland opgeschiktheidals
potplant
Ir.P.W.M.Lentjes,Aalsmeer
Inhetkadervanhetproduktvernieuwingsonderzoek werdeen aantal gewassen
uit Australië en Nieuw-Zeeland getoetstvoordeteeltalspotplant.Drie
gewassenwerdenin1985geïntroduceerd (zie'BloemisterijonderzoekinNederland over 1985', p.72-73).Mettweevandezegewassen ishetonderzoekin
1986opbeperkte schaalvoortgezet.Daarnaastwerden twintiganderegewassen
getoetst,verkregenviaeenonderzoekinstelling indeVerenigdeStaten.
Resultaten
DeteeltduurvanCoprosmakirkii 'Variegata'enHebeellipticabedroeginde
winter20wekeneninhetvoorjaar14-15weken,zoalsreedseerderwaswaargenomen.
De houdbaarheid vanCoprosmaenHebeelliptica,getoetstdoorProefstation
BoskoopenSprengerInstituut,bleekgoed tezijn:meer dan 12 weken bij
1000en10.000lux.
Coprosma isookgetoetstinhetGebruikswaardeonderzoek EenjarigePerkplanten.Hetgewasbleekbuiten snelteverhoutenentraagtegroeien. Het had
een goede weerbestendigheid en bleek geschiktalsbodembedekkerenvoor
plantenbakkenenschalen.
Detwintiggewassenverkregenviacollega-onderzoekersindeV.S.zijnnade
eerste toetsing allemaal afgevallen,vooralvanwege lagegroeisnelheiden
slechteplantvorm.
Conclusie
CoprosmaenHebeelliptica zijngoedhoudbarekamerplanten,met een teeltduur van 14-20weken.Voormeer informatie,onderandereeenoverzichtvan
allegetoetstegewassen,wordtverwezennaarInternVerslagnr.30 van het
ProefstationvoordeBloemisterij.
Daarnaast wordt Coprosmabeperktaanbevolenalsperkplant(zieRapportnr.
39vanhetProefstationvoordeBloemisterij).
Hetonderzoekishiermeeafgesloten.

Teeltonderzoekbijvaste plantenalspotplant
Ir.P.W.M.Lentjes,Aalsmeer
Voorhetderdeachtereenvolgende jaariseenproefgedaanmetvasteplanten,
geteeldalspotplantenaantevoerenvoormoederdag.Hetonderzoekbegonin
1984meteensortimentstoets (zie'VakbladvoordeBloemisterij' 40 (1985)
3:44-45). Hetvervolgin1985bestonduiteentweedesortimentstoetsenuit
een teeltproef (zie'VakbladvoordeBloemisterij'40(1985) 34:32-35. Het
gebruikvanremstoffenbleekperspectief tebieden.Hetonderzoekhiermeeis
in1986opkleine schaal voortgezet bij Achillea x taygetea, Lavandula
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angustifolia 'HidcoteBlue'enSalviasuperba'Ostfriesland'.BijSantolina
chamaecyparlssusiseenvergelijkendeproef gedaan met verschillend uitgangsmateriaal. Aansluitend aan de teeltproefwerd dehoudbaarheidonder
huiskaraeromstandighedenbepaald.
Resultaten
A c h i l l e a
x
t a y g e t e a
CCCbleekdelengtegroeinauwelijks teremmen.Door bespuitingen met Alar
werd delengtegroeiwelduidelijkgeremd.Helaaswerd ookdebloeivertraagd
enkwamenerminderbloeiwijzen totontwikkeling. De houdbaarheid van de
bloeiwijzenwasgoed,vanhetbladslecht.
S a l v i a
s u p e r b a
' O s t f r i e s l a n d '
De met Alar geremdeplantenhebbennietgebloeid.Waarschijnlijkiserte
vaakgeremd.
L a v a n d u l a
a n g u s t i f o l i a
' H i d c o t e
B l u e '
CCC gaf s l e c h t s een g e r i n g e v e r k o r t i n g van de b l o e m s t e l e n . Alar verminderde
de l e n g t e van de b l o e m s t e l e n d u i d e l i j k , maar v e r t r a a g d e de b l o e i . De p l a n t e n
b l o e i d e n onder huiskameromstandigheden ongeveer d r i e weken.
S a n t o l i n a
c h a m a e c y p a r i s s u s
Zowel stekken in j u n i a l s e i n d a u g u s t u s r e s u l t e e r d e in a a n t r e k k e l i j k e
t e n met een goede h o u d b a a r h e i d .

plan-

Conclusie
Lavandula en Santolina blijken mogelijkheden tehebbenalspotplant.Bij
Salviamoetenvraagtekenswordengeplaatst.Achillea lijkt ongeschikt. De
resultaten zijnuitgebreiderbeschreven in 'VakbladvoordeBloemisterij'41
(1986)29:42-43.
Hetonderzoek ishiermeeafgerond.

BloeienhoudbaarheidvanPrunusenMalusalspotplant
Ir.P.W.M.Lentjes,Aalsmeer
OpinitiatiefvandeproduktvernieuwingscommissievandeV.B.A.is in 1984
op de proeftuin 'DeBoutenburg' teLiendeneenproefgestartmetPrunusen
Malusalspotplant.Hoofddoelvandeproefwasverbeteringvande struikopbouw door behandelingenmetgroeiregulatoren.Daarnaastwerden inAalsmeer
waarnemingenverrichtmetbetrekking totbloeienhoudbaarheid.
Resultaten
Prunus 'Okamë'bloeidezeervroeg,alindetweede helft van januari. De
bloeiwasbijverschillendebehandelingen rijk,maarzeerkort:zelfszonder
afzetsimulatienoggeentweeweken.Elkebloemafzonderlijk bloeide korter
daneenweekenvielvervolgensaf.
DeMaluscultivars 'Profusion'en 'Gorgeous'bloeideneindmaart.'Gorgeous'
bleeknogalgevoelig voor de afzetsimulatie (bruinverkleuring bladeren,
knoppen enbloemen). 'Profusion'bloeiderijkerenlangerdan 'Gorgeous'en
hadeenmeeropvallendeknop-,bloem-enbladkleur.Debloemblaadjes vielen
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niet zosnelafalsbij'Okamé'.
Conclusie
Prunus 'Okamé'heeftvanwegedezeerkortebloeiduurendebloeraruislechts
zeerbeperktemogelijkheden.Malus,metname 'Profusion', heeft meer perspectieven. Voor gebruikalspotplantisverbeteringvandestruikvormnog
nodig.
Voormeerinformatieoverditonderzoek inLiendenenAalsmeerwordt verwezen naar artikelen in 'VakbladvoordeBloemisterij'41(1986)38:40-41en
in 'DePlantenbeurs'99(1986)49:5en7.

Nutriënten-enwaterbalansvoorpotplanten opeb/vloed-watergeefsysteem
Ir.C.deKreij,Aalsmeer
Doelvandeproef ishetopstellenvaneennutriënten-en waterbalans voor
potplanten (met alsproefgewasCodiaeum)geteeld opeb/vloed-watergeefsysteem.Ditisgedaanbijvierverschillende substraten en drie watergeeffrequenties. De proef isuitgevoerd indezomer(junitotenmetaugustus
1986).
Resultaten
Bijdewaarnemingendieaanhetgewaswerdengedaan isertussendesubstraten geenverschilaangetoond.Bijdewatergeeffrequentiegeeft21xperweek
watergeven (=H)eenhogerversgewicht van de bovengrondse delen, drooggewichtvandebovengrondse delen,eengroteraantalbladeren perplant,een
groterbladoppervlak perplanteneengroterdrooggewichtvandewortels,in
vergelijking tot 7x per week (=M) en lxperweek(=L)watergeven.Het
verschiltussen 'H'en 'M'isnietbetrouwbaar (p=0,05); tussen 'H' en 'L'
is hetverschilwelbetrouwbaar.Uitdenutriëntenbalansblijkt,datbijde
meesteelementeneenkleindeelmet het stek wordt aangevoerd, een wat
groterdeelwordtaangevoerdmetdebasisbemestingvandepotgrond (PG-mix);
hetgrootstedeelvandevoedingsstoffenwerdmetdevoedingsoplossing aangevoerd.Verderblijkteengrootdeelvandevoedingsstoffenachterteblijvenindepot,metnamebovenin depot,waardanookeen sterke verzouting
optrad. Uitdewaterbalansblijktdatbijfrequentwatergevenhetwaterverbruikhogerisdanbijweinig frequentwatergeven.Deproevenworden voortgezet.

Praktijkervaringenmetverwarmdevloerenentabletten
Ir.J.V.M.Vogelezang,Aalsmeer
De laatste jarenzijnopveelpotplantenbedrijven tablettenenvloerenaangelegdmeteeneb-vloedwatergeefsysteem.Indemeestegevallen istevenseen
tablet-ofvloerverwarming geïnstalleerd.OpinitiatiefvandeNTS-eb-vloedcommissieiseenenquêtegehouden onder 30 praktijkbedrijven, waarin de
ervaringen met het watergeefsysteem centraalstonden.Opverzoekvanhet
ProefstationAalsmeer zijn tegelijkertijd tevens de ervaringen met de
tablet-/vloerverwarminggeïnventariseerd.
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Resultaten
Opvallend is dat op de meestebedrijvenmetverwarmdebodemsernietof
nauwelijksgeregeld wordt opeenpotgrondtemperatuur,terwijl men wel een
bepaaldewaardenastreeft.Menregeltopdeluchttemperatuur enprobeertmet
eenbegrenzing opdewatertemperatuur tevoorkomen dat de potgrondtemperatuurtehoogoploopt.
De ervaringenmetverwarradebodems zijn positief.Erzoueenbeterbeheersbaarmicroklimaat ontstaan,waardoor degroeisnellerverloopt. Een aantal
gewassen reageertopvallend positief,mogelijkdooreenhogere potgrondtemperatuur.
Negatieveervaringen zoalscelbarsting alsgevolgvan tehoge watertemperaturen zouden mogelijk voorkomenkunnenwordenalsergeregeldwordtopde
potgrondtemperatuur inplaatsvande luchttemperatuur. De besturingsmogelijkheden vandezeverwarmingssystemen zouden iniedergevalhiermeeworden
vergroot.
Naarhetonderzoek toeliggenernog veel vragen op teeltkundig gebied.
Gegevens over deeffectenvanverwarmdebodemsopgewasgroei,kwaliteiten
(micro)klimaatzoudenkunnenresulteren ineenrendementsverhoging.
Meer informatieoverhet 'verwarmingsgedeelte'vandezeenquête is vermeld
in Intern Verslagnr.5vanhetProefstationvoordeBloemisterijinAalsmeer.

Invloedvan tabletconstructie optemperatuurverdelingbinneneentablet
Ir.J.V.M.Vogelezang,Aalsmeer
Uitoriënterendemetingen aaneenaantalproeftafelsmet tabletverwarming is
gebleken datdetabletconstructievangroteinvloed isopdetemperatuurverdelingbinneneen tablet.Opeenaluminium tablet waarbij de verwarmingsbuizen niet overal contact maakten met debodemplaat,zijnplaatselijk
potgrondtemperatuurverschillen geconstateerd van4°C (22,4 - 26,5°C). Bij
hogere tablettemperaturen liepditverschiloptot9°C(25,6- 34,7°C).Bij
eengoedbuiscontactkandit verschil teruggebracht worden tot 1°C. De
genoemde plaatselijke temperatuurverschillen betreffen potten dienaast
elkaar staan,maarwaarbijdeenepot6pdeverwarmingsbuisendeanderepot
tussen tweeverwarraingsbuizeninstaat.
Wanneer er sprakeisvaneengoed contact tussenverwarmingsbuisenbodemplaat,vindtdewarmteoverdracht vanbuisnaarbodemplaatsmiddelsstraling
engeleiding.Waarditcontactontbreekt,speeltalleenwarmteoverdrachtvia
stralingeenrol;eenkleineluchtspleet isvoldoendeomde overdracht via
geleiding uit te schakelen. Voor eengoedewarmteoverdracht envooreen
gelijkmatige temperatuurverdeling binneneentabletishetnoodzakelijk dat
deverwarmingsbuizen overdehele lengtecontactmakenmetdetabletbodem.

Micro-klimaat bovenverwarmde tabletten
Ing.J.M. Freriks,Aalsmeer
In een proef met potplantenwordtonderzochtonderwelkeklimatologische
omstandigheden condensatievanuitdeluchtophetgewasoptreedt.Ditonderzoek vindt op hetProefstationAalsmeerplaatsineen afdelingmetdaarin
verwarmdeeb-vloedtafels.HetgewasisBegonia.
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Bepaaldwordenonderanderedegerealiseerde pot-,blad-en luchttemperaturen,netto-straling endauwpunttemperatuur.Erwordtgekekennaardeinvloed
vanbepaaldeomgevingsconditiesenveranderingen indieconditiesinverband
methetgevaarvan condensatie ophetgewas.
De omgevingscondities op het momentvan condensatie zullen zonauwkeurig
mogelijk omschrevenworden.Mogelijke oplossingenvoorhetuit de gevarenzone blijven zullennajaar '87geformuleerd enuitgetestworden.Deoplossingenworden ineersteinstantie inhetregeltechnischevlakgezocht. Over
de groote van het condensatie-probleem indepraktijkbestaatnogenige
onduidelijkheid.Hetproefstation zalditindevormvaneen enquête boven
waterproberen tehalen.
Resultaten totnutoe
De klimatologische omstandigheden hebben totnu toegeencondensatieophet
gewas teweeggebracht.Veelinformatie isverkregen overdetemperatuurverdelingindelucht,potenplant.

Verspreiding enbestrijdingvan schimmelziekten bijbloemisterijgewassen op
kunstmatige substraten
Ir.H.Rattink,Aalsmeer
Opeb/vloed-tafelswerdonderzoekgedaannaardeverspreiding van Phytophthora nicotianae var.nicotianaebijPeperomiaenSaintpauliaenvanFusarium oxysporumf.sp.cyclaminisbijCyclamen.Inoculatievond plaatsdoorof
een sporensuspensievandeschimmelsaanderecirculerende voedingsoplossing
toetevoegenofdoor tussen degezondeplanteneenaantalziekeplanten te
plaatsen.Ondanksherhaaldeinoculatiesgedurende 12maanden,vondgeenaantastingen/ofverspreidingvanP.nicotianaeplaats.De schimmel werd ook
niet in devoedingsoplossing teruggevonden.BijCyclamenwerd aanvankelijk
ookgeenaantasting doorF.oxysporum f.sp.cyclaminiswaargenomen. Pas na
inoculatiemeteenhoeveelheidvan10 sporen perralvoedingsoplossing ofna
inoculatievandeindividuele plantenmet3mlvaneen sporensuspensie van
10 sporenpermlwerdeenaantastingverkregen.Deeerste symptomenwerden
naca.7,5weekwaargenomen.Naca.eenhalf jaarwashetaantastingspercentage vrijwel 100.Tienwekennadeinoculatiewerdengezonde plantenbijgeplaatst.Pasna15wekenwerdende eerste zieke planten waargenomen. De
aantasting verliep aanzienlijk langzamerdanbijdeplanten inheteerste
gedeeltevandeproef.Naeenhalfjaarwasslechtsca.50%van de planten
aangetast. Nahetbesmettenvandevoedingsoplossing werden regelmatigmonstersgenomenomdeaanwezigheidvanF.oxysporumaan tetonen.De schimmel
werd telkens,zijhetingeringehoeveelheden,aangetroffen.

Oorzakenvanverschillen inbedrijfsresultaatoppotplantenbedrijven
Ing.L.Oprel,ir.J. Benninga,Aalsmeer
Tussen potplantenbedrijven komen grote verschillen inbedrijfsresultaat
voor.Metbedrijfsvergelijkendonderzoek isgetrachtde oorzaken van deze
verschillen in 1982en 1983teachterhalen.Degegevensvoorhetonderzoek
zijnontleend aandeLEI-rentabiliteitsboekhouding.
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Resultaten
Debesparingen opdebedrijvenwordenhoofdzakelijkbepaald doorhet ondernemersoverschot. Van de verschillen inhetondernemersoverschot kancirca
85%verklaardworden.Enkeleconclusiesuithetonderzoekzijn:
- schaalvoordelen leiden tothogere ondernemersoverschotten
- energiekostenvertonengeenverbandmethetondernemersoverschot
- demoderniteitvandebedrijven endetechnische ruimtebenutting zijnniet
van invloedophetondernemersoverschot.
Meer informatie overditonderzoek isvermeldinInternVerslagnr.37van
hetProefstationAalsmeer.

Kwaliteitsbeoordeling Dieffenbachia
Ing.L.Oprel,Aalsmeer
Dekwaliteitswaardering lijkteenprobleem tezijnindevraagzijde van de
markt. Bij onderzoek naardevergrotingvandeuniformiteitvangroeneen
bontepotplanten ismeteenmini-paneleenoriëntatie uitgevoerd. Vijftien
veilingklare planten vanDieffenbachia'Compacta'werdengeselecteerdvoor
eenbeoordeling.Deplantenvarieerden in vorm, hoogte, herkomst, aantal
zijscheutenenzovoort.
Resultaten
Dekenmerkenwaaropdoordebeoordelaars,naarhuneigen zeggen,werdgelet,
warendegroottevandeplant,degevuldheid endeverdelingvan de plant,
debladstand,deaanwezigheidvanbloemknoppenenofdeplantcentraalinde
potstond.Opbasisvandeaangebrachte rangordeen de uitgevoerde plantwaarnemingen iseenanalyseuitgevoerd.Uitdezeanalysebleekdatdegemiddelderangordeafhingvandevorminbovenaanzicht (ronder was beter), de
vorm inzijaanzicht (drieofmeer zijscheutenwasbeter),deherkomstende
hoogte (hogerwasbeter).
Het onderzoekwordtvoortgezet.

ROOS
Gebruikswaarde-onderzoek roos1985-1986
Ir.A.deGelder,Aalsmeer
Jaarlijksvindtvoorkasrozeneenopplanting plaats. In deze opplantingen
worden nieuwerassen onderzochtopgebruikswaarde-eigenschappen.Alsmeest
belovendenieuwigheden indezeopplantingkwamenin1986naarvorendetrosroos 'Joy-Intermoto',deMotrea-mutant 'Donna',detweekleurige roos'Carnaval'eneenmiddelgrootbloemigerozeroosondernummer 'Die18594'.
Meerinformatieoverdezeproefisvermeld inInternVerslagnr.45van het
ProefstationvoordeBloemisterij.
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Tiencultivarsopeigenwortelenonderstaminsteenwol
Ing.J.deDood,Aalsmeer
In deze proefwordtbijtien cultivarsinsteenwolgroeienproduktievergelekenvangestekteplantenen zetlingen. Van drie cultivars, te weten
'Motrea', 'Madeion' en 'Ilona' zijn ookweefselkweekplantenindeproef
opgenomen.Deanderecultivarszijn 'Athena', 'Cocktail', 'Diana', 'Evergold', 'Jack Frost','Sonia'en 'Tineke'.Deproef isintweevoudopgezet.
Dezetlingen zijnop5maart1985inmandpotjesindematgezet,de stekken
zijn op28maart1985opdematgezetendeweefselkweekplantenop16april
1985.
Resultaten
Zieook 'BloemisterijonderzoekinNederland
meen produceren de gestekteplanteniets
overhethelejaarenkwaliteitindewinte
bij de zetlingen ietsbeter.Percultivar
enkwaliteit (gewichtenlengte)tussende
lend. De winterkwalltelt van de rozen
waren slecht.Indeafgelopenwinterwaren
door een ietslagere temperatuureneenb>
tie.Deproduktievandetotalekasiserg
planten hebben een hoge produktie ten
gestekteplanten.Dekwaliteitvanderozen
planten was inhet tweedejaarbeterdan
minderdanvan destekkenendezetlingen.
is,zullenderesultaten statistischgetoet

over1985',p.116.Inhetalgemeerdandezetlingen.Delengte
rperlode(gewichtenlengte)zijn
zijndeverschillen inproduktie
zetlingen en stekken verschllenhetgewasindewinter '85/'86
dekwaliteitenhet gewas beter
eteraangepastewatergeeffrequengoed geweest. De weefselkweekopzichte vandezetlingenende
afkomstigvan de weefselkweekinheteerstejaar,maartochnog
Nadatdeproef in1987afgesloten
stworden.

'Motrea'insteenwolenpolyfenolschuimmet tweesnijmethoden
Ing.J.deDood,Aalsmeer
In deze proef wordtpolyfenolschuimvergeleken metsteenwol.Tevenswordt
heteffectonderzochtvanhetopsneetelen in vergelijking met ongelijk
telen. In september 1985 hebbenwederozenuitlatenbloeien,waarnade
helftopsneegezetis.Degebruiktecultivaris'Motrea'.
Resultaten overdeperiode 1november 1985t/m31 juli1986

Substraat
Polyfenolschuim
Steenwol

Snijmethode
opsnee
ongelijk

stuks
per
plant
28,6
29,5

takgewicht
11,0
11,9

taklengte
37,8
40,2

opsnee
ongelijk

30,2
32,9

10,6
11,4

37,9
40,3

Conclusie
Deproduktievandeplanten opsteenwolwasietshogerdandeproduktie van
de planten op polyfenolschuim, maarditverschil isniet statistischbetrouwbaar.Inlengteen takgewichtiserook geen statistisch betrouwbaar
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verschil. Het op snee telen vanderozenleiddetotkortereenlichtere
rozenenminderproduktie,dit resultaat is statistisch betrouwbaar. De
proef is afgesloten. Meergegevenszijnvermeld inRapportnr.44vanhet
ProefstationvoordeBloemisterij.

Roos 'Madelon'opzeskunstmatige substratenbijtwee druppelfrequenties
Ing.M.E.A.Glas,Vleuten
Infebruari1985isopVleutensProeftuin een onderzoek gestart, waarbij
roos(cv.'Madelon')opvijf steenwolmerken enopoasiswordtgeteeld.
Alle substraten worden zowelbijeenhogegietfrequentie(druppeltijd 11/4
minuut)alsbijeenlagegietfrequentie(druppeltijd 3 minuten) toegepast.
Op deze wijze wordt nagegaan ofhetenemerksteenwolanderswatermoet
krijgendanhetanderemerk.
Beidebehandelingen staanopeeneigen startbak.Erwordtnaargestreefd om
ca.20%door tespoelenbijbeidebehandelingen.Beidebehandelingenkrijgen
dezelfdehoeveelheidwaterenvoedingomdatdegewassenevenveelgebruiken.
Bijdestarthebben deplanten opoasishetmoeilijkgehad,omdathet oasis
vochtonttrokaanhetsteenwolpotje.In1985wasdeproduktieopoasislager
danopdesteenwolmerken.
Deproduktievan 1986wasopallezessubstratennietbetrouwbaar verschillend. In totaal (1985 + 1986)ligtoasisnogwelachterinproduktie.De
produktievandesteenwolmerken (Basalan,Capogrow, Cultura, Cultilène en
Grodan) isnietbetrouwbaarverschillend.Erisnoggeenbetrouwbaareffect
gevondenvan degietfrequentie.Erzijnooknog geen aanwijzingen dat de
verschillende substratenbetergedijenbijheteneofbijhetanderewatergiftregime.Deproefblijftvoorlopignog staan.Nadereinformatieisop de
Proeftuinverkrijgbaar.

InvloedvanECopproduktieenkwaliteitvanroos
Ir.C.deKreij,Th.J.M.vandenBerg,Aalsmeer
Hetdoelvandeproef ishetverbeterenvandehoudbaarheid opdevaasinde
winterperiode.Daartoe isindewinterperiodedeECinhet drainwater verhoogd, door eenhogereconcentratie indebijgedruppelde voedingsoplossing
aantehouden.Deproefisuitgevoerdmethetgewasroos,cultivar'Sonia'.
Resultaten
DeECheefteenbetrouwbare invloedopdegemiddeldetaklengteenhetgemiddeld gewicht:bijhogeECwordenbeidelager (zietabel1).
Tabel 1. Lengte entakgewichtindeperiode julitotenmetoktober1986.
Verschillende lettersgevendemet95%betrouwbareverschillenaan
ECindrainwater
mS/cm

lengte
cm/tak
58,4(bc)
57,4(abc)
54,7(a)
55,4(ab)
Deproefwordtvoortgezet.

gewicht
gram/tak
23,9(b)
24.4(b)
21.5(a)
21,3(a)
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(^-vergelijkingmetdriecultivarsbijzetlingen, stekkenen weefselkweekplanten
Ing.J.deDood,Aalsmeer
Het doelvandezeproefwas tweeC02-doseerstrategieën tevergelijkenbenevensdegroeivan stekken,zetlingenenweefselkweekplanten (vitro) in de
kasgrond bij decultivars 'Ilona','Madeion'en 'Motrea'.Helaasbleekhet
nietmogelijkomdegewenste C02-waarden terealiseren indekassen. Er is
daaromalleengekekennaardeverschillen tussenhetuitgangsmateriaal.
Resultaten overdeperiode1september 1985t/m31december1986

takgewicht
30,7a
28,3ab
26,9b

gem.
lengte
pertak
71,6a
72,6a
69,3b

—
—
—

cultivar
'Ilona'

afkomst
stek
zetling
vitro

aantal
per
plant
27,1a
22,7b
27,8a

'MadeIon'

stek
zetling
vitro

36,4a
35,3a
45,4b

25,7a
25,5a
22,8b

71,0a
71,9a
68,2b

—
—
—

'Motrea'

stek
zetling
vitro

45,3a
41,8a
40,5a

12,2a
13,7b
10,9c

40,2a
43,2b
38,2c

6,8a
6,7a
5,8a

Vooriederecultivargeld
betrouwbaarverschillend
trouwbaar: de produktie
danbijdestekkenende
bij alle drie cultivar
stekken.Hetaantalrozen
zetlingen. Stekken van
dezetlingen.Deprodukti
'Motrea' zijn niet sta
gegevenszijnvermeldin
Bloemisterij.

%plat

tdatgetallenmetdezelfde letterniet statistisch
zijn.Devolgendeverschillen zijn statistisch beinaantalperplantbij'Ilona'zetling isminder
weefselkweekplanten.De weefselkweekplanten geven
s kortereenlichtererozendandezetlingenende
bij'Madeion'vitroismeerdanbijdestekken en
'Motrea'produceerdenkortere enlichtererozendan
everschillen tussen stek, zetling en vitro van
tistisch betrouwbaar.Deproef isafgesloten.Meer
InternVerslagnr.36vanhetProefstationvoor de

Optimaliseringvanhetenergieschermbijroos'Madelon'
Ing.M.E.A.Glas,Vleuten
In1985isopVleutensProeftuin schermonderzoekbijrozengestart.Hiervoor
wordenkassenmet 'Madelon'opsubstraatgeteeld.Intweekassen liggen de
beide energieschermen (LS 10 enVerzuu-doek)tussen zonsopkomstenzonsondergangaltijd open.Indeanderetweekassenwordende schermen geopend
als erweiniggestookthoeftteworden ofalserveellichtis.Bijkouden
somberweerliggendeschermenvrijlangdicht,enigeurenopeen dag. Het
LS10blijftlangerdichtdanhetVerzuu-doek.
Tot april 1986 was ertussendebeidebehandelingennoggeenverschilIn
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produktie.Indezomerenherfstproduceerdendeweiniggeschermde afdelingen meer dan deveelgeschermdeafdelingen.Indelenteendezomeriser
nauwelijksgebruikgemaaktvandeenergieschermen. Voor het achterblijven
van deproduktiebijdeveelgeschermdeafdelingen indezomer isgeenverklaringgevonden.
Indetweedezomervandeproef (1987)wordtnagegaan of dat effect weer
optreedt. De proef blijftvoorlopignog staan.Nadere informatie isopde
Proeftuinverkrijgbaar.

Verspreiding enbestrijdingvan schimmelziektenbijroosopkunstmatig substraat
Ir.H.Rattink,Aalsmeer
Bij rozen opkunstmatig substraatkunnen indepraktijkproblemenontstaan
door secundaire(bodem)schimmels.Onvoorspelbaarkanopëënofsomsmeerdere
gescheiden unitsernstigeuitvalontstaandoorbijvoorbeeld Cylindrocladium
scoparium,Phytophthoranicotianaevar.nicotlanae,Cylindrocarpon destructans of Fusarium-soorten. In een reeksproevenwerdgeprobeerdmetdeze
schimmelsaantastingen teverkrijgen.
Resultaten
Ondanksherhaaldeinoculaties,toevoegenvandeschimmelsaan de voedingsoplossingmetverschillende sporenconcentraties,ishetnietgeluktomenige
aantastingofgroeivermindering teverkrijgen.
Conclusies
Specialevoorwaardenwaarbijdesecundaire schimmelsinde praktijk optreden,zijnbijdeproefomstandigheden zeermoeilijknatebootsen.

PreventievebestrijdingvanPratylenchusvulnusmetfenamiphos
Ing.J.J.Amsing,Aalsmeer
Met een grondontsmetting indevollegrond terbestrijdingvan schadelijke
wortelaaltjesishetnagenoegonmogelijkomallewortelaaltjestedoden. De
resterende schadelijkewortelaaltjesvormendezogenaamderestbesmettingen
zorgen ervoordathetnieuwegewasweerwordtaangetast.Omde restbesmetting verder terug tedringen,kanhetdoordegrondwerkenvaneensystemischnematicideeenbelangrijke preventieve maatregel zijn. Middels een
potproef (projectnr.555-15)isonderzochtwelkedoseringvandeexperimenteleniet toegelaten systemischnematicide fenamiphos vereist is om een
aantasting doorhethoutwortellesieaaltjePratylenchusvulnustevoorkomen.
Daartoeisvoorafgaand aanhetoppottendekorrelvormige formulering (10G)
van fenamiphos op homogenewijzedoordepotgrond gemengd inhoeveelheden
van0,0,05,0,1en0,2 gramperlitergrond.Dezehoeveelhedenkomen overeen met eendosering indevollegrondvanrespectievelijk0,10,20en40
gramgeformuleerd produktperm^bijeeninwerkdieptevan20cm.Tijdenshet
oppotten vanderozenstekken cv.'Motrea'warenergemiddeld 104P.vulnus
per100mlgrondaanwezig.Zestienwekennahet oppotten zijn de wortels
bemonsterd en op dePlantenziektenkundigeDienstinWageningen opaaltjes
onderzocht.
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Resultaten
Warenerindeworteisvandeonbehandelde rozenstekken gemiddeld 4532 P.
vulnus per10gramwortelsaanwezig,alsgevolgvandebehandelingmet 0,05
gramfenamiphosperlitergrondwasditaantalteruggelopen tot82.Ditkomt
overeen met eenbestrijdingvan98%.Alleenbijdetweehoogstedoseringen
werdengeenaaltjesindewortelsgevonden.

Werkingsduurvan fenamiphos
Ing.J.J.Amsing,Aalsmeer
Tijdensdeteeltkunnenwortelaaltjeswordenbestredenmet systemischenematiciden. Aangezien deze middelengeendirectdodendewerkinghebbenende
werkingsduur ervanbeperkt is,moeten de behandelingen regelmatig worden
herhaald. Na hoeveel tijddatmoetgebeuren,hangtafvandewerkingsduur
vanhet toegediendemiddel.Middels een potproef (projectnr. 555-22) is
getrachtvasttestellenhoelangdewerkingsduur isvanhetniet toegelaten
experimentelemiddel fenamiphos.Daartoe isopvierverschillende tijdstippen voorhetoppotten-24,16,8en0weken-eendeelvandeaaltjesvrije
grondbehandeldmet0,01 gramwerkzame stofvanfenamiphosper liter grond
en in plastic zakken bewaardbijeentemperatuurvan 17°C.Nadelaatste
behandeling isdegrondvanallebehandelingen geïnfecteerd met rozenwortels, die met hethoutwortellesieaaltjePratylenchusvulnuswarenbesmet.
Zodoendewarenertijdenshetoppotten van de rozenstekken cv. 'Motrea'
gemiddeld 30P.vulnusper100mlgrondaanwezig.TwaalfwekennahetoppottenzijndewortelsvandestekkenbemonsterdenopdePlantenziektenkundige
Dienst inWageningenopaaltjesonderzocht.
Resultaten
Waren er in dewortelsvandeonbehandelde rozenstekkengemiddels1525P.
vulnusper10gramwortelsaanwezig,bijallebehandelingen met 0,01 gram
fenamiphos perlitergrondwerdgeenP.vulnusaangetroffen.
Conclusie
Rekeninghoudendmethetfeitdat0,005gramfenamiphosperlitergrondniet
voldoende isomeenaantasting doorP.vulnustevoorkomen (projectnr. 55515), isdehalfwaardetijdvan fenamiphos10Gendaarmeedewerkingsduurvan
0,01 gfenamiphosperlitergrond indezeproeflangerdan24weken.

Toetsingvan fytotoxiciteitvan fenamiphos
Ing.J.J.Amsing,Aalsmeer
Deinonslandniettoegelaten (experimentele)systemischnematicidefenamiphos, biedtgoedeperspectieven terbestrijdingvanwortelaaltjes.Eenmiddelispasbruikbaarindieneengoedeeffectiviteitniet gepaard gaat met
gewasschade oftewelfytotoxiciteit.Indezeproef(projectnr.555-20)isde
fytotoxiciteitvan fenamiphosgetoetstbijderozencultivar 'Motrea'metals
onderstam Rosa canina 'Inermis'. Perbehandeling zijnachttienopgepotte
zetlingen gebruikt.Schadelijkewortelaaltjeswarennietaanwezig.Bij twee
behandelingen isvoorhetoppottendekorrelvormige formuleringvanfenamiphos(10G)ophomogenewijzedoordegrondgemengd inhoeveelheden dieover-
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eenkomen met 20 en40gramperm .Ditwarenéénmaligebehandelingen.Bij
vieranderebehandelingen isdeeersteseriebehandelingen uitgevoerd vijf
weken na hetoppotten.Vervolgenszijndezenogdriekeerherhaaldmeteen
intervalvanachtweken.Hetgingombehandelingenmet8en16mlfenamiphos
(formulering:250EW)en20en40gramfenamiphos(formulering: 10G)perm.
Deproef heeft45wekengeduurd.Ter bepaling van eventuele fytotoxische
effecten zijn derozenregelmatigvisueelgecontroleerd enisdegewasproduktiebepaald.
Resultaten
Geenvandeformuleringenendoseringenveroorzaaktevisuele schadeaan het
rozengewas. Ook trad ergeenproduktvermindering op.Bijdebehandelingen
metdedubbeledoseringen werden zelfs13-17%meerrozengesnedendanvande
onbehandelde struiken.Weliswaargingditgepaardmeteengeringeteruggang
inhetgemiddeldebloemgewichtvan6-8%.Nietteminnamde totale gewichtsproduktieperstruik toemet5-11%.
Conclusie
Enkelvoudige doseringen van fenamiphos kunnen, zonderdaterschadeoptreedt,worden toegepastbijderozencultivar 'Motrea'metalsonderstam R.
canina'Inermis'.

Dompelbehandeling terbestrijdingvanPratylenchusvulnus
Ing.J.J.Amslng,Aalsmeer
In een tweetal proeven isnagegaan inhoeverrehetmogelijkisomrozenonderstammen,diebesmetzijnmethetwortellesieaaltjePratylenchusvulnus,
aaltjesvrij te makendoordewortels tedompelen inoplossingenvansystemischenematiciden.
Proef1
Indezeproef (projector.555-25)isuitgegaanvan zaailingen Rosa canina
'Inermis'dieinrustwaren,dittervergelijkingmetderesultaten diezijn
verkregen indein1985uitgevoerdedompelproefmetzaailingen die niet in
rust waren (zie 'BloemisterijonderzoekinNederland over 1985',blz.120121).Ophetmomentwaaropdezaailingenwerdengedompeldwaren er per 10
gram wortelsgemiddeld 697P.vulnusaanwezig.Erisgedurendevijfminuten
gedompeld inoplossingenmet0,05%werkzame stofvanoxamylencarbofuranen
0,025% en0,05%werkzame stofvanfenamiphos.Nahetdompelen zijndezaailingenopgepotineengestoomde,aaltjesvrijegrond, waaraan al dan niet
0,01 gramfenamiphosperlitergrond istoegevoegd.Bijeengedeeltevande
behandelingen isdedompeloplossing 48uurvoordaterwerdgedompeld,klaargemaakt. Dompelbadtemperatuur: 17-19°C.Dertienwekennahetoppottenzijn
dewortelsdoordePlantenziektenkundige Dienst in Wageningen op aaltjes
onderzocht.
Resultaten enconclusies
In de gedompelde zaailingen,opgepotingestoomdegrond zonderfenamiphos,
werd tenopzichtevandeniet-gedompeldezaailingeneendodingvanP.vulnus
verkregenvan95-96%metoxamyl,94-96%metcarbofuranenalleenmetfenamiphosdegewenstedoding:100%.Indeniet-gedompelde zaailingenwarenper10
gramwortelsgemiddeld 458P.vulnusaanwezig.
.Verschil in bestrijding van P. vulnus alsgevolgvaneenverschilin
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ouderdomvandedompelbadenisnietwaargenomen.Indegestoomdegrondmet
fenamiphoswerdbijdedompelbehandeling inoxamyl99%dodingverkregenen
incarbofuranen fenamiphosdegewenste 100%.Ook in de niet-gedompelde
zaailingen werdhetaantalaaltjeszeersterkgereduceerd:eendodingvan
ruim99%tenopzichtevandeniet-gedompelde zaailingen,die zijn opgepot
ingestoomdegrond zonderfenamiphos.
.De uitgangstoestand van de zaailingen - inrustofniet inrust-is
nauwelijks ofnietvan invloed opheteffectvanhetdompelen.
.Hetdoordegrondmengenvanfenamiphosmaakthetdompelennagenoeg overbodig,mitshetmengengoedgebeurt.
Proef2
Indezeproef (projectnr.555-29)is,evenalsdein1985uitgevoerdedompelproef,uitgegaanvan zaailingen Rosa canina 'Inermis' die niet in rust
waren. Voor de bepalingvandeminimaledompelconcentratie vanfenamiphos
(formulering:250EW)zijndezaailingen gedurendevijfminutengedompeldin
oplossingen met 0%,0,003%,0,006%,0,0125%,0,019%,0,025% en0,05%werkzamestofvan fenamiphos.Ten tijdevanhetdompelenwarener per 10 gram
wortels gemiddeld 2.553 P. vulnusaanwezig.Dezebesmetting isruimdrie
keergroterdaninproef 1enindein1985uitgevoerdedompelproef.Dompelbadtemperatuur: 19°C. Na het dompelen zijndezaailingen opgepotineen
gestoomdeaaltjesvrije grond.Twaalfwekendaarnazijnde wortels door de
PlantenziektenkundigeDienstopaaltjesonderzocht.
Resultatenenconclusies
Met geen vandedompelbehandelingen isdegewenste 100%bestrijdingvanP.
vulnusverkregen.Leverde0,05% fenamiphosindevorige tweeproevenweleen
100% resultaat op,nuwerdruim98%bereikt.0,025% fenamiphosgafeenbestrijdingvan89%.Bijdeoverigebehandelingenwas de bestrijding minder
dan50%.
. Is debesmetting hogerdan2.500P.vulnusper10gramwortelsdaniseen
hogereconcentratiedan0,05% fenamiphosnodigomeen 100%bestrijding te
verkrijgen.
.Het resultaatvanhetdompelenineenoplossingvanfenamiphoswordtmede
bepaalddoordehoogtevandebesmettingmetP.vulnus.
Geenvandegebruiktemiddelenheeft inNederland een toelating voor het
doel waarvoorzeindezeproevenzijngebruikt.Daaromzijndemiddelenals
werkzame stofvermeld.

Toetsing fytotoxiciteitvandompelbehandelingen infenamiphosbijroos
Ing.J.J.Amsing,Aalsmeer
Dompelbehandelingen inoplossingenvan fenamiphos (project 555-19) hebben
uitgewezen dat hethoutwortellesieaaltjePratylenchusvulnusdaardoorvolledigistebestrijden.Overeventuele fytotoxlscheneveneffectenis echter
nognietsbekend.Omdaarinzichtintekrijgen,iseen fytotoxiclteitsproef
uitgevoerd.Daartoezijnzetlingenvan cv.'Motrea'metals onderstam Rosa
canina 'Inermis'gedurende 10seconden,5en60minutengedompeld inoplossingenmet0,05%en0,1%werkzame stofvanfenamiphos.Directnahet dompelenzijndezetlingen opgepotineenlichtekleigrond.Gedurendeeenperiode
vandertienweken isdezetlingontwikkeling gevolgd ommogelijkefytotoxlscheneveneffectenoptekunnen sporen.Deproefisin achttienvoud uitgevoerd.
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Resultatenenconclusie
De onderstaande resultatenhebbenbetrekking opdedompelingindehoogste
concentratie fenamiphos(0,1%)enlangstedompelduur (60 min.) en worden
vergeleken metonbehandeld.Deresultatenvandeoverigedompelingenwijken
namelijknietaantoonbaarafvandezedompeling.Wasdelengtevanhetgriffelhout vandegedompelde zetlingennavierwekengemiddeld 31,7cm,bijde
onbehandelde zetlingenbedroegdelengte 32,6cm. Bij beëindiging van de
proef haddendegedompeldeenonbehandelde zetlingengemiddeldrespectievelijk0,9 en0,6 grondscheuten perzetling ontwikkeld enwashetversebovengrondse gewicht gemiddeld respectievelijk23,1gramen20,6gramperzetling.
Opgrondvandezeresultatenkanwordengeconcludeerd dathet dompelen van
zetlingen van cv.'Motrea'metalsonderstamRosacanina 'Inermis'in0,1%
fenamiphosgedurende60minuten zonderfytotoxischeneveneffectenkanworden
uitgevoerd. DedompelmethodeheeftinNederland geentoelating.Daaromzijn
demiddelen alswerkzame stofvermeld.

CuratievebestrijdingvanhetwortellesieaaltjePratylenchusvulnus
Ing.J.J.Amsing,Aalsmeer
Inhetvoorjaarvan 1985isopeen praktijkbedrijf een proef (projectnr.
555-16)gestartterbestrijdingvaneenbestaandeaantastingmethetwortellesieaaltjePratylenchusvulnusinkasrozengeteeld in de vollegrond. Het
doelvandeproefwasomdeeffectiviteitvaneenexperimenteel systematisch
nematicide,aangeduidmetM10G(werkzame stof:fenamiphos),te vergelijken
met die van de toegelatenmiddelenTemlk10GenVydateL (24%).Overeen
periodevan36wekenisVydateLachttienkeertoegepast,Temik10Gzeskeer
enM 10Gvierkeermeteenintervalvanrespectievelijk2,6en9weken.Van
Temik10GenVydateLisdeeerstekeerrespectievelijk9gramen2 ml per
m toegediend.Deoverigebehandelingen zijnuitgevoerdmetrespectievelijk
6gramen 1mlperm .VanM10Giselkekeer20gramper m gebruikt. Na
hetstrooienvandekorrelvormlgemiddelen zijnzeingeregendmet8-10 liter
waterperm .VydateLisindezehoeveelheidwateropgelost en vervolgens
toegediend. Het effectvandebehandelingen isvastgesteld doormiddelvan
grondmonsters,dieopP.vulnuszijnonderzocht.
Resultaten
Voordatdeeerstebehandelingenwerdenuitgevoerd,waren erin de M 10G-,
Temik 10G- en VydateL-objecten respectievelijk245,292en225P.vulnus
per100mlgrondaanwezig.Achttienweken laterwarendezeaantallenafgenomen totrespectievelijk17%,75%en90%.Weerachttienweken laterwarende
percentagesrespectievelijk2%,54%en59%.
Conclusie
LigtheteffectvanbehandelingenmetTemik 10GenVydateL tenaanzien van
de bestrijding van het wortellesieaaltjePratylenchusvulnusopnagenoeg
hetzelfdematigeniveau,metM10Giseen zeer effectieve en aantoonbaar
beterebestrijdingverkregen.
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Aaltjesvrijmakenvanonderstammen doormiddelvanmethylbromide
Ing.J.J.Arasing,Aalsmeer
Proef1
In het kader van het aaltjesvrij makenvanplantmateriaalvankasrozen
(project555-14/27)isonderzoek gestart naar de mogelijkheden van het
begassen met methylbromide. In eeneersteoriënterende proefisgetracht
vast testellenwelkeconcentratiextijdprodukt(CxT) tenminste vereist
isomhetwortellesieaaltjePratylenchusvulnustedoden.Dezaailingen,die
besmetwarenmet570P.vulnusper10gramwortels,hebbenêênvan de volgende vier behandelingen ondergaan:0,40,50en60gmethylbromide perm^
gedurende3uurbij1atmosfeereneen temperatuurvan 18-20°C. Direct na
het begassen zijndewortelsvandezaailingengekniptendooraaltjesvrije
grondgemengd,waarinvervolgensrozenstekken zijn opgepot. Dertien weken
laterzijndewortelsvandestekken opaaltjesonderzocht.
Resultatenenconclusie
InallemetmethylbromidebehandeldeobjectenwarendewortellesieaaltjesP.
vulnusvoor 100%gedood.Inhetonbehandelde objectwaren 1153P.vulnusper
10gramwortelsaanwezig.DeondergrensvanCxTishiermeenietgevonden.
Proef2
Omalsnogdeondergrensvasttekunnen stellen,iseenvolgende proefuitgevoerdmetdedoseringen 0,20,30en40gmethylbromide perm-1 gedurende 3
uur bij 1atmosfeereneen temperatuurvan 18-20°C.Warendezaailingenin
deeersteproefniet inrust,indezeproefwaseengedeelteinrustmeteen
besmetting van 697 P. vulnusper10gramwortelseneengedeeltenietin
rustwaarineenbesmetting aanwezigwasvan4097P.vulnusper 10gram wortels. De zaailingendieinrustwaren,zijndirectnahetbegassen inaaltjesvrijegrondopgepot,terwijl zaailingen die niet in rust waren op
dezelfde wijze zijn verwerkt alsinproef 1.Dertienwekenlaterzijnde
wortelsvandezaailingen enstekken doordePlantenziektenkundigeDienstin
Wageningen opaaltjesonderzocht.Indezeproefisookonderzoekgedaannaar
schadelijkeneveneffectenvanhetbegassenmetmethylbromide. Daartoe zijn
onbesmette zaailingenvanRosacanina 'Inermis'begast,daarnagezet-cultivar 'Motrea'-envervolgensgecontroleerd ophetuitlopenvandeentenen
devormingvangrondscheuten.
Resultaten enconclusies
Het begassen met de hoogst toegepastedoseringvan40grammethylbromide
heeft indezeproefgeen 100%dodingvanP.vulnusopgeleverd maar slechts
een doding van73%en80%bijdezaailingendierespectievelijkinrusten
nietinrustwaren.Delageredoseringen hebbengeeneffectgehad. Het begassen met 40grammethylbromide permJ gedurendedrieuurvanzaailingen,
dieinrustzijnendaarnawordengezet,heeftbijdezetlingen geen fytotoxische effectenveroorzaakt.Eenzelfdebegassingvanhalfjarigestruikjes
isvermoedelijkwelfytotoxisch,gezienhetfeitdatdeopgepotte, besmette
zaailingenverbrandingsverschijnselenvertoonden.Verschijnselendieernstigerwarennaarmatededoseringhogerwas.
Discussie
Deredenwaaromdedoseringvan40gmethylbromide perm^indeeersteproef
weleen100%doding opleverdeenindetweedeproefniet,isnognietduide-
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lijk.Gedachtkanwordenaanhetverschilinbesmettingmet P. vulnus ten
tijde van debegassingenaandewijzewaaropdebegastezaailingennahet
begassen zijnverwerkt.Ineenvolgende proef zaldit nader worden onderzocht.

Chloortolerantievanroos
Ing.E.Ch.Kalkman,Aalsmeer
Doel van de proef isna tegaanofhetmogelijk isombijhetvoorwateren
van rozenchloorinplaatsvanaluminiumsulfaatalsbactericide te gebruiken.
Rozen, cv. 'Sonia' en 'Madeion'zijnnadeoogstgedurende20uurbij5°C
voorgewaterd inverschillende concentratieschloorin de vorm van Glorix
(10%) enFlorissant-500(chloorpil).DeconcentratiesGlorixvarieerdenvan
0,1tot2,0ml/lenvanFlorissant-500van 20ppmtot50ppm.Naeen transportsimulatie (24uurbij17°C)eneenherstelperiode zijndebloemeninde
vaasinwatergezet.
Resultaten
Bij'Sonia'zijngeenbetrouwbareverschillengeconstateerd in houdbaarheid
navoorwaterenmetverschillende concentratiesGlorix.Erisookgeenschade
opgetreden.Eénexperimentisuitgevallenvanwegeeenzeersterke Botrytisaantasting.
Ook bij 'Madeion'zijngeenbetrouwbareverschillen inhoudbaarheidgevonden.Bijdezecultivar tradwelschadeopin de vorm van verdroging van
gedeeltenvanbladeren (bladvlekken)bijeenconcentratievan0,25mlGlorix
perliterwaterenhoger.
Demeesteproevenmet 'Madeion'zijnechteruitgevallen doordat de knoppen
niet openkwamen of voortijdig slapgingenhangenenerineenenkelgeval
vrijveelbloemen doorBotrytisaangetastwaren.Alle proeven met Florissant-500zijnwegensbovenstaande redenuitgevallen.

Grootbloemigeroderozenverdringenelkaaropdemarkt
Ing.L.Oprel,Aalsmeer
Voordetelerkanverdringing tussenprodukten ofcultivarsgrotefinanciële
gevolgenhebbendoordelagereopbrengst(prijs).Hierdoor ishetvaak noodzakelijk het teeltplan te wijzigen,wateveneensfinanciëlegevolgenkan
hebben.Daaromiskennisover(deomvangvan)verdringingsverschijnselen een
onderdeelvanhetbedrijfsbeleid.
Resultaten
Uit deprijsanalysekangeconcludeerd wordendatnieuwe,opvolgendeprodukteninsterkematekunnenconcurrerenmetdebestaande.Dit leidt tot een
prijsdaling vandebestaandeprodukten.Decultivar 'Baccara'isindeloop
derjarenverdrongen door 'Ilona'endelaatste jarentevensdoor'Madeion'.
De cultivars 'Ilona' en 'Red Succes' wordenverdrongendoor'Madeion'.
Tevensisgeblekendatdeconcurrentie somswederzijdskanzijn,zoals tussen 'Baccara'en 'Ilona'.Degroteinvloedvan 'Madeion'opdeprijsvande
anderecultivarszal,naarmate 'Madeion'belangrijkerwordt,snelafnemenen
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halverendoorhetverdwijnenvanhetprimeur(prijs)effect.
Meerinformatie overditonderzoek staatvermeldinRapport26en27vanhet
ProefstationvoordeBloemisterij.

SAINTPAULIA
DeinvloedvanlichtonderscheppingopdegroeivanSaintpauliaindegrond
S.A.Tooze,Naaldwijk
Beworteld Saintpauliastekvandecultivars 'Alva'en'Bertina' werd op 13
april opgepot met vier stekkenper2,5literpot.Natiendagenwerdende
pottenverdeeld overdeproefvlakken.Debehandelingenwaren35,56 en 65%
schaduw middels een scherm als het stralingsniveauboven175,85of42
j/cm^/uurkwam.Destralingsmeterwasvooreendeelvandeproefduur buiten
werking, zodat de schermen overdag tesneldichtgingen.Deproefduurde
totdatdeplanteneenversgewichtvan40grambereikten,ongeveer 42 dagen
voor de controle. Degroeiduuronderhetschermwasnietbetrouwbaarverschillendvandecontrole (gemiddelde relatieve groeisnelheid was 0,040
g/g/dag). Wel haddendeplanten onderhetschermeenbrederbladenminder
lastvanverbrandingsverschijnselen dan de controleplanten. Er was geen
duidelijke groeireactieophetlichtverliesdoorschermenbovendegenoemde
stralingsniveaus.

Effectiefenefficiëntverwarmenmettabletverwarming
Ir.J.V.M.Vogelezang,Aalsmeer
OpdeProeftuinLentisin1986hetteeltkundigonderzoekvoortgezetnaarde
invloedvantabletverwarmingbijSaintpaulia.Tijdensditonderzoekzijntevensplanttemperaturen gemeten.Ookisgetrachtméérinzicht te verkrijgen
in demogelijkeenergetischevoordelenvantabletverwarming invergelijking
meteenverwarming gelegenonderdetabletten.
Conclusies
Uit vergelijkende planttemperatuurmetingen op onverwarmde en verwarmde
tabletten isgeblekendattabletverwarmingdegroeipunt-enbladtemperatuur
vanSaintpauliaineenvéélsterkerematebeïnvloedtdandeluchttemperatuur
rondom de plant. Degeconstateerde snelleregroeienplantontwikkelingis
mogelijkmedehetgevolgvandezebetereplanttemperaturen.
Hetenergievoordeelvantabletverwarming wordtvergrootnaarmateerrelatief
mëër met ditverwarmingssysteem gestooktwordtenhetbovennettengevolge
hiervanmindervaakhoeftbijtespringen.Tijdenshetstookseizoen ismaximale belasting vandetabletverwarming energetischgeziengunstig,waarbij
teeltkundige aspecten- zoals de maximaal toelaatbare pottemperatuur grensbepalend zullenzijn.
Meerinformatieoverditonderzoekisvermeldin'VakbladvoordeBloemisterij'42(1987)13:34-35.
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Tafelverwarmingineersteoftweedefasevandeteelt
Ing.E.Mathijssen,Lent
IntweeproevenisheteffectopdrieSaintpaulia-cultivarsvande volgende
vierbehandelingenvergeleken.
BehandelingVV=verwarmde tafelgedurendedeheleteelt
00=onverwarmde tafelgedurendedeheleteelt
OV=onverwarmdetafelvoorenverwarmdenauitzetten
VO=verwarmde tafelvoorenonverwarmdenahetuitzetten
De tafelverwarming werdgeregeld opeenconstantewatertemperatuurvanca.
40°C.Destartvanbeideproevenwasinrespectievelijkweek5en12(1986).
Uitzettenvondplaatsna zesweken.
Resultaten
Tijdens de eersteproefwerdopdeverwarmde tafelseenpottemperatuurvan
25-26°Cbereikt.Deonverwarmdepottenwarenca.19-20°C.Door tafelverwarminggedurendedeheleteelt(VV)werdeen teeltversnellingbereiktvanvijf
dagen tenopzichtevanonverwarmd (00).Tafelverwarminghadietsmeereffect
in deeerstefasevandeteeltdanindetweede.Deberekendeteeltversnelling tenopzichtevan00wasrespectievelijkvijf en vier dagen. Bij de
tweede proef kondengeen statistischbetrouwbareverschillenwordenaangetoond.Ditkanwordenverklaarduitdehogepottemperatuur opdeonverwarmde
tafelsalsgevolgvaninstraling.
Conclusie
In het voorjaar kan tafelverwarmingbeteralleen indeeerstefasevande
teeltworden toegepast,danalleen indetweedefaseomdatdaarmeedegrootsteteeltversnellingwordtbereiktenermeerplantenperm^staan.

SCHEFFLERA
Watergevenafhankelijkvandestralingssom
Ing.M.P.Beuzenberg,Aalsmeer
In de periode 15februari tot15november 1986isdebruikbaarheidvande
stralingssomomhetmomentvanwatergeven tebepalengetoetstbijSchefflera
arboricola 'Compacta'. Er waren driebehandelingen.Bevloeidwerdnaeen
strallngssomvanrespectievelijk25000,35000en45000KJ/m^.Gedurende het
tijdvak 1november 1985 tot15februari 1986iswatergegevenmetvaste tussentijden,respectievelijk48,96en144uur.In deze periode blijkt het
gebruik vandestrallngssom,vanwegedesterkeinvloedvandeverwarmingop
hetwaterverbruikdoordeverwarming,niet tevoldoen.Geteeldwerd op een
eb-vloed-systeem Ineenniet-geschermdekasmetgehamerd glas.Deruimtetemperatuurwasop19°Cingesteld.Bij23°Cwerdgelucht.Deplanten waren in
13 cm-potten opgepot ineenzogenaamd eb-vloed substraat,waardoor25%perlitewasgemengd.Depotgrondwerdnaoppottenmetwaterverzadigd, waaraan
0,3 gramperlitermengmeststof 13-3-26wastoegevoegd.Vanafhetbeginvan
deproefisviaheteb-vloedsysteemwatergegeven,waaraanbijhetbeginvan
de teelt 0,5 gram 13-3-26wastoegevoegd.Tijdensdetweedehelftvande
teeltwerdca.1gram13-3-26perlitertoegevoegd.DepHvan het bevloei-
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ingswater werdmetCa-bicarbonaat oppeilgehouden.Deplanten zijnopvier
verschillendedataopgepot,23oktober1985,4februari,9meien4 september 1986. Het totale waterverbruikvandeplanten isgemeten.Naca.100
dagenvanafhetoppottenwerden eenaantalmetingenaandeplantengedaan.
Resultaten
Degroeivandeplantendiehet minst frequent werden bevloeid was het
slechtst (behandeling 3; 45.000 KJ/m2 en 144uur).Hetvers-endrooggewicht,hetaantalafgesplitstebladerenen de lengte waren betrouwbaar
minder danvandetweeoverigebehandelingen dieonderlingnietbetrouwbaar
verschilden.Uitdeproefbleekeen duidelijklineairverband tussen gemiddelde straling per dagtijdensdegroeienerzijdsenhetwatergebruikper
plant,hetversgewicht,deplanthoogteenhetaantal afgesplitste bladeren
anderzijds.
Conclusie
De stralingssom isindeperiodevan 15/2-15/11 goedbruikbaar omhetmoment
vanwatergeven tebepalen.Vanaf 15/11 tot15/2voldoetwatergeven met een
vaste tussentijdgoed.

SERING

Sering.Linksnietvoorbehandeld,rechtsvoorbehandeling
metHQS+citroenzuur
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Voorbehandeling bijsering
Ing.E.Ch.Kalkman,Aalsmeer
Doel vandeproefIsna tegaanofhetmogelijkisseringen zodanigvoorte
behandelen dattoevoegenvanHeesterchrysalaanhetvaaswaternietmeer beslistnoodzakelijkis.
Seringen dieinwater staanlatenvaakvrijsneldebloemetjes slaphangen,
dezekomen ooknietgoed open.InHeesterchrysalgebeurtditniet.Dewateropname van takkendieinHeesterchrysal staanisdanookbeterdanvantakkendieinwater staan,waardoordehoeveelheidwater die door verdamping
verlorengaat,goedwordtaangevuld.
Getrachtismet sterkebactericiden dehoutvatenopentehouden,waardoorde
wateropnamenietbelemmerdwordtendebloemetjesniet slapgaanhangen. In
verschillende proeven zijn seringen,cv.'MmeFlorentStepman'voorbehandeld
metverschillende concentratieszilvernitraat,hydroxyquinolinesulfaat (HQS)
en hydroxyquinolinecitraat(HQC)gedurende20uurbij5°C,12°Cof17°C.Na
eentransportsimulatie (bij17°C,droogineenhoes)en een herstelperiode
zijndetakken indevaasinwatergezet.
Resultaten
Zilvernitraatenhydroxyquinolinecitraat indeconcentratievanrespectievelijk0,75 gen3gperliterwatergevenverbeteringvandehoudbaarheidten
opzichte van niet voorbehandelen. Hydroxyquinolinesulfaat (3g/lwater)
geeftechtereennoggrotereverbetering van de houdbaarheid, zeker als
hieraannogeenhoeveelheid citroenzuurwordttoegevoegd.Voorbehandelenbij
17°Cgeeftbetere resultatendanvoorbehandelenbij5°C.Hetonderzoekwordt
voortgezet.

SOLIDAGO
BloemproduktievanSolidago 'Praecox'onderglas
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
In de maandnovembervandejaren 1984en1985enindemaandmaartvande
jaren1985en1986zijn Solidagoplanten ondervastglasultgeplant. Bij de
vier plantdata iskunstmatige dagverlenging toegepastgedurende6wekenof
gedurende0en2weken.Bijdeplantdata26november 1984en 7 maart 1985
zijn 12 planten en18plantenpernetto-m^geplant.Deplantenvanplantdatum7maart 1985zijnnadelaatsteoogstindatjaarvast blijven staan
voorbloemenproduktie in1986.
Resultaten
Solidago 'Praecox' geeft bijeenplantdichtheidvan 18gescheurdeplanten
perm^eenlagereproduktieperplant,maareenhogereproduktieperm^ dan
bij een plantdichtheid van 12plantenperm .Hetindekasuitplantenvan
Solidago 'Praecox'innovembergeeftgeenbloeivervroeging in vergelijking
methetuitplanten inmaart.Kunstmatige dagverlenging stimuleertdevegetatieveontwikkeling alsdezewordt toegepastopeenreedsgroeiend gewas.Bij
stimulering van de vegetatieve groeiwordtdebloemtak forser,hetbloeitijdstlpwordterdoorverlaat.
Dagverlengingheeftonvoldoendeeffectopinrustverkerendeplanten om de
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hergroei testimuleren.Nadetweedesnedeinaugustus/septemberwordenwel
nieuwebladrozetten,maargeennieuwebloemstengelsgevormd.
Voormeerinformatie zie 'Verslagproeven 1985/86ProeftuinRijnsburg'.

SPATHIPHYLLUM
N:K-bemestingbijSpathiphyllum(zaai)
G.vandeBroek,Aalsmeer

Doel van de proef was na te gaan hoe de plantontwikkeling b i j de bloei i s ,
na een bemesting met verschillende N:K-verhoudingen. In de proef zijn drie
N:K-verhoudingen opgenomen, respectievelijk 1:2; 1:1 en 2 : 1 .
Resultaten
Behandeling
1:2
1:1
2:1

lengte(cm)
56,4
52,3
54,2

scheuten (st)
4,6
4,6
3,9

bloemen/pl(st)
1,1
1,1
1,1

Uitderesultatenblijktdaterbetrouwbaarmeerscheutontwikkeling is bij
de 1:2- en1:l-verhouding.Delengtegroeivandeplantgeeftgeenbetrouwbaarverschil,evenmindebloemgrootteenhetaantalbloemen perplant.
Conclusie
DeN:K-verhoudingen 1:2en1:1 resulteren indemeeste scheuten per plant.
Lengteenbloemaantalwordennietbetrouwbaarbeïnvloed.

STRELITZIA
AfzetontwikkelingbijStrelitzia
Ing.L.Oprel,Aalsmeer
Strelitzia iseenvandekleineregewassen.Deoppervlaktebedraagtnogca.
7ha.DelaatstejarenisStrelitzia snelin betekenis teruggelopen. Voor
deze teruggangzijneenaantalredenenaantevoerenvanuitdeaanbod-(produktie)envraagzijdevandemarkt.
Resultaten
Strelitziaiseenproduktdatvanuitdeomzetgezien inde vervalfase verkeert. Deproduktieperm isvrijlaagendeproduktiekosten perstukzijn
daardoor relatiefhoog.Doorhetgrotevolume,gekoppeld aan een hoog gewicht vandebloemenisStrelitziaindehandelsketenduur.Eenvoordeelis
evenweldehoofdbloeidieinhetwinterhalfjaar valt. Voor Strelitzia is
gewone produktieverhoging perm^(van10tot20%)geenoplossing,omdatde
teeltdannognietkostendekkend is.Bovendiendruktde trendmatige vraagdalingdeprijs.Hoelangdezetrendvoortduurtismoeilijk teschatten.
Conclusie
Geziendeongunstige situatieaandeaanbod-(produktie)envraagzijdevande
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marktlijktdetoekomstsomber.
Meerinformatieoverditonderzoek isvermeld inInternVerslagnr. 14
hetProefstationvoordeBloemisterij.

TILLANDSIA
BestrijdingvanhetaaltjeTylenchocriconemaalleni
Ing.J.J.Amsing,Aalsmeer
Het aaltje Tylenchocriconemaalleniisin1984voorheteerstInNederland
envermoedelijkookinde wereld aangetroffen bij Tillandsia flabellata
(Bromeliaceae). Dit aaltje werduitsluitend indekokersvandezeplanten
gevondenenrichttedaarzo'n schadeaandatdeplantennietmeertot bloei
kwamen. Dit maakt eenbestrijdingnoodzakelijk.Daaroverwasechterniets
bekend.GeziendeervaringenmetVydateL in waterrijke milieus zijn de
mogelijkheden van dit middel in deze potproef (projector.553-4)nader
onderzocht.Daarvoor zijnperobjectzeshalfwasplantenbesmet met 36.000
T. alleniperplant.Deaaltjeszijnindekokersgegoten.Zeswekenlater,
toendesymptomen reedsdrieweken zichtbaarwaren,zijndeeerste behandelingen met Vydate L (24%)uitgevoerd enwelmet0,02%en0,1%.Vanbeide
concentratieszijndrieobjecten indeproefopgenomenmeteenbehandelingsfrequentievanrespectievelijklx,2xen4x.Hetintervaltussen tweebehandelingenwastweeweken.AchttienwekennadeeerstebehandelingenmetVydate L zijn de planten opdePlantenziektenkundige DienstinWageningenop
aaltjesonderzocht.
Resultaten
Vierwekennadeeerste toedieningvan0,02%en0,1%VydateLvertoonde het
nieuwuitgegroeidegedeeltevandebladeren onderindekokersgeensymptomen
meer,watopeengoedebestrijdingwees.Ditwerdbevestigd doorde aantallen aaltjes diezijn teruggevonden.IngeenvandemetVydateLbehandelde
plantenzijnnamelijkT.alleniaangetroffen,terwijlerinde onbehandelde
planten gemiddeld 12.000zijngevonden.SchadedoorVydateLisnietwaargenomen.
Conclusie
HetaaltjeT.alleniiszeergoedtebestrijden doorëênàtweegietbehandelingen uit tevoerenmet0,02%VydateL zonderdatditfytotoxischeneveneffectenveroorzaakt.

TRACHELIUM
Tracheliumsnijbloemenproduktiebuiten
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Opgekweekte plantjesvan 11en15weken oudzijnop 28 mei buiten uitgeplant. Door bespuitingmetGibberellaendoortoppen isgetrachtdekwaliteit(steellengte)teverbeteren.
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Resultaten
GetopteplantenvanTracheliumproduceerdenbuiten meer bloemen dan niet
getopteplanten.
Van 15 weken oude plantjeswerdenbijhetuitplantenop28meiietsmeer
bloemengesnedendanvan plantenmeteenleeftijdvan11weken. De bloemen
werden niet lang.Bespuitingmet0,01%Gibberellahadwelmeerlengtegroei
totgevolg,maarbeïnvloeddedekwaliteitnegatief.
Voormeerinformatie zie 'Verslag proeven 1985/86ProeftuinRijnsburg'.

Schadelijkheid vandeschimmel Altemaria
Ing.J.J.Amsing,Aalsmeer
In1985isinbladerenvanTracheliumenkelekereneenaantasting waargenomen welkezichuitteindevormvanlichtbruinenecrotischevlekjes-kleinerdan2mm-regelmatig overdebladschijfverdeeld.Zoweljongeals oude
bladeren warenaangetast.UitdergelijkevlekjesiseenAlternaria-schimmel
geïsoleerd.Naidentificatie op het Centraalbureau voor Schimmelcultures
(CBS)inBaarnbleekhettegaanomdeschimmelPleosporainfectoriaFuckel,
waarvanAlternariahetimperfecte stadiumis.Hiermee isechterniet aangetoonddatdezeschimmeldereedsbeschreven symptomenookheeftveroorzaakt.
Omdaarachter tekomen isereeninfectieproef (projector. 555-2) uitgevoerd met een sporensuspensie van Alternaria. Desuspensiebevatte 1,2
miljoen sporenperml,waarmeedeplanten tothetafdruipstadiumzijnbespoten. De onbehandelde planten zijnmetwaterbespoten.Directdaarnaiseen
gedeeltevandebehandeldeen onbehandelde planten met plastic afgedekt
teneinde een hoge luchtvochtigheid tehandhaven.Tiendagen laterishet
plasticverwijderd.
Resultatenenconclusies
Gedurendedeproefperiodevandriewekenhebbenerzichgeensymptomenvoorgedaan. De schimmel Pleospora infectoria Fuckel,waarvanAlternariahet
imperfectestadiumis,isderhalvegeenprimaireparasietvanTrachelium.

TULP
Eensortiment tulpenvoorbloeiInjanuari totapril
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Indeperiodevan21decembertot18maartzijnde volgende cultivars, na
bolbehandeling en kuilperiode indekasgebracht: 'BlossomTime','Garden
Spot', 'HildegardKnef', 'Red Lion', 'Wirosa' en 'Wonderfull' voor het
tweede proefjaar en voor het eerste proefjaar: 'Bravour','Dreamland',
'Festival, en 'Manon'.Dekoudeperioden tijdens de bolbehandeling en/of
kuilperiodenwaren:18,19en20weken.
Voorresultatenvandezeproefzie 'Verslag proeven 1985/86ProeftuinRijnsburg'.
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Eensortiment5graden tulpenmetenkel-endubbelenergiescherm
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Op2december iseensortiment tulpenindevollegrondvan tweekassen uitgeplant om de geschiktheid vandecultivarsvoordevollegrondsbroeite
beoordelen.Dekoelingvandedrogebollenvondplaatsbij5°Cgedurende11,
12en 13weken.
Om energie te besparen isgebruikgemaaktvaneenenergieschermenineen
tweedeafdelingvan tweeenergleschermen.Gedurendedeteeltperiode was de
buitentemperatuur vrij hoog,hierdoorleverdede toepassingvaneentweede
schermnietveelenergiebesparingop.
Voormeerinformatiezie 'Verslag proeven1985/86ProeftuinRijnsburg'.
Tulpenbuitenkuilenendoorkoelen
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Eensortiment tulpenisnadebolbehandeling inkisten geplant en in een
geconditioneerde koelruimtegeplaatstinvergelijkingmettraditioneelbuitengekuildebollen.Dekuilmethodebleeknietvaninvloed ophetbroeiresultaat in de kas. De resultatenvandeachtcultivarszijnweergegevenin
'Verslagproeven 1985/86vanProeftuinRijnsburg'.

VRIESEA
AanvoerstadiumvanVrieseazamorensis
Ing.G.E.Mulderij,Aalsmeer
DesierwaardevanVrieseazamorensiskan sterkverminderdworden door verdroging van de zijtakkenvandebloeiwijze,vooralwanneerer(te)onrijp
wordtaangevoerd.Erzijndrieaanvoerstadia met elkaar vergeleken. Deze
zijn een rauw(onrijp)stadium,waarbijdezijtakkennognagenoeg tegende
hoofdtakliggen,eenrijpstadium,waarbijdezijtakkenwijduitstaaneneen
tussenstadium.De transportsimulatie duurdenul(controle)ofdriedagen.De
proef isgestartop8aprilenduurde tot2juni.
Resultaten
Eriszeerweinig transportschadewaargenomen.Bijhetrijpestadiumgroeide
debloeiwijzegoeduit,maarbijhetrauweenmiddenstadiumblevendebloeiwijzen inhetzelfde stadium 'hangen'.Hoeweldebloeiwijzen zichnietverder
ontwikkelden, ontstonden erwel 'echte'bloemen.Verdrogingvanbloeiwijze
enbladisnietwaargenomen.Erisgeen effect van de transportsimulatie
geconstateerd.
Conclusies
Het verdient aanbeveling omVrieseazamorensisalleen inhetrijpestadium
aantevoeren,omdatdebloeiwijzenvanrauweraangevoerdeplantenzichniet
goedontwikkelen.
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ZOMERBLOEMEN
Invloedvanuitgangsmateriaalopdebloemproduktievanvasteplanten
Th.M.vanderKrogt,Aalsmeer
In dezomervan1985zijnstekkenofgescheurde plantenvanAchillea 'Lilac
Beauty',Alchemillamollis,Cheloneobliqua,Lysimachia clethroides, Phlox
'Alpha'enSolidaster luteusinpotten (8x8cm),containers(60x40x25cm)of
indevollegrond geplant.Op16januari1986zijndeze planten in de kas
gebracht. De planten dieinpottenwaren opgekweektzijndirectindekasgronduitgeplant.Deplantendiein de vollegrond waren opgekweekt zijn
eerst gescheurd envervolgens indekasgronduitgeplant.Decontainersmet
planten zijnineenkweekkasgezetmethetdoel de ontwikkelende scheuten
alsstektegebruiken.Degesneden stekken zijn,na tezijnbeworteld,inde
kasgrond uitgeplant.Dekastemperatuurwasingesteld op15-13°C(dag-nacht).
Resultaten
3ijvergelijkingvandebloeiresultatenvangescheurde planten en in pot
gekweekteplantenwaseen lichtkwaliteitsvoordeelmerkbaar tenvoordelevan
gescheurdeplanten. Bij Phlox, Chelone en Lysimachia werd een betere
produktie bereiktdoormetbeworteld stekalsuitgangsmateriaal testarten.
Inkwalitatief opzichtwarenervoordelenbij gebruik van beworteld stek
dooreengrotereuniformiteitvandegeoogstebloemen.
De resultatenmetbetrekking totbloeitijd,bloemproduktie enkwaliteitvan
deafzonderlijkegewassen zijnuitgebreidweergegeven in 'Vakblad voor de
Bloemisterij'41(1986)38:26-27.

Bloeivervroegingbijvasteplanten
Ing.A.vandeWiel,Venlo
Bij vaste planten Achillea 'Parker',Alchemillamollis,CentaureamacrocephalaenAconitumnapelluswerdhetvervroegingseffect van acryldoek en
gaatjesfolie nagegaan tenopzichtevanonbedekt.Deafdekmaterialenwerden
op19maart1986aangebrachtenop5meiverwijderd.
Resultaten
Bijallegewassenhadden zowel acryldoek als folie een oogstvervroegend
effect ten opzichte van onbedektvanca.driedagen.Hetverschiltussen
acrylenfoliewasergklein.De oogstvervroeging is niet groot geweest
doordat:
- hetafdekmateriaalervrijkortopheeftgelegen
- hetweer tijdensdeafdekperiodenietgunstigwas
- dezomerervoorzorgdedatalleverschillenweerdichterbijelkaarwerden
gebracht
Conclusie
Metacryldoekenmetgaatjesfolie zijndezeviervasteplantenenigszins te
vervroegen.Meerinformatieverschijntnogineenverslag.In1987wordende
vervroegingsproeven metdezegewassenvoortgezet.
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Onkruidbestrijding bijvasteplanten
Ing.A.vandeWiel,Venlo
BijdegewassenAconitumnapellus,Phlox paniculata 'Rembrandt', Achillea
'Moonshine' enAlchemillamolliswerdeninhetvoorjaarvan 1986eenaantal
onkruidbestrijdingsmiddelengespoten omdeeventuele hierdoor veroorzaakte
schadeaandegewassenvast testellen.
Resultaten
Bij Aconitum en PhloxgavendemiddelenBetanal,TenoranenGoltix(N.T.)
geen schadeaanhetgewas.BijAlchemillakondenBetanal,Asulox (N.T.) en
leguramegemengdmetI.P.C.metgoederesultatengebruiktworden.Hetmiddel
Asulox(N.T.)zorgdebijAchillea 'Moonshine'vooreenflinke groeiremming,
waarbij zelfs plantenhelemaalafstierven.Demiddelen Betanalenlegurame
gemengdmetI.P.C.kondenbijAchillea 'Moonshine'zonder schade toegepast
worden. Voor meerinformatiewordtverwezennaareenverslagjedatbinnenkortoverdezeproefverschijnt. De onkruidbestrijdingsproeven met vaste
plantenwordenin1987vervolgd.

Onkruidbestrijding ineen sortimentvasteplanten
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Een aantal herbiciden isopeensortimentvasteplantenverspotenvooropkomstinmaartennaopkomstinmei.
Resultaten
Vandereedseen jaar vaststaande gewassen vertoonden de volgende geen
schade door devooropkomst (afzonderlijk)verspoten middelen chloorprofam
(15ml)ensimazin (10ml):Achillea, Campanulla pyramidalis, Delphinium,
Limonium tataricum,Scabiosa,Solidago,Trollius,Veronica.Hetnietselectieve strooimiddelD(1kg)veroorzaakte in de meeste gevallen te veel
schade. Bij de naopkomstbespuitingveroorzaakte chloroxuron (50g)doorgaansminderschadedanF(60ml). Denaopkomstgespoten grassenbestrijder
fl. (30 ml) gaf geen duidelijkaanwijsbare schade.DegewassenPhloxen
Physostegiablekenbijzoweldevooropkomst-alsdena opkomst-bespuitingen
in veel gevallen schadegevoelig.Degenoemdehoeveelheden zijnin10liter
waterop100m^verspoten.
N.B.DemiddelenD,Fenfl.zijnvoordegenoemdetoepassingenniettoegelaten.
Voormeerinformatiezie 'Verslag proeven 1985/86ProeftuinRijnsburg'.

Mineervliegbestrijdinginzomerbloeiendegewassenvoor snijbloemenproduktie
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Opeenaantalzomerbloeiende gewassen (Achillea,Ammi,Carthamus, Gypsophila, Rhodanthe, Solidago) is buitenen/ofonderglasgespotenmeteennog
nietalgemeen toegelatenmiddeldatgeenbijendoodt, ter bestrijding van
mineervlieg. In een aantal gevallenisbehalvedeeventueelveroorzaakte
gewasschade ookdewerkingvanhetmiddelvergelekenmeteen middelencombi-

176

natiedienietbijenvriendelijkis.
De resultatenvandezeproeven zijnweergegeven in 'Verslag proeven 1985/86
ProeftuinRijnsburg'.

Virusziektenvan zomerbloemen
Ir.F.A.HakkaartenJ.M.A.Versluijs,Aalsmeer
Ditprojectheefteeninventariserend karakter. In veel gewassen spelen
virusproblemen een rol. Tweebekendevirussendiemenkanaantreffenzijn
tabaksratelvirus,datweisoleerden uit Phlox paniculata 'Rembrandt' en
komkommermozaïekvirusdatinAconitumwerdaangetoond.
Daarnaast komen vele virusachtige symptomenvooringewassen zoalsPhlox
maculata,duizendschoon,Centaureamacrocephala,Echinops,Solidago,Delphinium,Gypsophila,Eremurus,LysimachiaenMatricaria.
Planten van duizendschoon, Dianthusbarbatus,geïmporteerd vanuitItalië,
blekenbesmet tezijnmethetanjerkringvlekkenvirus. In de vijftiger en
zestiger jarenkwamditvirusvoorinNederlandseanjers,maarissindsdien
inditgewasinNederland uitgeroeid.Interessant isdateendergelijkvirus
via hetbuitenland tochweerinNederlandwordtingevoerd.Implicatiesvoor
deanjer zijnnietdirect teverwachten.Eenschemavoor de produktie van
virusvrijeduizendschoonstekkenmoetditprobleemgoedopkunnenlossen.
Veleanderevirussen indezomerbloemenwachten opidentificatie.Zowerdin
Phloxmaculata 'Omega'eenpotyvirusaangetoond,maarnietverder geïdentificeerd.Zozullenernogvelevoorbeeldenkunnenwordengevonden.
Zeer interessant is deisolatievaneenvirusdatMatricariaernstigaantastte.WekondenalleenuitdewortelseenisometrischvirusIsoleren, dat
door de heer D.Maatalsanjervlekkenvirus(mottle)werdgeïdentificeerd.
Ditwerpteeninteressant lichtophetvoorkomenvanditvirusdatkennelijk
niet totdeanjerfamilie isbeperkt,maarookindeplant slechtsinbepaaldeorganen zoalsdewortel,aantoonbaaris.

Hoeveelheid zilverthiosulfaat bruikbaaromsnelleveroudering tevoorkomen
Ing.E.Ch.Kalkman,Aalsmeer
Eenaantalzomerbloemen iszeergevoeligvoorethyleen.Bijdeze zomerbloemen is hetmogelijk doormiddelvaneenvoorbehandelingmetzilverthiosulfaateensnelleverouderingaf teremmen.In de proef is nagegaan welke
concentratie zilverthiosulfaat nodigisomdiesnelleveroudering tegente
gaanenbijwelkeconcentratieerschadeaanbladen/ofbloemopgaattreden
(onder- en bovengrens vandetegebruiken concentratie).Indezeproefis
ditonderzochtbijPhloxpaniculataenPhloxmaculata,Ascleplas, Antirrhinum, Lathyrus,Physostegia,AconitumenMatthiola (violier).Nadeoogstis
iedere steelineenconstantehoeveelheidvloeistof (5mlof 10 ml) gezet
van verschillende zilverconcentraties totdat aldezevloeistof opgenomen
was.Naeen transportsimulatie eneenherstelperiode zijn de bloemen elk
apartineenvaasjewatergezet.Naasthetvaasleven isookbepaald ofenin
welkemateerschadeoptrad.
Resultaten
Deminimaalbenodigdehoeveelheid zilveris0,04 tot0,07mmol (AgN0_). De
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hoeveelheid zilverwaarbijschadeopgaattredenligtvoordeverschillende
gewassen sterkuiteen.BijAconitumisditbijvoorbeeldbij0,54 mmol, bij
LathyrusenAntirrhinum0,14mmol.
Hetonderzoekwordtvoortgezet.

Wateropnamevan zomerbloemen gedurende36uurnadeoogst
Ing.E.Ch.Kalkman,Aalsmeer
Doel van de proef was na tegaanhoegrootdewateropnamevanethyleengevoeligezomerbloemenisgedurendedeeerste36uurnadeoogstin verband
mettijd/klimaatvanvoorbehandeling enconcentratievoorbehandelingsmiddel.
Deopnameisbepaaldbij20°C,60%r.v. indonkerofin12uurlicht/12 uur
donker (licht =+ 600lux)ofbij17°C,85%r.v.indonkervandevolgende
gewassen:Antirrhinummajus,Phlox paniculata, Phlox maculata, Matthlola
incana,Liatrisspicata,Asclepiastuberosa,LathyrusenAconitumnapellus.
Resultaten
Bij de gebruikte lagelichtintensiteit isdewateropname endeverdamping
bij20°Cen60%r.v.gelijkvoor takkendieindonkeroflicht/donker staan
bij Antirrhinum,Phlox,LiatrisenAsclepias.AlleenbijMatthiola lijktde
wateropname Inlichtgroter.Bijeenlageretemperatuur (17°C)isde wateropname en de verdamping kleinerdanbijhogeretemperatuur (20°C).Erbestaangroteverschillen inwateropname tussendegewassen,maar ook binnen
een gewas tussen de rassen.Phloxpaniculata 'Tenora'neemtbijvoorbeeld
naarverhoudingmeerwateropdanPhloxpaniculata 'Windsor'.Lathyrusneemt
naar verhouding veel meer water openverdamptveelmeerdanLiatrisof
MatthiolaenmaarIetsminderdanAconitum.
Hetonderzoekwordtvoortgezet.

DIVERSEN
BEDRIJFSVOERING
Kwantitatieve InformatievoordeGlastuinbouw1986-1987
Ing.P.Vermeulen,NaaldwijkenIng.F.Bakema,Aalsmeer
DejaarlijkseuitgaveKwantitatieveInformatievoorde Glastuinbouw is in
september 1986weerverschenen.Voordevierdemaalishetboeksamengesteld
doorhetProefstationvoordeBloemisterijenhetProefstationvoorTuinbouw
onderGlas,Innauwe samenwerkingmetdevoorlichtingsdiensten.
In dezeeditiezijnviermaalzoveelteeltbegrotingenvanbloemisterijgewassenopgenomendaninhetvoorgaande jaar.Vooralbijdesnijbloemen is een
aanmerkelijke uitbreiding gerealiseerd (van36teeltbegrotingenvorigjaar
naar 125teeltbegrotingen dit jaar),zoweldooreengroteraantalteeltenen
gewassen op te nemen, alsookdoorhetonderscheidenvanaanloopjarenen
volproduktieve jarenbijmeerjarigegewassen (gewassen met een teeltduur
langer dan een jaar). Ook zijnditjaarweerbegrotingenvaneenaantal
potplanten opgenomen (18 stuks).
Hetboekisopgebouwd uitvijfhoofdstukken:management, overheidsmaatregelen,algemeneinformatie,kostenvanproduktiemiddelen ensaldobegrotingen.
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Hoofdstuk 1:Definitiesvanbegrippenalsbedrijfsvoering,bedrijfsregistratie,etc.
Hoofdstuk2:Overheidsmaatregelen zoalsWIRenRROG
Hoofdstuk3:Algemeneinformatiebetreffende ontwikkelingen inde glastuinbouw
Hoofdstuk4:Kostenvanproduktiemiddelen (grond,arbeid,kapitaal,duurzame
produktiemiddelen)
Hoofdstuk5:Saldobegrotingen
Hetboekheeftalsdoelhetgevenvan ondersteuningbijhetdoorrekenen van
plannen voor de verandering van de bedrijfsopzetofwijzigingen inhet
teeltschema.Daarnaastkanhetboekgebruiktwordenominzicht tekrijgenin
hetkosten-enopbrengstenniveauvan hetbedrijf.
Kwantitatieve Informatie voordeGlastuinbouw '86- '87isverkrijgbaarop
hetProefstationvoordeBloemisterijinAalsmeerenhet Proefstation voor
TuinbouwonderGlasinNaaldwijk.

Informatiemodelglastuinbouw
Ir.E.vanRijssel,Ir.G.Beers,Th.M.vanderKrogt,Aalsmeer
Ing.J.K.Nienhuis,Ir.G.W.H.Welles,Naaldwijk
Ir.J.W. Stoop,C.O.N,deVroomen,Lisse
In 1984 isgezamenlijkdoordeministeriesEconomische Zaken,Onderwijsen
Landbouweenplanopgesteld terbevorderingvandeinformatica,het I.N.S.P.
(Informatica stimuleringsplan).DitplanisdoorhetministerievoorLandbouwenVisserijverderuitgewerktomdeontwikkeling en het gebruik van
informaticaproduktenindeLandbouw testimuleren.
In 1985 isbegonnenmethetopstellenvaninformatiemodellen,onderandere
voorhetpotplantenbedrijf.Alineenvroeg stadiumontstond dewensinzicht
te krijgeninhetgedeeltevanhetinformatiemodeldat specifiekisvoorde
sector (potplanten)enhetgedeeltedatalgemeenisvoorde (glas)tuinbouw.
De directie Akker- en Tuinbouw beslootomin1986informatiemodellen te
latenopstellenvoordeglastuinbouwenerzijdsen de buitenteelten anderzijds.Ineenlaterstadiumzalditmodelverder,endaneventueeltakspeclflek,wordenuitgewerkt.Hetgrotevoordeel van deze aanpak is dat het
algemeen geldende deelslechtséénmaligwordtvastgesteld endaardoorsnel
beschikbaar isvoornadereuitwerking doordetakorganisatie.
In1986ishetglobalemodelglastuinbouwbedrijf opgesteld. De aanduiding
globaal betekent dat inhetmodelalleprocessenmethunonderlingebeïnvloedingenallegegevensdiedaarbijeenrolspelen binnen het glastuinbouwbedrijf zijn beschreven. De nadruk ligt opdebeschrijvingvanhet
bedrijfalstotaalenblijftoppervlakkig.Ineenlaterefase,de detailleringsfase, kan ditmodelinonderdelenverderwordenuitgewerktomtoteen
concretebeschrijving tekomenmet afspraken omtrent het vastleggen van
gegevens. Nadetailleringkunneninformatiemodellen debasisvormenvoorde
bouwvan programma'sendatabanksystemen.
Hetinformatiemodel omvateensystematischengestructureerd overzicht van
debedrijfsprocessenzoals 'aanschaffen plantmaterlaal'of 'uitvoerenwatergift'meteenoverzichtvandegegevensdiedaaraan ten grondslag liggen.
Het informatiemodel dient ertoe informatiegebiedenbinneneenbedrijf te
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onderkennenmetdaarbijderelatienaarandereinformatiegebieden, bijvoorbeeld 'klimaatsbeheersing'en 'planning'.Derelatie tussendeze tweeinformatiegebieden omvatdeuitgangspunten (setpoints)voorde klimaatbeheersing
dieplanmatigwordenvastgesteld enhetgerealiseerdeklimaatmetbuistemperaturenenz.,omhetplanteevalueren enbijtestellen.
Hetinformatiemodelbevatdehuidigekenniseninzicht in het functioneren
vaneenbedrijfenvormtdaardoor tevenseenmiddelomonderzoekbehoeftente
signaleren.Dedoelgroepenvandeinformatiemodellen bestaan derhalve uit
softwarebureausentakorganisaties(StichtingInformatieverwerkingTuinbouw;
enz.)metdaarnaasthetonderzoekmanagement.Deinformatiemodellen Potplanten enGlastuinbouwzijnverkrijgbaarbijhetProefstationvoordeBloemisterij.

Automatisering BedrijfseconomischAdvies(BEA)
Ir.G.Beers,Ing.F.Bakema,Aalsmeer
Eenbedrijfseconomischadvieswordtdoor een bedrijfsvoorlichter gegeven
aan een ondernemerindieneeningrijpendeveranderingophetbedrijfwordt
overwogen (bijvoorbeeldeen Investering, teeltomschakeling, bedrijfsovername). Om de hierbijbenodigde Tekenprocedure teautomatiseren isin1984
eensamenwerkingsproject tussendeviergrootsteproefstationsopgezet. Het
ontwikkelde basissysteem isuitgewerkt toteenprototypevoordeakkerbouw.
Dit systeemisin1986dooreenregionale voorlichtingsdienst getest. Ook
heeft in 1986eenbeoordelingvanditsysteemplaatsgevonden dooreenconfrontatiemeteisenenwensenuitdeglastuinbouw.
Uiteenevaluatievandegevolgdewerkwijze totjuni '86 (opbouw systeem,
ervaringen uitderegionalevoorlichtingsdienst,eisen/wensen glastuinbouw)
iseennieuweopzetvoorhetBEA-systeemafgeleid. In deze opzet is het
systeem gesplitst in een aantal deelsystemen,waarinëënofmeervande
'variabelen'teeltplan, arbeid en duurzame produktiemiddelen ter keuze
staat. Deze opzet heeft alsvoordeeldatalleendieinformatieIngevoerd
moetworden,dieabsoluutnoodzakelijk isvoorbeantwoordingvandevraag.
Begin '87zalditnieuwe systeem (perdeelsysteem) voor een test in een
regionalevoorlichtingsdienstvoordeglastuinbouwgeïntroduceerdworden.

Berekeningen aanmeerjarigegewassen
Ing.F.Bakema,Aalsmeer
Het maken vanbedrijfseconomischeberekeningen onderbouwtdebeantwoording
vanvraagstukkendieophetbedrijf leven. Vraagstukken bijvoorbeeld ten
aanzien van deteeltplankeuzeenhetdoenvaninvesteringen.Hetmakenvan
bedrijfseconomische berekeningen voor meerjarige gewassen (bijvoorbeeld
roos, Alstroemeria, Cymbidium) is invergelijkingmeteenjarigegewassen
geeneenvoudigezaak.Hetfeitdatdeteeltduur langer is dan een jaar,
leidt tottweewezenlijkevragen:
1.opwelkewijzekaneenmeerjarig gewaswordenvergelekenmeteeneenjarig
gewasofeenteeltplan overeen jaaren
2.hoemoetmetdekostenvanplantmateriaalwordenomgegaan?
Doordemoeilijkheidsgraadwordenvaakveelkengetallen in de berekeningen
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betrokken die daareigenlijknietgebruiktmogenworden.Ineenrapportis
nubeschreven opwelkewijze voor meerjarige gewassen verschillende bedrijfseconomischevragenbeantwoordkunnenwordendoorhetopstellenvaneen
aantalverschillendeberekeningen.
Deteonderscheidenvraagstukken dieinhetrapportwordenbehandeldzijn:
1.Vergelijkingvan teelten
Hiermeewordtdevraagbeantwoordwatbinneneengegeven bedrijfsuitrustinghetbesteteeltplanis
2.Keuzevanstartmateriaal(speciaalvoorCymbidium)
Hiermee wordt de vraagbeantwoord oferbijvoorbeeldmeristeem-planten
moetenwordenaangekochtofdathetbeterisuit tegaanvan de aankoop
vanvolwassenplanten
3.Rentabiliteit
Hiermeewordtdevraagbeantwoord ofdecontinuïteitvaneenbedrijfdoor
eenbepaalde teelt (ofteeltplan)gewaarborgdis.
4.Waardebepaling
Hiermeewordtdevraagbeantwoordwatenerzijdsvoor een plant die te
koop wordt aangeboden maximaal betaaldmagwordenenanderzijdsomte
beoordelen oferverdiend isaanverkochteplanten.
Dewijzewaaropdezevragenmoetenworden opgelostwordt behandeld aan de
hand van voorbeeldberekeningen voor tweetypenmeerjarigegewassen,namelijk:
- Roos 'Motrea':eengewasmeteenvasteruimtebehoefte;
- Cymbidium,grootbloemig,vroegbloeiend: eengewasmeteenwisselenderuimtebehoefte tijdensdeteelt.
De gevolgdemethodeisechtervoorallemeerjarigegewassen toepasbaar.Het
rapportisonder 'Rapportno.40,Bedrijfseconomischeberekeningenaanmeerjarigegewassen'ophetProefstationvoordeBloemisterijverkrijgbaar.

ENTOMOLOGIE/ACAROLOGIE
Floridamot (Spodopteraexigua)opsierteeltgewassen inkasteelten
Dr.P.Smits,M.vandeVrie,Aalsmeer
Het onderzoeknaarmogelijkhedenvoortoepassingvanhetkernpolyedervirus,
verrichtdoordrs.P.Smitswerd in1986afgerond enbeëindigd.De resultaten zijnvermeld ineenaantalpublikatlesinNederlandseen Internationale
tijdschriftenenineenacademischproefschriftgetiteld: 'Nuclear polyhedrosis virus as biological controlagentofSpodoptoraexigua'doorP.H.
Smits.Ditproefschriftwerd op7januari 1987 verdedigd op de Landbouwuniversiteit teWageningen.
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HOUTIGEGEWASSEN
Achtergronden enmogelijkheden totverbeteringvandeaanslagnaverplanten,
een literatuuronderzoek
Dr.Ir.W.Sytsema,Boskoop
Deaanslagvangewassennahetverplantenverlooptnietaltijdnaarwens.Om
hierin door onderzoekverbetering tekunnenbrengen,isinrecenteliteratuurgezochtnaarfactoren,diehieropvaninvloedzijn,metname bij houtige gewassen, zoals: fotosynthese,watergehalte,rust,periodiekegroei,
seizoen,beschikbaarheidvan zuurstofvoordewortel,wortel-enscheutsnoei
enhetdunnenvan scheuten.Hetliteratuuroverzicht isverschenen alsIntern
VerslagvanhetProefstationvoordeBoomteelten het Stedelijk Groen te
Boskoop.

Wortelvormingenuitgroeivan stekken,een literatuuronderzoek
Dr.Ir.W.Sytsema,Boskoop
Veel gewassen kunnen door stek vermeerderd worden.Bijeendeelisdat
echternietofslechtmogelijkmetdeindepraktijk bekende en gebruikte
middelen enmethoden.Daarom isindeliteratuurvanvoornamelijkdelaatste
vijf jaargezochtnaarfactoren,dievaninvloedzijnophet bewortelen en
uitgroeienvanstekken.
Op grond vandezeliteratuurlijkenmetnamedevolgendepuntenvanbelang
inverderonderzoek:
- fenolen,IAA-oxydase,peroxidase,extractenuitjuvenieleenadultetakken
enethyleen
- tijdstipvan toedieningvangroeistoffen
ontwikkelingenbeïnvloedingvandemoerplant;daarbijzijnvanbelangde
scheut-enwortelontwikkeling,etloleren/verduisteren enhetverband tussenrustenperiodiekegroeivandemoerplantendestekbeworteling
- deinvloedvanhetbladopdebeworteling
Het literatuuroverzicht isverschenen alsInternVerslagvanhetProefstationvoordeBoomteeltenhetStedelijkGroeninBoskoop.

VIRUSZIEKTEN
Incidenteelvirusonderzoekbijbloemisterijgewassen (project577)
Ir.F.A.HakkaartenJ.M.A.Versluijs,Aalsmeer
Zygocactustruncatus
Materiaaldathetvorig jaardoormiddelvan merlsteemcultuur is geproduceerd wordtmomenteelmetbehulpvandeelektronenmicroscoop opdeafwezigheidvancactusvirusxgecontroleerd.Voortgangvanditonderdeelis onduidelijk.
Anemone 'MonaLisa'
Behalve het al eerderaangetoondedraadvormlgevirusisnuookeentweede
virusuitditgewasgeïsoleerd, dat locale lesies geeft op Chenopodium
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amaranticoloenChenopodiumquinoa.
Pelargonium
Van decultivar 'SalmonIrene'werdmateriaalgeleverd aandeheerD.Maat.
Zijn studiewerpteennieuwlichtopdeidentiteitvan in Nederland voorkomendePelargoniumvirussen.
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