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VOORWOORD
Op het eerste jaar na de omzetting van de Proeftuin tot het landelijk
Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland kan met voldoening worden teruggezien. Het bestuur, bestaande uit 11 personen afkomstig uit
verschillende delen van het land, kwam meerdere malen bijeen, hetgeen
reeds dit jaar zijn invloed op de proefnemingen uitoefende. Het dagelijks
bestuur, samengesteld uit de Aalsmeerse afgevaardigden, kwam ongeveer
eens per drie weken bijeen.
Belangrijk voor de landelijke betekenis van het Proefstation was ook,
dat dit jaar de Commissie van Advies voor het Tuinbouwkundig Onderzoek, richting Bloementeelt, ook in werking trad, en op de verschillende
proeftuinen voor bloementeelt bijeenkwam. Deze commissie, die onder
leiding staat van de Inspecteur van het Tuinbouwkundig onderzoek.
Dr Ir G. de Bakker, bestaat uit de kwekers Jos. Klinkenbergh te Loosduinen en J. Atema te Aalsmeer, en de rijkstuinbouwconsulenten Ir J. M.
Riemens te Naaldwijk, Ir B. K. Bartelds te Utrecht en ondergetekende.
Door de werkzaamheid van deze commissie zal de samenwerking met het
Proefstation te Naaldwijk en de Proeftuinen te Paterswolde en Lent zeker
verstevigd worden, hetgeen o.a. reeds aan het einde van dit jaar tot
uiting kwam bij het opzetten van gezamenlijke potgrondproeven.
Geheel nieuw was ook de samenwerking met de Ned. Dahlia Ver. en
de Ned. Chrysanten Ver., die beide besloten een der twee proeftuinen
dezer verenigingen op het terrein van het Proefstation onder te
brengen. Vooral de proeftuin van nieuwigheden van de N.D.V. bleek
een groot succes te zijn.
Belangrijk voor het onderzoek zal zeker de aanstelling van Mej. Ir C.
Droge als bodemkundige zijn. Als belangrijkste onderwerpen zullen ter
hand genomen worden de potgrondmengsels, plantenteelt zonder aarde
en gebreksziekten. Het onderbrengen van de onderzoekers Ir G. S. van
Marie en Drs D. Noordam bij het Instituut voor Plantenziektenkundig
Onderzoek (LP.O.) te Wageningen begint zijn vruchten reeds af te
werpen, daar hierdoor verschillende onderdelen van het onderzoek beter
uitgevoerd kunnen worden. Genoemde onderzoekers blijven op het Proefstation te Aalsmeer gedetacheerd.
De financiële resultaten waren dit jaar vrij gunstig, zowel door de
subsidies van het Bedrijfschap voor Sierteeltproducten, van het Rijk, de
Provincie en de Gemeente, als door de opbrengsten van de tuin. Er is
echter zeer veel geld nodig, vooral ook om de opstand te verbeteren en
het onderzoek op hoger peil te brengen.

Dit jaar moest de rozenkas van 500 m2 op het polderbedrijf afgebroken
worden. Er werd daar een begin gemaakt met het veranderen van een
warenhuis van 180 m2 in een kas, en met het bouwen van een warenhuis
van 360 m2. Op het bovenland werd een aanvang gemaakt met de bouw
van een kasje voor virusonderzoek.
Evenals de vorige jaren stonden de dagelijkse werkzaamheden weer
onder de beproefde leiding van de heren K. Zwartendijk en P. v. d.
Zwaard.
Als nieuwe personeelsleden traden in dienst de heren M. Jongkind en
H. v. d. Stroom, terwijl A. E. v. d. Laan naar een ander bedrijf overging.
Ook dit jaar werden de assistenten van de Voorlichtingsdienst bij
sommige proeven ingeschakeld. Een groot verlies was het vertrek van de
heer A. G. A. van der Nes naar Den Haag.
Niet onvermeld mag blijven, dat de artikelen van de medewerkers
van Proefstation en Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst thans als driemaandelijkse mededeling gebundeld uitgegeven worden, waarop de aangeslotenen van de Groep Bloemisterij zich met inbegrip van het jaarverslag kunnen abonneren voor f 1,— per jaar.
De Directeur,
Dr J. W A S S C H E R .

BESTUUR EN PERSONEEL
PROEFSTATION
Het bestuur was samengesteld uit de volgende leden:
Kring Bloemenveilingen, rayon Aalsmeer:
G. Buskermolen, voorzitter
P. J. Joore, secretaris
N. v. Erk, penningmeester
W . D. Maarse Kzn

J.D.Tas
Kring Bloemenveilingen, buiten Aalsmeer:
Jos. Klinkenbergh, Loosduinen
C. Schoone, Assendelft
A. Maassen, Lent
Kring Handelskwekers:

A. J. Stemerding Jr., 's-Gravenhage

Kring Bloemist-Hoveniers:

W . Beunder, Haarlem

Kring Bloemist-Winkeliers:

C. Thim, Amsterdam

Het dagelijks bestuur werd gevormd door de leden, die in Aalsmeer
woonachtig zijn.

Personeel:

P. v. d. Zwaard, chef bedrijf Bovenland,
Stationsweg 17.
K. Zwartendijk, chef bedrijf Polder,
Stommeerkade 23.
Mej. Ir C. Droge, bodemkundige
Ir G. S. v. Marie, \
entomoloog
r gedetacheerd door
Drs D. Noordam, (
het I.P.O.
phytopatholoog )
J. H. Croockewit, analyst
Mej. L. Ravestein, wet. hulpkracht
F. Nap, wet. hulpkracht
/
J. Meester
J. H. Bon
A. E. v. d. Laan (tot 15 Mei)
M. Jongkind (vanaf 19 Febr.)
H. v. d. Stroom (vanaf 28 Mei)
S. van Schijndel (tot 1 Juli)
R. E. Quelle (tot 29 Juli)
A. Hazenberg (tot 2 Sept.)
H. J. Pothoff (van 22 Jan. tot 1 April)
J. Castelein (van 29 Jan. tot 25 Febr.)
Th. van Rompu (van 26 Febr. tot 2 Dec.)
J. Martens (van 10 Sept. tot 7 Oct.)
G. Hazenberg (vanaf 10 Sept.)
C. Roosjen (vanaf 10 Sept.)
J. C. G. Merkies (vanaf 26 Nov.)

VOORLICHTINGSDIENST
Het personeel van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst was in 1950
als volgt samengesteld:
Consulent:
Hoofdassistent A:
Hoofdassistenten:
Assistenten:

Typistes:

Dr J. Wasscher
P. J. H. N. Adolfs
J. Bakker
P. v. d. Zwaard
W . Belgraver (Anjers)
C. J. Kragtwijk (Anjers, Freesia)
W . v. Marsbergen (Rozen, bodemkartering)
A. G. A. v. d. Nes (Trekheesters,
Cyclamen)
R. Schmitt (Potplanten)
Mevr. H. W . Jouwersma—Kok
Mevr. I. Wesselius—Richter

ANEMONEN
Vervroeging van de bloei
Dr J. Wasscher

O p verzoek van een importeur werd een proef opgezet met uit ZuidFrankrijk geïmporteerde knolletjes, die een behandeling voor vroegbloei
hadden ondergaan. Het betrof hier knolletjes van de variëteiten de Caen,
Sylphide en Hollandia.
Het planten vond plaats op 1 September. Het uitlopen en knopzetten
verliep zeer snel, zodat de eerste bloem reeds voor het eind van de maand
gesneden kon worden. De bloei ging regelmatig door tot na Nieuwjaar.
Dat de proef toch niet volledig geslaagd genoemd mag worden, ligt aan
het feit, dat gedurende de donkere maanden, zoals trouwens verwacht
werd, zeer veel smeul optrad.
Over de voorbehandeling is ons niets bekend. Vermoedelijk zullen
wij hier echter te maken hebben met eenjarige pitten, die gedurende een
jaar bewaard zijn en daarbij een temperatuurbehandeling hebben ondergaan.

AMERIKAANSE ANJERS
Rassenvergelijking
W . Belgraver

Nadat begin Januari de vorige proef werd beëindigd, kon de kasgrond
van kas 23 reeds in Januari worden gestoomd, en werd in Februari
overgegaan tot uitplanting van 33 rassen, vooral om ditmaal naast de
meer bekende, ook nieuwe en minder bekende rassen met elkaar te
kunnen vergelijken.
De 33 rassen kunnen als volgt in kleurengroepen worden ingedeeld:
W i t 4 rassen
Lichtrose 6 rassen
Donkerrose 5 rassen
Rood 3 rassen
Donkerrood 5 rassen
Geel- of abrikooskleurig 6 rassen
Diversen, bestaande uit meer paarskleurige en enkele wit met rood
gestreepte rassen 4.
Tevens werden, evenals bij de vorige proef, de in deze kas aanwezige
tabletten met anjers beplant, ditmaal met 2 rassen, ni. Orchid Beauty
en Maine Sunshine, welke op verschillende grondmengsels werden uitgeplant.
Behalve Orchid Beauty en Maine Sunshine werden nog in de volle
grond uitgeplant: W h i t e Betty Lou, Northland, Arundel, W h i t e Briry,
Elisabeth II, Hermosa, Netta, Prinses Beatrix, Prinses Irene, Charm,
Boston W a r d , Leendert Vissers, Betty Lou, Sidney Littlefield, Canup's
Pride, Mariandel, Aladdin, William Sim, Topsy, Violetta I, Mar10

guérite Marie, Seth Parker, Mrs. C. W. W eld, Piccolo, Gloria, Asa
Thor, Loke, Chief Kokomo, Karen Bruun, Sylvia en Georginia.
Voor ·de beschrijving en winners van genoemde rassen wordt ve;r...
wezen naar de la~_tst verschenen Rassenlijst, uitgegeven door de afd.
Anjers van de N.A.K.S.
· De opbrengsten in aantallen gesneden bloemen werden in de volgende tabel verwerkt.
Daar van elk ras slechts 120 planten werden uitgeplant. en in de
loop van de zom·er van verschillende rassen nog ,diverse planten uitvielen_,
w.ordt voor een juiste beoordeling per plant, het aantal bloemen tot op
0,01 nauwkeurig opgegeven.
1

Verloop
planten

Na2m Ras
1

Totaal

Totaal

opbrengst
Ie. soort

opbrengst
2e soort

1

G<midddd

per plant
Ie soort .

1

Gemiddeld
per plant
2e soort

7,98

1,29
0,69
0,89
0,69

9,~7

White Betty Lou
Northland . .
Arundel
White Briry .

120/110
120/106
120/l15
120/120

912
111
591
576

117
79
103
83

E~'"beth

1222
1001
657
599
509
158

160
220
122
209
151
53

10,62
8,77
6,28

1,17 '

Charm .

120/112
120/109
120/ 89
120/ 99
120/115
120/107

5,62
1,37
1,05

1,96
1,32
0,17

Boston Ward
Leendert Vissers
Betty Lou.
Sidn. Littlef.
Canup's Pride

120/107
120/109
120/111
120/115
120/110

891
505
901
515
513

351
97
169
122
49·

7,88
4,48

3,13

Mariandel .
Aladdin.
William -Sim .

120/109
120/ 94
120/l15

435
681
771

177
95
99

Topsy .
Violetta 1 .
Marg. Marie .
Seth Parker

Mrs. C. W. Weid.

120/101
120/118
120/115
120/110
120/115

635
581
819
665
512

167
121
110
18
85

Piccolo .
Gloria
Asa Thor .
Loke.
Chief Kokomo
Maine Sunshine .

120/119
1201118
120/111
120/116
120/119
120/120

675
501
555
471
537
966

121
183
360
307
199
271

120/115
120/113
120/103
120/116

151
763
773
586

101
173
198
36

Il

Hermosa
Nette
Prinses Beatrix
Prinses Irene .

Orchid Beauty
Karen Bruun .
Sylvia
,Georginia .

1

1

Gemiddeld
per plant

1

3,59
5,09

1,80

1,39

1,93

0,86

12,01
10,70
7,15
7,58
5:.69

1,52
11,Dl
5;31

7,90

li48

9,38

4,65
4,46

1,04
0,43

5,69

1,55

5.36

0,87
0,86

7,53

3,81
6,30
6,67

4,89
7,17

5,82

l,53

7,35 -

4,91

1,04
1,20

5.95
8,19
6,33
5;i2

6,99
5,90
4,68

0,13
0,74

5,67

8,05

1,02
1,51
3,13
2,61
1,67
2,26

3,90

0,87

6,66
7,05
5,00

1168

4,22

4,83
.

.

1(.!8
5,98
5,19

4,07
4,51

1

1,81
0,31

6,69

5,76
7,96
6,71

6,18
10,31
4,77
8,34
8,86
5,31

Hieruit .blijkt dus:
dat in de witte rassen White Betty Lou het .hoogste aantal bloemen ·gaf;
dat in lichttose ook een Betty Lou-type.
Elisabeth II het Hoogste
dj Ier haalde; ·

nl.

Il

dat bij donkerrose anjers tot 31 December het meest g,esneden werd
van Boston Ward;
r
dat in de groep rood William Sifil nog steeds no. 1 staat;
dat van de donkerrode in dit gedeelte van de proef Topsy meer
ble>emen per plant gaf dan de overige in deze kleur;
dat Maine Sunshine het beste was van de geel- of abrikooskleurigen;
terwijl Karen Bruun meer bloemen gal dan Orchid Beauty en Sylvia
(wit met rood gestreept) hoger in productiè was dan Georginia.
Ten aanzien van de kwaliteitswaardering kan uit de tabel geconcludeerd worden, dat bij dortkerrose Betty Lou gt'mstiger naar'voren komt
dan Boston Ward, alhoewel de totale opbrengst aan bloemen van deze
laatste hoger ligt ten gevolge van het hogere aantal 2e soortbloemen.
Voor William Sim geldt de opmerking dat dit ras, zoals in de practijk
reeds algemeèn bekend, zeer waarschijnlijk het tweede jaar de andere
ro~e rassen wel weer zal overtreffen in aélntal bloemen per plant gesneden.
Marguérite Marie, niet zo geheel donkerrood van kleur als Topsy,
Seth Parker of Mrs. C. W. Weid, gaf in dit·,gedeelte van de proef aan-·
merkelijk meer bloemen per plant .dan de overige rassen van -deze groep.

.

'.f;tl,iettenteelt
W. Belgra-ver

'

Van de tablettenteelt, waarbij' de. rassen Maine Sunshine en Orchid
Beauty werden uitgeplant, waren de opbrengsten in aantallen bloemen
per plant als volgt:
Als grondmengsels werden gebruikt:
Ie: 2/ 3 gedeelte sterk humeuze. grond en 1 / 3 minder humeuze.
2e. Klei-achtige grond:
3e. 1/ 3 gedeelte lichte grond en 2] 3 gedeelte klei-achtige grond.
4e. Oude grond, welke nog in de tabletten aanw:ezig was.
Alle gronden van de tabletten werden vóór het planten ge~toomd,
zowel de oude als de nieuwe.
Naast de proefvakken op de tabletten met versdiillende grondsoorten werden als controle 2 X 1 vak met Orchid Beauty, en 2 X 1 vak
met Maine Sunshine .in de volle grond t>itgeplant.
. Moin< Snn•hin•

Contröle-vak volle grond . . . . . . . . ,
Tablet op de grond, gevuld met
1/
2
. . . . . . .
3 Jichte' en / 3 zware grond
Eterniet-tablet gevuld met oude gestoomde grond
Tablet systeem "Boot", gevuld met
1/ 'lichte en -2/ zware grond
.
3
3
Tablet op de grond, gevuld met
oude gestoomde grond . . . . .
Eterniet-tablet gevuld met
1// lichte en 2/
3
3 zware grond
Tablet systeem "Boot'', gevuld met
i;3 lichte en 2;,. zware grond . .
. .
Tablet 11 Walch", gevuld n;iet oude gestoomde grond
Tablet 11 Walch", gevuld met
2/
1
. . . ·· . . .
3 lichte en / 3 zware grond

12

1

O"hid B"nty

10,51

f,77

9,30
8,98

i,70
3,90

8,il

4,27

8,40

i,21

8,22

3,81

8,05
5,98

3,i8
i,63

5,63

i,85

Bij deze opsomming werd soms de aanduiding „gestoomd" gebruikt,
doch dit laatste geldt eveneens voor de tabletten, geheel met nieuwe
grond gevuld.
Voor Maine Sunshine blijkt wel, dat de verwachte meer-opbrengsten
bij de teelt op tabletten uitbleyen, daar het contrôlevak in de volle
grond vrij wat meer anjers per plant gaf, tenminste gedurende de periode tot nieuwjaar. Hoe het met de opbrengst gedurende de winter na
nieuwjaar zal verlopen, moet nog worden afgewacht.
Opmerkelijk is wel, dat de tabletten, welke het hoogst van de grond
af staan, gevuld met meer lichte dan zware grond, slechts iets meer
dan de helft van het aantal bloemen gaven, dan het contrôlevak opleverde.
Bij het ras Orchid Beauty blijken de uitkomsten tegenovergesteld.
Het „Walch"-tablet, gevuld met 2 / 3 lichte en 1 / 3 zware grond kwam
in opbrengst hoger dan de vollegrondscultuur.
Wij dienen het tweede jaar af te wachten, om de diverse systemen
tabletten en de verschillende grondmengsels met elkaar te kunnen vergelijken.
Bemestingsproef
door C. Kragtwijk

In 1948 werd bij een kweker een bemestingproef opgezet bij in dat
voorjaar geplante anjers. Door omstandigheden moesten enige parallel
proefvakken na 1 jaar uitvallen. De grondsoort was humus-arme Heigrond, welke volgens het analyse-rapport van Jiet Lab. voor Grondonderzoek te Naaldwijk, de volgende hoeveelheden plantenvoedende stoffen bevatte: 2,4 N. 2,0 P en 3,0 K.
De geteelde rassen waren Mia Brenner en Peter Fisher.
Naast de voorraadsbemesting van 2 m3 stalmest per are werden de
volgende overbemestingen gegeven:
Stikstof in de vorm van kalkammonsalpeter (4—16 kg/are per jaar).
Fosfaten in de vorm van Superfosfaat (snelwerkend ) 5—10 kg/are en
Thomasslakkenmeel 5—10 kg/are (langzaamwerkend) en Kali in de
vorm van Zw. zure kali 3—6 kg/are per jaar.
Bovengenoemde enkelvoudige meststoffen gemengd 4—16 kg Kas. per
are -f- 5 kg super -)- 3 Jcg Zw. Kali en samengestelde meststoffen in
de vorm van ASF 9 X 10 X 23 (9—20 kg per are per jaar).
Van deze bemestingen werden trappen-proeven opgezet welke bij de
grotere giften in 2 keer gestrooid werden.
Naast de voorraadbemesting van alleen stalmest, werd ook een vak
zonder stalmest of kunstmest in de proef opgenomen en tevens een vak
dat de voorraadbemesting kreeg in de vorm van kunstmest en wel in hoeveelheden, die in voedingscijfers ongeveer overeenkwamen met die van
de stalmest. Tevens een proefvak, dat de halve hoeveelheid kunstmest
kreeg.
De beoordelingen zijn gedaan aan de uiterlijke kenmerken, terwijl op
regelmatige tijden het aantal knoppen per proefvak geteld werd. Wegens
het uitvallen van enige parallellen is een geheel betrouwbare conclusie
niet te trekken.
Enige van de belangrijkste punten kunnen echter genoemd worden.
Vooral in de beginperiode groeiden de met stikstof bemeste proefvakken
sneller dan de controle. Enige weken na de 2e maal strooien was er bij
13

de zwaarste stikstofgift (2 X 8 kg per 100 m2 per jaar) enige groeiremming waar te nemen, waarschijnlijk veroorzaakt door te zware bemesting.
De algemene indruk is echter dat Am. anjers geteeld op een zware
grondsoort dankbaar zijn voor een extra stikstofgift.
Obk daar waar stikstof gecombineerd werd met fosfaten ( N in de
meerderheid) en iets kali waren de resultaten goed. Dit in tegenstelling
met de A S F (K in de meerderheid).
Een merkbare groei- en (of) opbrengstverbetering van een extra fosfaatgift kon niet worden geconstateerd. Mogelijk is er met kwaliteitscontrole in deze nog iets te bereiken.
Of voorkeur gegeven moet worden aan Superfosfaat of Thomasslakkenmeel kon niet worden aangetoond.
Een overbemesting met Zw. kali werkte vooral in de beginperiode
groeiremmend. Vooral de gift 2 X 3 kg per 100 m 2 was beduidend
minder in groei. Ook het aantal getelde knoppen was doorgaans lager
dan van de overige proefvakken.
De groei van de alleen met stalmest bemeste proefvakken was beter
dan van de alleen met kunstmest bemeste proefvakken. Op humus-arme
grond is dus een organische mest aan te raden. De eerste indruk was
echter in het voordeel van de kunstmest, waarschijnlijk door de snellere
werking. De halve hoeveelheid van deze kunstmestgift gaf ongeveer dezelfde resultaten.
Het contrôlevak zonder stalmest of kunstmest was regelmatig beduidend minder in groei.
Spintbestrijding met natriumselenaat
Ir. G. S. van Marie

a. Doseringsproef op tabletten
Daar bij de in 1949 genomen proef (zie Jaarverslag over 1949 p. 15
en voor uitvoeriger gegevens: Spintbestrijding met moderne insecticiden
in de Aalsmeerse Bloementeelt, p. 72—75) alle toen gebruikte doses
selenaat te hoog waren gebleken, werd dit jaar op dezelfde tabletten,
nadat de grond ververst was, een nieuwe proef op dezelfde wijze
opgezet.
Hierbij werd echter per m2 0 g, 1,4 g, 2,8 g en 4,2 g natriumselenaat
toegevoegd. Nadat begin Januari opgepot stek van het ras William
Sim was gepoot, werd 21 Januari het selenaat toegediend.
Van 18 tot 25 April vond de eerste telling van het spint plaats.
Geteld werden mijten en eieren op 2 blaadjes per plant (48 blaadjes
per veldje). Het gemiddelde per veldje, dat aldus gevonden werd, is
weergegeven in onderstaande tabel.
Invloed van selenaat op de aantasting van op tabletten geteelde anjers door mijten
Gemiddeld
aantal per 48 bladeren
Object

14

0 g per
1,4 g per
2,8 g per
4,2 g per

m2
m2
m2
m2

25 Juli

1 8 - 2 5 April
Mijten

0
1
2
3

Aantal per 48 bladeren
25 Juli (geen parallel)

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

196 .
5
3
1

Eieren

Mijten

Eieren

342
2
3
1

589
1
0
0

680
0
0
0

Een tweede telling werd 25 Juli verricht op één der 4 parallellen.
De resultaten zijn eveneens in de tabel verwerkt. De dosis van 1,4 g per
m 2 is voldoende voor een afdoende bestrijding. Alle met selenaat behandelde vakken waren in November nog spintvrij, terwijl de controlevakken niet vrij van spint waren en ernstig door spint geleden hadden,
ondanks het feit, dat ze na de 2e telling enkele malen met T E P bespoten zijn.
Op 12 Juni werd de lengte van de planten gemeten. De resultaten
waren:
Invloed van selenaat op de lengte van op tabletten geteelde anjers
Object

0
1
2
3

0 g per m2
1,4 g per m2
2,8 g per m2
4,2 g per m2

Gemiddelde totale lengte per vak
(24 planten)

1827
1731
1508
1346

Het verschil in lengte tussen de planten, behandeld met de laagste
dosis, en de controleplanten is niet reëel; de beide andere doses hebben
echter een betrouwbare groeiremming tengevolge gehad.
Latere metingen leverden geen betrouwbare verschillen meer op, daar
de controle door het spint in de groei geremd werd en bovendien tengevolge van het zeer ongelijk in bloei schieten van de planten de middelbare fouten der objecten zeer groot werden. In November was echter
nog duidelijk de gedrongen habitus van de met 4,2 g natriumselenaat per
m2 behandelde planten herkenbaar. Telling van zijscheuten en van
knoppen in verschillende stadia op 12 Juni leverde geen betrouwbare
verschillen op.
Conclusie: Bij de teelt op tabletten is 1,4 g natriumselenaat per m 2
voldoende om het spint gedurende minstens een seizoen geheel te bestrijden en deze dosis is niet schadelijk voor de plant. Een dosis van
2,8 g/m2 is te hoog. Dit geldt voor het ras William Sim (sterke groeier).
Natriumselenaat blijft ten dele in de grond achter. Wordt op deze
grond later een voedingsgewas geteeld dan neemt dit een deel van dit
selenaat op en wordt daardoor zeer gevaarlijk voor de consument«
b. Voortzetting grindcultuur
De op pag. 17 van het vorige jaarverslag beschreven proef werd
voortgezet. De resultaten zijn uitvoerig behandeld in „Spintbestrijding
met moderne insecticiden in de Aalsmeerse Bloementeelt, p. 64—65. De
algemene conclusie die eruit getrokken kan worden was dat met 24 mg
natriumselenaat per liter, tweemaal toegediend, het spint op de op grind
geteelde anjers tamelijk goed te bestrijden is, dat het echter langzaam
werkt (pas na 28 Febr. een redelijke bestrijding bij toediening op 16
Sept. en 4 Oct.) en niet geheel onschadelijk voor de planten is, terwijl
de toepassing van lagere doses geen perspectieven biedt.
'
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Grondstomen tegen Phialophora
door Drs. D. Noordam

Na het beëindigen van de grondontsmettingsproef in de anjerkas van
het polderbedrijf werd de grond van deze ernstig met Phialophora 'besmette kas gestoomd, met het doel om na te gaan of bij deze wijze van
bestrijding anjercultuur op dezelfde grond mogelijk blijft. Om ongewenste besmetting te vermijden werd geen enkel stuk onbehandeld
gelaten. De al te natte ondergrond werd begoten met handelsformaline.
Het stomen werd zo lang voortgezet, dat overal in de grond een temperatuur van 90° C werd gemeten. Tijdens het stomen en enige uren
daarna was de grond afgedekt met dekzeilen. Na het stomen werd in
Februari de grond bepoot met am. anjers.
De eerste uitval ten gevolge van Phialophora werd gevonden half
Juli en nam daarna snel toe. Aan het eind van 1950 waren met zekerheid 175 planten door Phialophora verwelkt, verspreid over minstens
40 plekken. Duidelijk blijkt hieruit dat het stomen in het geheel niet
afdoende is geweest en de korte tijd waarna de planten ziek werden,
wijst er op, dat de bovengrond onvoldoende ontsmet was. Niet onmogelijk is de wijze van afdekken met alleen dekzeilen de oorzaak van dit
slechte resultaat.
Vaatziektenbestrijding door plaatselijke ontsmetting van de grond
door Drs. D. Noordam

A.

Vaatziekte door Phialophora cinerescens
Een zijtablet van lx/i m bij 80 cm breed werd 5 April verdeeld in 4
vakken van 190 cm lang, die gescheiden werden van elkaar door eternietplaten. De grond was vooraf in de bovenste 10 cm gemengd met 75
gram fijngemaakt mycelium van Phialophora, dat op een kunstmatige
voedingsbodem was gekweekt. Per vak werden 48 anjers W h . Betty Lou
gepoot. Direct na het poten werd de grond van 3 vakken respectievelijk
begoten met Aardisan 2x/z g p. 1., Aardisan 5 g. p. 1. Fulex B x/i cm 3
p. 1. Per m2 werd 7 1 vloeistof gegoten, terwijl een onbehandeld vak met
een gelijke hoeveelheid water werd begoten. Deze begieting werd gedaan
6 April en vervolgens 15 April, 15 Mei, 15 Juni en 21 Juli.
De verwelking die optrad is samengevat in de volgende tabel.
Totaal
gepoot

Aardisan 0,25O/o 7 1. per m2 . . .
0,5 O/o
Fulex B 0,05o/0
Onbehandeld, water
„
. . .

48
48
48
48

Verwelk e planten , aantal
18-7-50 25-8-50 1-11-50 16-2-51

5
11
4
4

14
16
26
25

3
5
5
8

Totaal

4
5
4
3

Uit deze proef blijkt:
Geen der middelen bestrijdt Phialophora. De uitval is alleen 'bij Aardisan 0,25 % duidelijk lager dan bij het onbehandelde vak. De eerste uitval was het sterkste bij Aardisan 0,5 %. Of de oorzaak hiervan is dat
sterker wortelbeschadiging de aantasting door Phialophora bevordert, is
mogelijk, maar niet bekend.
16

26
37
39
40

B. Vaatziekte door Fusarium

oxysporum

Deze proef werd op dezelfde wijze uitgevoerd als voor Phialophora, beschreven onder A. Alleen werd hier de laatste begieting achterwege
gelaten, terwijl de proef werd uitgevoerd op grond die reeds met Fusarium besmet was; door de bovenste 10 cm van deze grond werd nog
130 g. mycelium van Fusarium oxysporum gemengd. De verwelking
trad als volgt op:
Aantal
planten
gepoot

Aardisan 0,25 o/0 .
0,5 o/0 .
Fulex B 0,05% .
Onbehandeld, water

7 Juni
begin

44
44
44
44

dood

30 Juni
begii

dood

18 Juli
totaal aantal
dood

6
6
14
5

19
14
13

35
33
43
40

Uit deze proef blijkt, dat reeds na 2 maanden verwelking optrad en dat
na 4 maanden practisch alle planten dood waren. Fulex B is even slecht
als het onbehandelde vak. In de vakken met Aardisan treedt later, en
in mindere mate uitval op dan in het onbehandelde vak. Veel verschil
tussen Aardisan 0,25 % en 0,5 % is er niet.
C. Vaatziekte door Fusarium

oxysporum

Na het beëindigen van proef B werd op dezelfde grond nog een proef
genomen. Vooraf werd de grond echter over het gehele bed dooreengemengd en opnieuw in 4 vakken verdeeld. Direct na het poten op 28
Augustus werden 3 vakken resp. begoten met Aardisan 1%, Fermate
0,5 % en Fulex B 0,5 % 10 liter per m 2 , terwijl het contrôlevak met een
gelijke hoeveelheid water werd begoten. De begietingen werden op dezelfde wijze herhaald 8 September, 22 September en 31 October.
Het resultaat van de proef is samengevat in de volgende tabel.
Aantal planten
per vak

Contrôle. . .
Aardisan 1 %
Fermate 0,5 u/o
Fulex B 0,5o/0

21
21
21
21

Uitval
24-10-50

Uitval
11-11-50

Uitval totaal
Januari 1951

20
8
17

16

Uit deze proef blijkt dat Fermate en Fulex op deze wijze toegepast,
bijna even sterk uitval vertonen als het onbegoten contrôlevak. Aardisan
daarentegen gaf een bevredigende bestrijding van Fusarium, vooral wanneer men in aanmerking neemt, dat slechts twee planten dood gingen
door Fusarium oxysporum en dat deze twee planten grensden aan de
scheidingswand van het contrôlevak waar misschien ongewenste infectie naderhand plaats gehad kan hebben. De 6 andere planten die dood
gingen in het Aardisanvak zijn blijkbaar dood gegaan door de schadelijke werking van Aardisan op de wortels der anjers.
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Overbrenging van Fusarium oxysporum-vaatziekte met stek
door Drs. D. Noordam en W . Belgraver

Het is reeds jaren lang bekend, dat vaatziekte veroorzaakt door
Phialophora, door het plukken van besmet stek verspreid wordt. V a n
vaatziekte door Fusarium oxysporum veroorzaakt, komen in de praktijk
gevallen voor die doen vermoeden dat ook bij deze vaatziekte verspreiding plaats vindt door plukken van besmet stek. Een proef werd genomen om na te gaan of dit inderdaad het geval is.
Hiertoe werd stek geplukt van Amer, anjer „White Betty Lou" van
een gewas zonder Fusarium oxysporum en stek uit 3 kassen met Fusarium. Dit laatste stek werd geplukt van planten in de buurt van plekken
waar anjers waren dood gegaan door Fusarium oxysporum. Na stekken
en oppotten werden 364 anjers van elk der twee groepen 20 Maart
1950 gepoot in gestoomde Wilnisser grond, waarop nog geen anjers
hadden gestaan.
•
In de loop van het jaar zijn van het gezonde vak 3 planten, die bij
elkaar stonden, dood gegaan door Fusarium oxysporum. Van het vak
met planten afkomstig uit zieke kassen zijn 14 planten, verdeeld over
12 plaatsen, dood gegaan door Fusarium oxysporum.
Uit deze proef blijkt dus wel, dat planten afkomstig van stek uit een
zieke kas meer uitval geven dan stek uit een gezonde kas. Een herhaling
van deze proef op groter schaal is echter wel gewenst, daar de uitval
, te gering is voor scherpe conclusies.
Virusziekte in Amerik, anjers
Drs. D . Noordam

Voorjaar 1950 werd een proef genomen om na te gaan of de verschillen in virusaantasting die men constateert tussen de rassen van Amerikaanse anjers, een gevolg zijn van de geaardheid van het anjerras of van
de aanwezigheid van verschillende virusstammen.
Op meestal 25 planten van 93 anjerrassen werden enten van Betty Lou
geënt, welke er zo gezond mogelijk uitzagen. Van iedere plant werd voor
het enten aangetekend wat aan virusverschijnselen te zien was, terwijl
na het aanslaan van de ent van iedere plant werd aangetekend welke
verschijnselen deze vertoonden. Hierbij werd een indeling gemaakt in
„gezond", „mozaiek" en „strepen". „Mozaiek": een ongelijke groene
kleur in vlekken, lijnen of kringen, alleen bij opvallend licht duidelijk.
„Strepen": doorschijnende gele stippen of lijntjes, soms !met een dood
plekje in het centrum. „Gezond" heetten die planten waarbij geen mozaiek
of strepen te zien waren op de bladeren. Een scherpe scheiding tussen
„mozaiek" en „strepen" was niet altijd mogelijk. Dikwijls vindt men overgangsvormen tussen duidelijk „mozaiek" en onduidelijk „strepen".
Als algemene conclusie kan gezegd worden, dat de verschijnselen die
in de onderstammen aanwezig waren, later in de ent in dezelfde mate
werden waargenomen. Het kwam niet voor dat een ras waarin b.v. alleen
„mozaiek" werd waargenomen later in de ent altijd „strepen" vertoonde.
Zgn. „carriers", d.w.z. planten die virusziek zijn zonder verschijnselen
te vertonen werden dus bij de onderzochte anjerrassen niet waargenomen.
Als belangrijke conclusie voor de kweker kan uit deze proef besloten
worden dat het selecteren van de gezondste planten voor stekwinning
van het grootste belang is, omdat een plant die ernstige ziekteverschijnselen vertoont, zieker blijft dan de mindere zieke of gezonde planten.
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Opbrengstvergelijking van Viruszieke anjers
door W . Belgraver en Drs. D. Noordam

Anjerstek „William Sim" in potjes werd eind Maart 1950 gesorteerd
in 1 „gezond", 2 „zwak virusziek", met slechts in oudere bladeren doorschijnende stippen of strepen, 3 „sterk virusziek" met zowel in jong
als oud blad duidelijke stippen en strepen. Na het sorteren werden de
drie groepen van 60 anjers ieder verdeeld in 2 groepen van 30 planten,
die werden gepoot. De opbrengst van de bloemen werd van 6 vakken
afzonderlijk geteld en gesorteerd in le en 2e kwaliteit.
De proef werd eind Maart 1951 beëindigd. Het aantal knoppen dat
zich op het gewas bevond werd toen ook geteld. In de tabel is samengevat hoeveel bloemen (en knoppen) geoogst werden van de 3 sorteringen.
Aantal bloemen
Ie kwaliteit

Aantal bloemen
2e kwaliteit

Aantal knoppen
(einde proef)

Totaal
bloemen en knoppen

406
388
315

57
76
81

92
70
55

555
534
451

Gezond . . . .
Zwak ziek . .
Sterk ziek . . .

Deze proef laat zien dat de sortering „gezohd" een hogere totaal
opbrengst aan bloemen heeft gegeven dan zwak ziek en vooral dan
sterk ziek. Niet alleen is er een verschil in totaal opbrengst aan bloemen
maar ook in kwaliteit: het aantal bloemen van 2e kwaliteit is bij zwak
ziek groter en bij sterk ziek nog groter dan bij „gezond". Het aantal
bloemen van Ie kwaliteit was bij „zwak ziek" bijna 5 %, bij „sterk ziek"
ruim 20 % minder dan bij „gezond".
Hoewel niet gezegd kan worden dat de sortering „gezond" volkomen
gezond was, blijkt uit deze proef toch weer zeer duidelijk dat selecteren
op de kwaliteit van het stek van het grootste belang is.

ASPARAGUS PLUMOSUS
Vergelijking tussen stalmest en compost bemesting
door A. G. A. v. d. Nes

Daar de gelegenheid zich voordeed, werd in het voorjaar van 1950
een eenvoudige vergelijkende proef opgezet in een kas met Asparagus
plumosus, waarbij werd bemest met a. compost, b. stalmest, c. stalmest
en compost.
Het doel was om zo mogelijk bevestiging te krijgen van de practijkervaring dat zeer dikwijls een met compost bemest gewas in de eerste
tijd achter blijft, doch later een grotere opbrengst geeft.
Zowel de kasgrond als de stalmest en de compost werden vooraf in
het laboratorium voor grondonderzoek te Naaldwijk onderzocht. De uitslag was als volgt:
Humus
gloeiverl.
geh. %

Kasgrond . .
Stalmest . .
Compost . .

26,4
55,2
31,3

CaC03

%
2,36
1,69
1,28

pH

NaCl

Gloeirest

%
7,0
8,4
7,4

0,135 1,19
0,878 3,07
0,143 1,07

N
water

P 18°

K
water

Mg

Mn

37,4
28,4
7,2

1,8
22,1
0,5

32,1
630,0
11,4

340
675
260

1,0
0,0
8,0
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In verband met de hoge gloeirest en NaCl-gehalte van de grond werd
de grond goed doorgespoeld. Daarna werden de meststoffen door de
grond gewerkt, terwijl bovendien voor het planten nog 3 kg superfosfaat per 100 m2 werd toegevoegd. Daar door plaatsgebrek niet gewacht
kon worden, moest tot planten worden overgegaan, voordat de uitslag
van het onderzoek van stalmest en compost in ons bezit was.
De hoeveelheden welke werden toegediend waren per m2
a. 20 kg stalmest
b. 12 kg compost

c. 10 kg stalmest + 6 kg compost.
Er werd op verhoogde bedden geplant: plantafstand 25 X 25 cm.
Plantmateriaal: behoorlijk ontwikkelde planten uit stekpot.
Plantdatum: 5 Maart. De verdere verzorging was normaal.
Van ieder object werd een bed in de proef opgenomen. Bedlengte 17
m, bedbreedte 1,40 m. Hoewel het oorspronkelijk in de bedoeling lag
om deze proef 2 jaar door te zetten moest zij eind November eindigen
omdat de kasruimte voor andere doeleinden nodig was.
De laatste oogstdatum was 28 November.
Sortering en telling werd steeds door dezelfde persoon verricht. Het
resultaat was als volgt.
In totaal werden van de 3 bedden 3287 veren geoogst.
De opbrengst van de verschillende objecten was:
Stalmest
1083 veren ~ 32,9 %
Compost
1137 „ —34,6 %
Stalmest + compost . . . 1067 „ —32,5 %
Compost blijkt dus na 8 maanden waarin totaal van alle bedden 11
maal werd geoogst het hoogste aantal te hebben gegeven hoewel het verschil niet groot is; interessant is echter het verloop van de oogst temeer
daar dit het doel van de proef was.
Oogstverloop compostproef op Asparagus plumosus

stalmest

compost

7

'/

/j

/lo

'/ *?
/Il

/Il

stalmest + compost

W e zien dus bij deze proef inderdaad bevestigd, dat de voedingsstoffen
in compost niet zo snel tot beschikking van de planten komen als bij
stalmest. Deze ene proef is echter niet voldoende om hieraan reeds
bepaalde conclusie's te verbinden, temeer daar de proef vroegtijdig moest
worden afgebroken.
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BEGONIA
Meeldauwbestrijding
door R. Schmitt

Teneinde de werkzaamheid van Albolineum Special tegen meeldauw
na te gaan, werd een proef genomen met dit middel bij Winterbloeiende
Begonia's, naast Cupromaag, Maag preparaat no. 184 en stuifzwavel.
Twee variëteiten, nl. Eges Favorite en Baardse's Favoriet, werden in
deze proef gebruikt. Voor beide variëteiten werd de proef als volgt
opgezet:
Behandeling

Stuifzwavel
0,1 % Maag prep. 184 +
0,2 % Etaldyn. . . .
0,1 % Cupromaag +
0,2 % Etaldyn. . . .
0,7 % Albolineum special.
Onbehandeld

Aantal
planten

D a t u m van toepassing

27.7.1950

30.8.1950 21.9.1950
1.8.1950

23.8.1950

Als uitvloeier werd bij Maag prep. 184 en bij Cupromaag 0,2 %,
Etaldyn genomen.
Toen met de proef werd begonnen waren van verschillende planten
enkele bladeren al dermate door meeldauw aangetast, dat het blad min
of meer misvormd en klein was, zodat ook de indruk werd gewekt,
dat door de sterke aantasting van meeldauw enige groeiremming optrad.
De onbehandelde groepjes waren 30 Augustus zwaar door meeldauw
aangetast en zagen er erg onooglijk uit, van elke variëteit werden toen
4 exemplaren opgeruimd en bleef dus 1 exemplaar als infectiebron in
de kas.
Op 17 October had de eindcontrole plaats.
Bij de tussentijdse controles, welke geregeld plaats vonden, kwam
bij beide variëteiten de zwavelgroep steeds het gunstigst naar voren. O p
deze groep werd de lichtste meeldauwaantasting aangetroffen. Geheel
meeldauwvrij bleven ook deze groepen nl. niet, waarschijnlijk mede,
doordat bij het openstaan van de luchtramen van de kas tijdens zware
regenbuien ook wel eens wat stuifzwavel van de planten afspoelde en
omdat geregeld nieuwe bloemen open kwamen. Dit laatste gold trouwens
voor alle groepjes.
Bij de Maag prep. 184 en Cupromaag groepjes trad tweemaal na het
bespuiten nog bloemverbranding op en wel op 23 en 30 Augustus bij
een temperatuur van resp. 73 en 72° F. en bij de Albolineumgroep éénmaal nl. op 31 Augustus.
Tijdens de gehele duur van de proef bleek wel, dat de Albolineumgroepen niet zwaarder door meeldauw waren aangetast dan de Maag
prep. 184 en de Cupromaag groepen; deze 3 groepen vertoonden onderling heel weinig of geen verschcil.
Uit deze proef bij Begonia's is wel gebleken dat Albolineum Special
werkzaam is tegen meeldauw en dat de resultaten met deze zomerohje
bij de proef vrijwel overeenkwamen met Cupromaag en Maag prep. 184.
Toepassing van een spuitmiddel bij bloeiende Begonia's tegen meel21

dauw bevredigt nog steeds niet ten volle; een bezwaar" is ook nog, dat
de bloemen na het spuiten, vooral als er 's nachts niet gestookt wordt,
lang nat blijven en er dan vaak min of meer flodderig uitzien en enigszins gaan hangen. Deze proef heeft o.i. ook weer bewezen, dat het
beste nog steeds is, zolang mogelijk door te gaan met zwavelen, om
dan bij bloiende planten over te gaan op Dithane Z 78.
Bespuitingen komen hoogstens in aanmerking voor bestrijding van
meeldauw op Eges Favorite, later in het najaar.

BESHEESTERS
door J. Bakker

Dit jaar werden voor het eerst bestakken en takken met herfstkleur
voor de veiling gesneden. De ontwikkeling van de heesters was over het
algemeen goed.
In het kort volgen hier enkele opmerkingen over de uitgeplante soorten.
Mahonia japonica
Ook deze Mahonia blijkt op kleigrond moeilijk te groeien en gaf
practisch geen schot. De struiken werden daarom overgeplant naar een
venige hoek.
Hulstsoorten
De bladhoudende hulsten (Ilex Aquifolium typen) waren zeer goed
gegroeid en volledig met bes bezet. Deze rijke besbezetting, bijna aan
alle korte takken, is zeker te danken aan het feit dat om de 5 planten
een manlijk exemplaar voor bestuiving was tussen geplant.
Tegen vogelvraat werd het geheel met netten beschermd. De voorzorg was reeds te laat voor de bessen van Ilex verticillata, de bladverliezende hulst. Dit is nl. een besheester waarvan de bessen het eerst
door de vogels gegeten worden ook al is er nog geen sprake van voedselschaarste. De hoogste kg prijs gaf I. aquifolium pyramidalis, ni. f 2,43
per kg beshulst.
Cotoneasters
De Cotoneaster hybride Exburry var. en cornubia zijn zeer goed
gegroeid. Het nadeel van deze hybriden is dat, hoewel de takken op
zichzelf zeer goed met bes bezet zijn, de plaatsing van de bessen ongunstig is, nl. aan het laagste deel van de tak.
Het sierlijkst is wel C. salicifolia floccosa, waarbij ook de herfsttint
van het blad meewerkt. De besrijkdom per struik varieerde sterk.
Viburnum
De groei van de Gelderse rozen op klei gaf nog geen voldoening, hoewel ze beter groeiden dan in 1949. De beszetting was zeer matig.
Callicarpa
Deze besheester met violette bessen heeft zijn plaats onder de bestakken reeds ingenomen en is als veilingartikel zeer geschikt. Door de
grote houdbaarheid van de bes en het uitblijven van vogelvraat zijn
geen speciale voorzorgen nodig.
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Symphoricarpos
De sneeuwbes droeg zeer rijk bes, maar door de zwaarte der takken
en het natte weer had de zuiverheid van de bessen, vooral aan de laagste takken, veel te lijden. Een paar draden langs de rijen waarop de
takken kunnen rusten zal nodig zijn.
Photinia
Vooral Photinia villosa met een prachtige herfstkleur en het blad
stevig aan de tak zal als ze meer bekendheid heeft, goed materiaal blijken te zijn. Vooral niet te laat snijden, daar anders bladval kan optreden.
Ph. laciniata is zwakker, groeit trager en gaf minder takken.
Ligustrum
Deze gaf ook dit jaar geen bes.

CALCEOLARIA
Virusziekte, Lycopersicum virus 3
Ir. G. S. van Marie
Calceolaria's geïnoculeerd met sap van Senecio cruentus (Cineraria)
met Lycopersicum virus 3 vertoonden na 2 maanden bladeren met vlekken van bruin, dood weefsel en bloemen die bobbelig en vlekkerig waren
met een vuilbruine in plaats van helder bruine kleur. Sap van één van
deze Calceolaria's gaf op Nicotiana tabacum „White Burley" en Petunia
hybr. ook weer typische verschijnselen van Lycopersicum virus 3.
Bladaaltjes
Ir. G. S. van Marie
Deze proef, welke als voorstudie kan gelden voor later te nemen
proeven met chrysanten betrof een partij Calceolaria's, welke ernstig
aangetast door bladaaltjes van een kweker werd ontvangen. De planten
werden bespoten op 4 Maart met parathion (vloeibaar, 7 ^ % van v.
Zijverden), Folidol (Agrochemie) en Insecticide 1949 X, 1 ) alle in 2
concentraties.
Bladmonsters werden 11 en 28 Maart op aaltjes onderzocht, waarbij
een indeling in verschillende klassen werd toegepast. Insecticide 1949 X
gaf geen betrouwbaar aantoonbare verbetering. Parathion en Folidol
gaven 11 Maart een kleine verbetering, 28 Maart een zeer duidelijke.
Beide middelen hadden toen zowel in een concentratie van 0,2 als 0,4 %
(van het gebruikte middel, dat in het ene geval zeker, in het andere
waarschijnlijk 7x/2 % werkzame stof bevat) een bijna volledige verdwijning van de aaltjes ten gevolge. De toestand van de nieuw gevormde
bladeren was hiermee in overeenstemming.

1

) eennog niet vrijgegeven middelop basis van bis(bisdimethylphosphonousanhydride).
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CHRYSANT
Virusziekten
Drs. D . Noordam

Het onderzoek over virusziekten in chrysanten (zie Jaarverslag 1949,
blz. 41—42) werd in vele proeven voortgezet. Het is de bedoeling dat
deze proeven later tot een proefschrift verwerkt zullen worden. Hier
volgt daarom een beknopt overzicht, waarin wordt weergegeven wat voor
de kweker van direct belang is te weten.
In totaal werden 150 chrysanten (behorende tot 80 rassen) die blijkens
de verschijnselen, die zij vertoonden" verdacht werden van virusziekte
onderzocht. Van deze 150 bleken 80 inderdaad aangetast te zijn door een
virus, dat hier verder genoemd zal worden „chrysantenvirus a". Van de
70 andere verdachte planten bleken er een paar aangetast te zijn door
Lycopersicumvirus 3, terwijl de laatste tijd in een aantal van deze 70
planten een virus gevonden werd dat hier aangeduid zal worden met
„chrysantenvirus b". Van dit ,,chrysantenvirus b " is verder nog niets
bekend, maar niet onmogelijk komt dit in het grootste gedeelte van de
70 planten voor, die virusziek leken, maar waarvan dit door overbrenging
op andere planten nog niet werd aangetoond.
De ziekteverschijnselen bij de chrysanten van welke virusziekte werd
aangetoond waren de volgende:
1. De plant vertoont duidelijk lichter groene, zelfs soms gele vlekken,
kringen of lijnen op de bladeren o.a. bij Aanwinst, Carefree, Enchantress,
Joseph, Perfection, Royal Bronze, Smiles, Source d'Or, Sweetheart,
Yellow Cleone.
2. De plant blijft duidelijk achter in groei. Dit komt bij de meeste zieke
planten voor, maar was zeer opvallend bij August Pink, Joseph, Novemberzon en Royal Bronze.
3. De bloemlinten zijn frommelig en meestal tevens kleiner dan normaal,
wat de bloem geheel waardeloos kan maken, o.a. bij Deuil de Louis
Barthou, Duke of Kent, Imperial Yellow, Little America, Mont Blanc,
Perfection, Red Mary Elisabeth, Rose Chocod, Say Edgar, Snowfall.
4. Lila of rose bloemen zijn wit gestreept of bijna geheel wit, zo bij:
August Pink, Exmouth Pink, Rose Chocod, Say Edgar.
5. De bruine of rode bloem is geelgestreept of geheel geel, zo bij Aalsmeers Glorie, Amer. Schlager, Balcombe Perfection, Bronze Delight,
Carefree, Crimson Crown, Miss Wilcox, Prelude, Red Rolinda, Royal
Bronze, Sartre, September Bronze, Tempest, Typhoon, William
Meadows.
De verschijnselen zijn niet altijd even duidelijk. Bij vele chrysanten ziet
men de verschijnselen op de bladeren tegen de bloei het duidelijkste.
Daarentegen ziet men o.a. bij Perfection en Miss Wilcox in het stek
en de jonge planten duidelijker verschijnselen dan later. Het kan voorkomen dat de verschijnselen in de bladeren zeer onduidelijk zijn, terwijl
de bloem juist zeer duidelijk ziekteverschijnselen vertoont; zo b.v. bij
Crimson Perfection, Prélude, Miss Wilcox.
Het onderzoek heeft geleerd, dat sap van „Chrysantenvirus a" niet
veel langer dan een dag besmettelijk blijft; besmetting van dode chrysan24

ten en vanuit de grond is daarom niet te verwachten. Het sap is zeer besmettelijk, na 1000 tot 1000.000 x verdunnen kan het sap nog een plant
ziek maken. Bij het steksnijden is het daarom heel goed mogelijk dat men
de ziekte van een zieke chrysant op een gezonde overbrengt met z'n mes,
ook al zit er nog zo weinig sap aan het mes. Zuigt een bladluis (Myzus
persicae) 2 minuten op een zieke plant en komt deze dan op een gezonde
plant, dan kan deze gezonde plant reeds ziek worden. Hieruit blijkt dat
het zeer belangrijk is om de bladluizen goed te bestrijden en is het ook
duidelijk dat het laten staan van zieke planten tussen gezonde een groot
gevaar voor besmetting kan opleveren. Een temperatuur van 70 gr. C.
gedurende 10 minuten verdraagt het virushoudende sap niet. Ontsmetten
van het stekmes in een vlam of in kokend water is dus mogelijk, terwijl
het wassen van de handen met groene zeep besmetting afdoende tegengaat.
Het is mogelijk om de aanwezigheid in een chrysant, verdacht van
ziekte door één der genoemde viren aan te tonen, door sap van zo'n
chrysant te wrijven op b.v. tabak of Petunia. N a enkele weken vertonen
deze planten duidelijk ziekteverschijnselen in het geval dat men sap van
een chrysant nam die ziek was. Hiernaast is het gelukt om het „chrysantenvirus a" ook serologisch aan te tonen, maar deze snelle methode moet
nog wel voor practisch gebruik verder worden uitgewerkt.
Van het Lycopersicum virus 3 is bekend dat het door thrips wordt overgebracht en op een groot aantal planten kan voorkomen zoals Campanula,
Senecio (Cineraria), Dahlia, Sinningia. Men zij er dus op bedacht, dat
deze planten een besmettingsbron kunnen zijn voor chrysanten.
Van het ,,chrysantenvirus b " moeten de eigenschappen nog worden
nagegaan.
Bladluisbestrijding met moderne methoden
Ir. G. S. van Marie

Hoewel het bestrijden van bladluizen in chrysanten door bespuiting
met verschillende middelen (nicotine, T E P , Parathion) zeer doeltreffend
is, kleeft aan deze methode het nadeel, dat ze vrij bewerkelijk is.
Dit wordt veroorzaakt doordat men om de kleine hoeveelheid bestrijdingsmiddel op de plant te brengen een grote hoeveelheid water moet
verwerken. In beginsel is dit niet nodig. Reeds lang zijn stuifmiddelen
bekend, die zonder toevoeging van water gebruikt kunnen worden. Tot
voor kort bevond zich hieronder echter geen bruikbaar middel tegen
bladluizen. Parathion biedt als stuifmiddel tegen bladluizen echter mogelijkheden. In het algemeen hebben stuifmiddelen het bezwaar dat ze
niet goed hechten op planten en dat vrij veel materiaal verloren gaat.
Daarom is gezocht naar een methode, die de voordelen van stuiven (gering waterverbruik en dus weinig arbeid) verenigt met die van spuiten
(goede hechting, laag verbruik van insecticiden). Deze methode is gevonden in het vernevelen, hetzij van onverdunde vloeibare middelen (oplossingen van insecticiden in niet-schadelijke oliën), hetzij van geconcentreerde „oplossingen" van middelen in water.
In beide gevallen moet dan veel minder vloeistof per oppervlakte-éénheid verwerkt worden en moet deze vloeistof zeer fijn verdeeld worden.
In de landbouw en de fruitteelt zijn met deze methoden goede resultaten
bereikt.
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Ter eerste oriëntering werden in het verslagjaar enige proeven genomen op Yellow Corona, Spaargaren's Glorie en Salmon Lovelace. Gebruikt werden:
1. Shell-Vapona H C H
2. Shell-Vapona D D T 5 %
Dit zijn beide heldere vloeistoffen, die zich gemakkelijk laten vernevelen (onverdund). Gebruikt werd een hoeveelheid, die overeenkwam met
ca. 25 1per ha. De verneveling vond plaats met een verfspuit. Van te
voren was bepaald de hoeveelheid vloeistof, die per sec. verneveld werd.
Met behulp van een horloge met secondenwijzer vond daarna de dosering op het veld plaats.
3. Parathion-stuif 2 %.' Dit werd verstoven met een handverstuiver.
4. Ter vergelijking werd een nicotinebespuiting uitgevoerd.
Alle behandelingen werden gelijktijdig uitgevoerd, in totaal 4 X Beschadiging trad nergens op en op het oog kon geen verschil in groei
tussen de met de verschillende middelen behandelde groepen worden
geconstateerd. Bladluizen traden te weinig op om de werking hiertegen
te beoordelen. W e l werd een bladluisaantasting in Lathyrus met een
lichte verneveling van DDT-Vapona afdoende bestreden.
Deze proeven zullen herhaald worden waarbij tevens andere vernevelbare middelen ingeschakeld zullen worden.
Sortimentsproef Chrysanthemum indicum
door P. v. d. Zwaard

In verband met het zeer uitgebreide sortiment Chrysanten en de jaarlijks zo talrijk verschijnende nieuwigheden, werd na overleg met de
Chrysantenvereniging, het plan ontworpen op het Proefstation voor de
Bloemisterij te Aalsmeer een proefveld op te zetten, waar de verschillende
variëteiten op hun eigenschappen zouden kunnen worden getest.
De opzet van een en ander is in de geest van het Dahlia-proefveld.
De kwekers kunnen hun reeds langer bestaande of nieuwe variëteiten
inzenden, waarna deze door de leden van de vaste keuringscommissie,
afd. Chrysanten, tijdens de bloei worden gekeurd.
W o r d t aan de gestelde eisen voldaan, dan wordt een z.g. „Proeftuincertificaat" verstrekt. Zonder dit certificaat is het niet meer mogelijk
voor een bepaalde variëteit een Getuigschrift Ie klasse te verkrijgen.
De opzet van deze z.g. ,,veldkeuring" is een stap in de goede richting
en kan zeer zeker bijdragen tot een betere ordening van de vele nieuwigheden, wat betreft kwaliteit en graei-eigenschappen.
Hoewel dit eerste jaar de opzet nog niet geheel aan zijn doel heeft
beantwoord, zijn er toch de nodige ervaringen opgedaan om het geheel
in de toekomst nog beter te kunnen doen verlopen.
In 1950 werden ongeveer 120 variëteiten uitgeplant, zowel voor binnenals buitenbloei. Het uitplanten had plaats, althans voor het grootste gedeelte, in de 2e helft van de maand Mei. Een deel werd eerst de 2e helft.
van Juni geplant, hetgeen voor diverse variëteiten te laat bleek te zijn.
De middelgrote typen werden kort na het uitplanten getopt en daarna
op 3 takken doorgekweekt.
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A. De volgende werden als buitenbtoeiecs uitgeplant:
a. Troschr y santen
F. M.

Montgomery:

Een kleinbloemige lichtbrons gekleurde troschrysant, bloem ca. 5 cm.
Gaf een rijke bloei. Goede groei, ca. 90 cm hoog. Bloem smette weinig.
Bloei vrijwel gelijk en op gelijke hoogte. Bloei begin October. Blad goed.
Sweet Sue:
Gedeeltelijk als tros- en gedeeltelijk op 3 bl. gekweekt. Gaf een kort
gewas, ca. 60 cm. Kleur: zalmrose. Geplozen, bloei vanaf October, als
tros na half October. Gaf tamelijk veel besmette bloemen. Blad go,ed. Als
buitenbloeier vermoedelijk niet geschikt.
Tibshelf Shell:
Zalmrose bloemen, vormt een laag gewas, ca. 60 cm. Bloei begin
October. Vrij goed tegen het weer bestand. Çloeit niet zwaar en vrij ongelijk. Weinig, doch vrij mooi blad.
Dauntless:
Donker bronsbruine bloemkleur. Onregelmatige tot slechte groei. Vroege bloemen smetten vrij sterk. Na half October goede bloemen, mooi
van kleur.
Montrose:
Goede groeier met goed blad. Ca. 90 cm hoog. Donkerrose bloemkleur,
later bij het verbloeien crême-rose met open hart. Rijke en gelijke bloeier,
smet niet. Bloei ca. half October. Algemene indruk: zeer goed. Aan deze
variëteit werd het Getuigschrift van de Proeftuin verleend.
Vangvord:
Donkerbruine bloemkleur. Zeer goede groeier, ca. 1 m hoog. Bloei
vanaf October. Rijke en gelijke bloei, smet niet. Zeer goede troschrysant.
Lady Gay
Zeer: goede groeier, 1 à 1,10 m hoog. Zalmrose bloemkleur. Bloemtros iets losser (bloemen verschillend van hoogte). Sterk, smet niet, prima
van blad. Bloei vanaf half October. Zeer goed.
Orange Beauty:
Oranjerood. Bloei eind September—begin October. Goede groeier, ca.
1 m hoog. Vrij goede buitenbloeier.
Carol:
Ook een vrij goede troschrysant met lilarose en in het hart iets crèmekleurige bloemen. Bloei eind September.
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Serenade:
Lichtrose, goede troschrysant. Flinke groeier (ca. 90 cm hoog) met
grove bloemen. Bloei vanaf October. Smet in het geheel niet. Prima
buitenbloeier. Aan deze variëteit werd een Getuigschrift van de Proef'
tuin verleend.
Balcombe Brilliance:
Donkerbruine bloemen. Beste groeier, ca. 1,10 m hoog. Bloei vanaf
October. Geschikt als buitenbloeier.
Dorothy

Vernon:

Lichtrose met crèmekleurig hart. Als troschrysant goed te gebruiken.
Smet niet. Vormt een laag gewas. Bloei begin October.
b. Middelgroot

type

P. M. Serton:
Op 3 gekweekt. Rose bloem, ca. 14 cm doorsnede. Hoogte ca. 1,10 m.
De voorlopers in de blorei (Sept.) gaven veel besmette exemplaren, die
van de blo(ei in October vrijwel niet. Blad gaf iets bruine vlekken te zien.
Samaria:
Op 3 gekweekt. Lichtrose bloem, ca. 14 cm doorsnede. Bloei September,
ca. 80 cm hoog. Bleek tegen het slechte weer niet bestand, en smette vrij
veel. Blad was goed.
Trevor Adams:
O p 3 gekweekt. Donkergele bolvormige bloemen, ca. 12 cm. Bloei
vanaf Sept.-half Oct. Gaf weinig gesmette bloemen doch een zeer onregelmatig vrij slecht gewas, 30—60 cm hoog. Bovendien onregelmatige
bloei. Het geheel maakte een zeer slechte indruk.
Hope Valley:
Op 3 gekweekt. Lichtrose bloem, ca. 12 cm. Bloei vanaf September.
Hoogte ca. 90 cm. Mooi donker blad. Bloemen smetten echter zeer sterk.
De laatste exemplaren minder.
Ronald:
Donkerrood, middelgroot op 3 gekweekt. Bloem ca. 10 cm. Gedrongen, stevige groeier. Ca. 65—70 cm hoog. Bloei vanaf half September.
Weinig gesmette bloemen en mooi donker blad.
May ford Triumph:
Op 3 gekweekt. Bloem ca. 14 cm doorsnede. Kleur: Brons. Goede
groeier, 1 à 1,10 m hoog, grof blad. Bloei vanaf half September. Tegen
de tijd, dat de knoppen begonnen te kleuren ingezakt, waarna zich een
goede bloem ontwikkelde. Maakte een zeer goede indruk.
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Madeleine:
Op 3 gekweekt. Goede groeier, ca. 1 m hoog. Bloemkleur helderrose,
ca. 12 cm diam. Donkergroen blad. Bloei 2e helft September. Niet veel
besmetting aan de bloemen.
Tibshelf

Orange:

Op 3 gekweekt. Goede groeier (ca. l m ) , prima blad. Bloei vanaf half
September. Bloem ca. 12 cm doorsnede, orange. Geen- besmette blo,emen.
Algemene indruk zeer goed.
Falaise:
Op 3 gekweekt. Bloem ca. 10 cm. Donkerbruine bloembladeren, onderkant lichtbruin. Bloei September. In het begin veel besmette bloemen,
in October niet meer. Hoogte gewas 80 cm. Getuigschrift van de Proeftuin.
Edensor:
Op 3 gekweekt, geeft geen grote bloem, ca. 10 cm. Roomwit. Hoogte
gewas ca. 1 m. Bloei tegen October. Gaf ook besmette bloemen.
Golden

Harvest:

Op 3 gekweekt. Gele, volle, bolvormige bloem, ca. 15 cm doorsnede,
zeer goed van blad. Sterke groeier, ca. 1,25 m. Bloei vanaf October. Bloemen tegen het kleuren ingezakt, gaf daarna zeer goede bloemen. Algemene indruk was zeer goed.
Amson:
Op 3 gekweekt. Donkerrose, bolvormige bloemen, 12 cm doorsnede.
Hoogte 1—1,10 m. Bloei vanaf October. Moet worden ingezakt. Komt
daarna vrij goed tot zijn recht. Verbleekt in de zakken iets.
Champion:
Op 3 gekweekt. Goede groeier met prima blad. Bloem intens geel,
ca. 12 cm. Bloei vanaf half October, moet eveneens worden ingezakt,
om goed tot zijn recht te komen. Rijpe bloemen geven spoedig open hart.
Radar:
Op 3 gekweekt. Lichtbruine, vrij kleine bloem, ca. 10 cm. Hardgroen
blad. Hoogte gewas ca. 75 cm. Bloei vanaf half September. Gaf in het
begin veel besmette bloemen. Latere bloemen in October minder.
Migoli:
Op 3 gekweekt. Mooie, heldergele, bolvormige bloemen, ca. 13 cm.
Goede groeier met mooi blad, hoogte ca. 1,10 m. Bloei vanaf eind September. Ondanks slechte zomer in het geheel geen besmette bloemen.
Maakte zeer goede indruk.
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Chas. E. Morris:
Op 3 gekweekt. Goede groeier, ca. 1,10 m. Iets losse, bolvormige,
helder gele bloem (ca. 13 cm). Bloei vanaf half October. Moet worden
ingezakt en komt daarna goed tot zijn recht.
Monsal Head:
O p 3 gekweekt. Goede groeier, ca. 90 cm hoog. Bruinbrons kleine
bloem, ca. 10 cm. Bloei vanaf October, vrij sterk, goed buiten te snijden.
Golden

Sweetheart:

O p 3 gekweekt. Lichtbrons. Laag gewas, ca. 60 cm. Bloem ca. 10 cm
doorsnede. Bloei eind Augustus-begin September. Smet weinig of niet.
Knopt zeer spoedig.
May ford Orange:
Op 3 gekweekt. Goede groeier. Donkerbrons gekleurde bloemen. Bloei
vanaf 2e week October. Vrij sterk, ook in blad. Is buiten wel te snijden.
Toch komen versch. bloemen niet goed tot ontwikkeling.
Crimson Champion:
Op 3 gekweekt. Donkerrode bloemkleur. Kleine bloem,.ca. 8 cm. Prima
blad. Bloei vanaf half October. Smet niet, was op 25 October nog prima.
Alfreton

Yeoman:

Op 3 gekweekt. Bloemkleur donkerroserood. Beste groeier, prima blad.
Bloei vanaf half October. Bloei na half October (was te laat geplant).
Vermoedelijk vrij goed.
Winsome:
O p 3 gekweekt, met lilarose platte bloemen, welke niet smetten. Bloei
begin October. Bloem heeft iets te slappe nek, en het blad is gevoelig
voor vlekkenziekte.
Prélude:
Op 3 gekweekt. Mooie oranjebronskleurige bloemen, welke buiten goed
tot hun recht komen, en in het geheel niet smetten. Goede groeier met
mooi blad. Bloei October. Geeft echter ook een gedeelte verkleurde bloemen. Mits goed doorgeselecteerd, vermoedelijk prima. Ontving Getuig'
schrift van de Proeftuin.
Amber

Bright:

O p 3 gekweekt. Amber-oranjekleurige bloemen. Vrij goede groeier.
Flink en gezond gewas. Zeer goede variëteit: Getuigschrift van de Proeftuin.

30

B. In herfst opgestoken en in de kas bloeiend
a.

Troschrysanten

Gladys:
Gaf een enkele vrij grove bloem, welke in December bloeide. Flinke
groeier, ca. 1m hoog gewas. Vrij goed.
Denise:
Lichtrode bloemkleur. Dubbelbloemig met open hart. Bloei in December.
90 cm hoog gewas. Goed in blad.
Dorothy Jackson:
Crême-wit. Bloei in Januari, ca. 60 cm hoog gewas. Tros enigszins
los en iets slap.
Samba:
Mooi geel, bloeide in November. Flinke groeier, ca. 1,30 m hoog. Goed
in blad. Algemene indruk goed.
Amber Prince:
Mooie late troschrysant, met lichtbronskleurige bloemen. Flinke groeier
met mooi blad. Hoogte 1,20. Bloei eind November. Getuigschrift van de
Proeftuin.
Fire Glow:
Mooie late troschrysant, bloei eind November. Goede groeier, roodbronskleurige bloemen. Goed in blad. Goede variëteit.
Crimson Perfection:
Mooie late troschrysant. Bloedrood. Bloei eind November. Zeer goede
groeier. Goede variëteit.
Oldland Rose:
Gaf eind November mooie rode tros. Goede groeier, gezond blad.
Goede variëteit.
Buis Favoriet:
Gele, enkelbloemige troschrysant. Ontwikkelde een goede groei, en
gaf zware bossige planten, met een lengte van ca. 90 cm. Novemberbloei. Goed in blad.
Anneke Buis:
Zalmkleurige troschrysant met halfg,evulde bloemen. Goede groeier,
gaf zware bossige planten, ca. 1,10 m hoog. Bloei eind October. Goed
van blad en bloem. Getuigschrift van de Proeftuin.
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Gloire d'Aalsmeer:
Oranjegele, enkel'bloemige troschrysant. Goede groeikracht, ca. 1,10 m
hoog. Zwaar gewas. Bloei eind October. Goed blad.
Yellow Giant:
Geel met bronskleurige achterkant. Enkelbloemig. Vrij grote bloem.
Zeer sterke groeier, 1,20 m hoog. Zware planten. Bloei eind October.
Goed in blad.
New Light:
Geel, enkelbloemig. Bloei eind October. Forse groeier, gaf zware planten ca. 1,10 m hoog. Goed blad.
b.

Middelgroot

Dark Pink Valencia:
Enkelbloemig, rose. Flinke groeier met bloemen van ca. 11 cm doorsnede. Goed blad. Vrij goede variëteit.
Crimson Crown:
Enkelbloemig. Gaf donkerbruine bloemen met gele ring in het hart.
Flinke groeier, goede variëteit.
Mount

Everest:

Helderwitte bloemen. Vormde een kort gewas, ca. 60 cm. Blad afwijkend. Bloei eind November.
Silver Sheen:
Op 3 gekweekt. Gaf een witte, kleine, compacte ingebogen bloem,
welke bij het verbloeien iets rossig werd. Bloei had plaats in November.
Vrij goede groeier, doch zwak in blad, dat spoedig rotte.
Indianapolis

White:

Zeer goede groeier met witte bloemen, welke in November bloeide.
Prima blad, goede variëteit.
Shirley Ivory:
Crèmewitte bloemen. Gewas vrij kort, ca. 60 cm. Goed in blad.
Balcombe Superb:
Lichtrose, vrij grote vaste bloemen. Goede groeier, ca. 1 m hoog, mooi
blad. Bloei tweede helft November. Getuigschrift van de Proeftuin.
May ford Princess:
Lichtrose bloemen. Bloei in November. Goede groeier met goed blad,
1—1,10 m hoog. Algemene indruk vrij goed. Getuigschrift v. d. Proeftuin.
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Oldland Queen:
Op 3 gekweekt. Zachtrose bloemkleur, bloei in December. Blad goed.
Gewas laag, 50—60 cm, en een betrekkelijk kleine bloem. Stek van deze
variëteit werd te laat gepoot.
Shell Beauty:
O p 3 gekweekt. Gaf een vrij grote witrose bloem van ca. 15 cm doorsnede. Bloei eind November. Niet geheel tot zijn recht gekomen. Getuigschrift van de Proeftuin.
Ringleader:
Mooie bloem, zalmrose met crèmekleurig hart. Flinke bloemen, tegen
eind November in bloei. Blad goed. Algemene indruk goed.
Sussex Pride:
Op 3 gekweekt. Lichtrose bloemkleur. Bloei eind November. Mooi in
blad, doch de groep was zeer onregelmatig van kwaliteit en lengte.
Elegance:
Op 3 gekweekt. Vrij grote, mooie crème tot lichtrose bloem. Goed blad.
Bloei Nov. Gewas vrij kort, ca. 60 cm. Getuigschrift van de Proeftuin.
Minerva:
Lila-rose bloemkleur. Bloei November. Flink gewas, ca. 90 cm. In het
algemeen kleine bloemen, en veel slecht blad. Niet geheel tot zijn recht
gekomen. Getuigschrift van de Proeftuin.
Rose Molly

Nicholson:

Op 3 gekweekt. Rose bloemkleur, bloei eind November. Bloem ca. 12
cm doorsnede. Goed blad. Hoogte ca. 70 cm. Vrij goede variëteit.
£afe Delight:
Op 3 gekweekt. Rose tot lichtbrons. Goede groeier met flinke bloemen.
Bloei eind Nov. Goede variëteit. Getuigschrift van de Proeftuin.
Rose Delight:
Lilarose sport van de vorige. Op 3 gekweekt. Grote bloemen, goede
groei, sterk. Bloei begin December. Zeer goede variëteit. Getuigschrift
van de Proeftuin.
Apricot

Delight:

Idem als vorige.
Bronze Delight:
Idem als vorige. Getuigschrift van de Proeftuin.
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Amber Bright:
O p 3 gekweekt. Amber-oranjekleurige bloemen. Vrij goede groeier,
flink en gezond gewas. Goede variëteit. Getuigschrift van de Proeftuin.
Indianapolis Pink:
Op 3 gekweekt. Zeer goede groeier met grote lilarose bloemen. Prima
blad. Eind November in bloei. Zeer goede variëteit.
Margaret:
O p 3 gekweekt. Gaf goede rose bloemen. Prima in blad. Bloemstengel
vrij kort.
Delia:
Gaf rose-lila bloemen, vrij groot. Bloei in November. Niet geheel tot
zijn recht gekomen.
Say Edgar:
Op 3 gekweekt. Purperrode bloemkleur. Bloei eind November. Vrij
goede variëteit.
Purple Prince:
O p 3 gekweekt, met purperkleurige vrij grote losse bloem, die eind
November bloeide. Flinke groeier. Goede variëteit. Getuigschrift van de
Proeftuin.
Adama:
Met heldergele bloemen. Bloei Oct.-Nov. De groei was wel gezond,
doch het gewas bleef zeer kort, ca. 60 cm.
Samba:
Op 3 gekweekt. Mooi geel, bloeide in November. Hoogte 80 cm. Goed
in blad. Algemene indruk goed.
Indianapolis Yellow:
Op 3 gekweekt. Goede groeier met zeer mooie gele bloem, welke eind
November bloeide. Prima blad, zeer goede variëteit. Getuigschrift van
de Proeftuin.
Grace Forsyth:
Gaf een vrij grote, losse gele bloem, welke bij het rijp worden een open
hart vertoonde. Blad prima. Gewas vrij kort, ca. 70 cm. Het geheel vrij
onregelmatig.
Intense:
O p 3 gekweekt. Vaste, gele bloem. Bloei in December. Goede groeier,
goed blad. Goede variëteit. Getuigschrift van de Proeftuin.
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Golden Globe:
Op 3 gekweekt. Bloei November. Flinke, mooie gele bloem. Beste
groeier. Goede variëteit. Getuigschrift van de Proeftuin.
Molly Nicholson:
Op 3 gekweekt. Goede groeier, ca. 1,10 m hoog. Geeft licht bronskleurige bloemen. Bloei eind November. Goede variëteit. Getuigschrift van
de Proeftuin.
Golden Pride:
Gaf mooie gele bloemen van prima kwaliteit. Flinke groeier, ca. 1,30 m
hoog. Half November in bloei. Goede variëteit. Getuigschift van de
Proeftuin.
Zaailing No. 156 van de fa. van Zaal. Zeer goede groeier met goed blad.
Bloei eind November. Lichtbrons, grote bloemen. Goede variëteit.
Dawnlight:
Op 3 gekweekt. Lichtbronskleurige, vrij grote bloemen, welke eind
November bloeiden. Is goed, doch niet alle bloemen tot hun recht gekomen.
Amber Nicholson:
O p 3 takken gekweekt. Flinke groeier, ca. 1m hoog, mooi bronskleurig.
Eind November in bloei, met bloemen van ca. 13 cm doorsnede. Goed
blad. Algemene indruk goed. Getuigschrift van de Proeftuin.
Sussex Bronze:
Op 3 gekweekt. Mooie bronskleurige bloemen van ca. 12 cm doorsnede.
Blad goed. Bloei December. Gewas vrij kort. Vrij gpede variëteit.
Balcombe Perfection:
Zeer goede groeier met goed blad. Gaf bronskleurige min of meer bolvormige bloemen. Bloei eind November. Goede variëteit.
Tempest:
Op 3 gekweekt. Flinke groeier. Donker bronskleurig. Bloemen van ca.
12 cm, gaf vele slechte en gestreepte bloemen.
Indianapolis Bronze:
O p 3 gekweekt. Zeer goede groeier met mooi blad. Grote donkerbronskleurige bloemen, bloei eind November. Zeer goede variëteit.
Red Finale:
O p 3 gekweekt. Gaf bruinrode bloemen, welke pas half Januari bloeiden. Flinke groeier, tot 1,30 m lang. Goed blad.
Shasta:
O p 3 gekweekt. Mooie pyrethrumbloemige witte variëteit, met geel
„kussen". Flinke groeier, ca. 1,30 m hoog, met goed blad. Bloei 2e helft
November. Goede variëteit.
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White /zo/a:
Pyrethrumbloemig. Met vrij goede groei, witte bloemen met crème hart.
Bloei ,eind November. De bloem bleef echter vrij klein.
Long Island Beauty:
Zeer goede groeier. Pyrethrumbloemig, wit met geel „kussen". Hoog
gewas, ca. 1,40 m. Bloei eind November. Goede variëteit. Getuigschrift
van de Proeftuin.
Nevada:
O p 3 gekweekt. Pyrethrum-bloemig. Witte randbloemen, met groenachtig wit kussen. Flinke bloemen van ca. 12 cm doorsnede. Gewas ca.
90 cm hoog. Goede variëteit.
Frieda:
O p 3 gekweekt. Rose bloembladeren met geel ,,kussen". Zeer goede
groeier, ca. 1,20 m hoog. Goede variëteit.
Orchid Beauty:
Pyrethrumbloemig, lila met geel hart. Mooie bloem, doch niet groot.
Zeer goede groeier. Bloei in December. Goede variëteit.
Red Rolinda:
Pyrethrumbloemig. Donker brons met geel hart. Zeer goede groeier,
prima blad, eind November in bloei. Goede variëteit.
Matador:
Pyrethrumbloemig. Roodbruine bloemkleur. Goede groeier. Bloei in
December. Goede variëteit, ofschoon vrij kleine bloemen. Getuigschrift
van de Proeftuin,
c. Grootbloemig
White Loveliness:
O p Ie knop gekweekt, blijft gewas te kort, ca. 60 cm. Mooie witte
bloem. Bloei eind November. Goed van blad. Door te laat planten niet
volledig tot zijn gekomen. Getuigschrift van de Proeftuin.
Duke of Kent:
Mooie witte variëteit, die in December bloeide. Vormt geen hoog gewas, ca. 70 cm. Moet op 2e knop worden geteeld. Mooi blad. Algemene
indruk vrij goed.
Marketier:
W i t t e bloemen. Bloei in December. 80 cm hoog gewas. Goede variëteit.
White

Wallace:

Op 1 gekweekt. Crêmeachtig-wit van kleur. Vrij grove decoratieve
bloem, die in November bloeide. Gewas enigszins aan de korte kant.
Vermoedelijk beter op 2e knop te telen.
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May

Shoesmith:

Vrij goede groei, ca. 80 cm hoog met prima blad. Gaf een donkerrose
bloem. Bloei in November. Algemeen vrij goed.
Agnes Ford:
Donkerrose bloemkleur. Bloem ca. 16 cm doorsnede. Bloei in November.
Goed blad. Vrij goede variëteit.
Miss Helen Frick:
Lilarose bloemkleur. Goed in blad. Bloei eind November. Flinke groeier,
doch vrij kleine, losse bloemen. Vrij sterke variëteit.
Versatile:
Op 1 gekweekt. Violet tot donkerrose. Grote bloem. Moet op 2e knop
geteeld worden, anders te kort gewas. Bloei in November.
Duchess of Kent:
Lilarose bloemkleur. Op 2e knop te telen. Door veel smeul niet tot zijn
recht gekomen.
Frank Payne:
Gele gevulde bloemen. Vormde een zeer kort gewas. Bloei vanaf November. Op Ie knop niet goed tot zijn recht gekomen.
Winn

Quinn:

Op Ie knop te kort gebleven, ca. 60 cm. Gele bloemkleur. Bloei Nov.Dec. Vrij goed blad.
Marie de Pétris:
Gele variëteit met platte bloemen, welke in December bloeide. Flinke
groeier met goed blad. Goede chrysant.
Schweizerland:
Bronsgele 'bloemkleur, met ingebogen vrij grote bloemen. Bloei in
December. Goede variëteit.
William Meadows:
Grootbloemige variëteit, welke op de 2e knop moet worden geteeld.
Geeft een flinke, bronskleurige bloem, welke in November bloeide. Niet
alle bloemen zijn tot hun recht gekomen door smeulaantasting. De andere
bloemen werden prima.
Red Morris:
i
Bruinrode bloemkleur. Gewas ca. 80 cm hoog. Bloem niet groot. Bloei
eind October.
Harold Alston:
Op le knop gekweekt. Donkerrood, Bloei November. Bloem ca. 14 cm
diameter. Zeer kort gewas. Slecht van blad. Door zeer laat uitplanten
niet goed tot zijn recht gekomen.
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CINERARIA
(Senecio cruentus)
Virusonderzoek
Drs. D. Noordam

De proeven met Cineraria's met Lycopersicum virus 3 werden voortgezet. Op Nicotiana tabacum „White Burley" en Petunia hybr. werden
dezelfde verschijnselen waargenomen als beschreven in Jaarverslag 1949
biz. 68, 69. Bij een vergelijking van 3 Petunia hybr. nana compacta
rassen (Celestial, Raadsheer en Sneeuwbal) met Petunia hybr. Gemengd
werd geen verschil in reactie waargenomen.
In Februari werd een proef genomen om na te gaan bij welke temperatuur perssap onwerkzaam wordt. Sap van Cineraria bladeren met
Lycopersicum virus 3 dat verdund was 1:9 en daarna 10 min. werd
verwarmd in een waterbad tot 30, 40, 50, 60 en 70 ° C gaf op 5 Nicotina tabacum „White Burley" en 5 Petunia hybr. planten geen reactie,
terwijl het onverwarmde sap dit wel deed.

CYCLAMEN
Ringvlekkenziekte en bladmisvorming
Drs. D . Noordam

Sap uit bladeren die duidelijk het beeld van ringvlekkenziekte vertoonden (zie jaarverslag 1949 blz. 45) werd gewreven op bladeren van
een aantal tabakssoorten, Petunia en 25 planten Cyclamen Perle von
Zehlendorf. Geen enkele reactie werd waargenomen op deze planten.
In een andere proef werden uit de knol van planten met ringvlekkenziekte eind Juni stukjes geboord met een kurkenboor en gezet in de knol
van 25 gezonde planten ,,Perle von Zehlendorf". Ook hier werd geen
reactie waargenomen.
O p dezelfde wijze werden stukjes uit knollen met bladmisvorming bij
Cyclamen „ W i t " gezet in knollen van 25 jonge plantjes „wit".
Of de bladmisvorming op deze wijze op gezonde planten is over te
brengen bleek niet, zodat nog niet vaststaat of dit verschijnsel een virusziekte of een erfelijk verschijnsel is.
Lapsnuittor
Ir. G. S. van Marie

In een kooi zijn 40 kevers losgelaten bij een groot aantal Cyclamenplanten, die op verschillende wijzen met insecticiden behandeld zijn.
Gehoopt werd zodoende een preventief werkzaam middel te vinden.
Deze proef is in zoverre mislukt, dat alle kevers zijn doodgegaan. Blijkbaar is één van de middelen dus zeer effectief. Door zodra weer voldoende kevers beschikbaar zijn, deze proef te herhalen, maar dan met
ieder middel afzonderlijk, zal bepaald moeten worden, welk middel dit is.
Invloed D D T en HCH op groei
Ir. G. S. van Marie

In verband met de bestrijding van de larven van de lapsnuittor was
het gewenst de invloed na te gaan van hiervoor in aanmerking komende
middelen op de groei van Cyclamen. Begonnen werd met D D T en H C H .
In formaat 18 (gevuld met 140 cm'3 grond) opgepotte Cyclamen werden
5 Juni behandeld met 25 cm'3 per pot van emulsies die bevatten:
D D T : Shellarkotine emulsie (20 % D D T ) : ]/2%, 1 %, 2 %, 4 %.
H C H : Philips van Houten 10 % y : y2 %, 1 %, 2 %, 4 %.
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Gecontroleerd werd 1 Augustus waarbij opgenomen werden: diameter
plant, bladhoogte, bloemhoogte, aantal bloemen (nog weinig van belang), bladkleur en algemeen voorkomen. Tussen de met D D T behandelde groepen waren geen verschillen, behalve misschien iets in de
bloemhoogte die bij de hoogst toegediende dosis iets korter was. Bij de met
H C H behandelde groepen gold hetzelfde, alleen was hier bij de hoogste
concentratie de invloed op de bloemhoogte waarschijnlijk nog iets sterker.

DE DAHLIAPROEFTUIN
W. D. Maarse Kz. (secretaris N.D. V.)

Hoewel de Dahlia dikwijls smalend als een minderwaardige bloem
wordt aangekeken, wil ik toch gaarne hier in 't kort trachten aan te
tonen, dat wegens de grote belangstelling voor deze volksbloem, het
inrichten van de Dahliaproeftuin op het Landelijk Proefstation ten volle
verantwoord is.
In de snijbloemencultuur neemt de Dahlia geen onbelangrijke plaats
in. Aan de C. A. V . werd in 1950 voor pl.m. ƒ 45000.— aan Dahlia's
geveild, welk bedrag aan Bloemenlust zeker niet minder zal zijn, terwijl
de Dahlia op de meeste andere bloemenveilingen in den lande naar verhouding een nog belangrijker plaats inneemt.
De knollenteelt, hoofdzakelijk voor export, is ook niet onbelangrijk te
noemen. In 1950 werd ruim 25000 RR 2 of pl.m. 36 ha. geregistreerd,
voor 't grootste deel in de bollenstreek, niet medegerekend de Dahlia's
die alleen voor snijdoeleinden gekweekt worden.
Gezien het zeer uitgebreide sortiment — sommige kwekers beschikken
over honderden variëteiten — worden de bij tientallen te voorschijn
komende nieuwigheden aan een strenge keuring onderworpen. Men heeft:
vanzelfsprekend geen behoefte aan meer variëteiten, doch uitsluitend aan
betere dan de bestaande.
De Kon. Ned. Mij. v. Tuinbouw en Plantkunde te Aalsmeer en de
Alg. Ver. v. Bloembollencultuur te Haarlem hebben sinds het begin dezer
eeuw de keuringen tot grotere perfectie weten te brengen. Beide organisaties beschikken over een Dahlia-comité dat die nieuwe snufjes op
strenge wijze keurt. De leden van dit comité, die om de 5 jaar aftreden,
worden benoemd op voordracht van de alg. vergadering van de Ned.,
Dahla Vereniging. Zowel in Haarlem als Aalsmeer bestaat dit comité
uit dezelfde personen, hetgeen de uniformiteit der keuringen zeer zeker
te goede komt.
De Alg. Ver. v. Bloembollencultuur beschikt over een eigen Proeftuin
op zandgrond te Haarlem. De Proeftuin van de Kon. Ned. Mij. v. Tuinbouw en Plantkunde was tot 1950 gevestigd op de Stadskwekerij te
Amsterdam, die uit veengrond bestaat. Toen echter de maandelijkse
keuringen van de Maatschappij naar Aalsmeer werden verplaatst, kwam
de wenselijkheid naar voren, ook de Proeftuin in Aalsmeer te vestigen,
waardoor het keuringswerk aanzienlijk werd vergemakkelijkt. Tot grote
voldoening van alle betrokkenen werd een onderdak gevonden op het
Proefstation, dat ten slotte een bevredigende financiële regeling wist te
treffen met de Kon. Ned. Mij., die dus organisator blijft, doch de uitvoering overdroeg aan het Proefstation. En laat ik direct zeggen, met
groot succes.
De talrijke binnen- en buitenlandse bezoekers waren unaniem van
oordeel, nog nimmer zulk een schitterend proefveld te hebben aan39

schouwd. Zowel over de groei als over de behandeling viel niets dan
lof te beluisteren.
De keuringen vonden vanaf begin Augustus tot half September
plaats meestal door de voltallige commissie met tussenpozen, lopend van
1 week tot 14 dagen. Gekeurd wordt op punten mét 5 rubrieken, n.1.
voor bloeirijkheid — stengel — bloemvorm — kleur en stand. Maximaal
kunnen 25 punten worden toegekend. Voor toekenning van het Getuigschrift van de Proeftuin moeten gemiddeld 20 punten worden behaald.
Niet minder dan 112 nieuwigheden werden door 13 kwekers opgeplant, van elk 6 planten. Hiervan werden 33 het Getuigschrift van de
Proeftuin waardig gekeurd. Zonder deze onderscheiding kan een nieuwe
variëteit niet voor Getuigschrift Ie klasse in aanmerking komen, hetgeen
ook jaarlijks slechts voor enkele uitverkorenen het geval is. Hoe strenger
de keuring, des te meer waarde aan het Getuigschrift kan worden gehecht. Gelukkig is men daarvan doordrongen, en worden dientengevolge
jaarlijks nog verbeteringen in het keuringssysteem aangebracht.
Geheel los van elkaar en toch weer ten nauwste verband houdend
staat de keuring op virusziekten, die op initiatief van de Ned. Dahlia
Vereniging, door de speciale keuringsdienst vanaf 1947 wordt uitgeoefend. Voordien hield deze dienst die te Haarlem is gevestigd, zich
reeds bezig met keuring op ziekten in narcissen, tulpen, hyacinthen, Iris,
Gladiolen, etc. Als Directeur fungeert de Heer F. Limburg, terwijl Prof.
van Slogteren te Lisse wetenschappelijk adviseur is.
Regelmatig wordt controle uitgeoefend, waarna aan 't eind van het
seizoen slechts aan die kwekers een certificaat wordt verstrekt, die aan
de verplichtingen hun door de Keuringsdienst opgelegd, volledig hebben
voldaan.
De Plantenziektenkundige Dienst werkt ten nauwste samen met de
Keuringsdienst en geeft geen gezondheidscertificaten af bij export, wanneer niet kan worden aangetoond, dat de Dahlia's tevens te velde door
de Keuringsdienst zijn goedgekeurd. Het verhandelen van ongekeurde
Dahlia's is verboden voor de aangeslotenen. Bij overtreding kan door
een commissie van scheidslieden een flinke boete worden opgelegd.
Hiermede heeft Nederland zich op phyto-sanitair gebied aan de spits
gesteld van alle landen waar Dahliacultuur bedreven wordt.
Voor 1951 is een nieuwe regeling voor de Proeftuinen in 't leven
geroepen. Viruszieke planten mogen niet worden vervangen, terwijl elke
variëteit waarin ook maar één door virus aangetaste plant wordt geconstateerd, niet voor het Getuigschrift van de Proeftuin in aanmerking komt.
Met het oog op deze laatste bepaling zullen in 't vervolg de Getuigschriften van de Proeftuin pas aan 't eind van 't seizoen definitief kunnen
worden toegekend. Dit om te voorkomen, dat variëteiten, die na toekenning van een Getuigschrift ziekteverschijnselen vertonen, ten onrechte
dit Getuigschrift zouden behouden, wanneer dit zoals voorheen geschiedde direct na toekenning werd gepubliceerd, en niet meer ingetrokken kon worden.
Het komt mij voor, dat de buitengewoon prettige samenwerking die
er dit eerste jaar geweest is tussen het Proefstation, de Maatschappij en
alle andere organisaties die zich op Dahlia-gebied bewegen, in de toekomst ongetwijfeld bestendigd zal worden, en ons weer een flinke
schrede nader zal brengen tot het doel, de verheffing van de Nederlandse Dahliacultuur.
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Dahlia-variëteiten in 1950 bekroond met het Getuigschrift
van de Proeftuin
Dahlia (Pomp.)
(SC)
(C)
(SC)
(Dec.)

,Red Baby"
..Anita"
,Red Sparkle"
.Mother's Mine"
.Plentiful"

(SC)
(SC)
(Mign.)

„Messina"
,,Grace"

(C)
(SC)
(SC)
(Dec.)

„Ami George"
.Sultan"
„Eugen Black"
„Lady Prune"
„Monument"

(SC)
(SC)
(Dec.)
(Dec.)
(Dec.)
(Dec.)
(C)
(SC)
(Pomp.)
(Pomp.)

..Mieke"

,Smoky"
„Brandaris"
„Thea"
.Sweetheart"
,Terpo"
,T 310"
„Trocadero"
„Pinocchio"
„Select"

(C)
(SC)
(SC)

,,Vampyr"
„Feu Ardent"

(SC)
(Pomp.)

,Z 368"

(SC)
(Dec.)

J a n van Hoof"
„Anna Marie"

(Dec.)
(SC)
(C)
(SC)
(Dec.)
(SC)
(SC)
(SC)

„Caspar Ludwig
Memory'
„Kobald"

,Arc de Triomph'
,„Rivoli"
,,Festival"
,,Pioneer"
,„Anode"
,,Horos"
„Flirt"
,,Searchlight"

Ludwig & Co, Hillegom

Fa. K. Maarse Dzn. Jr.,
Aalsmeer

Fa. J. G. Ballego & Zn.„
Leiden

J. P. Bakker, Heemstede
W . Topsvoort, Aalsmeer
Jan van Oosten, Hillegom
N . J. van Oosten, Hillegom
Fa. D. Bruidegom, Baarn
W . Topsvoort, Aalsmeer

Fa. K. Maarse Dzn. Jr.,
Aalsmeer
J. Bakker, Heemstede
Ludwig Ö Co, Hillegom
L. A. Hoek, Den Haag
Fa. K. Maarse Dzn. Jr.,
Aalsmeer
J. Bakker, Heemstede
Fa. K. Maarse Dzn. Jr.,
Aalsmeer
Fa. W . Topsvoort,
Aalsmeer
Fa. D. Bruidegom, Baarn
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EUPHORBIA FULGENS
Kortedagbehandeling
P. v. d. Zwaard

Deze Euphorbia fulgens bloeit, onder normale omstandigheden, meestal omstreeks Januari—Februari en soms zelfs nog wel later. Het blijkt
echter elk jaar weer opnieuw, dat wanneer men kans ziet deze Euphorbia
omstreeks Kerstmis aan de markt te brengen, dan steeds de hoogste
prijzen worden gemaakt. Het is daarom logisch, dat de kweker er naar
streeft de hoofdaanvoer voor de Kerstdagen te doen plaats hebben. Het
is gebleken dat door verschillende factoren de bloeitijd is te beïnvloeden,
nl. door
Ie. Hoge temperatuur;
2e. Kortedagbehandeling;
3e. Droogte-behandeling.
Om nu te trachten de Euphorbia voor Kerstmis in bloei te krijgen werd
de methode toegepast van de z.g. kortedagbehandeling. De planten,
welke eind Mei met potkluit werden uitgeplant, werden op 18 Juni voor
de Ie maal getopt. Het gewas onwikkelde zich vrij gunstig. O p 23 Augustus had zich een gewas ontwikkeld van ca. 45—50 cm lengte, terwijl elke
plant zich na het toppen had vertakt met 4 à 6 zijscheuten. O p dezelfde
datum werd een begin gemaakt met de verduistering. Over het gehele
gewas werd een stelling aangebracht, waaroverheen op vrij eenvoudige
wijze papier kon worden gerold. Voor dit doel werd speciaal zwaar
papier gebruikt, dat geen licht doorliet, en tevens min of meer Vochtbestendig was. 's Namiddags om 17 uur werd het papier uitgerold en
's morgens om 8 uur weer opgerold, met welke methode dus een daglengte verkregen werd van 9 uren. Alles was dusdanig goed verduisterd,
dat men het gewas vrijwel niet kon onderscheiden, wanneer men zich
onder de verduisteringsinstallatie bevond. Deze behandeling werd 8 weken voortgezet, tot ongeveer eind October. Hiermede wordt niet gezegd,
dat het altijd noodzakelijk is, deze verduistering 8 weken lang vol te
houden. Dit hangt zeer veel af van het tijdstip van aanvangen. W e l is
het noodzakelijk, niet vóór 15 October met de behandeling op te houden,
daar anders de toppen .d er takken weer iets kunnen gaan doorgroeien. Dit
is alleen dan mogelijk, als de eindknoppen volledig zijn gevormd, en dus
geen gelegenheid meer bestaat tot doorgroeien. In het andere geval bloeit
zo'n tak in twee verschillende periodes, onderaan de vervroegde bloei en
aan de top de normale bloei.
Het resultaat van de kortedagbehandeling op het Proefstation was
zeer bevredigend. Reeds de Ie week van November vkonden de eerste
bloeiende takken aan de markt worden aangevoerd. Zonder extra hoge
temperaturen werd toch de volledige productie voor de Kerstdagen geoogst. De kwaliteit van de behandelde Euphorbia was buitengewoon goed,
zelfs beter dan van die, welke geen kortedagbehandeling had ondergaan.
Door de minder hoge temperatuur, waarmee kon worden volstaan, was
kwaliteit zowel als kwantiteit in het algemeen aanzienlijk beter.
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FREESIA
Zaai-Freesia-teelt geheel onder glas
C. Kragtwijk

In een kas op het bovenland zijn in de zomer van 1949 Freesia's gezaaid
om de ontwikkeling van dit gewas na te gaan bij de teelt geheel onder
glas. De geteelde soort was réfracta alba. Met het voorkiemen werd
begonnen op 2 Juni terwijl er gezaaid is op 21 Juni (het zaad is 24 uur
geweekt in water van ongeveer 20° C en vervolgens gemengd met een
mengsel van turfmolm en zand geplaatst bij een temperatuur van 20° C ) .
Aangezien er altijd een zeer rijke blad-ontwikkeling plaats vindt bij de
Freesia-teelt onder glas, werd besloten dit op de volgende wijze af te
snijden:
a. regelmatig het blad iets inkorten, hetgeen gedaan is op 16 Sept.,
2 Oct. en 30 Oct.
b. Eenmaal diep inknippen, hetgeen gedaan is op 28 Sept.
c. Tweemaal diep inknippen, wat gedaan is op 28 Sept. en 30 Oct.
d. Het gewas normaal door laten groeien.
De proef werd in duplo uitgevoerd.
De resultaten hiervan zijn tijdens de verdere groei en bloei beoordeeld
(zie pok tabel). Het gewas normaal door laten groeien gaf het kleinste
aantal bloemen. Bovendien was dit zeer slap, zodat het ondanks dat hierover een netwerk was aangebracht nog zeer plat lag. Ook kwamen hier
alle plantjes niet in bloei. Bij het opruimen van het gewas (2 Mrt.) was
een groot percentage van de bloemknoppen nog niet boven het blad zodat
deze, wanneer er nog bloemen gekomen waren, ook zeer laat zouden
bloeien. Het percentage Ie kwaliteit was bij deze groep ook lager dan
bij de overige. Het aantal bloemetjes per kammetje was hier iets groter
dan bij de overige.
Bij tweemaal diep intoppen was het gewas tijdens de cultuur zeer
matig ontwikkeld. Het totaal aantal bloemen was hier redelijk in verhouding tot de overige, het percentage Ie kwaliteit echter hoog, het aantal bloemetjes per kammetje lager dan eenmaal diep-intoppen of regelmatig inkorten van het blad.
Regelmatig het blad iets inkorten gaf iets meer Ie kwaliteit dan eenmaal diep toppen van het gewas. De ontwikkeling van de plantjes was
vrijwel gelijk, evenals het aantal bloemetjes per kammetje.
Aantal gesneden bloemen

Regelmatig toppen . . . .

a
b

Tweemaal diep intoppen . . a
b
Eenmaal diep intoppen. . . a
b
b

Ie soort

%

2e soort

%

Totaal

419
455
527
455
334
381
293
284

31
37
45
34
26
38
22
32

917
770
631
911
1001
948
1049
593

69
63
55
66
74
72
78
68

1326
1225
1158
1366
1345
1529
1342
877

De bloei viel in de periode van 3 Februari tot 3 Maart.
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Conclusie:
Bij een overmatig rijke bladontwikkeling kan het blad iets ingekort
worden, zonder dat het gewas hiervan schade ondervindt. Vooral het
aantal bloemen dat .er gesneden kan worden, wordt groter.
Bij beoordeling op de uiterlijke kenmerken was de groei bij tweemaal
diep intoppen slechter. Het aantal bloemen dat er gesneden is, is echter
goed geweest, hoewel het aantal bloemetjes per kammetje nadelig beïnvloed wordt.
Kortedag- en schermproeven
C. Kragtwijk

In 1949 werden wederom Freesia-schermproeven opgezet met het doel
de groei en bloei te beïnvloeden.
De proefopzet was als volgt:
a. Regelmatig schermen met ijzelriet in het jeugdstadium, doch uitsluitend bij helder weer vanaf 15 Juli en totdat de plantjes ongeveer 10 cm
hoog waren;
b. Kortedag behandeling van 9 Aug.—30 Aug. .Verduistering van
18 uur tot 8 uur.
c. Kortedag behandeling van 16 Aug.—6 Sept. (Als b).
d. Kortedag behandeling van 28 Sept.—18 Oct. (Als b).
e. en f. contrôle.
Aangezien in het vorige seizoen gebleken was, dat kortedag behandeling voordat de bloemknop boven de knol was, bloei-verlatend werkte,
werden ter bevestiging van de proeven van het vorige jaar twee kortedagbehandelingen gegeven, voordat de knop zover ontwikkeld was. Kortedag behandeling nadat de knop boven de knol was, gaf toen versnelde
bloei. Met een behandeling werd begonnen op 28 Sept. hoewel de bloemknop toen nog niet boven de knol was. Een latere werd niet meer uitgevoerd.
Op 16 Mei werd begonnen met voorkiemen (24 uur weken in water van
20° C, mengen met zand en geplaatst bij ongeveer 20° C ) .
De gebruikte zaad-hoeveelheid was 2 1 / B gr. per m 2 van het ras K en M
Superfreesia in de kleurenverhouding 2 geel, 1 blauw en 1 rood.
Het zaad kiemde zeer snel, zodat het 16 dagen op een koelere plaats
gezet werd, daar er pas op 1 Juni begonnen kon worden met zaaien.
In de laatste week van Sept. werd het glas over het gewas gebracht,
terwijl het noodzakelijk was dat er iets gestookt werd. Tevens werden
de vele dode bladpunten, welke op het gewas voorkwamen, afgesneden.
a. Invloed van het schermen bij het jonge gewas.
In totaal zijn er hier gesneden bij:

Rood
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Geschermd

Niet geschermd

1882
1748
2328
5958

1844
1801
2021
5666

51,2%

48,8%

Een gering voordeel dus van het schermen, waarschijnlijk doordat de
grond regelmatig vochtig bleef. De kwaliteit werd beoordeeld door regelmatig van een aantal takjes de knopjes per takje te tellen.
Het resultaat hiervan was:
Gemiddeld aantal knopjes per takje

Rood

Geschermd

Niet geschermd

8,68
9,00
8,34
8,68

8,75
8,67
8,58
8,67

, . . .

Er was dus vrijwel geen verschil aanwezig.
b. Invloed
kortedagbehandeling.
Er zijn bloemen gesneden van 9 Dec. 1949 tot 28 Maart 1950. De
bloeitijd was als volgt over deze periode verdeeld.
Gesneden van :

A
B
C
D
E
F

.9/12
tot
10/1

11/1
tot
25/1

26/1
tot
7/2

17,4 %
2,9
1,4
3,7
3,1
3,1

11,5 %
7,8
5,9
7,4
7,8
5,9

11,4%
13,3
14,9
14,9
17,4
11,4

8/2
tot
20/2

21/2
tot
9/3

10/3
tot
28/3

28,2 %
37,5
41,4
33,7
32,9
34,1

24,7 %
29,4
28,3
30,6
27,4
31,7

6,8%
9,1
8,1
9,7
11,4
13,8

Uit deze gegevens valt op te maken, dat regelmatig schermen (A) een
vervroeging van de bloei gegeven heeft; de bloeitijd is echter over een
langere periode verdeeld. Invloed van de kortedag behandeling, zowel
vroeg als laat, was dit jaar niet waarneembaar.
De kwaliteit werd ook hier beoordeeld door van een aantal takjes de
knopjes per takje te tellen met het volgende resultaat.
A
Gemiddeld aantal knopjes per tak . . . .

8,92

B
C
8,58 8,12

D
8,69

E
8,93

F
8,94

de kwaHieruit blijkt dat door de kortedag behandelingen (B. C. D.
liteit niet beter wordt, terwijl schermen (A) en contrôle (E. F.) weinig
verschillen in kwaliteit gaven.
Resultaten met de verschillende kleuren:
volgende verhouding naar
In het aantal gesneden bloemen kwam de
voren:
Rood . . . 3726
Blauw . . . 3549
Geel . . . 4349

W a t hiervan de oorzaak is, is niet te zeggen. Reeds direct na het opkomen was het opvallend dat de rode en de blauwe te dun stonden ondanks het feit dat er per m 2 evenveel zaad gebruikt was.
In kwaliteit mogen we blauw het beste noemen, zowel in kleur als in
bloem-kwaliteit. Ook de gele kleur voldeed goed, terwijl het rood nog verder uitgeselecteerd moet worden. Dit was niet alleen slapper, doch hier
komen ook nog veel min of meer fletse kleuren in voor.

45

Vroege bloei knol-Freesia
C. Kragtwijk

Naast de zaaifreesia geheel onder glas werden enige bedjes geplant
met knol-Freesia's in de variëteiten Buttercup en Caro Carlee. Deze knolletjes, die speciaal voor vroege bloei geprepareerd waren, werden geplant op 19 Augustus en 6 September.
De ontwikkeling van de eerst-geplante partij was goed.
Bij de tweede partij zijn er een aantal knolletjes niet opgekomen (zg.
slapers). Waarschijnlijk is de temperatuur tijdens de bewaring tussen
voorbehandeling en het planten (ongeveer 20 dagen) niet geheel juist
geweest. De ontwikkeling en groei was van beide plantdata ongeveer
gelijk. De bloeitijd van deze geplante Freesia was ongeveer gelijk met
die van de zaai-Freesia's, die ± 2—3 maanden vroeger gezaaid waren
(zie p. 43). Een partijtje Buttercup (6 September geplant) bloeide 2 weken
later dan de overige, dit is echter waarschijnlijk veroorzaakt door een
minder gunstige standplaats.
Er zijn gesneden aan bloemen:
Ie soort

2e soort

Caro Carlee vroeg geplant .
„
laat

324
324

49 0/0
62 o/o

367
195

530/0
38 0/0

Buttercup

58
139

40 0/0
62 0/0

88
83

60 0/0
38 0/0

vroeg
laat

„

Opvallend is hierbij dat bij later planten het percentage Ie kwaliteit
hoger is. Niet verklaarbaar is, dat bij vroeg geplante Caro Carlee het
totaal aantal gesneden bloemen hoger is dan bij later geplante, terwijl
dit bij Buttercup juist omgekeerd is.
Invloed van belichting op de zaadkieming
C. Kragtwijk

Om na te gaan of de dikwijls voorkomende onregelmatige kieming van
Freesia-zaad voorkomen zou kunnen worden door belichting, werd een
oriënterend proefje opgezet met zaad van de var. réfracta alba. Elke
groep bestond uit 50 zaden, die na 24 uur weken in water op vochtig
zand werden gelegd, terwijl de temperatuur ± 20° C bedroeg. De be,lichting werd gedurende 8 uur per nacht uitgevoerd; als lichtbron werden
3 T.L. buizen gebruikt. Het resultaat was na 25 dagen als volgt:

O p 4.20 m

Gekiemd

Niet gekiemd

Dood

6
14
23
1
5
19

40
26
23
46
41
31

4
10
4
3
4
0

Hoewel het resultaat wel zeer onregelmatig was, mag toch waarschijnlijk wel geconcludeerd worden, dat belichting de kieming zeker niet gunstig beïnvloedt, temeer daar de eerste kieming bij de laatste groep plaats
vond.
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Temperatuurproef met gekiemd zaad
C. Kragtwijk

Verschillende gewassen in land- en tuinbouw kunnen door een speciale temperatuurbehandeling in het jeugdstadium vervroegd bloeien en
vrucht vormen. Deze mogelijkheid werd ook nagegaan bij de Freesia
réfracta alba.
Gekiemd freesiazaad werd gedurende 1, 2, 4, 8, 16, 24 en 32 dagen
bij verschillende temperaturen bewaard nl. bij x/2—2° C, 2j/£—4° C,
3—5° C en 8—10° C.
O p 19 Mei werd met het voorkiemen begonnen (24 uur weken in water
van 20° C, daarna gemengd met turfmolm en zand en geplaatst bij ongeveer 20° C ) . Op 1Juni werden hieruit voor ieder proefobject 15 gekiemde
zaden gezocht en in de verschillende ijskasten geplaatst. Op de vastgestelde data werden er telkens 15 zaadjes uitgehaald en uitgezaaid in 2
bloempotten.
Deze bleven in de kas tot dat het gewas boven de grond kwam, waarna
de potten buiten werden ingekuild.
Het zaad dat gedurende 24 en 32 dagen bewaard was bij 9° G, was
in deze periode sterk gegroeid, zodat naast het worteltje ook reeds het
eerste blaadje gevormd werd.
Ook het bewaren bij 4 ° C gaf reeds een behoorlijke groei te zien
tijdens deze bewaarperiode. Het aantal bloemetjes dat van deze groepjes
gesneden werd, was dan ook zeer laag (varieerde van 3—9).
Overigens werden er per proefvak gemiddeld 12 bloemetjes gesneden.
Ondanks het 3 tot 4 weken verschil in zaaien was er in de bloeitijd
slechts een gering verschil. Het zaad, dat tot 4 dagen „gekoeld" was,
bloeide iets vroeger dan wat langer gekoeld was. Deze eersten hebben
echter in hun jeugdperiode (na het uitzaaien) een belangrijk hogere
temperatuur meegemaakt dan de overige, aangezien in Juni de temperatuur aanmerkelijk gedaald was. Door deze proef te herhalen en dan de
uitzaaidata gelijk te nemen (nu begin-koeldata) worden mogelijk andere
resultaten verkregen.
Vuurbestrijding
door Drs. D. Noordam en C. Kragtwijk

De proeven ter bestrijding van Vuur (Heterosporium gracile) in
Freesia (zie Jaarverslag 1949, blz. 50) werden voortgezet. Een proef van
gelijke opzet als hieronder beschreven werd genomen op het Proefstation
voor de groenten- en fruitteelt onder glas te Naaldwijk.
O p 2 Juni werd Freesia réfracta ,,alba" in bakjes gezaaid en later
uitgedund tot 50 plantjes per bak. Eind Augustus werd de eerste Vuuraantasting waargenomen en vonden de eerste bespuitingen plaats met
verschillende kopermiddelen.
De bespuitingen éénmaal per 2 weken vonden plaats 31 Augustus,
16 September, 3 October en 16 October; de bespuitingen éénmaal per
maand 31 Augustus en 3 October,
O p 13 September werd nagegaan welke beschadiging was opgetreden
na de eerste bespuiting. De beschadiging bestond uit brandvlekjes op de
2 of 4 oudste bladeren. Het aantal ernstig aangetaste bladeren werd
geteld, (aantallen boven 10 op 5, boven 40 op 10 afgerond) zoals weergegeven in onderstaande tabel.
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Aantal ernstig beschadigde bladeren
13 September 1950
Totaal

Bakken

a-d

Bordeauxse pap 1 % (1 X per 2 weken)
( l x per maand)
Coper White Oil 1'/ 4 %(1 X per 2 weken) . . . .
Koper carbonaat (Cupro maag) 0 . 3 % (1Xper 2 weken)
oxychloride 0.5% (Asepta) (1 Xper 2 wekan)
,,
,,
(1Xper 4 weken)
(Shell)
( l x per 2 weken)
„
(Wiersum) (1Xper 2 weken)
oxyduul 0 . 3 %
Onbehandeld. . .

0
0
40
20
20
20
20
25
20
0

0
3
50
15
20
15
20
20
20
0

3
2
60
20
15
20
15
25
25
0

1
0
40
15
15
15
20
25
20
0

4
5
190
70
70
70
75
95
85
0

W e zien hieruit dat alle gebruikte koper/middelen behalve Bordeauxse
pap belangrijke bladverbranding gegeven hebben.
De invloed van de volgende bespuitingen en ook die van Koperoxychloride en Bordeauxse pap samen met 1% keukenzout werd 14 December beoordeeld. In Januari en Februari werd het aantal bloemen, gesorteerd in 3 kwaliteiten, geteld.
Ook hierbij werden verschillen waargenomen tussen de bespuitingen,
die echter te onduidelijk waren om er zekere conclusies uit te trekken.
Samenvattend kan gezegd worden dat alle gebruikte kopermiddelen
behalve Bordeauxse pap brandvlekken op de oudste bladeren veroorzaakten, maar dat in deze proef de invloed van de bespuitingen lateiminder duidelijk werd.
Chemische onkruidbestrijding
C. Kragtwijk

Enige oriënterende proeven met chemische onkruidbestrijdingsmiddelen werden gedaan bij Freesia's. Er werd gespoten met de volgende
middelen:
W e e d No More 2,4 D 0.3 % (Groeistof),
2,4 D 0.15 %
Nipton
0 . 2 5 % (Kleurstof)
0.12^ %
Gespoten werd, zodra het eerste blaadje van enige plantjes zichtbaar
was. Beschadiging hiervan werd niet waargenomen. Opvallend was
echter dat de vakjes gespoten met W e e d No More 2,4 D 0.3 % de
gehele zomer achterbleven in hun ontwikkeling. Op 26 October werden
deze Freesia's onder glas gebracht. De bloei was als volgt:

W e e d N o More 0,3 % . . . .
0,15 % . . .
Nipton
0,25 % . . .
0,l2'/2% . .
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1-9
Januari

10-19
Januari

20-29
Januari

30 Jan.—
3 Febr.

Totaal

3
1
4

9
11
26
14

15
18
23
21

6
3
2
4

30
35
43
52

Het gewas werd op 3 Februari opgeruimd, hoewel alles nog niet
gebloeid had.
Spuiten met bovengenoemde middelen op een Freesiagewas dat 2 en
3 blaadjes had, gaf de volgende resultaten:
Kleurstoffen x/2 %: Freesia tamelijk verbrand, onkruid (voornamelijk
roodbeen) dood. Na 4 dagen zichtbaar.
Kleurstoffen J4 % : Freesia iets verbrand, doch alleen het kleine onkruid is dood. Ongeveer na 4 dagen zichtbaar. Freesiagewas is echter
vrij goed doorgegroeid.
Kleurstoffen % %• Geen schade aan de Freesia, doch alleen het zeer
kleine onkruid is doodgespoten. Na 4 dagen zichtbaar.
Spuiten met W e e d No More 2,4 D (groeistoffen) geeft zowel in de
concentratie 0,15 % en 0,3 % zeer ernstige verbranding van het gewas.

GERBERA
Ringvlekkenziekte
Drs. D. Noordam

In Juni en Juli kwamen op een aantal kwekerijen planten voor, die
op de oudste bladeren zwarte, later bruine, ingezonken vlekjes vertoonden, die dikwijls als ringen en concentrische ringen zichtbaar waren. Op
de onderzijde van de bladeren zijn slechts hier en daar vlekjes van dood
weefsel zichtbaar. Op afgeplukte bladeren breidde het aantal van deze
vlekken en ringen zich nog uit op gedeelten van de bladeren die nog
geen verschijnselen vertoonden.
Sapinoculatie op 5 Nicotiana tabacum, 3 N. glutinosa en 5 Petunia
hybr. gaf geen reactie en dus geen bewijs dat hier een virus in
het spel was.
Amerikaanse Gerbera
P. v. d. Zwaard

In Maart 1950 werd een tablet met zg. Amerikaanse Gerbera's uitgeplant. Dit ras kenmerkt zich door een grotere bloem en in het algemeen
een grovere groei. De planten werden gratis beschikbaar gesteld door de
Fa. Zwemstra te Naaldwijk. Het was de bedoeling om dit ras te vergelijken met het zg. Proeftuinras, zowel wat betreft type als productie. Tevens
werd een gedeelte uitgeplant op gestoomde grond met daarnaast een controle. Ook werden drie vakken met verschillende grootte van grind als
bovenlaag met dit ras opgezet, speciaal met de bedoeling om na te gaan
of de grootte van het grind invloed zou hebben op het eventuele wegvallen.
Het eigenaardige van deze proef was, dat vanaf de opzet (dus in
Maart) regelmatig planten zijn weggevallen.
Dit bleef het gehele jaar doorgaan, met het gevolg dat aan het einde
van het jaar vrijwel niets meer van de gehele partij over was. Of de planten waren uitgeplant op grof of fijn grind of zelfs op gestoomde grond,
maakte geen verschil uit, wat de uitval betreft.
Of het Amerikaanse ras nog gevoeliger is t.a.v. wegval is niet met
zekerheid te zeggen, doch eigenaardig is, dat hetzelfde verschijnsel zich
ook bij 2 kwekers in het Westland heeft voorgedaan, doch daarnaast
zijn een paar gevallen in Aalsmeer bekend met beter resultaat.
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Grondsoortenproef
P. v. d. Zwaard

Dit is een voortzetting van de reeds in 1949 opgezette proef in kas
nr. 9 waar één verhoogd bed van 18 m lang en 1,80 breed werd ingericht
voor een zg. bovenlaagproef.
De ondergrond in dit bed bestaat uit een goed bemeste Wilnissergrond
en is over de gehele lengte van gelijke samenstelling. De bovengrond
(3—4 cm) is zeer uiteenlopend. Het bed is in 8 vakjes verdeeld, elk vakje
met een andere bovenlaag, nl. vermiculite (een importproduct, hetwelk
wordt verkregen door mica bij zeer hoge temperatuur te verhitten, waardoor een steriele vochthoudende massa ontstaat), daarnaast een vak met
slap zand, een met scherp zand, een met een bovenlaag van 4 cm grind,
waarnaast een met 8 cm grind, een contrôlevak, dus zonder speciale bovenlaag, een met sphagnum en het laatste zonder speciale bovenlaag,
doch waar de planten hoog gepoot werden zodat de wortelhals zoveel
mogelijk vrij kwam te staan. Het aantal planten per vak varieerde van
18 tot 33.
De bedoeling van deze opzet was minder aantasting van het zg. hartrot te verkrijgen, door de harten van de Gerbera's in een ander medium te
planten dan humusrijke grond.
Het vorig jaar, 1ste jaar, gaf deze bovenlaagproef een vrij groot verschil te zien in uitval. In het laatste jaar (2de jaar) is de situatie w,el
sterk gewijzigd.
Uitval
Vak
Ie jaar

le en 2e jaar

0 %
11,1
3,3
32,2
3
0
14,8
27,6

5,5%
66,6
36,7
37
45,4
26,6
33,3
27,6

Ook dit jaar zijn weer vrij grote verschillen naar voren gekomen. Het
vak met slap zand geeft tot nu toe de grootste uitval, vermiculite de
beste resultaten. Ook de grind-vakken welke vorig jaar vrij gunstig waren, geven nu ook een vrij groot percentage uitval te zien. Eigenaardig is,
dat in het vak, waar de planten hoog geplant staan, het uitval-percentage
het laatste jaar niet omhoog is gelopen. Het 1ste jaar gaf dit vak vrij
grote uitval te zien, doch dat kwam vooral door het hoog uitplanten op
zichzelf. Bij het opknappen van de planten en ook bij het bloemen oogsten
werden de planten vaak losgetrokken, waardoor de planten verdroogden,
doch in het 2de jaar, toen de planten vast stonden, werd daar geen
Jast van ondervonden.
De bedoeling is, deze proef minstens nog 1 jaar voort te zetten, om te
zien hoe het verdere verloop zal zijn.
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Productie- en Selectieproef
P. v. d.

'Zwaard

Deze proef is ook een voortzetting van de reeds in 1949 opgezette
proef. Reeds toen is gebleken, dat de onderlinge bloemproductie (per
plant vrij sterk uiteenliep en varieerde per plant van 0—36 stuks. Het
tweede jaar geeft de Gerbera een veel hogere productie, doordat men
over een zwaardere plant beschikt.
In het eerste jaar werd een totale productie verkregen van 1033 bloemen van 210 planten. Het 2de jaar bedroeg de productie 3531 stuks
over dezelfde oppervlakte planten. Het aantal planten was veel kleiner
doordat een belangrijk hoger percentage uitval was opgetreden.
De hier volgende cijfers geven een overzicht van de productie per plant
( X wil z e gg e n » reeds vóór 1 Jan. '50 uitgevallen). Uit deze cijfers blijkt
dat de onderlinge productie per plant varieerde van 0—75 bloemen. W a n neer we deze opbrengst-cijfers vergelijken met die van het vorige jaar
dan blijkt, dat die planten welke vorig jaar een hoge productie hadden
dit jaar dikwijls een lage productie brachten. Het is de bedoeling om ook
het komende jaar de productie per plant na te gaan en zo mogelijk ook ev.
kruisingen uit te voeren van de beste gevers en hun productie na te gaanPRODUCTIELIJST
Aantal bloemen per plant vanaf 1Januari—eind December 1950
Vermiculite

75
10
16
18
21
40

10
9
32
5
21
X

4cmgrind

28
33
20
54
4
6

Slapzand

63
6
X

23
23
36
X

40
60

19
15
28
2
16
4
55
10
35

19
14
1

31

0

0

45
5

6
X

18
35

29

3
40
34
8
24
9
46

39
1
1
38
0
34
19

1
1
20
37
25

X
X
X

56
48
2
X

X

10
4
28
4
1

Scherpzand

56!

29
17
9
12

3
X

22
5
61
1
3
34
X

23
10

Controle

42
14
X
X

37
5
1
5
3
45
1

8cmgrind

36
22
3
38
19

33
18
8
9
3

33
1
3

3
11
X
16
22

15
13

12
47
X
32
16

0
47
X

X

11

32
16
8
7
2
39
29
40
20

X
X

7
25
18

X

13
23
19
30

X

X

7
24
22

14
10
14

Sphagnum

4
17
28
2
16
16
5

36
18
5
33
0
28
0

36
24

22
X

X

10
18
X

2
X

17
20
31

Hooggeplant
X

14
X

6
X
X

14
13
15
24
19
21

9
14
8
28
7
X
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GLOXINIA
(Sinningia)
Ringvlckkenziekte
Drs. D . Noordam

In Jaarverslag 1949 biz. 33 werd gewezen op het voorkomen van ringvlekkenziekte. Ook dit jaar kwam deze ziekte in ernstige mate op een
kwekerij voor. Ringvormige bruine vlekken en zigzaglijnen op de bladeren
breiden zich steeds verder uit en brengen de bladeren en soms de gehele
plant tot afsterven. Ook op de bloemen komen bruine min of meer ringvormige vlekken voor. Op afgeplukte bladeren breidde het aantal ringvormige vlekken zich nog sterk uit bij het bewaren gedurende bijna een
week. Op Nicotiana tabacum White Burley en Petunia hybr. veroorzaakte
sap van zieke Sinningia-bladeren dode vlekken, typerend voor Lycopersicum virus 3. Zowel Campanula isophylla als Impatiens sultani waren
eveneens door Lycopersicum virus 3 aangetast op deze kwekerij; door
thrips is de ziekte stellig overgebracht van deze planten op de Sinningia's.

HELLEBORUS
Ringvlekkenziekte
Drs. D. Noordam

Sap uit Helleborus bladeren met duidelijke lichter groene kringen
eind Mei gewreven op Nicotiana tabacum en Petunia hybr. gaf geen
rectie, zodat de aard van dit ziekteverschijnsel onbekend bleef.

HORTENSIA
Spintbestrijding
Ir. G. S. van Marie

a. Trekproef met op het veld bespoten

Hortensia's

De planten gebruikt bij de op p. 58/59 van het Jaarverslag over 1949
beschreven proef werden in de koude bak bewaard en begin December
opgezet voor de trek. De 72 planten per proefserie, welke op dezelfde
wijze waren behandeld, werden verdeeld in 6 groepen van 12 planten.
De verschillende objecten werden gemengd opgesteld in de kas. Op
2 Januari zomede op de volgende dagen werden tellingen verricht. Geteld werden de mijten en de eieren op de 4 bovenste volgroeide bladeren
van telkens 3 scheuten per plant (totaal per groepje van 12 planten
werd dus geteld op 144 bladeren). Het resultaat is weergegeven in onderstaande tabel.
No.

Behandeling

Mijten

Eieren

0
1
2
3
4
5

Controle (onbehandeld)
. . . .
TEP
7'/ 2 u /o parathion 0,1 O/o . . .
ld.
0,2 o/0 . . .
30 o/o Insect. X-'49 0,3 o/0 . , .
•ld.
0,6 »/o . . .

235
176
108
74
102
48

211
177
104
128
103
64
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Ook hier blijkt T E P geen verschil met de controle te vertonen, terwijl
alle andere behandelingen bijna betrouwbare tot zeer betrouwbare verschillen zowel met T E P als met de controle te zien geven. Tussen de
behandelingen met parathion en Insect. X—'49 zijn geen onderlinge
verschillen aanwezig, die betrouwbaar zijn, met die restrictie, dat Insect.
X-'49 in de hoogst gebruikte concentratie zich, zij het niet in alle gevallen,
betrouwbaar, gunstig onderscheidt van de overige. Hoewel geen enkele
groep spintvrij is, blijkt een zeer belangrijke nawerking van de eenmalige
behandeling op het veld.
Daar een Hortensia-behandeling op het veld minder risico's oplevert
dan behandeling tijdens de trek (het blad, dat op het veld aanwezig is,
valt voor de trek af; een lichte beschadiging van dit blad is dus niet zo
ernstig als van het jonge blad, dat in de trekperiode te voorschijn komt
en welks kwaliteit mede de sierwaarde van de plant bepaalt) is het gewenst, het spint zo goed mogelijk op het veld te bestrijden om hierdoor
de aantasting tijdens de trek te beperken.
b. Bespuitingsproef

met parathion in de kas

Deze bespuiting op planten van het ras Madame Emile Mouillère werd
uitgevoerd met lage concentraties van parathion en het verwante E605f.
De planten stonden op het moment der bepuiting (4 Januari) ongeveer
4 weken in de trekkas en stonden geheel in blad. Bespoten werden van
ieder object 6 groepjes van 4 planten. De verschillende groepen werden
gemengd opgesteld.
Van 12—16 Januari werden tellingen verricht op 4 bladeren per plant.
Het resultaat per 96 bladeren is weergegeven in de volgende tabel.
Bespuiting op Hortensia in kas
Aantal per 96 bladeren
Behandeling
Water
E605F)
id.
id.
7V 2 °/o parathion 2 )
id.

0,05%
0,10%
0,15%
0,05%
0,10 %

Mijten

Eieren

215
64
5
6
8
12

126
74
28
67
20
39

1
) van Agrochemie, Arnhem. Het thans verkochte preparaat is volgens de leverancier
3 X zo geconcentreerd.
2
) Fa. van Zijverden, Hillegom.

Afgaande op het aantal levende mijten is E605f 0,05 % te zwak geweest, de overige behandelingen kunnen als practisch voldoende worden
beschouwd. Opvallend is het grote aantal eieren. Deze kunnen grotendeels vóór de behandeling afgezet zijn, daar de temperatuur in de kas
na de behandeling vrij laag was. Aan de voor de ontwikkeling van het
spint ongunstige milieuomstandigheden is toe te schrijven, dat bij een
volgende telling (23—25 Januari) de spintpopulatie zover achteruit gegaan was, dat geen verdere conclusies konden worden getrokken.
53

c. Bespuitingsproef

met parathion op het veld

Het doel van deze proef was te bepalen, welke concentratie parathion
men verspuiten moet bij op het veld staande Hortensia's en hoelang de
tijden tussen twee opeenvolgende tijdstippen van bcspuiting mogen worden genomen om het spint voldoende te bestrijden.
Beproefd werd bespuiting per een, twee, drie zn vier weken in combinatie met de concentraties 0 (onbehandeld), 0,1 %, 0,2 % en 0,4 %
van Lirothion-vloeibaar (gehalte aan parathion volgens opgave van de
fabrikant: 7lA%).
Ieder der 16 combinaties werd toegepast op 3 pcralleüen, welke ieder
bestonden uit 5 planten van het ras Holstein en 5 planten /an het ras
Madame Emile Mouillère. De behandelingen vonden plaats cp 11, 17 en
25 Augustus en op 4, 8 en 16 September.
De groep 1 maal per week werd 6 keer, de groep 1 maal per 2 weken
3 keer behandeld, terwijl de groepen 1 maal per 3 en 1 maal per 4 weken
ieder 2 keer behandeld werden. Tellingen vonden plaats van 11—19 September. De monsters bestonden uit 20 bladeren per ras per veldje (4 bladeren van iedere plant, op willekeurige hoogte geplukt).
De resultaten zijn samengevat in onderstaande tabel.
Bespuiting van Hortensia met parathion
Gemiddeld aantal mijten en eieren per monster van 20 bladeren
Concentratie
Lirothion

Mouillère
Mijten

Eieren

Holstein
Mijten

Eieren

Mouillère
Mijten

1 X per week

Controle
(onbehandeld)
0,1 O/o
0,2 o/o
0,4o/o

153
0
0
0

Controle
(onbehandeld)
0,1 o/o
0,2 o/c
0,4 "/o

1 X per 3 weken
147 ! 113
212
68 ' 100
68
143
99
116
0
0
2

197 1 193
1
1
0 [
2
0
0

Eieren
1 X per

152
2
5
0

224
5
1
0

174
89
105
4

171
26
94
12

166
6
1
0

Holstein
Mijten

Eieren

2 weker i
146
10
0
0

1 X per 4 weker
212
161
56
49
121
130
26'
24

154
28
0
0
165
92
129
29

De met de hoogste concentratie bespoten planten vertoonden alle een
beschadiging van de knoppen en de jongste blaadjes.
Hoewel deze behandeling 1 X P e r 3 weken toegepast nog een goed
resultaat geeft tegen het spint, is zij niet bruikbaar. De concentraties
0,1 % en 0,2 % geven, eens per 3 weken toegepast, een geheel onvoldoende resultaat. De bij het ras Holstein verkregen cijfers wijzen er op,
dat 0,1 % eenmaal per 2 weken niet geheel afdoende is. Een bespuiting
om de 2 weken met 0,2 % Lirothion ( = 0,015 % parathion) of een ander
parathion bevattend middel in de hiermee overeenkomende concentratie
(0,015 % parathion in de sproeivloeistof ) is als de practisch meest juiste
oplossing te beschouwen.
d. Bestuiving met parathion op het veld
W a s het resultaat van de proeven in 1948 op anjers en van de practijkwaarnemingen op rozen zodanig, dat niet van een afdoend bestrijdings54

middel kon worden gesproken, dit behoefde niet te betekenen, dat in
minder moeilijke gevallen met parathion-stuifpoeder geen practisch bruikbaar resultaat te bereiken zou zijn. Nu is de aantasting van de op het
veld staande Hortensia's gewoonlijk minder hevig dan die van de in kassen geteelde rozen en anjers. Om te onderzoeken of verstuiven van parathion hiervoor wel bruikbaar was, werd in 1950 een proefveld aangelegd
in een reeds enigermate door spint aangetast veld Hortensia's (Madame
Emile Mouillère). Er waren drie objecten: onbehandeld, bestoven met
een 2 % parathion bevattend stuifpoeder (Lirothion-stuif ), en bespoten
met 0,2 % van een lx/2 % bevattende oplossing (Lirothion-vloeibaar).
De eerste twee behandelingen vonden plaats op 21 Augustus en op 4 September. Op 18 September werd opnieuw bespoten, de bestuiving was
echter wegens te veel wind niet uitvoerbaar. Er is dus 3 X bespoten en
2 X bestoven. Ieder veldje bestond uit 14 planten. Op 26 September
werden de resultaten bepaald. Van ieder veldje werd een monster genomen van 2 bladeren per plant, dus 28 per veldje. De resultaten zijn
vermeld in de volgende tabel.
P a rathionbestuivingsproef op Hortensia
Behandeling
Onbehandeld . . . .
3 X bespoten . . .
2 X bestoven . . .

Mijten

Eieren

Totaal

225
4
245

258
2
238

483
7
482

In tegenstelling tot het spuiten heeft het stuiven geen invloed gehad
op de mijtaantasting op het moment van de telling.
e. Bespuitingsproef

met Insecticide

X-1949

Dit middel, dat daar het nog niet vrijgegeven is voor gebruik door de
practijk hier onder codenaam insecticide 1949 wordt vermeld en waarvan
het werkzame bestanddeel is bis(bisdimethylaminophosphonous anhydride), is een z.g. systeeminsecticide, d.w.z. een insecticide, dat door de
plant wordt opgenomen en zich in de plant verspreidt. Ook niet bespoten
plantendelen kunnen op deze wijze giftig worden.
T e velde staande Hortensia's werden 3 maal om de 14 dagen bespoten.
Vergeleken werd Insecticide X-1949 (opgegeven gehalte 60 % actieve
stof) en Lirothion (opgegeven gehalte lYi % parathion), beide in de
concentraties 0,1 % en 0,2 %. Iedere behandeling werd uitgevoerd op 5
planten van het ras Holstein. Voor voldoende spreiding van de objecten
is zorg gedragen. Op 21 September werd op monsters van 20 bladen
per ras en per object (4 bladeren van elke plant) het aantal eieren en
mijten geteld. De resultaten zijn vermeld in de hieronderstaande tabel.
Bespuitingsproef Hortensia's
Middel

Insecticide X-1949
(60 % actief bestanddeel) . .

Concentratie
0,1 %
' 0,2 %
0,1 %
0,2 %

Holstein

Mad. E. Mouillère
Eieren

Mijten

Eieren

6

13

9

3

1

31

20

21
3
4
1
83

Mijten

48
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Conclusie: Het nieuwe middel biedt voor spintbestrijding op Hortensia voldoende perspectief om verdere proeven gewenst te maken.
f. Voor beroking met parathion tegen spint zie spintbestrijding algemeen, pag. 81.
Kuilproef in verband met knoprot
Dr. J. Wasscher en A. G. A. v. d. Nes

Gezien het feit, dat in sommige jaren bij verschillende variëteiten bij
de planten, die getrokken moeten worden, een groot deel der knoppen
weg kan rotten, werd het nodig geoordeeld een oriënterende proef op
te zetten, om na te gaan of de wijze waarop de planten bewaard worden,
hierop nog invloed uitoefent. Om na te gaan of de rijpheidstoestand
van het gewas hierop nog invloed heeft, werden de planten op twee
verschillende data, n.1. eind October en begin December ingekuild. Het
kuilen zelf vond op vier manieren plaats, n.1. op de normale wijze in
grond, in stro, in turfstrooisel en in de volle grond van de bak. Hoewel
geen schimmel werd geconstateerd, die de veroorzaker van het rot kan
zijn, werd bovendien een groep planten bespoten met Bordeauxsche pap,
voordat ze in normale grond gekuild werden.
i
Bij elke wijze van bewaren werden bij de helft van de planten de
bladeren vooraf verwijderd. Elke groep bestond uiteindelijk uit
25 planten.
Bij het uit de kuil halen van de planten in het voorjaar voor het
trekken, bleken die uit de volle grond van de bak het verst ontwikkeld
te zijn, hetgeen zowel bij de vroeg als bij de laat gekuilde het geval bleek
te zijn. Ook de planten, gekuild in stro, waren iets verder ontwikkeld
dan de overige partijen.
Tijdens het begin van de trek werd nagegaan, hoeveel takken op de
planten aanwezig waren, hoeveel knoppen hieraan goed ontwikkeld
waren, en hoeveel er door rot niet tot ontwikkeling zouden komen. Het
uiteindelijke resultaat staat vermeld in onderstaande tabel.
Laat gekuild

Vroeg gekuild
gem.
aantal
takken
p. plant

Bordeauxsche pap zonder blad
„
met
zonder blad
Stro
„
met
„
Turfstrooisel
zonder blad
met
zonder blad
Normale grond
met
„
Vollegrond bak zonder blad
met
„
n
»

12,5
14,1
12,6
13,6
13,2
13,4
13,3
13,5
1J,2
13,5

gem.
goed

10,9
12,4
10,9
11,0
12,0
10,0
11,7
11,1
11,2
10,9

gem.
slecht

%
slecht

gem.
aantal
takken
p . plant

1,6
1,7
1,6
2,6
1,2
3,5
1,6
2,3
2,0
2,6

12,8
12,1
12,7
19,1
9,1
26,1
12,0
17,0
15,1
19,2

13,6
14,1
13,2
12,5
14,6
14,1
13,3
11,2
12,9
14,3

gem.
goed

12,6
12,5
12,2
11,1
12,6
12,1
11,7
9,1
11,4
13,5

gem.
slecht

slecht

1.6
1,6
1,0
1,4
2,0
2,0
1,6
2,1
1,4
0,8

7,4
11,3
7,6
11,2
13,7
14,2
12,0
14,3
10,8
5,6

Uit bovenstaande gegevens blijkt, dat het rottingspercentage bij deze
proef helaas vrij klein is geweest, waardoor de verschillen uiteraard
klein waren. Toch is het opvallend dat bij 8 van de 10 groepen het percentage zieke knoppen bij de vroeg gekuilde planten beduidend groter
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%

was dan bij de laat gekuilde, hetgeen er op wijst, dat de knoppen goed
uitgerijpt dienen te zijn, op het moment, dat de planten ingekuild worden.
In de tweede plaats is het opvallend, dat in 8 van de 10 gevallen de
rotting groter was bij de planten, die met blad opgekuild waren dan bij
die, waarbij de bladeren verwijderd waren. Zouden deze resultaten bij
een volgende proef bevestigd worden, dan zou het aanbeveling verdienen de bladeren eventueel chemisch te verwijderen, zoals in andere
landen wel geschiedt.
Bij beschouwing van het uitvalpercentage bij de verschillende kuilmedia, de overige factoren buiten beschouwing latende, blijken er geen
grote verschillen aanwezig te zijn (zie tabel).
Laat

Bordeauxsche pap ,
Stro
Turfstrooisel. .
Normale grond . ,
Bak

gem.

9,4
9,4
14,0
13,2
8,2

Over het geheel genomen lijken de met Bordeauxsche pap bespoten
planten nog wel de beste geweest te zijn, terwijl tegen de verwachting
in turfstrooisel het slechtste was bij deze proef. Verdere proeven zijn
echter noodzakelijk.

IMPATIENS
Mozaïekziekte
Drs. D. Noordam

Proeven werden genomen met een ziekte welke in Jaarverslag 1946
blz. 105 reeds is vermeld.
Op een kwekerij bleek het grootste gedeelte van de Impatiens sultani
planten aangetast te zijn door een ziekte met de volgende verschijnselen.
De bladeren zijn asymmetrisch en gegolfd, doordat de ene bladhelft
achterblijft in groei ten opzichte van de andere helft. Behalve geelgroene
vlekken zijn ook glimmende groene opgebolde vlekken aanwezig. Ook
kunnen de bladeren donkerbruine tot zwarte, dode vlekjes vertonen die
vaak in de vorm van concentrische kringen aanwezig zijn.
Stengels met dergelijke zwarte vlekken sterven soms af. De bloemen
zijn wat onregelmatig en is min of meer het vermiljoenrood (de normale
kleur) paars gevlekt of gestreept. In de zomer zijn de ziekteverschijnselen minder duidelijk dan in winter en voorjaar. Het gelukte Nicotiana
tabacum „White Burley", N . glutinosa en Petunia hybr. met sap van
mozaïeke Impatiens te inoculeren. De reactie op deze planten toonde
aan dat Impatiens was aangetast door Lycopersicum virus 3.
Daar op deze kwekerij ook Campanula isophylla en Sinningia hybr.
gekweekt werden, aangetast door Lycopersicum virus 3, is het zeer
waarschijnlijk dat Impatiens besmet is door 'deze Campanula. De kweker
die een goed product wil kweken zal van de zieke Impatiens niet verder
kweken, daar alle stekken van dergelijke planten genomen, dezelfde
ziekte hebben en minderwaardige planten geven.
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LILIUM
Bloeivervroeging en -verlating van Lilium speciosum rubrum
J. Bakker
Hoewel deze lelie als snij-lelie zeer geschikt is, blijft het een bezwaar,
dat ze in een tijd bloeit, warop nog volop andere vollegrondsnijbloemen
aangevoerd worden. In Frankrijk worden grote bolmaten gekoeld en
zodoende is het mogelijk in de nazomer en herfst bloeiende „rubrums"
te hebben.
Het doel van deze oriënterende proef was na te gaan:
A. of door een temperatuurbehandeling sterk vervroegde bloei op
kan optreden.
B. tot welk tijdstip koeling mogelijk was en wanneer verlate bloei verkregen kan worden.
Opzet:
Gebruikt werden bollen, gekweekt in veengrond te Assendelft, in de
maten 16—18 voor koeling en 20 voor vervroeging.
Vooropgezet dient te worden dat de maten 20 en 24 > voor koeling
de aangewezen bolmaten zijn.
Om een betere beoordeling en verplaatsing van de planten mogelijk
te maken werden de bollen na de verschillende behandelingen opgepot
in potmaat 12 in een mengsel van Aalsmeerse specie en Wilnissergrond.
Ter controle werden 10 bollen op 14 Maart in de vollegrond uitgepoot.
A. Bloeivervroeging door temperatuurbehandeling van de bol.
De bollen werden van 2 Maart t/m 24 Maart bij de volgende temperaturen geplaatst:
1. 10 bollen, 22 dagen bij 55—60° F
2.
5
„ 22
„ „ 60—70° F
3.
5
„ 20
„ „ 70—75 ° F + 2 dagen constant 70 ° F .
Alle bollen werden opgepot en bij 60 ° F in de turfmolm van het
tablet in een gematigde kas ondergekuild.
Resultaten:
Op 14 April kwamen bij de eerste groep 4 neuzen boven de potgrond,
bij 2 reeds 2 neuzen boven het turfmolmdek en bij groep 3 was nog geen
werking merkbaar.
Bij 1 en 2 werden pp 30 Mei de eerste knoppen zichtbaar. Op 4 Mei
werden 5 planten van groep 1 koeler geplaatst; terwijl alle planten op
3 Juni bij 55—60 ° F kwamen te staan.

Voorbehandeling
bol

1. 22d.55-60°F
2. 22d.60-70°F
3. 20d. 70-75° F
+ 2 d. 70° F
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Kas-temperatuur
tot 3 Juni

a. ± 60° F
b. na 4 Mei 55° F
± 60° F
± 60° F

Ie bloem
open

10 Juli
12 „
14 „

Bloei

Gemiddeid
aantal
knoppen
p . stengel

Gemiddelde
lengte
stengel

± 24 juli
24 „
24 ,.
Begin Aug.

6
7
6
2

72,5 cm
66,5 „
75 „
38 „

De constante teJ;p-peratuur vall 70 ° F bij een 1dro-ge atmosfeer welke
ie bollen van groep 3 ondergingen, had een dusdanige vertragende wercing op de ontwikkeling dat de lelies van dit groepje ongelijk groeiden,
aag bleven en geen of misvormde bloemen -gaven.
Hoewel bij 1 en 2. bloeivervroeging van een maand optrad viel de
J]oei bijna gelijk met de normale vervroeging van bollen uitgeplant
mder glas, welke de kwekers reeds toepassen, Bovendien is de bolbe1andeling omslachtig en het gevaar _voor indrogen van de bol niet
:lenkbeeldig. '
Het koeler plaatsen bij de knopvorming kwam de bloeirijkheid ten
;roede; de warmer gekweekte planten gaven langere bloemstelen.
Bij de koel geplaatste lelies kwamen bloemstengels voor van 9. bloemknoppen per stengel.

B. Bloeiverlating__ door koelen,
Daar leliebollen niet uit mogen drogen, werd voor bewaring in de ·
koelruimte matig vochtige turfmolm. gebruikt.
De koeling werd uitgevoerd vanaf 22 Februaû bij ·3 o C in het koelhuis van de Centrale Markthallen te Amsterdam. Na het verlaten van het
koelhuis werd.en de bollen direct opgepot en in de .bak ingekuild.

Behandeling:
10 bollen
ongekoeld; controle
20 bollen gekoeld van 22 Februari tot 19 April
20
"
22 ·
" 19 Mei
Hiermede werden de ·volgende resultaten verkregen:

4.
5.
6.

uitplanting:
14 Maart
20 April
20 Mei

Controle.
Bij <le normale bloei verscheen de eerste bloem op 19 Augustus, terwijl
de hoofdbloei van 25 Augustus tot 12 September viel,
Gemiddeld aantal bloemkl,1;oppen per stengel 5.
Koeling tot 19 April.
De eerste bloem kwam 22 Augustus open; de ,hoofdblóei viel omstreeks 12 September, dus iets ·later dan de contröle-gmep. De bloemstengels waren hierbij langer dan van de contröle;bollen, gekweekt in
de volle grond.
Gemiddeld aantal bloemknoppen per steng.el 4,5.
Koeling tot 19 Mei,
De eerste bloem verscheen 3 October. d-e hoofdbloei viel 16 October.
Hierbij dus een ~erlating van ongeveer 2 maanden.
De bloeirijkheid ging achteruit. gemiddeld aantal bloemknoppen per
stengel 3,5. De juiste bolmaat moet, zoals reeds naar voren gebracht,
bij koelen echter 20-24· zijn.
. ·
Bij deze groep werden de· lelie' s in knoptoestand onder glas geplaatst.
Conclusie:
A. Een temperatuurbehandeling van de bollen bij 55-60 en 60-70 ° F
gedurende 22 dagen gaf een bloeivervroeging in de kas van 1 maand
ten opzichte van buiten .uitgeplante bollen.
De bloeirijkheid gaat niet achteruit, mits tie planten op koele standplaats in bloei komen.
Een verbetering ten opzichte van de normale bloeivervroeging' werd
niet verkregen.
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Bij een bolkoeling van 22 Februari tot 19 Mei bij 2-3 ° C werd
een bloeiverlating van ongeveer 2 maat_iden verkregen.
Daar de bloeirijk)leid bij lang koelen iets terug·loopt, is het gewenst
grote bolmaten te gebruik.en ..

B.

De oriënterende proef zal in 1951 met grotere hoeveelheden bollen
worden :Voortgezet.

ORCHIDEEËN
Mozaïek
Drs. D. Noordam

Sap van Cymbidium met gêelgroene, op oude bladeren zwart wordende
~treepvormig,e vlekken, gaf begin Juli geen reactie op 5 Nicotiana tabacum,

5 N. glutincisa en 3 Petunia hybr, planten.

PRIMULA ACAULIS
Bestrijding van de larven van de lapsnuittor ( taxuskever)
Ir. G. S. van Marle

Om de werking van een aantal mîddelen tegen de larven van de lapc
snuittor te onderzo.eken werd de volgende proef genomen,_: Primula ac.iulis
planten werden opgepot in pot no. 18 (inhoud ong. 150 cm 3 ). Bij ieder
plantje .werden telkens 10 grote larven van de lapsnuittor, afkomstig uit
een \langetaste rozenkas, gevoegd. Aan iedere pot werd 20 cc water
waarin het bestrijdingsmiddel opgelost of geëmulgeerd was toegediend.
Na ruim een maand werden de planten beoordeeld, vervolgens gerooid
en levende individuen (larven, poppen en kevers) geteld. Kevers ·kwamen
nog maar-in 1en1kéle gevallen vOor _en waren meestaf nog wit. In de kooien
waarin de planten na het oppotten geplaatst waren werden geen kevers
aangetroffen. Vermiste individuen kunnen dus alle als dood beschouwd
. worden. Per behandeling werden telkens "! planten genomen. Bij de beoordeling werd onderscheiden in goed (g), matig (m) en slecht (s).
De resultaten zijn .samengevat i_n onde.rstaande tabel.
Je Serle
Werkzame-stof

Opgezet

Merkmiddel

Concen:tratie

van

Planten·

merkmiddel

.

-

-

Onbehandeld

HCH

-

10%.y

Chlordene

Parathion

i%·
6%

idem
idem

8%
1%
3%.
5%

OC:tamul
idem
idem

0,1%
0,3%
0,5%

Gesalid (31 :'/,)

2 g. 1 m. 1 s.
1 g. 2 m. 1 s.
1 g. 2 m. 1 s.
1 g,
1 g.

4 g.
4 g.

4 .9·

1 g.

Vloeibar-@----v.-Zijverden (7 1/ 2 %)
idem
idem
-
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31

Ph. v. Houten
idem
idem

DDT

1 g.

Levende
individuen
in 4 potten
totaal

2%
3%
5%

3 g. 1 s.
2 m. 2 s.
i.s.

2
3

-

3

5
6
9

i
2
1

Opgezet 13 Februari
2e Serie
Werkzame stof

Concentratie
van
-merkmiddel

Merkmiddel

-

Onbehandeld

HCH

.

Beoordeeld 20/21 Maart

-

Planten

28

1 g.

· Ph. v. Houten

0,1%
1,0%
10,0%

10%y
idein
idem

DDT

Gesafid (34 %)
idem
idem

0,03%
013%
3,0%

Chlordene

Octamul
idem
idem

0,05%
0.5%
5,0%

Parathion

Levende
individuen
in -4 potten
totaal

3 g. 1 m.

14

3 g. 1 m.
1 m.-3 s.

20·

3
3
1
4
1
3

21
6
1
13
2
3

-

g. 1 m.
g. 1 m.
g.
g.
g ..
g. 1 m. '

Vloeibare

v. Zijverden (7 1/ 2 %)
1

idem
idem

0,13%
1,3%
13,0%

1 g.
1 g.
1 '·

'

20
10

-

Wanneer men de concentratie vçi.n de middelen maar hoog genoeg
neemt is met alle middelen een volledige of bijna volledige doding te
bereiken. Bij chlordene komt de hoogst gebruikte concentratie ( 5 % octamul) het "]echtst voor de dag, hetgeen waarschijnlijk toe te schrijven is
aan de slechte mengbaarheid van dit middel in hoge concentratie met
water waardoor àe vevdeling in ,de grond wel zeer onregelmatig zal zijn
geworden. De gebruikte HCH en parathionmiddelen hebben in de .voldoende werkzame concentratie vrij veel beschadiging ten gevolge gehad.
Het meest bevredigd is DDT waar echter 1 % Gesafid (34 % DDT)
te weinig is, 3 % vrij zeker voldoende.
·
Voorlopig is een behandeling met een emulgeerbaar DDTcmiddel
waarvan een hoeveelheid woDdt gegeven van 20 _cm 3 per 150 cn:t 3 potvolume ter sterkte van 1 % technisch DDT als de meest aanbevelingswaardige te beschouwen. Primula acaulis verdraagt dit goed, Cyclamen
ook (zie p. 38), DDT gevoelige planten als Kalanchoë en varens zullen
echter deze hoge dosis wel niet verdragen.

PRUNUS
Phaenologische waarnrnungen over de Prnnusboorder
Ir. G. S. van Marle

Ten behoeve van de waarschuwing voor het spuiten tegen de Prunus...boorder werden wederom evenals voorgaande jaren (zie jaarverslag
1949, p. 62, 1948, p. 50, 1947, p. 60-61 en 1946, p. 69-70) waarnemingen verricht over h et te voorschijn komen van de vlinders van de
hoorder Ernarmonia ( = Grapholita) Woeberiana.
, De waarnemingen werden in _1950 verricht door Mej. L. Ravestein,
op dezelfd,e wijze als h1 de voorafgaande jaren, De resultaten zijn per
week samengevat in on:derstaande tabel.
1
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Datum

Ernarmonia
Grapholita)

(=

10-16 Ap,il
17-23
23-20
"
1-7

Mei

8-14
15-21
22-28

"
29 Mei,....-3 Juoi
4-10 Jtini
11-17 "
18-24 "
25 Juni-! Juli

1
16
33
24

Alabonia

74

1
6

34
18
3
2

6
2
3
6

Omorgus ·
(sluipwesp)

1
15
11
2

1

Op 2 Mei werd de waarsthÛwing voor de eerste b,espuiting verzonden,
op 30 Mei die voor de tweede bespuiting,
Het ligt in de bedoeling de waarnemingen en de erop gebaseerde
waarschuwingen in 1951 op dezelfde wijze tè verrichten.
Opmerkelijk was dit jaar de geringe parasitering van de onderzochte
partij door· de sluipwesp, die bov endien abnormaal laat verscheen.
1

ROZEN
Natriumselenaat tegen spint
lr.-G. S. van Marle

De in 1948 opgezette proef (Jaarverslag 1948, p. 60). welke in 1949
voortgezet werd ·(Jaarverslag 1949, p. 67/68) waarbij de werking van
4 doses (0, 2,5 g/m 2 , 5,0 g/m 2 en 10,0 g/2 ) natriumselenaat op de aantasting van Spek's Yellow door spint en luis verg.deken werd, werd
na een tweetal tellingen, resp. in April en Mei 1950 beëindigd. Een overzicht van de gehele proef geeft "Spinrbestrijding met moderne insecticiden
in de Aalsmeerse Bloementeelt", p. 77-79.
·
De ~onclusies die uit deze proef getrokken kunrien Worden zijn:
1. 2,5 g per m2 is van geen waarde voor de bestrijding. Hoewel gemiddela de aantasting 'er wel wat door vermindert, is dit niet constant het
gevaL Enkele telling,en komen zelfs ver boven de bijbehorende controle uit en daar eenmaal (Juli 1949) beide parallellen dit vertonen,
is dit zeker niet als een toevalhge fout te beschouwen.
2. 5,0 g per m2 geeft steeds ·een sterke vermindering van de a·antaSÜng,
echter - behoudens de uitzondering Augustus 1949 - nooit voldoende 9m voor practische doeleinden acceptabel te zijn.
3. 19,0 g per m2 geeft een zeer sterke vermindering van aantasting,
welke voor practische doeleinden voldoende geacht kan worden gedurende lange tijd.
4. De resultaten van de laatste twee tellingen maken het waarschijnlijk
dat de werkzaamheid van de hoogste dosis na April 1950 (dus 21
maanden na de behandeling) af gaat nemen.
5, Merkwaardig is, dat in Augustus 1949 alle behandelingen een maximaal effect vertonen. Dit is de enige keer, dat geteld is, terwijl juist
een snede rozen geheel geoogst was, Er werd dus uitsluitend het
spint op het oude blad geteld. Misschien bevat_dit oude blad meer
selenium dari het jonge.
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De laagste dosis welke tegen spint een bevredigend resultaat geeft
(10 g/m2) is tegen bladluizen nog niet voldoende (Jaarverslag 1949
p. 67/68). Deze zeer hoge dosis die nodig is voor het bereiken van dit
nog vrij matige resultaat, wettigt de conclusie dat verdere proeven met
selenaat op rozen uit practisch oogpunt geen zin hebben.
Uiteraard nemen de gevaren van selenaat toe met de te gebruiken hoeveelheid en bovendien wordt een behandeling welke bevredigende resultaten geeft zeer kostbaar.
Daar het selenaat opgelost in water regelmatig over de grond verdeeld
moet worden, is van arbeidsbesparing tegenover de zeer eenvoudige aërosolbehandeling ook geen sprake.
De resultaten van de proeven met op tabletten geteelde anjers (een
teeltwijze, die de laatste jaren vrij veel opgang maakt) toonden kan, dat
hiervoor een veel lagere dosis nodig is.
Aantasting door larven van de lapsnuittor
Ir. G. S. van Marie
Een ernstig geval van beschadiging van rozen door deze larven werd
ontdekt. Ter waarschuwing van de rozentelers werd hierover een artikel
in het Vakblad voor de Bloemisterij gepubliceerd.
Geclkleuring (Chlorose)
Drs. D. Noordam en W . v. Marsbergen

De proeven over geelkleuring van rozen (zie Jaarverslag 1948 blz. 53,
55, 1949 blz. 64) werden voortgezet. Een tablet met 10 vakken van
bijna 1 m2 en 25 cm diep werd einde Maart gevuld met kleigrond afkomstig uit een kas waar rozen geelkleuring door ijzergebrek vertoonden.
Tijdens het inbrengen werd deze grond goed vermengd met siuifzwavel of landbouwpoederkalk in verschillende hoeveelheden per vak.
De bemesting werd beperkt tot het geven van A.S.F.korrels 12—15—18,
in totaal 60 g per vak, verdeeld over het seizoen.
In ieder vak zijn 9 zetlingen Dm. Edith Helen gepoot.
Hoewel deze proef nog niet beëindigd is en nog een jaar voortgezet
.zal worden, kunnen enkele dingen nu reeds geconstateerd worden. Enkele gegevens van de proef zijn samengevat in de tabel op bladz. 64.
Het blijkt dat de grond, door het toevoegen van zwavel, zuurder werd:
door het toevoegen van kalk basischer. De grootste hoeveelheid kalk
(25 g p. kg grond) maakte het aanslaan van de zetlingen in het begin
geheel onmogelijk, terwijl de hoogste hoeveelheid zwavel (10 g p. kg
grond) in het begin een duidelijke groeiremming veroorzaakte.
De invloed op de geelkleuring is duidelijk: hoe meer zwavel aan de
grond is toegevoegd, hoe minder geel het blad is. Dat toevoegen van
kalk de geelkleuring in de hand werkt kan echter niet met zekerheid
geconcludeerd worden; zelfs treedt bij de hoogste kalkgift minder geelkleuring op dan zonder kalk.
Toevoegen van ijzersulfaat aan de grond tezamen met zwavel of kalk
geeft geen verbetering ten onzichte van zwavel en kalk alleen.
W a t de groei en bloei betreft valt te constateren dat toevoegen van
zwavel aan de grond inderdaad een verbetering geeft; het aantal bloemen
neemt toe bij hoger zwavelgift.
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Maar ook blijkt de hoogste kalkgift een belangrijke verbetering gegeven te hebben. Een lagere kalkgift geeft misschien wel meer takken,
maar deze zijn gemiddeld van mindere kwaliteit dan van vakken zonder
kalk.
Vakken
met hoeveelheden
der toegevoegde stoffen,
per kg grond

Contrôle (Onbehandeld)
Controle
Zwavel
0,4g
2g
2 g + Ijzersulfaat 0,2g
10g
Landbouwpoederkalk
ïg
5g
5 g + Ijzersulfaat 0,2g
25 g

Geelgekleurd blad
gemiddidelde
van 9 planten

PH

Aantal
bloemen

5-7-50 |25-9-'50,17-6-'50 28-9-'50
7,2
7,2

7,2
7,2

7,0
6,6
6,9
5,7

7,0
6,7
6,8
5,8

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

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

++

Gemidd. Gemidd.
gewicht lengte
per
per
bloem- bloemtak
tak

++1

23
24

13,0g
13,4

35,9cm
39,2

++
+

24
34
37
38

13,9
12,7
12,4
13,1

37,5
36,8
39,0
40,0

19
29
28
36

12,8
11,0
11,7
13,5

36,0
33,0
37,8
39,0

++

++

+
+
+

+1

++

++1

++1
++1
+

•++

1

+++
++1

1 = zeer zwak geel gekleurd blad.
+ , + 1, + + , + + 1 geven in toenemende mate geel gekleurd blad weer tot:
+ + + = matig geel gekleurd blad.

Overigens, er zijn wat de bladkleur en het aantal bloemen betreft
belangrijke verschillen, maar wat de kwaliteit van de bloemen betreft (zie
kolom gewicht en kolom lengte der bloemtakken) zijn er verder geen
duidelijke verschillen te constateren.
Samenvattend kan gezegd worden dat een verbetering van de kleur
en de groei der rozen bereikt werd door zwavel aan de grond toe te
voegen, maar hoe de planten reageren op het toevoegen van kalk is niet
duidelijk.
Daar hoge zwavel- en kalkgiften ook een nadelige invloed kunnen
hebben moet kwekers voorlopig geadviseerd worden, hoogstens proefsgewijze te werk te gaan.

SERING
Het trekken geheel met kunstlicht
Dr. J. Wasscher en P. v. d. Zwaard

In navolging van de succesrijke proeven, die in West-Friesland worden genomen met het trekken van bolgewassen in schuren geheel met
kunstlicht en dus afgesloten van het zonlicht, werden enige oriënterende
proeven opgezet in 1949 en 1950 met het trekken van seringen met
kuntlicht in een schuur. Met tulpen waren de resultaten in West-Friesland zodanig, dat deze wijze van trekken reeds in het groot wordt toegepast, waarbij het voordeel gelegen is in een grote brandstoffenbesparing, daar de warmte-afgifte in een geïsoleerde schuur uiteraard
belangrijk geringer is dan in een kas. Daar door een vergissing de resul64

taten van het vorige jaar niet in het jaarverslag werden gepubliceerd,
volgen hieronder thans de verslagen der proeven van 1949 en 1950.
De eerste proeven met de var. Mad. Fl. Stepman werden genomen
met T. L. buizen, die zo geïnstalleerd waren, dat ze ongeveer op de
hoogte der knoppen over en door de struiken schenen, waarbij de verlichtingssterkte geleidelijk afnam. Begonnen werd op 7 Januari met een
temperatuur van 90 ° F, Waarna na het loskomen de temperatuur verlaagd werd tot 70 ° F en daarna geleidelijk tot 60 ° F. Bij deze eerste
proef branden de lampen continu, dus 24 uur per dag.
Vergeleken met een kas, waar de omstandigheden vrijwel gelijk waren,
verliep de ontwikkeling ongeveer gelijk. Ook tussen de struiken in de
schuur onderling was, uitgezonderd de bladkleur, betrekkelijk weinig
verschil aanwezig. Bij een lichtsterkte van 50 lux waren de pluizen geelachtig groen, bij de grootste hoeveelheid licht (1200 lux), waren ze
donkergroen, in het midden bij een sterkte van 300—400 lux ongeveer
normaal. De sterkst belichte struiken bloeiden ongeveer 3—4 dagen eerder dan de zeer zwak belichte planten. Zowel de kwaliteit der bloemen
als de houdbaarheid waren uitstekend. Het belangrijkste van deze proef
is wel, dat hiermede aangetoond werd, dat het trekken van seringen met
kunstlicht zeer goed mogelijk is en dat voor de var. Stepman reeds met
een geringe verlichtingssterkte kon worden volstaan.
Een tweede proef werd ingezet op 10 Februari met de var. Mad, Fl.
Stepman, Lavaliensis, Andenken an Ludwig Späth en Sensation. Hierbij
werd met dezelfde verlichtingssterkte slechts 12 uur per etmaal belicht.
De begintemperatuur bedroeg 85 ° F. De eerste takken van de var.
Stepman konden reeds op 26 Februari gesneden worden. Ook bij deze
belichtingsduur waren de resultaten bij deze variëteit goed, alleen bij de
geringste lichthoeveelheid leken de randen der bloemen iets gekrompen
te zijn. Met de gekleurde var. was het resultaat veel slechter. Vooral
bij de var. Lavaliensis, waarbij de bloemen wel behoorlijk van vorm en
grootte waren, waren de bloemen verbleekt tot grijsachtig wit, zelfs
vlak bij de lichtbron. Bij de var. Späth waren de randen der bloemen
iets naar binnen gekruld en daar juist de achterzijde der bloemen iets
verbleekt was, gaven de trossen op enige afstand van het licht een enigszins fletse indruk. Iets beter was het resultaat.bij Sensation.
Bij de volgende proef was het de bedoeling een vergelijking te maken
tussen het trekken met licht van T . L. buizen en met gloeilampenlicht.
Hiervoor werden oppervlakten van ongeveer 4 m2 belicht met 2 T . L.
buizen van 40 W a t t en met een gloeilamp van 100 W a t t , die op ongeveer Y2m hoogte boven de struiken werden opgehangen. Doordat de
proef genomen moest worden in een kleine schuur met kachelverwarming, werd echter een ongelijke warmteverdeling verkregen, waardoor
een goede vergelijking niet mogelijk was.
Bij het gloeilampenlicht leken de trossen echter groen en iets langer
gerekt, waardoor ze een minder volle indruk maakten, terwijl de zijtakjes iets meer rechtop stonden en de nagel iets fijner was. Hoewel
verder onderzoek zeker noodzakelijk is, is bij deze proeven toch zeer
duidelijk gebleken dat althans met de var. Stepman zeer goede resultaten bereikt kunnen worden, zelfs bij een geringe verlichtingssterkte.

65

VARENS
Beschadiging Nephrolepis door parathion
Ir. G. S. van Marie

Tegenstrijdige practijkervaringen verkregen met parathion op Nephrolepis waren aanleiding tot het nemen van deze proef:
Vanaf 15 December 1949 tot en met 29 Juni 1950 werden regelmatige
bespuitingen uitgevoerd. Bespoten werd met water, met een 7J/2 %
parathion bevattend vloeibaar preparaat (van Zijverden, Hillegom), en
met Folidol E 605 (Agrochemie, Arnhem). Dit laatste product werd
10 December 1949 ontvangen; het door deze firma thans geleverde product is 3 X z o sterk. Beide middelen werden toegepast in de concent r a t e ' s 0,1, 0,2 en 0,3 %. Alle bespuitingen werden uitgevoerd 1 X P e r
week, 1 X P e r 2 weken en 1 X P e r 4 weken. Iedere behandeling werd
toegepast op 5 planten. Ongeveer 1 X pe r maand werden alle planten
nagezien en de beschadiging opgenomen. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen „licht" en ,.zwaar" beschadigd. Het resultaat van de laatste
opname (29—30 Juni) is samengevat in de tabel. De hierin vermelde
cijfers zijn verkregen door de volgende punten toe te kennen:
1. voor lichte .topbeschadiging
zware
2.
lichte veerbeschadiging
3.
4.
zware
en de aldus verkregen punten voor de 5 parallellen van één object op
te tellen. Een hoog cijfer wijst dus op veel schade.
Phytociditeitsproef met parathion op Nephrolepis
Middel

Toepassing
1 X per week. .
1 X per 2 weken.
1 X per 4 „ .

W a t e r I F 0 , 1 % i F 0 , 2 % ' F 0 , 3 % P 0 , 1 % jP 0 , 2 % J P 0 , 3 %

16
22
8

22
24
7

102
38
30

109
75
63

16
29
15

104
112
60

F = Folidol E 605
P = Parathion 7'/2% vloeibaar

Conclusies:
1.
2.
3.

Beide middelen geven, verspoten in een sterkte van 0,1 %, geen
schade van betekenis (niet meer dan water).
Vaker spuiten geeft meer kans op schade.
In hogere concentrate's dan 0,1 % geeft P meer schade dan F.
F is in een concentratie van 0,2 %, mits niet vaker dan 1 X P e r
4 weken verspoten, nog niet gevaarlijk.

Uit de — hier niet opgenomen — volledige lijst van waarnemingen
blijkt dat de eerste 3 maanden geen schade van betekenis is opgetreden.
De planten uit deze proef werden alle „normaal" bespoten. Een overmatig grote hoeveelheid sproeivloeistof is niet toegepast. Dat deze ook
de kans op schade vergroot — hetgeen begrijpelijk is daar hierdoor de
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324
324
217

hoeveelheid toegediend bestrijdingsmiddel evenzeer vergroot wordt als
door verhoging van de concentratie — werd gedemonstreerd door de
resultaten van een éénmalige bespuiting met Folidol E 605 ter sterkte
van 0,2 % op een partij Nephrolepis in de varenkas van het Proefstation.
Deze partij, staande op het middentablet van de kas, werd vanaf beide
zijden bespoten. Precies in het midden van het tablet, waar de beide
bespoten banen elkaar overlapten, trad de beschadiging op.
De invloed van de zuurgraad op de ontwikkeling van de voorkiemen
en de groei van varens
J. Bakker

a. Vergelijking tussen de ontwikkeling van de voorkiem van Adiantum
tenerum en Pteris tremula bij een zelfde zuurgraad.
Dit oriënterend proefje werd genomen om na te gaan, of het juist is,
dat de voorkiem van Pteris tremula zich nog wel ontwikkelt bij grondsoorten, waarvan de pH voor Adiantum-voorkiemen reeds te laag is.
Hiertoe werden 3 „varenzaaikistjes" elk door een glasstrook in twee
delen verdeeld.
De bovenlaag in één kistje bestaande uit bladgrond had dezelfde pH,
maar op de ene helft werden Adiantum tenerum sporen gestrooid, in
de andere helft Pteris tremula sporen.
Gebruikt werd bladgrond met een pH van 4,5 als controle.
De bovenlaag van het volgend kistje werd gemengd met 10 g koolzure kalk per kg bladgrond; het derde kistje had een bovenlaag van
20 g koolzure kalk per kg grond. Onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling van de voorkiem weer:
Bladgrond
ongemengd, pH 4,5
+ 10 gr. C a C 0 3 per kg
+ 20 gr. C a C 0 3 per kg

Adiantum tenerum
geen
vrij normaal
goed

Pteris tremula
normaal
goed
zeer goed

Uit bovenstaand waardering blijkt, dat bij een pH van 4,5 in bladgrond de Pteris zich nog kon ontwikkelen terwijl voor Adiantum deze
zuurgraad te laag was. Door toevoeging van koolzure kalk in bovengenoemde hoeveelheid, mits tijdig voor het uitstrooien van de sporen gegeven, trad bij beide varens verbetering in de ontwikkeling van de
voorkiem op. Tevens is gebleken dat Adiantum voor deze ontwikkeling
een hogere pH vereist dan Pteris tremula.
b. Toevoeging van koolzure kalk aan gegloeide bladgrond ter verbetering van de voorkiemontwikkeling.
In de eerste plaats werd nagegaan of pH wijziging optrad na het
gloeien van bladgrond. Bladgronden met een pH van 3.5—4 bleken na
het gloeien in dit opzicht geen wijziging te hebben ondergaan.
Bij een varenkweker bleker», aansluitend op de in het voorgaand
proefje besproken invloed van de pH op de voorkiem, ook hier bij een
pH van 3.5 Adiantum sporen geen voorkiem te geven, terwijl Pteris
cretica wimsettii wel een voorkiem, maar een slechte „zoom" gaf.
Op 24 Maart werden enkele varenbakken klaargemaakt met gegloeide
bladgrond (pH 3.5).
67

Tevens werd nog een verschil gemaakt bij het nathouden van de
bakjes, nl. het nat maken van de bovenlaag direct na het in orde brengen
van de bakken (N) en alleen nat maken vlak voor het strooien der
sporen op 29 Maart, waarbij dus de bak 5 dagen vrij droog lag ( D ) .
Als varen werd Adiantum tenerum roseum (,,A.scutum") gebruikt.
De volgende objecten werden opgezet:
Resultaat 13 April

27 Maart

geen opkomst
goede ontwikkeling
goede ontwikkeling

Controle bladgrond pH 3,5
Bladgrond + 20 gr. CaCOa per kg D
Bladgrond + 20 gr. C a C 0 3 per kg N

Hieruit is gebleken dat toevoeging van koolzure kalk bij gegloeide
bladgrond ook een goede ontwikkeling van de voorkiem geeft en dat het
nathouden van de zaaigrond of het nat maken alleen vóór het uitstrooien
van de sporen weinig verschil maakt.
.Zeer belangrijk is het dat inderdaad koolzure kalk en geen landbouwkalk gebruikt wordt omdat anders structuurbederf en slechte groei volgt.
Het beste is het, de „zaaigrond" door menging van grond met een
hogere pH op de juiste zuurgraad te krijgen, toevoeging van koolzure
kalk blijft een hulpmiddel als geen andere grond beschikbaar is.
c. pH trappenproef bij opgepotte varens.
In aansluiting op de gevonden gegevens bij de groei en ontwikkeling
van varen voorkiemen bij pH-verhoging werd ook een oriënterende
proef bij opgepotte jonge varens genomen, nl. bij Pteris tremula, 100
planten per object en Pteris cretica wimsettii 200 planten per object.
Gebruikt werd bladgrond met een pH van 4,5 waaraan respectievelijk
10, 20 en 30 g landbouwkalk per kg bladgrond werd toegevoegd. Ter
controle normale Aalsmeerse oppotgrond. Aan de bladgrond-objecten
waren tijdig gelijke hoeveelheden oude koemest toegevoegd.
Aan het eind van de proef werden uit de partijen willekeurig een gelijk
aantal planten uit de pot geklopt en werd de potgrond onderzocht. Tegelijkertijd werd het gewas op groei en bladkleur gwaardeerd.
Object

CaC03

PH

1. Bladgrond zonder kalk

0,38

5,7

2. 10 gr. kalk per kg grond
3. 20
4. 30

1,24
3,55
4,88

6,7
7,4
7,4

5. Controle (Aalsmeerse specie)

3,20

6,9

Bladkleur en groei
Pt. tremula
iets minder groen
dan 5
vrij goed
blauwachtig groen
blauwachtig groen;
ongelijk
donker groen;
stevige groei

Pt. cretica
goede kleur
goed
beter dan 4
enkele iets
blauwachtig
goede groei

Over het algemeen gaf een hogere kalkgift een blauwachtige bladkleur vooral bij Pteris tremula. De varen Pteris cretica groeide over het
algemeen beter dan Pteris tremula. De normale oppotgrond van object 5
gaf de beste groei. Voor beide varens bleek een pH van 7,4 te hoog.
Opgemerkt moet worden dat de groei niet optimaal was, daar in de
turfmolm, waarin de potjes g.ekuild stonden, vrij sterke verzouting optrad.
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Blauwwieren
Drs. D . Noordam

,.

Bij kwekers werd een paar maal waargenomen dat de voorkiemen der
varens overdekt werden door een eerst witte viltlaag, die later geleidelijk
van geel tot bruingroen verkleurt.
Deze viltlaag bleek te bestaan uit een blauwwier, dat door het Botanisch
Museum te Leiden werd gedetermineerd als Symploca muscorum Gom.
Dit blauwwier tast de voorkiemen niet aan, maar verstikt hen door
vorming van een afsluitende laag over de voorkiemen heen. Begieting
van varenbakken met dit blauwwier met Aardisan 0,05 %, Fermate 0,2 %
en Cupromaag 0,1 % was voor de voorkiemen schadelijker dan voor het
blauwwier. Men kan de groei van dit blauwwier voorkomen door de
varenbakken te gieten met water dat niet voortdurend aan het licht is
blootgesteld. Het blauwwier ontwikkelt zich namelijk in waterbakken bij
aanwezigheid van licht.

VIOLIEREN
Rassenproef met Deense Violieren
P. v. d. Z w a a r d

Daar de laatste jaren de z.g. Deense violieren steeds meer in het middelpunt van de belangstelling komen te staan, werd het laatste jaar op de
Proeftuin ook een kas voor een gedeelte beplant met dit type.
Een twintigtal verschillende kleuren en types werden naast elkaar
vergeleken. Het zaad werd beschikbaar gesteld door de Deense zaadhandelaar A. Hansen, door bemiddeling van de fa. Keessen—Hameland.
In December werd het zaad uitgezaaid, daarna 1 X verspeend, terwijl
eind Febr. werd uitgeplant. De bloei had plaats vanaf half Mei tot de
eerste week van Juni.
De volgende variëteiten werden uitgeplant:
% dubbel

Lengte

Gemiddelde
bloemgrootte

Brilliant Excelsior

Chamois Rose
Carmin Rose
Violet Rose
Rose
Zilverviolet
Geel
Donkerrood
Wit
Lichtblauw

55
72
56
55
75
54
58
48
60

60 cm
50
45
60
50
50
55
40
60

5 cm.
4,9
4,6
4,9
5
5,7
4,8
4,7
5

Kaemper Excelsior

Violetblauw
Carmin Rose
Zilverviolet
Lichtblauw
Violet Rose
Chamois Rose
Wit
Zalmrose
Donkerrood

53
36
59
63
53
39
50
50
60

60
65
45
50
60
70
40
60
70

4,9
5,3
4,6
5
4,7
4,9
4,3
5,4
5,7

50
35

5,6
4,8

Excelsior Muurbloembladig Geel
Wit
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In de tabel op blz. 72 werd vermeld het % dubbelbloemingen, de lengte
van het gewas en de gemiddelde bloemgrootte.
In het algemeen is gebleken, dat deze rassen korter blijven dan de
gewone Excelsior, terwijl de bloemtrossen vrij gedrongen uitgroeien.
Bij het oogsten moet hier vooral rekening mede worden gehouden, en is
het gewe/ist deze violieren pas dan te oogsten, als de meeste bloemen
reeds open zijn. Zij komen dan beter tot hun recht, en geven een hoger
gewas. Enkele variëteiten, zoals de witte, zijn te kort gebleven, doch ook
het gewas van deze was zeer slecht ontwikkeld.
In het algemeen kunnen we zeggen, dat deze Deense typen goed voldoen, vooral de meest sprekende kleuren, zoals donkerrose, geel en rood,
terwijl de fletse kleuren minder gewenst zijn, zoals zilverviolet, zalmrose e.d.
i

Honderd procent gevulde violieren
Dr. J. Wasscher

Zoals reeds in het vorige jaarverslag vermeld werd, werd in 1949 een
proefje genomen met de z.g. Schreiber's 100 % gevulde violieren, bij
welk ras reeds aan de kiemplanten te zien is of ze gevuld- of enkelbloemig zullen zijn. Het aan ons geleverde zaad bleek een mengsel van
verschillende bloemkleuren te bevatten, terwijl de planten vrijwel alle
zeer sterk vertakt en dus niet geschikt voor snijbloemen waren.
Van enige afwijkende planten werd zaad gewonnen en apart uitgezaaid. Dit jaar bleek er één goede stam uit geselecteerd te zijn met geheel
onvertakte stengels en een goede bloemtros met witte bloemen. Van deze
stam, waarbij alle kiemplanten met donkergroene blaadjes later enkele
bloemen droegen, terwijl die met lichtgroene bladeren alle gevuld waren,
werd wederom zaad gewonnen.
Met deze eigen selectie werden tevens met verschillende andere violierenrassen kruisingen uitgevoerd om te trachten in dit ras ook andere
bloemkleuren te verkrijgen.

BELICHTINGSPROEVEN
Dr. J. Wasscher

De proeven, begonnen gedurende het winterseizoen 1948—1949, werden in de winter 1949—1950 met verschillende gewassen voortgezet.
Behalve op het Proefstation werden tevens proeven gedaan op de bedrijven van de Fa. J. C. Maarse (varens), J. J. Dame (rozen) en Leeman
(Calla). Waarnemingen werden tevens verricht door de assistenten J.
Bakker, P. v. d. Zwaard, W . v. Marsbergen en R. Schmidt. Over het
geheel genomen waren de resultaten minder goed dan in het voorgaande
seizoen.
1. Azalea indica
Bloeivervroeging.
Dit seizoen werd een proef opgezet met de var. Beatrix, waarbij als
lichtbronnen gebruikt werden 3 T.L.buizen van 40 W a t t , en één gloeilamp van 150 W a t t , beide aan de einden van een tablet opgesteld en
over de planten schijnend. Evenmin als het vorige seizoen werden duide-
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lijke resultaten verkregen, ondanks het feit, dat thans reeds op 14 December met de belichting begonnen werd.
2. Calceolaria multiflora nana
Bloeivervroeging.
Het voorgaande jaar werden zeer goede resultaten bereikt bij een
oriënterende proef met belichting van planten, waarbij de knoppen juist
aangelegd werden. Dit jaar werd de proef iets groter opgezet, wederom
met een afnemende belichting met fluorescentie buizen en gloeilampen.
De belichting werd ingezet op 3 December, per nacht werd 8 uur
belicht. Het aantal planten per groep bedroeg 12—24 stuks.
De volgende resultaten werden verkregen:
,

90—160 lux gloeilampen
4 5 - 90 „
3 0 - 45 ,.
30
200-470 „
100-200 „
40-100 „
3 0 - 40 „
Controle

T.L.

o/o geveilde planten
op 21 Februari

Hoogte bij rijpheid

65
66
55
15

35 cm
34 „
30 „
33 „

84
60
55
70

35 „
34 „
35 „
33 „

0

28 „

Evenals het vorige jaar werd dus wederom een belangrijke bloei-vervroeging verkregen daar op 21 Februari, d.w. z. na ruim 2]/2 maand
belichting, bij vrijwel alle groepen reeds meer dan de helft der planten veilingrijp was, hetgeen bij de onbelichte planten pas 3 à 4 weken later
het geval was. Toch was het resultaat onbevredigend daar alle belichte
groepen te lang uitgegroeid waren, in tegenstelling met het vorige seizoen. Het is mogelijk, dat hierbij een te hoge temperatuur een rol heeft
gespeeld, waarschijnlijker lijkt het echter dat de verschillende rassen of
selecties verschillend reageren. Opvallend was, dat ook ditmaal weinig
verschil aanwezig was tussen gloeilampen- en T.L.licht.
3. Calla (Richardia africana)
Bloeivervroeging.
Met het doel vroeger in het seizoen een groter aantal bloemen te
kunnen snijden, werd een proef opgezet met een afnemende belichting,
waarbij de lichtbronnen verticaal aan de wand van de kas werden opgesteld om een afnemende verlichtingssterkte te krijgen. Gebruikt werden
6 T.L.buizen bijeen (240 W a t t ) en 5 gloeilampen bij elkaar (250 W a t t ) .
Er werd belicht gedurende de maand Januari en de eerste helft van
Februari. Resultaten werden niet verkregen; waarom het volgende seizoen de belichting vroeger ingezet zal worden.
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4. Cineraria multiflora nana
Bloeivervroeging.
Bij de proeven in het voorgaande seizoen werd een behoorlijke bloeivervroeging gekregen door belichting van planten, die waarschijnlijk
juist ongeveer de bloemknoppen hadden aangelegd. Opvallend was, dat bij
gloeilampenlicht een sterke rekking optrad, bij T.L.buizenlicht echter niet.
Dit seizoen werd een dergelijke proef met afnemende verlichtingssterkte
met een groter aantal planten opgezet. De belichting nam een aanvang op
3 December. Tijdens het verloop van de proef werden verschillende waarnemingen gedaan over de grootte der bladeren, de lengte der bladstelen,
het bloeiverloop en de hoogte der planten. De bladgrootte en de lengte
der bladstelen werd bepaald aan de vier hoogst geplaatste normale
bladeren der planten. Elke groep bestond' uit 8 planten.
Het uiteindelijke resultaat is samengevat in onderstaande tabel:

Contrôle

Diameter
4 bovenste
bladeren

Lengte
bladsteel

Hoogte

Gem.
veilingrijp

12,8 cm

10,8 cm

29,5 cm

Gloeilampen 1 3 5 - 1 6 0
„
105-135
„
80-105
6 0 - 80
lt
„
4 0 - 60
30— 40
tt
„
30

lux
„
„
„
„
,.
„

11,7
12,6
12,2
12,8
12,4
12,5
13,1

13,0
13,6
13,2
13,5
11,5
12,7
13,5

41
37
29,5
31,5
32
32,5
32

14 Februari
23
20
28
26
26
23

T.L.buizen
„
„
„

„
„
..
„
,.
„

14,6
15,2
14,5
14,4
12,9
13,1

12,7
11,8
12,3
11,8
10,8
10,5

33
32
30,5
31,5
33
29

14
18
20
20
18
20

,,
••

240-470
140-240
80-140
4 0 - 80
3 0 - 40
30

5 Maart

„

Uit deze gegevens valt af te leiden, dat ook dit jaar gebleken is, dat de
bloei van Cineraria duidelijk vervroegd kan worden door een extra-belichting. Afhankelijk van de verlichtingssterkte viel de bloei ± 1—3 weken eerder. Opvallend is, dat dit jaar de resultaten bij de T.L.buizen in
het algemeen beter waren dan met gloeilampen.
Over het algemeen waren alle belichte planten enigszins gerekt, hetgeen echter weer bij de grotere verlichtingssterkten van het gloeilampenlicht in veel sterkere mate het geval was als bij de T.L.buizen. Misschien
kan dit enigszins voorkomen worden door een lagere temperatuur aan te
houden.
Interessant waren de verschillen, die optraden bij de bladeren. De
planten bij de T.L.buizen hadden grote bladeren t.o.v. van de planten
bij de gloeilampen, terwijl de bladstelen, evenals de stengels, onder het
gloeilampenlicht sterk gerekt waren, hetgeen bij de T.L.buizen niet het
geval was. De indruk van de planten onder het fluorescentielicht was
veel beter, dan van die onder het gloeilampenlicht.
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5. Gerbera
Bij een bed Gerberas, waarop een proef geprojecteerd was met een
verschillende bovenlaag, werd tevens een belichtingsproef genomen. Voor
eerstgenoemde proef was het bed in 7 vakken van db 3 m2 verdeeld. De
gloeilampen van 60 W a t t werden zodanig geïnstalleerd, dat elke lamp
de helft van 2 der bovengenoemde vakken belichtte. De ophanghoogte
bedroeg ongeveer ^/z m boven het blad van het gewas. De verlichtingssterkte tussen het gewas, vlak onder de lamp, bedroeg 570—600 lux,
aan de zijkanten 50—90 lux. Elke nacht werd belicht van 11 uur 's-avonds
tot 7 uur 's-ochtends.
Er werd belicht van midden December tot April.
Het aantal bloemen dat in deze periode gesneden werd, bedroeg gemiddeld per plant:
Belicht
Bovenlaag
,,
„
,,
,,

vermiculite
duinzand .
scherp zand
4 cm grind
8 cm grind

3.5
2.7
4.1
3.5
3.4

Controle
Bovenlaag veenmos .
Hoog geplant . . .

2.6
2.7
3.4
3.3

Gem.

Ondanks het feit, dat het blad na afloop der proef duidelijk iets hoger
was opgegroeid onder de lampen, is het toch zeer opvallend, dat bij bijna
alle groepen de gemiddelde opbrengst bij de onbelichte planten duidelijk
groter was dan bij die onder de gloeilampen. Het gemiddeld aantal
bloemen per plant onder de belichting bedroeg slechts 68 % van de onbelichte planten.
6. Primula malacoides
Onder de proef-installatie gebruikt voor de proeven met Calceolaria
en Cineraria stonden ook een 80-tal planten van Primula malacoides.
Ook hier waren de bloemknoppen nauwelijks of niet zichtbaar. De belichting nam een aanvang op 3 December. In onderstaande tabel staat
weergegeven, hoeveel planten op een drietal data veilingrijp waren, terwijl bovendien de gemiddelde hoogte der planten is weergegeven op
het moment, dat de planten geveild konden worden. Elke groep bestond
uit 8—10 planten.
Veilingrijp op
9 Januari 16Januari
300—500
100-300
40—100
3 0 - 40
135—160
55-135
2 5 - 55
20

lux T.L
„ „
„ ,,
„
„
,, Gloeilampen
„
„
„
„
„
„

.
. . . .

37%
62
40
44
37
43
22
7
0

75%
87
80
55
62
43
22
14
25

23 Januari
100%
100
100
88
100
86
55
77
50

Gem. hoogte
24 cm
27
29
24
23
24
26
25
24
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Uit dit overzicht blijkt wel, dat de verschillen vrij klein zijn, hoewel
mag worden aangenomen, dat door een extra-belichting de bloei ongeveer 1—2 weken vervroegd kan worden. Opvallend is, dat bij deze
proef de planten onder het gloeilampenlicht zeker niet meer gerekt waren
als onder het T.L.buizenlicht.
7. Prunus triloba
Trekken geheel met kunstlicht
Bij de tweede proef met het trekken van seringen geheel met kunstlicht (zie p. 65) werden tevens enige struiken van Prunus triloba opgezet.
De knoppen kwamen zeer snel los, zodat reeds na 10 dagen de eerste
bloemen open waren. W e l bleven een aantal knoppen zitten, doch dit
komt ook normaal wel eens voor. De bloemkleur was iets bleker dan
normaal. Bij de grootste verlichtingssterkte waren de bloemen het
donkerste.
8. Roos
Bloeibéinvloeding
Het vorige jaar werden bij de variëteit Parel van Aalsmeer bij een
tweetal proeven met extra belichting met T.L.buizen en met gloeilampen geen hogere opbrengsten verkregen, in tegenstelling met de
proeven, die voor de oorlog waren genomen bij de var. Rosalandia en
Hadley. W e l werd vroeg in het seizoen een geringe kwaliteitsverbetering verkregen.
Dit jaar werd na Nieuwjaar een proef opgezet met de var. Geheimrat
Duisberg, waarbij boven een stijlvak resp. werden gehangen 1. of 2
gloeilampen van 100 W a t t (verlichtingssterkte variërend tussen 90—
420 lux), of 1, 2 en 3 T.L.buizen van 40 W a t t (verlichtingssterkte
variërend van 60—90 lux). De verschillen in groei en bloei waren dermate gering, dat de waarnemingen werden gestaakt.
9. Sering
a. Trekken geheel met kunstlicht (zie p. 65).
b. Aanvullende nachtbelichting tijdens het trekken
Om na te gaan of een extra belichting gedurende de nacht nog een
goede invloed zou uitoefenen tijdens het trekken, vooral op de bloemgrootte e.d., werd een proef opgezet, waarbij in een kas vakken met
± 85 struiken resp. belicht werden met een gloeilamp van 100 W a t t of
200 W a t t , of onbelicht bleven. Doordat de temperatuur helaas niet in
de gehele kas constant was, waren de resultaten niet betrouwbaar.
10. Varens
Groeiverbetering
Bij de proeven in het voorgaande seizoen werden zeer goede resultaten
bereikt met het belichten van verspeende plantjes van verschillende
soorten varens. W e l bleek, dat een vrij hoge verlichtingssterkte gebruikt moest worden. W e r d e n het vorige jaar alleen proeven genomen
met een afnemende verlichting met T.L.buizen, thans werd een tablet
in vakken van ± 4 m 2 verdeeld, waarboven de lichtbron werd geïnstalleerd. Thans werd ook de hogedrukkwiklamp H.O. 2000 van 450
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W a t t in de proef betrokken. Naast elkaar werden thans beproefd: de
H.O. 2000, op 1,25 m hoogte, met reflector, 1 en 3 T.L.buizen (koudwit) van ieder 40 W a t t , ophanghoogte 50 cm, zonder reflector en 1 en
3 T.L.buizen (warmwit), van dezelfde wattage en met dezelfde ophanghoogte, benevens een contrôlevak.
Als proef-object werd thans gebruikt Adiantum scutum roseum. In elk
vak werden 20 bakken geplaatst, waarvan één met pas gezaaide sporen.
De overige 19 bakken bevatten voor de eerste maal verspeende plantjes.
Om de invloed van het glas na te gaan, werden van deze 19 bakken
van 3 gedurende de nacht het glas afgenomen. Belicht werd van 31 December tot 10 Maart,
Op laatstgenoemde datum bleek in de eerste plaats, dat het afnemen
van het glas gedurende de nacht zeer schadelijk heeft gewerkt, daar
vooral in het begin de groei sterk achterbleef. Ook bleek de gedachte,
dat kwikdamplicht het smeulen der plantjes zou voorkomen, onjuist te
zijn. Vanzelfsprekend waren de plantjes in de bakken vlak onder de
lichtbronnen beter gegroeid en vooral bij de hogedrukkwiklamp veel
donkerder groen dan die in de bakken langs de rand van het tablet.
Het uiteindelijke resultaat was:
Verspeenbakken
gem. hoogte
Controle
3 T L . (WW)
1 T.L. ( W W )
3 T.L. (KW)
1 T.L. (KW)
H.O. 2000

5,25 cm.
5,5
5
7
5,75
7

Opmerkingen

licht groen
ongelijk
iets losser dan 3 W W
dichte stand
losser dan 3 K W
donker groen, dicht

Sporenbakken
aantal blaadjes
geen
enige
• ± 10
eerste
geen
vele

Over het geheel genomen bleken de vakken onder de 3 T.L.buizen
koudwit en onder de H. O. 2000 ongeveer 3 weken voor te zijn in groei
vergeleken bij de controlegroep terwijl ook de bladkleur veel beter was.
Eerstgenoemd vak leek nog iets beter dan de hogedrukkwiklamp. Financieel zal laatstgenoemde echter beter verantwoord zijn.

VERHOGING VAN DE HOUDBAARHEID
BIJ SNIJBLOEMEN
J. Bakker
Na de oriënterende proeven, welke het vorig jaar met chrysal genomen werden ter verhoging van de houdbaarheid bij snijbloemen,
werden dit jaar meer uitvoerige proeven, ook met andere gewassen,
genomen.
Opgemerkt moet worden, dat dit van oorsprong Belgische middel, nu
in Nederland wordt gefabriceerd.
Juist deze overgang van een betrekkelijk kleine fabricatie in België
naar de grotere fabrieksmatige productie in Nederland brachten vooral
in het begin enkele foutjes met zich mee, die na vergelijkende proefnemingen spoedig overwonnen konden worden.
In totaal werden over 1951 een dertigtal vergelijkende proefjes genomen met verschillende gewassen, zoals sering, sneeuwbal, Prunus,
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Forsythia, roos, lathyrus, freesia, Pyrethrum, Campanula, Pioen,
Dahlia's, chrysanten en Euphorbia fulgens.
Naast chrysal werden nog enkele andere stoffen aan het water toegevoegd, zoals Vitaflor en glucose.
A. Proefnemingen met chrysal (Belgisch fabrikaat)
Seringen
Bij de witte Mad. Florent Stepman (2 en 4 koppers) werden naast
de standdaard-oplossing van 15 gram chrysal p. liter water ook bij 30 g
p. 1goede resultaten verkregen. In het laatste geval bleek de houdbaarheid zelfs iets langer te zijn en de nagels waren steviger. De bloemen
bleven 10—12 dagen goed.
Gelijke doses glucose (15 en 30 g) waaraan enkele druppels formaldehyde als desinfectans waren toegevoegd, gaven geen bevredigend
resultaat.
Bij de „blauwe" vars. waren de resultaten met chrysal nog wisselend.
Van de vars. „Andenken an Ludwig Späth, Charles Dix en Lavaliensis
werden van ieder 10 tak vierkoppers opgezet, waarvan 5 tak 24 uur op
een koele plaats in water met een oplossing van 30 g chrysal/1 hadden
gestaan.
Andenken an Ludwig Späth op chrysal bleek het beste object te zijn;
Lavaliensis gaf weinig verschil; Charles Dix was op chrysal eerder uitgebloeid dan op controle.
Hieruit bleek dus wel dat vooral verschillende vars. van „blauwe"
seringen een uiteenlopende reactie gaven.
Daar seringen met grote bloeiwijzen, welke op dunne stelen staan,
spoedig de neiging hebben slap te gaan hangen (vooral bij Mad. Stepman) werd ook hierbij chrysal toegepast.
De gebruikte concentratie van 20 g/l bij Mad, Florent Stepman vertoonde bij deze sering na 5 dagen slechts 1 slaphangende tros van de
10 takken, terwijl er van de contrôle-groep na 4 dagen reeds 8 trossen
slap hingen.
Een soortgelijke proef met Mad. Fl. Stepman en Andenken an Ludwig
Späth gaf het volgende beeld:
Chrysal 20 g/l

10 Mad. Fl. Stepman (4 kopper) . . . .
10 And. an Ludw. Späth. (2 kopper) . .

Controle

na 1dag

na 3 dagen

na 1dag

na 3 dagen

1 slap
0 „

6 slap
2 „

7 slap
0 „

10 slap
7 „

Ook hierbij verschillen ten gunste van chrysal, waarbij opgemerkt
wordt dat de proeven bij hoge kamertemperatuur opgesteld stonden.
Bij de var. Marie Legraye bloeide de tros tot de top toe open bij gebruik van 20 g chrysal p. 1terwijl bij de controlegroep de topnagels niet
volkomen open kwamen en slap bleven.
Prunus triloba
O p 20 Februari werden, bij 15 gram en 30 gram chrysal p. 1 water,
Prunus-takken opgezet.
Op het 30 gram object waren de bloemen na 2 dagen open, de bloemen
op 15 gram ontvouwden zich, terwijl de controle-bloemen 1 dag later
pas open gingen.
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Na 5 dagen bleek dat het object met 30 gram de grootste bloemen had;
de bloemuitval was evenwel groter dan bij de controlegroep en 15 gramoplossing.
Prunus serrulata
Deze sierkers werd op 29 Maart opgezet met 15 en 30 g/l naast controle. Het beste object bleek te zijn 15 g/l; hier trad geen bloemverkleuring op en bovendien was de bloemuitval veel minder dan bij de
andere objecten. Vooral hogere concentraties dan 15 g p. 1werken nadelig op de bloemkleur van sierkers.
Forsythia
Hierbij is gebleken dat de bloemknoppen van de afgesneden takken
zeer goed open komen op chrysal, vooral bij 30 g worden de bloemen
veel groter dan op controle en het geel verbleekt niet, maar wordt daarentegen warmer van tint. Bij 15 g is dit verschil iets minder. De bloemval
had gelijktijdig bij alle objecten plaats; maar de takken opgezet in 30 g
chrysal waren verreweg de beste.
Sneeuwbal (Viburnum opulus sterile)
Opgezet 12 Mei bij vrij hoge kamertemperatuur, 15 g p. 1en controle.
Na een week hadden de sneeuwballen op 15 g/l zich ontwikkeld tot
grote, bolvormige bloeiwijzen, welke enkele dagen hierna volkomen wit
bijgekleurd waren. De contrôletakken bleven groenachtig wit, klein en
gingen slap hangen.
Rozen
Daar tot nu toe bij rozen met een oplossing van 15 g/l gewerkt was,
werd nu nagegaan of hogere concentraties, nl. 25 g/l verlenging van
de bloei gaf. De vergelijkende proeven werden uitgevoerd met de vars.
Better Times, Briarcliff, Roselandia en Dame Edith Helen. Hieruit is
gebleken dat ook rozen bij 25 g/l zeer goed open kwamen en geen
achteruitgang in kleur te zien gaven. De bloemblaadjes bleven zeer lang
vast zitten en waren veel steviger bij de controle. Een bezwaar was echter
dat de bladkleur zeer spoedig in kleur terug liep. De vergeling trad op
vanaf de bladranden en tussen de nerven naar de hoofdnerf doordringend.
Bij enkele vars. trad op de duur vergeling van het gehele blad op. Bij
,een andere proef ging bij de var. Dame Edith Helen ook de bloemkleur
achteruit bij 25 en 30 g/l, terwijl bij Briarcliff 15 g/l het beste object, wat
bloemkleur betreft, bleek te zijn.
Gezien de vrij uitgebreide proeven welke met verschillende concentraties bij rozen genomen werden, kan als slotconclusie voor dit onderdeel
van de proefnemingen 15 of 20 g p. l als juiste concentratie aangegeven
worden.
Tulpen
Bij de tulp William Copland was de standaardoplossing van 15 g/l
de juiste behandeling, daar bij 30 g/l krimping der bloembladeren optrad.
Enkele der boven beschreven proeven werden als demonstratie-proef
in grotere hoeveelheden opgezet in de bestuurskamers der veilingen
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C. A. V. en Bloemenlust, waarbij dezelfde resultaten verkregen werden.
Wij betuigen hierbij onze erkentelijkheid voor de medewerking door beide
veilingbesturen verleend.
Andere proefjes werden genomen met:
Conva.lla.ria.
Op 15 g/l bleven de bloempjes ± 8 dagen mooi wit en stevig, terwijl
de contrólebloempjes reeds bruin geworden waren.
Lathyrus
Met 10 variëteiten werd een oriënterende proef opgezet met 15 g/1
op ± 3 cm water diepte.
Over het algemeen bleken de bloemen op chrysal iets beter te blijven
dan de controlegroepen. De vlag was steviger, waardoor de bloem meer
open stond. Bovendien bleef de bloem langer aan de steel. Toch is bij
Lathyrus voorzichtigheid geboden, daar bij .enkele vars. o.a. rood, Vulcan,
blauw, Triumph en wit, Cascade, bloembeschadiging optrad. Daphne gaf
het beste resultaat te zien; misschien dat bij lagere concentraties minder
beschadiging optreedt.
Gekoelde rozen
Daar verschillende kwekers er toe overgingen chrysal in het water van
rozen die in koelcellen geplaatst waren te gebruiken, werden ook met
deze rozen oriënterende proeven opgezet.
Hoewel het resultaat van deze proeven niet doorslaggevend is, werden
geen opmerkelijke resultaten verkregen, wanneer de rozen na het verlaten van de koelcel niet direct opnieuw in chrysal-water gezet werden.
Een opzuigtijd van 18 uur bij de kweker in de koelcel bleek onvoldoende, temeer daar de snijwond (de bossen worden bijgeknipt en niet
schuin bijgesneden, zoals bij de opstelling in vazen) niet groot genoeg is.
De kweker kan wel door gebruik van chrysal zijn water helder houden,
zodat minder verversing nodig is.
B. Zomerproeven met chrysal (Nederlands fabrikaat)
Beproefd werden Pyrethrum, Pioen, Campanula persicifolia alba, en
vroege dahlia's. Gezien de weinig opmerkelijke resultaten welke hierbij
verkregen werden, moeten deze proeven alleen gezien worden als contrôleproeven op de nieuwe productiemethoden van het middel.
Toen eenmaal de juiste samenstelling gevonden was, konden met
dahlia's en rozen weer resultaten verkregen worden welke ten gunste van
chrysal uitvielen.
Chrysanten
Hierbij werd de methode gevolgd om bij toevoeging van water steeds
15 g/l op te lossen. Het waterverbruik vooral door de bloemen met
houtige stengels is nl. beduidend groter dan bloemen welke niet op chrysal
staan. Bijvoeging met water waarin geen chrysal is opgelost verlaagt dus
de concentratie in de vaas en dus de werking van chrysal.
Opmerkelijk was hierbij dat de bloemen op chrysal 15 g/l volkomen
uitgroeien, zowel bij tros-chrysanten als grootbloemige vars. Hogere concentraties 25 g/l gaven ook hier bladverkleuring. (Barthou, Louis Germ)
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Euphorbia

fulgens

Het gebruik van chrysal bij deze bloem is niet aan te raden, daar hierbij
sterke bladverbranding optrad, bij 15 g/l.
C.

Vergelijking Vitaflor en chrysal
Vitaflor is een Frans middel, speciaal aanbevolen voor rozen. Het wordt
in de handel gebracht in geradeerde vellen papier waarbij ieder stukje
met het middel geïmpregneerd, voldoende is voor 1 liter water. Het stukje
papier zakt naar de bodem en het middel, bestaande uit een mengsel van
zilver- en calciumnitraat lost in het water op (1/30 g p. 1). Als roos werd
Parel van Aalsmeer opgezet bij controle, Vitaflor en chrysal (25 g/1).
Na 5 dagen was de controlegroep sterk blauw verkleurd.
De chrysalgroep mooi opengekomen, was niet verkleurd, stevig van
bloem en loofblad, maar had verkleuring tussen de bladnerven. Vitaflor
blauw verkleurd, zij het niet in die mate als bij de controle, maar met
slappe bloemen.
Samenvatting
1.
2.
3.

Chrysal in de huidige samenstelling heeft dezelfde eigenschappen
als het Belgische product, waarmee de eerste proeven genomen
werden.
Chrysal moet in gesloten bussen bewaard worden daar op de duur
de werking verloren gaat en de stof vocht aantrekt.
Bij toevoeging van water is het aan te bevelen hierin de gebruikte
hoeveelheid chrysal op te lossen.

SHELL ALGEMENE ONKRUIDBESTRIJDER
A.G.A.v.d.Nes

Op 9 Juni 1950 werd een begin gemaakt met het bestrijden van onkruid op een tweetal proefveldjes met bovengenoemd middel.
Ter vergelijking werden op gelijke wijze en onder gelijke omstandigheden bespuitingen uitgevoerd met een kleurstof en een onkruidbestrijdingsmiddel op groeistofbasis (2,4 D ) .
De twee proefveldjes waren
A. Beplant met jonge seringen,
B. Onbeplant.
Op beide veldjes kwamen de volgende onkruiden voor:
Muur — Stellaria media
Herderstasje — Capsella bursa-pastoris
Kruiskruid — Senecio vulgaris
Paarse Dovenetel — Lamium sp.
Melde — Atriplex patulum
Distel—Cirsium sp.
Zaadgras — Poa annua.
Op proefveld A was het onkruid bij de aanvang der proef ca. 5 cm
hoog. De oppervlakte was totaal 105 m2 en werd in 3 stukken verdeeld,
waarop resp. Shell Alg. Onk., Kleurstof en Groeistof werd gebruikt. De
biïspuitingen vonden plaats op 9 Juni, 24 Juni en 9 Augustus.
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Op 4 Juli werden foto's gemaakt en op 8 Juli werden alle veldjes geschoffeld en afgeharkt om wederom gelijk te komen en te zien, hoe de
ontwikkeling van eventueel aanwezige onkruidzaden zou zijn. 15 Augustus werd de proef afgesloten.
Op Proefveld B werd eenmaal gespoten. Het onkruid was op dat moment ca. 20 cm hoog. Na 10 dagen werd het nog aanwezige onkruid
verwijderd, daar beplanting met Dahlia's plaats vond.
Daar geen verschil bestond tussen de werking van het middel op proefveld A en B worden beide veldjes in de beschrijving over het verloop
der proef samengevoegd.
Voor de bespuiting werd gebruik gemaakt van een rugpulverisateur,
welke ca. 10 liter spuitvloeistof kon bevatten en tijdens het spuiten met
handkracht op druk gehouden moest worden. De spuitdop welke voor de
beide andere middelen wel voldeed, was voor Shell Alg. Onkruidbestrijder
te grof en daardoor niet zuinig in gebruik. Om die reden werd voor dat
middel gebruik gemaakt van een z.g. kashandspuit.
Verloop der proef
Bij de eerste bespuiting op 9 Juni werden op proefveld A de volgende
hoeveelheden verspoten:
Shell Alg. Onkr. 2 1per 50 m2 volgens gebruiksaanwijzing onverdund
verspoten
Kleurstof
7 1 per 50 m2 concentratie j / ^ %
Groeistof
10 cc per 50 m 2 .
O p 10 Juni trad bij Shell Alg. Onkr. reeds algehele bruinverkleuring
op, bij de kleurstof was dit gedeeltelijk het geval, terwijl bij de groeistof
nog niets merkbaar was.
12 Juni waren de met de twee eerstgenoemde middelen bespoten onkruiden totaal verbrand uitgezonderd het gras op het me,t kleurstof
bespoten perceel. De onkruiden welke met groeistof bespoten waren lieten
vergroeiing zien, gras uitgezonderd.
13 Juni werd op alle percelen zeer oppervlakkig sla gezaaid.
Op 17 Juni werd dit herhaald. Beide keren kwam het slazaad op de
proefveldjes welke met Shell Alg. Onkr. en kleurstof bespoten waren
normaal op, terwijl het bij het met groeistof bespoten proefveld wegbleef.
24 Juni werd voor de tweede maal gespoten om het nog aanwezige
onkruid te doden, daar bij de eerste maal niet alles was geraakt.
De gebruikte hoeveelheden waren per 35 m 2 :
Shell Alg. Onkr. 1 1
Kleurstof
4 1 concentratie Y2 %
Groeistof
20 cc ( ± iy2 X zoveel dus als de eerste keer).
Het verloop was als bij de eerste bespuiting; alleen was de vergroeiing
als gevolg van de groeistofbespuiting heviger en werd een deel der onkruiden gedood. Nadat op 8 Juli alle veldjes waren geschoffeld en afgeharkt, om de proef wederom gelijk voort te zetten, werd op 9 Augustus
voor de derde maal gespoten. Op dat moment was de stand van het
onkruid:
Shell Alg. Onkr. Hier en daar wat zaadvuil en gras
Kleurstof
Hier en daar wat zaadvuil en veel gras
Groeistof
Hier en daar wat zaadvuil en zeer veel gras.
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De gebruikte hoeveelheden waren:
Shell Alg. Onkr. \]/2 1per 35 m 2
Kleurstof
4 1concentratie x/2 % 35 m2
Groeistof
20 cc 35 m 2 .
Bij het beëindigen der proef op 15 Augustus werd 'de volgende beschrijving gemaakt:
Shell Alg. Onkr. Onkruid vrij
Kleurstof
Gelijkmatig en dicht met zaaigras bedekt zonder
ander onkruid
Groeistof
Gelijkmatig en dicht met zaaigras bedekt met daartussen nog enige andere onkruiden
Conclusie: Hoewel naar de ervaringen van een jaar nog geen definitief
oordeel is te vellen, aangepast aan alle omstandigheden, lijkt Shell Algemene Onkruidbestrijder ons een zeer bruikbaar onkruidbestrijdingsmiddel
tussen gewassen, welke geplant zijn en groeien op ,een wijze, dat bespuiting van het onkruid mogelijk is, zonder het gewas te raken. Voorts lijkt
het ons zeer geschikt voor paden, slootkanten en dijken, om deze onkruidvrij te houden.
Het hecht zeer goed op alle genoemde onkruiden, ook op grassen,
waarna zeer snel totale verbranding optreedt.
Slazaad kwam 4 dagen na een bespuiting, zeer oppervlakkig gezaaid,
normaal op.

SPINTBESTRIJDING; ALGEMEEN
Ir. G. S. van Marie

Parathion als berokingsmktdel
Voor ruimtebehandeling is voor sommige insecticiden, zoals nicotine
en azobenzeen, beroking een veel gebruikte methode, die boven de vernevelaar en het gebruik van aërosolbom het voordeel heeft geen apparatuur te vereisen. Indien goede rookontwikkelaars worden gebruikt, is
de werkwijze bovendien veiliger voor de persoon, die de behandeling
uitvoert. Dat het mogelijk is parathion met succes te verroken, bleek uit
een serie proeven in Augustus 1950.
Deze proeven vonden plaats in een vrijwel leegstaand warenhuis (inhoud 265 m 3 ). Het verkeerde in slechte toestand, zodat ei vrij veel
lekkage optrad. Deze omstandigheid was dus voor een beroking vrij
ongunstig. Het weer was gedurende de proeven rustig, terwijl de temperatuur in het warenhuis bij het begin van de beroking steeds 18-—20° C
was. Er werden bij iedere proef 6 of 4 Hortensiaplanten in de kas gebracht. Zij werden geplaatst op wit papier om afgevallen mijten te
kunnen terugvinden. De planten werden op verschillende plaatsen in
de kas opgesteld.
O p dezelfde wijze werden 6 of 4 vaasjes met ieder 2 takjes van een
sterk met spint aangetaste anjerplant in de kas opgesteld. Vier behandelingen werden op deze wijze uitgevoerd.
I. Met 3 stuks van de Fosferno-smoke-generator van Plant Protection Ltd. (ontvangen van I. C. I., Rotterdam).
II. Met 2 stuks van dezelfde. Afgaande op de op het etiket vermelde
gebruiksaanwijzing zou tussen 2 en 3 stuks voor de betrokken ruimte
gebruikt moeten worden.
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III. Met zelf gefabriceerd rookpoeder. Hiertoe was uitgegaan van
technisch parathion in een dosis van 4 cm 3 per 100 m 3 . Dit werd vermengd met 40 g neutraal rookpoeder, bereid door 33 g turfmolm te
drenken met een oplossing van 7 g chilisalpeter en daarna te drogen.
IV. T e r vergelijking werd per 100 m 3 4 cm 3 technisch parathion,
opgelost in een 10-voudige hoeveelheid aceton, verneveld met de
verfspuit.
De verschillende behandelingen vonden tussen 16 en 17 uur in de
namiddag plaats, waarna het warenhuis tot de volgende ochtend gesloten
bleef. Twee dagen na de behandeling werden alle dode en levende mijten
geteld. Onder de levende mijten bevonden zich een aantal larven in het
eerste stadium, die na de behandeling uitgekomen waren. De eieren
waren blijkbaar niet gedood. Om inzicht te krijgen in de doding van de
active stadia zijn bij de berekening de larven in het eerste stadium buiten
beschouwing gelaten. Berekend is voor iedere plant, resp. kolf met
anjertakjes, het percentage dode mijten. Uit de 6 (of 4) alsdus verkregen
cijfers zijn de gemiddelden bepaald welke in de tabel zijn vermeld.
Parathion verroken
Gemiddeld percentage dode mijten
Behandeling

I
II
III
IV

Anjers

97,5
95,2
88,9
98,1
11,9

Hortensia

Aantal
parallellen

75,8
95,2
92,9
92,0
10,5

6
4
4
4
1

Gezien de ongunstige omstandigheden zijn de resultaten als goed te
beschouwen. Bij toepassing in de practijk zal herhalen tegen de uit het
ei gekomen larven nodig zijn.
Nawerking van parathion en E. 605 tegen spint
Een aantal laboratoriumproeven werd genomen om na te gaan, hoe
lang met verschillende parathionmiddelen behandelde anjerbladeren giftig
bleven voor spint tengevolge van het op deze bladeren achterblijvende
residu. Deze uitvoering en de resultaten zijn uitvoerig behandeld in
..Spintbestrijding met moderne insecticiden in de Aalsmeerse Bloementeelt" (pag. 46 en 47). In details geïnteresseerden wordt daarnaar verwezen. De conclusies, die uit deze proeven getrokken konden worden,
waren:
T E P vertoont geen residu-werking.
Het parathion-spuitpoeder kan in de concentratie 0,10 % en 0,20 %
een sterke residu-werking uitoefenen; deze is echter niet constant. Misschien werkt het behalve giftig ook enigszins als afschrikkend middel,
gezien het grote aantal vermiste mijten, dat juist bij dit middel optreedt.
Het vloeibare spuitmiddel had in de concentraties 0,10% en 0,20 % een
met het spuitpoeder overeenkomende residu-werking.
Folidol heeft alleen in de hoogst gebruikte concentratie (volgens de
gebruiksaanwijzing voldoende voor moeilijk te bestrijden bladluizen) een
belangrijke residu-werking.
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Samenvattend kan men concluderen, dat het residu van parathionspuitmiddelen — in tegenstelling tot dat van T E P — een belangrijke
giftige werking bezit, maar dat bij de gebruikelijke spuitconcentraties
niet aangenomen mag worden, dat deze werking afdoende is.
Laboratoriumproeven

met een systeeminsecticide

op anjers

Een systeeminsecticide is een insecticide dat door de plant wordt opgenomen en zich in de plant verspreidt. Met enkele middelen, die bis
(bisdimethylaminophosphonousanhydride) bevatten, een stof, die als
systeeminsecticide bekend staat, werden enige laboratoriumproeven op
anjers genomen. Deze zijn beschreven in „Spintbestrijding met moderne
insecticiden in de Aalsmeerse Bloementeelt", pag. 84—86.
Als algemene conclusie kan gelden dat het middel op anjers een goede
nawerking tegen spint vertoont en enigermate in de plant getransporteerd wordt. Verder onderzoek met betere apparatuur (inmiddels aangeschaft) is echter gewenst.

VERSLAG
DER LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN
OVER HET JAAR 1950
Gietwateronderzoek in 1950
]. H. Croockewit

Het kanaal- en boezemwater te Aalsmeer en Aalsmeer-Oost bevatte
in dit jaar een chloorgehalte van 150—180 mg chloörion per liter en
een totaal zoutgehalte van ± 1000—1100 mg totaal zout per liter. Ook
in de dagen van vorst, bleek het chloorgehalte, onderzocht in de laatste
dagen van December, nog beneden de 160 mg chloörion per liter te zijn.
Verschillende monsters slootwater werden onderzocht op zout- en
chloorgehalte.
Te Aalsmeer en Aalsmeer-Oost werden dit jaar monsters slootwater onderzocht, afkomstig van kwekerijen op de Hornweg, Oosteinderweg, Aalsmeerderweg, Molenvliet. De cijfers varieerden voor het
totale zoutgehalte tussen 900—1200 mg/l en voor het chloorgehalte
tussen 80—170 mg/l.
De monsters slootwater afkomstig uit Ter Aar, De Kwakel, AmstelNieuwveen en Wilnis (Amstelwater), Haarlemmermeer enz. bleken in
vele gevallen boven de 1500 mg/l voor totaal zout- en boven de 300 mg/l
voor het chloorgehalte.
De cijfers voor totaalzout varieerden tussen 600—5100 mg/l.
De cijfers voor chloörion varieerden tussen 71—2200 mg/l.
In vele gevallen, waarbij het slootwater werd afgekeurd, werd gebruik gemaakt van welwater, waarbij echter een vooronderzoek en
geregelde controle noodzakelijk is gebleken.
De cijfers voor totaal zout varieerden tussen 360—2520 mg/l.
De cijfers voor chloorgehalte varieerden tussen 360—2520 mg/l.
Dikwijls bleek de diepte waarop de wel geslagen werd van grote invloed te zijn. Z o bleek in een geval op een diepte van 30 ;m het chloorgehalte 1590 mg/l te zijn, doch op 9 m diepte 92 mg/l.
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Grondonderzoek
J. H. Croockewit

Volledig

onderzoek

Voor volledig onderzoek werden na droging en verpakking naar het
laboratorium te Naaldwijk verzonden:
831 monsters
en wel: ten behoeve van kwekers
767
,,
van het Proefstation
38
uit het buitenland
26
Deze laatste waren afkomstig uit Engeland, België, Duitsland,
Frankrijk en Zweden.
Het vorige jaar werden voor volledig onderzoek verzonden 590 monsters, zodat de belangstelling in 1951 dus belangrijk groter was (toename 241 monsters of 41 % ) .
De verzonden monsters waren o.m.:
bakgronden, bladgrond, buitengrond (van akkers of tuinen en kwekerijen), compost, grond van tabletten, kleigrond, kasgronden, kuilgronden,
Legmeergrond, mest, molm, potgronden, verspeengrond (o.a. voor
Cyclamen en voor varens), Wilnissergrond en zaaigrond voor varens.
Het onderzoek geschiedde ten behoeve van het verstrekken van adviezen betreffende de cultures van: Anjers (247 monsters), Rozen (281
monsters), Cyclamen (42 monsters), Hortensia's (41 monsters), Freesia's (25 monsters), Chrysanten (17 monsters), Snijgroen (17 monsters),
Seringen (22 monsters), Violieren (6 monsters), Lelies (6 monsters),
Crotons (6 monsters), Begonia's, Lathyrus (elk 5 monsters), Gerbera's,
Anthuriums (elk 4 monsters), Bouvardia, Primula, Varens (elk 3 monsters), Cymbidium, Gloxinia's, Ixora (elk 2 monsters), Berberis, Sphagnum, Anemone, Kalanchoë, Erica, Clematis, Campanula, Tomaat,
Pyrethrum, Strelitzia (elk 1 monster).
Het grondonderzoek

te Aalsmeer

Dit onderzoek omvatte de bepalingen van gloeirest- en NaCl-gehalten
en bij een aantal monsters een oriënterend onderzoek van de pH met
behulp van kleurenindicatoren of kleurenindicatorpapierstrookjes.
Totaal werden onderzocht 356 monsters en wel:
ten behoeve van kwekers:
346 monsters
afkomstig uit het buitenland:
3
,,
ten behoeve van het proefstation:
7
Dit onderzoek vertoonde een teruggang van 84 monsters of 19 %.
Het onderzoek was bedoeld voor gronden bestemd voor grondmengsels, kasgrondverversing, Composthopen enz. 168 monsters; voor de
cultuur van: Rozen (29 monsters), Varens (23 monsters), Cyclamen (21
monsters), Anjers (16 monsters), Snijgroen (13 monsters), Seringen
(12 monsters), Begonia's (7 monsters), Chrysanten (6 monsters), Gerbera's (6 monsters), Violieren, Lelies, Calceolaria's, Primula's, Tomaten
(ieder gewas 4 monsters), Gazongrond, Freesia's, Lathyrus (ieder gewas
3 monsters), Erica's, Gloxinia's, Cineraria's, Pelargoniums, Gladiolen,
Kalanchoë's, Snijbonen, Witlof, Tulpen (ieder gewas 2 monsters), Ribes,
Dahlia, Crassula, Hortensia, Campanula, Bouvardia, Perzik, Rhododendron (ieder gewas 1 monster).
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De analyse-uitkomsten waren als volgt:
Kasgronden:
Gloeirest %

Aantal

0,15
0,30
0,45
0,60
1,00
2,00
2,00

3
14
14
15
16
41
4

Totaal

108

0,00 t/m
0,16 „
0,31 „
0,46 „
0,61 „
1,01 „
meer dan

NaCL %
0,00
0,05
0,09
0,13
0,21

t/m
„
„
„
„

Aantal

0,04
0,08
0,12
0,20
1,00

31
28
14
29
14

Totaal

116

Hierbij bleken 32 monsters of ± 29,6 % van het totale aantal beneden
0,45 % gloeirestgehalte te liggen en 31 monsters of ± 26,7 % van het
totale aantal beneden 0,04 % NaCL
Hoewel gebleken is dat bij een goede structuur en watervoorziening
de grenswaarden voor de maximale toelaatbare zoutconcentraties (gloeirest) van kasgronden hoger kunnen liggen, moeten de gloeirestgehalten
boven 0,60 % en keukenzoutgehalten boven 0,06 % zeker als schadelijke groeiomstandigheden worden beschouwd (zie artikelen in Tuinbouwgids 1950 en 1951).
Potgronden:
Gloeirest %
0,00
0,16
0,31
0,46
0,61
1,01

Aantal

0,15
0,30
0,45
0,60
1,00
2,00

4
7
7
17
21
12

Totaal

68

t/m
„
„
„
„
„

NaCL %
0,00
0,05
0,09
0,13
0,21

Aantal

0,04
0,08
0,12
0,20
1,00

14
14
18
17
5

Totaal

68

t/m
„
„
„
„

Bij 18 monsters was het gloeirestgehalte beneden 0,45 % en bij 14
monsters was het NaCl-gehalte beneden 0,05 %. Overigens geldt de
opmerking als boven omschreven voor kasgronden, ook voor potgronden.
Buitengrond:
(tuingrond, gazongrond, Lissergrond, weidegrond uit Amsterdam)
Van de 19 monsters hadden 11 een gloeirest lager dan 0,45 % en een
lager NaCl dan 0,05 %.
Kuilgrond:
Van de 20 monsters vielen slechts 5 monsters binnen de schadelijke
grens, wat de gloeirest betreft, en 9 wat het keukenzoutgehalte betreft.
Van Turfmolm werden 26 monsters onderzocht.
Voor zover de monsters genomen waren van verse turfmolm, bleken
de gehaltecijfers voor gloeirest (0,30—0,36) en voor NaCl (0,60—0,08)
gunstig te zijn, het hoge humusgehalte in aanmerking genomen.
De hoogste cijfers (gloeirest meer dan 1 %, NaCl meer dan 0,13 % )
kwamen voor bij monsters van in gebruik zijnde turfmolm uit tabletten.
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Bagger en Molm:
Gloeirest %
0,00
0,16
0,31
0,46
0,61
1,01

t/m
„
„
„
„
„

Aantal

0,15
0,30
0,45
0,60
1,00
2,00

1
5
16

Totaal

23

1

NaCL %
0,00
0,05
0,09
0,13
0,21

t/m
„
„
,.
„

Aantal

0,05
0,08
0,12
0,20
1,00

6
12
4
1

Totaal

23

Van 1 monster is de pH bepaald op 7.
Slechts bij 2 à 3 monsters werd een gunstig cijfer voor gloeirestgehalte
en keukenzoutgehalte verkregen.
Wilnissergtönd

en Legmeetgrond:

Gloeirest %
0,00
0,16
0,31
0,46
0,61
1,01

t/m
„
„
„
„
„

Aantal

0,15
0,30
0,45
0,60
1,00
2,00

2
0
2

!

Totaal

15

NaCL%
0,00
0,06
0,09
0,13

t/m
„
„
„

Aantal

0,05
0,08
0,12
0,20

5
5
4
1

Totaal

15

Van 1 monster Wilnissergrond werd een pH 4,8 bepaald.
Bij 1 monster Legmeergrond werd een pH 5,5—6 gevonden.
Gezien de grote variaties in gloeirest- en NaCl-gehalten welke bij deze
soort gronden kunnen voorkomen, verdient het aanbeveling voor het gebruik van deze gronden in kassen of in potgrondmengsels, eerst deze
grond te laten onderzoeken.
Natuurlijke mest en bladmest:
Gloeirest %
1,20
2,60
3,46-3,50
3,60
3,80
3,96
5,25
6,00

NaCL%
bladmest
stalmest
stalmest
verse koemest
oude stalmest
stalmest
verse stalmest
stalmest

Totaal 10 monsters.
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0,47
0,60
1,1-2-2,5
2-2,5
0,88
0,73
1,76-2,30

bladmest
stalmest
stalmest
koemest
oude stalmest
stalmest
stalmest

Uit de zeer hoge cijfers voor gloeirest- en keukenzoutgehalte blijkt wel,
dat aanwending in potgronden en kasgronden alleen na analyse van het
monster en beoordeling van de juiste vorm (goed verteerd) en de juiste
hoeveelheid kan worden geadviseerd.
Ook bij slib-compost kan de samenstelling zeer wisselen en zal alleen
na beoordeling van een verkregen analyse en van de structuur voor een
juiste wijze van aanwending kunnen worden geadviseerd (4 monsters,
gloeirest 1,34—1,50 %, NaCl geh. 0,02—0,03).
Van Bladgrond, Naatdengrond, Dennenbosgrond en Bosgrond werden
14 monsters onderzocht (gloeirest 0,07—0,16%, NaCl-geh. 0,007—
0,04%).
Deze gronden zijn zeer geschikt voor het vervaardigen van potgrondmengsels en werken in het algemeen pH verlagend en gloeirest en NaCl
verlagend op het verkregen potgrondmengsel.
De gunstigste pH in het voorkiemstadium blijkt volgens proefnemingen
op ongeveer 6,5—7 te liggen, terwijl de gloeirest- en NaCl-gehalten
laag gehouden moeten -worden (zie jaarverslag 1949 en 1950 onder
Varens).
Bij een drietal monsters zand varieerde de gloeirest van 0,04—0,05 %,
het keukenzoutgehalte van 0,001—0,006 % bij een drietal monsters klei
van 0,22—0,66 % (gloeirest) en van 0,01—0,09 % (keukenzout).
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