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VOORWOORD
Wederom heb ik het genoegen U de verslagen van de in het afgelopen
jaar genomen proeven aan te kunnen bieden. Veel onderzoek is weer verricht. Verschillende vraagstukken konden tot een oplossing worden gebracht, andere onderwerpen groeien slechts langzaam naar de oplossing.
Dit laatste is vaak een eigenschap van wetenschappelijk werk.
Vooral het wetenschappelijk onderzoek vraagt een goed geoutilleerde
werkruimte. Daarom is het jammer, dat er in de nieuwbouwplannen nog
weinig voortgang zit, hetgeen o.a. te wijten is aan het feit, dat de grond,
waar de nieuwe school en het nieuwe proefstation gevestigd zullen worden, nog niet beschikbaar is.
Zeer plezierig is het feit, dat de bereidwilligheid tot medewerking bij
de verschillende instanties aanwezig is. Het Rijk zal de benodigde gelden
voor de bouw beschikbaar stellen, de Gemeente Aalsmeer doet hetzelfde
met de grond, terwijl in het afgelopen jaar de Vereniging De Ned.
Bloemisterij, mede in verband met het voorgaande, besloot aan het Bedrijfschap voor Sierteeltproducten te verzoeken in 1956 de jaarlijkse subsidie
te verhogen tot ƒ 40.000,—. Ongetwijfeld mag hieruit geconcludeerd
worden, dat het bedrijfsleven het wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk acht en meer gaat waarderen. De subsidie van het Rijk bedroeg over
1954 definitief ƒ 39.000,—.
Belangrijke activiteit werd dit jaar getoond op het gebied van het
publiceren. Door personeelsleden van Proefstation, R.T.V.D. en R.T.S.
werden niet minder dan 70 artikels verzorgd. Het aantal lezingen bedroeg
dit jaar 75.
Het bestuur kwam dit jaar slechts tweemaal bijeen, het dagelijks
bestuur echter vele malen. Prettig doet het aan, dat sommige gewone
bestuursleden deze avondvergaderingen vrij regelmatig ook bezoeken.
Evenals voorgaande jaren werden de practijkproeven weer uitstekend
verzorgd door de chefs Zwartendijk en van der Zwaard.
Het proefstation leed een groot verlies door het vertrek van Mej. F. van
Rossum, die in het huwelijk trad en van J. Reerds, die werd benoemd tot
assistent van de Voorlichtingsdienst te Leeuwarden. Zij werden vervangen door Mej. J. Tijhof en de Heer de W a a l .
Moge het jaar 1956 ons een belangrijke stap verder brengen naar de
verwezenlijking van de nieuwbouwplannen!
Dr J. W A S S C H E R
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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:

Kring Handelskwekers:
Kring Bloemist-Hoveniers:
Kring Bloemist-Winkeliers:

Jos. Klinkenbergh, Loosduinen
C. Schoone, Assendelft
A. Maassen, Lent
A. J. Stemerding Jr, 's-Gravenhage
W . Beunder, Bloemendaal
K. Hartlieb, Rotterdam

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

P. v. d. Zwaard, chef bedrijf Bovenland,
Stationsweg 17, Aalsmeer
K. Zwartendijk, chef bedrijf Polder,
Stommeerkade 23, Aalsmeer
Ir H. J. Wezenberg, bodemkundige
Drs G. Scholten, gedetacheerd door het
I.P.O., phytopatholoog
Drs W . Helle, tevens leraar R.T.S.,
entomoloog
A. A. Steiner, gedetacheerd door T.N.O.,
plantenteelt zonder aarde.
J. H. Croockewit, analyst
H. de Kroon, wet. hulpkracht
Mej. F. van Rossum, wet. hulpkracht
tot 26 februari
Mej. J. Tijhof, wet. hulpkracht, vanaf
11 maart
Mej, C. Roosjen, wet. hulpkracht
Mej. T. Oosschot, wet. hulpkracht
J. H. Bon
J. Voortman
}. Reerds, tot 25 juni
W . de Waal, vanaf 11 juli
J. v. d. Lugt
L. Latal, tot 9 april
H. Kool, vanaf 17 april
T. S. Ie, vanaf 3 juli tot 3 september

VOORLICHTINGSDIENST
Het personeel van de
als volgt samengesteld:
Consulent:
Hoofdassistent A:
Hoofdassistenten:

Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst was in 1955

Dr J. Wasscher
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J. Bakker
P. v. d. Zwaard
Assistenten:
W. Belgraver, (Anjers, bodemkartering)
C. J, Kragtwijk (Anjers, Freesia)
W . v. Marsbergen (Rozen, bodemkartering)
R. J. Schmitt (Cyclamen, andere
potplanten)
}. Marchai (Trekheesters)
Schrijfsters:
Mej. J. E. G. van der Duyn
Mej. M. E. Joren
Mevr. N . Smits-Bijvoet
Keurmeesters N.A.K.S., afdeling Anjers:
W . Baas
M. Jongkind
Stooktechnicus:
J. Wegman, gedetacheerd door I.T.T.
TUINBOUWSCHOOL
Directeur:
Plv. Directeur:
Leraren:

Dr J. Wasscher
ƒ. Bakker
J. Bakker Jzn, hoofdassistent, belast met
het onderwijs in plantenkennis.
H. C. W . Goossens, leraar in natuurkunde,
scheikunde, bedrijfstechniek en algebra.
R. H. de Haan, leraar in bloementeelt,
boomteelt en bloembollenteelt.
Drs W . Helle, leraar in mens- en dierkunde en plantenziekten.
J. P. Kapteyn den Bouwmeester, leraar in
handelsrekenen, handels- en rechtskennis, boekhouden, economie en economische aardrijkskunde.
G. C. Pool, leraar in bloemsierkunst.
G. Timmers, leraar in Nederlandse, Franse,
Duitse en Engelse taal en handelscorrespondentie.
Ir L. Vellekoop, leraar in bloementeelt,
scheikunde en algemene tuinbouwkunde.
J. Wilkeshuis, leraar in plantkunde, bemestingsleer, kennis van de grond en
aardrijkskunde.
N. Zwarthoed, leraar in rekenen, handelsen rechtskennis.
J. J. Nota, leraar Engelse en Duitse taal
en handelscorrespondentie.
M. van Leeuwen, amanuensis, tevens
concierge.

PUBLICATIES
Dr J. Wasscher:

J. Bakker:
J. P. den Bouwmeester:
Drs W . Helle:

Drs G. Scholten:

Klachten over snijbloemen (Vakbl. v. d. BI.,
7 jan.)
Enige factoren die de houdbaarheid van snijbloemen en potplanten beïnvloeden (Vakbl.
v.d. BI., 14 jan.)
Hoe verkrijgt men spreiding in de productie van
bloemisterijgewassen (Vakbl. v.d. BI., 21jan.)
Verbetering van de knolproductie door kortedagbehandeling (Jaarb. Ned. Dahlia Veren.,
1955, p. 23)
Bloeibeïnvloeding en abnormale bloemvorming
bij de sering als gevolg van ontbladering
(Med. Dir. v. d. Tnb., 18, p. 401)
Bloementeelt aan de Middellandse Zee (Vakbl.
v. d. Bl., 10, 17 en 24 juni)
De keuring van anjernieuwigheden op het proefstation te Aalsmeer (Vakbl. v. d. Bl. 29 juli)
De wonderlijke natuur der Sim-sports (Vakbl.
v. d. Bl., 30 sept.)
De invloed van kortedagbehandeling op de knolvorming bij Dahlia's, knolbegonia's en Gesneria's (Med. Dir. v. d. Tnb., 18, p. 342)
W a t er op het Int. Tuinbouwcongres behandeld
werd (Vakbl. v. d. Bl., 1 okt.)
Proeven.met onderstammen bij kasrozen (Med.
Dir. v. d. Tnb., 18, p. 724)
Rasverbetering en zaadwinning bij Cyclamen
(Weekbl. v. Bloembollencult., 11 nov.)
Een periklinale chimaere bij Kalanchoë (Euphytica, 4, p. 254)
Onderzoek en Onderwijs in W . Duitsland
(Vakbl. v. d. BL, 1 juli)
Het Bloemencentrum Aalsmeer (Bodem, W i n ter, p. 15)
Bestraling en kortedagbehandeling van bloemisterijgewassen (Tuinbouwgids, 1956, p. 550)
Toelatings- en eindexamens aan Tuinbouwscholen (Med. Dir. Tnb., 18, p. 579)
De gedetailleerde winstberekening (Ons LM.O.,
1955, p. 125)
Malathion in de strijd tegen dierlijke parasieten
(Vakbl. v . d . Bl., 25 nov.)
De Cyclamenmijt en haar bestrijding I (Vakbl.
v . d . Bl.,30dec.)
Meeldauw bij bloemisterijgewassen (Med. Dir.
Tnb., 18, p. 681)
(met Mej. Ir M. Bakker, Wageningen), Een
bacterieverwelkingsziekte in Am. anjers (Tijdschr. over Pl.z., 61, p. 7)
Ziekten bij leeuwenbekken (Vakbl. v. d. Bl.,
2 dec.)

Drs G. Scholten
Drs W . Helle
Ir H. J. Wezenberg:

J. Bakker Jzn:

P. v. d. Zwaard:

W . Belgraver:

C. }. Kragtwijk:
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W a t bracht het X l V e Int. Tuinb. Congres op
plantenziektenkundig gebied? (Vakblad v. d.
BI., 4 nov.).
(samen met Ir C. N. Silver, Wageningen),
Bestrijding van ziekten en schadelijke dieren
bij bloemisterijgewassen (Tuinb.gids, 1956,
p. 557).
Potgronden in het buitenland (Bloemenkrant
Lent-Nijmegen, 15 jan.)
Oppassen met de aankoop van grond, bestemd
voor grondmengsels (Vakbl.v.d. BI.,22 april)
W a t er over grond en bemesting i.v.m. bloemisterijgewassen op het Int. Tuinbouwcongres
verteld werd (Vakbl. v. d. BI., 18 nov.)
Ondergrondse bevloeiïng van anjertabletten
(Tuinbouwgids, 1956, p. 545)
Bodemgesteldheid in Aalsmeer (Bodem, Winter,
p. 71)
Mogelijkheden van eenheidspotgrond (Vakbl.
v. d. BI., 16 dec.)
De financiering van een Aalsmeers anjerbedrijf
(Econ. Med. v. Ond. en Voorl. in de Tnb. I,
4 , P . 5)
Het trekken van Lilium regale (Tuinbouwgids,
1956, p. 543)
Plastic in de Bloemisterij (Vakbl. v. d. BI.,
25 maart)
Winterbloeiende leeuwenbekken (Vakbl. v. d.
BI., 29 april)
Rassenvergelijking van zomerviolieren (Vakbl.
v. d. BI., 29 april)
De teelt van Azalea indica op eigen wortel
(Tuinbouwgids, 1956, p. 542)
en R. J. Schmitt (samen met Th. Wegman,
Lent), Sortiment van Zaai-Sinningia (Tuinbouwgids, 1956, p. 541)
Anjertabletten en onderbevloeiïng (Vakbl. v. d.
BI., 8 april)
Verzorging moerplantenteelt Am. anjers (Vakbl.
v. d. BI., 15 juli)
Een jaar rond in de Bloementeelt (Boer en Tuinder, 8 jan.)
Het maken van anjertabletten en de onderbevloeiïng (Vakbl. v. d. BI., 18 febr.)
Factoren die de bloei van zaai-Freesia's kunnen
beïnvloeden (Vakbl. v. d. BI., 13 mei)
Bladluizen in Am. anjers (Vakbl. v.d. BI., 8 juli)
Bestrijding van thrips (Vakbl. v. d. BI., 12 aug.)
Fusarium in zaai-Freesia's (Vakbl. v. d. BI.,
12 aug.)
Meeldauwbestrijding in Begonia's (Boer en
Tuinder, 15 okt.)

Moeilijk te bestrijden parasieten in Cyclamen
(Boer en Tuinder, 17 dec.)
De bloementeelt in het afgelopen jaar (Boer en
Tuinder, 31 dec.)
(samen met C. Gelein, Amstelveen), De verrolbare kas in de bloementeelt (Tuinbouwgids,
1956, p. 546)
}. Marchai:
Mogelijkheden en moeilijkheden bij de vermenigvuldiging van Prunus triloba (Vakbl. v. d. BI.
11 en 18 maart)
Miskleur in rose Hortensia's (Vakbl. v. d. BI.,
6 mei)
Onkruidbestrijding in seringen (Vakbl. v. d. BI.,
10 juni)
Bladbespuiting met ureum bij Hortensia's (Vakbl. v. d. BI., 8 juli)
Het koelen van Forsythia's (Aalsm. Couranten,
18 okt.)
Bloeiende seringen in augustus (Vakbl. v. d.
BI., 4 nov.)
Bloemkleur bij Hydrangea (Hortensia), (Tuinbouwgids, 1956, p. 355)
en C. J. Kragtwijk, Practische ervaringen met
plafond-ventilatoren (Vakbl. v. d. BI., 7 jan.)
W . v. Marsbergen:
La culture sous verre de roses à couper (Bull.
Hort. 10, p. 238)
R. J. Schmitt:
Het sortiment van Kalanchoë (Vakbl. v. d. BI.,
28 jan.)
Een gevaarlijke verwelkingsziekte bij de Cyclamen (Vakbl. v. d. BI., 25 febr.)
Enkele moeilijke onderdelen bij de teelt van
Euphorbia fulgens (Vakbl. v. d. BI., 4 maart)
W a a r o p selecteren we bij de Cineraria's (Vakbl.
v. d. BI., 6 mei)
De Dahlia, een gevarieerd plantengeslacht
(Vakbl. v. d. BI., 6 aug.)
Dubbelbloemige Cineraria's (Vakbl. v. d. BI.,
19 aug.)
Is de cultuur van Azalea indica in ons land ook
mogelijk? (Vakbl. v. d. BI., 28 okt.)
Nogmaals de bestrijding van schildluis bij potplanten (Vakbl. v. d. BI., 25 nov.)
W . Baas, W . Belgraver, M. Jongkind en C. J. Kragtwijk:
Am. anjers: Het stekken en alles wat daarmee
samenhangt (Vakbl. v. d. BI., okt.)
Am. anjers na het stekken. De verdere opkweek
van de bewortelde stekken (Vakbl. v. d. BI.,
9 dec.)
Het gebruik van de Gewa-mestverdunner
J. H. Croockewit
(Vakbl. v. d. BI., 11 nov.)
(samen met Ir J. H. M. Krijnen, Wageningen),
Ketelwater en zijn behandeling (Tuinbouwgids, 1956, p. 211)
11

LEZINGEN
In totaal werden 75 lezingen verzorgd. Behalve te Aalsmeer en Bovenkerk werden lezingen gehouden te Groningen, Leeuwarden, Hengelo,
Lent, Nijmegen, Zaltbommel, Wageningen, Utrecht, Bergen, Beverwijk,
Velzen, Andijk, Haarlem, Hoofddorp, de Kwakel, Ter Aar, Roelofarendsveen, Scheveningen, Den Haag en Charleroi.
Dr J. Wasscher:
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Hoe verkrijgt men spreiding in de productie van
bloemisterijgewassen (Utrecht,Voorl.dag Ned.
Bloem., 6 jan.)
Algemene inleiding over de bloementeelt te
Aalsmeer (Aalsmeer, LP.O. stafverg., 14 jan.)
Aalsmeer en zijn tuinbouw (Bergen, Volkshogeschool, 24 jan.)
Belichting en verduistering bij bloemisterijgewassen (Den Haag, 's Grav. Tuinb. Ver.,
23 febr.)
Minder algemeen geteelde bloemisterijgewassen
(Den Haag, 's Grav. Tuinb. Ver., 23 febr.)
Idem (Utrecht, Kring Bloem. Handelskwekers,
24 nov.)
De bloementeelt te Aalsmeer en daarmee verband houdende problemen (Aalsmeer, Verg.
Hfd. Lag. Tnb.scholen, 24 febr.)
De bloementeelt te Aalsmeer (Groningen, Gron.
Biol. Club, 24 febr.)
Idem (Aalsmeer, Ver. v. Bodemgezondheid,
22 sept.)
Groei- en bloeibeïnvloeding bij bloemisterijgewassen (Groningen, Gron. Biol. Club,24febr.)
Proeven met onderstammen bij kasrozen ( W a g e ningen, Tuinbouwdagen, 15 april)
Korte inleiding over de bloementeelt in de landen
aan de Midd. Zee (Utrecht, Ned. Bloem.,
10 mei)
De bloementeelt en bloemenhandel in ZuidFrankrijk, N.-Italië en N.-Spanje (Aalsmeer,
Jaarverg. Bloemenlust, 31 mei)
idem (Aalsmeer, Jaarverg. C.A.V., 3 juni)
idem (Haarlem, K. N. Mij v. Tnb. en PI., enz.,
11 okt.)
idem (Utrecht, R.K. Bloem. Vakbond, 16 nov.)
idem (Utrecht, Verg. Tuinb. Cons., 6 juli)
idem (Beverwijk, Tuinbouwstudieclub, 19 dec.)
Spreading of the flowering time with forcing
shrubs by coldtreatment (Scheveningen, Int.
Tuinb. Congr., 29 aug.)
Versuche mit Unterlagen bei Treibrosen (Sche'
' veningen, Int. Tuinb. Congr., 5 sept.)
De mogelijkheden van plantenteelt zonder aarde
(Aalsmeer, Volta, 12 dec.)

J. Bakker:
H. C. W . Goossens:

Toelatings- en eindexamens aan tuinbouwscholen (Wageningen, Tuinbouwdagen, 15 april)
Alg. inleiding over het licht (Aalsmeer, Ver.
Oudleerl. T.A.C., 11 febr.)
De practische toepassing der lichtbronnen in de
bloemisterij (Aalsmeer, Ver. Oudleerl. T.A.C.,
4 maart)
idem (Haarlem, Tnb. Studieclub, 25 nov.)
Licht en verlichting bij aquaria (Amsterdam,
Moltienisia vel., 15 juni)

Bekende en minder bekende potlanten (Boskoop,
Ver. Oudleerl. T.A.C., 16 nov.)
Nieuwe aspecten bij de spintbestrijding (AalsDrs W . Helle:
meer, N.A.K.S., afd. anjers, 22 nov.)
Enkele entomologische problemen in de bloemisterij (Aalsmeer, I.P.O. stafverg., 14 jan.)
De bestrijding van de Cyclamenmijt (Leeuwarden, Cycl. Studie comm., 7 dec.)
Drs G. Scholten (I.P.O.):Schimmelziekten bij de roos en de anjer (Bovenkerk, L.T.B., 7 jan.)
idem (Aalsmeer, K.N. Mij v. Tnb. en PI., 13jan.)
Enige ziekten bij bloemisterijgewassen (Aalsmeer, I.P.O. stafverg., 14 jan.)
Meeldauw bij bloemisterijgewassen (Wageningen, Tuinb.dagen, 16 april)
Het werk van de plantendokter (Aalsmeer,
K. N. Mij v. Tuinb. en PI., jongerenavond,
2 maart)
idem (Aalsmeer, Jongerenavond, 8 dec.)
Wilting diseases of carnations (Scheveningen,
Int. Tuinb. Congr., 29 aug.)
La culture des chrysanthèmes en Hollande et les
mesures de lutte à appliquer contre les maladies et les ennemis de ces plantes (Charleroi,
9 nov.)
Ir H. J. Wezenberg:
Bodemstructuur (Aalsmeer, R.K. Bloem. Vakbond, 14 jan.)
Bodemkundig onderzoek (Aalsmeer, K. N. Mij
v. Tnb. en PI., Jongerenavond, 1 maart)
idem (Aalsmeer, Jongerenavond, 8 dec.)
Mineral déficiences in floricultural crops (Scheveningen, Int. Tuinb. Congres, 5 sept.)
Bodemkundige problemen in de bloementeelt te
Aalsmeer (Aalsmeer, Ver. v. Bodemgezondheid, 22 sept.)
De mogelijkheden van eenheidspotgrond
(Utrecht,Kring Bloem. Hand.kwekers,24nov.)
J. Bakker: ,
De teelt van besheesters voor de snij (Ter Aar,
•••.,.<>•
Voorl.dag, 13 jan.)
idem (De Kwakel, Voorl.dag, 14 jan.)
idem (Roelofarendsveen, Voorl.dag, 27 jan.)
R. H. de Haan:
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Besheesters voor de snij en voor de tuin ('Aals...
meer, K.N. Mij v. Tuinb. en Pl" 27 jan.)
Kunnen we onze voortuinen nog verbeteren?
(A11lsmeer, K.N. Mij v. Tnb. en Pl., 29 nov.)
Trekproeven met Lilium regale (Andijk. W. Fr.
Lelie Ver., 16 juli)
Het Eifelgebergte (Aerdenhout. Tuinb. Ver"
A-Heemst .. 23 febr.)
idem (Aalsmeer, B.spl., 26 mei)
Reisindrukken over Denemarken (Haarlem,
Tuinb. Studieclub, 23 sept).
Duinen en duinflora (Haarlem, G.G.G., 5 okt.)
Aalsmeer als centrum van de teelt en het onder ...
zoek van bloemisterij gewassen (Haarlem,
K.N.N.V., 20 april)

P. v.d. Zwaard:

De teelt van gewassen met een lange pfzetperiode zonder teeltvergunning (Lent, Bloem.
Ver., 6 jan.)
Is de teelt van Azalea's in Aalsmeer mogelijk?
(Aalsmeer, K.N. Mij v. Tnb. en Pl.. 27 jan.)
Moderne bestrijdingsmiddelen en bestrijdingsmiddelenapparatuur (Groningen, Voorl.dag
K.N. Mij v. Tuinb. en Pl" 24 febr.)
Aanvullende teelten van snijbloemen (Aalsmeer,
L.T.J. en C.J.B.T.B., 2 maart)
Ziekten en hun bestrijding bij Cyclamen
(Leeuwarden, Fr. Tuinb. Ver., 3 mei)
Teelt en verzorging van kamerplanten (Velzen,
Floralia Ver" 10 sept.)
idem (Zaltbommel, Floralia-Ver" 21 sept.)
Zaadteelt bij Cyclamen (Nijmegen. Ontw.dag,
8 nov.)
Ziektenbestrijding bij sierteeltgewassen en de
gevaren verbonden aan de bestrijdingsmiddelen (Dordrecht, K.N. Mij v. Tuinb. en Pl"
16 nov.)

W. Belgraver:

Spintbestrijding bij anjers (Bovenkerk, L.T.B"
7 jan.)
De keuring van de N.A.K.S., ,afd. Anjers ( Gronü1gen, Voorl.dag K.N. Mij v. Tuinb. en Pl.,
24 febr.)

C. Kragtwijk:

Moeilijkheden bij de teelt van enige zomersnijbloemen (Báerwijk, Tuinbouwstudieclub.
12 sept.)

W. v. _Marsbergen:

Spintbestrijding bij rozen (Bovenkerk. L.T.B"
7 jan.)
...,
Proeven met roze11 op het Proefstation (Aais.meer, K.N. Mij v. Tuinb. en Pl.. 19 april)
De verzorging van kamerplanten en bloemen
(Hoofddorp, Çhr. Bond v. Pl.landsvr .. 15juni)

14

J. Marchal:

De teelt van chrysanten (Hengelo. K.N. Mij v.
Tuinb. en Pl.. 30 nov.)
O.C. Bergman, I.T.T.: Toelichting bij de stookfilms (Aalsmeer, K.N.
Mij v. Tuinb. en Pl" 13 jan.)
J.C. Weijman. I.T.T.: Moeilijkheden met stookinstallaties in de praktijk (Aalsmeer, Ver. Oudleerl. Ver. T.A.C.,
21 dec.)
A. A. Steiner, T.N.O.: Grindcultuur (Aalsmeer, K.N. Mij v. Tuinb, en
PI" 19 april)
De mogelijkheden van grindcultuur voor de
bloementeelt (Aalsmeer, Ontw.dag T.V.O.,
21 sept.)
lr H. J. Wezenberg. J. Wilkeshuis, Th. Wegman (Lent), H. Stein (Apeldoorn) en J. Wegeling (Groningen):
Samenspraak over potgrondmengsels (Aalsmeer,
Ontw.dag T.V.0 .. 21 sept.)
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ANJERS

Watergeven in tabletten
Ir H. J. Wezenberg

In aansluiting op de onderbevloeiingsproeven van 1953 en 1954 werd
dit onderzoek in 1955 voortgezet. Ditmaal werd de opvoerhoogte van het
water tijdens het water geven en de zwaarte van het grondmengsel aan
een nader onderzoek onderworpen. De proef werd wederom opgezet op
het polderbedrijf van het Proefstation.
De constructie van de tabletten voor onderbevloeiing zijn uitvoerig
beschreven in het Jaarverslag 1953, p. 14.
Er werden drie verschillende grondmengsels gebruikt, die samengesteld
werden uit lichte klei, Wilnissergrond en stalmest, n.1.
1. zwaar mengsel: 2 dln klei, 1dl Wilnissergrond, humusgehalte 11.9 %
2. tussen
„ : 1dl „ , 1dl
„
,
„
13.4%
3. licht
„ : 1dl „ ,2 dln
„
,
„
20.3 %
Aan deze mengsels werd j/g dl stalmest toegevoegd. Bij de aanvang
van de teelt werd naar aanleiding van de cijfers van het analyse-rapport
per 100 m 2 5 kg superfosfaat en 2 kg kalkammonsalpeter toegediend.
In de zomer werd deze stikstofgift herhaald.
Van elk grondmengsel waren twee objecten aanwezig. Hierdoor kon
de opzethoogte van het water tijdens het water geven gevarieerd worden
tot resp. halve hoogte van het tablet (10 cm) en tot het grondoppervlak
{20 cm). In ieder tablet was voor en achter een pijlbuisje met vlotter aangebracht. Hierdoor kon tijdens het watergeven de snelheid van het stijgen
der waterspiegel in de verschillende delen van het tablet nagegaan worden.
Bij de tabletten, waar het water tot 10 cm opgezet werd, werden in de
boven- en onderlaag nylonelementen aangebracht om het vochtgehalte te
controleren.
Tevens bevatte ieder tablet een tensiemeter voor het meten van de
vochtspanning. Bij een stand van ca. 0,3 atm. werd water gegeven.
Het gewas werd 15 april geplant; de variëteit was Dark Red Sim. De
watergift via het onderbevloeiingssysteem had plaats vanaf midden juni.
Resultaten:
Onderstaande tabel geeft de totale oogst in 1955 weer:
Bevloeiing tot halve hoogte
Bevloeiing tot grondoppervlak
Gem.
Gem.
gew. totaal
%
%
gew. totaal
%
%
bloem aantal
Ie s. 2e s. bloem aantal
Ie s. 2e s.

gr
zwaar mengsel .
midden „
licht

.22,5
.21.8
.22.4

gr

942
1017

988

68
73
70

32
27
30

21.7
21.8
21.6

1019

986
1080

69
70
67

31
30
33

Deze cijfers tonen aan, dat er geen wezelijk verschil bestaat in de
productie der verschillende grondmengsels. De opvoerhoogten van het
water hebben de oogst evenmin beïnvloed.
Gebleken is, dat bij alle tabletten bij het watergeven de waterspiegel in
alle delen van het tablet regelmatig zonder grote verschillen stijgt. Men
moet hierbij in het oog houden, dat de tabletten 13 m lang zijn.
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Uit de vochtmetingen met de nylonelementen is gebleken, dat in de
tabletten, waarin het water tot halve hoogte wordt opgezet, de bovenste
laag door capillaire werking goed bevochtigd wordt.
Opvoering tot halve hoogte heeft verschillende belangrijke voordelen:
1. De plantenvoeten blijven droog, dus minder last van voetrot.
2. De hoeveelheid overtollig water, die naderhand afgevoerd moet worden is aanzienlijk minder, waardoor minder voedingsstoffen worden
uitgespoeld.
Gebleken is verder, dat bij het opzetten van het water tot halve hoogte
per jaar enige malen meer water gegeven moest worden. Het aantal malen
water geven in de tabletten met onderbevloeiing tot halve hoogte bedroeg
14. In de tabletten met bevloeiing tot het grondoppervlak werd 11 maal
water gegeven.
De proef wordt in 1956 voortgezet.
Waterbehoefte
Ir H. J. Wezenberg

Reeds in 1953 en 1954 werd bij de tablettenteelt aandacht besteed aan
de waterbehoefte van het anjergewas.
In 1955 werd deze voor de plant zo belangrijke groeifactor aan een
nauwkeuriger onderzoek onderworpen. De anjers werden geteeld op een
tafeltablet, dat verdeeld was in 12 vakjes van 80 x 90 cm. Deze vakjes
waren waterdicht van elkaar gescheiden. Per object waren 16 anjerplanten
aanwezig van de variëteit Dark Red Sim. Het grondmengsel bestond uit
1 dl licht klei, 1 dl Wilnissergrond en J/g dl stalmest.
De bevochtiging van ieder vakje geschiedde via onderbevloeiing. Op de
bodem van ieder vakje werd in het midden een drainreeks gelegd. Deze
drain was verbonden met een T-stuk, waarvan de uiteinden resp. boven
het grondoppervlak, de inlaat, en onder de bodem van het tablet, de uitlaat, uitkwamen. De uitlaat kon met een klemkraan afgesloten worden.
Er werd tijdens het watergeven zoveel water via de drainreeks toegevoegd tot het aan het bodemoppervlak verscheen. De grond kreeg ca 3 uur
gelegenheid het water op te nemen en daarna werd het overtollige vocht
afgetapt en de hoeveelheid gemeten. Door deze methode werd de grond
op veldcapaciteit gebracht. De hoeveelheid water, die aan de grond werd
toegevoegd kon vrij nauwkeurig bepaald worden.
De invloed van de volgende drie vochttrappen werd nagegaan:
1. nat
uitdrogingsgrens 43 vol °/o vocht
2. medium
,,
37 ,, ,, ,,
3. droog
,,
28 ,, ,,
Een geregelde vochteontrôle van de grond was voor deze proef zeer
belangrijk. Het vochtgehalte werd op verschillende manieren bepaald.
Alle objecten waren voorzien van twee nylonelementen. Het principe
van deze vochtbepaling is, dat nylon naarmate het uitdroogt, een hogere
electrische weerstand krijgt. Door deze weerstand te meten kon aan de
hand van ijkgrafieken het vochtgehalte bepaald worden.
De natte objecten waren tevens voorzien van tensiemeters. Deze instrumenten geven de spanning aan, waarmee het water aan de gronddeeltjes gebonden is en dit is een maatstaf voor het vochtgehalte van de
bodem. Voor metingen met tensiemeters moet de spanning van de vocht
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in de bodem minder dan 1 atmosfeer bedragen, daarom komen in deze
proef alleen de natte objecten voor deze meetmethode in aanmerking.
Aangezien de bepalingen van het vochtgehalte met nylonelementen en
tensiemeters niet helemaal betrouwbaar zijn, werd het vochtgehalte van de
drie vochttrappen ook door weging gecontroleerd. Hiertoe werden drie
ijzeren bakken geconstrueerd van nagenoeg dezelfde afmetingen als de
vakjes op het tablet. Deze bakken werden eveneens voorzien van een
onderbevloeiingssysteem. In dezelfde kasruimte en op dezelfde hoogte
boven de grond werden deze bakken permanent op bascules geplaatst.
Door weging kon het dagelijks vochtverlies geregistreerd worden.
Met inbegrip van de weegobjecten waren de drie vochttrappen in
5-voud aanwezig. Op verschillende plaatsen werden 30 cm boven het
grondoppervlak tussen het gewas verdampingsmeters geplaatst, zogen.
Piche-meters. Deze bestaan uit een omgekeerd gecallibreerd buisje van
ca 20 cm lengte, dat aan de onderkant afgesloten wordt met een poreus
keramisch plaatje. Het buisje wordt gevuld met water en dit kan via het
poreuze plaatje verdampen. Iedere dag kan de hoeveelheid verdampt
water afgelezen worden, door de daling van de vloeistofmeniscus in het
buisje.
Eind april werd het anjerstek uitgeplant en de gecontroleerde watergift
en verdamping begon op 18 mei 1955.
Bij de oogst werden de volgende bepalingen verricht: aantal bloemen,
lengte en gewicht per bloem, aantallen eerste en tweede kwaliteit, het
aantal slappe stelen en het aantal gescheurde bloemen. Tevens werden
vroegheidscijfers bepaald. Het aantal anjers, dat per maand werd geoogst,
werd in procenten t.o.v. de jaarproductie uitgedrukt. Dit cijfer werd vermenigvuldigd met een waarderingscijfer 0 voor de eerste maand en 1, 2
etc. voor de volgende maanden. Het vroegheidscijfer ontstaat door sommatie van de gevonden getallen. Een laag cijfer betekent dus een vroege
oogst.
Onderstaande tabel geeft verschillende oogstwaarnemingen weer.
De cijfers zijn gemiddelden van de 5 parallellen en hebben betrekking
op de totale oogst van 1955.
Aantal
Gem. lengte in cm
Gem. gewicht in gr
Percentage Ie kwaliteit
Percentage slappe stelen
Percentage gescheurde bloemen
Vroegheidscijfers
Gem. aantal dagen tussen de tijdstippen van
water geven

nat
51.2
52.0
17.2
57.5
15.0
6.0
127

medium
49.0
51.5
16.6
54.8
13.0
6.4
129

droog
41.4
50.9
16.0
46.2
15.2
8.4
132

11.6

18.2

27.2

m.f. *)
3.5
0.5
1.4
6.8
10.6
16.0
1.6
2.2

*) m.f. = middelbare fout van het gemiddelde in procenten.

Dit cijfermateriaal is wiskundig op betrouwbaarheid getoetst. Hieruit is
gebleken, dat het verschil in aantal geoogste anjers tussen de natte en
droge objecten een betrouwbaar verschil oplevert van ca 10 stuks, dat
inderdaad door de variatie in vochtgehalte veroorzaakt is. Aan de natte
objecten is ca 2.5 maal vaker water gegeven dan aan de droge objecten.
De verschillen tussen de overige eigenschappen zijn klein en wiskundig
niet betrouwbaar. Het cijfermateriaal, dat betrekking heeft op de verdamping van het gewas is zeer dubieus, omdat de nylonelementen door het
veelvuldig watergeven in verschillende objecten kapot gingen. Bovendien
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vertoonden verschillende bakken na enige tijd lekkages. Door deze storingen werd het opstellen van de waterbalans in de verschillende periodes
zeer onnauwkeurig. Het verdient daarom aanbeveling de proef nogmaals
te herhalen.
Uit de verdamping van de Piche-meters is gebleken, dat deze het
sterkst geweest is bij de apparaatjes die op de zuidzijde waren opgesteld.
Voorlopig kan geconcludeerd worden, dat de anjerproductie geremd
wordt indien men te weinig water geeft. De andere eigenschappen van
het gewas bleken niet door het vochtgehalte beïnvloed te worden.
Stekproefje met verschillende groeistoffen
Drs G. Scholten en W . Belgraver

Op de meeste anjerbedrijven wordt bij het stekken gebruik gemaakt
van de z.g. droge methode, waarbij de ondereinden van de stekken na het
bijsnijden in een poedervormig groeistofpreparaat worden gedoopt. Hiervoor wordt als regel Rhizopon A 0,7 °/c in talk gebruikt, doorgaans met
zeer goede resultaten. De laatste tijd worden er ook andere groeistofpreparaten in de handel gebracht en voor het stekken van anjers aanbevolen. Op verzoek van een kweker werd daarom met deze middelen
een proefje genomen, in vergelijking met Rhizopon en een onbehandelde
groep.
De kwaliteit van de stekken ( W . Sim) was zeer goed, en in alle groepen was het percentage voldoende bewortelde stekken hoog. Zodoende
waren de onderlinge verschillen gering, en gezien het kleine aantal stekken, lijkt het van weinig belang, de gevonden percentages hier te vermelden. Bij één der nieuwe middelen was het resultaat zeer goed, maar
het feit dat bij het andere de beworteling minder was dan bij de controlegroep, terwijl een vrij groot aantal stekken groeistofbeschadiging vertoonde, toont aan dat voorzichtigheid hier geboden is. Het is n.1. uit
practijkwaarnemingen bekend, dat partijen anjerplanten, waarin op het
stektablet groeistofbeschadiging is opgetreden, tijdens de gehele verdere
cultuurperiode veel uitval door voetrot (Fusarium culmorum) kunnen vertonen. Dit proefje was dan ook aanleiding tot het verrichten van meer
onderzoek in het stekseizoen 1955-'56. De resultaten hiervan zullen in
het volgende jaarverslag gepubliceerd worden.
Organische bemestingsproef
Ir H. J. Wezenberg

Voortdurend komen er nieuwe organische meststoffen in de handel en
aangezien deze produkten zich vaak beter laten verwerken dan stalmest,
is het voor de kweker van belang eens na te gaan in hoeverre deze
meststoffen de aloude stalmest evenaren.
Hiertoe werd in 1955 op het Proefstation een bemestingsproef opgezet
met de volgende organische meststoffen.
1. stalmest;
2. ornamin, bestaande uit kunsthoornmeel + caséine. Dit product bevat
vnl. stikstof, iets fosfaat en geen kali;
3. viano, bestaande uit bloedmeel, vleesmeel, hoorn- en beendermeel; door
toevoeging van kalizout is dit een volledige meststof met samenstelling 6-7-8;
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4. terravit, onder vacuum gedroogd rioolslib; het is een korrelvormig
produkt en is in staat vocht aan de gronddeeltjes te onttrekken. In
deze proef werd terravit van oude samenstelling gebruikt.
De anjers waren uitgeplant op twee tabletten. De afmetingen van ieder
object waren 1 x 2 x 0.2 m. Ieder object was in drievoud aanwezig.
Het grondmengsel bestond uit 2 dln Wilnissergrond en 1 dl lichte klei.
De hoeveelheid van de toegediende meststoffen werden zodanig gekozen, dat de gift in prijs overeenkwam met de stalmestgift.
In onderstaande tabel zijn de giften en de kosten per veldje voor de
verschillende meststoffen vermeld:
Totaal
stalmest
ornamin
viano
terravit

40
1
1
3

Gift per veld in kg
org. N
Fosfor
0.20
0.13
0.06
0.06

0.10
0.02
0.07
0.06

Kali

Kosten
per veldje

0.20
—
0.08
0.07

f 0.60
„ 0.65
„ 0.62
„ 0.52

Het anjerstek werd uitgeplant op 22 april '55.
De variëteit was Cardinal Sim.
Resultaten:
In onderstaande tabel is de totale jaarproductie vermeld van 1955:
stalmest
Vroegheidscijfers
Totaal aantal anjers per veldje .
Gem. lengte per bloem in cm . .
Gem. gewicht per bloem in gr .
Percentage eerste soort . . . .
Percentage gescheurde bloemen .

401
379
54.8
17.5
58
13

ornamin

348
369
51.4
16.7
57
11

viano

342
373
50.9
16.6
52
15

terravit

243
253
50.4
16.5
61
13

De cijfers zijn gemiddelden van 3 parallellen, die door wiskundige verwerking op betrouwbaarheid zijn getoetst.
Het aantal geoogste anjers van de objecten stalmest, ornamin en viano
vertonen onderling geen betrouwbare verschillen. Het verschil met de
productie van de terravit-objecten is echter zeer groot, c a . 120 stuks.
De gemiddelde lengte van de bloemstelen van de stalmestobjecten is
betrouwbaar groter dan die van de andere bemestingsvarianten, ca 3,5
à 4,5 cm.
De gemiddelde gewichten geven geen betrouwbare verschillen.
De terravit-objecten leverden 9 % meer bloemen van eerste kwaliteit
dan de viano-objecten. De verschillen tussen de terravit-objecten en de
stalmest- en ornaminvakken zijn niet groot.
De percentages gescheurde bloemen hielden geen verband met het toedienen van verschillende meststoffen.
Uit de vroegheidscijfers blijkt, dat de grootste producties van de
terravit- en stalmestobjecten nogal in vroegheid verschilden. De oogst
begon half juli. Sinds september is de productie van de terravit-vakken
zeer sterk teruggelopen en de producties van de stalmest, ornamin en
viano-objecten bleven op een vrij constant niveau.
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De proef wordt gedurende de wintermaanden 1955-1956 voortgezet.
Begin januari stak het gewas op de stalmest-objecten gunstig af bij de
overige objecten. Gedurende de teelt in 1955 is de kleur van het anjergewas bij de stalmest-objecten steeds het beste geweest.
In deze proef is duidelijk naar voren gekomen, dat terravit in oude
samenstelling zeer slechte resultaten geeft.
Ornamin en viano naderen de werking van stalmest wat de productie
betreft zeer dicht.
Verschillende feiten zoals betere gewaskleur, dichtheid van het gewas
en steellengte pleiten echter voor gebruik van stalmest.
Een pH-trappenproef met geworteld stek in Wilnissergrond
Ir H. J. Wezenberg

In de practijk wordt Wilnissergrond vaak als verspeengrond gebruikt
voor geworteld stek. Deze proef werd opgezet om de invloed na te gaan
van de pH op de ontwikkeling van het stekmateriaal.
Door toevoeging van verschillende hoeveelheden landbouwpoederkalk
werden de volgende pH-trappen verkregen:
pH

toevoeging

4.58
4.95
5.38
5.79
7.33
7.56
7.80
8.07
8.25

0 gr.
1 ..
2 „
3 „
9 „
12 „
15 „
30 „
45 „

kalk/liter grond

, .

•-

» .

t.

».

't

f.

.t

t»

Elke pH trap werd getoetst met 10 anjerstekken. Het stek werd 9 maart
uitgeplant. Bij het begin van de proef werd de lengte en het gewicht per
stek bepaald.
Op 3 mei werden het gewicht van de bovengrondse delen, de lengte
en de pH van de grond wederom bepaald. De teelt had plaats in potten,
die in rivierzand waren gekuild, om de beïnvloeding van de pH van de
potgrond door de kuilgrond tot een minimum te beperken.
Resultaten:
pH bij het begin der
proef

gem. gewichtsvermeerdering
gr
%

gem. lengtevermeerdering
cm
%

4.58
4.95
5.38
5.79
7.33
7.56
7.80
8.07
8.25

6.2
5.8
5.4
6.1
7.0
6.6
5.6
4.8
4.0

23.8
26.5
21.2
26.3
29.4
29.6
22.0
21.9
21.4

156
166
135
174
159
169
150
145
77

126
163
113
145
162
156
138
120
97

p H bij het einde
der proef

4.55
4.85
5.20
5.60
7.09
7.35
7.76
8.07
8.26
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Conclusies:
Bij beschouwing van bovenstaand cijfermateriaal vindt men een optimaal pH-traject bij een pH van 5.8—7.6.
Aangezien de proef in herhalingen was opgezet, was een wiskundige
verwerking van de cijfers mogelijk. Hieruit is gebleken, dat de verkregen
verschillen in de meeste gevallen niet veroorzaakt zijn door een pH effect.
Alleen de lage cijfers bij pH 8.25 zijn door de hoge pH veroorzaakt.
Geconcludeerd mag worden, dat een optimale ontwikkeling van het
anjerstek in deze proef niet gebonden is aan een bepaalde pH indien deze
niet hoger wordt dan 8.
Proeven ter bestrijding van vaatziekten
Drs G. Scholten

De waarnemingen over de werking van v.b.c. naast Aardisan, Ceresan
en Kopersulfaat als grondontsmettingsmiddel (zie jaarverslag 1954, p.
29—31) werden in het voorjaar van 1955 nog voortgezet. De uitval in de
Phialophorazieke grond ging regelmatig door, en in maart waren de
laatste planten in de controlegroep verwelkt. Daarna verwelkten ook alle
planten op de vakken waar met Aardisan 0.8 % en met v.b.c. 0.5 %
ontsmet was. Op de vakjes waar gegoten was met Kopersulfaat 4 % en
2 % en met Ceresan 0.75 bleef een enkele plant nog tot in de zomer
staan. De voorlopige conclusies van verleden jaar zijn door deze uitkomsten wel volledig bevestigd, en gebruik van deze grondontsmettingsmiddelen tijdens de groei zal voor de practijk niet raadzaam zijn. Hoogstens
zal ontsmetting met koper- of kwikhoudende middelen enig resultaat
kunnen hebben bij een zeer lichte infectie, of om de uitbreiding van zieke
plekken tegen te gaan.
De proef heeft eveneens aangetoond, dat v.b.c. als grondontsmettingsmiddel in de anjerteelt geheel ongeschikt is. Vele kwekers hebben dit in
de afgelopen zomer tot hun schade ondervonden. Toen in 1954, dank zij
de koude, donkere zomer, het percentage uitval door vaatziekten in de
anjerteelt bijzonder laag was, kreeg men in vele gevallen een gunstige
indruk van de v.b.c.-ontsmetting, en nam de toepassing ervan een grote
omvang aan, waarbij het gebruikelijke stomen achterwege werd gelaten.
Dit verklaart voor een groot deel de ongekend grote schade, die dit jaar
op de snijbloemenbedrijven door Phialophora werd aangericht, en waarvan de eerste symptomen zichtbaar werden dadelijk na de eerste zonnige
dagen van de zomer.
In onze proefvakken begon omstreeks deze zelfde tijd de uitval door
Fusarium van betekenis te worden, maar lang niet alle W . Simplanten
zijn aan deze ziekte te gronde gegaan, als gevolg van de geringe gevoeligheid van deze variëteit voor Fusarium oxysporum.
Op de bacteriezieke grond trad in 't geheel geen uitval meer op;
blijkbaar was de ziekte hier niet meer actief in de grond aanwezig.
Proeven ter bestrijding van vaatziekten bij grindcultuur
Drs G. Scholten
Om enkele middelen, waarmee in laboratoriumproeven goede resultaten
waren verkregen tegen Phialophora en tegen bacteriën, te onderzoeken
op hun werking tegen deze parasieten in de anjerplant, werd een proef
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aangezet met geworteld anjerstek in een kunstmatige voedingsbodem.
Hiertoe werd de medewerking verkregen van de heer W . van Breemen
(fa Hendor-Chemie), die de installatie vervaardigde en de proef ook
verder verzorgde, terwijl de proef werd uitgevoerd op het bedrijf van de
fa P. Spaargaren, Aalsmeerderweg no. 178.
De anjers werden geplant in 24 eternieten bakken van 1,10 m lengte
in poreus vulcanisch gesteente van ongeveer dezelfde samenstelling als
bazalt. Drie bakken werden aangesloten op één reservoir met voedingsoplossing; de bestrijdingsmiddelen werden aan deze oplossingen toegevoegd. Het waren Aagrano-nat (organische kwikverbinding) in concentraties van 0,05 % en 0,005 %, Superol (ortho-oxychinolinesulfaat) ook
in concentraties van 0,05 °/o en 0,005 °/o en een nieuw middel met antibiotische werking (AB-123) in concentraties van 0,6 % en 0,06 %. Daarnaast werden 2 groepen van 3 bakken als controle gehouden, deze kregen
dus uitsluitend de oplossing met voedingszouten. Wanneer deze proef
volledig zou slagen, zouden de volgende punten kunnen worden opgehelderd:
1°. Worden in een grindcultuur Phialophora resp. bacterieziekte door
middel van de voedingsoplossing verspreid?
2°. Is een der bestrijdingsmiddelen in staat, deze vaatziekten in de plant
te bestrijden?
3°. Indien er onder normale omstandigheden verspreiding van de ziekten
met de voedingsoplossing plaats vindt, kan deze dan met de beproefde middelen worden voorkomen?
De uitkomsten van de proef waren weinig positief. De planten die met
Phialophora waren besmet gingen alle aan deze ziekte te gronde; de
eerste symptomen 'werden reeds na 6 weken zichtbaar.
In de bakken met Aagrano-nat duurde het 't langst, voor de laatste
plant geheel verwelkt was. In geen der bakken zijn de met bacteriën geinfecteerde planten verwelkt. Bovendien gelukte het niet, aan het eind
van de zomer nog bacteriën uit dergelijke planten van een controlegroep
te isoleren. Blijkbaar werkte de gebruikte bacteriestam dus niet krachtig,
en zijn de bacteriën in de planten na verloop van tijd afgestorven.
Planten die op dezelfde wijze besmet waren, maar in de grond waren
geplaatst, zijn n.1. wel verwelkt, en de isolatie gelukte hier wel.
Of hier de pH van de voedingsoplossing van belang is, dan wel dat
de planten in een grindcultuur (bazaltcultuur) minder gevoelig zijn voor
bacterieziekte, zal nog nader onderzocht moeten worden. Van de niet
besmette planten is er geen enkele ziek geworden. De voorlopige resultaten van deze proef, die in 1956 met andere middelen herhaald zal
worden, kunnen dus als volgt worden samengevat.
Ie. Het is niet gebleken dat Phialophora en bacterieziekte binnen
enkele maanden door middel van de voedingsoplossing van zieke op
gezonde anjers worden overgebracht.
2e. De gebruikte middelen zijn niet in staat, Phialophorazieke planten
te genezen.
Onderzoek naar resistentie tegen bacterieziekte
Drs G. Scholten

In het verslag over 1954 (p. 28—29) wordt reeds melding gemaakt
van een nieuwe proef met 30 verschillende variëteiten, die op hun ge23

voeligheid voor bacterieziekte werden onderzocht. Het duurde zeer lang
voor de resultaten van de infectie zichtbaar werden, en bij vele planten,
die reeds duidelijk waren aangetast (grijze verkleuring van het blad,
korte gedrongen scheuten) duurde het gehele ziekteproces nog verscheidene maanden. Zodoende kon pas in augustus na een verloop van 16
maanden, de proef worden afgesloten; in alle variëteiten kwamen toen
bacteriezieke planten voor, dit aantal varieerde van 2 tot 12 per groepje
van 12 planten. De totale aantasting bedroeg toen ruim 55 %; bij de
planten met beschadigde wortels kwam ruim 3 x zoveel ziekte voor als
bij de planten waarvan de wortels bij de infectie intact waren gebleven.
In 't geheel waren van het anjersortiment in de jaren 1953 en 1954
nu 43 variëteiten op hun gevoeligheid voor de bacterieziekte onderzocht.
Onder deze 43 kwam geen enkele resistente voor, en het leek daarom niet
veel zin te hebben, op deze weg door te gaan, temeer daar dergelijke
proeven veel tijd en ruimte vergen.
Echter waren wij inmiddels in het bezit gekomen van gegevens uit
Amerika, volgens welke een nieuwe variëteit, Durango genaamd, in proeven voor 100 % resistent was gebleken tegen de bacterieziekte, veroorzaakt door Pseudomonas caryophylli. Deze variëteit bleek ook reeds in
Nederland te zijn geimporteerd, en we hebben dan ook onmiddellijk een
aantal stekken aangeschaft, die voor een infectieproef werden gebruikt.
Voor het steken werden de proefstekken een nacht in een bacteriecultuur
geplaatst, terwijl de controles in water stonden. Als vergelijking werden
de variëteiten White Sim, William Sim en Harvest Moon gebruikt. W e
hadden de beschikking over 50 stekken van iedere variëteit, 25 werden
besmet en 25 bleven onbehandeld.
Het stekken vond plaats op 30 maart; 11 mei werden de plantjes
opgepot in gestoomde grond. De uitval bedroeg toen:
besmet metbacteriën
Durango
Harvest Moon . . .
William Sim . . . .
White Sim . . .
.

14
10
6
3

controle
0
0
0
2

Met dit negatieve resultaat kon de proef eigenlijk reeds als afgesloten
worden beschouwd, temeer daar uit de geinfecteerde en verwelkte stekken
steeds bacteriën konden worden geïsoleerd, zodat het dus ook vrijwel
uitgesloten was dat de uitval aan een andere oorzaak moest worden
geweten. De planten zijn gedurende de zomer nog blijven staan, maar de
uitval in de geïnfecteerde groepen ging steeds door, en omstreeks October
waren alle planten van deze vier groepjes verwelkt.
De vraag doet zich nu voor, hoe dit verschil in resultaten tussen het
Amerikaanse en het Nederlandse onderzoek moet worden verklaard. Op
het X l V e Internationaal Tuinbouwkundig Congres, dat eind augustus
en begin september in Scheveningen werd gehouden, namen wij kennis
van het werk dat door Dr E. Hellmers in Kopenhagen was verricht over
bacterieziekten in anjers. Deze had reeds aangetoond, dat er verschillende soorten van bacteriën zijn die verwelking bij anjers veroorzaken,
en het was dus van belang, na te gaan in hoeverre dit verschijnsel zich
ook in Nederland voordoet. Hiertoe werden van zoveel mogelijk bedrijven
bacteriezieke anjers verzameld, waarbij speciaal aandacht werd geschon24

ken aan partijen die in het afgelopen seizoen als nieuwigheid uit Denemarken waren geimporteerd. Het determineren van de geïsoleerde bacteriën wordt uitgevoerd in Wageningen; tot dusver werden nog geen
duidelijke soortverschillen tussen de verschillende bacterie-isolaties gevonden. W e l werd gevonden, dat geen der geïsoleerde bacteriën behoorde
tot de soort Pseudomonas caryophylli, welke in Amerika de bacterieziekte
in de anjers veroorzaakt, en die ook in Denemarken wordt aangetroffen.
Tot dusver waren we steeds van mening geweest, dat de uitval door
bacterieziekte in Nederland ook aan deze soort moest worden toegeschreven, maar alles wijst er nu op dat er naast Pseudomonas caryophylli een
andere ziekteverwekkende bacterie (waarschijnlijk een Erwinia-soort) in
de anjerteelt is opgetreden, die althans in Nederland en waarschijnlijk ook
in Denemarken veel verder om zich heen gegrepen heeft dan de eerstgenoemde.
Dit probleem stelt ons voor tal van nieuwe moeilijkheden, niet in het
minst met het oog op de in- en uitvoer van stekken. Het onderzoek is dan
ook met kracht ter hand genomen; er is op dit gebied een nauwe samenwerking tussen het Proefstation, het Instituut voor Plantenziektenkundig
Onderzoek (Mej. Ir M. Bakker) en de Plantenziektenkundige Dienst
(Ir P. C. Koek) te Wageningen. Het eerste doel wat hierbij is gesteld,
is het vinden van een snellere methode om de ziekte aan te tonen, waardoor het gevaar dat van uiterlijk nog gezonde moerplanten zieke stekken
worden geplukt, belangrijk kan worden verkleind. W e hopen in 1956
meer over dit onderzoek te kunnen publiceren,
Virusonderzoek
Drs G. Scholten en W . Belgraver

De warmtebehandeling van moerplanten (zie jaarverslag 1954,
p. 31—32) werd voortgezet. Er werd een flink aantal stekken verkregen,
die voor het grootste deel tot beworteling konden worden gebracht. De
jonge planten vertoonden in het geheel geen virussymptomen, maar de
hoeveelheid materiaal w;as nog te gering om tot een serologisch onderzoek
op grote schaal over te gaan.
Inmiddels werd nog een andere weg ingeslagen, ter verkrijging van
virusvrij anjermateriaal. In Frankrijk is men er n.1. in geslaagd, gezond
materiaal van tot voor kort volledig viruszieke Dahliarassen te verkrijgen,
met behulp van z.g. meristeemcultures. Het onderzoek had aangetoond,
dat in jonge, groeiende plantendelen minder virus aanwezig is dan in
oude. Dit gehalte neemt af naar het groeipunt. Door nu een microscopisch
klein groeitopje te isoleren en op een kunstmatige voedingsbodem tot
ontwikkeling te brengen kan men van een viruszieke plant gezonde nakomelingen verkrijgen. Behalve bij Dahlia's heeft men met deze methode
ook succes gehad bij enkele aardappelrassen, en het loont zeker de
moeite, deze methode ook bij anjers te proberen. Het is hierbij te verwachten dat snellere resultaten kunnen worden verkregen, als wordt
uitgegaan van scheuten, waarin het virusgehalte zeer laag is; men zal dan
n.1. het te isoleren groeitopje waarschijnlijk iets groter kunnen nemen,
zonder al te veel kans dat dit reeds virus bevat. Zodoende vormt zich
ook veel eerder een stengeltje met bladeren en wortels, waardoor het
gehele onderzoek met vele maanden kan worden bekort. Er is daarom
zoveel mogelijk uitgegaan van scheutjes, verkregen van moerplanten die
een warmtebehandeling hadden ondergaan.
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Dit werk wordt uitgevoerd door Mej. Dra F. Quak, op het Instituut
voor Plantenziektenkundig Onderzoek te Wageningen. De eerste langs
deze weg verkregen anjers, die in Aalsmeer thans verder worden gekweekt, zijn nog geheel zonder virusverschijnselen. Er is echter ook van
deze nog niet voldoende materiaal voor een serologisch onderzoek.
Spintbestrijding in grindcultuur
Drs W. Helle en W. Belgraver
Ten behoeve van anjerkwekers, die gebruik maken van grindcultures,
werd nagegaan welke minimale dosis systox aan een voedseloplossing
moet worden toegevoegd om een afdoende spintbestrijding te verkrijgen.
Hiertoe werd systox in een reeks concentraties aan anjerplanten
(William Sim enz.) toegevoegd, twee dagen na deze behandeling werden
de planten met spintmijten (T. urticae) geïnfecteerd.
Na tien dagen werden de planten gecontroleerd.
Hoeveelheid systox per plant
0.000
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
0.500

(blanco)
cc
cc
cc
cc
cc
cc

Controle, 10dagen na infectie
veel levende mijten
enkele levende mijten, meeste dood
100 % doding
100 % doding
100 % doding
100 % doding

In geen der concentraties werd schade geconstateerd op de proefplanten.
De dosering van 0.1 cc systox per plant blijkt voldoende voor een
preventieve spintbestrijding.
In overeenstemming met deze gegevens werd met succes op het bedrijf
van P. Spaargaren, Aalsmeerderweg, het spint bestreden door 400 cc
systox toe te voegen aan een voedseloplossing benodigd voor 5000 anjers.
(D.i. 0.080 cc systox per plant.)
Een nadeel van deze eenvoudige en doeltreffende bestrijding is de
lucht van systox, die weken in de kas blijft hangen. Dit is te wijten aan
de regelmatige circulatie van de voedingsoplossing door de anjerbedden.

ASTERS
(C a l l i s t e p h u s s i n e n s i s )
Verwelkingsziekten
Drs G. Scholten
Op het Proefstation te Aalsmeer (nieuwe grond) en op het terrein van
de Chr. Lagere Tuinbouwschool te Rijnsburg (oude astergrond) werden
weer asterproefveldjes aangelegd.
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De volgende variëteiten werden geplant:
Am. struikaster 'Peerless Yellow'
Rozenaster 'Helder Karmijn' .
Boumans aster 'Salmon' .
Rode Pomponaster 'Torch'
Dwergaster 'Tausendschön'
Aurora .
Golden Bird .
Maria (Mary)
Sophime (Zofia
Thérèse .

vatbaar voor
Fusarium oxysporum
voor een hoog
percentage resistent
nieuw geimporteerde rassen,
die op verzoek van de de
importeur werden vergeleken.

Bovendien werden in Rijnsburg nog plantjes uitgezet van de vars.
Königin der Hallen, Victoria Borntal en Waldersee, die verkregen waren
uit zaad van planten, die in laboratoriumproeven van Dr J. Doorenbos
(Lab. voor Tuinbouwplantenteelt, Wageningen) volkomen resistent tegen
Fusarium oxysporum waren gebleken.
Tijdens de bloei was de stand van zaken als volgt:

Peerless Yellow .
Helder Karmijn .
Boumans Salmon
Torch
Tausendschön
Aurora
Golden Bird . . . .
Maria
Sophime
Thérèse
Königin der Hallen Se 1.
Victoria Borntal
Waldersee

uitval Aalsmeer

uitval Rijnsburg

31,5%
40 %
—
21,5%
0 %
17 %
46,5 %
19 %
26,5 %
15 %
—
—
—

94 %
90 %
99 %
27,5 %
2,5%
100 %
85 %
100 %
94 %
100 %
14 %
25,5 %
19 %

In Aalsmeer werd de uitval ook dit jaar zowel door Fusarium als door
Phytophthora veroorzaakt. Aan het feit dat op dit terrein nooit eerder
asters hadden gestaan, zal het te danken zijn, dat de uitval geen grotere
vormen aannam. Bij de dwergaster Tausendschön is geen uitval opgetreden. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn, dat deze var. behalve tegen
Fusarium ook tegen Phytophthora resistent is, iets wat tot dusver nog
voor geen enkele astervarieteit was geconstateerd.
In Rijnsburg was, voor zover we konden nagaan, de uitval vrijwel uitsluitend een gevolg van Fusarium-aantasting. Hier bleek weer het grote
verschil in gevoeligheid tussen vatbare en ,.resistente" rassen. Ook hier
werd het beste resultaat verkregen met de dwergaster Tausendschön, het
staat niet vast dat de enkele plantjes, die wegvielen, door verwelkingsziekte waren aangetast. De nieuwe variëteiten, die overigens als snijaster
over goede eigenschappen bleken te beschikken, bleken op besmette grond
even massaal weg te vallen als de meest gevoelige bekende rassen.
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De laboratoriumselecties leverden goede planten, met een gering percentage uitval; dit was n.1. in deze practijkproef aanzienlijk lager dan het
jaar tevoren in de laboratoriumproeven, waarbij deze resistente zaadplanten werden uitgeselecteerd. Het aantal planten bij deze drie variëteiten was echter te klein, om aan deze cijfers grote waarde toe te kennen.

AZALEA
(A. indica)
Teeltproeven
P. v. d. Zwaard

Planthoogte: Dit jaar werden de proeven met verschillende planthoogte
weer voortgezet. Het vorige jaar is gebleken dat de planten welke
15—20 cm boven het maaiveld kwamen te staan, geen verschillen gaven
te zien, met planten welke op gelijke hoogte met het maaiveld werden
geteeld, ondanks de hoge grondwaterstand op het z.g. Aalsmeerse bovenland en ondanks de grote hoeveelheid neerslag van het vorige jaar. Dit
jaar werden deze proeven uitgebreid met nog enkele bedden, waarbij
tevens de cultivars Hexe en Melanie werden ingeschakeld.
Aan het einde van het groeiseizoen waren goed zichtbare verschillen
te zien. De methode van uitplanten op maaiveld-hoogte, dus waar eerst
de grond was uitgegraven en daarna opgevuld met naaldenbosgrond, voldeed het beste. In bladkleur en ontwikkeling waren deze beter dan de
planten welke op verhoogde bedden waren geteeld.
Hieruit is dus vast te stellen, dat men met bovengenoemde cultivars
gerust het goedkopere systeem van uitplanten op maaiveldhoogte kan
toepassen. Bij een natte zomer zoals in 1954 was geen verschil waarneembaar en bij een droge warme zomer, zoals het afgelopen seizoen, was zelfs
een verbetering waarneembaar op niet verhoogde bedden.
In het komende seizoen zullen met andere cultivars deze proeven weer
herhaald worden.
Grondproeven: Vergelijkende grondproeven werden opgezet met drie
verschillende soorten naaldenbosgrond n.1.
a. 2-jarige grond, reeds een jaar met Azalea beteeld;
b. nieuwe grond, doch reeds voor de winter op de hoop gezet;
c. nieuwe grond, direct in het voorjaar in de bedden.
De analyse van deze grondsoorten was als volgt:
Humus
CaC0 3 p H

a 63
b 87
c 88

NaCl

Gl.r.

N
p
water water

p
a. z.

0,04 4.5 0,012 0.24 12.6 15.2 7.5
0,00 4.4 0,024 0.32 22.4 24.4 20
0,10 4.7 0.012 0.48 22.4 29.6 25

K

Magn

IJzer

AlulTl.

1.5
3.5
4.0

4.4
11
14

Mangaan

13.—
30.2
75.2

138
160
140

10
10
10

De cultivars Eclaireur, Hexe en Melanie werden hierop uitgeplant.
De bemesting (moutkiemen) en verdere cultuurmethoden werden op
alle vakken gelijk gehouden.
Reeds halverwege het groeiseizoen werden verschillen zichtbaar. Het
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bleek n.1. dat de planten, welke op 2-jarige grond waren uitgeplant een
belangrijk mindere ontwikkeling vertoonden, terwijl het blad veel fijner
bleef. De 2 andere grondtypen gaven geen merkbaar verschil in ontwikkeling te zien.
In het algemeen wordt de grond vrijwel nooit 2 maal gebruikt. Uit
deze proef is wel gebleken, dat dit ook sterk moet worden afgeraden.
Uit de bovengenoemde analyses blijkt dat de hoeveelheden N, P. en K
in de oude grond belangrijk minder zijn dan bij verse grond. Misschien
is met een extra bemesting nog wel iets verbetering te brengen in groei
en ontwikkeling. Het is echter ook de Belgische ervaring, dat op overjarige grond een veel slechtere groei ontstaat.
Ook werd nog een vak beplant waar nieuwe en 2-jarige grond werd gemengd op basis van 50/50. Het was aan het einde van het groeiseizoen
ook duidelijk te zien, dat zelfs een 50 % vermenging van oude grond de
groei nadelig beïnvloedt.
Teelt: De normale cultuurbedden met de z.g. 1-jarige planten hebben
zich zeer bevredigend ontwikkeld.
De stekken van december 1954 gaven in het najaar 1955 reeds een
goed trekbaar plantje voor een kleine pot.
Deze cultivars (Hexe, Melanie, Violacea en Eclaireur) werden 3 maal
getopt n.1.2 maal in de kas en 1 maal buiten, de laatste maal op 20 juni.
De knopontwikkeling is goed verlopen.
In het vroege voorjaar zullen deze 1-jarigen in bloei worden gebracht.
Het volgend jaar hopen we hier nog op terug te komen.
Over het algemeen verloopt de Azalea-cultuur bevredigend. Steeds meer
kwekers gaan er toe over om deze teelt zelf ter hand te nemen. Het was
zelfs mogelijk in het afgelopen najaar tijdens de Cyclamenkeuring een
collectieve inzending van trekbare Azalea's, afkomstig van 5 verschillende
Aalsmeerse kwekers op te bouwen.
Wanneer de voortekenen niet bedriegen, ziet het er naar uit, dat deze
cultuur in Aalsmeer en omgeving grotere vormen aan gaat nemen.
Belichting trekproeven
P. v. d. Zwaard

Dit jaar werden ook nog enkele trekproefjes opgezet met Azalea indica.
Voor deze proef werden Azaleaplanten gebruikt, welke geheel op het
Proefstation te Aalsmeer werden opgekweekt.
De volgende variëteiten werden hierbij gebruikt:
I. Melanie, enkel, rose;
II. Eclaireur, dubbel, rood;
III. Violacea, dubbel, violet.
Alle drie bovengenoemde variëteiten behoren tot de vroege voorjaarsbloeiers.
Reeds 12 december van het vorig jaar werden de Azalea's opgezet bij
een temperatuur van ± 18° C.
De volgende belichting werd toegepast per 4 m 2 :
1. Hogedrukkwiklamp H.O. 2000
450 W a t t
2.
„
„
H.O.1000
225 „
3. Superhogedrukkwiklamp H.P. 125 125 „
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4. Normaal gloeilampenlicht
200 W a t t
5. Fluorescentiebuislamp T.L. langebuis
80 „
6.
„
T.L. normaal 2 x 240 ,,
7.
„
T.L. Phytor 2 x 2 4 0 „
8. Controle (onbelicht)
Na ruim 2 maanden belichting waren de volgende resultaten verkregen:
Melanie gaf zowel bij de controle als bij de belichte vakken een zeer
onregelmatige bloei te zien.
Op 17 februari waren bij alle vakken zowel bloeiende planten als
planten, waarvan de knoppen nog weinig of niets hadden gedaan. De gehele partij gaf een beeld van te vroeg opgezette Azalea. De belichting
had dus geen verbetering gegeven voor deze variëteit.
Violacea. Deze variëteit gaf een iets ander beeld, althans bij de gloeilampverlichting. De bloei was ongeveer 8 dagen vervroegd en ook veel
gelijkmatiger dan bij de andere vakken.
Eclaireur. Deze variëteit gaf in het geheel geen verschil te zien, zowel
belicht als onbelicht. Ook bij deze variëteit werd een zeer onregelmatige
bloei waargenomen.
Conclusie: Uit bovenstaande proef is gebleken dat bij de variëteiten
Eclaireur en Melanie met geen enkele van bovengenoemde belichtingen
resultaat is te verkrijgen, althans bij vroeg opzetten en matige temperatuur. Bij de Violacea is gebleken, dat deze bij normaal gloeilampenlicht
een vervroegde bloei geeft te zien, terwijl de bloei regelmatiger is.

BEGONIA
Rassenvergclijking bij B. semperflorens
P. v. d. Zwaard

Dit jaar werd een klein vergelijkend proefje opgezet met een 6-tal
zaaibegonia's, n.1.
Rote en Rosa Perle.
Rote en Rosa Vollendung.
Vuurbal.
Rose heterosis (S. & G.).
Deze 6 rassen werden gelijktijdig uitgezaaid en onder gelijke omstandigheden in bloei gekweekt.
Al deze typen hebben de gunstige eigenschap in zich, dat zij reeds in
jonge toestand bloem vormen, en zijn daardoor uiterst geschikt om als
kleine potplant te worden opgekweekt en als kamerplant of tuinplant
dienst te doen.
De onderlinge verschillen waren zeer gering.
Het ras Vuurbal bleef iets achter in groei. Dit kwam vooral tot uiting
bij de cultuur in 10 cm pot.
De andere rassen gaven geen sprekende verschillen en bleken verder
alle zeer goede eigenschappen te hebben wat betreft groei en bloei.
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Kalibemestingsproer bij kiiolbegonia's
Ir H. J. Wezenberg

In 1955 werd op het Proefstation een kalibemestingsproef opgezet.
Nagegaan werd de invloed van verschillende kaligiften op kwaliteit en
kwantiteit van de knollen. Er waren 4 kalitrappen: 0 - 50 - 100- 200 gram
patentkali per veldje.
De kalitrappen waren in drievoud aanwezig. Er werden twee grootbloemige rode variëteiten getoetst, die met de nummers I en II in de proef
werden aangeduid.
De oppervlakte van een veldje bedroeg 1 m 2 . Er waren 25 knollen per
veldje uitgeplant op 4 juli 1955 en op 3 nov. 1955 werden de knollen
geoogst. Na het oprooien werd de grond van alle veldjes bemonsterd
voor grondonderzoek.
Naast de varieerende kaligiften werd ieder veldje nog bemest met 35 gr.
A.S.F. 15-20-0.
Bij de oogst werden de volgende bepalingen verricht: het gem. gewicht,
het gem. volume, het gem. soortelijk gewicht en het gem. vochtgehalte
per knol per veldje. Deze laatste bepalingen dienden als maatstaf voor de
kwaliteit van de knollen.
Resultaten
Uit de analysecijfers bleek, dat er wat stikstof en fosfaat betreft vrijwel
geen verschillen in de veldjes aanwezig waren. De doelbewuste variatie
van de kalitoestand was duidelijk te herkennen. De invloed van de kalibemestingstrappen op de oogstresultaten bleken, zowel wat kwaliteit als
kwantiteit betreft echter geen wiskundig betrouwbare verschillen op te
leveren. Bij de veldjes, die geen kaligift ontvingen, bleek de kalitoestand
reeds hoog genoeg te zijn.
Meeldauwbestrijding
Drs G. Scholten

Enkele nieuw ontwikkelde middelen werden op hun werking tegen
meeldauw onderzocht. Speciale aandacht werd hierbij besteed aan het
fungicide captan, dat de laatste jaren op steeds groter schaal in de fruitteelt wordt gebruikt. Hiermee worden uitstekende resultaten tegen schurft
verkregen, waarbij tevens de bladstand en de kwaliteit van het fruit
gunstig worden beïnvloed. Tegen meeldauw in appels zijn bespuitingen
met captan echter onwerkzaam, en het feit dat een extra bespuiting met
zwavel tegen meeldauw nodig is, terwijl voordien deze beide ziekten tegelijk werden bestreden, wordt als een ernstig bezwaar gevoeld. Toen ons
verschillende mededelingen bereikten, volgens welke captan in het buitenland (België, Duitsland, Frankrijk) toch met succes was toegepast tegen
Begonia-meeldauw, werd besloten hiermee een oriënterend proefje te
doen. W e kregen de beschikking over een proefmonster Orthocide-83,
een preparaat met een captan-gehalte van 83 %, waarvan dus een belangrijk geringere hoeveelheid residu te verwachten was dan van het
gebruikelijke 50 %-preparaat. Behalve captan werd ook de werking van
pestox nagegaan; volgens een vermelding in de literatuur zou dit preparaat ook werkzaam zijn tegen meeldauw. Daarnaast werden 2 middelen
onder nummer beproefd, terwijl het vloeibare zwavelpreparaat Witex ter
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vergelijking in de proef werd betrokken. Als proefplanten werden planten
in grote pot van de variëteit Nelly Visser gebruikt. De resultaten waren
als volgt:
Het ene middel onder nummer bestreed de meeldauw onvoldoende en
liet veel residu op de planten achter. Het andere had wel een goede
werking tegen meeldauw, liet bovendien weinig residu na, maar de open
bloemen hadden nogal ernstig te lijden van het middel.
Pestox werd gespoten in een concentratie van 0,05 %, dezelfde dosering
die tegen spintmijten wordt gebruikt. Er was geen enkel effect tegen
meeldauw waar te nemen, en daar het niet wenselijk is, dit zwaar giftige
middel in hogere concentraties te gaan verspuiten, werden geen verdere
proeven genomen. De werking van Witex (0,2 %) was — afgezien van
enige schade aan de open bloemen, wanneer de behandeling werd uitgevoerd bij zonnig weer — weer zeer goed. Het middel is evenwel nog niet
vrijgegeven en kan derhalve voor gebruik in de practijk nog niet worden
aanbevolen. Interessant was het resultaat van de captan-bespuitingen.
Inderdaad bleek na 2 bespuitingen met 0,25 % Orthocide 83, dat de witte
vlekken op de bladeren bruin werden. Echter werd na enige dagen de
omtrek van de vlekken weer wit; hier werden weer nieuwe sporen gevormd. De vlekken breidden zich echter in 't geheel niet uit, en ook de
jonge bladeren die nog vrij waren, werden niet aangetast. Pas na ongeveer 6 weken toen bij alle andere middelen de planten al weer min of
meer ernstig door de ziekte waren aangetast, traden enkele nieuwe infecties op. Bovendien werd weinig of geen schade aan de bloemen waargenomen. Het grote bezwaar was echter toch ook bij dit hoog geconcentreerd product, de hoeveelheid residu, waardoor de planten zeer onooglijk
werden. De verdere proeven zullen er dan ook op gericht zijn, voor dit
probleem een oplossing te vinden.

CHRYSANT
Keuring van nieuwigheden door V.K.C.
In 1955 werden met een getuigschrift van de proeftuin bekroond de
Chrysantemum indicum-varieteiten:
Chrys. ind. (m.g. ) 'Avril'
( „ ) 'Alfretor Meteor'
(kl.bl.) 'Jimmy'
(m.g. ) 'White Coronet'
( ,, ) 'Pieter Breughel'
( ,, ) 'Crimson Robe'
( „ ) 'Nelly Last'
( „ ) 'Nardy'
(kl.bl.) 'AlickWinson*
(pp.bl.) 'Popcorn'
(tros-enkelbl.) 'Rose d'Amour'
( ,,
) 'Musette'
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CONVALLARIA
Onkruidbestrijding
J. Marchai

Dit jaar werd in samenwerking met het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek een proef opgezet voor onkruidbestrijding in
lelietjes van dalen. De proef werd uitgevoerd op een akker van de Fa D.
J. Tas, Uiterweg 266-268.
Het is uitgevoerd op 6 mei en bij een tweejarig gewas. Er zijn twee
methoden toegepast n.1.
1. spuiten tussen en over het gewas;
2. afdekmiddelen tussen het gewas.
1. Spuitmiddelen.
E H i over het gewas
Aamergens tussen het gewas
C.M.U.
idem

concentratie
resultaten
4 gram per liter matig.
3^2 %
zeer slecht.
1gram per liter slecht.

E H i werd over het gewas verspoten, omdat dit werkt via de wortels
van het gewas.
Aamergens en C.M.U. werden tussen het gewas verspoten, doch de
beschadiging was zo sterk door het verstuiven der vloeistof, dat dit gedeelte van de proef moest worden afgeschreven.
2.

Afdekmiddelen.

Deze zijn gebruikt omdat men tussen het gewas niet kan schoffelen en
moeilijk kan spuiten in verband met de onderaardse uitlopers en de dichte
lage stand van het gewas.
afdekmiddelen

dikte

turfmolm
zaagsel
dennennaalden
mos (roof)

2—4 cm
2—4 cm
4—6 cm
4—6 cm

resultaten

gewas

matig
matig
goed
goed

geel
geel
groen
groen

Conclusie:
Het spuiten met E H i gaf bevredigende resultaten voor onkruidbestrijding, doch het gewas was minder als bij de controle. Mogelijk zijn bij de
juiste concentratie en de juiste tijd van aanwending hier wel resultaten
mee te bereiken.
In een volgende proef zullen naast EHx ook enkele andere spuitmiddelen worden opgenomen.
Als afdekmiddelen komen in aanmerking dennennaalden en fijngeslagen mos of roof. Een laagje van enkele cm is voldoende om de bodem
schoon te houden en het opgewaaide onkruidzaad geen kans te geven om
te kiemen.
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CYCLAMEN
Raszuiverheid Vuurbaak
R. J. Schmitt
Evenals dit in de twee voorafgaande jaren met andere variëteiten plaats
vond, werd in 1955 in samenwerking met de N.A.K.S., afdeling Cyclamen,
een proef opgezet om na te gaan, hoe groot het percentage planten met
een afwijkende bloemkleur is, in dit geval bij de variëteit Vuurbaak.
Hiervoor werden van een 15-tal zaadkwekers ieder 100 jonge oppotbare planten betrokken, die in het najaar uitsluitend op de bloemkleur
werden beoordeeld. Deze 15 groepen werden genummerd van 1 t/m 15.
Voor de kleurbeoordeling werden de planten daarbij in acht groepen
verdeeld, n.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kleur gelijk of bijna gelijk aan Rosa von Zehlendorf
,,
,, ,, ,,
,,
,, Rose van Aalsmeer
,,
,, ,, ,,
„
,, Perle von Zehlendorf
„ iets te licht
juiste bloemkleur
kleur is te donker
kleur gelijk of bijna gelijk aan Carmin salmoneum
rood of te veel rood gekleurd.

Van elke groep van 100 planten werd de helft overgepot in pot no. 12,
de andere helft bleef staan in pot no. 17. Elke groep werd dus weer
gesplitst in twee partijen met een verschillende potmaat, maar bij de
kleurbeoordeling zijn deze twee partijen weer in één eindcijfer ondergebracht.
In procenten uitgedrukt was het beeld dat de 15 groepen te zien gaven
als volgt:
Groep

Totaal

no.

100%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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1
1
1
—
—
—
—
—
—
—

—.
—.
—
1
1

2

3

4

5

6

7

8

__
—
4
2
—
2
3
6
2
2
3
1
3
2
2

4
1
8
1
2
4
6
4
10
12
5
10
15
5
7

15
15
19
20
16
15
19
14
25
15
17
20
38
19
19

65
66
45
60
69
49
46
58
54
52
54
61
39
62
48

10
10
16
11
10
27
15
13
6
9
13
7
3
8
11

5
7
2
5
3
3
8
5
3
8
7
1
1
2
9

1
—
5
1
—
—
3
—
—
2
1
—
1
1
3

Uit het bovenstaande overzicht blijkt wel, dat van de 15 groepen
planten, 10 groepen een percentage hadden met een juiste bloemkleur van
hoger dan 50 % en dat 5 groepen hier beneden bleven. Als we in aanmerking nemen dat bij de kleurbeoordeling de groepen ( = waarderingspunten) 4 en 6 desnoods nog tot de geoorloofde afwijkingen mogen
worden gerekend, is het aantal afwijkingen direct niet zo groot. W a t
verder nog wel opvalt is dat bij vele groepen meerdere planten voorkwamen met de kleur van het ras Rose van Aalsmeer en zelfs bij enkele
groepen een plant met de kleur van Rosa von Zehlendorf. Ook vertoonden enkele groepen nog te veel rood in de bloemkleur, terwijl in sommige
groepen ook een enkele plant voorkwam met een zuiver rode bloemkleur,
een verschijnsel dat zich ook in de practijk meerdere keren voordoet, zij
het dan op heel kleine schaal.
Conclusie:
Ook bij de variëteit Vuurbaak komen nog vrij veel kleurafwijkingen
voor, waardoor weer bewezen werd, dat het nodig is voor de zaadteelt
gebruik te maken van genummerde potten.
Nieuwe rassen
R. J. Schmitt
Door een van de leden van de N.A.K.S., afdeling Cyclamen, werden
in het voorjaar van 1955 op het Proefstation 5 x 50 jonge planten van
5 nieuwe Cyclamenvarieteiten voor verdere opkweek en beoordeling ingezonden. Het betrof hier een aantal rassen van Franse herkomst met
dubbele en in het algemeen zeer grote bloemen, in diverse kleuren.
Hiervan waren 3 rassen gaafrandig en 2 van het rococo-type.
De planten zijn op de normale wijze opgekweekt en bloeiden in het
najaar van 1955. Aangezien deze variëteiten nog niet voldoende raszuiver
bleken te zijn, kon nog geen Getuigschrift van Verdienste worden toegekend en werd aangeraden deze rassen nog verder door te selecteren.
Potgrondmengselproef
Ir H. J. Wezenberg

In 1955 werd een proef opgezet met de volgende potgrondmengsels:
1. Aalsmeers mengsel (4 dl molm, 2 dl bladgrond, 2 dl stalmest, \x/i dl
zand).
2. Aalsmeers mengsel met 1 kg mélanine per m 3 potgrond.
3. Marba mengsel (4 dl molm, 2 dl bladgrond, 0,4 dl Marba, \]/2 dl
zand).
4. Marba mengsel met 1 kg mélanine per m 3 potgrond.
5. Ornamin mengsel (4 dl molm, 2 dl bladgrond, \x/i dl zand).
Per m 3 potgrond 5 kg ornamin, 2kg superfosfaat en 1,5 kg patentkali.
6. Ornamin mengsel met 1 kg mélanine per m 3 potgrond.
7. V.A.M.-compost mengsel (1 dl V.A.M.-compost, 3 dl turmolm,
1 dl zand).
8. Aalsmeers mengsel, waarin de molm vervangen werd door bagger.
9. Aalsmeers mengsel, waarin de molm vervangen werd door bagger
met 3 kg Flotal per m 3 potgrond.
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10. Eenheidspotgrond (6 dl klei, 4 dl turfmolm).
Verspeengrond: 1 kg kalkammonsalpeter, 1,2 kg superfosfaat en
1,2 kg patentkali per m 3 potgrond.
Oppotgrond: 2 kg kas, 2,4 kg super, 2,5 kg patentkali.
11. Gestoomde eenheidspotgrond.
In deze proefopzet wordt o.a. nagegaan of er een goede vervanger bestaat voor de stalmest.
Marba, een organische meststof, bestaande uit excretieproducten van
meelwormen, werd reeds in 1954 beproefd (zie jaarverslag 1954 p. 44).
Er werd toen echter een te grote hoeveelheid Marba aan het mengsel
toegevoegd, waardoor verbranding optrad.
Ornamin is een organische stikstofmeststof bestaande uit kunsthoornmeel gemengd met caseïne. Fosfaten en kali zijn hierin vrijwel niet aanwezig en moeten dus worden aangevuld.
Melanine is een organische stof, die o.a. in humus voorkomt, die in
staat is afbraakprocessen te versnellen. Het toevoegen van deze stof aan
de grondmengsels had tot doel de organisch gebonden stikstof sneller
ter beschikking van de plant te stellen.
Flotal is een structuurregelaar, afkomstig uit Duitsland. Aangezien de
vervanging van molm door bagger in het Aalsmeers mengsel aanleiding
kon geven tot samenkoeken, werd verondersteld, dat Flotal hier misschien
verbetering kon geven.
De eenheidspotgrond werd bereid volgens het recept van de Duitse
,,Einheitserde". De gebruikte klei was de zogen, bietenklei.
Alle objecten bestonden uit drie groepen van 20 planten. De verschillende groepen werden uitgezet in een wiskundig schema om de invloed
van de standplaats te nivelleren.
Het oppotten van de planten vond plaats begin februari en begin juni
werd overgepot, waarbij aan het V.A.M.-mengsel 1 kg superfosfaat per
m 3 grond werd toegevoegd.
De geteelde variëteit was Perle von Zehlendorf. Naast de chemische
analyses van de grond, die verricht werden te Naaldwijk en op het eigen
laboratorium, werd het poriënvolume bepaald door het laboratorium van
de N.V. Vuilafvoer Mij te Wijster.
Bij de oogst werden van alle planten de volgende eigenschappen bepaald: waarderingscijfer voor de kwaliteit van de gehele plant in een
schaal van 1 (zeer slecht) t/m 10 (zeer goed); hoogte van de plant tot
boven op het blad; grootste doorsnede; aantal bloemen en knoppen boven
het blad; waarderingscijfer voor het aantal bladeren, waarbij de aantallen
van 0—20, 20—40, 40—60 etc. aangeduid werden door resp. cijfers 1, 2
3 etc; waarderingscijfer voor de knoppen in het hart in een schaal van
0 (zeer slecht) t/m 5 (zeer goed).
Bij het vergelijken van de potgrondmengsels werd gebruik gemaakt
van de rangorde correlatie. Voor elke eigenschap werd de rangorde van
de mengsels bepaald. De sommatie van deze rangorde cijfers bepaalde
de uiteindelijke rangorde (zie verder jaarverslag 1953 p. 31)
De vroegheid van het potgrondmengsel werd bepaald door het vroegheidscijfer (zie bemestingsproef Cyclamen p. 38 in dit verslag).
Daar de objecten in meervoud lagen kon wiskundige verwerking volgens de methode Fischer toegepast worden voor het toetsen van de betrouwbaarheid der resultaten.
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Resultaten:
Tabel 1. Gem. cijfers yoor de eigenschappen der planten
Waard.
kwal.

Aalsmeers mengsei
Aalsmeer mengsei
-\- mélanine
Marba mengsei
Marba mengsei
-|- mélanine
Ornamin mengsei
Ornamin mengsei
+ mélanine
V.A.M. compost-mengsel
Aalsmeers mengsei met
bagger i.p.v. molm
Aalsmeers mengsel met
bagger i.p.v. molm

+ flotal
Eenheidspotgrond
Eenheidspotgrond gestoomd
Tabel H. Rangnummers
planten

Hoogte Doorsn.
cm.

5.8

25.2

30.4

5.1

3.0

2.8

2.9

320

5.6
6.1

25.1
25.2

31.0
30.7

5.6
5.7

3.5
3.3

2.6
3.0

2.7
3.1

360
149

5.9
6.1

25.3
25.4

30.4
31.2

5.7
5.6

3.5
3.2

2.9
2.7

2.7
2.6

217
264

6.2
4.9

25.9
23.4

31.2
28.7

6.0
4.5

3.3
3.8

3.0
2.7

2.7
2.0

169
807

6.1

25.4

30.0

5.7

3.0

2.8

3.2

317

6.2
5.3
5.5

25.5
24.8
24.1

31.6
30.8
30.0

6.2
4.3
4.8

2.9
3.8
4.0

3.1
2.3
2.6

2.6
2.2
2.6

378
914
686

van de potgronden

n

Kwal.

Aalsmeers mengsel
Aalsmeer mengsel
-f- mélanine
Marba mengsel
Marba mengsel
+ mélanine
Ornamin mengsel
Ornamin mengsel
+ mélanine
V.A.M, compost-mengsel
Aalsmeers mengsel met
bagger i.p.v. molm
Aalsmeers mengsel met
bagger i.p.v. molm

+ flotal
Eenheidspotgrond
Eenheidspotgrond gestoomd

Waard. Vroegh.
Aantal Aantal Waard. knoppen
bloemen knoppen bladeren i.h. hart
cijfers

cm.

voor de verschillende eigenschappen
Aant.
bloemen

"UK-

der

UiteinAant. Blade- Waard.
knop- ren knopp. Vroegh., Totaal delijk
pen waard.
hart
Rangn.

7

6

8

8

w,

6

3

6

53V*

8

8
3

8
7

4
6

7
3

4
6

9
2

6
2

7
1

53
30

7
2

6
4

5
3

7
2

5
6

5
8

4
8

ty,

3
4

39^
44

4
6

Wi
11

1
11

3
11

2
10

7
3

3
7

11

w, 102

24
74

5

4

9

4

9V-, 5

1

5

4214

2
9
10

1
5
10

1
11
9

1
11
10

7
10
8

8
11
9

w,

10
9

11
2
1

9

I
11
5

32V^ 3
10
69
66
9

Conclusies:
De verschillen in de waarnemingstabel blijken voor de verschillende
eigenschappen van de planten niet groot te zijn. Een belangrijk verschil
werd alleen verkregen bij het waarderingscijfer voor de kwaliteit van de
plant tussen het V.A.M.-mengsel en de eerste zes mengsels uit de rangordetabel. Tevens was bij het V.A.M.-mengsel de hoogte en de doorsnede
iets kleiner dan bij de andere mengsels. De planten van de eenheidspotgronden lagen voor de meest eigenschappen tussen de V.A.M, en de
molm en bagger mengsels in.
Zeer duidelijk is echter het late afrijpen van de planten in de eenheidspotgronden en het V.A.M.-mengsel naar voren gekomen.
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Ornamin en Marba hebben niet ondergedaan voor de traditionele stalmest in het mengsel. Toevoeging van mélanine aan het potgrondmengsel
heeft geen betere resultaten opgeleverd. Dit geldt eveneens voor de toevoeging van flotal. De chemische en physische bepalingen hebben geen
aanwijzingen gegeven voor een betere of slechtere groei van de planten.
De toevoeging van mélanine aan de grondmengsels heeft volgens de
grondanalyses geen snellere stikstoflevering ten gevolge gehad.
Bemestingsproef
Ir H. J. Wezenberg

In aansluiting op de bemestingsproef in 1953, werd in 1954 nogmaals
een proef opgezet, waarbij stalmest, stikstof, fosfor en kali in drie trappen
werden gegeven, waardoor 81 verschillende bemestingsmogelijkheden
werden verkregen.
Er werd uitgegaan, evenals in 1953, van potgrondmengsels met verschillende stalmesttrappen:
0 stalmest: 4 molm, 2 bladgrond, lj/2 zand.
1 stalmest: 4j/£ molm, 2*4 bladgrond, 1 mest, 1% zand.
2 stalmest: 4 molm, 2 bladgrond, 2 mest, \^/i zand.
Het laatste mengsel komt dus overeen met het Aalsmeers mengsel, zoals
dit in de practijk wordt samengesteld.
Bij het oppotten in februari 1954 werden per 18e potje de volgende
hoeveelheden kunstmest gegeven:
Stikstof:

0 : geen stikstof
1 : 0,05 gr kalkammonsalpeter
2 : 0,10 gr

Fosfor:

0 : geen fosfor
1 : 0,05 gr superfosfaat
2 : 0,10 gr
0 : geen kali
1 : 0,05 gr kaliumsulfaat
2 : 0,10 gr

Kali:

Per bemestingsobject waren 8 planten aanwezig. Het geteelde ras was
'Rose van Aalsmeer'. In april werden de planten overgepot in een 14e
pot, waarbij kunstmest werd toegevoegd in hoeveelheden evenredig met
de giften per 18e potje.
In tegenstelling met 1953 werden de Cyclamen dit jaar op schotel geteeld in de kas. Hierdoor werd voorkomen, dat de kuilgrond invloed uitoefende op het gehalte van voedingsstoffen in de potkluit. Door de teelt
in de kas zijn de Cyclamen steeds op dezelfde plaats gebleven. In 1953
is er nl. een tijdstip geweest, dat wegens ruimtegebrek een deel van de
planten nog in de bak verbleef, terwijl het andere deel al in de kas
gebracht was.
De potten waren in een wiskundig schema uitgezet en de oogstresultaten werden wiskundig verwerkt door de afdeling proefveldtechniek van
het Ministerie van L., V. en V .
Bij de oogst werden de volgende waarnemingen genoteerd:
kwaliteitscijfer voor de gehele plant in een schaal van 1 (zeer slecht) tot
10 (volmaakt)
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de grootste doorsnede
de hoogte van de plant tot boven op het blad
aantal bloemen
aantal knoppen boven het blad
aantal bladeren
waarderingscijfer voor de knoppen in het hart in een schaal van 0 (zeer
slecht) tot 5 (zeer goed).
Een verschil van 0,5 betekende zowel bij de waardering van de plant
als geheel als bij die van het hart een voor de practijk belangrijk kwaliteitsverschil.
Uit de oogstdata werd nagegaan of een bemestingsvariant meer of
mindere vroegheid veroorzaakte. De vroegheidscijfers werden verkregen
door de oogstperiode in weken onder te verdelen. De oogst van de eerste
week werd het waarderingscijfer 0 gegeven en de oogst van de volgende
weken resp. de waarderingscijfers 1, 2, 3 enz. Het percentage van het
aantal geveilde planten per object in de verschillende weken werd met
het waarderingscijfer vermenigvuldigd en de verkregen getallen bij elkaar
opgeteld. Bij deze werkwijze betekent een laag vroegheidscijfer een vroege
oogst.
Tijdens de teelt is door aantasting van de cyclamenmijt 10 % van de
planten uitgevallen.
In de volgende tabellen worden de effecten van de stalmest en de
stikstof vermeld. Fosfor en kali bleken geen belangrijke betrouwbare
invloed op de oogstresultaten uitgeoefend te hebben.
Kwaliteitscijfers
S/N

Vroegh eidscijfers
S/N
0
1
2
gem.

0
218
204
220
214

1
259
212
239
237

2
217
213
237
222

gem.
231
210
232
224

Grootste doorsnede
S/N
0
1
2
gem.

0
22.1
23.4
25.0
23.5

0
5.5
6.3
6.1
6.0

0
4.5
5.1
5.3
5.0

1
5.0
5.4
5.6
5.3

2
5.1
5.5
5.8
5.5

gem.
4.9
5.3
5.6
5.3

0
20.6
21.7
22.2
21.5

1
21.4
22.1
22.6
22.0

2
21.9
22.4
22.8
22.4

gem.
21.3
22.1
22.5
22.0

1
1.7
1.5
1.5
1.6

2
1.5
1.7
1.6
1.6

gem.
1.7
1.8
1.7
1.7

Hoogte
S/N
1
23.3
24.8
25.2
24.5

2
24.0
25.3
26.0
25.1

gem.
23.2
24.5
25.4
24.3

Aantal bloemen
S/N
0
1
2
gem.

0
1
2
gem.

1
2
0
gem.

Aantal knoppen
S/N
1
6.2
6.5
6.6
6.4

2
6.3
6.4
6.2
6.3

gem.
6.0
6.4
6.3
6.2

0
1
2
gem.

0
2.0
2.2
1.8
2.0
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Aantal
S/N
0
1
2
gem.

bladeren
0
31.1
32.8
36.4
33.4

Waardering
S/N
1
33.6
36.0
41.0
36.9

2
34.5
36.9
43.5
38.3

gem.
33.1
35.2
40.3
36.3

0
1
2
gem.

knopf ten in 't hart
0
1.9
1.8
2.0
1.9

1
2.2
1.9
2.0
2.0

2
2.0
1.9
2.2
2.0

gem.
2.0
1.9
2.0
2.0

Conclusie:
Uit de wiskundige verwerking is gebleken, dat de verschillen, veroorzaakt door een variatie van de stalmest- en stikstofgift belangrijk en
betrouwbaar zijn voor de volgende eigenschappen van de plant: De kwaliceit van de planten wordt door de hoogste stalmest- in combinatie met de
hoogste stikstofgift aanmerkelijk verbeterd, met 1.3 schaaleenheid.
De hoogte van de plant steeg bij deze combinatie met 2,2 cm en de
breedte met 3,9 cm.
Het aantal bladeren steeg met ca 3 stuks.
Wanneer we deze resultaten vergelijken met de opbrengstcijfers van
de bemestingsproef van 1953 dan blijkt, dat de hoogste stalmestgift steeds
betere resultaten afwerpt. De invloed van de stikstofgift was dit jaar aanmerkelijk groter, terwijl de fosfaatwerking van 1953 in 1954 niet meer
naar voren kwam.
De in 1953 geconstateerde vroegere afrijping door een hoge stalmestgift werd in 1954 niet gevonden.
Kuilgrondbemesting
Ir H. J. Wezenberg

In aansluiting op de proef van verleden jaar werd in 1955 een kuilgrondbemestingsproef opgezet met witte Cyclamen in een Aalsmeers
mengsel en in een kleigraszodenmengsel.
Het bemestingsschema van de kuilgrond was als volgt:
1. blanco
2. 60 gr A S F 12.10.18 + 60 gr kalkammonsalpeter per m 2
3. 60 gr ,,
,,
+ 90 gr superfosfaat
4. 60 gr ,,
,,
+ 120 gr patent kali
,, ,,
De bemestingsvariant was in duplo aanwezig en ieder object bestond
uit 15 Cyclamenplanten in een Aalsmeers mengsel en 15 planten in een
kleigraszodenmengsel.
Het Aalsmeers mengsel bestond uit 4 dl molm, 2 dl mest, 2 dl bladgrond en lj/2 dl zand; het kleigraszodenmengsel was samengesteld uit
3 dl kleigraszoden, 1 dl turfmolm en 1 dl mest.
Analyses van de potgronden van 1955 en 1954.
Humus% CaCO3% pH
Aalsm.mengsel '55
Kleigraszoden '55
Aalsm.mengsel '54
Aalsm.mengsel '55
Kleigraszoden '55
Aalsm.mengsel '54
1
2

29.0
2.68
7.4
16.7
2.48
7.3
12.8
2.04
7.0
Paz 2)
Mg az2)
>50
>200
>50
170
100.0
374

) Uitgedrukt in mg per 100 gr grond.
) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract.
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NaCl

N-vvi) P-wi)

Kwi)

8.3
8.0
0.48
2.0
13.8
0.19
20.1
5.1
0.79
Fe ; Ï Z 2 ) A 1 a z 2 )
0.4
0.1
0.0
0.5
1.0
0.4

75.0
21.0
105.0

Gloeir.

0.029
0.023
0.076
Mn az 2 )
9.0
6.0
11.0

Bij de oogst werden de volgende eigenschappen van alle planten genoteerd:
Waarderingscijfer voor de kwaliteit van de plant als geheel in een
schaal van 1 tot 10: grootste doorsnede, hoogte van de plant boven het
blad, aantal bloemen, aantal knoppen boven het blad, waarderingscijfer
voor de knoppen in het hart in een schaal van 0 tot 5, waarderingscijfer
voor het aantal bladeren, waarbij een indeling van de aantallen was gemaakt van 0—20, 20—40 etc.
De vroegheidscijfers werden op dezelfde wijze bepaald als genoemd
onder het hoofdstuk „Bemestingsproef bij Cyclamen" (p. 38). Hierbij
duidt dus een laag cijfer op een vroegere oogst.
Waard. Hoo g t e
cijfer
cm.

£ ~
—

«
^
^
^
bloemen k n o p p e n ^ — n hart

Ä
—r"

Aalsmeersmengsel
Blanco
A.S.F. + k.a.s.
A.S.F, -f- super
A.S.F. + p.k.

5.0
6.2
5.8
5.8

23.5
26.1
26.0
25.5

30.4
33.9
33.6
34.1

7.3
7.8
8.4
7.3

2.5
2.3
2.6
2.6

2.4
2.9
3.0
2.6

2.0
1.8
1.9
1.7

172
75
149M
134

Kleigraszodenmengsel
Blanco
A.S.F. + k.a.s.
A.S.F. + super
A.S.F. + p.k.

4.4
6.0
5.5
5.5

23.4
26.2
25.2
25.9

28.6
32.4
30.2
31.5

5.6
7.0
7.4
6.8

2.1
1.4
2.2
1.6

2.2
2.7
2.3
2.6

2.0
1.8
1.9
1.8

252
240
171
222

Conclusie:
In 1954 had een kuilgrondbemesting geen invloed op de ontwikkeling
van de Cyclamenplanten, die opgepot waren in een Aalsmeers mengsel.
Uit de tabel der analyse blijkt duidelijk dat de hoeveelheid plantenvoedende stoffen in het mengsel van 1954 aanmerkelijk hoger was dan in
1955. Het kleigraszodenmengsel bevatte in 1955 nog aanmerkelijk minder
stikstof en kali dan het Aalsmeers mengsel.
In de oogsttabel valt nu een duidelijke invloed van de kuilgrondbemesting op, nu de hoeveelheid plantenvoedende stoffen in de potgronden
minder is dan in 1954.
De A.S.F, bemesting aangevuld met kalkammonsalpeter gaf voor beide
potgrondmengsels voor de meeste eigenschappen de beste resultaten. Het
effect van de aanvullende superfosfaat en patentkali was minder merkbaar.
Het waarderingscijfer voor de knoppen in het hart was voor alle bemestingen lager dan de blanco. Het aantal knoppen boven het blad werd
nauwelijks door de kuilgrondbemesting beïnvloed. Het waarderingscijfer
voor de kwaliteit werd door de kuilgrondbemesting bij het kleigraszodenmengsel sterker beïnvloed.
Uit de vroegheidscijfers blijkt dat alle Cyclamen in het Aalmeers
mengsel vroeger waren dan die in het kleigraszodenmengsel. Voor beide
groepen treedt door een kuilgrondbemesting min of meer vroegere afrijping op.
Uit deze proef is tevens gebleken, dat een Aalsmeers mengsel, wat
voedende bestanddelen betreft, van jaar tot jaar aanmerkelijk kan ver41

schillen, ook al gaat men bij de samenstelling ook steeds uit van d e
zelfde verhouding aan bestanddelen.
Bemonstering van de potgrond voor de aanvang van de teelt kan tot
kwaliteitsverbetering bijdragen.
Bestrijding Cyclamenmijt
Drs W. Helle
1. Een partij van 60 jonge Cyclamenplanten, die in sterke mate aangetast waren door de Cyclamenmijt, werden behandeld met een aantal
systemisch werkende bestrijdingsmiddelen. Deze middelen waren Terrasytam, R6199 en Pestox. Terrasytam bevat 50 % dimefox; een monster
van dit middel werd door de fa. Murphy ter beschikking gesteld; R 6199,
met onbekende werkingsbasis, was afkomstig van de I.C.I.
De middelen werden deels in de pot gegoten, deels gespoten.
Data behandelingen: 14-3; 1-4; 20-4; 6-5-1955.
Controle: 30-5-1955.
Overzicht:
Dimefox
A (2x5
B (2x5
R6199
C (2x5
D (2x5

planten)
planten)

5 ccgegoten van 500dpm. oplossing
10cc
„
„ 500 „

planten)
10ccgegoten van 36 dpm. oplossing
planten) ± 50ccgespoten „ 0,05 % oplossing

Pestox
E ( 2 x 5 planten) ± 50ccgespoten van 0,05 % oplossing
Controle
F ( 2 x 5 planten)
Bij de controle bleek dat de behandelde groepen geen verschillen vertoonden met de onbehandelde groep. In alle planten waren nog mijten
aanwezig.
Een verklaring van dit negatieve resultaat is moeilijk te geven.
De mijt is zeer zeker gevoelig voor fosforzure esters als pestox, systox,
dimefox e.d., zoals proeven met mijt-zieke Hedera's al hebben bewezen.
Mogelijk is het transport van stoffen in de aangetaste knoppen dermate
gebrekkig, dat de mijten in onvoldoende mate het gif binnen krijgen.
Van deze veronderstelling is uitgegaan in de volgende proef.
2. Bij deze proef werd uitgegaan van Cyclamenplanten, die vrij waren
van mijten. Door nu de planten preventief te behandelen met een aantal
systemische middelen, waar dus de opname en transport op geen wijze
beïnvloed kon worden door de aanwezigheid van mijten, werd getracht
na te gaan in hoeverre het mogelijk bleek deze planten met mijten te
infecteren. Hiertoe werden op verschillende tijdstippen van de behandeling door mijt aangetaste bloemen in het hart van de verschillende proefplanten gelegd.
De gebruikte middelen waren R6199 (I.C.I.), Systox (Bayer), 4633
(Bayer), Pestox (Philips Roxane), Terrasytam (Murphy) en Isolan42

Pyrazoxon (Insecto). Deze middelen werden gespoten, deels gegoten
(n.1. Terrasytam en R 6 1 9 9 ) . Iedere groep telde 2 x 6 planten. De behandeling werd vier maal herhaald, met veertien dagen tussenruimte:
2 sept., 16 sept., 30 sept, en 14 October. De infecties met mijtbloemen
geschiedden op 9 sept., 20 sept, en 5 October.
De planten werden 25 October 1955 op de aanwezigheid van mijten
gecontroleerd. Hierbij werd de volgende waardering gebruikt:
1.
2.
3.
4.
5.

Geen mijten gevonden.
Gering aantal mijten ( < 20).
Mijtaantasting beperkt tot enkele knoppen.
Mijtaantasting in het merendeel der knoppen.
Alle knoppen aangetast.
Het volgende overzicht laat de situatie zien van 25 October:

Behandeling
Dimefox 1000 dpm., 25 cc gegoten
Dimefox 500 dpm., 25 cc gegoten
R6199 gespoten 0 , 0 1 % : . .
R6199 100 dpm., 25 cc gegoten
R 6199 200 dpm., 25 cc gegoten
Systox gespoten 0 , 1 % . . .
Pestox gespoten 0 , 1 % . . .
4633,
gespoten 0 , 1 % . . .
Isolan-Pyrazoxon gespoten 0,15%
Controle

Waardering
3
5
4
4
4
4
4
5
5
4

per plant

3/4
4
4
5
3
4
4
4
5
4

5
5
4
5
4
4
5
5
5
4

In de herhaling
Behandeling

Waardering

per plant

Dimefox 1000 dpm., 25 cc gegoten
Dimefox 500 dpm., 25 cc gegoten
R6199 gespoten 0 , 0 1 % : . .
R6199 100 dpm., 25 cc gegoten
R 6199 200 dpm., 25 cc gegoten
Systox gespoten 0 , 1 % . . .
Pestox gespoten 0 , 1 % . . .
4533,
gespoten 0 , 1 %
. . .
Isolan-Pyrazoxon gespoten 0,15%
Controle

Het resultaat is derhalve zeer teleurstellend. Elke preventieve behandeling heeft gefaald. Een oorzaak kan niet aangewezen worden. Ook
systox, hoewel toegepast in dubbele dosering, heeft bij de bestrijding van
de Cyclamenmijt in Cyclamen geen enkele waarde.
Verder zij vermeld, dat de middelen Dimefox, Systox en 4633 schade
lieten zien in de vorm van bladverbranding.
3. Hoewel vroegere ervaringen en mededelingen uit het buitenland melding maken van het roken van bestrijdingsmiddelen tegen de Cyclamenmijt, en wel steeds zonder resultaat, werden deze proeven herhaald.
Gebruikt werden: Lirothion (parathion), Bladafum (thiotepp), Lindaan
( H C H ) en Basudine (Diazinon).
Steeds werden vijf aangetaste planten behandeld, terwijl de controle
drie dagen later plaats vond.
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De doseringen werden 2 à 3 maal hoger genomen dan normaal (i.p.v.
100 m 3 kasruimte werd eenzelfde hoeveelheid rookmiddel gebruikt voor
40 m 3 ) .
Geen van deze middelen bleek afdoende te zijn; het percentage dode
mijten in blad- en bloemknoppen lag niet boven dat van onbehandelde
planten.
4. Naar aanleiding van Amerikaanse publicaties over de bestrijding
van Tarsonemus pallidus in aardbei, waarin onder meer gewag gemaakt
werd van positieve resultaten van toxapheen en endrin, werd een oriënterende proef opgezet waarbij deze middelen betrokken werden naast
parathion en systox.
Het plantmateriaal bestond uit door mijt aantaste Cyclamen. Iedere
groep telde zes planten.
De middelen werden gespoten, data bespuitingen 20-10, 9-11, 14-11,
18-11, 25-11, 24-11, 29-11 en 2-12.
Bij de controle werd van dezelfde waardering gebruik gemaakt als
omschreven in proef 2.
Overzicht controle 19-12-1955.
Endrin 2 %.
Endrin 1 %
Endrin 0 , 5 %
Toxapheen 0,5 %
Parathion 0,1 %
Systox 0,1 %
Controle

1*
—
1
1
3
5
3-4

1
1
1
1*
1
1*
3

1*
1
1
1*
3
3
4*

1*
1
1
1
5
2
5

1*
—
1
1
1-2**
1
1*
1
3
2
3
3
3
4

*) Hart grotendeels weggerot, waardering twijfelachtig.
**) Slechts 1 mijt gevonden.

Het valt op, dat de mijtaantasting in de contrôleserie aanmerkelijk
minder is dan in die van proef 2. Zeer waarschijnlijk moet de oorzaak
gezocht worden in de minder gunstige omstandigheden waaronder de
mijten in de winter leven (lage temp.). Een andere belangrijke factor
vormen de planten zelf. Vergeleken met het gebruikte materiaal in proef 2
hebben de planten minder „hart", d.w.z. minder blad- en bloemknoppen,
dus minder natuurlijke schuilplaatsen voor de mijten. Maar zelfs deze
factoren in aanmerking nemende, kunnen we de voorlopige conclusie
trekken, dat zowel endrin en toxapheen werkzamer zijn dan parathion en
perspectieven openen voor verder onderzoek.
De concentratie 0,5 % van toxapheen en endrin, die waarschijnlijk
hoger ligt dan nodig is, veroorzaakte afgezien van de bloemen, geen beschadiging. Endrin 2 % liet echter in lichte graad bladverbranding zien.
Gezien het grote aantal bespuitingen in korte tijd is dit weinig verontrustend.
Parathion en Systox gaven in gebruikte concentraties geringe bladverbranding. Bloemverbranding en miskleuring trad in alle groepen op,
behalve in de controle.
5. De verspreiding van de Cyclamenmijt in een kas of bak is nog
steeds niet goed duidelijk. Zeker is, dat de mijt zich gemakkelijk verspreidt via de bladeren van twee planten die elkaar direct raken. Passieve overbrenging geschiedt door de mens, bij het „rotpeuteren" e.d. met
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de handen etc. Ook insecten kunnen mijten overbrengen. Een nog open
vraag is echter, in hoeverre de mijt zich over verschillende substraten als
hout, turfmolm of bakgrond actief van de ene plant naar de andere
begeven. Het is van groot belang dit te weten, daar we hierop een eventuele bestrijding kunnen funderen.
Van de Begoniamijt is dit door de Heer Dr Ir G. S. van Marie onderzocht, waarbij bleek dat dit bij deze mijten niet het geval was, dat ze dus
aangewezen waren op een brug van bladeren om zich actief van de ene
plant naar de andere te begeven. Het is echter de vraag in hoeverre dit
voor de Cyclamenmijt opgaat.
25 October 1955 werd een proefopstelling gemaakt. Drie groepen in
herhaling van drie mijtvrije Cyclamen werden op 30—40 cm afstand geplaatst van een serie besmette planten. De groepen waren onderling door
lijnbanden gescheiden.
mijtvrije planten

± 35 cm
besmette planten
besmette planten

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
v

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

± 35cm

mijtvrije planten
Bij een controle op 28 December 1955 bleek dat geen der gezonde
planten symptomen van mijtaantasting vertoonden. Dit wijst derhalve in
dezelfde richting als bij de Begoniamijt. Men moet echter goed beseffen,
dat de activiteit der mijten in de winter veel minder is dan in de zomer,
zodat een definitieve conclusie moet worden opgeschort tot volgend jaar,
waarin deze proef op een gunstiger tijdstip herhaald zal worden.
Proef Cyclamenmijt 6
R. J. Schmitt en Drs W. Helle

Zoals reeds eerder (Vakblad 1954, blz. 57) werd opgemerkt, is het
mogelijk aangetaste Cyclamenplanten met methylbromide te gassen in
een daarvoor ingerichte gasdichte ruimte metventilatoren (gascelC.A.V.).
De begassing is afdoende, daar zowel mijten als eieren gedood worden.
De dosering methylbromide is gelijk als bij seringen (20 cc methylbromide per m 3 , gedurende 2 uur, temp. 65° F ) .
Dit jaar werden een aantal bloeiende variëteiten van Cyclamen gegast,
benevens oppotbare plantjes die met de knolletjes in mos gepakt waren
(met oog op de intensieve verdamping tijdens het gassen). Ook verspeende Gloxinia's werden op deze wijze behandeld.
De begassing bleek in geen enkel opzicht nadelige gevolgen te hebben.
Bestrijding Lapsnuittor (taxuskever)
Drs W. Helle

Met de ontwikkeling van chloordaan en aldrin is een directe bestrijding
van de larve van de lapsnuittor mogelijk geworden.
Proeven hebben uitgewezen dat door preventieve behandeling met dit
middel de potgrond vrijblijft van lapsnuittor-larven.
Daar de werkingsduur van aldrin in de grond zeer lang is, verkrijgt
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men een bescherming tot 6 maanden na de behandeling, zodat ook latere
infecties niet aanslaan.
Voor deze preventieve behandeling dient men l m 3 potgrond met 66cc
aldrin-mengolie 25 % te mengen, al of niet aangelengd met water. Van
het aldrin-stuifpoeder 2y2°/c gebruikt men 600 gram per m 3 grondmengsel.
Deze vorm van bestrijding is gericht tegen de pas uit het ei gekomen
larven, die veel gevoeliger zijn voor bestrijdingsmiddelen dan de oudere
larven.
De bestrijding van volwassen larven, die dus aan het verpoppen toe
zijn, is echter nog steeds niet goed mogelijk. Met Aldrin en Chloordaan
werd de dosering bepaald die nodig is voor doding van de volwassen
larven.
Middel
100%
Chloordaan
Chloordaan
Chloordaan
Chloordaan
Chloordaan
Aldrin
Aldrin
Aldrin
Aldrin
Controle

Hoeveelheid
per 1000 cc
grond
0.3 gr
0.6 gr
1.2 gr
2.4 gr
4.8 gr
0.225 gr
0.45 gr
0.9 gr
1.8 gr

—

Aantal
larven
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Controle na 4 dagen
levend
dood
10
10
6
8

—

—

4
2
10
2
7
6
10

10

—

—
8
3
4

Uit deze gegevens blijkt, dat Aldrin werkzamer is dan Chloordaan,
De hoeveelheid Aldrin, die benodigd is voor ontsmetting van de grond
van volwassen larven, is echter abnormaal hoog en schadelijk voor de
plant (Cyclamen).

DAHLIA
Bekroningen „Maatschappij"-Dahliaproeftuin Aalsmeer
Decoratief:
'Flashlight'
'Gadelan'
'Cinderella'
'Kolonel Blanken'
'Angela'
'Brightlight'
'Whitehall'
"Tartan'
'The Colonel'
'Ella Bolster'
'Ivory Queen'
'Preludium'
'Yellow Show'
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oppl. N.V. Ludwig &Co., Hillegom
oppl. C. S. Weijers &Zn, Hillegom
oppl. G. H. Lammerse, Vijfhuizen
oppl. A. van Luyk, Aalsmeer
oppl. Fa K. Maarse Dzn Jr,
oppl. dezelfde
oppl. Fa J. G. Ballego 6 Zn, Leiden
oppl. dezelfde
oppl. dezelfde
oppl. dezelfde
oppl. L. A. Hoek, Den Haag
oppl. dezelfde
oppl. dezelfde

Semi-cactus:
'Love's Desire'
'Jo Vincent'

'Cycloop'
'Sinope'
'Fire Queen'
'Sgt Stevens Menson'
'Delia'
'White Horse'
'Nr. 15'
'Nr. 23'
'Nr.43'
'Happy Birthday'
'Anna E. C. Philips'
'Golden Heart'
'Rocket'
'Belle of the Ball'
'Regina'
'Pertillon'

oppl. N.V. Ludwig &Co., Hillegom
oppl. C. S. Weijers & Zn, Hillegom
oppl. dezelfde
oppl. dezelfde
oppl. J. 1. Mense, Vijfhuizen
oppl. dezelfde
oppl. G, H. Lammerse, Vijfhuizen
oppl. Fa W . Topsvoort
oppl. N. Peters, Hillegom
oppl. dezelfde
oppl. dezelfde
oppl. Fa K. Maarse Dzn Jr, Aalsmeer
oppl. dezelfde
oppl. Fa D. Bruidegom, Baarn
oppl. dezelfde
oppl. dezelfde
oppl. W . Kehl, Naarden
oppl. L. A. Hoek, Den Haag

Cactus:
'Starfire'
'Csardas'

oppl. Fa D. Bruidegom, Baarn
oppl. dezelfde

Pompon:
'Fidelio'
'Beata'
'Tam Tam'
'Character'
'Prospect'

oppl. N.V. Ludwig & Co., Hillegom
oppl. J. J. Mense, Vijfhuizen
oppl. Fa W . Topsvoort, Aalsmeer
oppl. Fa D. Bruidegom, Baarn
oppl. dezelfde

Mignon:
'Wiek'

oppl. Fa J. Ballego & Zn, Leiden

Halskraag:
'Accuracy'

oppl. dezelfde

Anemoonbloemig
'Honey'

oppl. dezelfde

PROF. MAYER GMELIN-PLAQUETTE
Deze plaquette welke jaarlijks wordt toegekend aan de op de ,,Maatschappij"-Dahlia-proeftuin te Aalsmeer, opgeplante Dahlia-nieuwigheid,
welke het hoogste aantal punten behaalt, werd in 1955 toegekend aan:
Dahlia Semi-cactus 'Rocket', opplanter Fa D. Bruidegom te Baarn;
aantal punten: 20,78.
VASTE KEURINGS COMMISSIE
w.g. Jac. Hage, secr.
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EUPHORBIA

FULGENS

De invloed van de vochtigheid van de grond op de bloei
P. v. d. Zwaard

De laatste jaren heeft de cultuur van Euphorbia nog al wat hoofdbrekens gekost, veelal ook door de moeilijkheid de planten op de juiste
tijd in bloei te brengen.
Vroeger meende men, dat een kortedagbehandeling alleen afdoende
was om de planten op de juiste tijd in bloei te krijgen. Het is echter het
vorige jaar zeer duidelijk gebleken, dat er naast de kortedag nog verschillende andere factoren zijn, die de bloeitijd van deze Euphorbia beïnvloeden.
Het vorige jaar werd het z.g. doorgroeien (niet tijdig bloeien) ondanks
zorgvuldige verduistering geweten aan de natte en donkere zomer, waardoor de grondwaterstand in de kassen ook zou worden beïnvloed en
daardoor niet voldoende knopzetting optrad.
Ondanks de zonnige vrij droge zomer trad toch weer veel doorgroeiïng
bij verschillende kwekers op.
Om dit doorgroeien nu tegen te gaan, zijn dit jaar enkele proefjes
genomen, waarbij de capillaire werking van de grond werd onderbroken
en opstijging van het grondwater werd tegengegaan.
De cultuur, welke normaal op het proefstation plaats heeft op verhoogde vollegrondsbedden, werd ook nu weer zo opgezet, doch enkele
vakken werden op ongeveer 20 cm diepte van plactic doek voorzien,
terwijl dit langs de randen omhoog werd gebracht. Op deze wijze ontstond als het ware een plastic zak van 20 cm diep, gevuld met grond.
Om een eventueel teveel aan water, hetwelk tijdens het zomerseizoen
met het gieten zou kunnen ontstaan tegen te gaan, werden enkele kleine
gaatjes in de plastic bodem geprikt, waardoor het overtollig water kon
wegzakken.
Tijdens het zomerseizoen ontwikkelden de planten zich normaal en
kon men geen verschil waarnemen bij de vakken, welke wel en geen
plastic hadden.
Alle planten werden vanaf begin september verduisterd van 's middags
5 uur tot 's morgens 8 uur. Deze kortedagbehandeling werd tot 15 October
voortgezet. Na deze behandeling werden reeds spoedig verschillen merkbaar. De z.g. plastic-vakken, welke tijdens het najaar veel droger bleven,
bleken veel zwaarder te knoppen en ook de eindknop werd reeds in
november gevormd. De eerste takken konden reeds begin december geoogst worden. De niet behandelde vakken bloeiden voor een deel tijdens
de Kerstperiode, doch deels pas midden-januari.
Conclusie:
Voor tijdige bloei (Kerstbloei of vroeger) kan een kortedagbehandeling
zeer goed werken, mits de andere factoren ook gunstig zijn.
Die andere factoren zijn dan:
Ie vocht (droge grond);
2e niet te zware voeding (arme grond);
3e vroeg stek en tijdig planten.
Tevens mag uit deze proef geconcludeerd worden, dat de Euphorbia
zich vermoedelijk ook goed zal lenen voor de teelt op tabletten, waar men
de bodemvochtigheid goed in de hand heeft.
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FREESIA
Invloed van afdekmaterialen op de grondtemperatuur
C. J. Kragtwijk
Reeds in het voorgaande seizoen werden over dit onderwerp enige
waarnemingen gedaan. Vooral omdat de weersomstandigheden hierop
van grote invloed kunnen zijn, werd deze proef dit jaar herhaald.
De temperaturen werden 's morgens en 's avonds opgenomen (uitgezonderd zaterdagmiddag en zondag). De diepte waarop gemeten werd
was 5 cm. De volgende gemiddelden werden hieruit berekend (in graden C ) .
juni

Riet
Kaf
Mot

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

15.2
14.7
15.6
15.9
15.4

juli

aug.

sept.

18.4
18.1
18.9
18.7
18.7

19.6
18.7
19.3
19.0
19.3

16.6
15.3
15.8
15.0
15.6

Gemidd.
17.5
16.2
17.4
17.2
17.3

Ook nu is onder riet weer de laagste temperatuur gemeten, met uitzondering voor de maand september.
Schermmatten, het vorig jaar op de 2e plaats wat betreft de temperatuurverlaging, gaven nu een geheel ander beeld te zien. Vooral in de
laatste 2 maanden is hier de temperatuur aanmerkelijk hoger. Mogelijk is
dit veroorzaakt door het tegengaan van de uitstraling gedurende de
nacht. In het vorige seizoen werden de schermmatten uitsluitend gebruikt
bij zonnig weer (slechts weinig), nu bleven ze vanwege het regelmatige
mooie zomerweer dag en nacht uitgerold liggen.
Naast deze gemiddelden zijn ook de minimum en maximum grondtemperaturen opgenomen. Het verschil hiertussen was gemiddeld:
juni

Riet
Kaf
Mot

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

3.8
4.8
4.8
5.5
6.7

juli

aug.

sept.

Gemidd.

3.9
5.1
4.9
6.2
7.7

6.3
4.1
3.8
5.5
6.5

4.2
4.6
4.4
5.5
6.7

2.7
4.2
4.2
4.8
6.0

Bij alle gebruikte materialen was ook nu weer het temperatuurverschil
kleiner dan bij de controle. De kleinste schommeling was weer aanwezig
bij de schermmatten, met uitzondering van de septembermaand.
Ook de luchttemperatuur werd bepaald. W e verkregen hieruit de volgende gemiddelden.
juni
20 cm boven grondoppervlakte
Onder de schermmatten . . .
2 m hoogte (controle) . . .

15.2
19.8
12.8

juli
19.6
15.7
15.7

aug.
23.2
21.0
19.8

sept.
17.6
16.1
14.4

Gemidd.
18.8
18.0
15.8
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Zoals te verwachten was de temperatuur in de thermometerhut (2 m
hoog) lager dan vlak bij de grond. Onder de schermmatten is de tempeïatuur aanmerkelijk lager dan bij de niet-geschermde. Dat het gemiddelde
slechts een klein verschil geeft, is veroorzaakt door de hogere temperatuur
bij de schermmatten gedurende Juni. In deze periode zijn de matten
wegens weeromstandigheden slechts weinig gebruikt en is de temperatuur hier door standplaatseffect waarschijnlijk verhoogd.
Ook de dagelijkse temperatuursschommeling (min.-max.) is veel groter
dan in het vorige seizoen:
juni

12.8
12.5
6.9

20 cm boven grondoppervlakte
Onder de schermmatten . . .
2 m hoogte (controle) . . .

juli

aug.

14.1
11.3
7.7

11.0
9.0
6.7

sept.

Gemidd.

12.7
10.6
7.0

12.6
9.6
6.8

W a t nu het meest van invloed is op de bloei van zaaifreesia is nog niet
te zeggen. Mogelijk is dit de temperatuur gedurende de gehele groeiperiode, misschien ook een hoge of lage temperatuur gedurende een
bepaalde periode van de teelt. Alleen door een lange reeks van waarnemingen zal hierin voldoende ervaring zijn te krijgen.
Teelt van kralen
C. J. Kragtwijk
Er bestaan grote verschillen in het aantal bloemen, dat per m 2 gesneden kan worden van freesiakralen. Freesiakralen werden gezaaid in
kistjes, overeenkomende met 5 0 0 - 7 5 0 - 1 0 0 0 - 1 2 5 0 per 1 m 2 geplant
kas oppervlakte.
De gebruikte maat was aanmerkelijk kleiner dan zift 3. Z e werden na
een temperatuurbehandeling geplant op 13 juni. Omstreeks October werden ze onder glas gebracht, waarna tijdens de oogst de volgende gegevens
verzameld werden.
Knollen per m 2

500
750
1000
1250

Aantal bloemen

84
129
129
76

, ? .,
gebloeid

17%
17%
13%
6%

Gem. bloeidatum

24.1
25.1
24.1
22.1

Aangezien het bloeipercentage laag is kan aangenomen worden, dat de
allerkleinste geen bloem gegeven hebben. Duidelijk komt naar voren dat
bij dikker zaaien van kralen een lager percentage tot bloei komt.

GERBERA
Teeltproeven
P. v. d. Zwaard en Ir H. J. Wezenberg

Tegen het najaar zijn nieuwe proeven opgezet met de Gerbera.
De opzet van deze proeven is na te gaan, in hoeverre de grond en de
teeltmethode van invloed zijn op de ontwikkeling en de aantasting door
het z.g. voetrot.
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__

Reeds uit vorige proeven is gebleken, dat er een groot verschil bestaat
in gevoeligheid bij de verschillende rassen t.a.v. deze ziekten, n.1. de
Amerikaanse grootbloemige rassen blijken veel gevoeliger te zijn dan de
kleinbloemige Italiaanse rassen. Voor deze proeven werd materiaal gebruikt, dat werd verkregen door kruising van bovengenoemde twee rassen.
a. In de eerste plaats worden hier twee verschillende methoden van
watervoorziening naast elkaar toegepast: n.1. het z.g. onderbevloeien,
met daarnaast de gewone methode van bovenover water geven.
Bij de eerste methode is het de bedoeling dat de bovengrond steeds
droog blijft, terwijl bij de andere methode tijdens het gieten zowel de
planten als de oppervlakte nat worden.
b. Als grondsoort wordt gebruikt Wilnissergrond. Elke tafel werd verdeeld in 4 vakken, waarbij zowel grond als bemesting werden gewijzigd.
1. Wilnissergrond + stalmest (1 m 3 per 100 m 2 )
2. Wilnissergrond + A.S.F. (5 kg 12-15-18)
3. Wilnissergrond + %.rivierzand + 5 kg A.S.F. 12-15-18
4. Wilnissergrond + X/A rivierzand + 1m 3 stalmest per 100 m 2
W e krijgen hier dus Wilnissergrond met en zonder zand naast elkaar,
dit i.v.m. het zeer hoge humusgehalte van deze grond, en daarnaast
een bemesting van stal- en kunstmest op deze beide gronden.
c. Om na te gaan in hoeverre de pH van de grond de ontwikkeling van
de voetrotschimmel beïnvloedt, wordt nagegaan in de volgende proef.
Gerberaplanten werden geplant in de volgende grondsoorten:
Naaldenbosgrond
pH 4.3
+ landbouwpoederkalk. . ,, 6.5
Aalsmeers mengsel
, 7.0
Turfmolm
,, 3.8
Turfmolm + landbouwpoederkalk
, 6.7
Wilnissergrond
, 4.5
Wilnissergrond + landbouwpoederkalk . . ,, 6.9
De proef loopt nog te kort om juiste conclusies te trekken. Er zijn echter
aanwijzingen, dat in de vakjes met grond met lage pH meer planten wegvallen dan op de grond met een hogere pH. Bekend is, dat schimmels
zich in zuur milieu, dus lage pH, beter ontwikkelen.
HORTENSIA
Invloed van de kalkgift op verschillende variëteiten
Ir H. J. Wezenberg en J. Marchai

Bij de teelt van Hortensia's in de practijk kunnen miskleuren van de
bloemen worden voorkomen, indien men de grond een kalkbehandeling
geeft, waardoor de zuurgraad verhoogd wordt. Door deze kalkbehandelingen zijn bij de variëteit Holstein zeer goede resultaten verkregen.
De vraag rijst nu, of dergelijke hoge kalkgiften ook bij andere Hortensiavariëteiten aangewend kunnen worden zonder de ontwikkeling van het
gewas nadelig te beïnvloeden.
Hiertoe werd een proef opgezet met 21 Hortensiavarieteiten op een
Hortensia-akker van de Fa Keessen, Uiterweg 104.
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De volgende hoeveelheden landbouwpoederkalk werden gebruikt: 0,
600, 800 en 1000 gram per m 2 .
In iedere kalktrap was elke variëteit 3 maal aanwezig. De volgende
variëteiten werden beproefd: Draps' Pink, Red Emperor, Mein Liebling,
Altona, Europa, King George, Prinses Beatrix, Holstein, Gertrud Glahn,
Glory, Déesse, Draps' Wonder, Belgica, Louis Souvage, Deutschland,
Montgomery, Président Doumer, Charming, Schadendorf Perle, Hortulanus Witte, Westfalen.
De Hortensia's werden in het voorjaar van 1955 op het Proefstation
voor de Bloementeelt in bloei getrokken.
Bij de beoordeling van de planten werd gelet op de bloemkleur, bladkleur en de ontwikkeling van de gehele plant.
Er werden geen uiteenlopende verschillen geconstateerd bij de planten
afkomstig van de verschillende kalktrappen.
Geelverkleuring. (Zie Rozen)
LEEUWENBEK
Winterbloeiende heterosisvormen
P. v. d. Zwaard

Ook dit jaar zijn weer enkele cultuurproeven opgezet, n.1. met verschillende rassen en met verschillende zaaitijden.
Rassenvergelijking
Naast de geimporteerde Amerikaanse hybriden werden Japanse hybriden vergeleken. Deze Japanse winterbloeiende typen werden via de Fa
Vatter te Bern (Zwitserland) betrokken.
De opzet om deze typen te vergelijken met de Amerikaanse was zuiver
van commerciële aard, daar het Japanse zaad ongeveer de helft goedkoper
is dan het Amerikaanse zaad.
Vier typen werden hiervan uitgezaaid n.1.:
1. Kanariengelb
3. Orangescharlach
2. Leuchtendrosa
4. Dunkelrot
Hiernaast werden de volgende Amerikaanse typen uitgezaaid:
1. Golden Spike
5. Margaret
2. New Times
6. Snowman
3. Nevajo
7. Scarlet-Crimson
4. Christmas Cheer
8. Barbara
In het algemeen bleven de genoemde Japanse typen 10-30 cm korter
dan de meeste Amerikaanse typen. De gemiddelde lengte van de Japanse
typen bedroeg ± 60 cm.
De Amerikaanse typen varieerden in lengte van 70-110 cm. De Nevajo,
Margaret, Snowman en Golden Spike kwamen hier nog boven.
Van het gehele sortiment kwamen 5 Amerikaanse typen als de beste
naar voren, n.1.
Snowman
wit
Margaret
roomwit
Golden Spike geel
New Times
rose
Barbara
bronskleurig
Deze ervaring komt overeen met die yan het vorige jaar.
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Zaaitijdenproef
Het vorig jaar werd in de eerste week van augustus gezaaid. De bloei
had toen plaats omstreeks eind december-begin januari. Van zaaien tot
bloei duurde ongeveer 5 maanden.
Aan de hand van die ervaringen werden dit jaar 3 zaaitijden toegepast,
n.1. 1juli, 15 juli en 1 augustus, dit speciaal in verband met de Kerstbloei.
Het zaad werd gezaaid op zuiver rivierzand; het werd niet afgedekt
met grond, wel met een glasruit en bij zonnig weer tevens met kranten.
Na ca. 3 weken werden de plantjes reeds verspeend en na ca. één maand
uitgeplant.
Het zaaisel, dat 1 juli was uitgezaaid, kwam reeds na ca. 2x/2 maand
in bloei; dit scheelde precies de helft van de tijd bij het vorige jaar. Door
de mooie zonnige zomer was de groei en de ontwikkeling zeer snel.
Het zaaisel van 15 juli bloeide na ca. 4 maanden; dit kwam dus ook te
vroeg voor de Kerst. De variëteiten Nevajo, Snowman en Margaret
bloeiden ca. 3 weken later; deze typen hebben een langere groeipriode
dan de overige.
Het 1 aug.-zaaisel kwam voor een deel in december in bloei doch voor
het grootste gedeelte kwam geen knop tot ontwikkeling, doch groeiden
de planten door tot het vroege voorjaar.
De ervaringen, die dit jaar en het vorige jaar zijn opgedaan hebben
wel bewezen, dat het bij deze cultuur niet zo eenvoudig is om de zaaitijd
dusdanig vast te stellen, dat bloei met Kerstmis wordt gegarandeerd. De
weersinvloeden blijven op deze cultuur, die betrekkelijk kort duurt, van
zo'n grote invloed, dat daardoor de bloei maanden kan verschuiven.
Ook is het laatste jaar gebleken, dat bij te snelle groei en ontwikkeling
de houdbaarheid van de bloem op water sterk wordt beïnvloed. Het bleek,
dat de vroegbloeiende typen in het algemeen zeer slecht houdbaar waren,
waardoor vanzelfsprekend de animo bij de handel sterk afnam.

LELIES
Trekprccven met Lilium regale
J. Bakker

A. Bewaarproef met bollen in de maten 16/18 en 20/22
Daar bij de proeven in de voorgaande jaren, de bewaring in bakken
zonder turfmolm steeds het slechtste resultaat gaf en de bewaring van
bollen in de kuil te wisselvallig bleek te zijn, omdat hierbij de invloed van
de winter een niet te controleren factor is, werden nu alleen bollen bewaard in droge en vochtige turfmolm.
Om na te gaan tot welke bolmaat men kan gaan, wil de bol als „bloeibaar" geschikt zijn voor de trek, werd een kleine bolmaat n.1. 16-18 in de
proef opgenomen. De bollen werden ook dit jaar in Andijk geteeld en
uitgezocht in samenwerking met de lelievereniging „West Friesland".
Proefopzet
Eenvormige partij met smal blad, dat regelmatig langs de stengel geplaatst stond. De partij was 3-jarig. De bolmaten waren 16/18 300 stuks
en 20/22 300 stuks, waarvan dus bij elke maat de helft bewaard werd in
droge turfmolm; de andere helft in vochtige turfmolm.
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Rooidatum omstreeks 10 nov. De bollen stonden daarna bij de kweker
de eerste 10 dagen in een schuur bij 20° C. De bewaarduur vanaf half
december was 4-8 en 12 weken in een schuur zonder speciale temperatuurbehandeling. De plantdata vielen op 15 januari, 15 februari, 15 maart.
Plantdiepte 12 cm; plantafstand voor maat 16/18, 20 x 17 cm, maat 20/22,
20 x 20 cm.
De bollen werden uitgeplant in grondtabletten met humeuze grond
vermengd met oude mest.
Beoordeling en resultaat
Bij het uitplanten waren de in vochtige turfmolm bewaarde bollen iets
steviger dan de in droge turfmolm bewaarde. Schimmelvorming trad bij
beide bewaarmethoden niet op. Geen der bollen vertoonde nog groeipunten.
Evenals de voorgaande jaren ontwikkelden zich de groeineuzen van de
in vochtige turfmolm bewaarde bollen het snelst.
Bloei
Over alle bewaartijden viel het op, dat de in vochtige turfmolm bewaarde bollen iets eerder bloei gaven dan de in droge molm bewaarde.
Bij de partijen die 4 en 8 weken bewaard waren, kwamen de bolmaten
16/18 eerder in bloei dan 20/22; dit was zowel bij droge als vochtige
turmolm-bewaring het geval; bij de partij die 12 weken bewaard was,
viel weinig verschil tussen de bolmaten waar te nemen. Het bloeitijdstip
na de plantdatum gaf hetzelfde verloop te zien als in voorgaande jaren.
De groeiperiode was echter een paar weken korter dan vorig jaar. De op
15 januari geplante bollen bloeiden omstreeks 8 mei d.w.z. ongeveer 16
weken na het planten.
De bollen welke 4 weken later geplant werden, bloeiden 2 weken na
de eerste geplante partij. De laatste geplante partij op 15 maart gaf een
nog kortere groeiperiode te zien. Een plantdatum die 8 weken later viel
dan de datum van de eerst geplante partij, gaf dus een verkorting in de
groeiperiode van opplanten tot bloei van ± 4 weken.
Met beide bolmaten werden bij de droge en vochtige turfmolmbewaring de onderstaande resultaten verkregen: (zie pag. 55).
De bloeirijkheid van de partij, wanneer we de bolmaat 21/22 vergelijken, was minder dan bij de partij waarmee het vorig jaar proeven
werden genomen. Vergelijkingen zijn echter moeilijk, omdat men met
verschillende partijen te maken heeft, die op verschillende grondsoorten
gekweekt zijn.
Toch viel ook de bloeirijkheid van de bolmaat 16/18 voor de trek mee;
hier werden toch 3-3,5 bloemkelk per stengel geoogst met een gemiddelde
stengellengte van ruim 100 cm, hetgeen als snijlelie voldoende geacht mag
worden.
W a s het de voorgaande jaren in 't algemeen zo, dat de bloeirijkheid
bij langer bewaren terugliep, dit jaar nam het gemidd. aantal kelken per
stengel iets toe, naarmate langer bewaard was. Een uitzondering hierop
maakte de bewaring in droge turfmolm van de bolmaat 16/18; hier bleef
de bloeirijkheid ongeveer constant.
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Bewaartijd

Totaal
bloemstengels

Gemiddelde
lengte
in cm.

Goede
kelken

Gemiddeld
aantal
p. stengel

Scheurkelken
totaal

Misvormde
knoppen

Niet
bloeibare
stengels

Bolmaat 16/18
Schuurbewaring
4 weken
8 weken
12 weken

droge turfmolm
36
108
115
43
108
123
50
98
157

3,2
2,9
3,1

3
2
4

48
39
22

14
5
2

Schuurbewaring
4 weken
8 weken
12 weken

vochtige turfmolm
39
105
117
45
111
158
48
97
175

3,0
3,5
3,6

2
3
9

29
13
30

11
4
2

Bolmaat 20J22
Schuurbewaring
4 weken
8 weken
12 weken

droge
48
45
56

turfmolm
121
227
126
231
109
302

4,7
5,1
5,4

4
4
2

72
41
28

8
4
0

Schuurbewaring
4 weken
8 weken
12 weken

vochtige turfmolm
50
118
224
57
117
272
51
116
291

4,5
4,8
5,7

12
9
6

56
32
30

8
2
2

Over 't algemeen gaf de bewaring in vochtige turfmolm een beter
resultaat dan de bewaring in droge turfmolm, al waren de verschillen
niet zo sprekend als voorgaande jaren.
Een vergelijking tussen de droge en vochtige turfmolmbewaring geeft
de volgende cijfers te zien (het totaal van beide bolmaten bij 4, 8 en 12
weken bewaring).
Totaal
Bloemstengels

Bewaring in droge turfmolm
„ -vochtige „

278
290

Totaal
bloemkelken

1155
1237

Scheurkelken

19
41

Misvormde
knoppen

250
190

Niet
bloeibare
stengels

33
29

De in vochtige turfmolm bewaarde bollen gaven dus 28 bloemstengels
en 82 bloemkelken meer dan de in droge turfmolm bewaarde bollen.
Vooral een grotere oogst van 29 bloemstengels ten aanzien van 300
bollen is vrij belangrijk.
Het aantal scheurkelken was bij de vochtige bewaring groter. De
vorige jaren nam het aantal scheurkelken toe bij langer bewaren; dit was
bij bolmaat 16/18 ook dit jaar het geval, al moet gezegd worden, dat de
toename van weinig betekenis was. Bij bolmaat 20/22 liep het aantal
scheurkelken bij langer bewaren iets terug.
Knopmisvorming liep bij langer bewaren, evenals in voorgaande jaren,
terug, zodat hier aan de invloed van het vroeger in bloei brengen gedacht
moet worden.
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Samenvatting
Bollen bewaard in vochtige turfmolm waren bij uitplanten steviger dan
de droger bewaarde bollen.
De vochtig bewaarde bollen waren het snelst met de ontwikkeling van
de groeineuzen; ook de bloeitijd viel iets eerder dan bij de in droge turfmolm bewaarde bollen.
Bij de partijen, die 4 en 8 weken bewaard waren, bloeiden de bollen van
maat 16/18 (zowel droog als vochtig bewaard) eerder dan de bollen van
20/22.
Een planttijdverlating van 8 weken gaf een bloeiverlating van ongeveer
4 weken.
De gemidd. stengellengte loopt bij langer bewaren enkele cm terug, het
meeste bij de droog bewaarde partij.
Het totaal aantal bloemkelken nam toe bij langer bewaren, in tegenstelling met voorgaande jaren.
De beste bloeiresultaten werden verkregen bij de 12 weken bewaring,
zowel in droge als vochtige turfmolm met bolmaat 20/22.
Bolmaat 16/18gaf gemidd. 3-3,5 bloemkelk per stengel;
20/22 gaf gemidd. 5 kelken per stengel.
Het beste stengelgemiddelde gaf bolmaat 20/22, 12 weken bewaard in
vochtige turfmolm nl. 5,7 kelk per stengel. Het aantal misvormde knoppen
nam bij langer bewaren der bollen af.
Voor vergelijkende cijfers wordt verwezen naar de jaarverslagen
1952-1953-1954.
B. Controle op scheurkelken
Een 15-tal planten met scheurkelken waren op het veld gemerkt in de
zomer van 1954. De bollen van deze planten werden gerooid en op
15 januari in de kas uitgeplant. Het doel van dit oriënterend proefje was
om na te gaan of al deze bollen wederom stengels met scheurkelken
gaven.
Van de 15 uitgeplante bollen (verschillende bolmaten) werden 20
stengels geoogst.
Van deze 20 stengels gaven 7 stengels alleen goede kelken met een
gemiddeld van 3,9 kelk per stengel. Drie stengels hadden wel een enkele
goede kelk maar tevens scheurkelken; 5 stengels gaven alleen scheurkelken of misvormde knoppen en 5 stengels bloeiden in 't geheel niet.
35 % van de stengels gaven dus goede kelken. Hierbij moet dus in
aanmerking genomen worden dat enkele bollen dubbelneuzen gaven,
zodat het percentage bollen dat goede kelken opleverde nog lager lag.
Hoewel hieruit blijkt dat de kans op scheurkelken zeer groot is, als de
planten op het veld reeds scheurkelken vertonen, is dit nog geen bewijs
dat deze eigenschap het volgend jaar weer naar voren komt of erfelijk is.
Vele factoren, zoals omstandigheden tijdens de bewaring (temp. en vochtgehalte) en cultuurvoorwaarden tijdens de trek kunnen hierbij een rol
spelen.
C. Vergelijkende trekproef tussen 3 en 4-jarige bollen met hetzelfde
waarderingscijfer
Het voornaamste doel van deze proef is door bloeivergelijking aan te
tonen, dat 3-jarige bollen beter voor de trek geschikt zijn dan 4-jarige.
Het moeilijkste punt van vergelijking blijft om twee volkomen gelijkwaardige partijen te vinden.
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Reeds bij de proeven van de voorgaande jaren bleek, dat 3-jarige
bollen het beste resultaat gaven tijdens de trek. Howel toen partijen met
gelijke keuringscijfers met elkaar vergeleken werden, was een juiste waardering nog niet mogelijk, omdat de herkomst van de partijen verschillend
was en de bollen op verschillende grondsoorten gekweekt waren.
Dit jaar deed zich de mogelijkheid voor om 3 en 4-jarige bollen te
betrekken van dezelfde kweker, terwijl de bollen op dezelfde grond en
onder gelijke omstandigheden gekweekt waren. Eén bezwaar bleef echter
nog, nl. dat het leeftijdsverschil met zich meebracht dat het materiaal
afkomstig was uit 2 zaaisels, zij het uit dezelfde selectie.
De stand van het gewas op het veld maakte in de zomer 1954een gelijkwaardige indruk en zowel de 3 als de 4-jarige bollen werden met een 9
gewaardeerd.
Proefopzet
Opgeplant werden 150 3-jarige bollen en 150 4-jarige bollen, beide
partijen gekweekt op lichte zavelgrond.
Plantdatum 15 januari, plantafstand 20 x 20 cm.
Van iedere partij werden opgeplant 50 bollen maat 20/22; 50 bollen
22/24 en 50 bollen 24 en op.
Resultaten
Reeds in de eerste periode vlak na het opkomen der bolneuzen, bleek
dat het gewas van de 3-jarige bollen een gelijkmatiger stand van het
gewas te zien gaf dan bij de 4-jarige bollen. Vooral bij de 4-jarige bollen
kwamen veel planten voor met grof blad, kale stengeleinden, stengels
zonder bloemknop en bandvorming.
Ook vertoonden enkele planten verschijnselen die aan virusaantasting
deden denken.
Bij de tellingen werden de stengels met kelken, ook al waren deze
kelken te klein of stonden ze in een kroon geplaatst, als bloemstengel
aangeduid. Onderstaand overzicht (1 ) geeft dus alleen een beeld van
het totaal aan bloemstengels, kelken en een gemidd. aantal kelken per
bloemstengel (de niet zuivere typen meegerekend). Z o gaf de grootste
bolmaat 24 en op bij de 4-jarige bollen wel een hoog stengelgemiddelde,
maar hierbij moet opgemerkt worden dat verschillende stengels wel rijk
bloeiden (b.v. 3 met meer dan 20 kelken), doch niet geschikt waren voor
de verkoop. Een juister beeld geeft overzicht II waarbij het aantal bloemstengels van een goed type zonder fout werd aangegeven alsmede het
aantal niet bloeiers.
TABEL I
3-jarige bollen
20/22
22/24
Totaal aatal stengels
met bloemkelken
Totaal gave kelken
Gemidd. aantal kelken
per bloemstengel

62
274
4,4

67
337
5,0'

24 en op
70
307
4,4

20/22
40
175
4,4

4- jarige bol len
22/24 24 en op
44
246
5,6

41
274
6,6

Van de 3-jarige bollen werden totaal 199 bloemstengels met 918 kelken,
van de 4-jarige bollen 125 bloemstengels met 795 kelken gesneden.
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TABEL II
20/22
Bloemstengels van
goed type
Niet bloeiende stengels
Gemdd. aantal kelken
berekend over het
totaal stengels

55
7
4,0

22/24

63
4
4,7

24 en op

63
12
3,7

20/22

36
14

22/24 24 en op

37
15

3,2

25
29

4,2

3,9

V a n de 3-jarige werden dus 181 stengels van een goed type gesneden
tegenover 98 bij de 4-jarige, dit wil zeggen dat bij de 3-jarige bollen
81,5 % van het totaal aantal stengels geschikt was voor de snij en bij
de 4-jarige bollen slechts 52 %, Opvallend is hierbij ook dat bij beide
partijen de maat 22/24 het beste resultaat gaf.
Ook ten opzichte van misvormde kelken en scheurkelken gaf de partij
van 3-jarige bollen een beter resultaat.
Bij de telling van misvormde knoppen werden ook de kleine knoppen
die vóór het uitgroeien verdroogden, meegeteld.
TABEL III
3-jarige bollen
20/22
22/24
Stengels waaraan zich
scheurkelken bevonden 3
Totaal scheurkelken
8
Totaal misvormde en
verdroogde knoppen 71
Stengels met grof blad
en kransstandige
bladeren
3

4--jarige bollen
22/24 24 en op

24 en op

20/22

0
0

1
2

13
23

10
29

7
18

71

114

28

59

248

2

8

12

15

36

Ook uit deze trekproef blijkt het voordeel om met 3-jarig materiaal
bollen op te zetten voor snijbloementeelt, mits deze van een goed
geselecteerde partij afkomstig zijn.
D. Bloeivergelijking tussen twee 3-jarige partijen gekeurd 7 en 8
Ter oriëntering van de keuringsdienst werden 50 bollen opgeplant
uit een partij die met 7 gekeurd was en 50 bollen uit een partij met
8 gekeurd. De bolmaten waren verschillend.
Plantdatum 15 januari; plantafstand 20 X 20 cm. Onderlinge vergelijking en vergelijking met de 3-jarige partij, die met een 9 gekeurd was
is hier moeilijk, daar de partij van een verschillende herkomst is.
Resultaten:
De algemene indruk was, dat deze lelietypen vrij grof waren. De
bloei van de partij met keuringscijfer 7 gaf de vroegste bloei van alle
opgeplante partijen (begin mei). De bloei van de partij, keuringscijfer 8
viel iets later.
De bloei van de met 7 gekeurde partij viel gunstiger uit, dan die
met een 8 gekeurd, hoewel beide groepen niet voldeden aan de eisen,
die aan goede treklelies gesteld moeten worden.
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Een overzicht van de tellingen gaf de volgende cijfers:
Keuringscijfer

Totaal
stengels

Totaal
bl. st.

Totaal
bl. kelken

16
67

42
28

121
73

7
8

Gemidd. kelk Gem. lengte
p. stengel
p. stengel
2,9
2,7

98 cm.
93 cm.

Het aantal knoppen dat niet tot een volledige kelk was uitgegroeid
liep onderling niet veel uiteen.
Keuringscijfer . . . . .
Scheurkelken
Misvormde kelken . . .
Verdroogde knoppen . .

7
13
46
50

8
18
41
39

Totaal

109

98

Het kelkgemiddelde per stengel lag laag, wanneer men dit berekent
over het totaal aantal stengels, niet bloeiende meegerekend, nl. 2,6
bij de bollen met 7 gekeurd en 1,1 bij die met 8 gekeurd.

Trekproef met 2- en 3-jarige bollen van Lilium pumilum (L. tenuifolium)
J. Bakker
In aansluiting op de proeven, welke vorig jaar met 2- en 3-jarige bollen
genomen zijn, werd dit jaar een nieuw proefje opgezet nu met 3-jarige
bollen, welke éénmaal verplant waren en daarna 2 jaar vaststonden en
2-jarige bollen die éénmaal verplant waren.
Hoewel de opzet was, van iedere leeftijd een gelijk aantal bollen van
dezelfde bolmaat op te planten, konden dit jaar alleen 80 bollen van
iedere leeftijd in verschillende maten opgeplant worden. Een juiste conclusie kan men dan ook uit de resultaten niet trekken.
Resultaten:
De bollen welke uitgeplant waren op 15 januari, met een plantafstand
van 10 X 10 cm > bloeiden met de eerste kelken einde maart. De hoofdbloei viel omstreeks 5 april, dus na ruim 11 weken. De bloeirijkheid was
minder dan het voorgaande jaar. De ontwikkeling van de bloemstengels
was zeer onregelmatig, er ontwikkelden zich stengels tot 90 cm lengte,
maar verschillende niet-bloeiende stengels werden niet langer dan
15-20 cm.
De gemiddelde stengellengte voor de bloemstengels was dan ook voor
de twee-jarige bollen 45 cm, voor de drie-jarige 50 cm.
Het aantal goede bloemstengels gaf het volgende beeld te zien:
ouderdom bollen

2-jarig
3-jarig

tot. bloemstengels

44
46

tot. bloemkelken

124
227

Gemidd. aantal
kelken per
bloemstengel
2,8
4,9
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Een overzicht van de niet-bloeiende stengels laat het volgende zien:
Ouderdom bollen

Gemidd. aantal kelken
over totaal

Niet te oogsten stengels

2-jarig
3-jarig

1.4
3.8

40
13

Over 't algemeen gaven dus de 3-jarige bollen een beter resultaat dan
de 2-jarige, hetgeen een tegenovergesteld resultaat is dan het vorig jaar
verkregen werd.
Deze proef zal nog eens met gelijke bolmaten herhaald dienen te
worden.

P R U N U S

TRILOBA

Onderstammenproef
J. Marchai

De proef werd uitgebreid met 5 nieuwe onderstammen. Daar deze
struikjes voor de eerste maal in de kas kwamen, waren ze niet geheel
te vergelijken met die van de overige groepjes.
Na een paar jaar zal dit verschil practisch opgeheven zijn en eerst
dan wordt een juiste beoordeling mogelijk.
Myrobolan B is van de proef afgevallen, daar alle struikjes in de
loop van de zomer zijn dood gegaan. Deze onderstam is dus blijkbaar
voor Prunus triloba ongeschikt.
De resultaten bij het trekken:
Onderstam

Eerste maal

Bloei
rijkheid

Bloei
gelijkheid

Bloem
kleur

goed
matig
goed

goed
matig
goed

goed
matig
goed
—
goed
matig
slecht

—

—

matig
goed
matig

goed
goed
matig

goed

zeer goed

St. Julien A
goed
Franse zaailing
goed
Pr. spinosa
goed
eigen wortel
goed
Holl. zaail. ( 3 x matig
St. Julien \ 2 x goed

goed
goed
matig
goed
matig
goed

matig
matig
slecht
matig
matig
matig

Derde maal getrokken.
Controle op
Franse Juliën
goed

goed

goed
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taklengte

getrokken.

Black Damas C
Brompton
Marianne
Myrobolan B
St. Julien
>, „
A
B
Omgeënte
struiken
Tweede maal

Bloem
grootte

zeer goed

goed
matig
matig

—

matig-goed
slecht
goed

—

goed
matig
goed

goed
slecht
matig

goed

goed

getrokken.
matig
zeer goed
slecht
goed
matig
goed

zeer goed

slecht
zeer goed
matig
goed
matig
goed

zeer goed

Opgezet 10 februari, geoogst van 1—3 maart. De struikjes werden
getrokken in een kas die verder volstond met Prunus triloba op Franse
St. Julien, die voor de derde maal werd getrokken. (Zie tabel). De temperatuur tijdens het trekken was 65-75° F. In verband met de matige
vorst tijdens het forceren was de trekduur enkele dagen langer dan het
vorige jaar.
Conclusie:
Naast de St. Julien Franse zaailing en Prunus op eigen wortel vertoonde ook Prunus op Marianne en Black Damas C goede eigenschappen.
Wij zullen moeten afwachten of deze eigenschappen in de toekomst
blijven bestaan, doch kunnen bij het aanschaffen van onderstammen met
het bovenstaande reeds rekening houden.
Phaenologische waarnemingen over de Prunusboorder
J. Marchai
Evenals voorgaande jaren zijn ook nu weer waarnemingen verricht
om het optreden en het juiste tijdstip van bestrijding van de vlinders der
Prunusboorder (Enarmonia Woeberiana) vast te stellen.
De aangetaste koppen werden over 4 kooien verdeeld. Het uitkomen
der vlinders en sluipwespen verliep als volgt (de vlinder Alabonia werd
niet aangetroffen):
Datum
17—23 april
24—30
1— 7 mei
8—14 „
15—21
22—28 „
29 mei—3 juni
4—10 juni

Enarmonia

Omorgus

—
„

2
2

3
1
„

6
5
2
3

2
3
4
5
—
1
—

De waarschuwingen werden verzonden op 29 april en 27 mei. Daar
bij een tijdige en juiste bespuiting de boorders met succes worden bestreden loopt het aantal uitgekomen exemplaren de laatste jaren sterk
terug. De beste bestrijding wordt verkregen bij het jonge materiaal.
Vrijwel alle oude exemplaren zijn in de laatste jaren door jong materiaal
vervangen.
Ernstige aantasting komt daarom practisch niet meer voor. In verband
hiermee is de laatste jaren gezocht naar een correlatie tussen de bloeitijd
van verschillende heesters en het uitkomen der Prunusboorders. De
volgende heesters stonden in bloei toen de eerste Prunusboorders werden
waargenomen: Prunus serrulata, Berberis candidula, Berberis stenophylla,
Cytisus praecox, Kerria japonica.
Mogelijk zal men dus, indien na enige jaren geen voldoende aangetaste exemplaren meer te vinden zijn, op de bloeitijd van bovengenoemde
heesters kunnen afgaan om de juiste tijd van bestrijding te bepalen.
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ROZEN
Rassenvergelijking
W. v. Marsbergen

Dit jaar werd voor het eerst de gelegenheid opengesteld om van
nieuwe rassen 4 planten voor opplanting in te zenden. Hiervoor werden
geen kosten berekend. De opplanting van een klein aantal planten geeft
het voordeel, dat een groot aantal rassen op enige voor snijrozen bebelangrijke eigenschappen kunnen worden beoordeeld, zoals kleur, vorm,
groeikracht enz., waarna dan een keus kan worden gemaakt voor opplanting van een groter aantal planten.
Dat deze methode in een behoefte voorziet bleek wel uit het grote
aantal inzendingen van verschillende firma's. Niet minder dan 70 rassen
werden dit voorjaar opgeplant. Daarnaast werden van een 6-tal rassen
50 stuks aangeplant, n.1. van Sneeuwprinses, Volcano, W a n d a , Pink
Spiral, President Eisenhower en Mardi Gras.
De commissie voor het beoordelen van de rozen bestond uit de
volgende personen: H. Been, S. C. Hazenberg, L. de Hertog, W . v.
Leeuwen, W . Kea, allen rozenkwekers, KI. Zwartendijk, chef van de
proeftuin en W . v. Marsbergen.
Sneeuwprinses, oppl. J. H. Wendel, Noorden.
W i t t e polyantha, waarvan de bloemen een enigszins slordige indruk
maken, maar uitblinken door de goede witte kleur en de uitzonderlijke
houdbaarheid op water. De produktie is vrij goed, al is het aantal lange
takken in verhouding niet hoog. Na de eerste snee kwamen de ogen
weer goed los.
Volcano, oppl. A. Ofman, H'meer.
Grootbloemige rode roos. Goede groeier met mooi gevormde grote
knoppen. Goede houdbaarheid op water. Het gewas is gevoelig voor
meeldauw. De kleur kan wisselen. Deze is in sommige perioden zeer
mooi, maar soms treedt iets blauwverkleuring op.
Wanda, oppl. A. Noordam.
Geurende, zalmrose grootbloemige roos. Groei goed. Een nadeel is
dat de bloemen snel gaan openbloeien.
Pink Spiral, oppl. G. Maarse Jbzn, Aalsmeer.
Grootbloemige rose roos. Goede groeier met zeer mooie lange bloemknoppen. Een groot bezwaar voor de kas is echter, dat de stelen slap en
de nekken veelal krom zijn.
President Eisenhower, oppl. G. Maarse Jbzn, Aalsmeer
Rode grootbloemige roos. Goed gevulde, soms iets platte knopvorm.
De takken blijven over het algemeen vrij kort. Het gewas is zeer gevoelig
voor meeldauw, waardoor deze roos voor de kas minder geschikt is.
Mardi Gras, oppl. G. Maarse Jbzn, Aalsmeer.
Grootbloemige, rode roos. De groei was goed. Helder rode, goed
gevormde bloemen. Het blad valt soms iets af. In het najaar bleven
verschillende ogen zitten en viel het gewas tegen. Mogelijk dat in het
tweede jaar een beter inzicht in deze op zichzelf mooie roos verkregen
kan worden.
Uit de rassen, waarvan 4 planten waren opgeplant, zijn de volgende
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uitgekozen om in groter aantal te proberen: Montezuma, Baccara, Message, Tiffany, Pretoria, Beauté, H.R. 95 en 01.
Met de 4 eerstgenoemde rassen zal gelijktijdig een onderstammenproef
worden opgezet. Van de overige rassen worden 50 zetlingen op R. canina
aangeplant.
Het is niet de bedoeling om van alle opgeplante rassen een opsomming
te geven. Alleen van de uitgekozen rassen volgen hier enige voorlopige
bijzonderheden.
Montezuma, oppl. G. A. H. Buisman, Heerde.
Grootbloemige zalmrose roos. De groei is vrij gedrongen. De knopvorm was zeer goed, alleen in het najaar werd deze iets minder. Op
Water is enige malen opgemerkt, dat de bloemen moeilijk open komen.
Dit ras is ingeschreven in het Centraal Rassenregister onder no 277.
Baccara, oppl. Kon. Kwekerij Moerheim, Dedemsvaart.
Zeer sterk groeiende kasroos. De groei heeft iets weg van Happiness.
Waarschijnlijk is de productie iets beter. Zelfs in het najaar liepen de
ogen nog vrij goed uit. De kleur is typisch oranje-rood. De knoppen zijn
zeer goed gevuld, kort van vorm en staan op stevige lange stelen.
De bloem is bij het openbloeien vrij plat. De kleur blijft daarbij zeer goed.
De roos is ingeschreven in het Centraal Rassenregister onder no. 236.
Message, oppl. Kon. Kwekerij Moerheim, Dedemsvaart.
Bijzonder mooie grootbloemige helderwitte roos. Zeer goede knop- en
bloemvorm. De groei was goed, evenals de produktie. Waarschijnlijk
zijn de beproefde struiken veredeld op R. indica major. Deze roos zal in
de onderstammenproef worden opgenomen.
Ingeschreven in het Centraal Rassenregister onder no 237.
Tiffany, oppl. G. Maarse Jbzn, Aalsmeer.
Goede stevige groeier met mooie rose, soms iets bleke bloemen. Grote,
goed gevormde knoppen. Waarschijnlijk bezit deze roos enige goede
kaseigenschappen.
Pretoria, oppl. G. Maarse Jbzn, Aalsmeer.
Goede groeier met stevige lange takken. Kleur koperkleurig-oranje.
De bloemvorm was niet altijd goed.
Beauté, oppl. G. Maarse Jbzn, Aalsmeer.
Zeer krachtige groeier. Geeft stevige stelen. De oranjekleurige bloemen
zijn goed van vorm.
H.R. 95, oppl. G. Verbeek, Aalsmeer.
Goede groeier. Waarschijnlijk een hoge produktie. De knoppen en
bloemen zijn goed van vorm en warm rose van kleur.
O 1, oppl. G. Verbeek, Aalsmeer.
Eerst in het najaar viel deze gele roos op door goede vorm van knop
en bloem. Besloten werd deze roos alsnog in een groter aantal te planten.
Alle opgeplante rassen blijven nog een jaar in de kas staan. Het is
mogelijk, dat er dan nog een aantal voor verdere proeven worden
uitgekozen.
Tevens zal het volgend voorjaar opnieuw een groot aantal nieuwe
rassen opgeplant worden.
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Onderstammenproef
W . v. Marsbergen

'Hoewel het aanvankelijk in de bedoeling lag deze proef met onderstammen gedurende 6 jaar te beoordelen, moest er aan het einde van het
4e jaar toe worden overgegaan de proef te beëindigen. In het voorjaar
trad nl. een vrij ernstige aantasting door de larven van de lapsnuittor
(taxuskever) op, waardoor een vrij groot aantal planten geheel werd
afgevreten en andere zodanig beschadigd, dat de uitkomsten van de
proef toch geen betrouwbare resultaten meer konden geven.
De tellingen zijn normaal, zoals andere jaren uitgevoerd. De verkregen
cijfers zijn echter, door bovengenoemde oorzaken als vergelijkingsmateriaal niet bruikbaar. Besloten is dan ook, teneinde eventuele verkeerde
conclusies te voorkomen, deze cijfers niet in het jaarverslag te publiceren en ons tot een korte nabeschouwing over deze proef te beperken.
Toen deze proeven in 1952 werden opgezet met de rozen Parel van
Aalsmeer, Geheimrat Duisberg en Happiness, is een keus gemaakt uit
een groot aaatal verschillende onderstammen.
Reeds na het eerste jaar bleek, dat de multiflora types minder geschikt
waren voor grootbloemige kasrozen. De bloemkleur liet in de meeste
gevallen veel te wensen over, terwijl de uitval over het algemeen
groot was.
Eveneens trad een aanzienlijke uitval op bij de onderstammen
R. manettii en R. rugosa. Of bij de twee laatstgenoemde onderstammen
bepaalde omstandigheden of de wijze van veredelen een rol bij deze uitval
hebben gespeeld, is niet te zeggen, daar hierover later geen nieuwe
proeven werden opgezet en ook uit de praktijk geen gevallen bekend zijn.
Opvallend is dat bij deze twee onderstammen, ondanks de grote uitval,
de produktie, vooral van Geh. Duisberg en Parel van Aalsmeer toch
hoog was. Mogelijk kan de door de uitval ontstane ruimere stand van
het gewas hieraan hebben meegewerkt en zou men kunnen veronderstellen, dat men in het algemeen nog een te geringe plantafstand aanhoudt. Het verdient dan ook overweging om wanneer daarvoor gelegenheid bestaat afstandsproeven met rozen te nemen.
Behalve de gewone canina waren de volgende edelcanina's in de proef
opgenomen: Schmiths Ideal, Heinsohn's record, Bröggs en Kauth. De
verschillen hiertussen waren over het algemeen niet groot. Bröggs
maakte hierop een gunstige uitzondering. Bij alle drie rassen waren de
produktiecijfers hierop t.o.v. de andere edelcanina's het hoogste. Vooral
bij Parel van Aalsmeer en Happiness waren de verschillen opvallend.
R. rubiginosa gaf een goede indruk. Bij Geh. Duisberg gaf deze onderstam in het laatste jaar zelfs de hoogste produktie. Ook R. laxa voldeed
goed. Dit was zeker het geval bij Geh. Duisberg, waar steeds een hoog
aantal rozen werd geoogst. De kleur was steeds beter geel dan op de
andere onderstammen. Dit wil echter niet zeggen, dat witverkleuring
op deze onderstam niet op kan treden.
In 1953 werd de onderstam R. indica major, welke veel in Zuid
Frankrijk wordt gebruikt in de proef opgenomen. Bij Parel van Aalsmeer
en Geh. Duisberg waren de resultaten hiermee niet opvallend. Bij Happines echter was de produktie op deze onderstam het hoogste, hoewel
de rozen een jaar later waren geplant dan de andere. Ook in de kwaliteit
kwam de gunstige invloed van deze onderstam tot uitdrukking.
In dit voorjaar werden enkele vakjes beplant met rozen op de edel64

canina Polmeriana, welke vergeleken werden met gelijktijdig geplante
zetlingen op canina. Daar de beoordeling slechts 1 jaar plaats vond,
kan van de uitkomsten weinig gezegd worden. Volledigheidshalve zij
vermeld, dat Polmeriana alleen bij Parel van Aalsmeer meer rozen gaf
dan op canina. Bij Geh. Duisberg en Happiness was de opbrengst op
canina hoger.
Samenvatting
Bij Parel van Aalsmeer was Bröggs steeds zeer goed, zodat voor deze
roos de onderstam Bröggs zeker aanbeveling verdient. Ook voor Happiness is Bröggs voor zover uit deze proef is gebleken aan te bevelen.
Voor de onderstam R. indica major is in Nederland nog geen teeltmethode gevonden. Deze roos is nl. niet winterhard, zodat het stekken
hiervan moeilijkheden geeft.
Geh. Duisberg gaf op R. laxa steeds goede resultaten. Tevens heeft
deze proef een inzicht gegeven over de problemen die zich bij het onderzoek van onderstammen kunnen voordoen. Bij verdere proefnemingen
kan hiermee rekening worden gehouden. Zo is het in de eerste plaats
gewenst deze proef te herhalen, eventueel aangevuld met andere onderstammen. Deze proeven dienen zo opgezet te worden dat elke onderstam
in drievoud geplant wordt, zodat een betrouwbaarder gemiddelde verkregen kan worden.
Ook de rasechtheid van de gebruikte onderstammen is een belangrijke
factor. Hieraan wordt door de proeftuin te Noordbroek (Gr.) thans veel
aandacht besteed.
Onderstammenproef met enige nieuwere rassen
Wanneer de cijfers over het tweede jaar vergeleken worden met de
resultaten van het vorig jaar, is hierin niet veel lijn te vinden. Hieruit
blijkt wel, dat men na één jaar weinig van een onderstammenproef kan
zeggen en het zelfs beter is pas na een groter aantal jaren een conclusie
te trekken.
De tellingen werden weer zoals vorig jaar uitgevoerd.
Tawny Gold
Vorig jaar waren het de struiken op R. laxa, die een aanmerkelijk
hogere opbrengst te zien gaven. Dit jaar werd de hoogste productie
verkregen op R. canina, ondanks het feit dat hierbij meer struiken
zijn weggevallen. Het grootste percentage Ie kwaliteit en het hoogste
aantal per struik kwamen voor op R. rubiginosa. Mogelijk is dit te
wijten aan de ruimere stand van het gewas.
Golden Masterpiece
Deze roos heeft in de praktijk niet voldaan. Hoofdzakelijk komt dit
wel door het snelle openbloeien en de flapperige indruk die de roos in
opengebloeide toestand maakt. Dit maakt de roos voor de handel niet
aantrekkelijk waardoor de prijzen niet hoog zijn. Daarnaast is het aantal
bloemen niet groot, terwijl in het najaar en voorjaar zeer moeilijk knop
gevormd wordt.
Een groot nadeel is dat de ogen van deze roos niet gemakkelijk
uitlopen en vele blijven zitten. Het sterkst trad dit naar voren op R. laxa,
terwijl de hergroei op Bröggs aanzienlijk beter was. Hierdoor was het
aantal geoogste rozen op Bröggs het hoogst.
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Detroiter
Ook deze rode roos heeft in de praktijk niet getoond een aanwinst
voor het kasrozensortiment te zijn. Hoewel de groei bijzonder stevig is,
heeft de roos toch enige nadelige eigenschappen. De houdbaarheid op
water is niet ideaal. Ook zijn de resultaten in het najaar minder goed.
Vooral op R. laxa was de hergroei in het najaar teleurstellend. Dit viel
trouwens ook bij de andere rassen op. Het grootste aantal rozen werd
gesneden op R. rubiginosa. Eerste kwaliteit vooral op R. canina.
Schlössers Brilliant
W a t van Detroiter gezegd is, geldt ook volledig voor dit ras.
New Yorker
Evenals het vorige jaar gaf hier de Bröggs de grootste produktie. Het
grootste aantal Ie kwaliteit gaf R. rubiginosa.
Deze mooie rode roos heeft spoedig de neiging een slappe steel te
geven. Ook voor de winterproductie is deze roos niet zo geschikt.
Bravo
Ook hier de hoogste produktie op Bröggs, terwijl deze onderstam
tevens de grootste hoeveelheid Ie soort gaf. Voor de teelt heeft deze
roos echter geen toekomst. De stelen blijven te kort en vooral in het
najaar is de kleur en de gevuldheid van de bloemen niet altijd goed.
Deze proef kon wegens ruimtegebrek niet in meervoud worden opgezet, waardoor geen zuiver gemiddelde berekend kon worden.
Onderstam

50 cm

40cm

30 cm

Tawny Gold
Canina
10
130 163
Bröggs
14
99
93
Laxa
8
101 140
Rubiginosa 17
78
129
Golden Masterpiece
Canina
332
53
9
Bröggs
378
70
12
Laxa
206
85
35
Rubiginosa 391
55
24
Detroiter
Canina
155
169
67
Bröggs
109
157
84
Laxa
95
177
77
Rubiginosa 111
186 105
Schlossers Brilliant
Canina
143
132
56
Bröggs
127
153
79
Laxa
105
160
63
Rubiginosa 148
173
67
New Yorker
Canina
117
209
160
Bröggs
139
241
146
Laxa
110
191 130
Rubiginosa 120
174 120
Bravo
Canina
34
123 127
Bröggs
58
161
184
Laxa
43
140
127
Rubiginosa 39
102
181
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20 cm

Totaal
aantal

260
208
252
184

percentage
50

40

563
414
501
408

1.8
3.4
1.6
4.2

1
5
2
3

395
465
328
373

26
30
18
34

Aantal bloemen
struiken per
eind '55 struik

30

20

23.1
23.9
20.2
19.1

28.9
22.5
27.9
31.6

46.2
50.2
50.3
45.1

59
56
65
36

9.5
7.3
7.7
11.3

84.0
81.3
62.8
78.0

13.4
15.0
25.9
14.8

2.3
2.6
10.7
6.4

0.3
1.1
0.6
0.8

65
64
65
58

6.0
7.2
5.0
6.4

417
380
367
436

37.2
28.7
25.9
25.4

40.5
41.3
48.2
42.7

16.1
22.1
21.0
24.1

6.2
7.9
4.9
7.8

65
65
65
65

6.4
5.8
5.6
6.7

7
13
16
29

338
372
344
417

42.3
34.2
30.5
35.5

39.0
41.1
46.5
41.5

16.6
21.2
18.3
16.1

2.1
3.5
4.7
6.9

64
65
65
64

5.2
5.7
5.2
6.5

51
56
45
47

537
582
476
461

21.8
23.9
23.1
26.0

38.9
41.4
40.1
37.8

29.8
25.1
27.3
26.0

9.5
9.6
9.5
10.2

65
65
64
56

8.2
8.9
7.4
8.2

117
145
122
150

401
548
432
472

8.5
10.6
10.0
8.3

30.7
29.4
32.4
21.6

31.7
33.6
29.4
38.3

29.1
26.4
28.2
31.8

64
65
65
61

6.2
8.4
6.6
7.7

Oriënterende proef met onderstammen
W . v. Marsbergen

Door het Instituut voor veredeling van tuinbouwgewassen werden
enige jaren geleden onderstammenproeven met rozen genomen. Hierbij
werden ook enkele kasrozen geprobeerd, n.1. Tawny Gold en Parel van
Aalsmeer. Dit deel van de proef werd voorjaar '55 op het proefstation
te Aalsmeer in de kas opgeplant.
De rozen werden in 3-voud op 3 bedden uitgeplant, zodat op elk
bed 1 maal een bepaalde onderstam voorkomt. Elk vakje bestaat uit 5
planten van gelijke kwaliteit. Totaal komen in de proef dus 15 planten
op dezelfde onderstam voor.
Het aantal proefplanten is niet groot, zodat uit deze proef zeker niet
na slechts 1 jaar, de conclusie getrokken kan worden dat de onderstam
welke de beste resultaten geeft ook voor de praktijk de meest gewenste is.
W e l is het mogelijk om, nadat de proef 2 jaar heeft gestaan, met de
verkregen uitkomsten, samen met de ondervindingen met de andere
onderstammenproeven een keus uit de beproefde onderstammen te doen
voor het opzetten van een nieuwe proef op grotere schaal.
Door de kleine partijtjes en de vooral in het eerste jaar ongelijke bloei,
was het niet mogelijk een betrouwbare indruk over de bloemkleur op de
verschillende onderstammen te krijgen. Hetzelfde was het geval met de
vatbaarheid voor ziekten.
De in de tabel genoemde opbrengstcijfers zijn de gemiddelde uitkomsten
van de 3 vakjes, onderverdeeld in 4 kwaliteiten en daarnaast het totaal
gemiddelde:
Gemiddeld aantal bloemen
per vak per kwaliteit
Tawny

Totaal Gem.

Gold

1. R. can. Senff . . .
2. R. rubiginosa . . .
3. R. can. Schmiths Ideal
4. R. canina
. . . .
5. R. can. Bröggs . .
6. R. can. Pfänder . .
7. R. mult. jap. . . .
8. R. can. Heins. Record
9. R. can. Kauth . . .
10. R. multiflora . . .
11. R. can. inermis . .
12. R.can. polmeriana

50 cm
3
4.3
4.7
4
7
5.7
8.3
8
4.7
6.3
5
5

Parel van Aalsmeer
1. R. can. Senff . . .
2. R. rubiginosa . . .
3. R. can. Schmiths Ideal
4. R. canina
. . . .
5. R. can. Bröggs . .
6. R. can. Pfänder . .
7. R. mult. jap. . . .
8. R. can. Heins. Record
9. R. can. Kauth . . .
10. R. multiflora . . .
11. R. can. inermis . .
12. R.can. polmeriana

9
9
6
8
9.7
5
8.3
8.3
8
6.7
4.3
11.7

40 cm
4.3
9.3
6.5
10.3
6.3
12
7.7
12
12.3
7
7.3

7
7.7
6
4
4.7
9
8
10.3
6.3
8
5.7
9.7

30 cm
20 cm
22
45.3
12.7
36.3
18.3
36.7
9.5
35
22
42.7
13.3
40.7
19.3
27.7
19.3
34
19
33.3
21
29
13
38.7
24.3
50

6.3
8.3
8.3

10.3
9
9.3
8.7
6
6.3

5.7
8.7
5.7
9
10
8
4.3
7.3
8.3
6.7
5.7
5.3

78.3
57.6
69
55
82
66
67.3
69
69
68.6
63.7
86.6

28
33.7
26
29
33.4
30
31
35
31.9
30.1
21.7
33
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Bestrijding geelverkleuring
Ir H. J. Wezenberg

Geelverkleuring van het blad, veroorzaakt door Fe-gebrek, komt in
de bloementeelt bij verschillende gewassen voor. Bladbespuiting met
ijzerzouten, zoals ijzersulfaat, ijzerchloride, ijzercitraat etc. geven hier
geen oplossing van het probleem. Het toevoegen van deze zouten aan
de grond helpt evenmin het euvel bestrijden.
In Amerika heeft men goede resultaten verkregen bij de bestrijding
van Fe-chlorose door gebruik te maken van complexe ijzerverbindingen.
De aldaar gebruikte handelsnaam is „Sequestrene". Er zijn inmiddels
complexe ijzerverbindingen ontwikkeld van verschillende samenstelling.
Met een verzamelnaam heten al deze verbindingen „chelaten'.
In 1955 werden op het Proefstation enkele oriënterende proeven genomen bij rozen en hortensia's met een ijzerverbinding, genaamd Chel
330, die door de N.V. Insecto te Oss ter beschikking was gesteld.
Bij het rozengewas Roselandia, dat zeer sterk chlorotische bladeren
had werd zowel een bladbespuiting als een bodembehandeling uitgevoerd.
De bladeren werden bespoten met 0,1 % oplossing en deze bespuiting
werd 14 dagen later herhaald.
Bij de bodembehandeling werd 35 gr. Chel 330, vermengd met scherp
zand, over 4 m 2 bodemoppervlak gestrooid en daarna ingegoten.
Zowel de blad- als bodembehandeling gaven geen resultaten. Er trad
lichte bladverbranding op.
Bij Hortensia's met chlorotische bladeren werd een bladbespuiting
uitgevoerd met 0.1 %-oplossing van Chel 330. Binnen één week werd
deze bespuiting tweemaal herhaald. De bladeren werden door deze behandeling minder geel, maar er trad geen volledig herstel op. Een lichte
bladbeschadiging werd waargenomen.
Het ligt in de bedoeling de proeven in 1956 voort te zetten, waarbij
Chel 330 in opgeloste toestand aan de bodem zal worden toegediend.
Spintbestrijding in polyantha-rozen
Drs W. Helle

I.
De spintbestrijding in Polyantha-rozen is nog steeds onbevredigend.
De oorzaak hiervan is maar ten dele bekend.
Van een bedrijf op de Aalsmeerderweg werd een spintmonster onderzocht op parathion-resistentie. De gebruiksdosering van 0.1 % parathion
m.o. 25 % bleek 28 % doding te geven; een 100 % doding trad pas op
bij 0.5 % parathion. Dit wijst dus op een hoge resistentiegraad. Deze
parathion-resistentie is voor de bloemisterij echter alleen bekend van
polyantha-rozen en niet b.v. van anjers. Een verklaring valt hiervoor
moeilijk te geven.
In het voorjaar '55 werd een aantal Polyantha-struiken (Dorus Rijkers)
met een aantal middelen behandeld. De struiken waren in hoge mate
door spint aangetast en stonden in direct contact met elkaar, zodat
re-infecties makkelijk plaats vonden.
In de hieronder volgende opsomming worden tevens de resultaten
besproken.
68

Gesaspint, spuitconcentratie 0.1 %.
De eerste dagen na de behandeling werden geen levende mijten
gevonden. N a een week vrij veel mijten, na twee weken was van
een bestrijding niets meer te bespeuren. Geen schade.
E.P.N. 300, spuitconcentratie 0.15 %.
Aanvankelijke vermindering in aantasting, na een week echter weer
zeer veel spint. Geen schade.
Parathion m.o. 25 %, spuitconcentratie 0.1 %.
Aanvankelijke vermindering in spintaantasting, steeds echter nog vrij
veel spint. Geen schade.
Sulphenone, spuitconcentratie 0.4 % (niet in de handel).
Aanvankelijk geen verminderde aantasting, na een week echter een
duidelijke afname; na twee weken zeer veel spint.
Sulphenone laat een dicht residu achter op de bladeren, geeft echter
geen schade. Sulphenone heeft een ei-dodende werking waaruit de
verlate werking te verklaren valt.
Chlootthion, spuitconcentratie 0.05 % (niet in de handel).
Van enig bestrijdingseffect was niets te bespeuren. W i t residu. Geen
schade.
Malathion 50 % m.o., spuitconcentratie 0.05 %.
Ook hier was geen sprake van enige afname in aantasting. Geen
schade.
Basudine m.o., spuitconcentratie 0.15 %.
De eerste dagen een verminderde aantasting, na een week echter
weer zeer veel spint. Geen schade.
Tedion V 18, spuitpoeder, spuitconcentratie 0.05 %.
De eerste week geen vermindering te constateren. Daarna zeer
weinig spintmijten. Opleving na drie weken. Geen schade.
Pestox, spuitconcentratie 0.05 % (niet in de handel).
N a drie dagen weinig spintmijten. Opleving na 10 dagen. Daarna
zeer veel spint. Geen schade.
R. 6199, gespoten 0.05 % (niet in de handel).
De behandeling met dit systemisch werkende middel gaf geen merkbare afname van spintmijten. Geen schade.
4633, gespoten 0.5 % (niet in de handel).
Dit product is verwant aan Systox. Geringe afname in spintmijten
na vier dagen. De werking van dit systemisch werkende middel
stond merkbaar ten achter aan die van Pestox. Geen schade.
Van deze middelen bieden slechts drie perspectieven voor de spintbestrijding in Polyantha-rozen, n.1. Gesaspint, Pestox en Tedion. Helaas
is Pestox niet meer in de handel.
Zie ook voor andere gegevens over deze middelen de bijdragen:
„Onderzoek van nieuwe spintmiddelen" en ,,Phytociditeit van nieuwe
'insecticiden".
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II.
Met twee nieuwe systemisch werkende middelen werden Polyantharozen (Dorus Rijkers) behandeld door gieten op de pot.
De proefplanten stonden in direct contact met andere struiken en
waren zwaar aangetast door spintmijten (T.urticae).
Gebruikte middelen:
1. Terra Sytam (op basis van dimefox), Murphy.
2. R. 6199, I.C.I.
Overzicht

behandeling:

Struik A
B
C
. „
D ,
Bespreking

15 cc van 1000 dpm dimefox
35 cc „
„ „
50 cc „
„ „
50 cc „ 67,5 dpm R. 6199.

resultaat.

A. Negatief. Geen vermindering in aantasting. Geen bladschade.
B. Na 14 dagen waren alle mijten dood. De struik bleef gedurende
4 weken vrij van spint. Lichte schade in de vorm van verbranding aan sommige bladranden.
C. Eenzelfde resultaat als onder B. genoemd. De bladverbranding
was hier echter talrijker.
D. Negatief. Geen verminderde aantasting. Geen schade.
Terra-Sytam opent stellig perspectieven voor de spintbestrijding. In
aansluiting op deze oriënterende proef zullen voorjaar '56 proeven op
grotere schaal worden opgezet met Terra-Sytam.

SERING
Chemische cmkruidbestrijding
J. Marchai

Op 13 april werd een proef opgezet om te trachten het onkruid in de
seringen langs chemische weg te bestrijden. De volgende middelen werden
toegepast:

i. v.B.c. iy2 % + As2o 3 (ïoofdood) 2y2 %

i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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V . B . C . iy2 % + As 2 o 3 (ïoofdood) iy2 Je
C.I.P.C. 1%
C.I.P.C. yA % + D.N.C. % %
Aamergens 4 % + D.N.C. % %
C.M.U. 1 gram per liter
C.M.U. \y2 „
„ „
Shell PE 30 3 %
V.B.C. 6 % + D.N.C. 34 %
Controle

In onderstaande tabel zijn de resultaten verzameld:
middel
1
2
3
4
5
6
7
8
9

werkingsduur
5
5
5
3
6
6

—7 weken
—7
>(
—7
,,
—5
,,
—8
,,
—8
,,
,,
iH-2 ,,
4 —6
—

stand van het
gewas

onkruidvegetatie

matig
goed
goed
goed
matig
matig
goed
goed
matig

geen
tweezaadlobbigen
geen
eenzaadlobbigen
geen
geen
geen
geen
zeer sterke

Van elk middel werden 2 vakjes opgezet van ± 20 m 2 .
Op 13 Juni werd deze proef herhaald.
De eerste proef werd uitgevoerd tussen trekbare struiken, de tweede
tussen le-jaars seringen. Het land was vooraf geschoffeld en het grootste
onkruid reeds verwijderd.
Over de verschillende middelen zijn de volgende opmerkingen te
maken:
1. Hier was de groei der seringen minder door de groei-remmende werking der arsenieten.
2. C.I.P.C. doodt speciaal de eenzaadlobbigen, maar heeft een zeer
lange nawerking op het onkruid.
3. D.N.C, doodt speciaal tweezaadlobbigen; in combinatie met C.I.P.C.
is dit dus zeer goed.
4. Aamergens werkt zeer kort tegen tweezaadlobbigem, om welke reden
na enkele weken weer last van zomeronkruid werd ondervonden.
5-6. C.M.U. werkt zeer lang na, speciaal in de bovenste cm. Hier kwam
na 4-5 weken het wortelonkruid weer boven. C.M.U. wordt zeer
moeilijk afgebroken en blijft wel enkele jaren in de grond, dus moet
men oppassen voor eventuele gevoelige nacultures.
7. Shell P.E. 30 werkt slechts enkele dagen, na enkele weken komen
weer nieuwe zaadonkruiden op.
8. Gelijke werking als bij 3.
9. Controle. Hier was de groei van de seringen minder tengevolge van
het vele onkruid, wat er tussen stond.

Conclusie:
Het beste middel uit deze proef was C.I.P.C. en D.N.C. Ook V.B.C.
en D.N.C, leverden goede resultaten op. Deze laatste hebben ook op de
bedrijven in het afgelopen jaar goede uitkomsten gegeven. Het is echter
gewenst dat op tijd wordt gespoten. Het onkruid moet slechts enkele cm
groot zijn. Hierdoor werkt men veel sneller en heeft men minder vloeistof
nodig, terwijl de bestrijding zeer effectief is.
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TREKHEESTERS
Begassingsproeven i.v.m. het trekken
J. Marchai

Deze proef werd opgezet om te trachten de vroege bloei te beïnvloeden.
Als gas werd gebruikt Calcium cyanide (blauwzuurgas), dat voor dit doel
beschikbaar werd gesteld door de N.V. Agro Chemie te Arnhem. De
C.A.V. stelde de gascel beschikbaar. Er werden 3 concentraties gebruikt
n.1. 7,5, 10 en 15 gram Calciumcyanide per m 3 . De begassingsduur was
± 15 uur bij een temperatuur van 10-12° C. De begassing vond plaats
op 20, 21 en 22 oct.
De volgende gewassen werden in de proef betrokken:
Syringa var. Mad. Florent Stepman en Marie Legraye, Prunus triloba
en serrulata, Forsythia, Hydrangea (Hortensia), Convallaria, Helleborus
en Azalea indica.
Bij seringen en Prunus triloba zullen de proeven worden voortgezet
met andere concentraties en de duur van de begassing. W e l is duidelijk,
dat de struiken eerst voldoende in rust moeten zijn, daar anders beschadiging optreedt.

VIOLEN
Chemische onkruidbestrijding
J. Marchai
Evenals verleden jaar zijn ook nu weer proeven genomen met onkruidbestrijding in violen. De eerste proef werd opgezet op 13 april.
Nadat het zaad was gezaaid, is gespoten met C.M.U., 1 en \Y2 gram
per liter water.
Van elk vakje kreeg een gedeelte in het geheel geen water, een gedeelte alleen de normale neerslag en een gedeelte iedere dag extra water.
De resultaten waren:
Zaai-wijze
droog
,,
normaal
,,
extra water
,, ,,
Controle

C.M.U./l
1

gr

iMgr
1

gr

iMgr

1

gr

iMgr

stand van
het gewas

onkruidvegetatie

matig
matig
goed
matig
matig
slecht
goed

normaal
normaal
geen
geen
geen
normaal
normaal

De C.M.U. moet door water in de grond worden gedreven, om zijn
werking als onkruidbestrijder te kunnen uitoefenen.
Bij de groep, die geen1water kreeg was de opkomst van het zaad slecht
door verdroging. Het onkruid werd hier niet door C.M.U. gedood, als
gevolg van de onvoldoende werking in de droge grond.
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Bij de groep die extra water kreeg werd reeds schade ondervonden bij
1 gram C.M.U. per liter.
In tegenstelling met de verwachtingen van het vorige jaar is C.M.U.
dus als onkruidbestrijder in violen niet aan te raden, daar de werking
behalve van een juiste concentratie vooral afhankelijk is van de weersomstandigheden gedurende de eerste weken na de toepassing.
Hiernaast werden nog proeven opgezet met de volgende middelen:
E H 1 0,4 %
Aamergens 4 °/c
+ C.I.P.C. 0,8 %
C.I.P.C. 1 %
C.I.P.C. yA % + D.N.C. % %
Deze middelen werden alle gebruikt als pre-emergence-middelen, d.w.z.
een paar dagen voor opkomst van de violen. Alleen Aamergens gaf goede
uitkomsten. Hiermede zijn verdere proeven opgezet. Alle overige groepen
gaven beschadiging.
Daar Aamergens een fabrieksmerk is werd er een ander handelsmerk
naast beproefd uit dezelfde groep van onkruidbestrijders en wel Asepta
1000. De concentratie was voor beide hetzelfde n.1. 4°/c.
Het zaaibed was één week voor het zaaien klaargemaakt op 27 juli omhet onkruidzaad enige voorsprong te geven. Daarna werd gezaaid op
3 augustus en 1 week later, n.1.op 10 augustus gespoten.
In beide gevallen waren de resultaten met Aamergens zeer bevredigend,
Asepta 1000 gaf schade.
Conclusie:
Uit het bovenstaande blijkt, dat onkruidbestrijding met Aamergens in
violen bevredigende uitkomsten heeft gegeven, wanneer het zaaibed minstens een week van te voren was klaargemaakt en de bestrijding 2 dagen
voor opkomst der violen werd uitgevoerd.

VIOLIEREN
Rassenvergelijking
P. v. d. Zwaard

Ook dit jaar werd weer een rassenproef opgezet, zowel met gewone
rassen als met z.g. 100 % gevuldbloemigen. Daar de violier een steeds
belangrijker plaats gaat innemen in ons snijbloemensortiment, gaat de
zaadhandel zich ook steeds meer toeleggen op selectie en verbeteringen.
Dit jaar werden weer 54 rassen uitgeplant van 3 verschillende firma's,
n.1. 37 stuks van de Fa. Keessen-Hameland, 9 stuks van de Fa. Sluis &
Groot en 8 stuks van de Fa. M. C. van Staaveren.
Daar de violier veelal wordt gekweekt als voorcultuur is de tijd van
bloeien van zeer groot belang. Hoe eerder de bloei plaats vindt des te
eerder de kas beschikbaar is voor de hoofdcultuur.
Hier volgen de opgeplante rassen met hun eigenschappen:
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Conclusie:
W e zien dat de Brillant Excelsior-typen in het algemeen als de vroegste bloeiers naar voren komen. Het zijn echter typen zonder „signal"kenmerk en die dus niet als z.g. 100 % dubbelbloemig gekweekt kunnen
worden. Het percentage dubbele bloemen is bij dit type ± 60 %. Van de
typen met „Signal'-kenmerk komt alleen stam 21 (no. 54) nog eind april
in bloei, terwijl dan een groot gedeelte de eerste week van mei in bloei
komt en de rest ongeveer half Mei. W e zien een verschil van ongeveer
één maand tussen de vroegste en de laatste bloei.
Het is dus van belang dat men bij de keuze van het ras zich eerst
afvraagt, wanneer de kas beschikbaar moet zijn voor de volgende cultuur.

VERGELIJKING VERLICHTINGSBRONNEN
Dr J. Wasscher

Om in de wintermaanden een verbetering in de groei, als gevolg van
een versterkte assimilatie, te krijgen, wordt aangeraden een belichting
toe te passen met fluorescentiebuizen of hogedrukkwiklampen met een
verlichtingssterkte van 50-100 W a t t / m 2 . Daar in de practijk wel geringere
lichthoeveelheden worden gegeven, werd een proef opgezet met verschillende lichtbronnen, n.1. met T.L. 40 W a t t , Phytor 40 W a t t , Atlas 80 W a t t
(alle fluorescentiebuizen), gloeilamp (200 W a t t ) , superhogedrukkwiklamp H.P. 125 W a t t , en de hogedrukkwiklampen H.O. 1000 en 2000
(225 resp. 450 W a t t ) .
Al deze lichtbronnen werden geïnstalleerd op 1 m hoogte en bestraalden een oppervlakte van ca. 4 m 2 .
De proeven werden genomen met jonge zaailingen van Gloxinia,
Gesneria, Saintpaulia, Begonia semperflorens en jonge planten van
Scindapsus aureus.
De bestraling nam een aanvang op 12 december en vond plaats van
10 uur 's avonds tot 7 uur 's morgens.
a. Begonia

semperflorens

De proeven werden genomen met Rote Perle en Rosa Perle. Op
18 maart werd een deel der planten i.v.m. de ruimte verwijderd, waarvoor
de hoogte der planten gemeten werd en het aantal bloemstengels geteld.
Op 14 april werd de proef afgebroken en werden de overgebleven planten beoordeeld. De resultaten waren:
gemiddelde hoogte
gem. aant. bloemst.
Rote Perle
Rote Perle
Rote Perle
Rosa Perle
18 mrt 14 apr.18 mrt 14 apr.18 mrt 14 apr.18 mrt 14 apr.

T.L. 40 Watt
Phytor 40 W
Atlas 80 W
H.P. 125 W
H.O. 450 W
H.O. 225 W
Gloeilamp 200 W
Controle
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15 cm
18.5
17.7
18.7
13.4
16.1
17.1
11.9

13.5
15.0
17.2
16.4
13.4
13.3
13.5
12.1

16.6
18.6
17.1
17.4
13.0
17.4
14.3
12.1

11.4
14.6
19.2
16.0
14.2
14.4
16.5
9.6

2.7
3.0
2.7
3.4
2.7
3.0
4.6
2.3

5.4
4.6
4.6
4.6
4.1
4.3
4.1
3.3

2.6
2.9
2.9
2.6
3.0
3.0
4.6
2.6

3.1
4.1
5.4
5.1
4.1
4.0
5.3
2.8

b. Gesneria
Van deze planten werd op het moment van veilingrijpheid de hoogte
gemeten, terwijl de kwaliteit der planten in een puntenstelsel werd gewaardeerd. De resultaten waren:
hoogte
T.L. 40 W .
Phytor 40 W
Atlas 80 W .
H.P. 125 W
H.O. 225 W
H.O. 450 W
Gloeil. 200 W
Controle . .

15..3
15.6
16.3
14.9
15.2
13.9
21.0
19.8

waardering

cm
,
,
,
,
,

7.2
7.3
6.9
6.9
6.9
6.5
5.3
6.8

,

Alle belichte groepen bloeiden ongeveer 2 weken eerder dan de controleplanten, waarbij de bloei het vroegst was bij H.O. 225 W , gloeil.
en Atlas.
c. Gloxinia
Bij dit gewas werd de proef opgeheven op 12 mei, op welke datum
de diameter der planten en het aantal bloemen werd bepaald:

T.L. 40 W .
Phytor 40 W
Atlas 80 W .
H.P. 125 W

.
.
.
.

.
.
.
.

diam.

bloemen

23.7
20.3
18.8
21.1

6.2
6.1
6.0
5.4

cm
„
„
„

bloemen

diam.

H.O. 225 W .
H.O. 450 W .
Gloeil. 200 W .
Controle . .

.
.
.
. .

.
.
.
.

20.5
17.3
14.7
16.2

4.4
5.1
5.6
4.9

„
„
„
„

d. Saintpaulia
Ook bij dit gewas werd de diameter der planten en het aantal open
bloemen bepaald en wel op 10 mei.

T.L. 40 W .
Phytor 40 W
Atlas 80 W .
H.P. 125 W

diam.

bloemen

18.9
17.6
17.2
16.4

6.0
2.9
7.0
3.1

cm
„
„
„

H.O. 225 W
H.O. 450 W
Gloeil. 200 W
Controle . .

diam.

bloemen

16.9
14.0
14.6
11.3

3.3
0.6
1.7
0.4

e. Scindapsus aureus
Op 4 april werden de planten gemeten. Tussen de groepen waren
geen betrouwbare verschillen aanwezig, ook niet in de kwaliteit der
planten.
Samenvatting:
Vrijwel steeds was een vrij groot verschil aanwezig tussen de belichte
en onbelichte planten, zowel wat de groei als de bloei betreft. Vooral bij
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Gesneria kwam zeer sterk de rekkende 'werking van het gloeilampenlicht
tot uitdrukking. Overigens waren ook de controleplanten hier sterk gerekt,
vermoedelijk als gevolg van te weinig licht. Tussen de overige lichtbronnen waren minder grote verschillen aanwezig dan werd verwacht. Opvallend is het over het algemeen slechte resultaat van de H.O. 450 W in
deze proef.
Tussen T.L. en Phytor waren de verschillen gering bij deze verliehtingssterkte. De Atlas met een dubbel zo groot Wattage maakte vaak
een iets betere indruk.
PLANTENTEELT ZONDER AARDE
A. A. Steiner (T.N.O.)
Asparagus plumosus
Bij een proef met Asparagus plumosus in grindcultuur werd in het
jaar 1954 een meeropbrengst van 50 % verkregen boven teelt in grond.
Derhalve leek het gewenst na te gaan bij welke samenstelling van de
voedingsoplossing de hoogste productie werd verkregen. Aangezien een
dergelijke proef, waarvoor een 50-tal bakken nodig was, te kostbaar zou
worden in grindcultuur door het benodigde aantal pompjes, werd besloten haar met watercultuur uit te voeren. Verwacht mocht worden dat
hierin niet zo'n hoge productie kan worden bereikt.
Het doel was echter slechts een onderlinge vergelijking van verschillende verhoudingen van de voedingsstoffen.
In 1954 werd de proef reeds opgezet in 50 eternieten bakken voor
watercultuur. Deze proef geschiedde in een kas die qua klimaat eigenlijk
niet geschikt is voor deze teelt. Medio 1955 kon ruimte worden vrijgemaakt in de schoolkas, die zich beter voor dit gewas leent, hoewel ook
hier het klimaat niet ideaal is.
De proef werd opnieuw opgezet in juli 1955. Het is nog te vroeg om
conclusies te trekken uit de groeiverschillen ten opzichte van de verschillende onderlinge verhoudingen van de voedingsstoffen. Ten opzichte
van enkele andere voedingskwesties kunnen echter reeds conclusies worden getrokken.
Ie. Ijzertoediening aan de voedingsoplossing in de vorm van ferricitraat
op basis van 5 mg ijzer per liter, is onvoldoende. Het gewas wordt
geel. Hogere concentraties zijn niet beproefd.
2e. Ijzertoediening aan de voedingsoplossing in de vorm van een complex-verbinding (ferri-kalium-aethyleen-diamine-tetra-acetaat) is
reeds voldoende op basis van 3 mg ijzer per liter.
3e. Er werden 3 totale ionen-concentraties vergeleken n.1. 10, 20 en 40
mg-ion per liter. Dit komt ongeveer overeen met totale zoutconcentraties van ca. 0,6, 1,2 en 2,4 %.
Het jonge gewas ontwikkelt zich het beste bij 0,6 %. In een later stadium is het verschil met 1,2 % nog dubieus. De hoogste concentratie
(2,4 % ) geeft duidelijk groeiremming.
4e. Bij pH 5 wordt een voor de practijk te donker gewas verkregen. Bij
pH 7 treedt een sterke groeiremming op, die aan ijzergebrek wordt
geweten. De beste kleur werd verkregen bij pH 5,8 à 6,0. Het is niet
uitgesloten dat de pH-waarde minder invloed heeft bij grindcultuur,
omdat hierbij de ijzervoorziening op een geheel andere basis geschiedt (ferriseren van het grind).
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Het schema volgens welke de proef wordt genomen is vastgelegd in
het rapport „Werkplan voor de fundamentele proef over de ionenvoeding
van Asparagus plumosus te Aalsmeer".
Anjers
In 1955 werden 16 grindcultuurbedden ingericht met een oppervlakte
van 3 m 2 ieder. Hierin worden veel vergelijkende proeven genomen over
de voeding van anjers. Ook hier is het nog te vroeg om uitgebreide resultaten te kunnen vermelden. Na afloop van de proef (begin 1957) zal
hierover een uitvoerig rapport verschijnen.
Reeds nu blijkt dat de verhouding kalium-calcium van grote invloed is
op de productie, evenals het stifstofgehalte ten opzichte van de fosfaat
en sulfaatconcentratie.
Vast staat nu dat grind, waarin reeds gedurende 7 jaar anjers werden
geteeld, een sterke groeiremming geeft, indien het grind niet wordt „gewassen". Afspoelen blijkt reeds voldoende om weer een normale productie
te verkrijgen.
De proefinstallatie is gebouwd volgens het rapport „Proefinstallatie
voor anjers in grindcultuur op semi-technische schaal te Aalsmeer". De
proeven worden genomen volgens het rapport „Werkplan voor proeven
met anjers in grindcultuur te Aalsmeer".
Anthurium
Voor toekomstige proeven met Anthurium scherzerianum en A. andreanum werd een 12-delige proefinstallatie gebouwd met eenheden ter oppervlakte van l m 2 ieder. De proeven hiermede zullen in maart 1956 aanvangen.

ONDERZOEK V A N N I E U W E SPINTMIDDELEN
Drs W. Helle
Het aantal verschenen spintmiddelen is zo omvangrijk geworden dat
het onmogelijk is deze middelen vergelijkenderwijs in een practijktoepassing te onderzoeken, mede wegens ruimtegebrek.
Derhalve werden nieuwe spintmiddelen eerst getest volgens een weinig
ruimte vragende methodiek, alvorens tot proeven op groter schaal werd
overgegaan.
De werking en werkingsduur werden op onderstaande wijze bepaald:
Door planten in een bestrijdingsmiddel te dompelen en te laten drogen,
verkrijgt men op de plant een egaal verdeeld residu.
Dit residu is dodelijk voor spintmijten die ermee in contact komen.
Na enige tijd neemt de giftige werking van het residu af. Door nu met
regelmatige tussenpozen spintmijten op de met residu bedekte bladeren
te brengen, kan men op vrij eenvoudige wijze uit de verschillende
dodingspercentage's de „nawerking" van een middel te weten komen.
Als proefplant werd de stamslaboon gebruikt (voordelen: snelle groei,
kaal blad met flink oppervlak). Op de bladeren werden z.g. spintkamertjes bevestigd, waarin de mijten met een penseel gedeponeerd werden.
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De spintmijten waren afkomstig van een speciale kweek uit een kasruimte waar geen bestrijdingsmiddelen gebruikt werden. Het aantal
spintmijten per kamertje bedroeg 5; elke serie bestond uit drie spintkamertjes met een totaal van 15 mijten.
De controle geschiedde steeds na drie dagen.
Bij deze proef werden uitsluitend imagines (volwassen geslachtsrijpe
mijten) gebruikt. (Tetranychus urticae Koch).
De middelen werden toegepast in de aangegeven gebruiksconcentratie.
Gemiddelde temp. proefruimte ± 18° C.
OVERZICHT 1
Residueel effect op imagines
Dodingspercentage van residu.
na aantal dagen
EPN 300 spuitpoeder
Liro-malathion m.o. 50 %
Gesaspint m.o.
Basudine m.o.
Parathion m.o. 25 %

1
in 0,15 % opl. 100
in 0,2 % „ 100
in 0,1 % „ 100
in 0,1 % „
93
in 0,1 % „ 100

Water

0

3
100
73
53
13
100
7

5
80
93
0
13
7
7

7
93
93
20
13
0
0

9
93
38
0
13
13
20

11
33
0
0
0
7
0

Indien men een maat van 100 % doding aanhoudt, dan vinden we voor
de werkingsduur van E P N : 3 dagen
Malathion
Gesaspint
Basudine
Parathion

1 dag
1 dag
3 dagen

Echter na deze perioden blijken E P N en in mindere mate malathion
nog belangrijk na te werken.
Opvallend is de korte werkingsduur van Gesaspint (hoogstens
3 dagen). Met dit middel komt het dus vooral aan op de eerste klap.
Echter heeft Gesaspint belangrijke voordelen boven b.v. E P N en malathion. Parathion-resistente spint is n.1. in mindere mate gevoelig voor
E P N en malathion, daar deze middelen chemische verwantschap vertonen
(fosforzure esters). Gesaspint doodt echter parathion-resistente spint
zeer goed. (Gesaspint komt uit een totaal andere chemische familie: de
gechloreerde koolwaterstoffen). Van de behandelde middelen zijn alleen
E P N en parathion zeer giftig voor de mens.
Naast het onderzoek van de spint-imagines (volwassen dieren) werden
ook spinteieren in de proeven betrokken.
Spinteieren zijn bijzonder gevoelig voor allerlei mechanische invloeden.
Aanraken van eieren, zelfs d.m.v. een penseel is al schadelijk. Derhalve
werden spintwijfjes in de kamertjes gebracht en na 24 uur verwijderd,
zodat de gedeponeerde eieren niet aangeraakt werden.
Dode en levende eieren zijn vaak niet te onderscheiden. Derhalve
werd gecontroleerd 8 dagen na afzetting op het al of niet uitkomen van
een ei.
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Uit deze gegevens blijkt de lange werkingsduur en goede werking van
Chlorocide (Chloorparacide), Tedion, Murvesco en Ovoclor.
Sulphenone werkt aanmerkelijk korter en gezien de hoge voorgeschreven dosering staat het bij de eerste drie middelen duidelijk achter.
Die hoge dosering is ook de oorzaak van het hinderlijke residu dat optreedt na een bespuiting met sulphenone.
Zoals bekend geven chlorocide, murvesco en ovoclor vaak bladverbranding, iets wat met Tedion nog niet geconstateerd is.
De eidodende werking van parathion en gesaspint is vrijwel nihil.
Resumerend kan men van de onderzochte middelen zeggen:
EPN 300: werking goed, werkingsduur redelijk (9 dagen). Niet gebruiken tegen parathion-resistente spint.
Malathion: werking dubieus, werkingsduur redelijk (7 dagen). Niet
gebruiken tegen parathion-resistente spint.
Basudine: werking dubieus, werkingsduur zeer kort (1 dag). Niet gebruiken tegen parathion-resistente spint.
Gesaspint: werking goed, werkingsduur kort (1-2 dagen). Geschikt tegen
parathion-resistente spint.
Parathion: werking goed, werkingsduur vrij kort (3-4 dagen).
Sulphenone: werking goed op eieren. Werkingsduur voldoende( 16 dagen)
Ovoclor:
,,
,, „ ,,
,,
lang
(20 dagen)
Tedion:
,,
,, ,, ,,
,,
lang
(21 dagen)
Murvesco:
,,
,,
lang
(21 dagen)
Chlorocide:
,,
,, ,, ,,
,,
lang
(24 dagen)
De eidodende middelen kunnen gebruikt worden tegen parathionresistente spint.
Menging van deze middelen met niet eidodende middelen als E P N ,
Malathion, Basudine, Gesaspint en Parathion is zonder meer mogelijk.
Voor de schadelijke werking van enige middelen zij verwezen naar de
bijdrage: „Phytociditeit van nieuwe insecticiden", blz. 82.
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PHYTOCIDITEIT V A N N I E U W E INSECTICIDEN
Drs W. Helle
Met een aantal uiteenlopende middelen werden in gebruiksdosering
diverse planten behandeld, teneinde de schadelijke werking van deze
middelen na te gaan.
Aangezien echter de schadelijke werking van een insecticide afhankelijk is van een complex factoren (temperatuur, luchtvochtigheid etc.)
mogen de volgende resultaten slechts als oriënterend beschouwd worden:
Aldrin m.o. 25 %, werd vermengd met een hoeveelheid water in potten
gegoten in een dosering die berekend was voor 60 cc Aldrin m.o.
25 % per m 3 grond. Geen schade werd ondervonden bij Polyantharozen (Dorus Rijkers), anjers (William Sim) en Cyclamen.
Basudine m.o. 20 c/o, verspoten 15 cc op 10 1 water werd geen schade geconstateerd op Echeveria, Gerbera, Cyclamen, Kalanchoë, Sinningia,
Rosa (Dorus Rijkers) en Anjer (William Sim). Bloemen van Saintpaulia zijn voor dit middel gevoelig.
Basudine-rookstroken, bleken op dezelfde gewassen evenmin schade te
veroorzaken (1 strook op 100 m 3 ) .
Tedion V 18, spuitpoeder 50 %, verspoten 5 cc op 10 1 water. Geen
schade op rozen (Roselandia, Tawny Gold, Geheimrat Duisberg,
Dorus Rijkers, Moulin Rouge), Anjer, Gerbera, Cyclamen, Echeveria, Kalanchoë, Sinningia, Begonia. Bloembeschadiging van Saintpaulia.
Gesaspint, verspoten 10 cc op 10 1 water. Geen beschadiging bij Gerbera,
Kalanchoë, Sinningia, Cyclamen en anjer. Op sommige rozen dient
men voorzichtig te zijn met dit middel, beschadiging is n.1. gemeld
van Roselandia, Tawny Gold en Geheimrat Duisberg. Schade aan
bloemen van Saintpaulia. Gesaspint kan in anjerkassen zonder bezwaar verneveld worden (180-200 cc op 1000 m 3 ) .
Daar Gesaspint verwant is aan D.D.T., dient men voorzichtig te
zijn bij gebruik in Kalanchoë.
Malathion m.o. 50 %, verspoten 20 cc op 10 1water. Geen schade bij
Echeveria, Cyclamen, Sinningia, Kalanchoë, Ficus elastica, Ficus
pumila, Hedera, Scindapsus, Nephrolepis, Gerbera, Begonia, Cissus,
anjer en roos.

ALGEMEEN ZIEKTENONDERZOEK 1953 t/m 1955
Drs G. Scholten

Naast de proefnemingen op plantenziektenkundig gebied, die in de
jaarverslagen worden beschreven, wordt geregeld een deel van de tijd
besteed aan het onderzoek naar de oorzaak van incidentele aantastingen.
Dikwijls zal een dergelijk onderzoek het karakter dragen van een speciale
service aan een individuele kweker maar daarnaast heeft het toch ook
zeker een algemeen belang, daar bij het optreden van eenzelfde kwaal in
de toekomst de oorzaak bekend is, en dadelijk een advies gegeven kan
worden. In vele gevallen is gebruik gemaakt van de diensten van de P.D.
te Wageningen. Men is daar op de afdeling Diagnostiek speciaal voor dit
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werk ingericht en daardoor is het mogelijk dat sneller een betrouwbaar
resultaat wordt verkregen. Vele van de in Aalsmeer geïsoleerde schimmels zijn gedetermineerd door Dr J. A. von Arx van het Phytopathologisch Laboratorium te Baarn.
Voor vele van de hier volgende ziektengevallen staat in de tuinbouwgids een bestrijdingswijze aangegeven. Mocht dit niet het geval zijn dan
wende men zich voor advies tot het Proefstation voor de Bloemisterij, tot
het Rijkstuinbouwconsulentschap of tot de Plantenziektenkundige Dienst.
Anthurium
Als vermoedelijke oorzaak van een rotting van de bladstelen bij A.
andraeanum, waardoor deze plaatselijk zwart werden en omknikten, werden bacteriën geïsoleerd (P.D.). Uit planten met wortelrot uit dezelfde
kas werd een Fusariumsoort geïsoleerd.
Planten van A. scherzerianum met afstervende punten en randen aan
de bladeren bleken ernstig te zijn aangetast door de schimmel Rhizoctonia
solani (P.D.). Hoewel het wortelstelsel nog grotendeels intact was, waren
alle wortels omsponnen door het mycelium van deze parasiet.
Antirrhinum
Planten van winterbloeiende leeuwenbekken die verwelkingsverschijnselen vertoonden, waren onder aan de stengel aangetast door grauwe
schimmel, Botrytis cinerea.
Asparagus
In 8 gevallen van vergeling in het blad van Asparagus plumosus werd
door de P.D. en op het Proefstation Fusarium geïsoleerd uit de wortels,
die gedeeltelijk rot waren. Meestal betrof het de soort F. oxysporum; een
infectieproefje met deze schimmel toonde aan dat deze inderdaad een
verwekker van wortelrot bij Asparagus kan zijn.
Astilbe
Bij planten die tijdens het trekken van bladverbranding te lijden kregen,
en slechte wortels hadden, werd Thielaviopsis basicola uit de wortels geïsoleerd (P.D.).
ße^onia
Uit dode plekken in de bladeren van Begonia rex werden uitsluitend
bacteriën geïsoleerd. Een infectieproefje leverde geen resultaat op. Ook
uit aangetaste bladeren van B. hybrida groeiden bacteriën, die waarschijnlijk evenmin parasitair waren.
Uitval in een steksel van de var. Eges Favoriet werd veroorzaakt door
een Botrytis-soort.
Uit rotte meeldraden van de var. Exquisite isoleerden we Fusarium
oxysporum. In hoeverre hier ook andere schimmels een rol spelen is niet
bekend.
JBrome/iaceae
Voetrot schijnt een zeer ernstige kwaal té kunnen zijn bij de teelt van
Aechmea (Billbergia). Uit aangetaste planten werden enkele schimmels
geïsoleerd, o.a. een Verticillium en een Gliocladium soort. Het is twijfel83

achtig of deze als ziekteverwekker moeten worden beschouwd. In de
omgeving van Gent is nl. een ras van Fusarium oxysporum berucht als
voetrot-verwekker in de Aechmea-cultures.
Bouvardia
Voor het insterven van takken bij B. hybrida, welk verschijnsel gepaard ging met bruine ingezonken plekken op de takken, zijn waarschijnlijk bacteriën verantwoordelijk (P.D.).
Campanula
In enkele kassen op een bedrijf trad bij het begin van een zonnige
periode in de voorzomer plotseling verbranding op, die zich uitte in kleine,
duidelijk begrensde vlekjes op de bladeren. Door schermen werd uitbreiding voorkomen.
Calceolaria
Een ernstige aantasting van voetrot bij Calceolaria rugosa bleek veroorzaakt te worden door Phytopthora omnivora (P.D.).
Callistephus
Uitval bij zaaiasters bleek in Aalsmeer in de meeste gevallen veroorzaakt te worden door Phytopthora (P.D.), in mindere mate kwam Fusarium oxysporum voor, terwijl ook F. culmorum werd geïsoleerd. In Rijnsburg werd uitsluitend F. oxysporum aangetroffen.
Bij een Phythopthora aantasting beperkt de bruinverkleuring zich tot de
voet, bij F. oxysporum zet deze zich hoger (meestal eenzijdig) langs de
stengel voort.
Chaenomeles
Taksterfte bij Chaenomeles bleek te zijn veroorzaakt door Botrytis.
Chrysanthemum indicum
In enkele gevallen is het niet gelukt de oorzaak van verwelking bij
Chrys. indicum vast te stellen. Een ernstig geval deed zich voor bij de
var. Pink of Wales. Hier werden o.a. Fusarium oxysporum, F. culmorum
en Alternaria tenuis geïsoleerd. Infectieproeven zouden hier moeten uitmaken of een van deze schimmels parasitair is voor chrysanten.
Voor het plotseling optreden van dode bladeren bij de var. Rose
d'Amour, op verschillende plaatsen waargenomen, werd ook geen oorzaak
gevonden. De planten groeiden trouwens spoedig weer door.
Chrysanthemum maximum
Uit verwelkende planten van Chrysanthemum maximum werd een
Phoma-soort geïsoleerd; op het Phytopathologisch Lab. te Baarn vond
men in deze planten echter tevens Verticillium dahliae, die dit verschijnsel vermoedelijk veroorzaakt heeft.
Cissus
Op de bladeren van Cissus antarctica komen vaak bladvlekken voor.
Slechts in één geval is het gelukt, uit dergelijke vlekken een schimmel te
isoleren; dit betrof een import-partij die waarschijnlijk als gevolg van de
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omstandigheden tijdens het transport aangetast was door een Pestalotiopsis soort.
Cyclamen
Wortelrot bleek in verschillende gevallen gepaard te gaan met een
aantasting van Thielaviopsis basicola aan de wortels. Soms werd naast
deze schimmel ook Cylindrocarpon radicicola geïsoleerd (P.D.). Bij het
eigen onderzoek werd slechts een enkele maal Thielaviopsis aangetroffen,
terwijl steeds Cylindrocarpon aanwezig bleek te zijn. Deze schimmel
bleek in infectieproeven tevens de oorzaak te zijn van het scheuren der
knolletjes en van ingezonken bruine plekjes aan de voet van de bladsteel
waardoor de bladeren gemakkelijk afbreken.
Dianthus

caryophyllus

Aan materiaal van Amerikaanse Anjers werd wel het meeste onderzoek
verricht. Het komt immers vaak voor dat uitval in een kas wordt waargenomen, zonder dat nu dadelijk kan worden gezegd of deze aan vaatziekte moet worden toegeschreven.
Vaak werd het materiaal in Aalsmeer onderzocht, terwijl daarnaast
ook vele zendingen naar de P.D. werden gestuurd.
De resultaten, verkregen bij het onderzoek van verwelkende planten en
van partijen stek (merendeels import) die veel uitval vertoonden, zijn
als volgt:
51 x bacteriën
)
18 x Phialophora
> vaatziekten
16 x Fusarium oxysporum
)
23 x Fusarium culmorum
)
4 x Alternaria soort
> voet- en stengelziekten
3 x Botrytis soort
)
23 x bleef de oorzaak onzeker.
Doronicum
Voetrot bij Doronicum caucasicum moest worden toegeschreven aan
Botrytis cinerea (P.D.).
Euphorbia
Uit planten van Euphorbia fulgens met voetrot werd een Fusarium
soort geïsoleerd; waarschijnlijk F. culmorum. Een geval van afstervende
scheuten, gepaard gaande met bladval, werd nog niet tot klaarheid gebracht.
E. pulcherrima met sterk misvormde bladeren was waarschijnlijk aangetast door een virusziekte; sapinoculatie op tabak en Petunia bleef echter
zonder resultaat.
Ficus
Wij kregen herhaaldelijk bladeren van Ficus elastica var. decora en
ook van de bontbladige variëteit met bruinverkleurde plekken van verschillende vorm, meestal het meest opvallend langs de bladrand. Nooit
gelukte het, enige parasitaire oorzaak aan te wijzen, zodat in de meeste
gevallen gedacht moest worden aan een nadelige invloed van uitwendige
omstandigheden.
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ivïassale uitval werd enkele malen w,aargenomen bij een steksel in de
wintermaanden. In hoeverre hier het jaargetijde doorslaggevend is, kwam
niet vast te staan; er werden Rhizoctonia en een Fusariumsoort op het
aangetaste: weefsel aangetroffen. Bij een ontsmettingsproefje was het
resultaat van de contröle niet slechter dan _van een der toegepaste _ont . . .
smettingsmiddelen.

Forsythia
Het afsterven van scheuten na het uitlopen: in 't voorjaar van 1955
werd op enkele plaatsen waargenonien, ell moest worden toegeschreven
aan vorstbeschadiging (P.D.).
·
Fr~esia

Er kwamen veel gevallen voor van wortelrot bij 'zaai..-freesia's. Vrijwel
steeds bleek dit dooi' Fusarium oxysporum te worden veroorzaakt, welke
schimmel uit het ondergrondse gedeelte kon worden geïsoleerd. Enkele
malen kon bovendien Sclerotinia gladioli worden aangetoond (P.D.).
Tevens werd nog een aantasting gevonden die het vermoedelijke gevolg
was van· Rhizoctonia.
De oorzaak v,an een sterke paars-blauwe ver kleuring in het blad werd
niet gevonden.

Gerbera
Uit planten met voetrot isoleerde de P.D. de schimmel Verticillium
dahliae. Van dergelijke planten uit een grindcultuur werden isolaties
gemaakt die o.a. Fusarium oxysporum, F. culmorum, F. sol-ani en een
Phycomyceet opleverden.
Gesneria
Voor het verschijnsel van abnormale slechte groei, en bleke bloemen in
het naja.ar kon geen parasitair-e oorzaak worden aangewezen.

Gladiolus
Slechte groei bij een partij werd vermoedelijk veroorzaakt door droogrot
( Sclerotinia gladioli).
Ha.mamelis
Uit afstervende takken werd een schimmel gekweekt, die echter niet
nader gedetermineerd kon worden.

H eliotropium
Er kon geen oorzaak worden vastgesteld voor een verkleuring van de
zeer jonge, niet volgroeide bladeren. De ontwikkeling verliep verder
nor ma.al.

Hippeastrum
Over de oorzaak van een fijne -rodê'spikkeling 1n de bladeren en van
grote rode bladvlekken, waardoor het blad ontijdig afsterft, werd geen
zekerheid verkregen. Mogelijk is dit de reactie geweest van de boven,
grondse plantendelen op een zware aantasting van Rhizoctonia solani op
de wortels (P.D.).
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Hoga
Een ernstige wortelrot ... aantasting bij Hoya bleek veroorzaakt te wor..den door Rhizoctonia solani (P.D.).

Hgdrangea
Bij een partij jonge planten trad ernstig schèutrot op. Hier isoleerden
we Botrytis cinerea ( Gr,auwe schimmel).
Iris
De oorzaak. van een zeer -ernstige aantasting v.an Iris· foetidissima door
wortelrot werd niet met zekerheid vastgesteld. Door de P.D . werden o.a.
de schimmels Cylindrocarpon radicicola en Rhizoctonia solani geïsoleerd;
d.eze laatste is in Engeland als parasiet bij Iris foetidissima bekend.

Lathgtus
Bij jonge planten met verwelkingsverschijnselen werd door de P.D.
Thielaviopsis basicola, de verwekker van bodemmoeheid bij Lathyrus.
geïsoleerd.
Lilium
Uit aangetaste delen van L. auratum bollen van een slechte partij
groeiden verscheidene schimmels o.a. een Fusarium soort. F. oxysporum
werd verschillende malen aangetroffen als oorzaak. van bolrot bij L. speciosum rubrum en L. formos,anum White Superior~
Voor regelmatige bruine vlekken in het blad van een plant van L. regale
kon geen oorzaak worden gevonden.
Sapinoculatie op tabaksplanten (White Burly) met sap van een zaailing, toonde aan dat deze hoogstwaarschijnlijk besmet was met Cucumis
virus 1.

Lunaria
Uit Judaspenningplanten, waarin veel uitval door voetrot voorkwam,
werd een niet nader gedetermineerde schimmel (Phycoinyceet) geïsoleerd,
Nertera
Het leverde enige moeilijkheden op om de oorzaak van smeul vast te
stellen. Tenslotte bleek bij onderzoek door de P.D. dat hier sprake was
v.an een aantasting door een Botrytis soort.

Orchideeën
Aan de onderzijde va.n de oude bladeren van Cypripedium komen dikwijls bruü;1.e vlekjes .voor . Deze moeten worden toe_geschreven aart hoge
relative vochtigheid (P.D.).
Uit .rotte.wortels van een Phalenopsis plant, die een. slechte groei vertqond,e, werden alle~n h,acter_i~n _geïsoleerd. Het i13 niet zeker dat ~eze
para~itair zijn. Van typische paarsblauwe vlekken in het blad van Epiden•
drum gelukte het niet. de oorzaak vast te"lstellen.

Paeonia
H_et weg.smeulen van jonge-;scheuten_.in ·het voorjaar-werd aan Botr:ytis
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paeoniae toegeschreven; misschien ten onrechte want bij isolatie groeide
hier de schimmel Rhizoctonia solani uit.
Palmae
Gele, borstelvormige sporenhoopjes op de bladeren van Phoenix canadensis werden veroorzaakt door de schimmel Graphiola phoenicis.
Pelargonium
Onderzochte stekken van P. zonale uit een steksel dat mislukte vertoonden plaatselijk bruine en opgezwollen plekjes, die later in rotting
overgingen. Dit verschijnsel was een gevolg van aantasting door de
grauwe schimmel, Botrytis cinerea.
Voor kleine groene, later verkurkende, knobbeltjes aan de onderzijde
van het blad bij P. peltatum werd geen oorzaak gevonden, evenmin als
voor kleine opgezwollen plekjes in het bad van een variëteit van P. grandiflorum. Mogelijk moesten deze worden toegeschreven aan een bacterieziekte (P.D.).
Primula
Voor slechte groei bij Primula malacoides kon geen oorzaak worden
gevonden; achteraf is hier gedacht aan schade door een onkruidbestrijdingsmiddel.
Hartrot bij Primula obconica, dat gepaard ging met een sterke ontwikkeling van Botrytis (grauwe schimmel) op de bladeren, werd waarschijnlijk veroorzaakt door Rhizoctonia solani.
Prunus
Voor een geval van taksterfte bij Prunus serrulata kon geen parasitaire
oorzaak worden vastgesteld.
Rochea
Voor het vrij veel voorkomende verschijnsel van rode vlekken in het
blad bij Crassula's, waarna de takken van onderen grotendeels kaal
worden, gelukte het niet, een verklaring te vinden.
Rosa
Bladval bij rozen werd in een groot aantal gevallen veroorzaakt door
de schimmel Mycosphaerella rosigena. Deze parasiet, die bij de kwekers
bekendheid heeft gekregen als „Amerikaans Zwart" wordt steeds veelvuldiger aangetroffen.
In enkele gevallen werden grote knobbels op de veredelingsp'laats geconstateerd, hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door Agrobacterium tumaefaciens. Dit verschijnsel deed zich vooral voor wanneer R. multiflora als
onderstam werd gebruikt. De oorzaak van vlekken op de takken, waarna
deze afstierven (Mad. Ofman) werd niet opgehelderd, evenmin als een
geval van uitval bij Queen Lucia waar mogelijk een verkeerde onderstam
gebruikt was. Mede naar aanleiding van dit geval is een onderstammenproef opgezet.
•••••Saintpaulia
Wegrotten van de plantjes, beginnende bij de wortel en overgaand in

hartrot, moest waarschijnlijk aan Rhizoctonia worden toegeschreven. Voor
misvormde bladeren met lichte vlekken werd geen oorzaak gevonden.
Sansevieria
Uit planten, die afsterven tengevolge van rotting van wortels en wortelstok werd herhaalde malen een Fusariumsoort geïsoleerd (P.D.). Rotting van de wortelhals welke ernstig optrad bij een geïmporteerde partij,
werd veroorzaakt door Aspergillus niger; deze schimmel heeft vermoedelijk de planten aangetast tijdens het transport (P.D.). Dode plekken op
de bladeren, naast gezwollen glazige plekken, werden misschien door
verbranding veroorzaakt.
Selaginella
Voor bruinverkleuring en dientengevolge afsterving der planten werd
door ons geen oorzaak gevonden.
Senecio
Bloeiende Cineraria-planten die tegronde gingen aan voetrot (tijdens
de gehele cultuurperiode was regelmatig uitval opgetreden) bleken te zijn
aangetast door Verticillium dahliae (P.D.).
Een stagnatie in de groei, die zich bij een bepaalde partij planten
voordeed, moest worden toegeschreven aan loofdood, een arsenicumhoudend onkruidbestrijdingsmiddel. Hiermee was het vorige seizoen gespoten
op het terrein waar deze planten enige tijd gekuild waren geweest.
Uit afgestorven vlekjes, die hoofdzakelijk op de onderste bladeren voorkwamen, maar geregeld in aantal toenamen, werd in één geval een Alternariasoort geïsoleerd; een schimmel van dit geslacht staat bekend als
verwekker van bladvlekken bij Cineraria.
Sinningia
Uit rotte plekken die optraden in de bladeren van een Gloxinia-cultuur,
zodra deze met de turfmolm in aanraking kwamen, werden alleen bacteriën geïsoleerd. Een infectieproefje bewees dat deze waarschijnlijk niet
de oorzaak van het verschijnsel waren.
Stephanotis
Voor het optreden van wortelrot kon geen oorzaak worden gevonden.
Strelitzia
In een kas deed zich het verschijnsel voor dat op de bladeren zeer veel
kleine plekjes afgestorven weefsel voorkwamen, soms reeds op de jonge
bladeren, die dan voortijdig afstierven. Een verklaring kon niet worden
gevonden.
Syringa
Van het afsterven van takken, gepaard gaande met inwendige bruinverkleuring tijdens het trekken, werd de oorzaak nog niet vastgesteld.
Varens
Uit materiaal van Adiantum, waarbij voortdurend bladeren en bladstelen door rotting werden aangetast, werden verschillende schimmels
geïsoleerd, die echter niet als ziekteverwekkers bekend staan.
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Viola
Materiaal van een tweetal akkers met zaadplanten, die in ernstige mate
door verwelkingsziekte werden geteisterd, werd opgestuurd naar de P.D.
In een geval waren de planten ernstig aangetast door Botrytis cinerea;
in het tweede, waar de grond zeer vochtig was, bleek Rhizoctonia solani
de oorzaak te zijn.
ONDERZOEK NAAR D E W E R K M E T H O D E MET D E
GEWA-MESTVERDUNNER
J. H. Croockewit

Het doel van het gebruik van de Gewa-mestverdunner is,om een geconcentreerde oplossing van kunstmeststoffen in elke gewenste verdunningsverhouding gelijktijdig met het sproeiwater uit de leiding toe te dienen,
zodat watergeven en bemesten in één handeling worden verricht.
Het apparaat bestaat uit een stalen ketel, waarin een rubberzak opgehangen kan worden. Deze zak kan gevuld worden met ca 25 1. geconcentreerde kunstmestoplossing. Het sproeiwater doorstroomt de ketel
langs de rubberzak, waarbij de druk op de rubberzak zich wijzigt en
afhankelijk is van de doorstroomsnelheid van het water in de aanvoerleiding. Via een mengkraan, waarmee de juiste dosering kan worden
ingesteld komt de geconcentreerde oplossing in het sproeiwater.
Het beproevingsrapport 13/4655 van het I.T.T. te Wageningen vermeldt dat met de stelkraan op de Gewaverdunner elke gewenste concentratie verhouding te verkrijgen is.
De juiste werkwijze met de Gewa-mestverdunner werd te Aalsmeer
beproefd op een bedrijf met anjers in tabletten. Als kunstmeststof is ASF
korrelmest gebruikt. In samenwerking met het laboratorium van de
Albatros Superfabrieken te Pernis werd een onderzoek ingesteld naar
de oplosbaarheid van ASF korrelmest in water.
Oplosbaarheid ASF korrelmest: Een gewichtshoeveelheid ASF werd
gedurende 2 uren geschud met 50 ml. water en na 24 uur staan afgefiltreerd. Het gewicht van de opgeloste zouten werd na indampen en
drogen en het gewicht van het residu na drogen bepaald.
Aldus:
ASF 12-15-18
per ml. gedest.
water

10 g
15 g
20 g

Gew . % onoplosbaar
7.0 %
9.8%
13.3 %

oplosbaar
93,0 %
90.2 %
86.7 %

ASF 12-10-18
10 g
15 g
20 g

10.7 %
13.2 %
13.0 %

89.3 %
86.8 %
87,0 %

10 g/50 ml.
regenwater \Z2 u - roeren en fijnmalen:
ASF 6-18-28
10 g
15 g
20 g

10.7%
11.5%
22.6 %
35.8 %

89.3 %
88.5 %
77.4 %
64.2 %
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9-10-23
8.3 %
14.4 %
24.2 %

10 g
15 g
20 g

91.7
75.8

T e Pernis werd in de A S F laboratoria de oplosbaarheid van ASF
12.10.18 onderzocht en daarbij de samenstelling van de verkregen oplossing bepaald. Ook hier bleek, dat bij een concentratie van lö °/cren
oplosbaarheid van bijna 90 % is verkregen terwijl de verhouding der
elementen N.P.K. geen noemenswaardige wijziging door deze wijze van
oplossen ondergaat.
Bij de praktische toepassing werden oplossingen van ASF vervaardigd
met regenwater na \/2 u u r roeren van 6 kg. ÀSF per 30 1. water. De
oplossingen werden na 24 uur staan bemonsterd en daarna via de Gewa
met welwater vermengd verspoten. De bemonsterde oplossingen van
resp. ASF 12-15-18; 23-23-0 en 9-10-23, werden te Pernis onderzocht,
waaruit bleek, dat ook in de praktijk bij de te volgen eenvoudige methode, de ASF korrels ruim voldoen aan de voor de praktijk gestelde eisen
van een gelijkmatige oplossing van alle elementen bij een oplossingsverhouding van 1 kg. ASF korrelmest op 5 l. water, waarbij dient te
worden geroerd tot geen korrels meer in het neerslag zijn. Deze mengverhouding is zeer belangrijk.
Na bezinken van het slib is dan de heldere bovenstaande vloeistof te
gebruiken, 25 1. oplossing van 5 kg. ASF blijkt, vermengd 1 op 102 en
verspoten op anjertabletten, gewenst voor een aanvullende bemesting
van 100 m 2 grondoppervlak.

GRONDONDERZOEK
Grondmonsters voor onderzoek te Naaldwijk
J. H. Croockewit en C. Roosjen

Zoals in het jaarverslag 1954 is vermeld, is naast het volledig onderzoek, ook het beperkt grondonderzoek mogelijk.
In vele gevallen, waar de eigenschappen en de aard van grond en
gewas bekend zijn en alleen een aanvulling van kunstmeststoffen tijdens
de teelt nodig zal zijn, biedt het beperkt onderzoek tegen geringere
kosten, dan ook de voorkeur. In de praktijk is dan ook gebleken, dat
het beperkt grondonderzoek en de daaruit verkregen resultaten ter beoordeling en ter advisering zeer goed voldoen.
De volgende monsters werden naar Naaldwijk verzonden:
Voor volledig onderzoek
495 monsters
Alleen: N, P, Paz, K, Gloeirest en N a C l
42 monsters
Alleen: N, P, Paz, K,
36 monsters
AUeen: CaCO : j , pH, Fe, A l , Gloeirest en N a C l
4 monsters
Alleen: C a C 0 3 , pH, Fe en Al
14 monsters
Totaal

591 monsters
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Het onderzoek geschiedde ten behoeve van: kwekers binnenland
516 monsters, kwekers buitenland 53 monsters n.1.: (België 4, Duitsland 16, Engeland 18, Italië 9, Zweden 5, Zwitserland 1), Proefstation
Aalsmeer 17, overige (niet afkomstig van kwekers) 5.
Het aantal monsters, onderzocht voor kwekers binnenland was in de
laatste jaren als volgt:
1950
1952
1954
1955

Onderzocht te Naaldwijk
767
630
509
516

Onderzocht te Aalsmeer
346
161
153
148

Na een verminderde belangstelling voor het onderzoek te Naaldwijk
en te Aalsmeer uitgevoerd, is althans in dit jaar het aantal grondmonsters
tezamen (664), ongeveer gelijk gebleven aan dat van 1954 (665).
Door een snellere behandeling van de binnengekomen monsters, door
de mogelijkheid van beperkt onderzoek en door verspreiding van briefkaartformulieren ter invulling en inzending voor het aanvragen van
grondmonstername is getracht meer service te verlenen.
De verzonden monsters omvatten de volgende grondtypen:
Kasgronden 377, verspeen- en oppotgronden 69, bak-tabletten
en kuilgronden 65, tuin-gazon- en buitengronden 52, bosbladen bladbaggergrond 10, compost 3, bagger-Wilnissergrond en
kleigrond elk 1, Vinkeveense grond en Vinkeveense molm, tezamen 3, grond van grondmengselproef 3, Legmeergrond 2,
kippenmest en stalmest elk 1, onbekend 2.
Het onderzoek geschiedde ten behoeve van de volgende cultures:
Anjers (194 monsters), rozen (188), Cyclamen (37), Hortensia (21),
Freesia (20), sering (10), Euphorbia (8), Gerbera en Lathyrus (elk
7 monsters), chrysant, snijbloemen, snijgroen (elk 5 monsters), Anthurium, Azalea, Violier (elk 4 monsters), Ficus (3), Cineraria, grasgazon, Poinsettia, Primula (elk 2 monsters), diverse overige gewassen,
w.o. Begonia, Bouvardia, Croton, Dahlia, Kalanchoë, lelie, Prunus,
perkpl., Sansevieria, tulpen, groenten enz. (totaal 12 monsters), diverse
potplanten in gemengde cultures (28 monsters), gewas nog onbeslist
21 monsters.
Grondonderzoek te Aalsmeer
Naast het grondonderzoek ten behoeve van kwekers en omvattende
de bepaling van gloeirest- en keukenzoutgehalte met in enkele gevallen,
tevens pH en C a C 0 3 , werden ten behoeve van bemestings- en cultuurproeven, uitgevoerd door het Proefstation, ook grondmonsters onderzocht volgens de Morgan-Venemamethode en werden physische bepalingen van grondmonsters verricht.
De maandelijks vanuit Wageningen ontvangen 5 contrôlemonsters
werden onderzocht volgens de Morgan-Venemamethode en op pH. In
enkele gevallen werd door Ir. Wezenberg op enige bedrijven ter plaatse
nog het koolzuurgasgehalte van de bodemlucht bepaald.
Gloeirest en keukenzoutgehalte, pH en CaCOs en P 2 O g .
Behalve de monsters, die ten behoeve van het eigen onderzoek in
vrband met bemestings- en cultuurproeven werden behandeld, omvatte
het onderzoek nog 160 monsters, waarvan ten behoeve van kwekers
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(148 monsters), particulieren niet kwekers (1), overige Instituten (8),
Duitsland (1), Engeland ( 1 ) en Zwitserland (1).
Het onderzoek van deze 160 monsters omvatte: Gloeirest + N a C l
+ CaCOj, + pH (5 monsters), Gloeirest + N a C l + pH (19). Gloeirest + N a C l ( 1 3 0 ) , C a C O 3 + pH (2). Alleen pH (3). Alleen P 2 0 5 (1).
De monsters werden naar hun herkomst als volgt ingedeeld:
Kasgronden (65), potgronden (20), kuilgronden (11), turfmolm (11),
Vinkeveense grond (8), bladgrond (7), buitengrond (7), tablettengrond
(6), baggermolm en molmig goed (7), Sphagnum (5), Wilnisgrond (1).
Zaai- en verspeengr. (3), Naaldenbosgrond (1), natuurlijke mest (4),
compost (1 ), zand ( 1 ), onbekend (2).
Kasgronden: 65 monsters. Hiervan werd er één alleen op pH en één
alleen op P2O5 onderzocht. Van de overige 63 monsters, onderzocht
op gloeirest en N a C l bleken 17 monsters een gloeirest te hebben
kleiner dan 0,45 % en 20 monsters een NaCl-gehalte minder dan 0.05 %,
23 monsters hadden een gloeirest groter dan 1% en 15 monsters een
NaCl-gehalte groter dan 0,13 %.
Potgronden: 20 monsters.
gloeirest <0.45 c/o: 5 monsters
N a C l <0.05 %: 12 monsters
gloeirest >1
%: 8 monsters
N a C l >0.13 %: 2 monsters
In verband met het humusgehalte is de schadelijke grens in sommige
gevallen hoger dan 0,45 % gloeirest of 0,05 % N a C l . (Zie Tuinbouwgids).
Kuil-, zaai- en verspeengronden, tablettengrond en naaldenbosgrond:
21 monsters, waarvan 1 monster alleen pH en C a C 0 3 werd bepaald:
gloeirest <0.45 %: 6 monsters (tabletten 1, kuilgr. 3,
nld. bosgr. 1, zaaigr. 1)
gloeirest >1
%: 6 monsters (tabletten 2, kuilgr. 4 ) ,
NaCl
<0.05 %: 9 monsters (tabletten 2, kuilgr. 4,
zaaigr. 2, nld. bosgr. 1)
NaCl
> 0 . 1 3 % : 9 monsters (tabletten 3, kuilgr. 5,
verspeengr. 1 )
Turfmolm, bladgrond, Vinkeveense grond, buitengrond, totaal 33 monsters, waarvan 2 monsters buitengrond alleen onderzocht op pH en
CaCOg.
Gloeirest minder dan 0.45 % : 15 monsters en wel turfmolm 6, bladgrond 7, Vinkeveensegr. 1, buitengr. 1.
Gloeirest meer dan
1 % : 8 monsters en wel turfmolm 2, Vinkeveensegrond 3, buitengrond 3.
N a C l minder dan
0.05 % : 9 monsters en wel: turfmolm 2 en bladgrond 7.
N a C l meer dan
0.13 % : 6 monsters en wel: turfmolm 1, Vinkeveensegrond 4, buitengrond 1.
V a n de overige monsters hadden alleen het zand en de compost een
gloeirest van minder dan 0.45 %, de 4 monsters natuurlijke mest,
4 Sphagnummonsters en 2 monsters molm hadden een gloeirest van meer
dan 1 %.
Behalve de bovengenoemde monsters werden ten behoeve van bemestingsproeven en ter controle van de uitwisselingsmonsters voor experimenteel onderzoek volgens de Morgan-Venemamethode nog 356 monsters uitsluitend ten behoeve van het Proefstation onderzocht.
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Morganbepalingen N 0 3 , N H 4 + P - K, Mg, Ca (volledig) 7 monsters,
Contrôlemonsters Wageningen (54), Morganbep. N 0 3 , N H 4 - P - K
(96), Morganbepalingen N 0 3 , N H 4 (7), Morganbep. P (1), Morganbep. Fe en Al (11), gloeirest, N a C l , pH, C a C 0 3 (3), Glr., N a C l pH
(3), gloeirest + N a C l (24). Alleen pH 149. Alleen C a C 0 3 (1).
Met het laboratorium voor Landbouwscheikunde der Landbouwhogeschool te Wageningen en enige andere proefstations en proeftuinen in de
tuinbouwsector is overeengekomen om iedere maand 5 contrôlemonsters
te onderzoeken op pH en volgens de Morgan-Venemamethode. Door uitwisseling van de uitkomsten van deze monsters kon de apparatuur en
werkwijze op juistheid gecontroleerd worden.
Het zand, de compost en 2 baggermonsters hadden een NaCl-gehalte
van minder dan 0,05 %. De 5 Sphagnummonsters, 3 stalmestmonsters,
en 1 molmmonster had een NaCl-gehalte van meer dan 0,13 %.

WATERONDERZOEK
J. H. Croockewit

Het kanaal- en boezemwater te Aalsmeer en Aalsmeer-Oost werd dit
iaar alleen in het winterseizoen op een 8-tal plaatsen bemonsterd en
onderzocht. Alleen tijdens vorstperiode of andere afwisselende weersomstandigheden is de controle mogelijk gewenst. In normale omstandigheden is gedurende de laatste jaren het zout- en keukenzoutgehalte steeds
gunstig laag geweest.
Het totale zoutgehalte varieerde van 649—1338 mg/l.
Het chlooriongehalte varieerde van 96—160 mg/l of overeenkomende
met een NaCl-gehalte van 158—263 mg/l.
Het kanaal- en boezemwater werd als giet- en sproeiwater dan ook
in dit jaar met gunstig resultaat gebruikt. (Schadelijke grens 300 mg
Cl'ion of 500 mg NaCl per 1.)
Slootwater.
23 monsters slootwater werden onderzocht op totaal zoutgehalte
(variërende tussen 584 mg/l te Nieuwveen en 6.460 mg/l te Noordwijk)
en op Chlooriongehalte (variërende tussen 107 mg/l te Aalsmeer en
2.214 mg/l te Noordwijk, overeenkomende met 176 en 3650 mg NaCl
per 1.). Het watermonster met het hoge zoutgehalte bevatte bovendien
stinkende verontreinigingen met rottende afvalprodukten.
Welwater.
Meer en meer wordt welwater in plaats van slootwater gebruikt.
Is goed welwater te verkrijgen dan is het voordeel, dat de samenstelling
hiervan weinig verandert, dat de temperatuur van dit water vrij constant
blijft, wat in de winter voordelen biedt, en dat verontreiniging en besmetting van dit water gemakkelijk vermeden kan worden.
30 monsters welwater werden ten behoeve van kwekers onderzocht
op zout- en keukenzoutgehalte. Het totale zoutgehalte varieerde tussen
340 mg/l te Warnsveld en 1940 mg/l te Hoofddorp, het Cl'ion-gehalte
tussen 28 mg/l te Aalsmeer en 383 mg/l te Hoofddorp, overeenkomende
met 47 en 632 mg NaCl per liter. In verband met de Azaleacultuur
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werden een H-tal van deze welwatermonsters bovendien nog onderzocht
op de hardheid (variërende van ll,4°d of 114 mg CaO/1 tot 42,6°d of
426 mg CaO per 1.), de pH 6.96—8.01 en ijzergehalte (0—25 mg/l).
Een laag kalkgehalte, een pH van ± 7 en het ontbreken van ijzerverbindingen is naast een laag zoutgehalte het meest te verkiezen als
gietwater.
Ijzerverbindingen in het water veroorzaken een bruine ijzerroestaanslag op bladeren en kasruiten. Door het welwater enige tijd ( ± 1 à 2
dagen) aan de lucht blootgesteld te laten staan of te verwarmen worden
de ijzerverbindingen onoplosbaar en kan het heldere water worden
gebruikt.

HET ONDERZOEK E N D E BEHANDELING
V A N HET KETELW A T E R
). H. Croockewit

Ook in het stookseizoen 1954/1955 is een behandeling en onderzoek
van ketelwater uitgevoerd op een 15-tal bedrijven.
Adviezen en medewerking door controle-onderzoek in bepaalde gevallen werden gegeven door de deskundigen van de Imperial Chemical
Industries (Holland) N.V. te Rotterdam, de stooktechnicus, de Heer
Weyman, terwijl ook van Ir. H. J. M. Krijnen van het I.T.T. te W a g e ningen, de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst en het Proefstation te
Naaldwijk veel belangstelling en medewerking werd ondervonden.
Op de kwekerijen zelf is in vele gevallen door de belanghebbenden
zelf een onderzoek verricht, waarbij met chemicaliën in druppelflesjes,
het water in reageerbuisjes werd beproefd op alkaliteit, hardheid en
fosfaat in oplossing. Deze methode geeft althans enig inzicht in de
uitwerking van de gebruikte chemicaliën. Een controle-onderzoek op het
laboratorium blijft echter nog steeds noodzakelijk.
A. Het onderzoek van het water
Het ketelvoedingswater werd onderzocht op alkaliteit " P " (totale
alkalische stoffen), alkaliteit " M " (stoffen die de alkaliteit boven pH 4
veroorzaken), alkaliteit PBaCl2 (de hoeveelheid natronloog), totale
hardheid (uitgedrukt in mg CaO-kalk-per 100 ml. water), fosfaatgehalte,
totaal zoutgehalte, NaCl en in sommige gevallen het gehalte aan
Natriumsulfaat.
Het circulatiewater, behandeld met "Alfloc'-middelen werd onderzocht op alkaliteit P, alkaliteit PBaCl2, gehalte aan natriumsulfiet, totaal
zoutgehalte en NaCl-gehalte.
De uitgevoerde werkwijzen en behandelingen:
Het

ketelvoedingswater

W o r d t waterleidingwater gebruikt dan is het mogelijk een onthardingsapparaat (ionenuitwisselaar) te gebruiken. Echter is toevoeging
van chemicaliën voor het binden van de vrije opgeloste zuurstof en het
verkrijgen van de gewenste alkaliteit noodzakelijk.
95

Zonder deze voorzorgen is men niet zeker, lndien dit' water wordt
gebruikt in circulatiesystemen, gevrijwaar~ t~ zijn van cor.rosieV-e a_an.tastingen in de iristallatie.
Bij gebruik van slootwater doet zich de moeilijkheid voör, _dat de
samenstelling hiervan zeer kan verschillen. Waar dit moge"lijk 'was, is
een voorbehandeling met kalk en soda toegepast, op dezelfde wijze als
in het vorige jaarve:fslag beschreVeti is.
In overige gevallen, waar een mogelijkheid tot een voorbehandelîng
ontbrak en slechts gedurende enkele dagen ( 1rrondstomen) dit water
werd gesuppleerd, IS een behandeling in de ketel met trinatriumfosfaat
toegepast. In één geval bij een warmwaterketel met geringe stoomruimte,
gaf bij grondstomen de grote hoeveelheid gevormd slib, aanleiding tot
opkoken en verontreiniging van de stoom met grote hoeveelheden water,
zodat deze behandeling _moest word.en beëindigd.
In een .:lndei ·geval
·de ·samén.st~iH:iig Van hê:t slootWclter zo on..gunstig (hardheid 55°D}, dat'zonder mogelijkhdd van voorbehandeling
dit water niet gebruikt kon worden en het inmiddels verkregen welwater
werd gebruikt,
-

was·

Welwater
Het is geb_leken, dat ook zonder toevoeging va~ chemicaliën, dekalk
uit het .wdwater slei:;hts slib vormt en geen ketélsteen. Het noodzakelijk
veelvuldig _afspüien ter voorkoming van het samenbakken -van het gec

vormde slib;:geeft echter extra wqrmt_e. . _en sp~iverlieZen.
Welwater heeft .het grote voorde,el dat de samenstelling constant
blijft en.dus een.eenm.aal vastgestelde kiilk-sodagift ier voorbehandèling,
bij. een_ goede µitvoeri~g _gunstig resUltaat zal_ blijven gev~n. ·
-·
Op een bedrijf waarbij e,en voorbehandeling werd toegépast, is 11e·
bleken dat doo_r verbetering van· de bezinkcb,akken en een roer-menginstaHatie de _verkre$en ;resultaten zeer verbeterd _zijn.

B. De behandeling van ketelwater
Deze beperkte zich in de meeste gevallen tot de toevoeging van
trinatriumfoslaat. Regelmatig en veelvuldig afspuien is nodig om te hoge
, alkaliteit te vermijden. Door te hoge alkaliteit is gebleken, dat pakkings·
materiaal en loden- ·nagels aangetast worden. Door andere _fosfaten te
gebruiken ( "Alfloc") is zonder verdere verhoging van de alkaliteit het
fosfaatgehalte op peil te houden.

C. De behandeling van het water in warmwatercircul.atiesystemen
-lage-druk
In een gésloten systeem met te·mperaturen tot ± 80° kan Weïnig nieuwe
afzetting of corrosie optreden. Bij gekochte ketèls met ketelsteenafzetting
en.bij tussentijds voor grondstomen gebruikte ketels is een behandeling
zeer gewenst.
Dit is uitgevoerd met de z.g. Alflocmiddelen. De te gebruiken hoeveelheden zijn afhankelijk van de waterinhoud van het systeem, samenstelling
van het water en eventuele ketelsteeni..
Het resultaat varr de behandeling is slechts vast ie stellen op grond
Van contróleönderzoek van het water.
·
·
In een enkel tot dusver behandeld geval werd de ketel àfgespuid en
bleek bij het openen slechts slib, oude stukken losgelaten ketelsteen en
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weinige aan de wand gehechte resten bros en gemakkelijk te verwijderen
steen aanwezig te zijn,
De behandeling en controle dient echter met de nodige zorg en regelmaat te worden uitgevoerd. In een enkel geval werd aan deze voor,...
waarden niet geheel voldaan en bij het openen van de ketel waren oude
afzettingen en ketelsteen ter dikte van enige mm nog aanwezig. De
ketelsteen was echter bres en zacht en bleek onder inwerking van de
gebruikte Alflocmiddelen zeker minder kwaadaardig te zijn. dan wanneer
geen enkele behandeling zou zijn toegepast .

...
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