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VOORWOORD

Helaas zal dit voorwoord moeten beginnen met het vermelden van
het grote verlies, dat het Proefstation heeft geleden door het plotselinge overlijden van zijn voorzitter, de heer J. D. Tas.
Vanaf 1946 heeft de heer Tas deel uitgemaakt van het dagelijks bestuur, waarvan de laatste 4jaren als voorzitter. En juist in deze functie
heeft hij al zijn krachten ingezet om de nieuwe ontwikkelingen op het
Proefstation te stimuleren. Helaas heeft hij de realisatie van de vele
plannen niet mogen beleven. Het heeft het bestuur en het personeel
grote voldoening gegeven dat op 9 januari 1964 de Waarderingsprijs
van de Vereniging „De Nederlandse Bloemisterij" postuum aan hem
werd toegekend.
In zijn plaats werd nog geen nieuw bestuurslid aangewezen. Wel
kwam een uitbreiding van het bestuur in de loop van het jaar tot
stand. Als nieuwe bestuursleden werden benoemd de heren J. Vianen
(Rijnsburg) en J. Arends (Paterswolde), aangewezen door de KringBloemenveilingen en de heer H. v. d. Dussen ('s Gravenmoer), aangewezen door de Kring Bloemist-Handelskwekers. Hierdoor werd de
landelijke betekenis van het Proefstation nog sterker beklemtoond.
De bestuursleden zijn thans afkomstig uit Aalsmeer (4 -4- vacature),
Assendelft, Rijnsburg, Voorschoten, Den Haag, Honselersdijk, Paterswolde, Veenendaal, Lent en 's Gravenmoer. De heer A. de Zoeten
meende zich i.v.m. drukke werkzaamheden te moeten terugtrekken.
Hij werd vervangen door de heer E. W. van Ginkel te Veenendaal.
Door het ruimtegebrek verrichten Mej. Ir. L. Leffring en Dr. Ir. W.
Sytsema nog een belangrijk deel van hun onderzoek te Wageningen.
Bij het middelbaar- en tuinpersoneel vonden verschillende mutaties
plaats. Zo vertrokken de dames mej. Roosjen, mej. Schinkel, en de
heren Wesseling, Middelkoop en Wolmerstedt naar elders, terwijl in
de loop van het jaar de heren Sölner, de Jonge, Beuzenberg, v. Dijk
en Bakker in dienst traden.
De nieuwbouw ondervond ondanks vertraging een goede voortgang.
Een belangrijke gebeurtenis vormde de „eerste" steenlegging, die op
27 juni plaats vond. De plechtigheid werd verricht door burgemeester
G. G. Loggers van Aalsmeer, tevens voorzitter van de Commissie van
Toezicht der R.M.T.S. In de Burgerzaal van het Raadhuis werden
daarna onder veel belangstelling toespraken aangehoord van de heren
wijlen J. D. Tas, voorzitter van het Proefstation, Ir. A. de Zeeuw,
directeur van de Tuinbouw, J. Schroevers, inspecteur van het Landbouwonderwijs en J. Wegman, namens het bedrijfsleven.

De ..eerste" steenlegging

door burgemeester

G. G. Loggers van

Aalsmeer

Verwacht mag worden, dat het gebouw pas aan het einde van 1964
betrokken kan worden.
De plannen voor het kassencomplex verlopen minder vlot dan werd
verwacht, zodat de aanbesteding ook pas in 1964 zal kunnen plaats
vinden. Daar hierdoor weer een jaar verloren zou gaan werd met eigen
middelen toch een begin gemaakt met de kassen. Interessant is hierbij
het z.g. kunststoffenprojeet, waarbij voor het eerst verschillende soorten kunststof met elkaar vergeleken worden. Om met normale teeltproeven te kunnen beginnen op de nieuwe tuin, werd besloten een
verhoogd type warenhuis van 960 m 2 te bouwen, dat in het voorjaar
van 1964 in gebruik kan worden genomen.
De financiën gaven nog geen moeilijkheden. Ook voor dit jaar werd
de subsidie van ƒ138.000 door het Produktschap voor Siergewassen
weer goedgekeurd. Een deel hiervan mocht gebruikt worden voor de
financiering van bovengenoemde kassen, een ander deel blijft gereserveerd. De rijksbijdrage werd vastgesteld op ƒ65.000, waarbij nog het
salaris van enige onderzoekers opgeteld dient te worden. De subsidies
van de provincies N.- en Z.-Holland bedroegen beide weer ƒ10.000, die
van de beide Aalsmeerse veilingen weer ƒ5.000 elk. Kleine subsidies
werden weer ontvangen van de gemeenten Haarlemmermeer, Uithoorn en Alkemade en van de Coöp. Tuinbouwbank te Aalsmeer. Natuurlijk ondervond het onderzoek moeilijkheden i.v.m. de slechte outillage en het ruimtegebrek. Voor het jaar 1964 zullen er iets meer mogelijkheden zijn. Wij hopen dat 1964 een belangrijk jaar zal worden,

De achterkant van het nieuwe gebouwencomplex
Tuinbouwschool en het Proefstation

van de

Rijksmiddelbare

vooral ook daar zonder grote tegenslagen het nieuwe gebouw betrokken zal worden en een begin zal worden gemaakt met de bouw van
het grote kassencomplex.
Niet onvermeld mag blijven dat de redactie van dit jaarverslag geheel door de heer Ir. J. van Doesburg werd verzorgd.

De Directeur
DR. J. WASSCHER

B E S T U U R EN P E R S O N E E L

PROEFSTATION
Het bestuur was samengesteld uit de volgende leden:
Kring Bloemenveilingen:

vacature, voorzitter
W. Maarse Kzn., Aalsmeer, secretaris
P. A. J. Enthoven, Honselersdijk, penn.
J. Arends, Paterswolde
P. Buis Kzn., Aalsmeer
W. Kea, Aalsmeer
A. Maassen, Lent
C. Schoone, Assendelft
J. Vianen, Rijnsburg
J. Wegman Bzn., Aalsmeer

Kring Handelskwekers:

A. J. Stemerding Jr., Voorschoten
H. v. d. Dussen, 's Gravenmoer

Kring Bloemist-Hoveniers:

H. J. v. Meygaarden, 's Gravenhage

Kring Bloemist-Winkeliers: E. W. v. Ginkel, Veenendaal
Directeur:

Dr. J. Wasscher

Personeel:
Wetenschappelijk

onderzoek

B o d e m en b e m e s t i n g
Ir. R. Arnold Bik (gedetacheerd door LB., Groningen)
J. H. Croockewit (analyst)
M. C. W. Sölner (analyst, vanaf 1 april 1963)
Mevr. A. de Krijger-Buis (analyste)
Mej. C. Roosjen (analyste, tot 29 maart 1963)
Mej. J. M. Schinkel (analyste, tot 30 april 1963)
Physiologie
Dr. Ir. W. Sytsema (gedetacheerd op Lab. v. Tuinbouwplantenteelt,
Wageningen)
Phytopathologie
Drs. G. Scholten (gedetacheerd door I.P.O., Wageningen)
Mevr. Veenendaal (assistente)

Virologie
Ir. F. A. Hakkaart (gedetacheerd door I.P.O., Wageningen)
Mej. L. A. v. Donselaar (assistente)
A. G. Wesseling (assistent, tot 1maart 1963)
Veredeling
Mej. Ir. L. Leffring (gedetacheerd op I.V.T., Wageningen)
Entomologie
Dr. W. Helle (gastmedewerker Universiteit Amsterdam)
Grindcultuur
A. A. Steiner (gedetacheerd door T.N.O.)
A. Q. v. Zon (assistent, gedetacheerd door T.N.O.)
Fotoarchief
H. Stephan (assistent)
Service-onderzoek
Testen anjers
Mej. C. Bellaar (assistente)
Mej. G. v. Leeuwen (assistente)
Meristeemcultuur
Mej. W. Haen (assistente, gedetacheerd op P.D., Wageningen)
Plantenziekten
vacature
Teelt
P. v. d. Zwaard (chef, R.T.V.D.)
Th. de Haas (onderchef)
A. Maarsen (onderchef)
M. P. Beuzenberg (medewerker, vanaf 1 april 1963)
C. Bakker (medewerker, vanaf 4 maart 1963)
J. H. Bon (medewerker, tot 2 maart 1963)
H. v. Dijk (medewerker, vanaf 4 maart 1963)
F. de Jonge (medewerker, vanaf 4 maart 1963)
D. Middelkoop (medewerker, tot 2 maart 1963)
D. van Schaik (medewerker, vanaf 2 december 1963)
J. J. Wolmerstett (medewerker, tot 9 februari 1963)
Kantoor
L. Kniep (boekhouder)
Werkplaats
H. de Kroon (assistent)
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VOORLICHTINGSDIENST
Het personeel van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst was in 1963
als volgt samengesteld:
Consulent:

Dr. J. Wasscher

Adjunct-consulent:

Ir. J. v. Doesburg

Hoofdassistent A:

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

Hoofdassistent:

W. Belgraver (anjers, bodemkartering)
C. J. Kragtwijk (anjers, freesia, bolbloemen,
techniek, tot 1 sept. 1963)
W. v. Marsbergen (rozen, bodemkartering)
R. J. Schmitt (cyclamen, andere potplanten)

Assistent A:

M. Jongkind (trekheesters, onkruidbestrijding,
bodemkunde)

Assistent:

J. W. Fransen (chrysanten, freesia)

Typiste:

Mej. G. A. Blesgraaf
Mej. F. J. H. Schoots (vanaf 1juni 1963)

RIJKS MIDDELBARE TUINBOUWSCHOOL
Commissie van Toezicht:
G. G. Loggers, burgemeester van Aalsmeer, voorzitter
C. Ofman, bloemkweker, Rijk (Haarlemmermeer), secretaris
C. J. M. Bakker, directeur veiling „Bloemenlust", Aalsmeer
H. van der Dussen, bloemkweker, 's-Gravenmoer
P. W. Eveleens Czn., bloemkweker, Aalsmeer
W. J. Kea, bloemkweker, Aalsmeer
Vacature
Directeur: Dr. J. Wasscher
Plv. Directeur: J. P. Kapteyn den Bouwmeester
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Leraren:
Drs. R. Frieke, plantkunde, plantenkennis en plantenziekten
M. C. W. Goossens, natuurkunde, scheikunde en bedrijfstechniek
R. H. de Haan, bloementeelt en boomteelt
J. P. Kapteyn den Bouwmeester, economie en economische aardrijkskunde
C. G. de Koning, bloemsierkunst
C. J. Kragtwijk, praktijkleraar bloementeelt
W. R. Oudshoorn, bollenteelt en praktijkleraar bloementeelt
N. G. J. Schouten, Engels, handelsrekenen, rechtskennis, boekhouden
en wiskunde
T. Smaal, economie
G. Timmers, Nederlands, Frans en Duits
J. Wilkeshuis, plantkunde, bemestingsleer, kennis van de grond
Amanuensis-concierge: M. v. Leeuwen
Typiste: Mej. J. M. Th. Vermeij

VAKSCHOOL
Directeur: Dr. J. Wasscher
Plv. Directeur: J. P. Kapteyn den Bouwmeester
Leraren:
J. P. Kapteyn den Bouwmeester, economie
C. J. Kragtwijk, bloementeelt (theorie en praktijk) en tuinbouwtechniek
W. R. Oudshoorn, bloementeelt (theorie en praktijk), plantenkennis
en plantenziekten
G. Timmers, Nederlands
J. Wilkeshuis, kennis van de grond en bemesting
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VOORLICHTING

FORUMGESPREKKEN EN LEZINGEN
In 1963 werden door personeelsleden van het Proefstation, de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst en de Rijks Middelbare Tuinbouwschool
60 lezingen gehouden voor verenigingen en organisaties, terwijl aan
één forumgesprek werd deelgenomen.
Deze lezingen vonden plaats te Emmen, Kampen, Emmeloord, Enschede, Harderwijk, Wageningen, Aalten, Winterswijk (2), Nijmegen,
Lent, Utrecht (2), Baarn, Driebergen, Amersfoort, Den Helder (2),
Hoorn, Zaandam, Heer Hugowaard, Alkmaar, Hilversum, Oud-Valkeveen, Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer (10), Kudelstaart, De Kwakel, Beverwijk (2), Bloemendaal, Haarlem (4), Hillegom (2), Noordwijk, Ter Aar, Noorden, Roelofarendsveen, Bodegraven, Boskoop, Den
Haag (2), Honselersdijk (2), Vught, Venlo, Wieze, Grimbergen en
Hekelgem (de laatste drie in België).
Deze 61 activiteiten vonden plaats op 60 bijeenkomsten, die in totaal
door 4345 personen werden bezocht, d.w.z. dus een gemiddelde van
72 bezoekers.
Op de 6landelijke assistentenvergaderingen werden 15 voordrachten
door eigen personeel verzorgd. Op instructiebijeenkomsten van instituten en andere tuinbouwconsulentschappen te Groningen, Harderwijk, Wageningen, Nijmegen en Sloten werden nog 5 lezingen gehouden.
In totaal werden 81 lezingen verzorgd op 71 bijeenkomsten. Daar het
totale aantal bezoekers 4660 bedroeg, was het gemiddelde aantal belangstellenden 66 per vergadering.
Door onze gastmedewerker Dr. W. Helle werden tijdens zijn reis
door de Verenigde Staten van Amerika in de herfst van 1963 zes lezingen gehouden.

Forumgesprek
Dr. J. Wasscher (voorz.), W. van Marsbergen, P. Filius, C. Nell, H.
Stokman Nzn. en J. Tulp: Actuele problemen in de rozenteelt (Aalsmeer, K.N.Mij. v. Tnb. en PI., 28 nov., 165 pers.)

Lezingen
Dr. J. Wasscher
De toekomst van de bloementeelt in Nederland (Alkmaar, Landb.
Ontw. Centrum, 7 maart, 45 pers.)
De toepassing van kunstlicht bij bloemen en planten (Harderwijk,
K.N.Mij., 12 maart, 30 pers.)
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Ir. R. Arnold Bik
De bemesting in de bloementeelt (Heer Hugowaard, Contactgroep
glastuinders, 27 febr., 10 pers.)
De resultaten van de Azaleaproeven in 1963 (Aalsmeer, Ned. Azalea
Ver., 8 nov., 60 pers.)
De samenstelling van potgronden (Lent, Coöp. V.V., 25 nov., 20 pers.)
Ir. F. A. Hakkaart
Anjervirus en zijn bestrijding (Ter Aar, Voorl.dag R.T.V.D., 16 jan.,
30 pers.)
Het anjervirus (Roelofarendsveen, Voorl. dag R.T.V.D., 22 jan., 45
pers.)
— (De Kwakel, Voorl.dag R.T.V.D., 29 jan., 30 pers.)
— (Noorden, Voorl.dag R.T.V.D., 1 febr., 20 pers.)
De invloed van enkele virussen op kwaliteit en productie van anjers
(Wageningen, Plantenziektendagen, 21 febr., 100 pers.)
Dr. W. Helle
Arrhenotoky and genetic variety (Denver, Colorado, U.S.A., Acarologisch Congres, 5 sept., 120 pers.)
Resistance in spider mites (Wooster, Ohio, U.S.A., Ohio State University, 13 sept., 30 pers.)
Acarology in Europa (Lexington, Kentucky, U.S.A., University of
Kentucky, 17 sept., 20 pers.)
Resistance problems (Natchitoches, Louisiana, U.S.A., North Western
State College, 23 sept., 40 pers.)
Genetics of resistance in spider mites (Baton Rouge, Louisiana, U.S.A.,
Louisiana State University, 27 sept., 80 pers.)
Resistance in spider mites (Ithaca, New York, U.S.A., Cornell University, 7 okt., 25 pers.)
Drs. G. Scholten
Voetrot bij anjers (Aalsmeer, N.A.K.-S. afd. Anjers, 15 jan., 35 pers.)
Ziekten bij potplanten en de mogelijkheden bij de bestrijding (Enschede, Tw. Bloem. Studieclub, 20 febr., 12 pers.)
Dr. Ir. W.

Sytsema

Koolzuurbemesting bij bloemisterijgewassen (Utrecht, Voorl.dag Ver.
De Ned. Bloemisterij, 11 jan., 180 pers.)
Zijn er mogelijkheden voor de COa in de bloemisterij? (Kudelstaart,
L.T.B., 5 nov., 25 pers.)
Eerste proeven en ervaringen met COa-bemesting bij rozen en financiële resultaten (Wieze, O. VI., Snijbl. Kw. ver. Flora, 11 nov., 200
pers.)
A. A. Steiner
Aruba, een vergeten stukje Koninkrijk (Aalsmeer, K.N.Mij., 5 apr.,
50 pers.)
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J. P. Kapteyn den

Bouwmeester

Hoe berekent men het rendement van kwekerijen? (Utrecht, Kring
Bloem.-Handelskwekers, 26 nov., 20 pers.)
W. R. Oudshoorn
Rotsplanten (Hilversum, Voorl.dag R.T.V.D., 8 jan., 150 pers.)
Vaste planten voor droge zandgronden (Bloemendaal, K.N.Mij., 22
jan., 25 pers.)
Vaste planten en rotsplanten (Haarlem, K.N.Mij., 28 maart, 35 pers.)
— (Amersfoort, K.N.Mij., 8 maart, 40 pers.)
Bloeiende kamerplanten (Noordwijk, K.N.Mij., 22 febr., 40 pers.)
J. Bakker
Alpenflora (Vught, R.K. Tuinb. Ver., 21 febr., 30 pers.)
— (Nijmegen, K.N.Mij., 27 maart, 50 pers.)
— (Baarn, K.N.Mij., 14 mei, 115 pers.)
— (Boskoop, Kaskwekersver., 14 nov., 15 pers.)
— (Aalten, K.N.Mij., 19 nov., 50 pers.)
— (Den Haag, N.T.K.C., 2 dec., 100 pers.)
Nogmaals Alpenflora (Den Haag, K.N.Mij., 12 maart, 175 pers.)
De levensgemeenschappen in de Alpen (Aalsmeer, N.E.E.V., 12 febr.,
50 pers.)
Voorjaar in de Ardennen (Hillegom, Pers. Ver. Fa. Stassen jr., 2 maart,
70 pers.)
Bergwereld van de Gran Paradiso (Zaandam, K.N.N.V., 20 apr., 35
pers.)
Gran Paradiso, natuurreservaat in Italië (Haarlem, Tuinb. Studieclub,
28 mei, 15 pers.)
Chelsea-show Londen (Amsterdam, Ned. Dahlia Ver., 25 jan., 50 pers.)
De invloed van elektrisch licht op planten in huis en tuin (Emmeloord, 26 sept. 30 pers.)
Moderne bloementeelt (Haarlem, K.N.Mij., K.N.N.V., Tuinbouwstudieclub., 22 nov., 70 pers.)
Bloemisterijgewassen voor de Kerst (Den Helder, K.N.Mij., 13 d e c ,
50 pers.)
Internationale bloemententoonstellingen kritisch beschouwd (Aalsmeer, Volta, 17 d e c , 25 pers.)
Lelieinzendingen op de I.G.A. '63 Hamburg (Haarlem, Ver. De Lelie,
25 nov., 35 pers.)
Het forceren van lelies (Hoorn, Voorl.dag R.T.V.D., 15 febr., 175 pers.)
Tuin ontwerpen (Amstelveen, K.N.Mij., 1 mei, 20 pers.)
P. v. d. Zwaard
Bijzondere teelten en bijcultures (Aalsmeer, Aalsm. Jong. Tuinb. Ver.,
15 febr., 23 pers.)
Septoria in azalea's (Honselersdijk, Ned. Azalea Ver., 11 juli, 25 pers.)
Nieuwe mogelijkheden tot groeiremmingen en in verband hiermee het
toppen van azalea's (Aalsmeer, Ned. Azalea Ver., 8 nov., 60 pers.)
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W. Belgraver
De teelt van anjers (Venlo, Tuinbouwvakbond der L.T.B., 1 febr., 600
pers.)
De invloed van het plantmateriaal op de kwaliteit en de produktie bij
de anjerteelt (Honselersdijk, Voorl.dag R.T.V.D., 7 febr., 225 pers.)
Gebreksziekten bij anjers en chrysanten (Grimbergen, O. VI. België,
Boerenbond, 7 d e c , 30 pers.)
M. Jongkind
De verzorging van de grond in verband met de bloementeelt, zowel
onder glas als op de koude grond (Beverwijk, Voorl.dag R.T.V.D.,
7 febr., 200 pers.)
C. J.

Kragtwijk

De cultuur van freesia's onder glas (Hillegom, Fa. Stassen jr., 2
jan., 25 pers.)
R. J. Schmitt
Moderne kamerplanten en de toepassing daarvan (Driebergen, Tuinb.
Ver., 26 febr., 50 pers.)
De Dahlia als liefhebbersbloem en wat hiermee is te bereiken (Bodegraven, Dahlia Ver., 28 febr., 45 pers.)
Kamerplanten (Kampen, K.N.Mij., 19 maart, 95 pers.)
— (Emmen, K.N.Mij., 22 maart, 35 pers.)
— (Helder, K.N.Mij., 24 mei, 55 pers.)
— (Winterswijk, K.N.Mij., 14 okt., 65 pers.)
Dahlia's voor de snij en voor de tuin (Winterswijk, K.N.Mij., 25 april,
30 pers.)
W. van

Marsbergen

De ontwikkeling van Aalsmeer als bloemencentrum (Aalsmeer, Ver.
Oudleerl. T.A.C., 4 maart, 40 pers.)
Bloemen kweken en gebruiken (Oud Valkeveen, Huishoudschool Amsterdam, 27 maart, 50 pers.)
De teelt van kasrozen (Beverwijk, Studieclub, 24 okt., 35 pers.)
Gebreksziekten en ziekteverschijnselen bij rozen (Hekelgem, O. VI.
Belg. Boerenbond, 17 d e c , 70 pers.)
F. de Jonge
Besheesters (Aalsmeer, Ver. Oudleerl. T.A.C., 16 d e c , 20 pers.)

Landelijke bijeenkomsten bloementeeltassistenten
Er werden te Aalsmeer een zestal landelijke assistentenvergaderingen georganiseerd, nl. op 11 maart, 13 mei, 1juli, 23 september, 28 oktober en 16 december. Het aantal deelnemers varieerde van 35 tot 46.
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Behalve personeelsleden van het Proefstation en de R.T.V.D. te Aalsmeer waren aanwezig bloementeeltassistenten uit andere consulentschappen, personeelsleden van Wageningse en Groninger instituten,
middelbare tuinbouwscholen, P.D. en N.A.K.-S.
De volgen voordrachten werden door eigen personeelsleden gehouden:
Ir. R. Arnold Bik: Aan het water te stellen kwaliteitseisen
Ir. F. A. Hakkaart: Indrukken van het virusonderzoek bij chrysanten op proefstations en bedrijven in Denemarken en Hamburg
Dr. W. Helle: Ervaringen met nieuwe bestrijdingsmiddelen
Drs. G. Scholten: Ziekten bij Gerbera
Dr. Ir. W. Sytsema: Praktische ervaringen met CO, bij bloemisterijgewassen
Dr. Ir. W. Sytsema: Remstoffen
A. A. Steiner: Resultaten bij grindcultuur met Gerbera
J. Bakker: Voorjaar in Engeland (Chelsea-show, Covent Garden,
Kew en Wisley Garden)
J. Bakker: Het sortiment Bromeliaceae
P. v. d. Zwaard: De vermeerdering en selectie bij Gerbera
P. v. d. Zwaard: Welke potten worden er in de bloementeelt
gebruikt?
P. v. d. Zwaard: De toepassing van remstoffen op verschillende gewassen
J. W. Fransen: De teelt van potchrysanten het jaar rond
R. J. Schmitt: De grond, de teeltwerkzaamheden en de oogst bij Gerbera
R. J. Schmitt: De teelt en het sortiment van Poinsettia
Door niet-personeelsleden werden de volgende lezingen verzorgd:
Ir. J. A. Sondern (I.T.T., Wageningen) : Onderzoekingen met plastic
bloempotten
C. Gelein (R.T.C., Amsterdam) : De teelt van Bromeliaceae
H. R. ten Cate (I.T.T., Wageningen) : Beregeningsinstallaties
O. Sonneveld (Proefstation, Naaldwijk) : Meststofdistributie via de regenleiding
G. Wakker (Hoofddorp) : Ervaringen bij het slaan van wellen
J. Voordouw (Bodegraven) : Een- en tweejarige zaaibloemen voor
de tuin

Andere instructiebijeenkomsten
De volgende voordrachten werden door personeelsleden gehouden
op personeelsbijeenkomsten van instituten en voorlichtingsdiensten:
Ir. R. Arnold Bik: Bloementeelt in Zd. Frankrijk en het er mee samenhangende onderzoek (Groningen, Tuinb.k. afd. LB., 17 okt.
15 pers.)
Ir. R. Arnold Bik: Substraat en bemesting (Harderwijk, R.T.V.D., 21
okt., 20 pers.)
Ir. R. Arnold Bik: Substraat en bemesting (Wageningen, contactverg.
I.B.-I.B.S., 29 okt., 15 pers.)
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Dr. Ir. W. Sytsema: Bloeibeïnvloeding bij bloemisterijgewassen (Nijmegen, R.T.V.D., 26 nov., 15 pers.)
J. H. Croockewit: De eisen die aan goed gietwater moeten worden
gesteld (Sloten, R.T.V.D., 10 d e c , 20 pers.)
Radio- en televisieuitzendingen
De volgende radiopraatjes werden verzorgd tijdens de uitzendingen
van de Regeringsvoorlichtingsdienst:
Dr. J. Wasscher, Ir. F. A. Hakkaart, P. Adolfs en de Burgemeester van
Aalsmeer: Onderzoek en voorlichting te Aalsmeer in nieuwe banen
(28 juni)
J. P. Kapteijn den Bouwmeester (met leerlingen en oud-leerlingen:
De Rijks Middelbare Tuinbouwschool te Aalsmeer (12 juli)
P. v. d. Zwaard: De Azaleateelt in Nederland (9 en 16 april)
P. v. d. Zwaard: Sortimentproeven met anjers, rozen en leeuwenbekken
Meegewerkt werd aan twee T.V.-uitzendingen, nl.
Dr. J. Wasscher, met Prof. Dr. J. Doorenbos, (L.H.S. Wageningen), M.
Scharringa (K.N.M.I., de Bilt) en R. Keessen (Aalsmeer): Fotoperiodiciteit (schooltelevisie)
Dr. W. Helle, met Dr. Laarman (Amsterdam) : Insecten
Voorlichtingsstands
Veel belangstelling trok de voorlichtingsstand op de Vaktentoonstelling te Aalsmeer, die in de C.A.V. werd gehouden van 7 t.e.m. 10 november. De onderwerpen, die gedemonstreerd werden, waren de proeven met remstoffen bij Poinsettia, chrysanten en azalea's, koudebehandeling bij seringen, meristeemcultuur bij chrysanten, bloeivervroeging
bij Vriesea splendens, e.d. Deze tentoonstelling werd bezocht door
17500 betalende bezoekers, waarbij de eerste dagen de kwekers uit
binnen- en buitenland de overhand hadden.
Ook dit jaar kwam het Proefstation met een grote stand uit in de
Voorlichtingskas van de Wéhaté te Honselersdijk, welke tentoonstelling werd gehouden van 8 t.e.m. 13 juli. Gedemonstreerd werden b.v.
de wintersnoei en de winterbespuiting bij rozen, de bestrijding van
taxuskevers bij rozen, de invloed van het grondprofiel, het sortiment
van rozen, de teeltcyclus van Gerbera, temperatuurbehandeling van
Freesia-knollen, bloeivervroeging van Vriesea, e.d.
In januari werd een stand verzorgd op de tentoonstelling 6 x 1 te
Alkmaar, uitgaande van de landarbeiders organisaties in Noord-Holland. Deze stand was geheel ingesteld op de liefhebberij.
Tevens kwam het Proefstation enige malen uit met proefresultaten
op de maandelijkse keuringen van de V.K.C, te Aalsmeer en de keuringen van de Kon. Alg. Ver. v. Bloembollencultuur te Haarlem.
Uitgeleende kleurendia's
Ook dit jaar werd weer een druk gebruik gemaakt van het diaarchief. In totaal werden 7828 dia's uitgeleend, waarvan 2495 aan andere consulentschappen en personen. Het totale gebruik was iets kleiner dan in het voorgaande jaar, toen 8652 dia's werden uitgeleend.
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PUBLIKATIES
Door personeelsleden van het Proefstation, de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst en de Rijks Middelbare Tuinbouwschool werden in totaal 91 artikelen gepubliceerd. Hiervan werden 64 opgenomen in het
Vakblad voor de Bloemisterij. In hetzelfde Vakblad werd bovendien
48 maal de rubriek „Even Noteren" geplaatst, waaraan alle assistenten van de R.T.V.D. meewerken. In totaal werden in deze rubriek 310
korte adviezen gegeven.

Dr. J. Wasscher
De uitbreiding van de snijrozenteelt in Europa (Vakbl. v. d. Bloem.,
1 maart, p. 155 en 8 maart, p. 175)
De opkomst der bloementeelt en de tegenwoordige toestand (Adresboek Aalsmeer, 1963,p. 15)
Wat zijn Fi-hybriden en heterosisrassen? (Vakbl. v. d. Bloem., 5 april,
p. 263)
De produktie van anjerstekken in W. Europa (Vakbl. v. d. Bloem., 3
mei, p. 375)
De betekenis van de huidmondjes (Groei en Bloei, juni, p. 135)
Prikkelbare meeldraden bij Berberis (Groei en Bloei, juli, p. 158)
Die Schnittrosenkultur in Europa (Gartenwelt, 63, 14, p. 295)
Uitbreiding van het sortiment polyploïde planten (Vakbl. v.d. Bloem.,
31 mei, p. 463)
Ir. R. Arnold Bik
IJzerchelaat als bestrijdingsmiddel van vergelingsziekte bij Brunfelsia (Vakbl. v. d. Bloem., 4jan., p. 3)
Ervaringen met tuinturf bij de Azaleateelt (Bodem no. 50, 1962,p. 8)
Stikstof, grondsoort en stalmest als belangrijkste factoren bij de bemesting van anjers (Vakbl. v. d. Bloem., 13dec, p. 1063)
Ir. F. A. Hakkaart
Invloed van enkele virussen op kwaliteit en produktie van anjers
(Tijdschr. over Plantenz., 69no. 2,p. 151)
Dr. W. Helle
Taxuskevers in rozen (Vakbl. v. d. Bloem., 24 mei, p. 443)
Dr. Ir. W. Sytsema
Literatuur over C02-bemesting in de bloementeelt (Vakbl. v. d.
Bloem., 8febr., p. 96)
Een jaar CCVbemesting bij de roos Parel van Aalsmeer (Vakbl. v. d.
Bloem., 13sept, p. 775)
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J. P. Kapteyn den

Bouwmeester

Het tuinbouwonderwijs in Aalsmeer (Contactorgaan C.A.V., juli,
no. 4)
R. H. de Haan
Geschiedenis van de roos (Vakbl. v. d. Bloem., 11 jan., p. 25)
Mimosa aan de kust van de Middellandse Zee (Vakbl. v. d. Bloem.,
15 febr., p. 115)
W. R. Oudshoorn
Vaste planten als borderplant: Inula (Vakbl. v. d. Bloem., 25 jan.,
p.64)
—: Geum of nagelkruid (Vakbl. v. d. Bloem., 15 febr., p. 121)
—: Voor de vijver - de dotterbloem (Vakbl. v. d. Bloem., 15 maart,
p. 202)
—: Euphorbia polychroma (Vakbl. v. d. Bloem., 27 sept., p. 825)
—: Ligularia of Senecio (Vakbl. v. d. Bloem., 25 okt., p. 921)
Vaste planten als rotsplant en potplant: Saxifraga of steenbreek (Vakbl. v. d. Bloem., 4 okt., p. 921)
Vaste planten als snijbloem en borderplant: Wildemanskruid (Vakbl.
v. d. Bloem., 5 april, p. 271)
Oosterse klaprozen in rood, oranje en wit (Groei en Bloei, april, p. 77)
J. Bakker
Het vervroegen van de bloeitijd van lelies (Duits, Zweeds; Gedenkboek 100-jarig bestaan N.V. Gebr. van Zanten, Hillegom)
Waarop moet bij leliebollen bestemd voor de trek gelet worden?
(R.I.V.O.B.-post, orgaan Ver. Reizigers, Inkopers en Adm. pers.
Bloembollenbedrijf, nov. 1963)
P. van der Zwaard
De vermeerdering en selectie bij Gerbera (Vakbl. v. d. Bloem., 26
april, p. 355)
Azalea indica in Nederland (Agro Chemie-Koerier, 5.3, p. 35)
W. Belgraver
Anjers: Weer een andere stekmethode? (Vakbl. v. d. Bloem., 4 jan.,
p. 3)
Anjersortimentsproeven (Vakbl. v. d. Bloem., 7 juni, p. 487)
Wat zijn anjerstekken uit het Zuiden waard? (Vakbl. v. d. Bloem.,
16 aug., p. 691)
Am. anjers: Is het voet- of stamrot momenteel gevaarlijker dan
vaatziekte? (Vakbl. v. d. Bloem., 15 nov., p. 979)
J. W. Fransen
Nieuwe stekmethode bij chrysanten (Vakbl. v. d. Bloem., 3mei, p. 375)
De teelt van kaschrysanten (Vakbl. v. d. Bloem., 17 mei, p. 423)
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Jaarrondcultuur van chrysanten: Algemene ontwikkeling (Vakbl. v.
d. Bloem., 14 juni, p. 507)
—: Verschillende facetten (Vakbl. v. d. Bloem., 21 juni, p. 527)
—: Opplanting (Vakbl. v. d. Bloem., 12 juli, p. 591)
Jaarrondcultuur van potchrysanten (Vakbl. v. d. Bloem., 9 aug., p.
671)
Ziektebestrijding in kaschrysanten (Vakbl. v. d. Bloem., 20 sept.,
p. 795 en 27 sept., p. 819)
P y r e t h r u m als kascultuur (Vakbl. v. d. Bloem., 18 okt., p. 887)
Enige aspecten van de Lathyrusteelt (Vakbl. v. d. Bloem., 25 okt.,
p. 911)
Proef met verschillende potgrondmengsels en potten in de jaarrondcultuur met potchrysanten (Vakbl. v. d. Bloem., 1 nov., p. 935)
M. Jongkind
De seringenteelt in Aalsmeer. Schenk aandacht aan de waterbeheersing (Vakbl. v. d. Bloem., 22 maart, p. 219)
De seringenteelt in Aalsmeer II (Vakbl. v. d. Bloem., 29 maart, p. 243)
Van wateroverlast tot waterbergend vermogen (Vakbl. v. d. Bloem.,
19 april, p. 235)
Waarom Forsythia koelen? (Aalsm. Courant, 23 aug. en Nieuwe Meerbode, 23 aug.)
Woelratten bedreigen de gewassen (Vakbl. v. d. Bloem., 6sept., p. 755)
Het forceren van Forsythia intermedia var. spectabilis (Vakbl. v. d.
Bloem., 6 d e c , p. 1043)
C. J.

Kragtwijk

Een moeilijke periode in de Freesiacultuur (Vakbl. v. d. Bloem., 25
jan., p. 59)
Tritonia weer in de belangstelling (Boer en Tuinder, 10 jan.)
Aanplanten van rozenzetlingen (Boer en Tuinder, 24 jan.)
Virusselectie bij anjers (Boer en Tuinder, 28 febr.)
Stamselectie en meristeemcultuur bij Am. anjers (Boer en Tuinder,
14 maart)
Bij de betere sproeiinstallaties heeft de grondanalyse een hogere waarde (Vakbl. v. d. Bloem., 12 apr., p. 289)
Overleg bij aanvang van chrysantenteelt (Boer en Tuinder, 4 april)
Overleg bij aanvang van freesiacultuur (Boer en Tuinder, 11 april)
Zaaifreesia's — mogelijk nog gebruikt — kunnen ook zeer goed gewas
geven (Boer en Tuinder, 3 mei)
Enkele cultuurmaatregelen bij de Dahlia (Boer en Tuinder, 23 mei)
Cultuurzorgen bij Anthurium (Boer en Tuinder, 4 juli)
Bij een zomercultuur van Freesia's geven plantschalen grotere zekerheid (Vakbl. v. d. Bloem., 5 juli, p. 567)
Belangstelling voor de Nerinecultuur (Vakbl. v. d. Bloem., 19 juli,
p. 611)
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De Wéhaté in het streven naar moderne bedrijfsuitrusting (Vakbl. v.
d. Bloem., 26 juli, p. 631)
Zorg nu reeds voor de winter (Vakbl. v. d. Bloem., 2 aug., p. 651)
Wanneer gaan we Freesia snijden? (Vakbl. v. d. Bloem., 23aug., p. 715)
Azaleacultuur ook in Nederland mogelijk (Vakbl. v. d. Bloem., 30 aug.,
p. 735)
Aanplanten van Am. anjers vraagt nu reeds uw aandacht (Boer en
Tuinder, 10 okt.)
Spintbestrijding in rozen vraagt de volle aandacht (Boer en Tuinder,
24 okt.)
Kasfundering in de winter (Vakbl. v. d. Bloem., 4 okt. p. 839)
Het noodstroomaggregaat (Vakbl. v. d. Bloem., 11 okt., p. 863)
De rookgasafzuiger (Vakbl. v. d. Bloem., 11 okt., p. 863)
Een olieleiding is niet altijd ideaal (Vakbl. v. d. Bloem., 18 okt., p. 887)
Problemen bij de Nerinecultuur (Vakbl. v. d. Bloem., 22 nov., p. 999)
Voorkom moeilijkheden bij het sproeien (Vakbl. v. d. Bloem., 20 d e c ,
p. 1081)
C. J. Kragtwijk

en H. de Kroon

De spitmachine ook in de bloemisterij (Vakbl. v. d. Bloem., 11 jan.,
p. 23)
C. J. Kragtwijk en Drs. G. Scholten
Attentie voor het rozen-zethout (Vakbl. v. d. Bloem., 8 febr., p. 95)
W. van

Marsbergen

Kasrozen. Een nieuwe ziekte? (Vakbl. v. d. Bloem., 4 jan., p. 3)
Kasrozen. Stalmest of kunstmest (Vakbl. v. d. Bloem., 11 jan., p. 23)
Kasrozen. Zwarte grond en late zetlingen (Vakbl. v. d. Bloem., 22 febr.,
p. 135)
Kasrozen. Rozenmoeheid en aaltjes. (Vakbl. v. d. Bloem., 29 nov.,
p. 1023)
R. J.

Schmitt

Fatsia japonica, tegenwoordig weer zeer veel gekweekt (Groei en
Bloei, jan., p. 13)
Kalanchoë blossfeldiana, een veel gevraagde kamerplant (Groei en
Bloei, febr., p. 35)
Waarom zo weinig Polypodiums? (Vakbl. v. d. Bloem., 1 febr., p. 75)
Hibiscus rosa-sinensis 'Anita Buis' (Vakbl. v. d. Bloem., 22 febr., p.
135)
Naar uitbreiding van het cyclamensortiment (Vakbl. v. d. Bloem., 15
maart, p. 199)
Anthurium andreanum, een houdbare snijbloem, maar moeilijk in verpakking (Vakbl. v. d. Bloem., 7 juni, p. 487)
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Verschuivingen in de potplantencultuur (Vakbl. v. d. Bloem., 30 aug.,
p. 735)
Begonia rex, een dankbare kamerplant (Groei en Bloei, okt., p. 236)
Cyclamen, de belangrijkste potplant (Vakbl. v. d. Bloem., 8nov., p.959
en 15nov., p. 979)
Even Noteren
In bijna alle nummers, nl. 48,van het Vakblad voor de Bloemisterij
werd deze rubriek opgenomen. In totaal werden niet minder dan 310
korte adviezen gegeven.
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ONDERWIJS
In onderstaand overzicht is weergegeven welke vormen van tuinbouwonderwijs in Aalsmeer en omstreken werden gegeven in de cursus 1963-1964 en hoeveel leerlingen hieraan deelnamen:
Middelbaar Tuinbouwonderwijs
1. Rijks Middelbare Tuinbouwschool

94

Lager Tuinbouwonderwijs
2. Alg. Tuinbouwwintercursus Aalsmeer
3. Alg. Tuinbouwwintercursus Bovenkerk
4. Lagere Tuinbouwschool

86
38
188

Vakonderwijs
5. Vakscholen voor Bloementeelt
6. Praktijkcursus Azaleateelt

29
22

Speciale cursussen
7. Moderne potplanten
8. Rozencursus
9. Oliestoken
10. Schakelcursus Bloementeelt

21
44
40
18

Opleidingscursussen
11. Tuinbouwvakonderwijzers

16

Het totaal aantal leerlingen en cursisten bedroeg 596.
De onder 1, 5 en 11 genoemde vormen van onderwijs worden georganiseerd door het Rijk, terwijl de lessen grotendeels verzorgd worden
door het personeel van de Rijks Middelbare Tuinbouwschool. Aan de
Vakscholen worden de praktijklessen door C. J. Kragtwijk en W. R.
Oudshoorn gegeven.
De onder 2 en 10 genoemde cursussen werden georganiseerd door de
Koninklijke Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde. De praktische
lessen werden gegeven door P. v. d. Zwaard en J. Marchai. C. J. Kragtwijk geeft de bloementeeltlessen aan de door de L.T.B, georganiseerde
cursus te Bovenkerk. De Lagere Tuinbouwschool staat onder beheer
van de Hollandse Mij. van Landbouw. De cursussen onder 7, 8 en 9
worden in het leven geroepen door de Commissie voor Tuinbouwcursusonderwijs, waarin vertegenwoordigd zijn personen van de R.M.T.S.,
de Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde, de Hollandse Mij.
van Landbouw, de L.T.B, en de Volta. Als leerkrachten w a r e n aan de
cursus verbonden de heer R. J. Schmitt (7), W. v. Marsbergen (8) en
J. C. Wegman (9).
De praktijkcursus azaleateelt wordt gegeven in samenwerking met
de consulentschappen Zutphen en Boskoop, het I.T.T. en de Ned. Ver.
van Azaleakwekers.
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ONDERZOEK

PagAmerikaanse anjers

26

Anthurium

44

Azalea

46

Chrysant

53

Cyclamen

66

Dahlia

71

Freesia

72

Gloxinia (Sinningia)

74

Kalanchoë

77

Leeuwenbek

78

Lelie

84

Nerine

87

Ornithogalum

96

Poinzettia (Euphorbia)

98

Primula

100

Prunus

103

Roos

105

Sanifraga

125

Sering

126

Vallota

129

Viola

131

Vriesea

133

Diversen

135
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AMERIKAANSE ANJER

SORTIMENTSPROEF 1962-1964
W. B e l g r a v e r
Deze proef is het vervolg van de proef beschreven in het Jaarverslag 1962 pag. 36. In de bijgevoegde tabel is de produktie in aantallen bloemen per proefvak en per plant af te lezen.
De tabel geeft de produktie weer over het eerste teeltjaar (1962)
en het tweede jaar. Wat betreft de beschrijving van de opgeplante
rassen 'Solred', 'Orchid Beauty', 'Harvest Moon', 'Shocking Pink
Sim', 'Tangerine Sim', 'Deep Purple' en 'Flame Sim' verwijzen w e
naar het vorige verslag (pag 32).
Wijzigingen traden op in de volgende rassen:
Bij de stammen van 'Scania' werd de hoogste bloemproduktie verkregen van de stam Buys, Kwekerij Bloemenlust te België. De
hoogste waardering wat betreft de overige eigenschappen bleef voor
de stam van de fa. P. Kooy en Zn te Aalsmeer.

Belangstelling
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van de kwekers voor het

anjersortiment

In de groep 'William Sim' produceerde de stam van de fa. K. en
P. Spaargaren te Aalsmeer de meeste bloemen. Het hoogst aantal
eerste kwaliteit-bloemen met het laagste percentage gescheurde
werd geoogst van de EE-stam no. 6 inz. van Staaveren.
Ondanks deze produktiecijfers bleek dat de stammen EE no. 7
van van Staaveren en van fa. P. Kooy hoger gewaardeerd moesten
worden. Vooral wat betreft bloemgrootte en steelstevigheid.
'White Sim': hoogste bloemproduktie bij de EE stammen 6 en 3
van v. Staaveren. Stam 3 geeft in verhouding meer eerste kwaliteit
bloemen.
Beoordeling overige eigenschappen van alle drie de opplantingen
vrijwel gelijk. De bloemen van de stam Kooy waren groter en waarschijnlijk hierdoor een hoger percentage gescheurde.
'Crowley's Sim' De hoogste produktie aan bloemen werd gevonden bij EE stam no. 1, inz. v. Staaveren. Deze stam geeft echter
een te hoog percentage gescheurde bloemen. De beoordeling van de
overige eigenschappen was voor deze stam het hoogst, echter direct gevolgd door de stammen van de Anjerkwekerij 't Clooster te
Heemstede en van de fa. P. Kooy en Zn. te Aalsmeer.
Bij de beproeving van de nieuwe rassen bleek dat 'Bella Sim' een
lagere produktie geeft dan EE 'Kokomo Sim' stam 5. 'Bella Sim'
heeft echter een lager percentage gescheurde bloemen. Beoordeling overige eigenschappen hoger dan 'Kokomo Sim'.
'Linda': produktie als Simsport lager dan bv. 'Crowley's Sim'. Gunstiger percentage gescheurde bloemen. Overige beoordelingen goed.
'Ann': produktie lager dan voorgaande. Algemene indruk ook
minder.
'Rubin'. Dit ras behoudt nog steeds een hoge produktie en een
laag percentage gescheurde bloemen. Deze donkerrode anjers maakt
in 't algemeen een zeer goede indruk.
'Light Lavender': de hoge produktie van het eerste jaar is teruggelopen. Waardering ook minder.
'Désiré Sim'. Als sport van 'Sir Arthur Sim' is de produktie goed
te noemen. Lager echter aan bv. 'Crowley's Sim' of 'White Sim' doch
een gunstige aantal 1ste kwaliteit. 'Konkordia': produktie hoger met
lager percentage gescheurde dan voorgaande. Beoordeling overige
eigenschappen vrijwel gelijk.
Bij de tros-anjers gaf 'Royalette' de hoogste produktie en maakt
meer gewas dan de overige. Laagste produktie en waardering voor
'Exquisite' en 'Snow flake'.
Cursivering van de rasnamen duidt aan dat deze reeds Getuigschrift van Verdienste, Getuigschrift van de Proeftuin of Getuigschrift 1ste klasse behaald hebben.
A achter rasnaam = van de kweker aangekocht.
I achter rasnaam = door kweker ingezonden.
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Produktie van anjer-nieuwigheden. Seizoen 1962 - 1964
(per proefvak 24 planten, tenzij anders is vermeld)
Ras

perioden

'Solred' v. Staaveren (I)

aug.•-dec.1962
jan. •-dec.1963

aantal bloemen per vak
lste 2e
3e gesrt srt srt plakt
114
169

42
131

10
39

13
46

283 173

49

59

135
186

35
115

14
38

8
36

321 150

52

44

33
138

14
55

35
70

Gem. p.plant21,0
'Solred' Buys Ro. (I)

aug.•-dec.1962
jan. .-dec.1963

Gem. p.plant21,8
'Solviks Scania' (I)

aug. -dec.1962
jan. -dec.1963

166
128

294 171

69 105

147
147

13
53

Gem. p.plant22,3
'Scania' sel. Kooy (I)
(23 pi.)

aug. -dec.1962
jan. •-dec.1963

45
156

26
97

294 201

66 123

162
143

20
65

Gem. p.plant24,4
'Scania' Buys BI. (I)

aug. -dec.1962
jan. -dec.1963

40
172

22
107

305 212

85 129

186
220

56
108

12
28

1
17

406 164

40

18

160
167

46
129

8
46

61

327 175

54

61

187
136

34
152

12
37

23
49

323 186

49

72

154
183

70
149

17
42

26
28

337 219

59

54

203
240

44
74

10
31

16

443 118

41

16

Gem. p.plant25,1
'William Sim' M.6 (I)

aug. -dec.1962
jan. -dec.1963

Gem. p.plant25,4
'William Sim' M.7 (I)

aug. -dec.1962
jan. -dec.1963

Gem. p.plant23,2
'William Sim' sel. Kooy (I)
(23 pi.)

aug. -dec.1962
jan. -dec.1963

Gem. p.plant24,3
'William Sim' sel. K. en P. (I)

aug. -dec.1962
jan. -dec.1963

Gem. p.plant25,6
'White Sim' M.3 (I)

aug. -dec.1962
jan. -dec.1963

Gem. p.plant 25,1
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Ras

perioden

'White Sim' M.6 (I)

aug. -dec.
Jan. -dec.

aantalbloemenpervak
lste 2e
3e gesrt srt srt plakt
1962
1963

189 59
232 107

19
57

1
17

421

166

76

18

180 47
216 102

14
42

24
33

396 149

56

57

86
202

13
70

5
19

18

288

83

24

18

91
164

14
44

6
13

—
19

255

58

19

19

196 55
205 133

14
39

10
41

401 188

53

51

149 32
226 147

6
45

32
64

375 179

51

96

Gem. p.plant27,6
'White Sim' sel. Kooy (I)

aug. -dec. 1962
Jan. -dec. 1963

Gem. p.plant25,0
'Orchid Beauty' M.2 (I)

aug. -dec. 1962
Jan. •-dec. 1963

Gem. p.plant16,5
'Orchid Beauty' (I)

aug. -dec.
Jan. -dec.

1962
1963

Gem. p.plant13,8
'Harvest Moon' M.l (I)

aug.•-dec.
Jan. -dec.

1962
1963

Gem. p.plant26,8
'Harvest Moon' (A)

aug. -dec. 1962
Jan. •-dec. 1963

Gem. p.plant 25,2
'Crowley's Sim' M 1 (I)

aug. - dec. 1962
jan. - dec. 1963

182 58
143 193

32 52
72 151

325 251 104 203
Gem. p.plant 28,3
'Crowley's Sim' M 2 (I)

aug. - dec. 1962
jan. - dec. 1963

191
146

47
150

14
67

18
78

337 197

81

96

183
176

12
52

12
92

Gem. p.plant 25,6
'Pink Sim' M 20 (I)

aug. - dec. 1962
jan. - dec. 1963

34
157

359 191

64 104

156
148

14
74

Gem. p.plant 25,6
'Crowley's Sim' sel. Kooy (I)

aug. - dec. 1962
jan. - dec. 1963

47
221

36
144

304 268

88 180

146
143

12
45

Gem. p.plant 27,5
'Crowley's Sim' sel. Hilverda (I)

aug, - dec. 1962
jan. - dec. 1963
Gem. p.plant 23,1

53
156

289 209

27
100

57 127

29

Ras

'Crowley's

perioden

Sim' sel.v.Sta.(I)

aug.-dec. 1962
jan.-dec. 1963

aantalbloemenpervak
lste 2e
3e gesrt srt
srt plakt
196
145

46
159

23
62

59
129

341

205

85

188

173
152

39
151

17
61

28
53

325

190

78

81

152
155

40
79

7
32

29
41

307

119

39

70

191
154

36
95

9
36

3
43

345

131

45

46

157
141

37
171

14
55

35
105

298 208

69

140

67
152

13
66

52
90

373 219

79

142

160
141

54
184

13
83

47
121

301

238

96

168

177
170

62
115

14
42

35
75

347

177

56

110

183
209

55
164

27
51

13
74

392

219

78

87

197
217

67
141

18
50

9
78

414 208

68

87

151
180

44
147

10
37

40
74

331

191

47

114

G e m .p.plant26,3
'Crowley's

Sim' sel.'tClooster

(I)aug.-dec. 1962
jan.-dec. 1963
G e m .p.plant24,7

'Crowley's

Sim' stam3Kruijer

(I)aug.-dec. 1962
jan.-dec. 1963
G e m .p.plant19,4

'Shocking Pink Sim' M 2(I)
(21pi.)

aug.-dec. 1962
jan.-dec. 1963
G e m .p.plant24,8

'Shocking Pink Sim' (A)

aug.-dec. 1962
jan.-dec. 1963
G e m .p.plant24,0

'Kokomo Sim' M 5(I)
(23pi.)

aug.-dec. 1962
jan.-dec. 1963

205
168

G e m .p.plant29,2
'Kokomo

Sim' (A)

aug.-dec. 1962
jan.-dec. 1963
G e m .p.plant26,5

'Bella Sim' (I)

aug.-dec. 1962
jan.-dec. 1963
G e m .p.plant24,2

'Tangerine

Sim' M 1(I)

aug.-dec. 1962
jan.-dec. 1963
G e m .p.plant28,7

'Tangerine Sim' M 2(I)

aug.-dec.1962
jan.-dec. 1963
G e m .p.plant28,8

'Tangerine
(23pi.)

Sim' (A)

aug.-dec. 1962
jan.-dec. 1963
Gem. p. plant 24,7
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perioden

Ras

'Royalette'

(I)

aug. -dec.1962
Jan. -dec.1963

aantal bloemen per vak
lste 2e
3e gesrt srt srt plakt
116
204

12
70

7
38

—
—

320

82

45

—

54
152

19
91

6
15

—
2

206 110

21

2

84
136

11
70

7
25

—
—

220

81

32

—

48
141

16
76

6
29

—
—

189

92

35

—

25
144

14
71

12
16

—
—

169

85

28

—

116 26
201 144

2
44

8
54

317 170

46

62

Gem. p.plant18,6
'Elégance' (A)
(23 pi.)

aug. -dec.1982
Jan. -dec.1963

Gem. p.plant14,7
'Scarlet Elégance' (I)
(23 pi.)

aug. -dec.1962
Jan. -dec.1963

Gem. p.plant14,5
'Exquisite' (A)

aug.•-dec.1962
Jan. •-dec.1963

Gem. p.plant13,2
'Snow Flake' (I)

aug.•-dec.1982
Jan. •-dec.1963

Gem. p.plant 11,8
aug. - dec. 1962
jan. - dec. 1963

'Linda' fI)

Gem. p.plant 22,2
'Ann' (I)
(23 pi.)

aug. - dec. 1962
jan. - dec. 1963

124 32 10
6
158 128 54 61
282 160

64

67

92
177

12
69

6
6
19 27

269

81

25

Gem. p. plant 22,0
'Deep Purple' (I)

aug. - dec. 1962
jan. - dec. 1963

33

Gem. p.plant 15,6
'Rubin' (I)
C22 pi.)

aug. - dec. 1962
jan. - dec. 1963

'Light Lavender'

Gem. p.plant 29,7
aug. - dec. 1962
jan. - dec. 1963

189 34
7 10
238 123 63 21
427 157

(I)

103
94

70 31

82 41 24
97 100 27

197 179 141

51

Gem. p.plant 21,5
'G. J. Sim' (A)
(23 pi.)

aug. - dec. 1962
jan. - dec. 1963

158 27
7 16
217 91 32 26
375 118 39

42

Gem. p.plant 23,1

31

Ras

perioden

'FlameSim'(I)
(23pi.)

aug.-dec.1962
jan.-dec.1963

aantal bloemen per vak
lste 2e
3e gesrt srt srt plakt
37
126

9
70

5
66

304 163

79

71

149
180

45
136

17
58

9
50

329 181

75

59

165
214

37
121

5
46

3
38

379 158

51

41

132
172

29
135

15
37

18
56

304 164

52

74

139
170

11
56

3
67

165
139

G e m .p.plant23,7
'DésiréSim'(I)

aug.-dec.1962
jan.-dec.1963
G e m .p.plant24,4

'Konkordia'(I)
(23pi.)

aug.-dec.1962
jan.-dec.1963
G e m .p.plant25,6

'Imp.ClearYelli
(23pi.)

ow Sim'(I)

aug.-dec.1962
jan.-dec.1963

G e m .p.plant22,6
'Braun'sYellow

Sim' (A)

aug.-dec.1962
jan.-dec.1963

35
146

309 181

67

70

Gem. p. plant 23,2

SORTIMENTSPROEF 1963-1964
W. B e l g r a v e r
Voor deze sortimentsproef waren 32 proefvakjes beschikbaar zodat
een aantal nieuwe rassen, enkele EE stammen en stek afkomstig
uit Zuid-Afrika (Fa. Borgman en Markman) en van de Canarische
Eilanden (N.V. Hilverda en Co.) konden worden opgeplant. De nieuwe rassen en de EE stammen werden in november 1962 gestekt.
'Zuidstekken'
De 'zuidstekken' en de controle stekken welke ter vergelijking
werden opgeplant, konden pas in januari 1963 beworteld worden. Dit
onderdeel van de proef werd gevormd door stekken van de rassen
'William Sim', 'White Sim' en 'Crowley's Sim'. De controlestekken
van dezelfde rassen die afkomstig waren van de fa. P. Kooy en Zn.,
te Aalsmeer werden gelijktijdig gestekt.
Naast de produktievergelijking tussen 'zuidstekken' en Nederlands
plantgoed werd een andere, nl. een dichtere plantafstand beproefd.
Wanneer zuidstekken zonder te toppen, vroeg een hoge produktie per
m 2 geven, zijn een gewijzigde plantafstand en teeltduur misschien
32

Sortimentsproef met anjers
Links: stek afkomstig van de Canarische
Midden: stek afkomstig uit Zuid-Afrika
Rechts: Nederlands stek

eilanden

economisch verantwoord. Aangezien het ons ter hand gestelde materiaal getopt moest worden, kan op dit moment van de gewijzigde
teeltmethode nog weinig definitiefs gezegd worden. Wel bleek dat
'zuidstekken' van 'William Sim' en 'White Sim' in januari gestoken
een hogere opbrengst per plant gaven dan dezelfde virus vrije rassen van Nederlands materiaal in november gestoken. 'Crowley's
Sim' bleef iets achter. In het algemeen is de produktie van 'zuidstekken' hoger tot even hoog dan de produktie van Nederlandse stekken
van dezelfde stekdatum.
Wat betreft de beoordeling van de overige eigenschappen, deze
zijn voor 'William Sim' in de winter minder hoog, voor 'White Sim'
iets hoger en voor 'Crowley's Sim' iets lager bij de 'zuidstekken'
t.o.v. de Nederlandse stekken. Het dichter planten (64 pi. per m2
bed) heeft tot bevolg dat tot nu toe de kwaliteit minder is. Hadden al
deze 'zuidstekken' bv. 3 weken tot een maand eerder gebloeid dan
waren de financiële uitkomsten per m 2 bed gunstiger geweest.
EE-materiaal
Ook in deze proef gaven de EE stammen van 'William Sim' en
'White Sim' een gunstiger produktiebeeld te zien. Meer 1ste kwaliteit en een lager percentage gescheurde bloemen. Bij 'Crowley's
Sim' is nog steeds geen groot onderscheid te zien in het percentage
gescheurde bloemen. De totale produktie aan bloemen ligt bij het
EE-materiaal tot nu toe hoger.
Nieuwe rassen
Bij de beoordeling van de groep rose-rood gestreepte anjers bleek
de hoogste produktie te komen van een sport van 'S. Arthur Sim'
van Gebr. Markman. Deze gaf tot nu toe op één ras na de meeste
33

lste soort bloemen. De kleur is iets donkerder dan van 'G. J. Sim'.
De beoordeling van de overige eigenschappen is ongeveer gelijk als
van 'White Sim' of 'William Sim', doch minder gescheurde bloemen.
'Espérance Sim' gaf iets minder bloemen van lste kwaliteit en een
hoger percentage gescheurde. De kleur is echter veel lichter. In de
winter zelfs minder sprekend.

Sortimentsproef met anjers
Links: stek afkomstig van de Canarische
Rechts: Nederlands stek

eilanden

'Lady Marleen', deze stam scheurt nog te veel.
'Sparkes Sim'; kleur wat bleek in het donkere half jaar. Produktie
goed en een gunstig percentage gescheurde bloemen.
De groep rose bestond uit:
'Paris' met in de winter een lagere beoordeling dan b.v. 'Crowley's
Sim'. Ook de produktie is lager.
'Keefers Cheri Sim'. Vergeleken met 'Crowley's Sim' over het geheel genomen minder. Hoewel in de zomer echter in kleur zeer aantrekkelijk wat de overige eigenschappen vaak overstemt.
'Peterson's New Pink Sim'. Geeft een te hoog percentage gescheurde bloemen en te weinig lste kwaliteit.
'Ann'. Een gunstig aantal lste kwaliteit bloemen echter wat veel
gescheurde. Naast deze groep nog enkele afwijkende kleuren nl.
'Joker' EE stam hoogste aantal lste soort bloemen en een laag percentage gescheurde. J a m m e r dat 'Joker' altijd nog te vaak grijsgroene randen aan de bloemen heeft. Ook bij deze stam is dit het geval.
Sport van 'Crowley's Sim' van J. Alderden in de kleur van
'Shocking Pink Sim'. De produktie is hoog, het aantal gescheurde laag, doch de bloem is wat kleiner dan van de andere Sim sports.
'Mandarin' vergeleken met 'Tangerine Sim' heeft een donkere
bloemkleur. De produktie is goed, het aantal gescheurde bloemen
laag doch de bloemen zijn te weinig gevuld. Vooral in het winterhalfjaar lopen de eigenschappen nogal terug. 'Fara-Dibah' als sport van
34

'Fanfare' is groter van bloem. De produktie is echter wat laag en het
percentage gescheurde bloemen te hoog. De algemene indruk is minder goed dan van een Sim Sport.
Cursivering van de rasnamen duidt aan dat deze reeds Getuigschrift van Verdienste, Getuigschrift van de Proeftuin of Getuigschrift Ie klasse behaald hebben.
Produktie van anjer-nieuwigheden,
seizoen 1963-1964
(proefvak 24 planten tenzij anders is vermeld)
periode

Ras

in januari

aantal bloemen per vak
lste 2e
3e gesrt srt srt plakt

gestekt:

'William Sim' Z.A.
(64 pi.)

juli - dec. 1963
Gem. p.plant 4,2

127 113

'William Sim' Z.A.

juli - dec. 1963
Gem. p.plant 7,9

116

64

'William Sim' Kooy

j u l i - d e c . 1963
Gem. p.plant 6,3

74

56

'William Sim' Tenerife
(22 pi.)

j u l i - d e c . 1963
Gem. p.plant 6,9

90

54

'White Sim' Z.A.
(64 pi.)

juli - dec. 1963
Gem. p. plant 3,7

119

94

'White Sim' Z.A.

j u l i - d e c . 1963
Gem. p.plant 6,5

116

31

'White Sim' Kooy

juli - dec. 1963
Gem. p.plant 6,5

106

42

'White Sim' Tenerife
(23 pi.)

juli - dec. 1963
Gem. p.plant 8,4

139

47

'Crowley's Sim' Z.A.
(64 pi.)

juli - dec. 1963
Gem. p.plant 3,9

132

93

'Crowley's Sim' Z.A.

juli - dec. 1963
Gem. p.plant 7,8

122

53

11

30

'Crowley's Sim' Kooy

juli - dec. 1963
Gem. p.plant 6,9

70

75

21

61

'Crowley's Sim' Tenerife

j u l i - d e c . 1963
Gem. p.plant 7.8

95

75

17

47

28

44
37

21

32

8
23

13
21

8

10

8

21

27

32

35

Ras

periode

in november
gestekt:
Sport v. 'S.A. Sim'

aantal bloemen per vak
lste 2e
3e gesrt srt srt plakt

juli - dec. 1963
Gem. p. plant 8,0

154

26

11

8

juli - dec. 1963
Gem. p.plant 8,1

130

55

10

28

'Lady Marleen'

juli - dec. 1963
Gem. p.plant 6,2

46

94

8

80

'Sparkes Sim'

juli - dec. 1963
Gem. p.plant 7,8

133

46

8

12

'William Sim' M 4

juli - dec. 1963
Gem. p.plant 7,2

109

50

13

16

'William Sim' Kooy

juli - dec. 1963
Gem. p.plant 7,3

100

71

5

47

Sport v. 'Tang. Sim'

juli - dec. 1963
Gem. p.plant 6,0

94

37

13

17

'White Sim' M 1

juli - dec. 1963
Gem. p.plant 7,4

128

42

7

9

'White Sim' Kooy

juli - dec. 1963
Gem. p. plant 6,9

112

47

7

10

'Crowley's Sim' M 3

juli - dec. 1963
Gem. p. plant 8,4

138

51

12

26

'Crowley's Sim' Kooy

juli - dec. 1963
Gem. p.plant 7,5

109

62

8

23

'Paris'

juli - dec. 1963
Gem. p.plant 6,3

101

41

9

5

'Keef. Ch. Sim'

j u l i - dec. 1963
Gem. p.plant 6,6

95

54

10

28

'Pet. New Pink Sim'

juli - dec. 1963
Gem. p.plant 6,4

65

79

9

60

'Ann'

juli - dec. 1963
Gem. p.plant 7,5

108

63

10

41

'Joker' M 1

juli - dec. 1963
Gem. p.plant 9,8

161

59

14

12

Sport v. 'Cr. Sim'

j u l i - d e c . 1963
Gem. p. plant 7,3

118

47

10

3

'Mandarin'

juli - dec. 1963
Gem. p.plant 7,3

126

40

9

5

juli - dec. 1963
Gem. p. plant 6,3

84

61

6

35

juli - dec. 1963
Gem. p.plant 5,9

88

51

3

26

'Espérance

'Tangerine

Sim'

Sim'

'Fara-Dibah'
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PROEF MET BESTRAALDE ANJERS
M e j . I r . L. L e f f r i n g

Sinds enige jaren houdt men zich in Amerika bezig met het bestralen van Sim-variëteiten voor genetische doeleinden.
Professor G. A. L. Mehlquist, werkzaam aan de Universiteit van
Connecticut, verkreeg op deze wijze een groot aantal mutanten.
In januari 1963 ontving het Proefstation via het I.T.A.L. van Prof.
Mehlquist een aantal ongewortelde stekken, afkomstig van bestraalde anjers en van triploide anjers (ontstaan door kruising), met het
verzoek deze te willen onderzoeken op praktische waarden. Volgens
bijgaande gegevens zouden al deze mutanten minder last van scheuren hebben.
Materiaal en uitvoering
Het stekmateriaal afkomstig uit Amerika bestond uit:
3 witte anjermutanten, 3 lichtrose anjermutanten, 1 rode anjermutant en 1 oranje anjermutant verkregen door bestraling; 1 rode
triploide anjer en 1 diep-rose triploide anjer, verkregen door kruising.
Als vergelijkingsmateriaal werden gebruikt:
2 stammen van 'White Sim', 2 stammen van 'Crowley's Sim', 2
stammen van 'William Sim' en 1 stam van 'Harvest Moon'.
Vergelijkingsmateriaal voor de dieprose triploide plant was niet
aanwezig, daar deze kleur totaal afwijkt van het huidige rose kleuren sortiment bij anjers.
Eind april 1963 werden de stekken uitgeplant.
Het aantal van iedere groep varieerde van 25 tot 50 planten.
Van 1 augustus af tot en met 31 december werden de bloemen gesneden en gesorteerd op kwaliteit.
Resultaten
percentagebloemen
Iekwal. 2ekwal.. 3ekwal. gesch.
wit mutant 1
wit mutant 2
wit mutant 3
'White Sim' 1
'White Sim' 2
lichtrose mutant 1
lichtrose mutant 2
lichtrose mutant 3
'Crowley's Sim' 1
'Crowley's Sim' 2
rood mutant 1
triploid
'William Sim' 1
'William Sim' 2
geel mutant
'Harvest Moon'
dieprose triploied

37.7
38.8
34.0
44.5
39.8
11.9
35.4
26.7
24.2
27.6
43.4
71.5
50.9
31.5
47.1
32.1

56,5

36.9
35.1
34.5
29.2
30.7
30.3
21.7
18.1
14.4
16.3
29.2
21.1
26.7
23.1
29.5
23.6

14.6

24.1
24.4
20.0
25.5
16.1
41.9
12.9
19.3
15.9
12.7
27.4
0.7
8.9
11.1
20.9
23.6

9.3

aant. bl.
per plant

1.1
1.4
10.6
0.7
13.3
15.8
29.8
37.4
45.4
43.2
0
0
13.4
34.3
2.5
20.7

15.4

3.8
3.8
4.8
5.7
6.0
4.7
5.1
4.9
7.8
5.9
5.9
5.3
5.6
5.4
6.1
5.3

6.8
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Hoewel de bovenstaande resultaten slechts verkregen zijn over 5
maanden, kan men toch al een aantal verschillen waarnemen. Vergelijking van de vijf witte anjers in kwaliteit en opbrengst geeft te
zien, dat de twee vergelijkende stammen tot nog toe gemiddeld een
grotere bloemopbrengst hebben, terwijl één ervan zelfs minder
scheurt dan de drie mutanten.
Bij de lichtrose groep geeft mutant 1 weliswaar een vrij laag percentage gescheurde, maar het percentage eerste kwaliteit is hier
aanzienlijk lager dan bij de andere. In de groep rode anjers steken
zowel de mutant als de triploide plant gunstig af bij de twee vergelijkende stammen van 'William Sim'. Beide leveren ze een hoog percentage eerste kwaliteit, terwijl er geen gescheurde in voorkomen.
Ook de bloemopbrengst doet tot nog toe niet onder voor de twee stammen van 'William Sim'.
De sport, ontstaan uit 'Sir A r t h u r Sim', heeft een diepere gele
kleur dan 'Harvest Moon'. Hiermee vergeleken komt ook weer een
hoger percentage eerste kwaliteit en een lager percentage gescheurde bij de mutant naar voren, terwijl de bloemproduktie eveneens
goed te noemen is.
De triploide helrose anjer biedt tot nu toe gunstige vooruitzichten.
Naast een hoog percentage eerste kwaliteit, een laag percentage gescheurde en een goede opbrengst, heeft deze plant en mooie dieprose kleur.
Vanzelfsprekend is een termijn van vijf maanden te kort om definitieve conclusies te trekken. Het onderzoek zal dus in 1964 worden
voortgezet. Gezien de huidige resultaten valt echter te verwachten,
dat een aantal van deze planten in de toekomst geschikt zal blijken te
zijn voor de praktijk.

DE INVLOED VAN DE OUDERDOM EN DE BEMESTING
OP DE HOUDBAARHEID VAN ANJERBLOEMEN
I r . R. A r n o l d B i k en I r . J. v a n d e r B o o n
Bij een aantal bemestingsproeven met anjers in Mitscherlich-potten,
welke op het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid plaats vonden,
werd tevens de houdbaarheid der bloemen bepaald. Dit ging als
volgt:
Elke week werd één bloem per behandelingsobject in een vaas gezet met 0,003% zilvertraatoplossing in water. Indien alle behandelingen bloemen leverden, kwam het aantal bloemen per vaas dus
overeen met het aantal behandelingen van de desbetreffende proef.
Bij het ontbreken van bepaalde behandelingen werden deze door die
van andere objecten aangevuld. De vaas werd in een bepaald lokaal
van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid opgesteld. Deze ruimte
werd centraal verwarmd. Elke dag werden de bloemen gecontroleerd en de vaas één kwart slag gedraaid. De bloei werd als geëindigd beschouwd, als de bloemen bruin, slap en/of verwelkt waren.
Het aantal bloeidagen werd genoteerd, 's Zaterdags werd geschat,
welke bloemen op zondag lelijk zouden worden, 's Maandags werd
deze schatting gecontroleerd.
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Proef A
Deze proef beoogde een inzicht te verkrijgen in de betrekking tussen voorraadbemesting met stalmest en overbemesting. In de proef
kwamen vijf stalmest-trappen gecombineerd met vier verschillende
overbemestingen voor. (zie voor de proefopzet Jaarverslag 1960, p.
32).
De waarnemingen aan de houdbaarheid strekten zich uit van augustus 1960 tot en met oktober 1961.
De houdbaarheid van de bloem bleek toe te nemen met de ouderdom van de plant.
Zonder stalmest was de bloem minder houdbaar. Het grootste aantal keren overbemesting gaf de best houdbare bloem.
Bemesting noch interactie van bemesting met ouderdom had echter
een statistisch betrouwbaar effect.
Proef B
Deze proef had ten doel de interacties tussen stalmest enerzijds en
respectievelijk stikstof, fosfor en magnesium anderzijds te bestuderen ter waardering van de stalmest als meststofleverancier. De
proef omvatte vijf stalmesttrappen gecombineerd met volledige
kunstmestbemesting, met kunstmestbemesting zonder stikstof, respectievelijk zonder fosfor en magnesium (zie voor proefopzet Jaarverslag 1960, p. 31).
De houdbaarheid werd bepaald van augustus 1960 tot en met
maart 1962.
De houdbaarheid van de anjer bleek ook hier met de ouderdom
van de plant toe te nemen. Ze werd ook gunstig beïnvloed door een
hogere stalmestgift. Beide effecten zijn wiskundig betrouwbaar.
Proef C
Het doel van deze proef was het onderzoek naar de invloed van
bodemvochttoestand, bemestingstoestand en stikstofkaliumverhouding
op opbrengst en kwaliteit van anjers. De proef omvatte combinaties
van drie vochttrappen, drie bemestingsniveau's en drie stikstof-kaliumverhoudingen (zie voor proefopzet Jaarverslag 1960, p. 33).
De houdbaarheid van de bloem werd bepaald van augustus 1960
tot en met september 1961. Ook hier kwam een invloed van de tijd op
de houdbaarheid naar voren. Deze nam in het 3e en 4e kwartaal van
het Ie teeltjaar geleidelijk af, bereikte in het Ie kwartaal van
het tweede teeltjaar een dieptepunt om daarna weer toe te nemen.
In het 3e kwartaal kwam de beste houdbaarheid voor. In de proeven
A en B nam de houdbaarheid eveneens toe met de ouderdom van de
plant, doch de slechte houdbaarheid in de winter trad daar niet op.
Dit effect van de tijd is in deze proef wiskundig betrouwbaar.
De houdbaarheid bleek ook te verbeteren bij een hoger bemestingsniveau en bij meer kalium. Deze effecten zijn echter niet betrouwbaar. Dit is wel het geval met de interactie tussen het tijdstip,
waarop de bloemen waren gesneden en het bemestingsniveau. Ze
houdt in, dat in de kwartalen met de slechtste houdbaarheid (2e
kwartaal Ie teeltjaar, Ie kwartaal 2e teeltjaar) verhoging van het
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bemestingsniveau gepaard ging met een verbetering van de houdbaarheid, in de andere kwartalen — in het bijzonder het 3e kwartaal
van het 2e teeltjaar — echter met een verslechtering van de houdbaarheid.
Conclusie
De houdbaarheid van anjers blijkt met de ouderdom van de plant
toe te nemen. Bemesting met stalmest oefent bij anjers een gunstige
invloed uit op de houdbaarheid.

INVLOED VAN ANJERVIRUSSEN OP DE PRODUKTIE
EN KWALITEIT VAN AMERIKAANSE ANJERS
I r . F. A. H a k k a a r t
In het Jaarverslag 1962 (blz. 43) werd de opzet beschreven van
een tweejarige proef ter demonstratie van de betekenis van virusvrij
anjermateriaal voor de anjercultuur. Dit materiaal werd verkregen
door meristeemcultuur. De opzet kwam hier op neer, dat virusvrije
planten kunstmatig besmet werden met isolaties van belangrijke
anjervirussen en dat de kunstmatig ziekgemaakte planten vergeleken
werden met virusvrije planten. Deze proef werd op 31 augustus 1963
afgesloten.
De verkregen gegevens over de hoeveelheid en de kwaliteit van de
geoogste bloemen staan in de volgende tabel.
Gemiddeld aantal bloemen per plant
Iekwal. 2ekwal. 3ekwal. gesch.
totaal
virusvrij
13,1
„mottle" virus
11,0
„ring spot" virus
2,2
„mottle" en „ring spot" virus 1,7
„vein mottle" virus
9,2

6,8
6,1
1,9
1,4
5,6

1,2
1,4
0,2
0,3
1,2

4,5
5,0
17,3
18,4
5,9

25,6
23,6
21,6
21,7
21,8

Geconcludeerd mag worden, dat elk van de drie bestudeerde virussen een nadelige invloed had op de oogst. Het „vein mottle" had
bovendien breking van de bloemkleur tot gevolg. Het „ringspot"
virus beïnvloedde de hoeveelheid en in het bijzonder de kwaliteit van
de oogst ongunstig, doordat een hoog percentage bloemen met gescheurde kelken voorkwam. Het „mottle" virus tenslotte veroorzaakte eveneens een reductie van de hoeveelheid, maar vooral van de kwaliteit van de oogst, zij het in mindere mate dan het „ring spot" virus. Een combinatie van de twee laatstgenoemde virussen was nog
iets schadelijker dan het „ring spot" virus alleen.
Een uitgebreid verslag over dit onderzoek zal verschijnen in het
Tijdschrift over Plantenziekten, 3e aflevering, 1964.
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Verspreiding

van het „mottle"

virus

In juni 1962 werd een proef opgezet om na te gaan met welke snelheid het „mottle" virus zich door een virusvrij anjergewas verspreidt en tevens mogelijkheden te bestuderen om deze verspreiding tegen te gaan. Tussen „mottle"-vrije planten werden exemplaren gezet, die kunstmatig besmet waren. Omdat de proef slechts ter
oriëntatie bedoeld was, werd hij in enkelvoud opgezet; per blok
waren 64 planten aanwezig. Aan het eind van het tweede cultuurjaar
werden alle planten getoetst. Het resultaat is in de volgende tabel samengevat.
Behandeling

aant. nieuwe infecties

bloemen snijden met niet ontsmet mes
bloemen breken
bloemen snijden met geflambeerd mes
bloemen snijden met niet-ontsmet mes;
eerst de gezonde, daarna de zieke
bloemen snijden met niet-ontsmet mes;
geen infectiebron aanwezig

20
2
6
13
24

In de kas, waarin deze proef werd uitgevoerd was ook nog een ander proefvak, waarin het „mottle" virus aanwezig was, van waaruit
vermoedelijk infectie heeft plaatsgevonden onder andere naar het
vijfde vak van bovenbeschreven proef. Het zal nodig zijn een nieuwe
proef in herhalingen op te zetten in een kas waarin geen andere infectiebronnen aanwezig zijn, dan de kunstmatig besmette planten.
Verspreiding

van het „Carnation ringspot"

virus

Ten einde het tempo van de verspreiding na te gaan van
het „carnation ringspot" virus in een virusvrij anjergewas werd de
volgende proef opgezet. In ieder van vijf vakken werden 64 virusvrije planten van het ras 'William Sim' half maart uitgeplant. In
vier van deze vakken werden op de plaats van twee virusvrije twee
planten gepoot, die kunstmatig met het „carnation ringspot" virus
waren besmet. Om een eventuele invloed van de wijze van oogsten
op verspreiding van dit virus op te sporen gebeurde dit oogsten op de
volgende vijf manieren:
1. bloemen snijden met niet-ontsmet mes, infectiebron aanwezig;
2. bloemen breken; infectiebron aanwezig;
3. bloemen snijden met geflambeerd mes, infectiebron aanwezig;
4. eerst de gezonde bloemen snijden met niet-ontsmet mes, daarna
de bloemen van de kunstmatig besmette planten;
5. bloemen snijden met niet-ontsmet mes, geen infectiebron aanwezig.
Verspreiding van het „ringspot" virus is tot nu toe niet waargenomen, ook niet in het vak, waarin met niet-ontsmet mes wordt geoogst en waar infectiebronnen aanwezig zijn. Voorlopig leidt dit tot
de conclusie, dat de verspreiding van dit virus door een virusvrij
gewas traag verloopt.
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Overdracht van „carnation etched ring" virus
In verband met dit weinig onderzochte virus werd een overdrachtsproef uitgevoerd. Met een plant van het ras 'Joker', die symptomen van „etched ring" vertoonde, werden virusvrije Jokerplanten
geïnoculeerd volgens de methoden van spleetenting en „chip budding".
Na ongeveer twee maanden verschenen de chlorotische en necrotische symptomen, die karakteristiek zijn voor het „etched ring".
Met virusvrije 'Joker' geënte planten en niet-geënte controles vertoonden deze symptomen niet.

VAATZIEKTEN
D r s , G. S c h o l t e n
Grondontsmetting
In proeven met grondontsmettingsmiddelen tegen Fusarium oxyspor u m f. dianthi en Phialophora cinerescens werd voor het eerst ervaring opgedaan met Trapex en Terracur tegen Phialophora.
Div. 49 (N.V. Philips-Duphar) een organische kwikverbinding
waarvan de werking nog niet eerder in praktijkproeven was nagegaan
werd naast het kwikmiddel Panosan - G in de proeven betrokken.
In de grond, die was besmet met Fusarium oxysporum, omvatte
elk object twee vakjes met 28 planten van de cultivar 'Elisabeth'.
Reeds spoedig werd een eerste indruk van de werkzaamheid der middelen verkregen.
De proef tegen Phialophora werd in enkelvoud genomen; elk object betrof een vakje met 36 planten van de cultivar 'G. J. Sim'. Het
duurde geruime tijd, voordat de eerste Phialophora-symptomen
werden geconstateerd.
De volgende tabel geeft een indruk van het verloop van de proeven.
Behandeling van
de besmette
% uitval de jor Fusarium
na 2 mnd na 3 mnd
grond
na 4mnd na 5 mnd
Controle
Panosan
Div. 49
Terracur
Metam - Na
Trapex
Gestoomd

59
28
5
2
0
0
0

96
88
29
13
6
4
0

100
100
76
44
32
38
0

100
100
100
78
77
51
4

% uitval
door Phi: alophora
na 6 mnd
na 3 mnd
3
0
0
0
0
0
0

17
17
17
0
0
0
0

Trapex, Metam-Na en Terracur veroorzaakten een duidelijke vermindering van de uitval door beide vaatziekten. Op de lange duur
werd het effect van een behandeling met deze middelen tegen Fusarium echter door dat van grondstomen overtroffen.
Aanvankelijk zag het er naar uit, dat ook de werking van Div. 49
goede perspectieven zou bieden. Hoewel deze gunstige indruk tenslotte niet bevestigd werd, is het, gezien de geringe fytotoxiciteit
t.a.v. de anjer, niet uitgesloten dat met dit middel goede resultaten
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kunnen worden verkregen bij pleksgewijze grondontsmetting in de
anjercultuur.
Over de werking tegen Phialophora kunnen nog geen definitieve
conclusies worden getrokken.
Resistentieteelt
Van het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen werden een aantal zaailingen verkregen, met het doel deze op een natuurlijk geïnfecteerde grond, onder praktijkomstandigheden, te toetsen op hun vatbaarheid voor Phialophora.
De lange tijdsduur, die verliep tussen het uitplanten en het optreden van de eerste symptomen was ook in deze proef de oorzaak, dat
nog geen conclusies kunnen worden getrokken.
Een andere moeilijkheid was, dat veel proefplanten verloren gingen door het zg. voetrot meestal veroorzaakt door Fusarium culmorum.
Deze ziekte veroorzaakt ook in de praktijk de laatste jaren dikwijls
ernstige schade.
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ANTHURIUM

POTTENPKOEF MET pH-TRAPPEN
P. v. d. Z w a a r d
Deze proef, die al vorig jaar is gestart, was opgezet met Anthurium scherzerianum om na te gaan in hoeverre de pH van de pot, de
groei en de ontwikkeling van de plant beïnvloedt. Mogelijk zou het
vrij plotseling optreden bij deze Anthurium van gele bladranden en
dode bladpunten aan een te hoge pH van de pot geweten kunnen
worden.
In een oriënterend proefje werden de volgende potten gebruikt:
a. Potten met pH 7
b. Potten met pH 10
c. Potten van plastic
Resultaten
Nadat de planten vorig jaar bijna één jaar in deze verschillende
potten hadden gestaan, vertoonden de groepen onderling geen enkel
verschil.

Anthurium
scherzerianum
Links: in stenen pot
Rechts: in plastic pot
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Daarom werd besloten, deze planten nog één voorjaar en zomer
door te kweken in dezelfde pot. Dit is in 1963 dan ook gebeurd.
De planten hebben zich gunstig ontwikkeld, zowel wat blad als
wortel betreft met tevens een rijke bloemontwikkeling. In het najaar
is deze proef afgesloten. De wortelontwikkeling was van dien aard
dat de planten niet langer in deze potten (12 cm) konden blijven
staan.
De wortel- en bladontwikkeling van de verschillende groepen zijn
met elkaar vergeleken, doch hierin kwamen geen verschillen naar
voren.
Hoewel de kluit dusdanig was gevormd dat geen grond meer zichtbaar was en de wortels bijna in de pot vast gegroeid zaten, gaf dit
toch geen enkele aanleiding tot de vorming van gele bladranden of
tot het ontstaan van dode bladpunten.
Aan het eind van de proef werd nagegaan of de pH van de potten
niet was gewijzigd, doordat de planten bijna 2 jaar in turfmolm hadden gestaan. De pH van de turfmolm was 4,5-5. Het resultaat was
als volgt:
Bij begin proef
na twee jaar in turfmolm
pH 10
pH9,9
pH 7
pH6,9
Uit deze cijfers blijkt dat de pH vrijwel niet is gewijzigd.

Conclusie
Uit dit oriënterende proefje is gebleken dat planten die gekweekt
werden in potten met een pH van 10 hierin niet ziek behoeven te
worden. De wortels bleven blank ondanks deze hoge pH, terwijl de
ontwikkeling van het gewas prima was.
Ook is gebleken dat plasticpotten goed voor het kweken van Anthurium kunnen worden gebruikt.
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AZALEA

LANDELIJKE SUBSTRAAT-BEMESTINGSPROEF
I r . R. A r n o l d B i k e n P. v. d. Z w a a r d
Dat bemesting met moutkiemen bij bemesting met kunstmest ten
achter blijft werd reeds eerder aangetoond (zie Jaarverslag 1959,
p. 39 — 43). In de bedoelde proef bedroeg de bemesting met moutkiemen 150 g per m 2 . Men zou zich kunnen afvragen, hoe het resultaat
geweest zou zijn, wanneer de moutkiemengift hoger was geweest. Onderstaande proef heeft ten doel dit na te gaan, bovendien in samenhang met de soort substraat (naaldengrond of tuinturf) en de ouderdom van het plantmateriaal.
De proef omvatte:
twee substraten nl. naaldengrond en tuinturf; en twee bemestingen:
1) 400 g moutkiemen per m 2 , waarvan de ene helft werd gegeven op
11 juni en de andere helft op 9 juli;
2) 200 g Kristallijn No. 2 (18-6-18), in opgeloste toestand toegediend
en verdeeld over 10 etappen nl. 11, 17 en 25 juni, 1, 9, 16, 22 en 30 juli,
5 en 12 augustus.
Per keer werd dus 20 g per m 2 gegeven, opgelost in 5 1water, zodat
de concentratie van de meststofoplossing 0,4% bedroeg;
twee soorten plantmateriaal t.w. éénjarige en tweejarige Azalea
'Ambrosius' (gegriffeld). In totaal waren er dus 8 behandelingen.
De hele proef lag in tweevoud. Uitgeplant werd eind mei en binnengebracht medio oktober. De kunstmestvakken kregen voorts nog 30
g Sporumix A per m 2 .
In deze proef werd als kunstmest voor het eerst gebruik gemaakt
van de mengmeststof Kristallijn No. 2. Deze meststof is snel en volledig in water oplosbaar en heeft voorts een N:P:K-verhouding, die
met de specifieke behoefte van Azalea overeenkomt. Aangezien magnesium erin ontbreekt, werd in deze proef 100 g magnesiumsulfaat per kg Kristallijn No. 2 toegevoegd.
Evenals het vorig jaar, geschiedde de proef op 4 proefvelden: Tilburg, Ellecom, Eelde en Aalsmeer.

Resultaten
De standcijfers van twee standbeoordelingen nl. op 23-8-1963
en 3-10-1963 staan per proefveld in de volgende tabellen weergegeven.
Standcijfers

proefveld

Beoordeling 23-8-1963
'Ambrosius' 1j .
'Ambrosius' 2 j .
Beoordeling 3-10-1963
'Ambrosius' 1j .
'Ambrosius' 2 j .
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Tilburg
Moutkiemen
naaldengrond tuinturf
7,8
7,8

—

8,3

6,0
6,0

—

6,0

kunstmest
naaldengrond tuinturf
8,0
9,0

—

9,0

8,0
8,0
7,8

Azalea 'Ambrosius' gekweekt in naaldengrond
Links: 400 gram moutkiemen per m2
Rechts: 200gram Kristallijn (18-6-18) per m-

Eénjarige 'Ambrosius': De bemesting met kunstmest is beter dan
die met moutkiemen; het verschil is echter bij tuinturf duidelijk groter dan bij naaldengrond. Tuinturf geeft bij bemesting met kunstmest hetzelfde resultaat als naaldengrond.
Tweejarige 'Ambrosius': Wat de bemesting betreft, zijn de resultaten gelijk aan die bij de éénjarige planten.
Het resultaat met tuinturf is echter minder dan met naaldengrond,
ook bij bemesting met kunstmest; dit komt op 3-10 nog iets sterker
naar voren dan op 23-8.
Standcijjers

proefveld

Ellecom
Moutkiemen
naaldengrond tuinturf

Beoordeling 23-8-1963
'Ambrosius' 1j .
'Ambrosius' 2 j .
Beoordeling 3-10-1963
'Ambrosius' 1j .
'Ambrosius' 2 j .

6,3
6,8

—

7,0

6,8
7,5

—

8,5

kunstmest
naaldengrond tuinturf
7,8
7,8

—

8,0

8,8
9,3

—

9,3

Éénjarige 'Ambrosius': Kunstmest is beter dan moutkiemen, terwijl tuinturf als substraat beter voldoet dan naaldengrond.
Tweejarige 'Ambrosius': Merkwaardig is, dat het resultaat met
moutkiemen op tuinturf beter is dan op naaldengrond. Ofschoon
kunstmest over de gehele lijn beter is dan moutkiemen, is het resultaat op 3-10 met moutkiemen op tuinturf niet slecht te noemen. Tuinturf is onmiskenbaar beter dan naaldengrond.
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Standcijfers

proefveld

Eelde
Moutkiemen
naaldengrond tuinturf

Beoordeling 23-8-1963
'Ambrosius' 1j .
'Ambrosius' 2 j .
Beoordeling 3-10-1983
'Ambrosius' 1j .
'Ambrosius' 2 j .

6,3
7,5

5,8
6,8

kunstmest
naaldengrond tuinturf
7,8
8,5

6,8
7,8

—

—

—

—

7,8

6,8

8,3

7,3

Éénjarige 'Ambrosius': Kunstmest is beter dan moutkiemen. Het
resultaat met tuinturf blijft echter ten achter bij dat met naaldengrond.
Tweejarige 'Ambrosius': Deze gaf dezelfde reactie op de behandelingen te zien als éénjarige 'Ambrosius'.
Standcijfers

proefveld

Aalsmeer
Moutkiemen
naaldengrond tuinturf

Beoordeling 23-8-1963
'Ambrosius' 1j .
'Ambrosius' 2 j .
Beoordeling 3-10-1963
'Ambrosius' 1j .
'Ambrosius' 2 j .

7,0
7,8

6,3
6,3

kunstmest
naaldengrond tuinturf
7,5
8,5

7,8
7,8

—

—

—

—

8,0

6,5

9,3

8,3

Éénjarige 'Ambrosius': Kunstmest is beter dan moutkiemen; het
verschil is op naaldengrond echter beduidend geringer dan op tuinturf. Tuinturf geeft, indien met kunstmest bemest, hetzelfde resultaat als naaldengrond.
Tweejarige 'Ambrosius': Wat de invloed van de bemesting betreft
kan hetzelfde worden opgemerkt als bij de éénjarige 'Ambrosius'.
Het resultaat met tuinturf blijft echter gemiddeld beneden het peil
van dat met naaldengrond.
Het ontbreken van de standcijfers voor de eenjarige 'Ambrosius'
op 3-10-1963 is een gevolg van het feit, dat de planten enige weken
tevoren getopt en dus voor een standbeoordeling ongeschikt waren.
Een bijzondere invloed van de bemesting op de knopvorming aan
later gevormde scheuten kon worden waargenomen. Na de vorming
van de eindknop, treedt aan het takeinde rondom deze knop het uitlopen van nieuwe scheuten op. Indien de bemestingstoestand voldoende is, gaat een dergelijke scheut al spoedig over in een bloemknop.
Op deze wijze ontstaat er aan een tak-uiteinde een tros van bloemknoppen. Indien de bemestingstoestand echter onvoldoende is, groeien de nieuwgevormde scheuten uit tot lange dieven, welke afgeknepen moeten worden. Het verschil in ontwikkeling van deze latergevormde scheuten trad het duidelijkst op tussen de met kunstmest
bemeste naaldengrondvakken en de met moutkiemen bemeste tuinturfvakken.
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Azalea 'Ambrosius' gekweekt in tuinturj
Links: 400gram moutkiemen per m2
Rechts: 200gram Kristallijn (18-6-18) perm'-

N.B. Op deze plaats willen wij de heren A. Bos, voorzitter van de
Nederlandse Azaleavereniging, H. Stein, hoofdassistent A bij het
Rijkstuinbouwconsulentschap Zutphen-Kesteren, J. Q. Baars,
kweker te Ellecom, J. Naber, kweker te Tilburg, J. Sieben, chef
Proeftuin Eelde dank zeggen voor hun waardevolle medewerking.

Conclusie
Opnieuw kon worden bevestigd, dat bemesting met moutkiemen, de
hoge giften ten spijt, een minder resultaat geeft dan bemesting met
kunstmest. Dit verschil is, op een uitzondering na, groter op tuinturf dan op naaldengrond.
De in deze proef gevestigde indruk van de nieuwe mengmeststof
Kristallijn No. 2, kan gunstig worden genoemd.

DE WERKING VAN GROEIKEMMENDE STOFFEN BIJ AZALEA
D r . I r . W. S y t s e m a e n P. v. d. Z w a a r d
Sinds enige tijd zijn nieuwe groeiremmende stoffen genaamd CCC
en B-9, beschikbaar. Deze verminderen in veel gevallen de groei van
de plant en doen het blad donkerder van kleur worden. Daarnaast
kunnen ze ook de bloemknopaanleg beïnvloeden.
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Voorlopige proefresultaten

met CCC

P e r behandeling werden 9 planten gebruikt behalve bij 'Schäme' in
pot CCC gegeven.
In de kas werd, aan de Azalea indica rassen 'Eri Schäme', 'Oranje
Boven' en 'Ambrosius' (alle in 12 cm pot) en aan 'Schäme' in 14 cm
14 cm, waar dit aantal 7 bedroeg.
Van het CCC werd 250 respectievelijk 500 mg per 12 cm pot, opgelost in 50 cc water of 600 mg, opgelost in 60 cc water per 14 cm pot
over de potgrond gegoten. In een andere proef werd aan buiten in de
volle grond staand plantgoed van de rassen 'Eri Schäme', 'Oranje
Boven' en 'Ambrosius' met respectievelijk 38, 28 en 20 planten per
m- CCC gegeven. Over 1 m 2 werd, opgelost in 8 1 water 100 of 50
gram CCC met een gieter uitgegoten. Direct er na werden de planten met water afgegoten, zodat alle CCC in de grond terecht kwam.
Op 9 september 1933 was het blad door CCC-behandeling veel donkerder groen geworden, terwijl de scheutgroei geremd was. Dit was
verreweg het best te zien bij de buiten geteelde planten. De bloemknopaanleg werd in deze proef niet bevorderd bij de in de kas staande planten, doch zeer duidelijk bevorderd (meer knoppen per scheut
en per plant) en ook versneld bij de buiten staande planten. De trekbaarheid van deze planten wordt nader onderzocht.
Voorlopige proefresultaten

met

B-9

Bij Azalea indica 'Schäme', werden enkele bespuitingen verricht
met een oplossing van 50 cc B-9 per liter water. Dit werd gespoten op
éénmaal getopt, jong plantgoed, dat in de kas, in de volle grond
stond uitgeplant en dus niet tot knopvorming moest overgaan.

Azalea indica 'Schäme'
Links: bespoten met 50 cc B-9 per liter
Rechts: onbehandeld
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Azalea indica 'Schäme'
Bloemknopvorming bij met de hand ontbladerde scheuten
Links: bespoten met 50 cc B-9 per liter
Rechts: onbehandeld

De bespuiting had plaats op 5 september. Na drie weken was reeds
bladkleur verschil waar te nemen en na zes weken waren de bespoten
planten enkele centimeters korter en was de bladkleur hiervan belangrijk donkerder dan van de controle.
Na 2 maanden waren de bespoten planten voor 100% tot knopvorming overgegaan, terwijl bij de controle planten slechts hier en daar
een begin van knopvorming was waar te nemen.
Na 4 maanden waren de bespoten planten tot zware knopvorming
overgegaan, met soms zelfs 8 — 10 knoppen per tak. Bij de controle
planten werden nu ook vele takken afgesloten met een kleine knopvorming doch alles enkelvoudig en zeer licht. De kleine scheuten
vormden in het geheel geen knop.
Ook werden enkele bespuitingen verricht op trekbare Azalea's om
na te gaan, of door een bespuiting de vorming van z.g. „dieven" kan
worden voorkomen („dieven" zijn jonge scheuten die tijdens het
bewaren in de winter of tijdens het forceren, naast de bloemknop tot
ontwikkeling komen). Op 7 november werd een bespuiting op 'Melanie' en 'Avenir' toegepast.
Eind december waren duidelijke verschillen waarneembaar. Bij de
bespoten planten was nauwelijks of geen vorming van diefjes. Bij de
controle-planten kwamen de diefjes boven de knoppen uit, zowel bij
'Avenir' als bij 'Melanie'. Dit had reeds plaats tijdens het bewaren,
bij een temperatuur van ca. 8 — 10 °C. Het in bloei trekken van de
planten heeft pas in 1964 plaats, daar bovengenoemde variëteiten
niet vroeg in bloei getrokken kunnen worden.
FORCEREN VAN AZALEA MET GIBBERELLAZUUK
D r . I r . W. S y t s e m a
Als voortzetting van de proeven in 1962 (jaarverslag 1962, pag. 58)
werd onderzocht of het in bloei trekken van het ras 'Hexe' door be51

spuiting met Gibberellazuur versneld kan worden. Op 13 februari
1963 werden vier groepen van acht planten in de kas gebracht bij
ca. 22° C. Deze vier groepen werden tussen 13 februari en 22 februari
1963 vier keer bespoten met Gibberellazuur in de concentraties
0,50, 500 of 2000 mg per liter, waaraan een uitvloeier was toegevoegd.
Ook bij het ras 'Hexe' werd evenmin als bij de vroeger bloeiende
rassen, geen bloeivervroeging of verbetering van de gelijkmatigheid
van het in bloei komen verkregen.
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CHRYSANT
KEURING VAN CHRYSANTEN-NIEUWIGHEDEN
J. W. F r a n s e n
Van de mogelijkheid voor opplanting van nieuwigheden van Chrysanthemum indicum, met het doel verkrijging van een Getuigschrift
van de Proeftuin (als tussentrap voor het Getuigschrift Ie klasse)
werd door enkele kwekers gebruik gemaakt, o.a. door:
J. Klein te Roelofarendsveen
(KI)
A. v. Kessel te De Kwakel
(Ke)
In totaal werden 22 variëteiten uitgeplant waarvan 3 stuks werden
bekroond met een Getuigschrift van de Proeftuin.
De Vaste Keurings Commissie is enkele malen bijeen geweest om
veldkeuringen te verrichten.
De volgende cultivars werden bekroond:
Middelgrootbloemig
'George Baker'
(KI)
'Johna Lee'
(KI)
'Gele Breitner'
(Ke)

SORTIMENTSPROEF MET TROSCHRYSANTEN
J. W. F r a n s e n
Uit het grote troschrysantensortiment zijn een aantal veriëteiten
uitgezocht, om in een proef naast elkaar te worden opgeplant. Ieder
j a a r komen er weer vele vragen welke variëteiten men zal uitplanten. Om nu enig inzicht te krijgen in de produktie van enige variëteiten werden deze met elkaar vergeleken. De plantdatum was
20 juni 1963.De planten werden uitgepoot op veengrond.
De plantafstand was 30 bij 30 cm.
Men plantte 72 gewortelde stekken van iedere variëteit. Van elke
variëteit is het aantal geoogste goede takken nauwkeurig opgeschreven, zodat uiteindelijk het volgende overzicht verkregen werd.
Ras
'Bronze Roland'
'Chatsworth'
'Davine'
'Florence Horwood'
'Golden Orte'
'Grace'
'Juweeltje'
'Peter Pan'
'Roland'
'Sinny Buis'
'White Hope Valley'
'White Shirley'

aantal goede takken
210
273
446
240
261
306
296
166
339
189
272
322

Uit het bovenstaande blijkt wel dat we bij de produktie te maken
hebben met uitschieters zowel n a a r de hoge als naar de lage kant.
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'Davine' is een nieuwe aanwinst in de z.g. troscultuur. De kleur is
diep fluweel rood. De planten zijn bijzonder gezond en snel van
groei. Deze variëteit moet vooral niet te vroeg geplant worden. Zowel
wat de kwaliteit als wat de produktie betrof blonk deze variëteit uit.
Ook op de veiling was ze erg in trek, zodat deze variëteit in de proef
wel als beste naar voren kwam.

Chrysanthemum
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'Roland1, zalmkleurig met een oranje gloed, stond met 339 takken
op de tweede plaats. Ze gaf een prima gezond en bossig gewas. Ook
de kwaliteit van deze variëteit was zeer goed.
'White Shirley', een al vrij oude helderwitte variëteit, kwam met
322 takken op de 3e plaats. Ze vertoonde een gezonde groei. Bij minder gunstig weer hebben de bloemen echter gauw last van 'smet'.
'Grace' een rose aanwinst uit 1960 staat met 306 takken op de vierde plaats. De kleur is iets lichter dan van 'Juweeltje', terwijl de
bloemvorm wat meer gespreid is. Soms heeft deze variëteit nogal
eens last van verkleuring, vooral op de lichtere gronden.
'Juweeltje' een lila-rose aanwinst uit 1960, staat met 296 takken
op de vijfde plaats. Ze had een mooie takvorming en gaf een goed
beschot. Het blad was eveneens zeer mooi. Ze was stevig van steel
en mooi van bloemformaat. De bloei was rijk en zeer gelijkmatig.
'Chatsworth' is brons van kleur en goed weerbestendig. Deze variëteit kwam met 273 takken op de zesde plaats. Het gewas was
buitengewoon stevig. Door de soms sterke virusaantasting kan een
sterke verkleuring optreden.
'White Hope Valley', een witte variëteit, produceerde 272 takken
en gaf hiermee ongeveer een gelijk aantal takken als 'Chatsworth'.
Ze vertoonde een buitengewone groeikracht. De groei was soms wat
ongelijk. Deze variëteit wordt echter meestal als pluizer geteeld.
'Golden Orfe' is een hardgele aanwinst van de laatste jaren. De
produktie van 261 takken viel niet tegen. De takvorming was bijzonder mooi. Ze groeide zeer gelijkmatig. Alle takken waren praktisch
gelijk oogstbaar. Dit ras is bijzonder goed bestendig tegen ongunstige weersomstandigheden.
'Florence Horwood', een rose variëteit met een vleeskleurig bloemcentrum, kwam met 240 geoogste takken op de negende plaats. Het
was een gezonde stevige groeier met mooi donkergroen blad. In veel
gevallen treedt bij deze variëteit een sterke miskleuring op.
'Sinny Buis', een oranjekleurige variëteit met open hart, voldeed
minder goed. Het beschot hiervan viel tegen.
'Bronze Roland' is een oranje sport van de bekende 'Roland'. Dit
ras gaf ook een prima gezond en bossig gewas. De kwaliteit van deze
variëteit was zeer goed. Met 210 takken k w a m ze in deze serie echter op de één na op de laatste plaats.
'Peter Pan' een oranjekleurige variëteit, die met 166 takken van 72
uitgeplante stekken op de laatste plaats in deze serie genoteerd
staat. Op het veld zag deze variëteit er veelbelovend uit, maar de
produktie viel tegen.
Het bovenstaande is een greep uit het grote troschrysantensortiment, waarin oude bekende variëteiten naast aanwinsten van de laatste jaren waren uitgezet. Het betrof hier slechts één grondsoort.
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In de variëteiten kunnen soms belangrijke verschillen optreden
zowel in groei als in de bloemkleur op verschillende grondsoorten.
Met deze sortimentsproef beoogden wij echter enig inzicht te krijgen
in de groei, de kwaliteit, m a a r vooral ook in de produktie van een
aantal variëteiten.

SORTIMENTSOPPLANTING VAN MIDDELGROTE
BUITEN-CHRYSANTEN
J. W. F r a n s e n
Tegelijk met de troschrysanten vond een opplanting plaats van
een aantal middelgrote buitenbloeiende variëteiten. Ook hierbij zijn
enige aanwinsten van de laatste jaren vergeleken met een aantal
oude vertrouwde variëteiten. Naast de produktie is ook gelet op
andere eigenschappen.
Op 20 juni 1963 is de sortimentsproef opgezet. De stekken zijn uitgeplant op een afstand van 27 bij 27 cm. Van iedere variëteit zijn 72
planten uitgezet. De grond waarop werd geplant was een veengrond. Er was voldoende beschutting aanwezig.
De planten zijn getopt op ca. 20 cm hoogte.
In de volgende tabel zijn de totale produktiecijfers en het gemiddelde aantal takken per plant vergeleken.
aantal takken
Variëteit

totaal

'Bill Speet'
'Bornholm'
'Delightful'
'Diplomaat'
'Escorte'
'Evelyn Bush'
'Golden Delightful'
'Golden Westfield'
'Medaillon'
'Migoli'
'Pink Smoor'
'Regalia'
'Rose Breitner'
'Shining Gold'
'Westfield Bronze'

148
196
215
157
223
197
189
199
212
110
176
119
150
158
194

gem. per plant
2,1
2,7
3,0
2,2
3,1
2,7
2,6
2,8
2,9
1,5
2,4
1,6
2,1
2,2
2,7

'Escorte' als eerste kwam deze variëteit naar voren met 223 takken
van goede kwaliteit. De kleur is bloedrood. De plant is snel van
groei en gezond van gewas.
Ook als kleinbloemige voldoet deze variëteit prima. Het is een goede plaatsvervanger voor elke rode variëteit die tot nog toe gebruikt
is; Zo kunnen w e 'Escorte' wel aanduiden als een van de beste en
fraaiste aanwinsten van de laatste jaren.
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'Escorte'

'Delightful' komt op de tweede plaats. Het is al een vrij oude
variëteit die echter bij de kweker en bij de handel nog steeds in trek
is vooral vanwege de vroegheid. Ze bloeit namelijk al van begin
augustus af. Vooral voor een vroege rolkas is deze variëteit geschikt.
De kleur is crème geel. Buiten geteeld wordt ze veelal niet opgezakt
vanwege verkleuring van de bloem.
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'Medaillon', een diep botergele variëteit, kwam op de derde plaats.
Ze behoort tot de beste gele variëteiten en heeft een bijzonder grote
bloem. Ze heeft een gezonde groei en is goed weerbestendig. De
bloeitijd is september-oktober. Ook zeer geschikt voor de rolkas.
'Golden Westfield', een variëteit die met 199 takken van 72 planten
de vierde plaats innam. Het is een aanwinst van de laatste jaren met
een lichte oranje gloed in het hart. Het is een sport van de bekende
'Westfield Brons'. De bloem is bolvormig en vrij groot. Ze is goed
weerbestendig. De groei is prima. Ze is reeds vanaf eind augustus
oogstbaar.
'Evelyn Bush' komt met 197 takken op de vijfde plaats. Het is een
prachtige witte aanwinst met een iets bolvormige bloem. Ze is zeer
gewild. De bloei valt van augustus tot oktober.
'Bornholm' kwam hierna met 196 takken. Ze geeft een stevig gezond gewas met mooie lange takken en oranje gele bloemen. Deze
variëteit wordt ook in grote hoeveelheden gekweekt.
'Bronze Westjield' k w a m op de 7e plaats in deze proef met 194
takken. De bloemen zijn mooi groot. Ze is goed weerbestendig. De
kleur is brons met een lichtere tegenkant. Voor verdere opmerkingen zie 'Golden Westfield'.
'Golden Delightful'. Dit is een zuiver gele sport van de variëteit
'Delightful'. Ze heeft verder dezelfde eigenschappen als 'Delightful'.
'Pink Smoor' een diep donkerrose variëteit van de laatste jaren,
kwam met 176 takken op de negende plaats. In deze proef kwam ze
minder goed naar voren. De lengte was gering en de kwaliteit liet te
wensen over. Mogelijk levert deze variëteit onder andere omstandigheden beter resultaat op.
'Shining Gold' is een gele variëteit met open hart. Ze is zeer weerbestendig en behoeft niet opgezakt te worden. De stengel is lang.
De bloei is vrij laat nl. in oktober.
'Diplomaat' is een variëteit met vrij grote, ietwat platte bloemen.
De kleur is zachtrose met een diep satijn rose gloed. Met twee takken per plant levert ze een prima bloem met een stevige stengel.
Het is een gezonde stevige groeier.
'Rose Breitner' komt in de laatste gelederen van deze serie. Een
prima chrysant. Zeer geschikt voor de vroege teelt bv. om te
overkappen met een rolkas. Bloeitijd augustus-september. De kleur is
mooi zachtrose. Ze is goed weerbestendig en kan zonder zak worden gekweekt.
'BUI Speet' een steviger pluizer met maar weinig pluiswerk. Een
gezonde groeier met ietwat broos blad. De kleur van de bloemen is
oranje met een geelbronze tegenkant. Bloeitijd september-oktober.
'Regalia' een middelgrote chrysant met een zeldzame kleur nl. bijna paarsrood. De weerbestendigheid is goed. Deze variëteit heeft
een stevige groei en donker blad. Bloeitijd september-oktober.
'Migoli' is een chrysant, die eigenlijk vroeger geplant moet worden om tot redelijke resultaten te komen. Vooral bij later planten zijn
de bloemblaadjes gedraaid en is de zuiver gele bol kleiner. J a m m e r
is de vaak zo sterke virusaantasting bij deze variëteit. Voor de vroege teelt nog steeds gewild.
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PROEFMETVERSCHILLENDEPOTGRONDENENPOTTEN
VOORPOTCHRYSANTEN
J.W.Fransen
Als potgrond worden in de jaarrondcultuur van potchrysanten velerlei potgrondmengsels gebruikt. De oorzaak hiervan ligt voor een
groot deel in het feit dat ook dit onderdeel van deze teelt nog in
een experimenteel stadium verkeert. Daarom leek het toch wel belangrijk om een proef op te zetten waarin enige potgrondmengsels
vergeleken konden worden. Een drietal van deze mengsels, te weten het Aalsmeerse potmengsel, een mengsel van 2 delen turfmolm
en één deel zand (volume delen) en een potgrond op basis van tuinturf, nl. Trio-potgrond no. 17, werden in deze proef gebruikt.
De chrysanten zijn geplant op 31 mei 1963, getopt op 6 juni en verduisterd vanaf 7 juni.
De gebruikte variëteiten waren resp. 'Snowclad', 'Yellow Delaware', 'Mermaid' en 'Delaware'. Van elke variëteit zijn in totaal 48
planten opgepot.
Daar tevens een vergelijking werd gemaakt tussen plastic potten
en stenen potten (beide soorten no. 18 = 8 cm) kwamen per ras 6 behandelingen voor.
Slechts eenmaal is een bemesting in vloeibare vorm gegeven nl.
2 gram Alkrisal (14 + 18 + 24) per liter.
In het begin zijn de planten vrij droog opgekweekt. Nadat de bloemknopvorming begon is regelmatig water gegeven, soms twee keer
per week. Na kleuring van de knoppen is naar behoefte nog enige keren op de pot gegoten (gietrand). Aangezien de planten steeds de neiging hadden door de pot in de kuilgrond te wortelen, moesten de potjes enige keren verzet worden. Als kuilgrond is turfmolm gebruikt,
totdat de planten naar een andere kas werden overgebracht, waarin
de planten hebben gestaan vanaf het kleuren der knoppen. Zodoende
hebben de potjes nog ± 2 weken op kweekgrond gestaan.
De plastic potten hebben steeds bovenop de kuilgrond gestaan. De
stenen potten daarentegen stonden tot ongeveer halverwege ingekuild. Na het kleuren der knoppen zijn ook de stenen potten bovenop
de kuilgrond gezet.
Door de poreusiteit van de stenen potten vond door deze wijze van
kuilen steeds een zodanige vochtopname plaats vanuit de vochtige
kuilgrond dat bij deze potten tot het kleuren der knoppen 5 x minder
water is gegeven dan bij de plastic potten in dezelfde periode.
De kas was in verband met de daarin overig gekweekte cultures
continu geschermd. Vooral in de aanvang van de teelt is dit zeker
niet aanbevelingswaardig, daar meerdere scheuten dan gemakkelijk
kunnen blijven zitten waardoor de gelijkmatigheid en de volheid van
de planten verloren gaat.
De

potgrondmengsels

Het mengsel van twee delen turfmolm en één deel zand (volume
delen) heeft een zeer geringe voedingswaarde. We kregen in dit
mengsel inderdaad een gedrongen groei. Bij enkele variëteiten als
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bv. 'Snowclad' was de ontwikkeling in dit geval onvoldoende. De
meer gedrongen, groeiende variëteiten als bv. 'Mermaid' deed het in
dit potmengsel beter. In het algemeen kan gezegd worden dat een
mengsel van turfmolm en zand niet voldoet als potgrond voor jaarrondpotchrysanten. Het Aalsmeerse potmengsel kwam beter voor
de dag. Van het begin af aan was de groei hierin goed. Een goede
bladontwikkeling en dikkere scheuten waaruit een meer 'volle' plant
groeide. Alle vier in deze proef gebruikte variëteiten deden het er
goed in. Een nadeel was echter dat de planten later door het krimpen en uitzetten van de grond (water geven) w a t los in de pot kwamen te staan. Dit was vooral het geval bij de meer langgerekte variëteiten.
Ook in de tuinturfpotgrond (Trio no. 17) was de ontwikkeling over
het algemeen goed. In het begin was de groei hierin wat forser dan in
de andere gebruikte potmengsels. Later werd de groei wat minder,
maar van een te ijle groei kon hierbij niet gesproken worden. Ook
deze potgrond voldoet voor dit doel dus wel. Zo zien we dat enkele
potgrond-samenstellingen goed voor dit doel gebruikt kunnen worden.
Om de planten voldoende laag te houden is het uitgaan van een aan
voedingsstoffen arme potgrond niet aanbevelingswaardig.
De plant blijft inderdaad korter maar de scheut- en bladontwikkeling laat te wensen over. De plant groeit te ijl. Ook de bloemen kwamen hier minder grof te voorschijn.
Potgronden die meer voedingsstoffen bevatten zoals het Aalsmeerse potmengsel en potgrond op basis van bemeste tuinturf kunnen
voor de jaarrondpotcultuur goed gebruikt worden.
Om de planten lager te houden zullen andere methoden moeten
worden aangewend als vroeger verduisteren en het gebruik van
remmiddelen voor variëteiten die een grovere groei vertonen.

«rek, •

Chrysanthemum indicum 'Mermaid'
Links stenen potten; rechts plastic potten
Van links naar rechts:
1. en 4. Tuinturf (Trio no 17)
2. en 5. Turjmolm : zand = 2:1
3. en 6. Aalsmeers mengsel
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De potten
Zowel de stenen als de plastic pot kunnen voor deze teelt gebruikt
worden. De groei van de verschillende variëteiten was wat forser
in de stenen pot, terwijl de variëteit 'Delaware' 4 dagen later in
bloei kwam.
De te nemen cultuurmaatregelen als bv. watergeven, al of niet
kuilen, zullen aangepast moeten worden aan het gebruikte materiaal.
De plastic pot is gemakkelijker hanteerbaar, breekt niet en is beter te vervoeren, wat ook bij deze teelt een woordje meespreekt
vooral als de teelt meer massaal wordt opgezet.

NAWERKING VAN VERSCHERPTE SELECTIE BIJ CHRYSANT
OP CUCUMISVIRUS
I r . F. A. H a k k a a r t
In 1961 werd een verscherpte selectie toegepast op een aantal
chrysanterassen door op de visuele selectie tijdens de bloei door de
kweker een serologische toetsing op Cucumisvirus te laten volgen.
Het leek interessant om na te gaan hoelang de nawerking van deze
verscherpte selectie zou duren.
Voor dit doel werd het ras 'Chatsworth' uitgekozen dat zeer vatbaar is voor het Cucumisvirus en hierop met gebroken bloemkleur
reageert. In de proef werd van dit ras een partij van een kweker opgenomen; deze partij was in de herfst van 1961 op de boven omschreven wijze geselecteerd, vervolgens in het voorjaar van 1962 vermeerderd, daarna opgeplant en in het voorjaar van 1963 wederom vermeerderd. Door de kweker waren geen bijzondere maatregelen genomen om het binnendringen van het Cucumisvirus te voorkomen.
Deze nabouw van deze partij werd vergeleken met partijen van drie
andere kwekers, die alleen visueel geselecteerd hadden.
Het experiment werd als een gewarde blokkenproef in viervoud
op twee plaatsen aangelegd, n.1. op het Proefstation te Aalsmeer
(veengrond) en op de proeftuin te Heemskerk (zandgrond). In
Aalsmeer stonden op de veldjes 52, in Heemskerk 56 planten. De ontwikkeling van de jonge planten, die op 24 mei buiten werden uitgeplant, verliep in Heemskerk iets sneller, daardoor kon hier op 18
en 19 september worden geoogst en in Aalsmeer pas op 3 oktober.

Resultaten
Tijdens de oogst werden de planten op aanwezigheid van virussymptomen in de bloemen gecontroleerd. Het resultaat hiervan is in
de volgende tabel samengevat.
Percentage besmetting met Cucumisvirus
getoetst
niet getoetst niet getoetst niet getoetst
kweker A
kweker B
kwekerC
Proefstation Aalsmeer
Proeftuin Heemskerk

14,4
31,1

54,3
84,3

70,3
83,4

43,6
69,8
61

Op beide proeftuinen hadden de getoetste partijen het laagste besmettingspercentage. Geconcludeerd mag worden dat zelfs zonder
bijzondere voorzorgen een verscherpte selectie na twee jaar duidelijk
merkbaar is. Indien bijzondere maatregelen ter voorkoming van nieuwe infecties met het Cucumisvirus worden genomen, zullen de verschillen in gezondheidstoestand tussen getoetste en niet- getoetste
partijen ongetwijfeld nog groter zijn.

MERISTEEMCULTUUR VAN CHRYSANT
M e j . D r s. F. Q u a k (I.P.O., Wageningen) en I r. F. A. H a k k a a r t
Om na te gaan of een voorbehandeling met warmte een gunstig
effect heeft op het rendement van meristeemcultuur werd een proef
opgezet, waarbij een (getrapte) voorbehandeling van respectievelijk
0, 10, 20, 30, 40, 50 en 60 dagen bij 37° C werd gegeven aan vier chrysanterassen, n.1. 'Blanche Poitevine Suprême', 'Chatsworth', 'Sirocco' en 'Migoli'. De rassen verschilden sterk in de mate waarin zij de
hoge temperatuur verdroegen. De warmtebehandeling, die de planten ten hoogste verdroegen duurde bij 'Blanche' 60, 'Chatsworth' 50,
'Sirocco' 40 en 'Migoli' 30 dagen.
Ook wat de groei der meristemen betreft traden er verschillen aan
de dag, hoewel een invloed van het seizoen niet uitgesloten is. Zo
ontwikkelden zich tot nu toe van 'Blanch' 4 1 % , 'Chatsworth' 24%,
'Sirocco' 1% en 'Migoli' 28% der geïsoleerde meristemen tot volledige
planten, welke thans op aanwezigheid van virus worden getoetst.

Meristeemcultuur van chrysanten
Tot plantjes uitgegroeide meristemen op kunstmatige
Van rechts naar links toenemende grootte
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voedingsbodem

DE WERKING VAN DE GROEIREMMENDE STOF B-9
BIJ CHRYSANT
P. v. d. Z w a a r d
Zeer goede resultaten werden verkregen bij bespuiting met B-9
50 cc per liter water op laat geplante chrysanten, die geheel in de
kas werden gekweekt.
Deze chrysanten werden 5 september gespoten. Na 2 maanden
waren grote verschillen in lengtegroei waarneembaar. De controleplanten waren 20 — 60 cm langer dan de behandelde planten. Vooral
de zogenaamde lange nekken kwamen bij de bespoten planten veel
minder voor. Voor kascultuur geeft een bespuiting met B-9 een gunstiger ontwikkeling van het gewas. De bloei kwam van de bespoten
planten enkele dagen later.
De variëteiten: 'Delight', 'Jubilation', 'Yellow Iceberg', 'Iceberg',
'Luyona', 'Beamsviles Pink', 'Diplomaat,' 'Bornholm', 'Wim Lange',
'Crimson Robe', reageerden allen bijzonder goed.

Chrysanthemum 'Yellow Delaware'
Links: bespoten met B-9 50 cc per liter
Rechts: onbehandeld
63

Ook bij de potchrysanten werden o.a. bij 'Princess Ann', die als
potchrysant vrij lang wordt, bespuitingen met 25 en 50 cc B-9 per
liter toegepast.
Gebleken is dat deze bespuitingen een vrij grote remmende werking geven op de lengtegroei. Zelfs de 25 cc gaf een duidelijke verbetering en invloed t.o.v. de controle planten te zien.

CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING IN CHRYSANTEN
M. J o n g k i n d
Evenals in vorige jaren is er nagegaan in hoeverre in chrysanten
chemische onkruidbestrijding mogelijk is. De grote verscheidenheid
van het sortiment en het regelmatig verschijnen van nieuwigheden,
vraagt grote voorzichtigheid. De gevoeligheid blijkt nogal verschillend.
Als middel is Tenoran gebruikt. Het middel heeft een werkingsduur van ca. 8 weken. Werd aanvankelijk verondersteld, dat het
hoofdzakelijk door de wortels opgenomen zou worden en zo zou werken, latere ervaringen hebben aangetoond, dat ook de kontaktwerking vrij goed is. Dit betekent, dat het tijdstip van spuiten mede bepaald wordt door de grootte van het onkruid.
Op het Proefstation is gespoten over het volgende chrysanten-sortiment:
'Francis', 'Davine', 'Roland', 'Juweeltje', 'Market Grower', 'Preludium', 'Golden Orfe' en 'Delightful'.
Plantdatum was 7 juni 1963. Tijdstippen van bespuiting 24 juni
en 2 juli, respectievelijk 17 en 25 dagen na het planten. De dosering
was 6 en 4 kg Tenoran per ha of 6 en 4 gram per liter water, waarmede 10 m 2 gespoten werd. Daarnaast is gespoten met 4 liter chloorI.P.C. per ha. De resultaten hiervan waren zeer gering voor wat de
onkruidbestrijding betrof. Vermoedelijk door te hoge temperaturen
nl. 20°C, is dit middel snel afgebroken.
Bij het gebruik van 6 en 4 kg Tenoran is gewerkt met 1000 en
2000 1 water per ha. In het algemeen kon vastgesteld worden, dat
een ruim gebruik van water gunstig is om chlorotische verschijnselen aan het gewas te voorkomen. De bestrijding van het onkruid
was bij een dosering van 4 kg per ha onvoldoende, 6 kg Tenoran per
ha gaf behoorlijke resultaten. De bestrijding van grassen liet te
wensen over.
Naast deze proefopzet, is er in de praktijk gespoten bij 2 kwekers.
Ook in deze chrysanten is gespoten met Tenoran 6 kg per ha. De
resultaten waren bevredigend. Opvallend waren de prima resultaten
met de bestrijding van muur (Stellaria media). Gespoten werd in
de rassen 'Grace', 'Juweeltje', 'Market Grower', 'Joke', 'New Princess', 'Escorte', 'Ronald', 'Flor. Horwood', 'Chatsworth' en 'Jacob
Maris'.
In het blad van 'Market Grower' en 'Ronald' traden lichte chlorotische vlekken op die bij de verdere ontwikkeling van het gewas
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Chemische onkruidbestrijding in chrysanten
Achtergrond:
onbehandeld
Voorgrond: bespoten met 6 kg Tenor an in 2000 liter water per ha

verdwenen. Er waren geen waarneembare verschillen met over het
gewas en tussen het gewas spuiten. De regen die vrij snel na de bespuiting gevallen is, kan van gunstige invloed geweest zijn.

Conclusie
Bij het in acht nemen van alle voorschriften is Tenoran in een
sterkte van 6 kg per ha in 2000 liter water met goed gevolg te gebruiken in een groot aantal chrysantenrassen.
Een bespuiting ca. 3 weken na het planten, kan tot resultaat hebben, dat mede door het dicht groeien van het gewas, het wieden met
de hand niet meer nodig is.
Veiligheidshalve moet een ruime hoeveelheid water gebruikt worden. Op slempgevoelige gronden kan het noodzakelijk zijn, wanneer
de onkruiden chemisch bestreden zijn, de bovenlaag goed los te
maken.
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CYCLAMEN

DUITSE SELECTIE VAN CYCLAMEN 'ROSA VON ZEHLENDORF'
R. J. S c h m i t t
Onder leiding van Dr. J. Wasscher brachten het bestuur van de
N.A.K.-S. afdeling Cyclamen en enkele medewerkers van de N.A.K.-S.
in het najaar van 1961 een bezoek aan enkele vooraanstaande cyclamen-zaadteeltbedrijven in de Westduitse Bondsrepubliek, teneinde
zich enigszins op de hoogte te stellen van de cyclamenzaadcultuur
in dat land.
Voor dit doel werden een viertal bedrijven bezocht. Over het algemeen genomen viel de kwaliteit van de zaad-cyclamen tegen.
Eén van de beste groepen was een partij zaadplanten van het ras
'Rosa von Zehlendorf' op het bedrijf van de fa. C. Stoldt te Köthel ü
Frittau. Van dit bedrijf werden door het Proefstation voor de Bloemisterij te Aalsmeer in de zomer van 1962 een aantal zaden betrokken van het bovengenoemde ras. De planten, die zich hieruit ontwikkelden, werden in stekpot opgekweekt en stonden half-eind augustus 1963 in volle bloei. De bloemen waren in het algemeen goed gaaf
randig, maar als geheel te donker van kleur. Van de 85 planten waren volgens de normen van de N.A.K.-S. ongeveer 50 planten te
donker van kleur dus bijna 59%. De rest, 35 planten of ca. 41% van
het totaal, kwam ongeveer overeen met de juiste bloemkleur, terwijl praktisch geen enkele plant een te lichte bloemkleur bezat. De
bloemvorm was redelijk goed. De bouw van de planten was niet
ideaal. De planten hadden nl. een betrekkelijk klein aantal nogal
grove bladeren, zodat de planten enigszins „los" aandeden. Bij enkele kwekers in en buiten Aalsmeer, die eveneens zaden hadden betrokken van het bovengenoemde ras, waren de resultaten gelijk
aan die op het Proefstation.
Gezien deze ervaringen zijn noch door het Proefstation voor de
Bloemisterij, noch door de betreffende kwekers zaadplanten voor verdere cultuur en selectie aangehouden.

BEMESTINGSPROEF MET MAGNESIUM-AMMONIUM-FOSFAAT
I r . R. A r n o l d B i k
Magnesium — ammonium — fosfaat (m.a.f.) is een nieuw type
kunstmest, dat in Amerika door de firma Grace & Co wordt gefabriceerd. Óp verzoek van de Nederlandse relatie, de N.V. Trouw &
Co werd dit jaar een onderzoek naar de bemestingswaarde van
deze meststof gedaan.
M.a.f. bevat 8% stikstof, 40% fosfor, geen kalium en 24% magnesium. De beperkte oplosbaarheid is wel het hoofdkenmerk.
In de grond gebracht zal dus maar een klein gedeelte in oplossing
gaan. Naarmate er uit deze oplossing voedingsstoffen verdwijnen,
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zal er meer van de vaste meststof oplossen. Zolang er vaste meststof
aanwezig is, zal de concentratie van de in de bodem-oplossing aanwezige stikstof, fosfor en magnesium constant blijven. Vanwege de
geringe oplosbaarheid zou men dus veel grotere hoeveelheden van deze meststof dan van normale kunstmest kunnen geven, zonder dat
er zoutschade optreedt.
Van fabriekszijde wordt zelfs beweerd, dat kiemplanten één maand
op pure m.a.f. kunnen verblijven zonder verbranding op te lopen.
Deze eigenschap kan voor potplanten met wat langere teeltduur van
nut zijn. De noodzaak om in het latere stadium over te bemesten,
zou namelijk kunnen komen te vervallen door een zodanige hoeveelheid m.a.f. als voorraadbemesting te geven, voldoende om de meststofbehoefte van het gewas over de gehele teeltduur te dekken. Met
een normale kunstmest kan men zich dit niet veroorloven op straffe
van zoutschade. In hoeverre de werkwijze van een dergelijke éénmalige bemesting aan de verwachtingen zal beantwoorden, zal ervan afhangen in welke mate het vrijkomen van voedingsstoffen uit
de m.a.f. gelijke tred weet te houden met de voedingsbehoefte van
de plant. Op de snelheid van het in oplossing gaan van de m.a.f. kan
men invloed uitoefenen door het variëren van de korrelgrootte: grotere korrel — langzamere werking; kleinere korrel — snellere werking.
Bij dit alles moet de afwezigheid van kalium in deze langzaam
werkende meststof als een groot bezwaar worden gevoeld. Wil men
het principe van een éénmalige bemesting handhaven, dan moet men
met de m.a.f. een voldoende hoeveelheid kalium meegeven. Intussen is er ook m.a.f. met kalium op de markt verschenen.
De onderhavige proef had in de eerste plaats tot doel om de waarde van m.a.f. als een voor de gehele groeicyclus van Cyclamen toereikende meststofbron te toetsen. Deze toetsing geschiedde met
m.a.f. van drie verschillende korrelgrootten nl. „coarse", „medium" en „pinhead" (grof, middel en fijn). In plaats van de door
de fabriek opgegeven dosis van 9 kg m.a.f. per m 3 potgrond (d.i. 15
lbs per cubic yard) werd als gift voor de voorraadbemesting 8 kg
m.a.f. per m 3 gekozen. Alleen bij „pinhead" kwam naast deze gift nog
een gift van 12kg per m 3 voor.
Aldus komt men tot de volgende reeks van behandelingen:

A Controle
B
C
D
E

8 kg per m 3 m.a.f.
8 kg per m 3 m.a.f.
8 kg per m 3 m.a.f.
12 kg per m 3 m.a.f.

„coarse"
„medium"
„pinhead"
„pinhead"

De potgrond was een mengsel van 1 volumedeel Aalsmeers mengsel en 1 volumedeel tuinturf; aan dit mengsel waren 3 kg Dolokal
en 400 g Sporumix A per m:J toegevoegd.
Het contrôle-object kreeg een voorraadbemesting van 2 kg Kristallijn 18-6-18 per m 3 ; later werd het met dezelfde mengmeststof regelmatig overbemest.
Alle m.a.f.-objecten ontvingen een voorraadbemesting van 800 g
67

z w a v e l z u r e kali per m3. De p l a n t e n v a n het ras 'Wit' w a r e n opgepot
i n 9 cm p o t (nr. 17). D e proef w a s o n d e r g e b r a c h t in e e n p o t p l a n t e n kas.
B e g i n v a n d e proef op 25 j u n i 1963 e n h e t e i n d e op 12 n o v e m b e r
1963. D e proef g e s c h i e d d e in v i e r v o u d m e t p e r h e r h a l i n g 10 p l a n t e n .
Resultaten
A a n h e t e i n d e v a n d e proef k r e g e n d e p l a n t e n e e n s t a n d c i j f e r ;
bovendien w e r d e n het aantal bloemen per plant alsmede de plantd i a m e t e r opgenomen. De gemiddelden v a n deze w a a r n e m i n g e n staan
in d e v o l g e n d e t a b e l w e e r g e g e v e n .
Behandeling
A Controle
B 8 kg per m 3
C 8 kg per m s
D 8 kg per m"
E 12 kg per m 3

standcijfer
„coarse"
„medium"
„pinhead"
„pinhead"

plantdiameter cm aantal bloemen

7,3
7,8
7,2
5,7
4.9

25,8
27,4
25,8
22,8
20,7

3,3
2,2
2,1
1,6
1,4

Onder het aantal bloemen wordt verstaan het aantal bloemen per
p l a n t , d a t op h e t t i j d s t i p v a n w a a r n e m i n g in g e o p e n d e t o e s t a n d b o v e n de b l a d e r k r o o n uitstak.
De standcijfers blijken parallel te verlopen m e t de p l a n t d i a m e ter. Uit beide reeksen w a a r n e m i n g e n k a n m e n opmaken, dat 8 kg
p e r m s „ c o a r s e " e e n b e t e r r e s u l t a a t geeft d a n , e n 8 k g p e r m 3 „ m e d i u m " e e n v r i j w e l g e l i j k r e s u l t a a t h e e f t o p g e l e v e r d als d e c o n t r o l e .
A a n m e r k e l i j k s l e c h t e r is h e t r e s u l t a a t m e t 8 k g p e r m 3 „ p i n h e a d " ,
h e t s l e c h t s t e c h t e r m e t 12 k g p e r m :i „ p i n h e a d " .

Bemestingsproef met magnesium-ammonium-fosfaat
A. Controle
B. Magnesium-ammonium-fosfaat
„coarse"
8 kg
C. Magnesium-ammonium-fosfaat
„medium" 8 kg
D. Magnesium-ammonium-fosfaat
„pinhead" 8 kg
E. Magnesium-ammonium-fosfaat
„pinhead" 12 kg
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bij Cyclamen
per
per
per
per

m:i
m:i
m:)
m:)

Bij een gift van 8kg per m 3 blijkt het gunstige effect van de bemesting met m.a.f. dus af te nemen in de volgorde: „coarse", „medium"
en „pinhead". Hiervoor zou, gezien het eerdervermelde verband
tussen oplosbaar en korrelgrootte, een in dezelfde volgorde toenemende totaal-concentratie van de in de bodemoplossing opgeloste
zouten weleens aansprakelijk kunnen zijn.
Om dit na te gaan werd van de vijf objecten de geleidbaarheid
van het verzadigingsextract bepaald. De geleidbaarheid is een maatstaf voor de totaal-concentratie van opgeloste zouten, terwijl het
verzadigingsextract een goede benadering is van de bodemoplossing.
In de volgende tabel vindt men de resultaten van deze geleidbaarheidsmetingen, in micromhos/cm bij 25° C.
Behandeling
A Controle
B 8 kg per m3 „coarse"
C 8 kg per m3 „medium"
D 8 kg per m3 „pinhead"
E 12 kg per m3 „pinhead"

geleidbaarheid bij 25° C
micrcmhos/cm
5260
5692
7148
6751
8820

De laagste geleidbaarheid blijkt de controle te hebben. Van de drie
verschillende korrelgrootten heeft „coarse" de laagste geleidbaarheid. Die van „pinhead" is wat lager dan van „medium", hetgeen
een afwijking van de trend inhoudt. De geleidbaarheid van 12 kg
„pinhead" is verreweg het hoogst. Afgezien van de vermelde afwijking, k a n men toch wel zeggen, dat de geleidbaarheid van de bodemoplossing op de verwachte wijze door de korrelgrootte wordt beinvloed. Bovendien kan worden geconstateerd, dat de dosering invloed uitoefent op deze geleidbaarheid. De verwachting kan voorts
worden uitgesproken, dat de relatie m.a.f. — geleidbaarheid van de
bodemoplossing zal worden beïnvloed door de aard van het substraat.
Conclusie
In tegenstelling tot de van fabriekszijde gegeven voorlichting dient
men bij het gebruik van m.a.f. toch rekening te houden met het gevaar voor zoutschade. Dit risico neemt toe met kleinere korrelgrootte en hogere doseringen.
Een voorraadbemesting met 8 kg per m 3 m.a.f. „coarse" (aangevuld met een kaliummeststof) komt tegemoet aan de bemestingbehoefte van Cyclamen gedurende de gehele groeicyclus.

WORTELROT BIJ CYCLAMEN
D r s . G. S c h o l t e n
Van de tot dusver als Cylindrocarpon radicicola bekende parasitaire schimmel, is in 1961 op Cyclamen in Zweden voor het eerst
de geslachtelijke vorm aangetroffen. Deze behoort tot het geslacht
Nectria en werd in 1963door Gerlach en Nilsson beschreven alsNec69

tria radicicola. Volgens de internationale regels voor botanische nomenclatuur, verdient bij een schimmelsoort, waarvan verschillende
generaties bekend zijn, de naam van de geslachtelijke generatie de
voorkeur.
Bovendien is gebleken dat de naam Cylindrocarpon radicicola ten
onrechte werd gegeven; de juiste naam van de ongeslachtelijke generatie is nl. Cylindrocarpon destructans. Daarom wordt in deze en
volgende publikaties over wortelrot van Cyclamen voortaan de
naam „Nectria" gebruikt in plaats van „Cylindrocarpon".
In 1963 (jaarverslag p. 70 en p. 72) werden met drie verschillende
isolaties van Nectria radicicola infektieproeven uitgevoerd bij 16 verschillende gewassen. Deze isolaties waren, behalve uit Cyclamen,
verkregen uit knollen van Sinningia en uit de bases en takken van
afstervende Forsythia-struiken.
De Cyclamen werden gezaaid in gestoomde grond, die ten dele was
besmet met reincultures van de verschillende Nectria-isolaties. De
kiemingspercentages waren laag, als gevolg van de te hoge kastemperatuur.
Resultaten
Voor het verspenen werden de plantjes beoordeeld op de aanwezigheid van ziektesymptomen. De resultaten zijn samengevat in de
volgende tabel.
Behandeling van de
gestoomde grond
Onbehandeld
besmet met Nectria
van: Forsythia
Sinningia
Cyclamen

%opgekomen
plantjes
59
56
54
35

%aangetast door
Nectria
0,8
0,0
1,9
23,6

Alleen de isolatie uit Cyclamen bleek dus duidelijke schade te veroorzaken bij zaailingen van dit gewas. Zoals reeds eerder werd vermeld (jaarverslag 1963, p. 72) werden Forsythia-stekken alleen aangetast door Nectria, afkomstig uit zieke Forsythia struiken, terwijl
Sinningiaplanten het meest te lijden hadden van Nectria, afkomstig
van zieke Sinningia-knollen. Er blijkt bij deze schimmel dus een duidelijke specialisatie voor te komen. Toch mogen we hieruit niet concluderen, dat overgang van de ziekteverwekker op een ander gewas
is uitgesloten. Nectria radicicola is nl. sterk variabel, zoals te zien
is aan het uiterlijk van de kolonies in reincultuur. Het is dus niet
uitgesloten dat ook andere eigenschappen van deze schimmel aan
verandering onderhevig zijn.
In proeven te Baarn is aangetoond, dat Nectria, geïsoleerd uit Cyclamen, zeer schadelijk kan zijn voor stekken van Azalea (Rhododendron simsii). Dit gewas werd in onze proef niet zichtbaar aangetast, evenmin als Achimenes hybr. Anthurium scherzerianum, Campanula isophylla, Corytholoma cardinale (Gesneria), Euphorbia pulcherrima (Poinsettia), Kalanchoë blossfeldiana en Primula obconica.
Bij Begonia 'Exquisite' (winterbloeiend) en 'Rosa Perle' (zaaibegonia), Ficus elastica, Hydrangea macrophylla en Saintpaulia ionantha werd wel een aantasting door Nectria radicicola geconstateerd.
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DAHLIA

KEURING VAN DAHLIA-NIEUWIGHEDEN
Aan 32 nieuwigheden, opgeplant op de proeftuin, werd een Getuigschrift van Verdienste toegekend. De bekroonde variëteiten waren ingezonden door:
Fa. Ballego, Leiden (Ba)
Fa. D. Bruidegom, Baarn (Br)
N.V. Hippeastra, Hillegom (H)
G. H. Lammerse, Vijfhuizen (L)
Adr. van Luyk, Aalsmeer (Lk)
Fa. W. Maarse Kzn., Aalsmeer (M)
Fa. van Veelen, Sassenheim (V)
Het getuigschrift werd toegekend aan de volgende variëteiten:
Decoratief
'Palomar Snowtop'
'That's It'
'Safe Shot'
'Courtesy'

(Br)
(Br)
(Br)
(M)

'Snowman's Delight'
'Yellow Darling'
'Tombola'
'Firemaster'

(Ba)
(CV)
(H)
(Ba)

Deca
'Champ'

(Ba)

'Hamari Dream'

(Ba)

Semi-cactus
'Apache'
'Veluwe'
'Legacy'
'D.U.'
'Stylemaster'
'Indian Call'
'Raisers Pride'

(Br)
(Br)
(Br)
(M)
(M)
(M)
(M)

'Smarty'
'Veritable'
'Respectable'
'Golden Sonate'
'Margot Fonteyn'
'Handsome'

(Ba)
(Ba)
(Ba)
(H)
(Ba)
(Br)

(L)

'Border Princess'

(L)

Cactus
Tandy'
Pompon
'Blossom'
'Purpom'
'Tilly van der Zwaard'
'Florence Vernon'

(Br)
(Br)
(Lk)
(Ba)

'Globular'
'Arrogance'
'Sabra'

(Br)
(Br)
(L)

De Zilveren Plaquette van de nieuwigheid met het hoogste gemiddelde aantal punten werd toegekend aan 'Raisers Pride' (M).
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FREESIA

OPPLANTEN VAN FREESIA-NIEUWIGHEDEN
C. J. K r a gt w ij k
Voor het verkrijgen van het Getuigschrift van de Proeftuin werd
in de tweede helft van oktober 1982 een aantal freesia-rassen opgeplant. Voor vergelijking werden hiernaast 'Rijnveld's Golden Yellow', 'White Swan', 'Prinses Marijke' en 'Blauwe Wimpel' gebruikt.
Per ras werden 40 knollen uitgeplant. Omstreeks maart bloeiden de
planten en werden de volgende gegevens verkregen.
C

Cultivar
G rj
o 3 >—*
-Q

Geel
'R. Golden Yellow'
'Sonata'
'Aurora'
'Golden Melody'
'Royal Gold'
'Golden Glow'

gem. leng te in cm
hoofdtakken
takken
zij-

kwaliteit
gem.
lengte
kammetje
gem.
in mm
grootste
bl. in mm

122
149
103
73
101
152

35
35
36
45
33
37

26
27
26
32
26
31

39
53
50
60
43
64

30
41
50
58
55
45

123
77

32
38

31
32

64
68

63
57

131
118

34
39

28
27

56
61

42
64

117
188
63
131
87
84

38
32
32
35
38
35

30
21
24
27
28
26

66
46
63
51
76
43

57
45
42
49
54
48

37

36

44

48

Wit

'White Swan'
'Ballerina'
Oranje
'Prinses Marijke'
'Regina'
Rose-rood
'Marina'
'Rosita'
'Rose Queen'
'Pinkola'
'Florence'
'Blauwe Wimpel'

Gevuld bloemig
'Romany'
155
'Fantasy' teruggenomen
'Corona' teruggenomen
'Diana' teruggenomen

In de bloemenproduktie zijn 'Sonata' en 'Golden Glow' aanmerkelijk beter dan 'R. Golden Yellow'. De kwaliteit was ook aanmerkelijk beter dan bij 'R. Golden Yellow'. 'Golden Melody' bleef laag
in de produktie, doch was nog aanmerkelijk beter in de kwaliteit.
'Aurora' en 'Royal Gold' waren ook goed, doch t.o.v. de voornoemde
cultivars niet opvallend.
'Sonata' en 'Aurora' zijn zachtgeel van bloemkleur, de overige genoemde cultivars meer oranje-geel van kleur.
'Ballerina' in cream wit van bloemkleur en blijft in de produktie
aanmerkelijk bij 'White Swan' achter. Ook in kwaliteit was dit geen
opvallende verbetering.
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Freesia-nieuwigheden

in de kas

Bij 'Regina' kwam een zeer rijke en tamelijk slappe bladontwikkeling voor. De bloemkleur vertoont veel overeenkomst met 'Prinses
Marijke' doch is aanmerkelijk scherper getekend. In produktie en
kwaliteit geen opvallende verbetering.
In de rode tinten hebben 'Rosita' (lila-rose) en 'Pinkola' (lila-rood)
een minder sterke bladontwikkeling. Bij 'Rosita' is de hoge bloemenproduktie opvallend, terwijl bij 'Pinkola' de kwaliteit iets gunstiger is. Opvallend in kwaliteit is in deze bloemkleur 'Marina' (lilarose). De produktie is redelijk goed. Dit laatste ras ontwikkeld evenals 'Rose Queen' (lila-rose) tamelijk veel blad. 'Rose Queen' gaf bij
het open komen van de bloemen een tamelijk sterke verkleuring.
'Florence' (lila-rood) was geen opvallende aanwinst.
Van de gevuldbloemige cultivars werden er tijdens de cultuur 3
terug genomen. Alleen 'Romany' met een tamelijk gedrongen groeiwijze en in bloemkleur gelijkend op 'Blauwe Wimpel' bleef hiervan
over. De produktie en stengellengte zijn zeer goed. Hoewel opvallend door de gevulde bloemetjes viel de kwaliteit van de bloemen
iets tegen.
Een Getuigschrift van de Proeftuin verkregen:
'Royal Gold'
'Golden Glow'
'Marina'
'Romany'
73

G L O X I N I A (Sinningia)

ORIËNTERENDE PROEF MET SPORENELEMENTENBEMESTING
BIJ GLOXINIA
I r . R. A r n o l d B i k
Op grond van Duitse ervaringen wordt ingeval van cultuur van potplanten in zuiver of bijna zuiver veen (turfmolm of tuinturf) altijd
een bemesting met sporenelementen geadviseerd. Gemakshalve
wordt vaak gebruik gemaakt van de sporenelementen-mengmeststof Sporumix A.
De vraag is echter gewettigd of voor deze maatregel voldoende
grond bestaat. De volgende proef had ten doel dit na te gaan. Aangezien sporenelementen reeds bij geringe concentratie vergiftigingsverschijnselen oproepen wordt met de proef tevens beoogd oriënterend de toxische grens voor de sporenelementendosering vast te
stellen.
Ter vermijding van een al te omvangrijke proefopzet werd met
gecombineerde sporenelementengiften gewerkt.
De gecombineerde basisgift behelsde 0,75 m g borium, 0,75 m g
koper, 0,30 mg zink en 2,25 mg mangaan per liter potgrond.
In de proef kwamen de volgende trappen voor:
Sp
Sp
Sp
Sp
Sp

0
1
2
4
10

geen sporenelementen
1 maal de basisgift
2 maal de basisgift
4 maal de basisgift
10 maal de basisgift

De proef geschiedde in tweevoud met per herhaling 10 planten. De
potgrond was zuivere tuinturf, bekalkt met 3 g Dolokal per liter en
bemest met 1,5 g Kristallijn No. 2 (18-6-18) per liter.
Opgepot werd in 12 cm pot (nr. 14) op 4 juli 1963. De proef werd
beëindigd op 16 september 1963.
Resultaten
Aan het einde van de proef ontvingen de planten een stand- en
bloeicijfer, welke in de volgende tabel staan weergegeven.
Object
Sp
Sp
Sp
Sp
Sp

0
1
2
4
10

standcijfer
bloeicijfer
leherh. 2eherh. gem. leherh. 2eherh. gem.
geen
1 x basisgift
2x basisgift
4x basisgift
10x basisgift

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

5,2
7,1
7,2
6,5
3,9

5,4
6,9
7,1
6,0
3,6

2,3
3,1
2,8
3,0
1,3

2,2
2,9
2,6
2,5
2,0

De schaal voor het standcijfer loopt van 1 tot 10, die voor het bloeicijfer van 1 (geringe en late bloei) tot 5 (rijke en vroege bloei).
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2,3
3,0
2,7
2,7
1,7

Het verloop van de gemiddelde standcijfers geeft aan, dat toevoeging van sporenelementen ter grootte van de basisgift t.o.v. geen
toevoeging in een duidelijke verbetering resulteert. Verhoging tot de
tweevoudige basisgift geeft nog slechts een geringe extra verbetering. Verdere verhoging van de gecombineerde toevoeging van
sporenelementen echter verslechtert het resultaat. Bij de tienvoudige basisgift is onmiskenbaar sprake van vergiftiging door overmaat
aan sporenelementen, waarvan de symptomen als volgt kunnen
worden beschreven: donkergroene kleur, geringere plantdiameter,
uitgroei van de stengel, grotere afstand tussen de inplantingen der
bladeren, schuin omhoog gerichte bladsteel en hoofdnerf, lepelvormig blad. Het uiterlijk van deze planten doet wel enigszins denken aan
dat van spruitkool. Bij Sp 4 vertoonden twee planten deze verschijnselen. Het verloop der gemiddelde bloeicijfers loopt parallel met dat
van de gemiddelde standcijfers; alleen komt de top hierbij voor bij
1 maal de basisgift.

Gloxinia
Oriënterende bemestingsproef met sporenelementen
A. Geen sporenelementen
B. 1 maal de basisgift
C. 2 maal de basisgift
D. 4 maal de basisgift
E. 10 maal de basisgift

Aangezien in deze proef een complex van vier sporenelementen
werd toegediend is het niet mogelijk om onmiddellijk één van de
vier als de oorzaak van het tekort bij Sp 0 en de vergiftiging bij
Sp 10 aan te wijzen. Thans wordt nagegaan of gewasanalyse in
staat is hierover meer inzicht te verschaffen.
Bij Sp 0, Sp 2 en Sp 10 werd in het blad aan borium gevonden respectievelijk 26, 71 en 272 mg per kg droge stof. Aan zink respectievelijk 107, 92 en 142 mg per kg droge stof. Mangaan en koper moeten
nog worden bepaald. Desniettegenstaande lijkt, op grond van het
verloop van de boriumcijfers, de opvatting niet onverantwoord, dat het
borium wel eens een voorname rol bij deze kwestie zou kunnen
spelen.
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Gloxinia
Oîlëntzrenae bem?stingsprocf met
sporenelementen
Links: gezonde plant (1 maal de basisgijt)
Rechts: plant met vergiftigingsverschijnselen
(10 maal de basisgijt)

De heer Ir. J. Ch. van Schouwenburg, Laboratorium voor Landbouwscheikunde, Wageningen wordt hierbij dank gebracht voor het
bepalen van koper, zink en mangaan in het blad.
Conclusie
Deze proef heeft aangetoond, dat toevoeging van sporenelementen
bij een veenkultuur inderdaad gerechtvaardigd is. Gezien de grote
kans op vergiftiging is daarbij voorzichtigheid gewenst. De optimale
toevoeging ligt ongeveer bij de tweevoudige basisgift met 1,50 mg
borium, 1,50 mg koper, 0,60 mg zink en 4,50 mg mangaan per liter
potgrond.
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KALANCHOË

RASSENVERGELIJKÏNG VAN KALANCHOË
R. J. S c h m i t t
In het voorjaar van 1963 werd een rassenvergelijking opgezet van
Kalanchoë. Het doel was om deze vergelijking zo ruim mogelijk op
te zetten en behalve de oudere rassen vooral ook de nieuwe Zwitserse en Duitse Kalanchoës hierbij te betrekken. Helaas werden deze
laatste rassen niet geleverd, zodat moest worden volstaan met een
betrekkelijk klein aantal en grotendeels oudere rassen. De rassen die
in cultuur werden genomen, stonden o.a. ook in de stand van het
Proefstation op de Vaktentoonstelling, die in november 1963 in Aalsmeer is gehouden.
De volgende rassen werden opgenomen:
'Ernst Thiede', een middelhoog groeiende Kalanchoë met scharlakenrode kleur. Vormt een behoorlijk aantal bloemstengels met vrij
kleine bloemen.
'Tom Thumb', een laagblijvende nogal breed uitgroeiende Kalanchoë met helder rode kleur. Deze cultivar bloeit rijk met kleine
bloemen.
'Vulkan'. Dit is een sport van de vorige, de kleur is nog iets meer
levendig rood dan die van de 'Tom Thumb' en bovendien groeit ze
iets forser. 'Vulkan' is momenteel de meest gekweekte Kalanchoë.
'Oranje Triumph.' Deze cultivar is eveneens een sport van 'Tom
Thumb'. Ook de kleur wijkt slechts heel weinig af van deze en is meer
rood dan oranje. Groeiwijze als de 'Tom Thumb'.
's Gravenmoers Glorie'. Een fors groeiende Kalanchoë met heldere
oranjekleurige bloemen. Vormt wel een flinke bloeiwijze maar betrekkelijk weinig bloemstengels. Het blad is sterk ingesneden. Het
is momenteel een gevraagde Kalanchoë.
'Gold Hybride'. Een zeer grof groeiend type met grote goudgele
bloemen. Deze cultivar vormt weinig bloemstengels. Het blad is
scherp ingesneden. Om dit type nog enigszins kort te houden moet
ze zo droog mogelijk worden gekweekt.
'Brillant Star'. Een hoog groeiende Kalanchoë die weinig bloemstengels vormt. De kleur is levendig rood. Als potplant ongeschikt,
als „snij Kalanchoë" vormt ze te weinig stengels.
'Nürnberg'. Een middelhoog type met donkerrode kleur. De plant
groeit enigszins traag.
Indien mogelijk zal deze rassenvergelijking in 1964 met een aantal nieuwe rassen worden voortgezet.
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LEEUWENBEK

RASSENVERGELIJKING VAN LEEUWENBEKKEN
C. G e l e i n (Rijkstuinbouwconsulentschap Amsterdam)
Door de veranderingen in het sortiment, o.a. door het steeds grotere
aanbod van hybriden, was het gewenst het sortiment op te planten en
te beoordelen.

.'-H f I
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De ïceu;-mgscoTn.TMissie aan het werk
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Evenals bij vorige rassenvergelijking bleek ook nu weer, dat vele
nieuwigheden grote verbeteringen betekenen.
De zaden voor deze rassenvergelijking werden ingezonden door Van
Dijk en Co, Sluis en Groot en Sluis en Vis uit Enkhuizen, N.V. van
Tubergen uit Haarlem, de Zwitserse firma's Mauser en Vatter, de
Duitse firma's Benary en Teicher en door bemiddeling van de heer
Bruinsma uit Aalsmeer verschillende Amerikaanse nieuwigheden.
Deze leeuwenbekken werden op gestoomde grond in potmaat 8
gezaaid op 20 maart. De planten werden verspeend van 4 tot 10
april, al naar de grootte van de zaailingen. Als verspeengrond werd
de Trio-potgrond no. 17 op basis van tuinturf gebruikt. De planten
ontwikkelden zich prima en maakten in deze potgrond een prachtige
wortelkluit.
In Aalsmeer werden ze uitgeplant op 22 en 24 mei en in Hilversum
op 27 mei. Direct na 27 mei was het een korte tijd w a r m en droog
weer, zodat de groei in Hilversum beduidend minder was dan in
Aalsmeer.
De rassen werden beoordeeld door het zaaibloemencomité van de
vaste keuringscommissie van de Kon. Ned. Mij voor Tuinbouw en
Plantkunde en door de heer P. v.d. Zwaard, chef van het Proefstation.
De volgende waarderingen werden gegeven:
A = algemeen aanbevolen rassen
B = aan te bevelen rassen
C = beperkt aan te bevelen rassen.
Het sortiment werd als volgt ingedeeld:
Maximum typen
Dit zijn dus de hoge grootbloemige typen, met hoogten van 1 meter en hoger. Deze typen geven ideale snijbloemen, maar zijn ook
geschikt voor borderbeplanting.
Majus nanum maximum typen
Dit zijn de halfhoge grootbloemige typen, met hoogten van 50-70
cm. Bij de beste typen bloeien de zijstengels vrijwel gelijk met de
hoofdstengel, zodat men een enorme bloemenmassa krijgt. Deze
typen zijn niet geschikt voor snijbloemen.

Majus nanum typen
Dit zijn de laagblijvende tuinvormen, met hoogten van 25-35 cm.
In het algemeen is gebleken, dat de meeste halfhoge en laagblijvende vormen hoger groeien dan in vele prijscouranten staat aangegeven. Wellicht heeft de regenrijke zomer van 1963 hieraan meegewerkt.
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De herkomst van de zaden is als volgt aangeduid:
Fa. Benary
Be
Fa. Teicher
Te
Fa. Mauser
Ma
Fa. Vatter
Va
Fa. Clause
Cl
Amerikaanse herkomst
USA
Fa. Van Dijk en Co
Dij
Fa. Sluis en Groot
S en G
Fa. Sluis en Vis
S en V
Fa. Tubergen
Tu
Maximum

typen

Waar
ras
derin g
A
Orange Rocket
A
Orchid Rocket
A
Red Rocket
A
Pink Rocket
A
A
A
A

Yellow Rocket
White Rocket
Torch Rocket
Flame Rocket

A
A
A

Riesen Vorbote wit
Riesen Vorbote rose
Riesen Vorbote purper

*A
*A
A
A
A
A
A
A
A

herkomst

oranje, lip overgaand in geel
malva purper, lip zwavelgeel
Indisch roodlak m. paarse gloed
meekraprood, lip overgaand
naar poel
sleutelbloemgeel, lip kanariegeel
wit, lip met zwavelgeel merk
kardinaalrood
bloedrood, lip oranje met
eitroengeel merk
roomwit, lip met gele vlek
Phloxrose met zwavelgeel merk
Indisch lakrood, lip chrysantenrood
sleutelbloemgeel, lip zwavelgeel
spinelrose met geel merk op lip

USA
USA enVa
USA enVa

Supreme Super Jet
Vanguard
Deze beide laatsten ziji
Ruby rood
Tip Top karmozijn
Phloxrose met kanariegeel merk
Tip Top donkerrose
bloedrood
Sentinel Comodore
licht sleutelbloemgeel
Sentinel Sunlight
helder wit
Sentinel White Spire
licht rose
Sentinel Marjorie
zacht rose kleurig
Sentinel Cavalier
De Sentineltypen worden gemengd verhandeld onder de
naam Skycraper.
Al deze met A gewaardeerde rassen zijn z.g. heterosis
typen; dit betekent dus iets duurder zaad, maar een volmaakt gewas. Deze rassen vertakken zeer goed en geven
na de hoofdtak nog zeer goede zijtakken.

B
B
B
B

Scarlet Giant
Colossal wit
Colossal geel
Tip Top appelbloesem en
Tip Top Irma

B

Tip Top oranje-rose en
Tip Top Kea

B
B
B
B

Tip Top Ivonne
maximum geel
maximum wit
Brillant Rose
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kleur

USA
USA
USA
USA
USA
Be
Be
Be
TuenVa
TuenVa
SenV
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu

bloedrood
Tu
wit met geel merk
Be
sleutelbloemgeel, lip kanariegeel Be
zijn gelijk; ochtendgloren rose,
lip overgaand in roomwit met
Dij
geel merk
Be-S en
zijn gelijk; Bengaals rode onS en V
dergrond, opremont oranje, lip
Dij
overgaand in geel
wit met sleutelbloemgeel merk
sleutelbloemgeel, lip zwavelgeel S en V
wit met zwavelgeel merk
Sen V
neyonrose
S en V

Waardering
C Deutsche gefüllte
C
C
C

kleur
zacht zalmrose,
bloemig

Deutsch gefüllte koperrood
Red Cross
Padre

herkomst
iets dubbelTe

helder rood, iets dubbelbloemig Te
rood met witte vlek in keel
S en V
denker bloedrood
S en V

Majus nanum maximum typen
Waardering
A hybride
A hybride
A hybride
A hybride
A hybride
A
A
A
A

A
A
A
A
A

herkomst

kleur

bloedrood
helder boterbloemgeel
creme wit met zwavelgeel merk
ochtendgloren rose
oranje, overgaand in bronze
gloed
hybride Peach Bronze
zalmrose met brons
hybride Deep Red
donker bloedrood
hybride Medium Rose
spinelrose
helder Indisch roodlak
hybride Bright Scarlet
Dit zijn een aantal Nederlandse rassen van topkwaliteit;
ideaal materiaal voor plantsoenen en tuinen.
Crimson
Bright Yellow
Ivory White
Appelbloesem
Orange Bronze

en
en
en
en

G
G
G
G

S en
en
en
en
en

G
G
G
G
G

S
S
S
S

s
s
s
s

max. nanum weiss
roomwit, zwavelgeel merk
Ma
max. nanum kanariëngelbbotergeel met zwavelgeel merk Ma
max. nanum leuchtend
karminrose
typisch purper, geel merk
Ma
max. nanum zinnoberrot bloedrood, lip vermiljoen, geel
merk
Ma
max. nanum blutrot
Indisch lakrood
Ma
Dit zijn Sprite F l hybriden en behoren ook tot de topklasse.

A
A
A

hybride gelb
sleutelbloemgeel
Va
hybride orange
spinelrood met waterkers oranje Va
hybride dunkelrot
chrysantenrood
Va
De hoofdscheuten van deze rassen bloeiden reeds op 20
juni en waren 1 meter hoog, dus geschikt om te snijden.
Later vormden zij een massa zijtakken.

A
A
A

hybride Orange
vermiljoen overgaand in geel
hybride White
roomwit met geel merk
hybride Yellow
boterbloemgeel
Deze typen zijn niet te onderscheiden van Sprite F l hybriden.

A

Majestic Celestial

zacht rose

A

Majestic Golden Dawn

amberkleurig

A Majestic Eldorado
warm geel
A Majestic Rose Marie
donkerrose
A Majestic Purple Queen
licht malva purper
A Majestic Orange King
oranje, lip met geel merk
A Majestic Avalanche
helder wit, zware trossen
A Majestic Autumn Gold
abrikoos, brons getint
Bij de Majestic bloeien hoofdstengel en zijstengels tegelijk.

USA
USA
USA

Tu, S en G
S en V, Cl
Dij, S en G
S en V
Cl, S en G
S en V
Tu
S en V
Tu
Tu
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Waardering
A
A
A
A
A
A

kleur

ras
hybr. Forto oud goud
hybr. Forto karmozijn
hybr. Forto oranje
hybr. Forto vurig oranje
hybr. Forto zacht abrikoos
hybr. Forto rose

bronsgeel getint
donkerrose
licht oranje
donker oranje
zacht abrikooskleurig
diep rose

herkomst
S en V
S en V
S en V
S en V
S en V

De hybride Forto zijn F2 rassen, die buitengewoon gelijkmatig bloeien en een mooi uniform gewas geven.
Het zaad is duurder dan van de niet hybriden.
A
A
A
A
A
A
A
A

Welcome
Dazzler
Mauve Beauty
Nelrose
Queen of the North
Royal Rose
Golden Monarch
Eclipse

A

Dragonder

A

Brillant Flame

A
A

Cherry Rose
Lovely pink

donkerbloedrood
oranjerood, een oud ras
licht malva purper
donkerrose
helderwit
helder donkerrose
warm goudgeel
bloedrood zeer vroegbloeiend,
groeit wat dun
kleinbloemig, boterbloemgeel
wordt 75 cm hoog
roomwit overgaand in oranjegeel met donkeroranje lip
chinees rose
zacht licht rose

S en G
S en V.
S en V
S en V
S en V
S en V
S en V

Dij

S en V
Va
U.S.A.
U.S.A.
Tu

De grote uitblinkers zijn ook hier weer de hybriden, de
Majestic groep levert ook enkele prima rassen, maar
niet alle Majesticrassen zijn van die kwaliteit, daarnaast
bevat deze groep ook nog wat oudere rassen als b.v.
Dazzler e.d.
B
B
B
B
B

Reuzenbouq.
Reuzehbouq.
Reuzenbouq.
Reuzenbouq.
Reuzenbouq.

citroengeel
donkerrose
zachtrose
wit
bloedrood

citroengeel, zwavelgele lip
meekraprood
spinelrose met geel merk
crèmewit met geel merk
indisch roodlak

Tu
Tu
Tu
Tu
Tu

Dit zijn laatbloeiende rassen met een compacte zeer
zware bloemtros. De hoofdtak bloeit eerst en daarna komen de zijtakken. Bij ongunstig weer moet men uitgebloeide bloemen wegnemen om smeul te voorkomen.
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
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Alaska
Loveliness
Majestic Cherry Rose
Majestic Royal Gold
Snowstorm
Sunset
Fiery Belt
Hybr. Forto karmozijn
scharlaken
Malmaison
Zwarte prins
Royal Rose
Bonfire
Scarlet Triumph
(Dazzler type)

wit
rose
rose rood
oranje met brons getint
wit met geel merkje
licht zalm, brons kleurig
rood met wit, klein bloemig

S en V
S en V, Dij
S en G
Tu
Cl
Cl
Dij

donker rose-rood
zeer licht rose
zeer donkerrood, klein bloemig
neuronrose
oranjerood
oranje-rood

S en V
S en V
S en V
S en V
Sen V
S en G

Waardering
B
B
B

kleur
Rosa Kerze
(hoofdtak 75 cm)
Royal Rose
Bright Golden Yellow

lichtrose kleinbloemig
donkerrose
helder sleutelbloemgeel

herkomst

Va
Tu
U.S.A.

Tot de C groep zou men nog vele rassen kunnen rekenen
uit het oudere sortiment, maar in de A en B groep is
de keuze meer dan voldoende, slechts enkele apart gekleurde rassen worden daarom genoemd.
C
C

penstemonbloemig gem.
Daphne

een ras met pelorische bloemen S en V
rose met witte keel
Dij

Majus nanum typen
Waardering

ras

A

Floral Carpet brons

A
A

Floral Carpet rose
hybride geel

A
A

hybride rose
hybride oranje

A

hybride lila

kleur

herkomst

spinelrode ondergrond met peenrood, lip in het midden empiregeel
USA
neuronrose met kobaltgeel merk USA
vlag sleutelbloemgeel, lip
Meissner porceleingeel
Ma
neuronrose
Ma
spinelrode ondergrond met mandarijn oranje, lip in het midden
empiregeel
Ma
dianthus purper met kobaltgeel
merk
Ma

Ook hier blinken de F l hybriden weer uit door grotere
kleurvastheid en uniformiteit van de planten. In deze
groep behaalden enkele mengsels de waardering B.

Deze leeuwenbekken vergelijking heeft een grote variatie van nieuwe rassen en kleuren naar voren gebracht.

83

LELIE

ERVARINGEN MET HET TREKKEN VAN LELIES
J. B a k k e r
Dit jaar werd medewerking verleend bij het trekken van een twintigtal leliesoorten en -rassen, bestemd voor bloei op de 2e binnententoonstelling (14-17 juni) op de I.G.A. '63 te Hamburg. Daar op het
Proefstation geen kasruimte beschikbaar was, werden bijna alle lelies in de kassen van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek
te Lisse getrokken, ('s nachts vorstvrij, later overdag de temperat u u r oplopend van 12° tot 18° C).
Enkele koeler te trekken soorten werden in kisten opgeplant en in
een koude trekkas te Bovenkarspel opgezet. Dit betrof de soorten
Lilium regale, L. regale 'Album', L. pumilum, L. martagon album
en L. maculatum alutaceum ('Kikak').
Het oorspronkelijk opgestelde trekschema kon niet worden uitgevoerd, daar de bollen van verschillende soorten door de vroeg invallende en strenge winter niet tijdig beschikbaar waren. De opplanttijd voor de koude kas werd hierdoor te laat. De planten moesten in
knop met de kist worden overgebracht naar Lisse waar een hogere
temperatuur gegeven kon worden (15-18°C). Er kwam hierbij wel
duidelijk naar voren, dat men voor het in bloei brengen op een vooraf bepaald tijdstip de beschikking dient te hebben over kassen met
een goed te regelen temperatuur.
Door de bollen op te potten, konden de exemplaren die in de koude
kas niet op tijd in bloei kwamen naar een warmere afdeling worden overgebracht. De zich te snel ontwikkelende knoppen werden in
een koele afdeling (10-12°C) terug gehouden.
Het was zelfs mogelijk de potten in een koelcel te plaatsen om enige remming in ontwikkeling te krijgen.
Met behulp van T.L.lampen in de cel werd getracht de kleur van
knop en blad te behouden. Door daarnaast oogstbare takken met
knop in een kleurend stadium in afgesneden toestand op Chrysal
(12 g per liter) te plaatsen bij een cel temperatuur van ca. 3 tot 4°C
was het mogelijk ook deze takken op de juiste tijd in bloei te
hebben.
Opgemerkt moet echter worden dat algehele remming van de
bloemknopontwikkeling hierbij niet mogelijk bleek. Vooral de vroegbloeiende typen met oranje kleurige bloemen, zoals 'Orange Triumph',
'Mountaineer', de geelbloeiende 'Mega' en enkele takken van 'Fire
King' kwamen in de cel tot bloei. Het licht in de cel was onvoldoende om de juiste bloemkleur te houden en deze leed dan ook sterk onder
de bewaring. Vooral 'Mountaineer' kreeg een glazige kleur en bewaring van takken in afgesneden toestand moet bij dit ras dan ook afgeraden worden. De bloemen van dit ras waren bovendien broos
en braken snel. De takken van Lilium regale, L. maxwill, L. longiflorum 'White Queen' doorstonden de bewaring goed. Alleen blijft bij
Lilium maxwill het bezwaar bestaan, dat verschillende bloemsteeltjes
na bewaring bij het vervoer doorknikken. Ook bij de Fiesta hybride
'Citronella' kwam dit bezwaar voor.
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De Mid Century-hybride 'Enchantment', die in korte tijd trekbaar
is, moest te lang gekoeld worden zodat ook hierbij de bloemkleur terugliep. Normaal kan deze lelie zeer goed enige tijd in afgesneden
toestand bewaard worden. Lilium pumilum bleef door de koele aanvangstemperatuur zeer goed op kleur. Ook dit lelietje wordt bleker,
wanneer tijdens de bewaring de knop openbloeit.
Door te late opplanting kwamen de Lilium henryi-hybriden, L.
regale en L. testaceum te laat in bloei. L. testaceum kan overigens
vrij onrijp gesneden worden om op water nog geheel open te bloeien.
Deze lelie bleek op water zeer houdbaar te zijn.
L. maculatum alutaceum ('Kikak') komt snel in bloei en kan dan
moeilijk tegengehouden worden. Is de bloem open, dan blijkt dit
lelietje te kort houdbaar, om voor tentoonstellingsdoeleinden in afgesneden toestand gebruikt te kunnen worden. De soorten Lilium
martagon en L. martagon album, L. marhan 'Jupiter' geven een te
ongelijke opkomst bij éénjarige trek en moeten misschien een jaar
vroeger opgeplant worden om een goed trekresultaat te geven. Hiermede moeten nog meer trekervaringen worden opgedaan.
Wat de houdbaarheid op de tentoonstelling betreft het volgende:
Bijzonder goed houdbaar en opvallend van kleur, w a s de lelie
'Cavalier'. Dit ras trekt met zijn platte, open bloem sterk de aandacht. Ook het ras 'Brandywine' beviel goed als tentoonstellingslelie.
Als 'Orange Triumph' type was het ras 'Subliem' beter bestand
tegen vervoer en tentoonstellingsomstandigheden, dan 'Orange
Triumph'. Mogelijk speelde hier ook de te lange bewaring van de
'Orange Triumph' takken een rol.
Van de nieuwe lelies trokken vooral de aandacht door hun houdbaarheid 'Citronella', 'Royal Gold' en 'Bright Star'.
In totaal werden 1200 takken in 32 rassen tentoongesteld.

Conclusie
Uit de ervaringen die het afgelopen jaar bij het trekken van lelies
werden opgedaan, kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
1. Kuilbewaring van bollen bestemd voor vroege trek of van lelies
waarvoor een lange trekduur nodig is, geeft een te groot risico. Bij
een strenge winter zijn de bollen uit de kuil niet op tijd beschikbaar,
zodat de nodige trektijd niet bereikt kan worden.
2. Voor het op een vroeg tijdstip in bloei brengen van lelies is het
beslist noodzakelijk om de bollen een koelcelbehandeling te geven.
3. De bollen dienen direkt na het rooien aan de temperatuurbehandeling onderworpen te worden, die minstens een maand moet duren
(temp. ± 1/2 tot 2°C).
4. Voor lelies bestemd voor tentoonstellingsdoeleinden verdient het
oppotten aanbeveling.
5. De meeste lelies kunnen in afgesneden toestand met iets kleurende knop bij 4°C in de koelcel teruggehouden worden. Het gebruik
van Chrysal in het water is aan te raden.
6. Het lang koelen van afgesneden, oranjekleurige lelies als 'Orange
Triumph', 'Mountaineer', L. pumilum, L. maculatum 'Kikak' en
'Enchantment' moet afgeraden worden.
85

7. De opkomst van L. martagon en hybriden hiervan is ongelijk.
Een betere trekmethode zal gezocht dienen te worden.
8. Bij de nieuwe lelies kwamen enkele rassen voor die geschikt
bleken te zijn voor trekdoeleinden en voor het gebruik in afgesneden
toestand, o.a. 'Cavalier', 'Brandywine', 'Citronella', 'Royal Gold' en
'Bright Star'.
9. De reeds lang bekend staande lelies als L. longiflorum 'Erabu'; 'Takesima'; 'White Queen'; L. auratum en de vorm platyphyllum; L. 'Fire King'; L. regale; L. speciosum 'Rubrum' en L. pumilum bleken ook dit keer weer zeer goed te voldoen in afgesneden toestand.
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NERINE

CULTUURPROEVEN MET NERINE
C. J. K r a g t w i j k
Vrijwel al het plantmateriaal van Nerine waarover we dit seizoen de beschikking hadden werd na een w a r m water behandeling
uitgeplant. Hiervoor werden de klisters gedurende 1 uur, de kleinere en grote bollen gedurende IV2 respectievelijk 2 u u r in water
van 42V2°C gedompeld. In vergelijking met voorgaande jaren werd nu
een gunstiger bladstand verkregen die mede beïnvloed is door regelmatiger water geven. Belangrijk is echter dat aanmerkelijk gezondere en gavere bollen gerooid konden worden.
Voor oriëntering werden een aantal bollen zift 5-8 gedurende 2 u u r
gedompeld in water van 42V2 0 , 43V2 0 en 45°C. Na een iets trager opkomen van de behandeling bij 45°C konden in de bollenproduktie geen
verschillen vastgesteld worden.
Bij Nerine 'Pink Triumph' werden van een aantal bollen de wortels afgesneden en in vergelijking met bollen met oude wortels
opgeplant. Bij het opkomen waren de eerst genoemde trager. Omstreeks begin augustus was er echter geen verschil in de bladstand
meer w a a r te nemen. De bloemenproduktie w a s vrijwel gelijk nl.
76 en 68%.
Na het oprooien bleek dat er bij de bollen waarvan de wortels verwijderd waren nu veel fijne nieuwe wortels aanwezig waren tegen
minder en grovere bij de normaal geplante bollen.
Een aantal van de bollen uit de temperatuurbehandeling van Nerine 'Pink Triumph' (zie blz, 91.) werd, na tot half september in
het ketelhuis bewaard te zijn, onder glas uitgeplant. Deze bollen
vormden alle nieuwe wortels op de oude ingedroogde wortels. De bloei
hiervan was te verwaarlozen.
Bij Nerine sarniënsis 'Corusca major' gingen de gunstige resultaten die in het seizoen 1960-61 bij de cultuur in de volle grond van het
tablet bereikt waren weer geheel verloren. Bij het oprooien omstreeks juni waren de in bloempotten geteelde bollen aanmerkelijk
beter. Opvallend was dat deze bollen naarmate het gewas verder afgestorven was meer nieuwe wortels hadden. In de nieuwe proefopzet
werd een gedeelte van de bollen direct overgepot en weer aan de
groei gebracht. Eén partij werd gerooid en bij 17°C bewaard en
vervolgens op 22 juli overgeplaatst naar 23°C. Het laatste gedeelte
bleef droog in de grond staan.
Begin oktober waren bij deze laatste 2 groepen nieuwe groeipunten zichtbaar en volgde oppotten respectievelijk verpotten.
Als grondsoort werd tuinturf potgrond No. 17 gebruikt.
Het aantal bloemen wat hiervan gesneden werd lag in de volgende
verhoudingen
Overpotten
Prepareren
Vaststaan

— doorgroeien
— oppotten
— overpotten

10
4
6
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Nerine sarnieiisis 'Corusca major'
Links: verpot In juni ïv matig vochtige tuinlurf potgrond
Rechts: verpot m september, na droogteperiode

Bepalen van het bloeipercentage is moeilijk aangezien alle groepen wel gelijkwaardig doch voor een belangrijk deel uit niet bloeibare maten bestaan.
Uit het sortiment ging van de Nerine filifolia de inlandse partij door
vorstschade geheel verloren. De import partij gaf ondanks de zeer
sterke klistervorming waarbij vrijwel geen normale bollen voor kwa-

men weer een gunstige bloei te zien. Nerine creegii geeft een aanmerkelijk vroegere bloei dan Nerine bowdenii. De bloemen zijn echter
minder mooi. Nerine flexuosa alba kon m a a r zeer weinig uitgebreid worden. Hiervan is echter een redelijk bloeipercentage bereikt in de kleur van cream — wit. Van de Nerine bowdenii selecties uit de teeltproef 1961-1963 wordt nu in hoofdzaak verder gewerkt met de selecties C (Pink Triumph) en F (bowdenii). Verder
werd een nieuwe partij Nerine 'Pink Triumph' bollen (selectie D)
en Nerine bowdenii klisters (selectie H) aangekocht.

TEMPERATUURBEHANDELING BIJ BOLLEN VAN
NERINE BOWDENII
C. J. K r a gtw ij k
Om na te gaan of de bewaartemperatuur van invloed is op de bloeiperiode en het bloeipercentage werden de bollen van Nerine bowdenii na een geleidelijke temperatuursverhoging in 4 weken, hierna
nog gedurende 4 weken bewaart bij 2^/2°C, 23°C, 17°C, 13°C en 9°C.
Gebruikt werden bollen van de ziftmaat 10-12 die in het vorige seizoen dezelfde temperatuurbehandeling hadden ondergaan (groep 1).
Hiernaast werd een partij bollen van dezelfde kwekerselectie aangekocht en op dezelfde wijze behandeld (groep 2).
De temperatuurbehandelingen werden weer uitgevoerd door het
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek in Lisse in de periode van
29 maart tot 19 mei. De aangekochte bollen waren na de winterperiode, de eigen bollen vóór de winterperiode gerooid.
Het uitplanten vond op 20 mei op het bedrijf aan de Stommeerkade in de open grond plaats.
Resultaten
Na een vrij gunstige groei viel bij de verschillende temperatuurbehandelingen de bloeiperiode van deze in de open grond geteelde
bollen tussen 23 september en 5 november.
Bewaartemp.
25,5° C
23 ° C
13 ° C
13 ° C
9 °C

bloeipercentage
groep 1
groep 2
30
65
30
55
50
60
50
60
45
60

gemiddelde bloeidata
groep 1
groep 2
12 okt.
3okt.
26 sept.
9 okt.
13 okt.
11 okt.
24 okt.
27 okt.
29 okt.
31 okt.

Ook nu werd bij een bewaring van 17°C het gunstigste bloeipercentage verkregen met een redelijk gunstige bloeiperiode. Hogere
bewaartemperaturen gaven een iets vroegere bloeiperiode, doch beïnvloeden het bloeipercentage ongunstig.
Bij de hogere bewaartemperaturen is het opvallend dat het verschil
in de gemiddelde bloeidata tussen 1 en 2 maal behandelde bollen
groter is dan bij de lagere temperatuur. Bij een 17°C of lagere temperatuurbehandeling is dit verschil te verwaarlozen (in tegenstelling
met Nerine undulata).
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Van de bloeiperiode kan het volgende overzicht gemaakt worden.
Bewaartemp.
25,5° C
23 ° C
17 ° C
13 ° C
9 °C

bloeiperiode
groep 1
groep 2
29/ 9-18/10
23/ 9-22/10
23/ 9- 1/10
1/10-18/10
1/10-17/10
26/ 9-30/10
17/10- 5/11
18/10- 5/11
22/10- 5/11
22/10- 5/11

aantal dagen
groep 1
groep 2
30
22
7
18
17
34
18
17
14
14

De aanvang van de bloeiperiode is bij 1 of 2 maal dezelfde temperatuurbehandeling afwisselend. Het aantal dagen waarover de bloeiperiode zich uitstrekte is bij 1maal behandelen in de hogere temperaturen regelmatig langer. Mogelijk wordt dit mede door het hogere
bloeipercentage beïnvloed.
Conclusie
Na een bewaring van de bollen van Nerine bowdenii bij 17°C gedurende 4 weken werd ook bij een voor de 2e maal met dezelfde bollen uitgevoerde temperatuurbehandeling het gunstigste bloeipercentage verkregen.

TEMPERATUURBEHANDELING BIJ KLISTERS VAN
NERINE BOWDENII
C. J. K r a gt w ij k
Klisters van Nerine bowdenii in de ziftmaten 3-5 en 5-8 werden na
een warmtebehandeling van 6 weken omstreeks half april onder glas
en buiten uitgeplant. Doel van deze warmtebehandeling was om na
te gaan of de ontwikkeling van de boldelen hierdoor beïnvloed zou
worden.
Hiervoor werden 25°, 23° en 20°C als bewaartemperatuur gekozen.
Deze werden gecombineerd met een voor- of nabehandeling gedurende 2 of 4 weken bij 17° respectievelijk 13°C. Als controle werden ook
klisters gedurende 6 weken bij 17° en 13°C bewaard. Hierdoor werden 32 behandelingen verkregen, die door medewerking van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek in Lisse konden worden uitgevoerd. Gebruikt werden 2 selecties van Nerine bowdenii die onder
glas en in de open grond werden opgekweekt.
Eind oktober werden deze bollen gerooid voor het vaststellen van
de bolmaten en het gewicht. Uit de verkregen gegevens kon niet worden vastgesteld dat een bepaalde temperatuurbehandeling van invloed is op de groei van de klisters.
Conclusie
Na het toepassen van een groot aantal bewaartemperaturen bij
klisters van Nerine bowdenii, waarbij gedurende 6 weken constant
of variërend een temperatuur tussen 13° en 25°C werd gegeven,
konden geen gegevens verkregen worden over een snellere groei tot
bloeibare bollen.
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TEMPERATUURBEHANDELING BIJ BOLLEN VAN
NERINE 'PINK TRIUMPH'
D r . I r . W. S y t s e m a en C. J. K r a g t w i j k
Proefopzet
In de periode 29/3-24/5'63 werden 40 bollen per behandeling bij verschillende temperaturen bewaard volgens het schema:
2 weken
4 weken
8 weken
6 weken
4 weken

5°C +
5°C +
5°C
13°C +
13°C +

6 weken 13°C
4 weken 13°C
2 weken 5°C
4 weken 5°C

In de andere behandelingen werden volgens dit schema in plaats
van 5°C, 2-8 weken 9°C, 17°, 20° of 23°C gecombineerd met 6-0 weken 13°C gegeven. Bovendien werd nog de behandeling 8 weken
13°C gegeven.
Na de bewaring werden de bollen geplant in een kas van het Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk. Het
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse voerde de temperatuurbehandelingen uit. De proef werd met twee selecties uitgevoerd. Eén ervan groeide en bloeide slecht. De resultaten van deze
selectie worden hier daarom niet vermeld.
Resultaten
Het is duidelijk geworden dat voor een goed bloeipercentage 13°C
de beste bewaartemperatuur is. Geven we behalve 13°C ook nog
2-4 weken 17° of 2 weken 20° of 23°C, dan bloeien de bollen wel
eerder, doch dit gaat vrijwel steeds gepaard met een lager bloeipercentage. Geven we behalve 13°C ook nog 2-4 weken 5° of 9°C, dan
is de bloei later en ook het bloeipercentage meestal ongunstiger.
Geven we 8 weken 5°, 9°, 17°, 20° of 23°C, dan wordt steeds het
bloeitijdstip verschoven, maar tegelijk het bloeipercentage ongunstig
beïnvloed, vergeleken met het resultaat van 8weken 13°C. De volgende tabel laat dit duidelijk zien.
Bewaring
8 weken
8 weken
8 weken
8 weken
8 weken
8 weken

5° C
9° C
13° C
17° C
20° C
23° C

bloeipercentage

gemid.bloeidatum

72,5
77,5
85,0
62,5
60,0
52,5

29/11
29/11
14/11
26/10
26/ 9
4/10

Conclusie
De beste bewaartemperatuur voor Nerine 'Pink Triumph' gedurende de laatste acht weken voor het planten is 13°C.
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DE NAWERKING VAN DE TEMPERATUURBEHANDELING BIJ
NERINE UNDULATA
C. J. K r a g t wij k
In het vorige seizoen is gebleken dat bollen die voor een temperatuurbehandeling waren gebruikt, na een herhaalde behandeling afwijkend reageerden. Hogere temperatuurbehandelingen gaven een lager
bloeipercentage wat na een éénmalige behandeling ook bij vast blijven staan (onder een winterdek) voor het volgende seizoen nog nadelig was. (Zie jaarverslag 1962 blz. 111).
Een gedeelte van de bollen is weer vast blijven staan. Het doel was
om na te gaan of de bloei zich nu weer zou herstellen. Hierbij werden
de volgende bloeipercentages bereikt.
Bloeipercentages
Eén winter vast
twee winters vast
blijven staan
blijven staan
1 x geprepareerd 2 x geprepareerd 1 x geprepareerd

Behandeling
A
B
C
D
E

(25,5° C)
(23 ° C)
(17 ° C )
(13 ° C )
( 9 °C)

18
46
40
40
62
28
40
80
Vorstschade 1962-'63

92
62
34
40
idem

Ook nu weer blijkt dat bewaren bij hogere temperaturen de bloei
in het volgende seizoen nadelig beïnvloed. Na 2 jaar doortelen is het
bloeipercentage weer beter. Opvallend is hierbij dat de hogere temperatuurbehandelingen uit 1961, die in 1962 een zeer slechte bloei gaven, nu het hoogste bloeipercentage bereikten. In de gemiddelde
bloeidata kwamen ook verschillen naar voren. In het jaar direct
na de behandeling bij de hogere temperaturen treedt een verlating van de bloeiperiode op.
Gemiddelde bloeidata
1 X

A
B
C
D
E

(25,5° C)
(23 ° C )
(17 ° C )
(13 ° C )
( 9 °C)

Eén winter vast
blijven sta« in
geprepareerd 2 x gepriepareerd
29 okt.
2 nov.
19 okt.
20 okt.
Vorstschade 1962-

29 okt.
30 okt.
20 okt.
22 okt.
'63

twee winters vast
blijven staan
1 x geprepareerd
18 okt.
19 okt.
14 okt.
12 okt.
idem

Ook hieruit blijkt dat na 2 jaar doortelen het meer normale
beeld hersteld is. In de ontwikkeling van de bollen kwam weer naar
voren dat het vast blijven staan het verklisteren in de hand werkt.
Bij de bollen die nu 2 maal in de grond overwinterd zijn was nu de
klisterproduktie ongeveer dubbel zo groot. Dat dit ten koste van de
geplante bollen is gegaan, was in de aantallen overgebleven grote
bollen duidelijk terug te vinden.
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Conclusie
Wanneer de bollen van Nerine undulata voor beïnvloeding van de
bloeiperiode bij een hogere temperatuur bewaard worden, zal pas
na nog een seizoen doortelen weer een normale bloeiperiode verkregen worden. Het één of meer seizoenen gebruiken van de bollen voor
een temperatuurbehandeling die hoger is dan 13°C, geeft in het volgende jaar ook verlaging van het bloeipercentage.

BEMESTINGSPROEF BIJ NERINE
C. J. K r a gt w ij k
Plantgoed van Nerine bowdenii en Nerine undulata in afnemende ziftmaten werd in 1962 in 4 vakken uitgeplant.
In dit seizoen werd hierbij een stikstoftrappenproef in enkelvoud
uitgevoerd. In drie maal strooien werd hiervan in totaal 12, 24, 36
en 48 g N / m 2 gebruikt. Dit werd in de vorm van kalkammonsalpeter
gegeven. Dus in totaal 60, 120, 180 en 240 g kalkammonsalpeter. De
bemestingsdata waren begin mei, half juni en eind juli.
Er werd geen stalmest gebruikt. Wel zijn er 6 kg superfosfaat en
8 kg patentkali als voorraadbemesting gestrooid. De grondsoort bestond uit klei met 27% organische stof.
Na de tweede stikstofgift werd de volgende analyse gemaakt:
Gegeven hoeveelheid

N

60 g kalkammonsalpeter
120 g kalkammonsalpeter
180 g kalkammonsalpeter
240 g kalkammonsalpeter

(12 g N)
(24 g N)
(36 g N)
(48 g N)

P

5,1
6,3
7,7
11,0

2,1
4,1
2,0
3,0

K
9,7
8,5
8,1
9,7

Resultaten
Omstreeks november werden de bollen gerooid en de volgende gegevens vastgesteld.
Nerine

bowdenii

Aantal bollen
Gewicht
Gemiddeld
Klisters
Nerine

12g N

24gN

36 gN

48g N

147
1570 g
10,7 g
1215 g

146
1680 g
11,5 g
1640 g

147
1470 g
10,0 g
1620 g

12gN

24gN

36 gN

48 g N

176
1724 g
9,8 g
420 g

198
2260 g
11,4 g
520 g

184
1970 g
10,7 g
500 g

197
2120 g
10,8 g
600 g

108
1040 g
9,6 g
620 g

undulata

Aantal bollen
Gewicht
Gemiddeld
Klisters
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Het ongelijke aantal bollen is een gevolg van het uitvallen van
het plantmateriaal. Voor beide soorten ligt de optimale stikstofgift bij 24 g N (120 g kalkammonsalpeter) per m 2 . De bolmaten
8-10 en 10-12 kwamen hier in ruimere aantallen voor. Tevens werden
hierbij gunstige resultaten van de klisters verkregen.
Conclusie
Een oriënterende bemestingsproef met kalkammonsalpeter bij het
plantgoed van Nerine bowdenii en Nerine undulata op grond met
een humusgehalte van 27% gaf bij 120 g kalkammonsalpeter per
m 2 de gunstigste resultaten. De hoeveelheid werd in 3 keer gegeven.

ONTSMETTING VAN NERINE BOLLEN
C. J. K r a gt w ij k
Om na te gaan of een warmwaterbehandeling eventueel gecombineerd met een chemisch middel van invloed is op de groei van Nerine bollen werden de volgende behandelingen toegepast.
Behandeling
Controle
2 uur in water van 42,5° C
Aretan 0,25%; 1uur in een oplossing van 42,5° C
Aretan 0,25%; 2 uur in onverwarmde oplossing
Captan 0,5%; 2uur in een oplossing van 42,5° C
Captan 0,5%; 2 uur in een onverwarmde oplossing
Aamertam 0,5 g/100 g bollen

uitgangsgew. in gr.
1600
1700
1700
1650
1600
1620
1600

Gebruikt werden per behandeling 200 bollen van Nerine undulata
zift 5-8. De bollen werden direkt na de behandeling uitgeplant. Ongeveer 4 weken na het uitplanten was de bladontwikkeling van de
controle en deze direkt gevolgd door Aamertam beter dan van de
overigen. De bollen behandeling met Aretan en vooral die van de
warmwaterbehandeling met Aretan bleven aanmerkelijk in bladontwikkeling achter. In de loop van de zomer herstelde dit, terwijl
omstreeks oktober de laatst genoemden een betere bladstand hadden.
Begin november werden de bollen gerooid en de volgende gegevens verkregen:
Behandeling
Controle
2 uur 42,5° C
Aretan 0,25%, 2 uur 42,5° C
Aretan 0,25%, 2 uur onverw.
Captan 0,5%, 2 uur 42,5° C
Captan 0,5%,2uur onverw.
Aamertam 0,5 g/100 g bollen
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gew.toename
in%
43
11
33
47
70
59
54

bollen groter dan zift 6
aantal
gem . gew. in g
190
155
177
189
197
195
168

11,4
11,4
12,1
11,8
13,5
12,6
13,3

Hoewel afsterven tijdens de groeiperiode bij deze cultuur niet
vreemd is, is het veelvuldiger afsterven bij de met alleen w a r m water en met Aamertam behandelde bollen niet te verklaren. Of dit
geheel aan het minder goed werken van de ontsmettingsmiddelen
moet worden toegeschreven is te betwijfelen. De gecombineerde captan-warmwaterbehandeling heeft het beste voldaan.
Ook een normale captan oplossing van 0,5% werkte vrij gunstig.
De behandeling met Aamertam 0,5 gram per 100 gram bollen gaf
ook een goede toename van het gemiddelde gewicht per bol groter
dan zift 6.
Conclusie
Bij een ontsmettingsproef met bollen van Nerine undulata gaf
captan 0,5% gedurende 2 uur in water van 42,5°C betere resultaten
dan Aretan eventueel gecombineerd met warmwater. Ook Aamertam 0,5 gram per 100 gram bollen werkte gunstig op het gemiddelde
gewicht per bol groter dan zift 6.
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ORNITHOGALUM

TREKPROEVEN MET ORNITHOGALUM ARABICUM
NA TEMPERATUURBEHANDELING VAN DE BOL
J. B a k k e r
Het lag dit jaar in de bedoeling om te trachten winterbloei te verkrijgen met deze Ornithogalum.
Uit de in het voorgaande jaar genomen proef was nl. gebleken, dat
een temperatuurbehandeling van de bol bij 20°C, gevolgd door een
bewaring bij 13°C de meeste kans gaf op de kortste trekduur. Deze
behandeling gaf bovendien geen achteruitgang in bloeirijkheid.
Ook bij de in dit jaar genomen proef vond de temperatuurbehandeling plaats in Israël. De totaalduur van de behandeling was 10
weken. De bewaartijd bij 20°C gevolgd door 13°C varieerde.
Het aantal bollen per behandeling bedroeg 25 bollen; bolmaat 16-18.
Deze proeven werden genomen in samenwerking met Dr. A. H.
Halevy van de landbouwkundige afdeling te Rehovat, behorende tot
de „Hebrew University" in Jeruzalem.
Proefopzet
Proefno.
101
102
103
104

bewaartemperatuur bij
20° C
13° C
2 weken
8 weken
3 weken
7 weken
4 weken
6 weken
6 weken
4 weken

aantal bollen
25
25
25
20

Op 13 september 1962 werden totaal 95 bollen uit Israël naar Aalsmeer verzonden. Deze bollen werden ontvangen op 2 november
en uitgeplant op 5 november. De lengte der bolneus varieerde van
0 tot 3 cm.
Bewaartijd van 2 november tot 5 november bij 5°C. De opplanting gebeurde in potten, waarbij de bollen van alle proefnummers
werden ingekuild in een kas bij Ï5°C. Opkomst van de bolneuzen bij
alle objecten 20 november. Op 30 november werd van ieder object
de helft van het aantal bollen naar een warme kas gebracht (max.
temperatuur 22°C).
Resultaten
Op 17 december was de lengte van de planten in de warme kas
tweemaal de lengte van die in de gematigde kas. De ontwikkeling van
de bloemstengels ging in beide kassen zeer traag en bleef bij
3/4 deel van het aantal bollen zelfs achterwege.
Aan het einde van de proef waren slechts 23 bollen tot bloei gekomen.
Deze bloei viel bovendien laat, op data uiteenlopend van 12 april
tot 5 mei.
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Het beoogde doel om winterbloei te krijgen werd dus niet bereikt.
Onderstaand schema geeft een overzicht van de resultaten, die
met de bloeiende planten bereikt werden.
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Uit bovenstaande tabel blijkt, dat het gemiddelde aantal knoppen
per bloemstengel uiteenliep van 12 tot 16 stuks. Dit was vorig jaar
gemiddeld 23 knoppen (bloei juli-aug.).
De trekduur bleek het kortst te zijn bij no. 102 (159 dagen).
Het betrof hier slechts een bloemstengel bij warme kasteelt. Ook
de bollen van hetzelfde proefno. in de gematigde kas, bloeiden het
vroegst, bij de in deze kas opgeplante groepen. Trekduur gemiddeld
174 dagen. Een aanwijzing voor vroege bloei gaf ook proefno. 101.
Hier bloeiden de bollen met bloemstengels in beide kassen ongeveer
een week later dan bij 102. (Trekduur van 166 tot 179 dagen).
De bloeirijkheid was bij alle groepen zeer teleurstellend. Waarschijnlijk zijn niet te achterhalen ongunstige vervoersomstandigheden, liggende tussen afzending in Jeruzalem en ontvangst te Aalsmeer (7 weken), hiervan de oorzaak.
Indien de bewaring gedurende 3 dagen bij 5° C de bloei beïnvloed mocht hebben, dan moet in de toekomst wel zeer nauwkeurig
aangegeven worden, dat de temperatuur tijdens vervoer en opslag
voor het planten op ca. 13°C gehandhaafd dient te blijven.
Samenvatting
Voortgegaan werd met de temperatuurbehandeling van bollen
bij Ornithogalum arabicum bij een temperatuur van 20° gevolgd door
13°C (bewaarduur per temperatuur behandeling wisselend).
Door nog niet opgespoorde oorzaak werden de bloeirijkheid en bloeitijd nadelig beïnvloed. De beoogde winterbloei werd niet bereikt; de
vroegste bloei werd omstreeks half april verkregen.
Ongeveer 76% van het aantal uitgeplante bollen kwam niet tot
bloei.
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P O I N S E T T I A (Euphorbia)

HET EFFECT VAN DE GROEIREMMENDE STOF CCC
BIJ POINSETTIA
D r . I r . W. S y t s e m a
Zoals al beschreven is op pag. 49 in het artikel over de invloed van
CCC op Azalea, kan CCC bij veel planten de groei remmen. Dit is
in het najaar van 1963 in een oriënterende proef aangetoond bij de
twee Poinsettia rassen 'Cardinalis' en 'Gloria'.

Euphorbia
pulcherrima
Links: 250 mg CCC per pot
Rechts: onbehandeld
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Eind juli werd van deze rassen een aantal juist bewortelde stekken
opgepot in 9 cm. potten. Op 1augustus werden van elk ras 3 groepen
van 10 planten behandeld met CCC. Per pot werd respectievelijk
0-125-250 of 500 mg CCC, opgelost in 50 cc water, toegediend. Door
een korte-dagbehandeling vanaf eind augustus tot half oktober bloeiden de planten eind oktober.
Resultaten en conclusie
In de volgende tabel is de invloed van CCC op de hoogte en de
schermdoorsnede van twee Poinsettia rassen weergegeven. De waarnemingen zijn op 29 oktober 1963 uitgevoerd.
CCC, in mg
per pot
0 (controle)
125
250
500

hoogte in cm
'Cardinalis'
'Gloria'
36
33
34
30
25
25
25
19

schermdoorsnede in cm
'Cardinalis'
'Gloria'
21
22
22
22
21
20
20
17

De twee rassen reageren ongeveer gelijk op de laagste concentraties
van CCC; de hoogste concentratie verkort de stengel van het ras
'Gloria' het sterkst, doch bij het ras 'Cardinalis' is de hoogste CCC
concentratie van 500 mg per pot weinig effectiever dan 250 mg per
pot.
De afmeting van het scherm wordt weinig kleiner door CCC; alleen
in de hoogste concentratie en dan nog het sterkst bij het ras 'Gloria'
wordt het scherm kleiner door CCC. De stengel van de behandelde
planten blijft dus kort, doch het aantal bladeren wordt door CCC niet
kleiner, zodat met behulp van CCC een korte, gedrongen en goed bebladerde plant geteeld kan worden. Bovendien is door CCC het blad
mooi donkergroen en treedt veel minder bladval op.
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PRIMULA

PRIMULA MALACOIDES NIEUWIGHEDEN
P. v. d. Z w a a r d
In januari 1963 kwam een sortiment van 11 rassen van Primula
malacoides tot bloei. Deze waren in de zomer van 1962 uitgezaaid.
Van deze rassen kwamen er drie uit Tjechoslowakije, vier uit Denemarken en vier uit Nederland.
De bedoeling van dit proefje w a s de nieuwe rassen naast enkele bestaande rassen te vergelijken. Wegens ruimtegebrek was het niet mogelijk, het gehele in Nederland gangbare sortiment naast deze nieuwe
rassen op te planten.
De rassen uit T s j e c h o s l o w a k i j e zijn de volgende:
'Hranicky Triumph'. De plant heeft veel en klein blad en een stevige
gedrongen groei. De eerste bloemetage ontstaat op 10 cm hoogte. De
bloei is zeer rijk. De bloempjes zijn klein. Er komen 7 etage's per stengel voor. Het aantal bloemstengels varieerde van 10-12. De hoogte is
25 cm. In volle bloei is het een mooie plant. Bloemkleur is licht creamwit.
'Hrandecanka'. Dit ras met middelgrote, donkerrose bloemen komt
erg overeen met de donkerrose 'Brillant'. Per etage komen 10-15
bloempjes voor, ook dubbele etages met 22 bloemen. Het aantal bloemstengels per plant bedraagt 6-8. De planten, die ca. 30 cm hoog worden
hebben grof blad.

Primula malacoides
Links: 'Dr. Bohnert'
Midden: 'Hranicky Triumph'
Rechts: 'Brillant'

'Krinolina'. Dit ras heeft donkerrose, half gevulde kleine gegolfde
bloempjes. De eerste etage ontstaat vrij hoog. De bloemstengeltjes
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van de etagevorm staan schuin omhoog. Het aantal bloemstengels bedraagt 6-7.
De planten, die minder grof blad hebben, worden ongeveer 28 cm
hoog.
Deense rassen
'Oranje Rood'. De grove bloemen hebben een oranje-rode bloemkleur. De jonge bloempjes zijn eerst donkerrose. Dit ras is een rijke
bloeier met grof breed blad en heeft de etage's kort op elkaar. De
totale hoogte wordt ca. 22 cm.
'Licht Rose'. De jonge bloempjes zijn lichtrose, de oudere donkerrose. Overige eigenschappen zijn gelijk aan 'Oranje-rood'.
'Bloed rood'. Dit ras heeft een donkerrode bloemkleur. De jonge
bloemen zijn lichtrose en verkleuren later.
De overige eigenschappen zijn gelijk aan de andere Deense rassen.

Primula inalacoides
Links: 'Dr. Böhnert'
Midden: 'Bloed-rood'
Rechts: 'Brillant'

'Brown rose'. Heeft zeer grove lila-rose gegolfde bloemen. De oudere bloemen zijn lila-rood. De hoogte is ca. 30 cm. De overige eigenschappen zijn gelijk aan andere Deense rassen.
Naast bovengenoemde rassen werden enkele oudere rassen opgeplant o.a.
'Brillant' — donkerrose bloemkleur.
'Dr. Böhnert' lila rose bloemkleur.
'Sneeuwkoningin'
geel hartje.

met witte iets gevulde bloemen met een licht

'Onschuld' met witte iets grovere en minder gele bloemen. De groei
is iets gedrongener dan van het vorige ras.
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Conclusie
Van de uit Tjechoslowakije afkomstige rassen van Primula malacoides was 'Hranicky Triumph' een mooie, stevige fijnbladige groeier. Alleen de bloemkleur was niet sprekend genoeg.
'Krinolina' gaf een zeer fijne bloem, te klein echter om voldoende
uit te komen.
'Hrandecanka' lijkt veel op de bekende 'Brillant'.
Wat de Deense rassen betreft waren 'Orange rood', 'Bloed rood' en
'Lichtrose' goede typen, nl. stevige en rijkbloeiende goede, gedrongen
groeiers.
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PRUNUS
PHAENOLOGISCHE WAARNEMINGEN OVER DE
PRUNUSBOORDER
W. R. O u d s h o o r n
Er werden in 1963vier kooien gevuld met elk twee aangetaste prunuskoppen. De kooien no. 1en 4 waren gevuld met koppen van struiken die niet getrokken waren, de kooien no. 2en 3met koppen afkomstig van getrokken struiken. Het lag in de bedoeling om eventueel
verschil in verschijningsdata tussen de koppen van ongetrokken en
van getrokken struiken waar te nemen. Helaas was het aantal gevangen vlinders zeer gering. Bovendien werden in de kooien van de ongetrokken koppen helemaal geen vlinders gevangen, alhoewel de koppen zwaar aangetast schenen.
In totaal werden slechts 6vlinders gevangen.
De sluipwesp Omorgus werd niet aangetroffen. De resultaten over
het jaar 1963 waren als volgt:
12-18 mei
19-25 mei
26mei-1juni

Enarmonia
2
3
1

Omorgus
0
0
0

De waarschuwingen werden op 14 mei en 11 juni 1963 verzonden.
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ROCHEA

DE INVLOED VAN TEMPERATUUR EN DAGLENGTE
OP DE BLOEI VAN ROCHEA COCCINEA
D r . I r . W. S y t s e m a
Tot 20 december 1962 werden voor een oriënterende proef Rochea
coccinea planten koud doch vorstvrij onder glas geteeld. Daarna werden ze bij 5° C onder zwak TL-licht van 16 uur per dag geplaatst.
Van 9 januari 1963 tot 6 maart 1963 werden verschillende groepen in
de kas gebracht bij 15° of 20° C in lange of korte dag. Rochea geeft
bij 20° C, zoals uit deze proef bleek, misvormde bloeiwijzen. Bij 15° C
is de bloei goed, waarbij voorlopig de daglengte geen invloed lijkt te
hebben op het bloeitijdstip.
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ROOS

OPPLANTING VAN NIEUWE RASSEN
W. v a n M a r s b e r g e n
Het aantal nieuwe rassen dat dit jaar werd ingezonden was geringer dan in vorige jaren.
Voor het Getuigschrift van de Proeftuin werden 18 rassen opgeplant. Hiervoor werden per ras 50 planten gedurende één seizoen
door een commissie beoordeeld. Slechts 4 rassen kwamen voor dit
getuigschrift in aanmerking, terwijl er 3 werden teruggevraagd.
Voor een eerste beoordeling, waarvoor 4 of 12 planten worden opgeplant werden 17 rassen ingezonden. Hieruit kwamen 3 rassen naar
voren, die volgens de commissie in aanmerking komen om het
volgend seizoen in een aantal van 50 stuks op te planten.
Voor het Getuigschrift van de Proeftuin kwamen in aanmerking:
'Carina'. Inzender Kon. Kwekerij „Moerheim", Dedemsvaart.
Grootbloemig; kleur: rose.
Goede groeier met helder groen blad en stevige niet bijzonder lange takken. Door een sterke vertakking en een goede hergroei is de
produktie hoog. De knopvorming was ook in het najaar gunstig.
De knoppen zijn goed van vorm. De bloemvorm is bij het openbloeien niet ideaal. Dit wordt veroorzaakt door het over elkaar groeien
van de binnenste bloemblaadjes. De vrij donkerrose kleur wordt
bij het openbloeien lichter. De houdbaarheid op water is goed. Pas
aan het eind treedt enige blauwverkleuring op.
'Bisbee'. Inzender: Kon. Kwekerij „Moerheim", Dedemsvaart.
Grootbloemig; kleur: rood.
Hoge groeier met zeer lange, slanke en toch vrij stevige takken.
Het blad is vrij klein. De puntige knoppen, waarvan de buitenste
bloemblaadjes vaak enigszins zijn vergroeid, zijn tijdens voorjaar en
zomer behoorlijk gevuld. In het najaar waren de knoppen iets losser. In opengebloeide toestand is de bloem vrij plat. De kleur blijft
mooi helder rood. De roos knopt in het voorjaar redelijk goed, de
stelen hebben in die tijd neiging iets slap te worden. Van de goede
produktie is een groot deel eerste kwaliteit. Op water komen de bloemen geleidelijk open en zijn goed houdbaar.
'Lamplighter'. Inzender G. Maarse Jbzn., Aalsmeer.
Grootbloemig; kleur: geel met lichtrode rand aan de buitenste
bloemblaadjes.
Goede groeier met stevig glimmend blad, dat aan de roos 'Peace'
doet denken. De knoppen zijn vrij kort. De zeer grote, goed gevulde
bloemen houden goed kleur. Een groot aantal kleine bloemblaadjes
in het hart geven de bloemen in opengebloeide toestand een enigszins
slordige indruk. De stelen zijn stevig en hebben een middelmatige
lengte. De produktie is vrij goed. In het najaar maakte deze roos een
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gunstige indruk. De bloemen komen op water geleidelijk open en
zijn goed houdbaar.
'Salmon Duisberg'. Inzender: K. C. Stein, Poeldijk.
Grootbloemig; kleur geel.
Deze sport van de roos 'Geheimrat Duisberg' wijkt hiervan af in
groei, blad en bloemkleur. De groei was op het proefstation minder
sterk dan van de 'Geh. Duisberg'. De bloemkleur vertoont enige overeenkomst met die van 'Roselandia'. Tijdens de zomer trad, evenals
bij de 'Geh. Duisberg' vaak het geval is, ook een witverkleuring
van de bloemen op. Het kleurverschil was hoofdzakelijk tegen het
najaar goed zichtbaar. De produktie lag in deze proef hoger dan van
'Geh. Duisberg'. De bloemstelen waren over het algemeen korter.
De commissie was van mening, dat deze roos niet als een verbetering van de 'Geh. Duisberg' kan worden gezien. Daarvoor zijn de
afwijkingen in groei te groot.
De bloemkleur wordt op water bij het openbloeien lichter. De houdbaarheid is goed.
Teruggevraagd:
'Dot Red'. Inzender: G. Maarse Jbzn., Aalsmeer.
Grootbloemig; kleur: rood.
Steviger groeier met donker blad en mooie lange takken. De knoppen zijn kort en puntig. De kleur van de bloemen is mooi helder
rood.
Een bezwaar is dat de knop bijna zwart is. De produktie was
matig. Op water was het openbloeien niet geheel bevredigend. Ondanks deze bezwaren was de commissie van oordeel de roos nog een
jaar te proberen.
'Patty's Pink'. Inzender: G. Maarse Jbzn., Aalsmeer.
Geplozen trosroos; kleur: rose.
Deze roos toont veel overeenkomst met de zoveel gekweekte 'Carol'. De bloem is iets groter en minder compact van vorm. De binnenste bloemblaadjes zijn over elkaar heengeslagen. Dit maakt de
bloem in half open toestand minder sierlijk. De stelen zijn over het
algemeen langer. Ook bij dit ras zijn de bloemen soms licht van
kleur. De houdbaarheid op water was zeer goed. Deze roos is teruggevraagd om de eigenschappen met die van 'Carol' te vergelijken.
'Elsbeth'. Inzender: Gebr. de Ruiter, Hazerswoude.
Trosroos; kleur: lichtrose.
Deze roos, die op enkele bedrijven reeds is aangeplant is een sport
van 'Valeta'. De groei komt vrijwel geheel met deze roos overeen.
Goede trosvorm tijdens voorjaar en zomer. Tegen het najaar veel
takken met slechts één bloem. De rose kleur geeft vaak een enigszins vale indruk. De halfgevulde bloemen komen, wanneer ze tamelijk rijp gesneden worden op water goed open en zijn dan redelijk
houdbaar. De commissie was van oordeel deze roos nog een jaar te
proberen.
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Niet bekroond werden:
'Town Crier'. Inzender: G. Maarse Jbzn., Aalsmeer.
Grootbloemig; kleur: geel.
Goede groeier met stevige lange takken en grof blad. Grote puntige knoppen. De bloemen zijn vaak scheef van vorm en weinig gevuld. Tijdens de groei trad veel bladval op. Produktie matig.
'CL. III'. Inzender: C. L. de Hartog, Aalsmeer.
Grootbloemig; kleur: rood.
Een roos met een goede rode kleur en mooie knop en bloemvorm.
De groei liet echter te wensen over. Het gewas ontwikkelde zich ongelijk. Door de sterke bladval, die regelmatig optrad, was de algemene indruk matig.
De bloemen ontwikkelden zich op water gunstig en zijn redelijk
houdbaar.
'CL. II'. Inzender: C. L. de Hartog, Aalsmeer.
Grootbloemig; kleur rood.
Deze roos voldeed beter dan 'C. L. III'. De groei was goed met stevige, donker gekleurde takken. De grote knoppen zijn goed gevuld.
De kleur bleef ook bij openbloeien goed. Tegen het najaar liep de
produktie echter sterk terug.
'No. 1430'. Inzender: J a n Spek, Boskoop.
Trosroos; kleur: licht oranje-rood (tweekleurig) Kort gedrongen gewas. In het voorjaar goede trosvorming met kleine half gevulde compact gevormde bloemen. Tijdens nazomer en herfst weinig trosvorming. De takken blijven te kort, terwijl in het naseizoen veel dun
gewas gevormd werd.
'No. 1493'. Inzender: J a n Spek, Boskoop.
Grootbloemig; kleur: zalmrose.
Goede groeier, sterk bezet met grote en kleine stekels. De zeer gevulde knop, die kort op het bovenste blad staat is plat en geeft een
gekroesde indruk. De knoppen hebben een oranje gloed en groeien
uit tot grote zalmrose bloemen met vrij zwakke bloembladeren. Op
water worden de bloemen vaak slap voordat ze geheel zijn opengebloeid.
'Hill Red'. Inzender: G. Maarse Jbzn., Aalsmeer.
Grootbloemig; kleur: rood.
De zetlingen ontwikkelden zich tot een stevig gewas met donker gekleurd hout. De donkerrode kleur van de bloemen handhaaft zich
goed bij het openbloeien. De bloemen waren niet steeds fraai van
vorm. Bij veel bloemen zijn de binnenste bloemblaadjes over elkaar gegroeid. Tegen het najaar ontstonden veel dunne takken.
'No. 1-61'. Inzender: Gebr. de Ruiter, Hazerswoude.
Grootbloemig; kleur: licht-rose.
Deze roos geeft vrij zware takken met donker hout en donker
groen blad. De bloemen zijn half gevuld en klein ten opzichte van de
takken. De houdbaarheid op water was matig.
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'No. 1484'. Inzender: J a n Spek, Boskoop.
Grootbloemig; kleur: rood.
Hoewel de groei vrij goed was, bleef het gewas gedurende het hele
seizoen erg ongelijk. In het begin knolvormige bloemen. Later vrij
kleine, goed gevulde enigszins platte bloemen.
Op water trad blauwverkleuring op.
'King's Ransom'. Inzender: J a n Spek, Boskoop.
Grootbloemig; kleur: licht zalmrose.
Sterke groeier met lange maar te slappe takken. Grote puntige
knop. In opengebloeide toestand maakt de bloem een losse slordige
indruk.
Op water komen de bloemen goed open. De bloemen zijn vaak te
zwaar voor de slappe stelen.
'Mignonne'. Inzender: E. R. de Wilde, Bussum.
Grootbloemig; kleur: licht zalmrose.
Een vlot groeiende roos met een zeer hoge produktie van over het
algemeen korte bloemen. De knop is vrij plat. De goed gevulde bloemen hebben zeer zwakker bloembladeren die regelmatig smetten.
In opengebloeide toestand maakt de bloem een slordige indruk. Op
water verkleuren de bloemen blauw.
Sport van 'Super Star'. Inzender: J. Hartog, Aalsmeer.
Grootbloemig: kleur; donker zalmrose.
De groei is gelijk aan die van 'Super Star'. De bloemkleur is donkerder maar geeft een blauwe indruk. De bloem is komvormig en
minder elegant dan van 'Super Star'. Deze sport kan niet als een verbetering gezien worden.
D e perc. g e s n e d e n r o z e n in de s t e e l l e n g t e s :

'Golden Garnette'
'Patty's Pink'
'Dot R e d '
'Town Crier'
'Hill R e d '
'Carina'
'Bisbee'
'C.L. I I I '
'C.L. II'
'Super Star'
'No. 1430'
'No. 1493'
'No. 1-61*
'Super Star'
'No. 1484'
'Kings Ransom'
'Elsbeth'
'Velvet Times'
'Lamplighter'
'Salmon Duisberg'
'Duisberg'
'Parel van Aalsmeer'
'Mignonne'
Sport 'Super Star'
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>50

40-50

0,3
2,5
16,2
13,0
11,9
4,5
35,1
6,1
8,8
4,4
—
2,4
1,7
1,0
4,5
9,5
0,9
5,6
11,1
0,8
5,7
5,7
2,1
11,3

1,7
10,1
30,7
26,9
28,8
20,0
29,7
3,5
23,9
18,8
0,9
17,2
17,3
18,8
13,3
29,6
14,3
19,3
24,4
2,1
14,6
11,8
7,7
15,7

30-40
16,7
35,5
36,9
42,7
42,8
46,7
28,1
26,3
43,8
45,8
22,7
64,8
35,9
54,5
51,2
42,6
36,3
59,5
42,7
42,8
47,9
42,6
39,3
35,1

t o t a a l aant.

20-30 cm p . 50 p l a n t e i
81,3
51,9
16,2
17,4
16,5
28,8
7,1
64,1
23,5
31,0
76,4
15,6
45,1
25,7
31,0
18,3
48,5
15,6
21,8
54,3
31,8
39,9
50,9
37,9

716
474
241
253
285
601
438
262
306
297
777
256
415
202
287
284
336
358
344
528
474
366
812
293

BEWORTELING VAN KASROZEN

I r R. A r n o l d B i k , I r . L. J. J. v a n d e r K l o e s * ) ,
W. v a n M a r s b e r g e n en A. F. C. M. S c h e l l e k e n s * )
De roos wordt in het centrum Aalsmeer in kassen op oude zeekleigrond geteeld. De meeste rozenvariëteiten krijgen in de winter een
rustperiode van ten minste zes weken. Men tracht door vroeg stoken het gewas zo vroeg mogelijk in het voorjaar in produktie te krijgen en deze produktie zo lang mogelijk in het najaar te laten voortduren. Hierdoor worden zeer hoge eisen aan het gewas gesteld.
Naarmate de grond aan hogere eisen voldoet, kan men het gewas beter forceren. Aan de verzorging van de grond wordt daarom
veel aandacht besteed; men brengt veel organisch materiaal in de
kas en men past regelmatig beregening toe. Vóór de inplant van een
nieuw gewas worden ingrijpende grondbewerkingen toegepast; in
een groot aantal kassen is reeds — zij het onvoldoende — gedraineerd.
Er werd een onderzoek ingesteld naar de betekenis van een afdoende waterbeheersing en het effect van de grondbewerkingen, mede in verband met het in rozen veelvuldig optreden van ijzergebrek.
Methoden van onderzoek
In navolging van het onderzoek bij fruitteeltgewassen is bij rozen
ook profiel- en bewortelingsonderzoek verricht. Voor de bewortelingsopnamen werd de methode van Butijn toegepast. Op ca. 20 cm van
de stam werd, evenwijdig aan een rij struiken een profielkuil gegraven. De aard, dikte en verspreiding van de doorgesneden wortels
aan een verticale wand werden op kaart gebracht (zie wortelbeelden). Bij de structuurbeschrijving werd de methode Jongerius gebruikt. Voorts werd ook de ontwateringstoestand opgenomen en werden gegevens verzameld (grondbewerking e.d.) die voor interpretatie van belang konden zijn.
Resultaten
Profielbouw
De 15 onderzochte bedrijven liggen in de droogmakerijen rondom
Aalsmeer. Op dertien van de vijftien bedrijven lieten de groei en
de produktie van het gewas te wensen over. De twee uitzonderingen
werden ter vergelijking bij het onderzoek betrokken. Het oorspronkelijke profiel bestaat uit oude zeeklei van — in de meeste gevallen
een humeus klei- of zavelpakket van 40 à 50 cm. dikte (25-40% afslibbaar en 10 à 15% humus), rustend op humusarme kalkrijke klei
of zavel (25-40%) afslibbaar). Op ca. 20 cm diepte wordt de oorspronkelijke bovenlaag stugger van karakter en treden er meer
fragmentatiestructuren op (prismatische en/of scherpblokkige elementen).
*) Rijkstuinbouwconsulentschap voor bodemaangelegenheden te Wageningen.
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De humusarme ondergrond vertoont, voorzover niet verwerkt, een
grofporeuze sponsstructuur en, waar ze lichter wordt, een fijnporeuze spons- of gangenstructuur.
Reeds in de bouwlandperiode is de stugge tussenlaag geheel of
gedeeltelijk met de bovenlaag vermengd. Voor de aanvang van de rozenteelt zijn de resten van de tussenlaag veelal verder verwerkt en
is het profiel meestal tot 50 à 70 cm. of dieper gestoord.

Kenmerken van en beworteling in de diverse lagen onder de heersende omstandigheden
De bovengrond is meestal afgedekt door een opgebrachte laag organisch materiaal. Deze bestaat uit naaldengrond, turfstrooisel of
doorgevroren zwartveen met daaronder al of geen stalmest. Deze
laag doet dienst als mulch tegen structuurverval door lopen en beregenen en fungeert als bufferlaag tegen vocht- en temperatuurschommelingen. Beworteling van de roos treft men er niet in aan.
De bovengrond zelf is veelal reeds vóór de aanvang van de teelt
gemengd met organisch materiaal, waardoor kruimelige en afgerondblokkige elementen en kluiten zijn ontstaan. Deze laag, ter dikte
van ca. 15 cm, verkeert veelal in uitstekende toestand en vertoont
dan een intensieve beworteling (wortelbeeld 1 en 2; foto 1, profiel B).
Hieronder treft men veelal resten van de stuggere tussenlaag van
max. 15 à 20 cm. dikte aan (foto 1, profiel A). Soms heeft men getracht deze laag beneden het grondwater weg te werken. In andere gevallen heeft men voor de verbetering van de tussenlaag bovengrond
en humusarme, kalkrijke ondergrond gebruikt. De bewerking is in
veel gevallen geen succes geweest, omdat de verplaatste ondergrond
niet bestand gebleken is tegen de verslempende werking van het
water. Waar de kalkrijke ondergrond intensief doorgemengd is, ziet
men deze verslemping het duidelijkst. Meestal echter is de tussenlaag met grote kluiten ondergrond gemengd en treft men kluiten
van beide bestanddelen aan (foto 2). Kluiten lichte fijnzandige ondergrond zijn meestal vrij dicht en weinig beworteld. Kluiten van zwaardere, stabielere sponsondergronden worden goed beworteld. Het effect van de menging met de ondergrond is, dat de prismatische
structuur van de tussenlaag verstoord is.
De bestanddelen van de oude tussenlaag zijn soms matig poreus en
redelijk doorworteld. Meestal is de tussenlaag minder poreus en vinden de rozenwortels hun weg door de scheuren. De bewerking van
de tussenlaag resulteert in veel gevallen in het ontstaan van één of
meer tussenlagen, afhankelijk van de aard van de bewerking. Naarmate de oorspronkelijke tussenlaag beter verbroken is, treedt een

1. Profiel A (0-100 cm)
Een dunne laag goede bovengrond op een stugge tussenlaag op een goede
poreuze ondergrond (detail zie foto 3)
Profiel B (0-100 cm)
Een goede bovengrond op een gestoorde tussenlaag en gestoorde ondergrond.'
slechte menging (detail zie foto 2)
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meer gelijkmatige beworteling op. Er komen in verschillende tussenlagen dode wortels voor (wortelbeeld 2 en 3).
De ondergrond — voor zover ongestoord — wordt aan getroffen vanaf een diepte van 50 à 70 cm onder het maaiveld. In een aantal gevallen is de ondergrond slap, ongerijpt en gereduceerd en ontstaat na drogen een gangenstructuur. In andere gerijpte ondergronden treden fijn- en grofporeuze sponsstructuren op (foto 3).
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3. Detail profiel A (zie foto 1)
Ongestoorde poreuze ondergrond; 50-70 cm diepte

Slechts in twee gevallen, op beide bedrijven zonder klachten, bleek
de — goed gedraineerde — ondergrond tot ca. 100 cm. diepte, regelmatig beworteld te zijn (wortelbeeld 4). In de overige onderzochte
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profielen werden in de ondergrond (en meestal ook reeds in de erboven gelegen tussenlagen) veel dode wortels aangetroffen. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de ongunstige water/luchtverhouding, die er — blijkens de waarnemingen — periodiek kunnen
heersen. Er werden tijdens de wortelopnamen in twee niet gedraineerde kassen waterstanden van 40 à 50 cm geconstateerd bij slootwaterstanden van 80 à 100 cm onder maaiveld. De schommelingen
in de grondwaterstand worden, blijkens de waarnemingen niet alleen veroorzaakt door de weersomstandigheden, maar ook door de
kunstmatige beregening in de kassen. Soms worden dermate grote
hoeveelheden water toegediend, dat een aanmerkelijke stijging van
het grondwater in de kas kan worden geconstateerd; ook kunnen
schijnspiegels ontstaan op of in tussenlagen.
Betekenis van de aangetroffen
beworteling
Het bewortelingspatroon geeft een aanwijzing over het gebruik dat
het gewas maakt van de geboden bodemkundige omstandigheden.
Uit de diepte, aard en intensiteit van de beworteling kan worden afgeleid waar gunstige of ongunstige omstandigheden voor de rozenwortels heersen. Uit wortelbeeld 4 blijkt dat een beworteling tot een
diepte van 100 cm mogelijk is.
Uit de verschillen in intensiteit van de beworteling in diverse lagen volgt dat plaatselijk ongunstige omstandigheden heersen. Deze
omstandigheden kunnen zowel de structuur als de waterhuishouding
betreffen. Structuurvormen, zoals granulaire, afgerond- en scherpblokkige elementen en sponsstructuren, zijn in het algemeen goed
doorworteld; beter naarmate het milieu homogener en poreuzer is.
Naarmate het milieu uit grotere kluiten of aggregaten bestaat, is
het bewortelingspatroon minder homogeen. Weinig poreuze kluiten of
aggregaten worden niet doorworteld. Het is van belang dat naar een
intensieve en diepe beworteling van rozen wordt gestreefd, omdat
op deze wijze de grond zo goed mogelijk voor het gewas kan worden ontsloten en het hoogste rendement van de voedingsstoffen kan
worden verkregen. Er zijn aanwijzingen dat, naarmate een intensiever en dieper doordringend wortelstelsel aanwezig is, het gewas vroeger in het voorjaar en langer in het najaar in produktie blijft en minder storingen in de groei optreden.
In dit verband moet ook het optreden van ijzerchlorose worden genoemd. Een gebrekkige beworteling en een onvoldoende wortelwerking kunnen volgens de ervaringen in de praktijk aanleiding geven
tot genoemde chloroseverschijnselen. Hoewel uit een bewortelingsbeeld weinig over de wortelwerking valt af te leiden, kan uit de aanwezigheid van dode wortels in bepaalde zone's worden begrepen dat
hier de levensvoorwaarden (tijdelijk?) ongunstig zijn. Ook uit de dikte van de wortels en het aantal kan worden geconcludeerd of de
voorwaarden voor wortels gunstig of ongunstig zijn. Uit het bovenstaande moge blijken dat uit bewortelingsstudies gegevens te putten
zijn, die aanwijzingen geven over de gewenste bodembehandeling.
Grondverbetering
Hoewel voor de inplant van rozen diepe grondbewerkingen uitgevoerd worden, blijkt hierdoor niet steeds een gunstig bewortelingsmilieu te zijn ontstaan.
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Wortelbeeld ]
Opgenomen (9-5-1961) in ongedraineerd gedeelte van een kas; geplant januari 1960 ('Parel van Aalsmeer'); grondwaterstand 85 cm onder maaiveld

Structuurbeschrijving:
Profielbeschrijving:

gesloten laag,
enkele grote
poriën
slempig, afgerond blokkig,
iets granulair

humushoudende
klei

kluiten - j - granulair en afgerond
blokkig
samengesteld
prisma, afgerond blokkig
fijnporeuze spons

fijnzandige,
roestige kalkrijke zavel

•
o
•
+
—
( j )

< 72 m m
-1 mm
1-5 m m
dode worteLs
b o d e m en s t r u c t u u r l i j n
dichte

Schaal 1 : 1 5

kluiten

De verticale lijntjes geven de plaats van het gewas aan

Wortelbeeld 2
Opgenomen (31-5-1961) in ongedraineerde kas; geplant januari 1960 ('Parel van Aalsmeer'); grondwaterstand 85 cm onder maaiveld

Profielbeschrijving:

humushoudende
klei

Structuurbeschrijving:
gesloten laag
met enkele grote
poriën
granulair en afgerond blokkig

humushoudende
dichte klei
humushoudende
klei, gemengd
met zavel uit de
ondergrond

roestige kalkrijke, fijnzandige
klei
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kluiten met
samengesteld
prisma, scherpblokkig
spons, afgerond
blokkig

grofporeuze
spons

Wortelbeeld 3
Opgenomen (8-2-1962) in ongedraineerde kas; zeer veel water gegeven; geplant januari 1957 ('Parel van
Aalsmeer'); grondwaterstand 55-60 cm onder maaiveld
Profielbeschrijving:

Structuurbeschrijving:

deklaag van naaldenbosgrond
scherpblokkig, iets afgerond
blokkig

•o+-

venige zware zavel -f- reductie

++

idem, iets minder reductie
+ o+

•'
+

gri|ze, compacte, venige zware
zavel

+

5

+++
+ +
o•

++0
scherpblokkig

++

+
+

+

scherpblokkig, iets granulaîr en
afgerond blokkig

+
+ «
++

lichte zavel, gemengd met
venige zware zavel

+
+

•

+

ï

scherpblokkig

ongestoorde lichte zavel
grofporeuze spons
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Wortelbeeld 4
Opgenomen (28-2-1962); gedraineerd op 100-110 cm diepte; drainafstand 5 m; geplant januari 1953
('Geh. Duisberg')

Profielbeschrijving:

Structuurbeschrijving:

venige zavel

granulair en afgerond blokkig

••.•.

-mrr-

afgerond blokkig, iets scherpblokkig

humeuze zware zavel

afgerond blokkig, iets granulair
gemengde zware zavel met
lichte zavel uit ondergrond

sterk zandige klei

gereduceerde zandige zwak
humeuze klei

o
o

o.' . o . • - o.
•»o
•
. ° 'o- O.

o
*

grofporeuze spons

fijnporeuze spons
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Het voornaamste probleem wordt gevormd door de stugge, kalkarme tussenlaag, die verwijderd of verbeterd moest worden. Verwijdering, d.w.z. wegwerken beneden het grondwater, waarbij in de
kalkrijke ondergrond moet worden gegraven, werd nogal eens toegepast. Hierbij werd ook wel humusrijke bovengrond weggewerkt
als ziektebestrijdingsmaatregel bij de teelt van Amerikaanse anjers
die in dezelfde kassen dikwijls met de rozenteelt wordt afgewisseld. (Later werd deze wijze van ziektebestrijding vervangen door
stomen). Tegen de eerste werkwijze heeft van Liere reeds gewaarschuwd: het heeft reductie tengevolge. Bovendien gaf de zavelige
ondergrond aanleiding tot slempverschijnselen bij gebruik als bovengrond. Wel zou een grondverbetering worden verkregen door alleen
de stugge tussenlaag diep weg te werken.

2. Detail profiel B (zie foto 1)
Tussenlaag gemengd met ondergrond; 30-50 cm diepte
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Uit de waarnemingen is echter gebleken dat in vrijwel alle gevallen de verstoring van de ondergrond tot ongunstige resultaten leidt.
Men kan de veelal goed poreuze ondergrond het beste onaangetast
laten.
Hieruit volgt dat de stugge tussenlaag in zijn geheel afgevoerd
of verbeterd moet worden. Verbetering is vrij moeilijk uitvoerbaar
omdat de laag in de tweede of derde steek is gelegen en op zichzelf
moeilijk te verbrokkelen is. Toch is dit voorwaarde voor verbetering. Hierbij moet men empirisch het vochtgehalte vaststellen waarbij de tussenlaag zich goed laat bewerken en vervolgens deze vochttoestand zien in te stellen. In deze conditie moet de bewuste laag
goed vermengd worden met organische stof, b.v. doorgevroren zwartveen. Dit vormt op zichzelf al een probleem, omdat hiertoe eerst de
bovensteek op zij gezet moet worden, waarna de tweede of de derde
steek pas behandeld kan worden. In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn de bovensteek met de te verbeteren stugge laag te mengen
en van organisch materiaal te voorzien.
Een andere mogelijkheid is om de bovengrond met de stugge laag
van plaats te doen verwisselen en dan te verbeteren. Of dit aanbeveling verdient hangt af van de te bereiken kwaliteitsverbetering van de nieuwe bovengrond; dit kan het best van geval tot
geval beoordeeld worden. Steeds echter geldt, dat de stugge laag
goed verkruimeld en intensief met organische stof gemengd wordt.
Ontwatering
De diepte van drooglegging liet op de bedrijven, waar klachten
over de groei waren, te wensen over. Weliswaar zijn veel rozenkassen
gedraineerd, maar aan de waterbeheersing ontbreekt nog veel. Dit
wordt ten dele veroorzaakt door een onvoldoende diepe ligging van
het drainagestelsel, ten dele door de gebrekkige beheersing van de
afwatering.
Een te hoog slootpeil en/of een schommelende slootwaterstand bepalen dan de droogleggingsmogelijkheden. Tussen de onvoldoende ontwatering van de rozenkasgronden en het veelvuldig optreden van
ijzerchlorose bestaat een zekere samenhang. Het is namelijk bekend,
dat de vochtige omstandigheden — vooral in kalkrijke grond — ijzerchlorose bij de plant kunnen verwekken. Een verbeterde ontwatering
is daarom tevens op te vatten als een belangrijke maatregel ter bestrijding van ijzerchlorose. Uitgangspunten van de drooglegging moeten zijn: de eisen van het gewas en de mogelijkheden van het profiel. Is een goede ondergrond aanwezig, dan dient deze zoveel mogelijk benut te worden. De diepteligging van het drainagesysteem moet
hierop zijn afgestemd. Om onafhankelijk van het slootwaterpeil te
zijn, kan men een drainage aanleggen op een put, die leeggepompt
wordt op de sloot. Als men deze pomp volautomatisch laat werken,
bereikt men te allen tijde de gewenste drooglegging.
Voor rozen is bij een goede profielbouw een drooglegging van tenminste 100 cm gewenst.
Conclusies en samenvatting
In een 15-tal rozenkassen in droogmakerijen in het centrum Aalsmeer, werd profiel- en bewortelingsonderzoek verricht. De aangetrof117

fen oude zeekleiprofielen hebben een humeus dek van 30-50 cm. De
ondergrond bestaat veelal uit kalkrijke klei of zavel, die soms nog ongerijpt is vanaf 70 à 80 cm diepte. De onderzochte profielen hadden
vrijwel alle een diepe bewerking ondergaan (tot 50 à 70 cm diepte).
Hierbij is humusarme ondergrond en bovengrond gemengd door het
onderste, stugge deel van het humeuze dek (tussenlaag). De bovengrond was steeds afgedekt met een mulchlaag van organische stof. De
eigenlijke bovengrond verkeert mede hierdoor veelal in een zeer goede conditie (afgeronde en granulaire elementen).
Soms was echter toch een gedeelte (5 à 10 cm) van deze bovengrond
niet beworteld. Overigens werd er een intensieve beworteling in aangetroffen.
De oorspronkelijke, stugge tussenlaag van humushoudende zavel
of klei is in de meeste onderzochte gevallen met boven- en ondergrond gemengd. Deze bewerking heeft soms een verslemping van
de kluitenondergrond tot gevolg gehad en heeft veelal geleid tot een
weinig homogeen milieu voor de beworteling.
Naarmate de menging intensiever is geweest treedt een regelmatiger bewortelingspatroon op, vooral als de componenten reeds poreus waren. Het verdient aanbeveling om, voor men tot dergelijke ingrepen overgaat, profielonderzoek te laten verrichten. De verbetering van een storende tussenlaag kan beter met aangevoerd (organisch) materiaal plaatsvinden, dan met goede ondergrond.
De ondergrond verkeert veelal in een goede structuurtoestand
(fijn- en grofporeuze sponsen), maar blijkt onvoldoende ontwaterd te
zijn. Als gevolg van het onderzoek is of wordt reeds op verschillende
rozenbedrijven een diepe drainage met put en pomp ter hand genomen.
Deze moet zijn aangepast aan de eisen van het gewas en de mogelijkheden die het profiel biedt (liefst een beworteling tot 100 cm
diepte).
Uit de waarnemingen is naar voren gekomen dat het bewortelingsbeeld aanwijzingen geeft over de mogelijkheden die de grond onder
de omstandigheden aan het gewas biedt. Een diepe homogeen intensieve beworteling maakt de teelt minder riskant.
Het gewas heeft minder te lijden van het forceren en van fouten
bij de bodembehandeling. Grondverbeteringen en ontwatering
hebben ten doel het bewortelingsmilieu zodanig te verbeteren dat
een homogene, intensieve en diepe beworteling mogelijk is. Hiermede
wordt tevens een vermindering van de kans op ijzergebrek beoogd.
Gezien het bewortelingspatroon hebben de uitgevoerde bewerkingen
niet steeds aan het doel beantwoord. De verkregen resultaten kunnen
aanwijzingen geven over de noodzaak van en de werkwijze bij uit
te voeren grondverbeteringen en drainage.
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C0 2 -BEMESTING BIJ ROZEN

D r . I r . W. S y t s e m a
'Parel van

Aalsmeer'

De opzet en de uitvoering van de proef met dit ras, die begonnen is
op 23 mei 1962, zijn vermeld in het jaarverslag 1962, pag. 123. In
augustus 1963 heeft het gewas een rustperiode gehad, waarin geen
C02 werd toegediend. Overigens was de behandeling zoals in het
vorige jaarverslag is beschreven. In dit verslag worden de resultaten gedurende één jaar C02-bemesting besproken en in het kort de
resultaten in zomer en najaar van 1963.
Resultaten
In de volgende tabel is de invloed van C02 op de opbrengst in aantal bloemen per regel en per struik bij de roos 'Parel van Aalsmeer' weergegeven.
Oogstperiode

23/5-18/7/62
(1ste snee)
19/7-28/8/62
(2e snee)
29/8-28/10/62
(3e snee)
29/10/62-4/3/63
(4e snee)
5/3-25/5/63
(5e snee)
Ie t/m 5e snee
Totale opbrengst
Meer opbrengst
door COa
meer opbrengst
in %
27/5-13/7/63
(6e snee)
15/7-1/8/63
(7e snee)
9/9-9/10/63
f8e snee)

CO*

+

—

+
+
—
+
—
+
—

—

+

—

+
—
+
—
+
—

aantal bloemen per : regel
bij steellengte (in cm)
50
40
30
20

totaal

p. str.
totaal

21,6
18,4
112,3
93,6
46,3
33,2
32,5
25,8
12,1
8,9

75,2
67,4
73,3
66,5
68,6
68,7
68,8
68,5
57,7
44,9

85,6
64,9
29,4
26,2
60,1
55,1
35,9
53,1
109,4
98,1

40,7
29,9
5,2
5,3
14,7
11,7
2,7
5,9
43,5
55,2

223,0
180,5
220,1
191,4
189,6
168,4
139,6
153,2
222,7
206,9

4,29
3,47
4,23
3,68
3,65
3,24
2,68
2,95
4,28
3,98

224,8
179,9

343,6
316,0

320,4
297,4

106,8
108,0

995,0
900,4

19,13
17,32

44,9

27,6

23,0

—1,2

94,6

1,81

25,0
26,2
13,9
26,2
10,0
34,0
32,3

8,7
69,8
54,2
37,8
24,8
75,6
73,9

7,7
78,6
68,2
53,0
56,2
81,3
84,3

—1,1
21,7
23,3
10,5
22,2
17,0
19,3

10,5
196,3
159,4
127,5
113,1
207,8
209,7

3,78
3,07
2,45
2,18
4,00
4,03

meer'
opbr.
in %
23,5
15
11,2
—8,9
7,6
10,5

23,1
12,7
—0,9

In het eerste jaar (Ie — 5e snee) vergroot C02 meestal de opbrengst, behalve in de winter (4e snee). In de zomer is de meeropbrengst het grootst, deze daalt in de herfst, verdwijnt in de winter en
stijgt weer in het voorjaar. Dit beeld zet zich voort in het tweede jaar
(6e en 7e snee), doch niet in de herfst, daar in de 8e snee C02 de
opbrengst niet vergroot, ondanks de rustperiode in augustus. De gemiddelde produktieverhoging in het eerste jaar is 10,5%. In elke
snee afzonderlijk en ook in de totale opbrengst van het eerste jaar
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(le — 5e snee) blijkt dat het aantal rozen met lange stelen sterker
toeneemt dan het aantal met korte stelen. Zelfs als de totale produktie vermindert of gelijk blijft in de C02-afdeling, neemt toch het aantal langstelige rozen nog toe (4e en 8e snee). Dit blijkt duidelijker
uit de volgende tabel, waarin de verdeling van de door C02 verkregen meeropbrengst in aantal bloemen per regel, over de verschillende steellengtes is opgenomen.
Oogstperiode

Ie
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e

snee
snee
snee
snee
snee
snee
snee
snee

meeropbrengst in aantal bloemen per regel
per steellengte (in cm)
50
40
30
20
3,2
18,7
13,1
6,7
3,2
12,3
16,2
1,7

7,8
6,8
—0,1
0,3
12,8
15,6
13,0
1,7

20,7
3,2
5,0
—17,2
11,3
10,4
—3,2
—3,0

10,8
—0,1
3,0
—3,2
—11,7
—1,6
—11,7
—2,3

meeropbr.
per regel
totaal
42,5
28,7
21,7
—13,6
15,8
36,9
14,4
—1,9

'Carol' en 'Garnette'
In twee kashelften, gescheiden door een plastic wand, stonden o.a.
twee bedden 'Carol' en 'Garnette' per afdeling. In de eerste met 184
struiken van beide rassen werd C02 gegeven door middel van propaan. Gestreefd werd naar een C02-concentratie van 0,1%, doch in
het begin van de proef was de concentratie w a t hoger (ca. 0,15%.)
In de tweede afdeling met 224 struiken van beide rassen werd geen
propaan verbrand. Ondanks enige extra verwarming in de controle
afdeling was in de C02 afdeling de temperatuur ca. 3°C hoger dan in
de onbehandelde afdeling, wanneer de propaanbrander in werking
was. De C02 afdeling ligt ten opzichte van het licht het minst gunstig. De C02 toediening begon in februari 1962. Tijdens de tweede snee
werd in juni en juli geen en in augustus slechts weinig C02 gegeven.
De resultaten van de tweede snee blijven daarom buiten beschouwing. Op 5 augustus is het gewas getopt .
Resultaten
In de volgende tabel is de invloed van C02 op de opbrengst in
aantal bloemen per struik bij de roos 'Carol' in 1963 weergegeven.
Oogstperiode

CO»

19/3-25/5
+
(lste snee)
—
27/5-2/8
+
(2esnee)
—
16/9-23/9
+
(3esnee)
—
8/11-23/12
+
(4esnee)
—
Totale opbrengst
in le, 3e en
+
4e snee
—
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aantal bloemen per struik
meeropbr. p.str.
bij verschillende steellengtes (in cm) aant. bl. in%
40
30
20
10 totaal
0,25
0,39
0,25
0,09
0,01
0,04
0,26
0,14

3,95
2,88
2,84
3,10
2,18
1,71
2,21
1,50

5,70
3,73
4,80
4,71
3,96
3,04
2,05
1,62

1,45
0,13
0,41
0,24
0,29
0,22
0,05
0,03

11,35
7,13
8,30
8,13
6,45
5,00
4,57
3,29

4,22

59,2

0,17

2,1

1,45

29,0

1,28

38,9

0,52
0,57

8,34
6,09

11,71
8,39

1,79
0,38

22,37
15,42

6,95

45,1

Uit de tabel blijkt dat C02 bij het ras 'Carol' de opbrengst duidelijk
vermeerdert in de eerste snee in het voorjaar, toen echter in het begin de C02 concentratie ook hoger dan 0,1% was. In de derde en
vierde snee, tijdens welke de C02 concentratie wel ongeveer 0,1%
was, zijn opbrengst en meeropbrengst lager, doch er blijft een goede
meeropbrengst. De gemiddelde meeropbrengst (van de le, 2e en
4e snee) was 45,1%, doch deze kwam voor een belangrijk deel ten
goede aan de korte rozen (20 cm) ; soms ook aan de zeer korte
(10 cm) zoals in de eerste snee, de periode met de grootste meeropbrengst.
Dit blijkt duidelijk uit de volgende tabel, waarin de verdeling van
de door C02 verkregen meeropbrengst, in aantal bloemen per struik,
over de verschillende steellengtes bij de roos 'Carol' is weergegeven.
Oogstperiode

meeropbrengst per struik bij steellengte (in cm)
30
20
10
—0,14
1,07
1,97
1,32
—0,03
0,47
0,92
0,07
0,12
0,71
0,43
0,02
—0,05
2,25
3,32
1,41
40

Ie snee
3e snee
4e snee
Totaal

totaal
4,22
1,45
1,28
6,95

Het aantal rozen met de grootste steellengte (40 cm) vermindert
gemiddeld iets, doch is klein en daarom niet van belang.
De resultaten van de C02 toediening bij het ras 'Garnette' stemmen overeen met die bij het ras 'Carol'. In de volgende tabel is de invloed van C02 op de opbrengst in aantal bloemen per struik bij de
roos 'Garnette' in 1963 weergegeven.
Oogstperiode

CO2
40

19/3-25/5
+
(Ie snee)
—
27/5-2/8
+
(2e snee)
—
16/9-23/9
+
(3e snee)
8/11-23/12
+
(4e snee)
—
Tot. opbrengst in
le, 3e en
+
4e snee
—

aantal bloemen per struik
meeropbr. p. str,
bij steellengte ( in cm)
aant. bl. i n %
20
30
10
totaal

0,28
0,30
0,09
0,04
0,01
0,05
0,14
0,16

2,70
1,71
2,47
3,05
1,45
1,07
1,94
1,33

4,29
3,42
5,64
5,04
2,52
1,84
1,07
0,80

1,60
0,34
0,27
0,19
0,10
0,11
0,01
0,01

8,89
5,79
8,47
8,32
4,08
3,07
3,16
2,30

3,11

53,8

0,15

1,8

1,01

32,9

0,86

37,4

0,43
0,51

6,09
4,11

7,88
6,06

1,71
0,46

16,13
11,15

4,98

44,7

De opbrengst van het ras 'Carol' zijn steeds groter dan die van het
ras 'Garnette'. Ook bij 'Garnette' is, zoals uit de volgende tabel blijkt,
de verdeling over de verschillende steellengtes door de C02-toediening nadelig beïnvloed.
Oogstperiode
meeropbrengst per struik bij steellengte (in cm)
40
30
20
10
totaal
Ie snee
—0,02
0,99
0,87
1,26
3,11
3esnee
—0,04
0,38
0,68
—0,01
1,01
4esnee
—0,02
0,61
0,27
0,00
0,86
Totaal
—0,08
1,98
1,82
1,25
4,98
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Conclusie
C02 vermeerdert de opbrengst bij de roos 'Parel van Aalsmeer'
niet in de winter, steeds in het voorjaar en de zomer en soms ook in
het najaar. Het aantal langstelige rozen neemt het sterkst toe en
neemt ook toe als de totale produktie in de C02-afdeling het kleinst
is. De gemiddelde kwaliteit wordt door C02 dus verbeterd. Berekeningen van kosten en opbrengsten (Jaarverslag 1962, pag. 125 en
Vakblad v.d. Bloemisterij 1963, pag. 775) hebben aangetoond dat een
financieel voordeel van C02-bemesting bij rozen nog niet is aangetoond.
De rassen 'Carol' en 'Garnette' kunnen goede meeropbrengsten
geven door C02-bemesting, doch een groot deel hiervan komt ten
goede aan het aantal rozen met korte tot zeer korte stelen. De gemiddelde kwaliteit gaat dus door C02-toediening duidelijk achteruit.
Tevens moet worden opgemerkt dat in de C02-afdeling de temperatuur enkele graden hoger was dan in de niet behandelde afdeling.
Ook zijn hier de resultaten dus niet alleen aan de C02 toe te schrijven. De resultaten van de beschreven proeven over C02-bemesting
bij rozen dienen niet als vaststaande feiten beschouwd te worden,
doch als voorlopige aanwijzingen, daar de minder goede outillage
een volledig verantwoorde proefopzet niet mogelijk maakt.

WORTELAALTJES IN ROZEN
W. v. M a r s b e r g e n en M. J o n g k i n d
In een aantal gevallen is gebleken dat een slechte groei in kasrozen
veroorzaakt werd door het vrijlevende aaltje Pratylenchus vulnus.
Uit een groot aantal monsters, dat in rozenkassen werd genomen,
bleek dat de hoeveelheid aaltjes op aangetaste gronden varieerde
van 10 tot meer dan 500 aaltjes per mililiter grond.
Het staat niet vast in welke hoeveelheid deze aaltjes schade aan
het gewas kunnen geven. Wel is bekend dat de uitbreiding in kassen
zeer snel kan verlopen. Het schadebeeld uit zich in slechte groei, snelle verbranding van het blad en ijzergebrek verschijnselen. Jonge
scheuten ontwikkelen zich slecht en blijven gedrongen. De schade is
groter, naarmate ook andere cultuuromstandigheden, zoals structuur van de grond en de ontwatering ongunstig zijn.
Het aantal gevallen is het grootst op de meest humusrijke gronden.
Het viel op dat op gronden, waarop als voorgewas Forsythia,
seringen of P r u n u s gestaan hadden dikwijls ernstige aantastingen
voorkwamen. Dit was ook het geval in kassen waarin seringen in
bloei waren getrokken.
Dit was aanleiding om in samenwerking met het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek een ruimer
onderzoek in te stellen naar het voorkomen van Pratylenchus vulnus in deze gewassen.
Uit dit onderzoek kwamen gegevens naar voren die de indruk,
dat deze trekheesters goede waardplanten zijn voor dit aaltje, bevestigden.
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In de volgende tabel zijn enige gegevens over het aaltjes onderzoek in Forsythia weergegeven.
Aantal aaltjes
per 10gwortels

per 100ml grond
P.v.

A. Forsythia's goed
Forsythia's scheiding
Forsythia's slecht
B. Forsythia's goed
Forsythia's scheiding
Forsythia's slecht

135
175
190
—
235
125

P.p.

P.v.

635

—
—
10
15
—

2160

245
5
790
185

P.P
—
—
15
50
—
40

P.v. = Pratylenchus vulnus
P.p = Pratylenchus penetrans
Op de scheiding tussen goede en slechte groei was het aantal aaltjes het grootst. Op de slechte plekken zijn de wortels waarschijnlijk al zo sterk aangetast dat de vermeerdering van de aaltjes hier
minder gunstig verloopt.
Pratylenchus penetrans, die ook voor rozen schadelijk is, werd weinig aangetroffen. Dit was eveneens het geval bij de onderzochte monsters uit rozenkassen.
Bestrijding
In de rozenkassen geeft het stomen een goede bestrijding. Dit kan
uiteraard alleen worden uitgevoerd als er geen gewas in de kas
staat. In de praktijk zijn een aantal proeven genomen met chemische middelen die zonder bezwaar in een bestaan gewas kunnen worden toegediend. Deze middelen waren: Nemagon korrels, Nemagon
vloeibaar en Folidol (vloeibaar).
Nemagon korrels, op ca. 20 cm diepte tussen de struiken in de
grond gewerkt gaven zeer bevredigende resultaten. Hier werd een
hoeveelheid van 20-30 gram per vierkante meter gebruikt. Het inwerken vond meestal plaats door het maken van veuren tussen de planten. In enkele gevallen werd het middel tijdens de winter toegediend. De korrels werden voor het bemesten op zo nodig losgemaakte grond uitgestrooid en direkt met de stalmest afgedekt. Hoewel deze werkwijze nog maar in enkele gevallen werd uitgevoerd,
gaf het resultaat voor veel kwekers aanleiding tot deze manier over
te gaan. In de loop van het seizoen zal moeten blijken in hoeverre dit
succes heeft gegeven.
In kleine proeven bleek dat ook met Folidol (E 605) vloeibaar,
30-50 cc per vierkante meter en direkt met veel water ingegoten, een
goede aaltjesdoding werd verkregen.
Toen grotere objecten werden behandeld bleek de nawerking
slechts zeer kort te zijn en trad kort daarna weer een sterke uitbreiding van het aantal aaltjes op.
De resultaten met Nemagon in vloeibare vorm waren zeer goed.
Dit middel schijnt echter niet in een constante samenstelling te kunnen worden gefabriceerd en is niet in de handel verkrijgbaar.
In de trekheesters zijn tot nu toe nog geen bestrijdingsproeven genomen.
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Conclusie
Pratylenchus vulnus kan ernstige schade veroorzaken in kasrozen.
Ook Forsythia vertoont een slechte groei op besmette grond. Bij
seringen en P r u n u s zijn nog geen definitieve gegevens over eventuele schade bekend.
Naast stomen geeft een bestrijding met Nemagon korrels 20-30
gram per vierkante meter in de grond gewerkt bevredigende resultaten. Dit middel kan tussen een bestaand rozengewas worden toediend.
Om schade te voorkomen is het raadzaam om in twijfelgevallen
de grond op aaltjes te laten onderzoeken.

BESTRIJDING VAN RESISTENT SPINT IN ROZEKASSEN
D r . W. H e l l e
De perspectieven van nieuwe spintbestrijdingsmiddelen werden
aan de hand van enkele spintkolonies met een bekend resistentiepatroon onderzocht. In aansluiting op dit laboratoriumonderzoek werden deze middelen ook in de praktijk op enige rozerassen beproefd.
Van de beschikbare bestrijdingsmiddelen is momenteel Morestan
gebleken de minste teleurstellingen te geven.
Het middel heeft een goede werking op de jongere stadia en is redelijk veilig op de meeste gewassen.
Dimite heeft een goede werking op die spintkolonies, die niet resistent zijn voor Gesaspint en kelthane. Echter bleek Dimite onvoldoende werkzaam op spintpopulaties, welke kelthane-resistent waren.
Pentac is een nieuw Amerikaans middel, dat echter nog niet in
Holland wordt verkocht. De werking van dit middel is redelijk goed,
terwijl het ook weinig agressief bleek te zijn.
Hetzelfde kan niet gezegd worden van een ander Amerikaans middel, Apholate. Rozen zijn nogal gevoelig voor dit middel. De werking
van Apholate is enigszins ongewoon: de spintwijfjes die in contact
gekomen zijn met Apholate zetten uitsluitend steriele eieren af, terwijl de mannetjes slechts steriel sperma procuderen.

124

SAXIFRAGA

BLOEIBEÏNVLOEDING BIJ SAXIFRAGA PYRAMIDALIS
D r . I r . W. S y t s e m a
In 1963 werd in een oriënterende proef met een aantal planten
van Saxifraga pyramidalis nagegaan wat de invloed was van temper a t u u r en daglengte op de bloei. De planten van deze proef, die buiten waren gekweekt, werden op 6 maart 1963 in de kas gebracht bij
15 of 20°C in korte en lange dag. De planten waren toen 2 jaar
oud.
Duidelijk bleek dat deze Saxifraga een lange dagplant is, die
bij 15 tot 20°C kan bloeien. Waarschijnlijk lijkt dat voorafgaand aan
de lange dag, een periode kou voor de bloei noodzakelijk is.
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SERING

KOEL- EN TREKPROEVEN MET SERINGEN
M. J o n g k i n d
Nu het Proefstation in het bezit is van een trekkas onderverdeeld
in 6 afdelingen, kunnen de trekproeven voortgezet worden.
Deze trekproef is uitgevoerd met de variëteit 'Mad. F. Stepman'.
Per groep zijn 120 struiken gekoeld, waarvan 60 struiken 4 weken bij
— 2°C en 60 struiken 5 weken bij — 2°C.

Eerste groep
Tweede groep
Derde groep
Vierde groep

naar het koelhuis

uit het koelhuis

13 sept, en 20 sept.
27 sept, en 4 okt.
11 okt. en 18 okt.
25 okt. en 1 nov.

16 okt.
1 nov.
15 nov.
29 nov.

Syringa 'Mad. Fl. Stepman'
Struiken in de koelcel bij —2° C
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De struiken zijn in de koelcel regelmatig vochtig gemaakt om
uitdroging te voorkomen. Gestreefd is naar een relatieve luchtvochtigheid van minstens 95%. Bij terugkomst waren ze geheel overdekt met ijs. Nadat de struiken goed ontdooid waren zijn ze in de
trekkas gebracht.
Elke groep werd verdeeld over 3 afdelingen bij verschillende temperaturen nl. 90, 80 en 70°F.
Het loskomen van de knoppen verliep bij de eerste groep gunstig.
De temperatuur werd na een week gebracht op 80°, 75° en 70°F, respectievelijk.
Na 14 dagen waren de takken in de afdeling van 90°F gedeeltelijk
te oogsten. De kwaliteit was slecht door een onvoldoende gerekte tros
met een zeer fijne nagel. De nagelgrootte werd bij de lagere temperaturen beter, de oogstdatum enkele dagen later.
De bloemknopaanleg in de takken was matig. Er k w a m een gering
aantal 4 koppers voor, in hoofdzaak 2 knoppers. Weinig verschil
was waarneembaar tussen de struiken van 5 weken — 2°C en die
van 4 weken — 2°C. De vijf weken gekoelde struiken waren iets voor
in ontwikkeling. Opvallend was, dat van de controleplanten, die bestonden uit ontbladerde struiken, en gedonkerde struiken met blad,
deze laatsten vrij goede resultaten lieten zien bij deze betrekkelijk
lage temperatuur.
De andere controle struiken kwamen door deze temperatuur slecht
of niet los. De controle struiken werden ontbladerd of verduisterd op
dezelfde tijd dat de eerste groep naar de koelcel ging. Alle planten
zijn gelijktijdig in de kas gebracht.

^KÄ

Syringa 'Mad. Fl. Stepman'
Binnengebracht 18 oktober 1963; joto 1 november 1963
1. 4 weken —2° C; in de kas 90° F, na 1 week 80° F
2. 4 weken —2° C; in de kas 80° F, na 1 week 70° F
3. 4 weken —2° C; in de kas 70° F, na 1 week 70° F
4. Controle (gedonkerd); in de kas 90° F, na 1 week 80° F
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Het trekken van groep 2 en groep 3 gaf een duidelijk verschil met
de eerste groep. Van beide groepen bleef een groot aantal knoppen
zitten, soms gehele struiken. Hierdoor is het niet mogelijk geweest
deze groepen op een betrouwbare wijze met de andere groepen te
vergelijken.
De gekoelde struiken van de vierde groep gaven vrij goede resultaten. Een gering aantal knoppen zijn ook hier niet los gekomen. Echter in geen vergelijking met de 2de en 3de groep.
De trektemperatuur van deze groep was
Overdag (8-17 uur) 80° F 's nachts (17-8 uur)
Overdag (8-17 uur) 70° F "s nachts (17-8 uur)
Overdag (8-17 uur) 70° F 's nachts (17-8 uur)

als volgt:
70° F.
70° F.
60° F.

De oogsttijd was respectievelijk na 16, 17 en 20 dagen. De kwaliteit was redelijk en bij de 3 verschillende temperaturen vrijwel gelijkwaardig, zowel van de 5 weken als van de 4 weken gekoelde
struiken.
Conclusie
Door een koudebehandeling te geven van ca. 4 weken — 2°C, is het
mogelijk 'Mad. Fl. Stepman' van een redelijke kwaliteit op een vroeger tijdstip aan te voeren. De kosten verbonden aan het vervoer naar
het koelhuis en de koelkosten kunnen vrij hoog zijn als er geen koelruimte in de onmiddellijke nabijheid is. Door de brandstofbesparing
is een gedeelte van deze kosten te compenseren. Om een redelijke
kwaliteit te verkrijgen blijkt de temperatuur overdag ongeveer op
80°F gesteld te moeten worden, voor 's nachts op 70°F.
Op het nieuwe Proefstation zal verder onderzoek moeten vaststellen in hoeverre de koude behandeling zoals omschreven een optimaal resultaat kan geven. Hiervoor zijn kleine koelcellen aanwezig.
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VALLOTA
CULTUURPROEVEN MET VALLOTA
C. J. K r a g t w i j k
In februari 1961 werd met de cultuur van Vallota op het Proefstation begonnen. Hiervoor kregen we de beschikking over ongeveer
250 bollen en een grote hoeveelheid plantgoed. Het uitplanten hiervan vond in een mengsel van gelijken delen Aalsmeerse potgrond
en tuingrond plaats. In de periode van 15 augustus tot 15 september
werden hiervan ongeveer 100 bloemen gesneden.
Spoedig na het uitplanten vertoonden sommige bladeren afstervingsverschijnselen. Bij nader onderzoek bleken ook de wortels af te stervan waarbij de bolschijf ging inrotten. Schimmelcultures die op ons
verzoek door de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen gemaakt werden gaven een door het Centraal bureau voor Schimmelcultures te Baarn als Fusarium moniliforme Sheld gedetermineerde
schimmel als oorzaak aan.
Aangezien de afstervingsverschijnselen een tamelijk ernstige vorm
hadden aangenomen werden in het voorjaar van 1962 de bollen gerooid en de oude grond verwijderd. De nog bruikbare bollen werden
voordat opnieuw uitgeplant werd gedurende 1 u u r gedompeld in een
oplossing waaraan per liter water 5 g captan, 5 g zineb, 4 g T.M.T.D.
of 4 g koperoxychloride was toegevoegd.
Het uitplanten vond nu in een mengsel van 8 volume delen rivierklei, 1 deel tuinturf en 1 deel verteerde mest plaats. Bovendien werd
de grond van één vak gestoomd, van het andere vak niet. De op bovengenoemde wijze ontsmette bollen werden zo regelmatig mogelijk
over deze 2 vakken verdeeld.
Resultaten
Tijdens de cultuur bleven er nog regelmatig bollen wegvallen.
Voor het ontsmetten was bij een klein deel van de bollen het rottende
deel weggesneden. Hierdoor werd geen verbetering verkregen. Regelmatig kwamen er op de afgestorven boldelen een groot aantal bollenmijten voor. Volgens Dr. W. Helle konden deze parasieten als een
secundaire aantasting beschouwd worden.
Bloemen werden er in dit seizoen niet gesneden.
Door regelmatig met Pokon te gieten werd getracht een betere
groei te verkrijgen. Op het gestoomde deel werd in de hierop volgende zomer een iets betere bladstand verkregen dan op het ongestoomde vak.
De standcijfers van 1 tot 10 van het gewas gaven het volgende
beeld te zien:
Captan
Zineb
Koper
TMTD
Controle

Gestoomd

ongestoomd

7V2
6
5V2
4
4V2

5V2
4%
4
4
4%
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Tijdens de cultuur en ook bij het oprooien had de captangroep een
iets betere bladstand. Bij het oprooien bleek echter dat de bollen die
behandeld waren met koperoxychloride een iets gezonder wortelgestel hadden.
Besloten werd om de behandelingen met 4 g koper oxychloride
en 5 g captan per liter water te herhalen. De bollen werden zo regelmatig mogelijk over deze twee behandelingen verdeeld. Het onderdompelen vond ook nu weer plaats zonder het nog aanwezig blad
te bevochtigen.
De groei die in het afgelopen seizoen verkregen werd was slechts
matig; de bloemenproduktie hiervan wederom te verwaarlozen.
Groeiverschillen tussen deze 2 middelen konden niet vastgesteld worden. Ook nu zijn er weer verscheidene bollen afgestorven. Voor het
verkrijgen van meerdere gegevens uit deze ontsmetting moet echter
tot het voorjaar van 1964 gewacht worden. Een gegeven praktijkadvies om de bollen met captan te ontsmetten heeft een vrij gunstig
resultaat opgeleverd.
Conclusie
Bij de cultuur van Vallota kwam regelmatig afsterven van de bollen voor. De hieruit gekweekte schimmel werd als Fusarium moniliforme Sheld gedetermineerd.
Door de bollen gedurende 1uur te dompelen in een oplossing waaraan 5 g captan of 4 g koperoxychloride per liter water was toegevoegd kon een geringe verbetering verkregen worden.
Een lonende bloemenproduktie kon niet bereikt worden.
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VIOLA

CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING IN VIOLA TRICOLOR
M. J o n g k i n d
Voor opkomst is het proefveld gespoten met P C P in olie en Gramoxone (paraquat). Het voordeel van Gramoxone is dat dit tot 1
dag voor opkomst gespoten kan worden. Indien de bedden vroegtijdig gereed gemaakt worden, krijgt het onkruidzaad gelegenheid te
ontkiemen. Wanneer 7 à 8 dagen na het zaaien, dit is afhankelijk van
de weersomstandigheden, gespoten wordt, blijft het veld geruime
tijd onkruid vrij.
Dit jaar is eveneens, na opkomst met Tenoran gespoten. De eerste
bespuiting 10 dagen, de tweede 25 dagen na opkomst. Dosering 5,
6 en 7Vä kg per ha met 1000 liter water. Daarnaast nog een bespuiting van 6 kg per ha met 2000 liter water.
De bespuiting van 10 dagen na opkomst gaf bij alle doseringen
duidelijke groeireductie van het gewas, terwijl dezelfde behandeling
25 dagen na opkomst een aanmerkelijk betere stand van het gewas
gaf.

Viola tricolor
lÀnks: voor opkomst gespoten met paraquat
Rechts: onbehandeld

(Gramoxone)
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Naast Tenoran zijn gebruikt Du Pont 634,1en 2kg per ha en P.C.A.
4 kg per ha. Het laatste middel gaf duidelijke schade. Du Pont 634
maakte een goede indruk. Voor een definitieve beoordeling moet het
voorjaar van 1964 afgewacht worden.
Conclusie
Goede resultaten kunnen verkregen worden met Gramoxone door alleen voor opkomst te spuiten op vroegtijdig klaar gemaakte bedden.
Ca. 4 weken na opkomst spuiten met 6 kg Tenoran per ha geeft
naar het zich nu laat aanzien, redelijke resultaten.
Het onderzoek met Tenoran en Du pont 634 zal verder worden
voortgezet.
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VRIESEA

BLOEIBEÏNVLOEDING BIJ VRIESEA SPLENDENS
D r . I r . W. S y t s e m a
Na enkele oriënterende proeven in 1962 werd in 1963 de werking
van acetyleen met betrekking tot de bloemknopaanleg en bloei van
Vriesea splendens vergeleken met de werking van twee stoffen nl.
CCC en 2-hydroxyaethylhydrazine (verder afgekort als BOH). Van de
laatste stof werd in 1962 30-60 mg per plant gegeven; deze concentraties beschadigen echter het blad en hebben geen beter effect op de
bloei dan lagere concentraties. Dit jaar werden de onderzochte BOH
concentraties verlaagd tot 1-15 mg per plant.
Proefopzet
Op 18juli werden 2V2 jaar oude planten behandeld. Acetyleen werd
verkregen uit een fles en via een slang in het water in de koker geleid gedurende 2,8, 16 en 32 seconden. BOH werd opgelost in water.
Per plant werd 5, 10 of 15 mg, steeds opgelost in 15 cc water, in de lege
koker gegoten. CCC was eveneens in water opgelost. P e r plant werd
125, 250 of 500 mg, steeds opgelost in 25 cc water, over de potgrond
gegoten of 250 mg opgelost in 25 cc water in de lege koker gegoten.
Per behandeling werden 4 planten gebruikt.
Op 8 oktober 1963 werden iets verdere, ruim 2V2 j a a r oude planten
behandeld op soortgelijke wijze als in de eerste proef. Toegediend
werd acetyleen gedurende 2, 4, 8 of 16 seconden en BOH in hoeveelheden van 1,2V2 of 5mg per plant. Ook werd naftylazijnzuur (N.A.Z.)
in hoeveelheden van 0,0005 — 0,25 mg per plant opgelost in 15 cc
water in de lege koker van enkele groepen planten gegoten. Per
behandeling werden 10 planten en voor de NAA-behandelingen 4
planten gebruikt.
Resultaten
In de op 18 juli 1963 begonnen proef werd op 30 augustus 1963 de
bloemknop zichtbaar na behandeling met 8 tot 32 seconden acetyleen
of na toediening van 5 tot 15 m g BOH. Een acetyleen behandeling
van 2 seconden was te kort, doch de langer behandelde planten bloeiden ook niet steeds alle. BOH deed echter steeds in alle planten de
bloemknop te voorschijn komen. De controleplanten en de met CCC
behandelde planten hadden op 31 december 1963 nog geen zichtbare
bloemknop. De op 30 augustus 1963 zichtbare bloemknoppen waren in
bloei op 23 oktober dus ca. 3 maanden na de behandeling.
In de op 8 oktober 1963 begonnen proef zijn iets oudere, bovendien
tot een andere selectie behorende planten gebruikt. In deze proef
was op 5november 1963 de bloemknop zichtbaar in alle planten na een
behandeling met acetyleen gedurende 2 tot 16 seconden of na toediening van 1 tot 5 mg BOH. Op 18 november 1963 vertoonde ook één van
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de tien controle planten een bloemknop, de andere waren op 31 december 1963 nog vegetatief. De N.A.Z. behandelingen leverden nog onduidelijke resultaten op. De bloemknop was in deze proef op
5 november 1963, dus sneller dan in de eerste proef zichtbaar. Dit is
waarschijnlijk toe te schrijven aan verschil in herkomst en leeftijd
van de planten. De bloei in deze proef wordt begin 1964 verwacht.
Conclusie
De bloei van Vriesea splendens kan sterk versneld worden door
acetyleenbehandeling van tenminste 8 seconden, waarbij niet steeds
alle gaan bloeien. Ook 1 tot 5 mg BOH (2-hydroxyaethylhydrazine)
in waterige oplossing in de koker gegoten, versnelt de bloei even
sterk, waarbij steeds alle planten bloeien. Bovenstaande geldt voor
tenminste 2Vz jaar oude planten.
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DIVERSEN

HOUDBAARHEIDSPROEVEN MET SNIJBLOEMEN
J. B a k k e r en H. S t e p h a n
Onvoldoende plaatsruimte was nog steeds de reden, waarom geen
uitbreiding gegeven kon worden aan het testen van nieuwe houdbaarheidsmiddelen en het proberen van andere methoden om de
houdbaarheid van snijbloemen te verlengen.
Voortgegaan werd met de vergelijking van het Asef-preserveermiddel naast Chrysal. Ir. Buis uit Hofstede (bij Aalst-België) ontwikkelde een nieuw houdbaarheidsmiddel. Hiermede werd, met chrysal, Asef-perserveermiddel en suiker met zilvernitraat als controlemiddelen, een serie proefjes opgezet met het anjerras 'William
Sim' en chrysant. Een geheel nieuw gewas in de serie houdbaarheidsproeven was 'Mimosa'. Dit Zuidfranse importartikel bezit in
afgesneden toestand een korte houdbaarheid. Ir. Buis heeft voor dit
gewas een veelbelovend houdbaarheidsmiddel samengesteld. Aan het
einde van dit verslagjaar werden met dit middel de eerste vergelijkende proefjes opgezet.
Asef-preserveermiddel (Asef-pr.)
Voortgezet werden de proeven, waarbij dit jaar een nieuw basismengsel van iets andere samenstelling dan vroeger werd gebruikt.
De hoeveelheid basis-mengsel voor alle getoetste bloemen was 2,3
gram per liter water.
Afhankelijk van de suikerbehoefte per bloemsoort, werden verschillende hoeveelheden gewone huishoudsuiker toegevoegd. Bij Chrysal werd steeds 12 gram Chrysal per liter water gebruikt. Als controle werd leidingwater, zonder toevoeging van een middel gebruikt. Beoordeeld werden Amerikaanse anjer, Campanula persicifolia, chrysant, Forsythia, Freesia, Lathyrus, margriet, P r u n u s tribola, Prunus serrulata, sering en tulp.
Uiteraard konden van ieder gewas slechts enkele rassen beoordeeld worden.
Campanula

persicifolia

Aan het basismiddel werd per liter water, 28,5 gram suiker toegevoegd. Gebruikt werden 10 bloemen per object. De proeven werden
opgezet vanaf 18 juni. Zowel bij het Asefpreserveermiddel, als bij
Chrysal kwamen alle bloemknoppen open, bij de controle ontwikkelden zich verschillende knoppen niet tot bloemen.
Het Chrysal object gaf zeer grote bloemen. Bloeiduur controle: 13
dagen, de beide middelen 20 dagen.
Chrysanthemum
maximum 'Wirral Suprème' (Dubbele
margriet)
Toevoeging van 38,5 gram suiker aan het basis middel. Proef opgezet: 25 juni met 10 bloemen per proef. Na drie dagen gingen bij
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alle objecten de bladeren slap hangen. Bij het Asef-middel kwam de
helft der Knoppen nog open; bij Chrysal openden zich geen knoppen. Later droogde bij beide objecten ook de bloemsteel in.
In leidingwater kwamen geen knoppen open. Opmerkelijk was het,
dat bij de controle de bloemen een betere indruk gaven, dan de
bloemen op het houdbaarheidsmiddel. Bloeiduur bij de controle 2
dagen langer (totale bloeiduur 10 dagen tegenover 8 dagen).
Chrysanthemum

morifolium

'Chatsworth'

Proefopzet 3 oktober met 10 bloemen per object. Aan het basismiddel werden twee concentraties suikeroplossing toegediend, nl. 18,5
en 28,5 gram suiker per liter.
Bij beide concentraties kwamen alle bloemknoppen open, bij Chrysal op een enkele na. Ook de houdbaarheid (15 dagen) gaf geen verschil te zien bij gebruik van 18,5 of 28,5 gram suiker. Bloemen van
het Chrysalobject bleven 3 dagen langer goed. Bloemen waren bij
de Asef-objecten iets kleiner van omvang dan bij Chrysal. Bladvergeling trad bij Chrysal het sterkste op.
Forsythia intermedia

'Spectabilis'

Asef-preserveermiddel met toevoeging van 28,5 gram suiker. De
takken werden in knoptoestand op 6 februari opgezet, 10 stuks per
object. Door de hoge kamertemperatuur vond een snelle ontwikkeling van de knoppen plaats; reeds de tweede dag waren alle bloemen opengekomen. Opvallend was de zeer grote bloem en de intens chromaat-gele bloemkleur bij het Asef-preserveermiddel.
Ook de bladknoppen groeiden sterk uit.
Bij Chrysal was de bloemkleur minder diep dan bij Asef-pr. en
de bloem kleiner. Bladknoppen vertoonden hierbij zwarte randjes.
Het controle object had kleine bloemen van een licht gele kleur. Niet
alle bloemknoppen kwamen hierbij uit. Bij gebruik van beide houdbaarheidsmiddelen bleek hier duidelijk hoe mooi Forsythia als snijbloem kan zijn.
Houdbaarheid in bloeiduur was: Chrysal 19 dagen, Asef-pr. middel 16 dagen, controle 14 dagen.
Freesia hybr. 'Souvenir'
Opzet proef op 28 januari met 10 bloemen per object. Freesia is
een bloem met een grote suikerbehoefte in afgesneden toestand.
Aan het basismengsel werd 58,5 gram suiker per liter toegevoegd.
Na één week waren bij dit middel alle knoppen opengekomen. De
bloemkleur bleef goed. De omvang der afzonderlijke bloemen was
iets groter dan die bij het Chrysal-object.
Bij Chrysal kwamen niet alle knoppen uit, de bloemkleur bleef
lichter. Bij de controle kwamen veel knoppen niet uit, terwijl de
bloemen klein bleven en een lichte bloemkleur hadden.
Bloeiduur: Asef-pr. 14 dagen; Chrysal 11 dagen, controle 9 dagen.
Lathyrus

odoratus

Proefopzet 1 mei met 33 bloempjes per object.
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Forsythia intermedia

'Spectabilis'

Foto gemaakt 12 dagen na hel begin van de proef
Links: Asef-preserveermiddel
met 30 g suiker per liter
Midden: Chrysal 12 g per liter
Luiks: controle
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Eveneens een bloemsoort die veel suiker vraagt in afgesneden
toestand. Aan het basismengsel werd per liter water 58,5 gram, 68,5
gram en 78,5 gram suiker toegevoegd. De bloeiduur bleef bij de drie
verschillende suikerconcentraties gelijk, nl. 12 dagen. De kleur van
de bloemen welke in de concentratie van 78,5 gram suiker stonden
bleef het beste. Bij het Chrysal object was de bloeiduur der bloemen 9 dagen; de bloemkleur fletser dan bij de bloemen geplaatst op
Asef-preserveermiddel.
Bij de controle bleef de kleur van de bloemen nog lichter dan bij
voorgaande proefnummers. De bloeiduur was hier 7 dagen. Een uitgesproken verhoging dus van de houdbaarheid en een betere bloemkleur bij het Asef-preserveermiddel.
Prunus serrulata
Proefopzet 22 april, met 10 bloemtakken per object. Bij het basismengsel werd 38,5 gram suiker toegevoegd. Alle bloemknoppen kwamen hierbij goed open, terwijl de bloemkleur beter was dan bij Chrysal en de controle. De houdbaarheid bleef gelijkwaardig aan de takken opgezet op Chrysal, nl. 16 dagen. Ten opzichte van de controle
een bloeiduurverlenging van 7 dagen. Bij de controle kwamen bovendien niet alle knoppen open en bleven de bloemen kleiner.
Prunus triloba
Proefopzet 22 maart met 10 bloemtakken.
Evenals bij de voorgaande P r u n u s een toevoeging van 38,5 gram
suiker naast het basismengsel. Gelijkwaardig in houdbaarheid met
Chrysal, nl. 7 dagen. De bloemkleur was aanmerkelijk beter dan
van de bloemen op Chrysal en van de controle.
Zowel bij Asef pr. als Chrysal werden de bloemen groot. De knoppen kwamen bij de controle niet alle open, de bloemen bleven kleiner en de houdbaarheid was een dag korter dan bij de voorgaande
proefnummers.
Syringa vulgaris
'Lavaliensis'
Proefopzet 7 maart met 10 bloemtakken per object.
Bij het Asef preserveer middel een toevoeging van 28,5 gram suiker per liter water. De bloemkleur bleef goed en de bloemen behielden gedurende de tijdsduur van bloei hun geur. Dit was ook het geval bij de bloemen op Chrysal. Bij de controle was de bloemkleur
redelijk, maar de geur verdween na 5 dagen.
De houdbaarheid was bij Asef-pr. aanmerkelijk beter dan bij
Chrysal en de controle. Bloeiduur respectievelijk Asef.pr. 19 dagen;
Chrysal 11 dagen; controle 11 dagen.
Tulipa 'Apeldoorn'
Proefopzet 5 april met 10 bloemen per object. Aan het basismengsel werd 38,5 gram suiker toegevoegd. De bloemen werden groot
en waren van een goede kleur.
Dit kan ook van de andere proefopjecten gezegd worden. Houdbaarheid bij Asef-pr. aanmerkelijk beter dan bij Chrysal en de controle.
Bloeiduur: Asef-pr. 17 dagen; Chrysal 13 dagen en controle 12
dagen.
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Een afwijkende proef werd nog genomen met het chrysantenras
'Chatsworth'. Hiervan werden de bloemen geheel in knop, iets kleurend, opgezet. Proefopzet 3 oktober met 10 takken per object. Naast
het Asef-pr. in concentraties van 18,5; 28,5 en 38,5 gram suiker per
liter werden Chrysal en de controle vergeleken. Bij Asef-pr. met
38,5 gram suiker kwamen alle bloemknoppen tot ontwikkeling. De
bloemkleur werd bijzonder goed en de bloemgrootte was gelijkwaardig aan die van de bloemen die zich op de plant ontwikkelden. De
beste bloemontwikkeling gaf deze oplossing met 38,5 gram suiker.
Vooral bij de oudere bladeren trad iets bladverbranding op. Houdbaarheid 25 dagen vanaf knoptoestand. Bij 28,5 gram suiker een gelijkwaardige houdbaarheid met iets kleinere bloemen.
Van \ deel der knoppen kwam de knop niet tot bloei. Bij de oplossing van 18,5 gram suiker bleef de helft der knoppen in knoptoestand; de bloemen bleven goed op kleur. Houdbaarheid hierbij was
21 dagen.
Van Chrysal bleven de bloemen over 't algemeen kleiner; de bloemkleur bleef lichter. Een derde deel der knoppen kwam niet tot bloei.
Geen bladverbranding doch de bladeren werden geel.
Bij de controle kwamen de knoppen bijna niet uit en geen enkele
knop kwam volledig tot ontwikkeling. De bladeren werden geel.
Een opmerkelijke verbetering in houdbaarheid dus bij Asef-preserveermiddel met als optimum suikerbehoefte ongeveer 38 gram suiker per liter water.
Met een tweetal nieuwe houdbaarheidsmiddelen van Ir. Buys
werden enkele proefjes opgezet bij de Amerikaanse anjer 'William
Sim' en de middelgrootbloemige chrysant 'Bornholm'. Deze middelen zijn bedoeld als voorbehandelingsmiddel en moeten na het oogsten van de bloem direct toegepast worden. De bloem mag dus niet
eerst op water gestaan hebben. Een voorbehandeling van 3 uur gevolgd door Chrysal gaf enige verhoging van de houdbaarheid bij
Chrysant.
De bloem ontwikkelde zich beter dan bij de controle. Bij de anjer
'William Sim' gaf een voorbehandeling van 3 uur met het nieuwe middel gevolgd door Chrysal een houdbaarheidsverlenging van 8 dagen
ten aanzien van de controle (16 tegen over 8 dagen).
Op 5 december werden ook Asef-preserveermiddel met 38,5 gram
suiker en zilvernitraat met 60 gram suiker in de proef betrokken. De
houdbaarheid liep bij gebruik van de middelen weinig uiteen, alleen
trad bladverbranding op bij Asef-pr. en bij zilvernitraat met suiker.
Een voorbehandeling van 3 uur met het preserveermiddel van Ir.
Buys werd bij laatstgenoemde opzet niet gegeven. Ook anjers in
knop werden in dezelfde middelen opgezet. De proeven zullen worden voortgezet.
Mimosa (Acacia dealbata

'Mirandole')

Op 3 en 19 december werden met geïmporteerde mimosa met enkele nieuwe middelen, ontwikkeld door Ir. Buys, houdbaarheidsvergelijkingen opgezet.
Een voorwaarde is, dat deze geïmporteerde mimosa niet vooraf
„gestoomd" wordt en direkt in iets onrijpere toestand van de boom
geoogst wordt.
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Opzet 5 tak per object. Opvallend was de grote wateropname uit
de vaas, terwijl bekend is dat mimosa op de gebruikelijke wijze op
water opgezet nauwelijks water opneemt en direct verschrompelt.
De knoppen groeiden op één der middelen geheel uit tot donzig
meeldradenpluis. Ook het blad bleef goed. Werd bij de proefopzet een
houdbaarheid van 7 dagen bereikt; bij de tweede opzet bleven de
bloemtakken 12 tot 14 dagen goed. De tak dient vooraf goed bijgesneden te zijn.
De bloemen moeten bij voortduring in het oplosmiddel blijven
staan. Indien de oogst van mimosa aan het gebruik van dit middel
wordt aangepast, kan mimosa sterk aan populairiteit winnen.

Acacia dealbata 'Mirandole'
(mimosa)
Opengekomen bloemen 5 dagen na het begin van de proef

Samenvatting
Naast voortzetting der proeven met het Asef-preserveermiddel
werden nieuwe houdbaarheidsmiddelen van Ir. Buys beproefd.
Bij het Asef-preserveermiddel werd gewerkt met een iets gewijzigde samenstelling van het basismengsel.
Het basismengsel is gebaseerd op een toevoeging van 2,3 gram per
liter water voor alle bloemsoorten. De hoeveelheid suiker is
aangepast aan de suikerbehoefte per bloemsoort. De houdbaarheidsmiddelen Asef-preserveermiddel en Chrysal gaven een verlenging van
de houdbaarheid bij alle getoetste bloemsoorten, ten opzichte van de
controle.
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Eén uitzondering hierop maakte de margriet 'Wirral Supreme',
waarbij toevoeging van geen houdbaarheidsmiddel een beter resultaat gaf.
Asef-preserveermiddel gaf verbetering in houdbaarheid ten aanzien
van Chrysal bij de bloemsoorten chrysant, freesia, lathyrus, sering en tulp. Houdbaarheid overigens gelijk aan Chrysal, behalve
bij Forsythia waarbij de houdbaarheid iets korter was,
Bloemkleur verbetering door Asef-pr. bij Amerikaanse anjer, Forsythia, freesia, lathyrus en beide Prunus-soorten ten aanzien van
Chrysal en controle.
Een nieuw preserveermiddel, toegepast gedurende 3 u u r direkt
na de oogst, kon nog onvoldoende beproefd worden, om hierover
richtlijnen te geven. (Amerikaanse anjer 'William Sim' en chrysant
'Bornholm').
Met mimosa (Acacia dealbata 'Mirandole') werd een zeer grote
houdbaarheidsverlenging bereikt, door toepassing van een nieuw houdbaarheidsmiddel van Ir. Buys. Dit gewas moet hierbij in Zuid-Frankrijk in een onrijper stadium geoogst worden en mag niet gestoomd
zijn.

HET VERPAKKEN VAN SNIJBLOEMEN IN PLASTIC
D r . I r . W. S y t s e m a
Het afgelopen j a a r is een onderzoek begonnen n a a r de mogelijkheden van gebruik van plastic als verpakkingsmateriaal voor snijbloemen. In de handel worden al plastic zakken voor het verpakken van
een aantal snijbloemen gebruikt. Deze zakken, die gemaakt zijn van
polyaethyleen of polypropyleen van geringe dikte, worden gevuld
met bloemen en daarna dichtgelast en tegelijk enigszins opgeblazen. Op deze wijze beschermen ze tijdens het transport de bloemen
tegen mechanische beschadiging.
Voorts belemmeren de zakken de verdamping van de bloemen, zodat deze niet uitdrogen. Dit kan de houdbaarheid verbeteren, als
zich tenminste geen schimmels op de bloemen ontwikkelen.
E r is ook getracht om extra koolzuur in de zak te leiden. Uit proeven blijkt dit bij in de de door de handel gebruikte zakken geen zin
te hebben, daar deze plasticsoorten zeer doorlaatbaar zijn voor o.a.
koolzuur. Voor koolzuur toediening wordt nu gezocht naar weinig
doorlaatbare plasticsoorten.

Voorlopige proefresultaten
Anjer
Anjers kunnen verpakt worden in de door de handel gebruikte plastic zakken, zonder dat de houdbaarheid achteruit gaat. Ook is het
mogelijk ze enkele dagen te bewaren zonder verlies aan houdbaar141

Het verpakken

van Amerikaanse

anjers in plastic

heid, als de bewaartemperatuur niet te hoog is. Het is voorlopig verantwoord anjers in deze zakken te bewaren gedurende 1 tot 3 dagen
bij 5 C, 1tot 2 dagen bij 10 C en 1tot 2 dagen bij 15( C. Een hogere bewaartemperatuur is niet verantwoord. Wanneer de bloemen bij 5 tot
10 C bewaard worden, doch bij betrekkelijk hoge temperatuur (15 r C
of hoger) verblijven voor ze in de koelcel komen (bv. tijdens het
vervoer), is het aan te raden de bloemen eerst langzaam af te koelen en ze niet plotseling in de lage temperatuur te brengen. In de
winkel dienen de bloemen in de zak te blijven (op een zo koel mogelijke plaats) en daar niet langer dan één dag te blijven staan.
Freesia
Freesia kan ook in de gebruikte handelszakken ingepakt en vervoerd worden. De resultaten zijn echter minder goed dan bij de anjer, daar de houdbaarheid van Freesia sneller terug loopt. Aan te
raden is Freesia niet langer dan 1 tot 2 dagen bij 5°C, 1 tot 2 dagen
bij 10°C of 1 dag bij 15 'C te bewaren. Deze bewaring is echter
enigszins nadelig voor de houdbaarheid. Mogelijk is een bewaartemperatuur beneden 5°C voor Freesia beter, doch dit kon noch niet onderzocht worden. Voor het overige geldt van Freesia hetzelfde als
voor de anjer.
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HET FORCEREN VAN AFGESNEDEN TAKKEN
VAN SIERHEESTERS
D r . I r . W. S y t s e m a
Syringa
In het Jaarverslag 1962 (pag. 133) werd vermeld welke voedingsoplossing geschikt is voor het trekken van afgesneden takken van Syringa 'Madame Fl. Stepman'. De verkregen resultaten kunnen verbeterd worden door toevoeging van 0,1% sorbitol of 0,1% mannitol
aan de oplossing. Gezamenlijke toevoeging van deze hoeveelheden
sorbitol en mannitol heeft hetzelfde effect als toevoeging van een van
deze stoffen afzonderlijk.
Evenwel heeft een kleine verhoging van de suikerconcentratie tot
3,5% hetzelfde effect als 3% tezamen met 0,1% mannitol of 0,1%
sorbitol.
Glucose kan de tot nu toe gebruikte suiker saccharose vervangen. Een nadeel van glucose is echter dat op de takken een witte
rand van neerslag van glucose ontstaat.
Prunus triloba
In oriënterende proeven is gebleken dat suiker (ca. 3%) naast bactericiden en fungiciden noodzakelijk is voor goede bloei en een goede
bloemkleur. De invloed van borium is nog niet duidelijk. Voor goede
resultaten moet een manier gevonden worden om het uitgroeien van
de bladknoppen tegen te gaan.
Prunus serrulata 'Kwansan'
('Hizakura')
In oriënterende proeven bleek dat takken van deze struik soms in
water al vrij aardig tot ontwikkeling komen. Voor een goede
bloemkleur lijkt suiker noodzakelijk. Bij deze soort zijn de algemene
resultaten nog slecht, daar de knoppen niet gelijktijdig openkomen
Vibernum opulus sterile
De resultaten van het forceren van takken van deze struik waren
tot nu toe teleurstellend wegens de overvloedige schimmelgroei
op de takken en in de oplossing. Hierdoor gaan de uitgroeiende
scheuten voortijdig slap hangen.
VERGELIJKING VAN KASSEN MET EEN VERSCHILLENDE
BEDEKKING
P. v. d. Z w a a r d
Op het nieuwe proefterrein aan de Linnaeuslaan zijn zes kassen gebouwd, elk met een oppervlakte van 200 m 2 (10 x 20 m ) . Deze kassen
zijn alle van een verschillende bedekking voorzien, om na te gaan
in hoeverre de groei wordt beïnvloed, door het materiaal waarmede
de kas is afgedekt. Tevens wordt nagegaan hoe het staat met de
lichtdoorlatendheid van de gebruikte materialen en met het olieverbruik per afdeling.
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Gebruikt materiaal
Controle kas
Normale kas, afgedekt met normaal kasglas van de maten 22-18
(59,5 x 48,7 cm). I.v.m. de tijdelijke aard van deze proef, is dit geen
kas met spanten, doch één voorzien van stijlen.
Isoglass-bouwelementen
Deze kas is afgedekt met Isoglass-bouwelementen die vervaardigd zijn uit 2 ruiten. Tussen de ruiten bevinden zich glasribben, op
6 cm afstand van elkaar. De breedte van de glasribben bedraagt 12
mm. De bovenzijde van de dubbele ruit bestaat uit gehamerd glas,
de andere zijde uit getrokken vensterglas, beide 3-4 m m dik. Voor
de bouw van deze kas zijn geen roeden gebruikt. De bouwelementen
werden van bint op bint gelegd. Voor de dakbedekking werd met
elementen van 90 x 135 cm gewerkt, voor de zijwanden met elementen van 90 x 168 cm.
De elementen werden door middel van plastische kitten aan elkaar
gekit. De Isoglass-bouwelementen zijn via General Trading F. Breitbarth door Splintex Beige S.A. Gilly/Hainaut beschikbaar gesteld.
Polyester

glasvezelgolfplaat

Deze kas is geheel afgedekt met z.g. Dombo-K platen. Door gebruik
te maken van houten geplakte boogspantjes, is deze vorm voor de kas
afwijkend van de normale vorm.
De kas is in de breedte overtrokken met platen van 15 m lengte
en een breedte van 70 cm.
De luchting is alleen in de voor- en achtergevel aangebracht. De
polyesterplaten zijn door de Fa. Fijnhout te Amsterdam beschikbaar
gesteld.

„Kunststof-project"

144

op het terrein van het nieuwe

Proefstation

P.V.C.-jolie
Deze kas is wat de constructie betreft gelijk aan de vorige. Het
afdekkingsmateriaal is echter P.V.C, folie. Deze folie is vooraf pasklaar gemaakt en daarna als één stuk over de kas getrokken. De
dikte van de folie is 0,15 mm. Ook hier is de luchting in de voor- en
achtergevel aangebracht. Dit materiaal is door Genap, 's-Heerenberg beschikbaar gesteld.
Dubbel P.V.C.-jolie
Ook deze kas is gelijk van model als de kassen III en IV. De kas is
afgedekt met P.V.C, folie 0,15 mm met daaronder P.V.C, folie 0.1 mm
dikte.
Hier zijn dus twee lagen plastic aangebracht, met de bedoeling een
isolerende luchtlaag te verkrijgen en daardoor een warmte besparing.
Ook deze P.V.C, is beschikbaar gesteld door Genap, 's Heerenberg.
„Mylar"
polyester-film
Deze kas is wat model en constructie betreft gelijk aan de drie eerder genoemde kassen. Alleen het afdekmateriaal is afwijkend. Het
hiervoor gebruikte materiaal is de z.g. „Mylar" W. polyester-film,
in een dikte van 0,127 mm. Dit materiaal is beschikbaar gesteld
door Du Pont de Nemours (Nederland )N.V., Den Haag.
De luchting is ook hier in voor- en achtergevel aangebracht.
Verwarming
In verband met het feit dat de stookcentrale op het nieuwe terrein nog niet beschikbaar is moet gebruik worden gemaakt van
heteluchtkachels.
Hiervoor zijn gebruikt Eve 3 automatisch oliegestookte luchtverwarmingsapparaten. Alle installaties zijn voorzien van een thermostaat, waardoor alle kassen op dezelfde temperatuur worden gehouden.
Elke kas heeft zijn eigen olie-reservoir en wordt gestookt met lichte
gasolie H.B.O. I.
Cultuuropzet
Als eerste cultuur is gebruik gemaakt van knolfreesia's. Zes rassen zijn gelijktijdig uitgeplant in alle kassen o.a. 'Rijnveld's Golden
Yellow', 'Sonate', 'White Swan', 'Marijke', 'Blauwe Wimpel' en 'Snow
Queen'.
De voorbehandeling van de knollen was als volgt:
1 april — 18 juli 28-30°C.
18 juli — 7 augustus 13°C.
8 augustus opgeplant op Stavé schalen.
8 augustus — 26 augustus in de cel bij 13°C.
26 augustus — 9 september ca. 13°C; eerst buiten later in de kas.
10 september uitgeplant in de kassen.
Elk ras is in duplo per kas uitgeplant, dit om standplaats-effect
zoveel mogelijk uit te sluiten.
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Heteluchtverwarming

in een kas afgedekt met polyester

glasvezel-golfplaten

Voorlopige resultaten
Het is aan het einde 1963 nog niet mogelijk een conclusie te trekken wat betreft bruikbaarheid van het materiaal voor bloemisterij
doeleinden. De periode, dat deze kunststoffen in gebruik zijn, is
nog dusdanig kort, dat hier beslist nog geen verantwoorde conclusie
kan worden getrokken. Wat de stand van het gewas betreft, was aan
het einde van het jaar weinig onderling verschil merkbaar.
De bloei had plaats vanaf november.
Aan het einde van het jaar was de bloemproduktie nog in volle
gang.
Uit deze gegevens, met daarnaast de lichtmetingen en het olieverbruik over het winterseizoen, hopen we het volgende jaar een conclusie te kunnen trekken.

CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING IN SERING,
FORSYTHIA EN PRUNUS
M. J o n g k i n d
Met goede resultaten is de laatste jaren P.C.P. in olie al of niet vernigd met een middel voor langdurige nawerking, gebruikt tegen
een bestaande onkruidvegetatie. Bij het gebruik van P.C.P. in olie
blijkt, dat de bestrijding van grassen op den duur onvoldoende is.
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In het afgelopen jaar zijn uitstekende resultaten verkregen met
Gramoxone, een paraquat bevattend middel. Dit middel bestrijdt in
het bijzonder de grassen, terwijl de werking op vele andere onkruiden (dicotylen) goed is. Het is een snelwerkend contact middel,
waardoor bijna geen nawerking in de grond plaats vindt. Het is
niet bijzonder giftig en weinig gevoelig voor weersomstandigheden.
Gramoxone is toe te passen op paden, op slootkanten en tussen de
gewassen, wanneer deze geheel verhout zijn.
Aanraking van de groene plantendelen met het middel moet voorkomen worden, daar anders ernstige schade kan ontstaan. Gespoten
moet worden met een grove druppel bij windstil weer. Het overwaaien
kan ook een gevolg zijn van het opstijgen van warme lucht. Bij
w a r m weer moet daarom s'morgens of s'avonds gespoten worden.
Voor het verkrijgen van een langere nawerking kan Gramoxone vermengd worden met simazin of chloor-IPC. Bij het toepassen van
een mengsel met simazin moet men er zich rekenschap van geven,
dat 6 maanden na de behandeling niet geplant of verplant mag worden. Het vermengen van Gramozone met chloor-IPC kan alleen gebeuren met merken die hiervoor geschikt zijn. De dosering van Gramoxone is afhankelijk van de onkruidgrootte, nl. 3 tot 5 liter per ha
in 1000 liter water.
Door een bespuiting in het najaar op kweek kan een goede bestrijding verkregen worden.
Na iedere bespuiting moet de spuitapparatuur met schoon water
goed nagespoeld worden.

BESTRIJDING VAN BLADLUIZEN
D r . W. H e l l e
De bladluisbestrijding is vroeger nauwelijks een probleem geweest
Voor de oorlog is nicotine steeds met goed succes gespoten en als
rookpoeder toegepast. Later vonden vooral parathion, Systox, Lirogam-tabletten, Bladafumrookdoosjes, Liromidon, Basudine-rookstroken en Phosdrin veel aftrek ter bestrijding van bladluizen.
Gedurende 1962 en 1963 bleken op vele bedrijven bovengenoemde
bestrijdingsmiddelen niet afdoende werkzaam te zijn. Was vroeger
een enkele behandeling met Lirogam voldoende voor volledige doding, tegenwoordig blijkt het vaak nodig om drie of vier malen met
een verhoogde dosering van verschillende middelen in afwisseling
te werken.
De achtergrond van de bestrijdingsmoeilijkheden is nog steeds
duister. Het feit dat de meest uiteenlopende middelen verminderd
werkzaam zijn, is niet in overeenstemming met een resistentieopbouw.
In alle gevallen waar DDVP werd gebruikt tegen ongevoelige bladluiskolonies, waren de resultaten zeer gunstig. Deze ervaring was
aanleiding om na te gaan of DDVP schade zou kunnen geven op verschillende potplanten.
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DDVP leent zich uitsluitend voor een ruimtebehandeling, d.w.z. dat
het niet verstoven of verspoten kan worden. De meest aantrekkelijke
toepassing is als aerosol. Hiernaast zou het ook met de stoomvernevelaar verneveld kunnen worden. Een derde mogelijkheid is het
verdampen van DDVP, door bv. een bepaalde hoeveelheid op verwarmingspijpen aan te brengen.
In deze drie toepassingen werd DDVP in een serie proeven gebruikt. Dit geschiedde in een zestal kascompartimenten, waarin een
gelijk sortiment van potplanten was opgenomen.
De volgende gewassen zijn in deze proef getest op hun gevoeligheid:
Gewassen
Adiantum cuneatum
Aeschynanthus pulcher
Ampélopsis brevipedunculata
Anthurium andreanum
Anthurium scherzerianum
Aphelandra hybr.
Begonia hybr.
Cineraria hybr.
Codiaeum variegatum
Coleus hybr.
Columnea microphylla
Cyclamen persicum
Fatshedera Lizei variegata
Passiflora coerulea
Pelargonium zonale
Pelargonium grandiflorum
Primula obconica
Scindapsus aureus
Stephanotus floribunda
Vriesea splendens

metbloemen
—
—
—
-f+
—
+
+
—
—
—
—
—
—
—
—
+
—
-f
—

Geen van de genoemde planten ondervond enige schade van de
DDVP. Daar de omstandigheden zeer verzwarend waren (lage relatieve luchtvochtigheid, scherpe zon en temperatuur tot 30°C), en
bovendien een 4 maal te hoge dosering werd gebruikt, is een uitspraak over de schadelijke werking van DDVP zonder verdere beperkingen mogelijk. Op bovengenoemde plantesoorten kan DDVP
zonder enig risico voor bestrijding van bladluizen, maar ook van
witte vlieg, wolluis en normaal gevoelig spint, gebruikt worden.
Een hoeveelheid van 20 gram werkzame stof per 1000 m 3 kasinhoud moet voor een goed effect worden aangehouden. Met een gebruik van aerosols is het van groot belang, dat de nevel minstens een
meter boven de planten wordt aangebracht. Dit kan dus moeilijkheden geven bij zeer lage kassen, en natuurlijk ook in bakken. In
het laatst genoemde geval is het meer raadzaam om DDVP-vloeibaar te laten verdampen, door het bijvoorbeeld uit te gieten op
kranten.
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PERGAMIJNPAPIER ALS VERPAKKINGSMATERIAAL
VOOR ANJERS
J. H. C r o o c k e w i t en M. C. W. S ö l n e r
Van de zijde van veilingkwekers en bloemenhandelaren werden in
de zomer van 1963 klachten ontvangen omtrent een snelle verkleuring
van rode anjers, verpakt in bepaalde soorten papier.
In ons laboratorium werden 2 soorten papier voor een orietatieproef gebruikt. Van elk papiersoort werden snippers in water gebracht, waarbij mogelijk oplosbare stoffen in voldoende concentratie
aanwezig waren om een uitwerking te kunnen waarnemen. Vervolgens werden bloemblaadjes van anjers bij de snippers in het water
gebracht. Het bleek dat reeds na 4 uren bij één der papiersoorten,
een verkleuring van de bloemblaadjes optrad. Na één nacht staan
was een paarse verkleuring duidelijk merkbaar bij één der papiersoorten. Bij de andere papiersoort en bij de blanco (water zonder
papiersnippers) kwam geen merkbare kleurverandering van de bloemblaadjes voor.
In opdracht van de papierleveranciers werd in het najaar deze
proef herhaald met papiersoorten welke weinig, en welk meer ureum
bevatten. Bloemen in een vaas werden bespoten met een ureumoplossing. Na enkele uren waren de bloemkroonblaadjes, bespoten met
de ureumoplossing reeds verkleurd tot paars.
De mate van verkleuring bij toepassing van papiersnippers in
water, was ook sterker, naarmate de oplossing meer ureum bevatte.
De conclusie is dan ook dat grotere paars verkleuring optreedt bij
toenemend ureumgehalte van het papier.

GRONDONDERZOEK IN 1963

J. H. C r o o c k e w i t
Grondmonsters voor onderzoek te Naaldwijk
Het aantal grondmonsters, dat dit jaar van het consulentschap
Aalsmeer, te Naaldwijk werd onderzocht, bedroeg 4360 in totaal.
Hiervan waren er 1452 voor volledig onderzoek, 61 spoedmonsters en
2847 voor bijmestonderzoek. Vele bedrijven verzorgden zelf de
monstername en verzending. In het bijzonder die met een abonnement-bij mestonderzoek.
Voor zover de verzending niet door de bedrijven zelf werd verzorgd, geschiedde de monstername en de administratie van de verzonden monsters door de heer J. Mastenbroek, grondmonsternemer
in dienst van het Laboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te
Oosterbeek.
De hierna volgende opgaven hebben dan ook slechts betrekking op
de door de heer Mastenbroek geregistreerde monsters. In totaal
werden door hem n a a r Naaldwijk verzonden 3375 monsters (vorig
jaar 2464) en naar Oosterbeek 93 monsters (vorig jaar 32). De naar
Oosterbeek verzonden monsters werden aldaar onderzocht op aaltjes.
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De monsters waren afkomstig van:
Kwekers binnenland
Kwekers buitenland:
Amerika
België
Duitsland
Engeland
Israël
Italië
Zuid-Afrika
Frankrijk
Luxemburg

3330 monsters
1
5
44
29
3
18
2
1
1
—

Proefstation Aalsmeer
Overige
Totaal
Het onderzoek bestond uit:
Volledig onderzoek
Uitgebreid bijmestonderzoek
Aaltjes (Oosterbeek)
CaC03, humus, gloeirest, NaCl, pH
Gloeirest, NaCl, pH
Uitgebreid bijmestonderzoek, Mn
Uitgebreid bijmestonderzoek, pH
N.P.K.
pH
Gloeirest, NaCl

104 monsters
29 monsters
5 monsters
3468 monsters

1245 monsters
2101 monsters
93 monsters
3 monsters
1 monster
1 monster
2 monsters
1 monster
1 monster
20 monsters
Totaal

3468 monsters

De onderzochte monsters betroffen de volgende grondtypen: Kasgrond 3247; potgrond 128; tuin- en buitengrond 53; bak- en tablettengrond 38; kippenmest 1; en turfmolm 1.
De betreffende gewassen, waarvoor na het grondonderzoek het cultuur- en bemestingsadvies werd gegeven, omvatten: rozen (2014);
anjers (1089); Cyclamen (70); Freesia (62); Gerbera (44); snijgroen (14) ; Chrysant en Euphorbia elk (13); sering (12); varens (8);
Anthurium, Forsythia en Helleborus elk (7) ; Hippeastrum en diverse
potplanten elk (6); Bougainvillea en Nerine elk (5); Campanula,
grasgazon, Hortensia en Lathyrus elk (4); Iris, Azalea, P r u n u s elk
(3); Aphelandra, Begonia, Hedera, lelie, Strelitzia, violieren elk (2);
anemoon, Calceolaria, Croton, Cymbidium, Dahlia, Eucharis, gladiool, Gloxinia, groente, kers, Peperomia, Philodendron, Primula,
Tritonia elk (1); diverse overige en nog onbekend (35).
Grondonderzoek te Aalsmeer
Wegens gebrek aan ruimte en drooginstallatie werden een aantal
monsters ook in dit jaar voor onderzoek op pH, gloeirest en NaCl,
doorgezonden naar Naaldwijk.
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Te Aalsmeer werden dit jaar 100 monsters onderzocht. Deze monsters waren afkomstig van: Kwekers binnenland (83 monsters),
Duitsland (6), Canada (2), Engeland (1), Proefstation Boskoop (3),
Proefstation Aalsmeer (4), overige (1). Het onderzoek omvatte de
bepaling van pH, gloeirest en NaCl (12), gloeirest en NaCl (79);
alleen gloeirest (4); pH en CaCC>3 (1) en alleen pH (4).
De monsters waarvan de bovengenoemde bepalingen werden verricht, hadden betrekking op: Kasgronden (39 monsters), potgronden
(20), sphagnum (13), turfmolm (6), bak- en tablettengrond (6), bloempotten (3), buitengrond (3), zand (3) en overige monsters waaronder
veengrond, bagger, spagnola, naaldengrond, stalmest en zaaigrond
(7 monsters).
De in dit jaar vanuit Wageningen ontvangen controlemonsters van
grond, oplossingen en gewas werden eveneens onderzocht.

POTGRONDONDERZOEK
J. H. C r o o c k e w i t
In overeenstemming met de werkwijze van het Proefstation te
Naaldwijk, wordt ook nu in Aalsmeer voor het onderzoek van humusrijke gronden een bepalingsmethode van gloeirest en NaCl toegepast,
welke een wijziging inhoudt van de schudverhouding tussen grond en
water.
Volgens de standaardmethode wordt 20 gram luchtdroge en gemalen grond tezamen met 100 ml gedestilleerd water geschud (schudverhouding 1:5) en na filtreren worden in het verkregen filtraat de
totale hoeveelheid opgeloste zouten en de hoeveelheid keukenzout bepaald. Uit het aldus verkregen resultaat worden de gloeirest in gewichtsprocenten en het NaCl in mg per 100 g grond berekend.
Bij humusrijke en sterk waterhoudende gronden wordt volgens
bovenstaande onderzoekingsmethode een te geringe hoeveelheid filtraat verkregen om daarmee de diverse bepalingen voor een volledig
onderzoek te kunnen verrichten. Daarom werd een andere schudverhouding tussen grond en water genomen, nl. 5 gram grond en 125
ml water (schudverhouding 1:25).
Zowel te Naaldwijk als te Aalsmeer werd in 1963 nagegaan,
welke invloed deze wijziging van werkmethode op de uitslag van de
diverse bepalingen heeft. De humusrijke gronden vallen daarbij onder het als „POTGRONDONDERZOEK" aangeduide onderzoek. Zoals te verwachten was zullen vooral de moeilijk oplosbare zouten,
zoals C a S 0 4 en fosfaten van Ca, Mg en Fe, bij toevoeging van meer
water, ook meer in oplossing gaan.
Voor het onderzoek werden van het Proefstation te Naaldwijk 25
monsters ontvangen van reeds gedroogde en gemalen grond, waarbij monsters van tablettengrond, potgrondmengsels, tuinturf en turfmolm voorkwamen.
Afgewogen hoeveelheden van 6 g, 15 g en 30 g, werden behandeld
door toevoeging van 150 ml gedestilleerd water, zodat de verhouding
tussen grond en water bedroeg: 1:25; 1:10; en 1:5.
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Voor onderzoek op de pH bedroegen de afgewogen hoeveelheden
1 g, 2 g, 5 g en 10 g, hieraan werd 25 ml gedestilleerd water toegevoegd zodat de verhouding grond en water 1:25, 1:10, 1:5 en 1:2,5
bedroeg.
Volgens de geldende voorschriften werden grond en water met de
hand krachtig geschud en werd dit na 3 uren staan herhaald. De
volgende dag werd nogmaals geschud en daarna afgefiltreerd voor
de bepaling van de geleidbaarheid van het verkregen filtraat, waarin
tevens het NaCl werd bepaald. Hieruit werden de gloeirest in gewichtsprocenten en het NaCl in m g per 100 g grond berekend. In
enkele gevallen, bij turfmolmmonsters, werd het filtraat verkregen
door affiltreren in een trechter, geplaatst op een afzuigkolf.
De pH bepaling geschiedde ook de volgende dag in het dan verkregen mengsel van grond en water. Na het onderzoek van deze monsters, werd de bepaling nogmaals als duplo herhaald.
In de volgende tabellen zijn enkele extreme proefresultaten weergegeven.
Monster no.
7
7

schudverhouding
gloeirest %
1:5
0,29
1 :25
0,34
of gloeirest 1 :5 is 0,85 x gloeirest 1:25

NaCl mg/100 g
22
32

pH
3,9
4,1

Monster no.
25
25

schudverhouding
gloeirest %
1:5
2,57
1:25
4,50
of gloeirest 1 :5 is 0,57 x gloeirest 1:25

NaCl mg/100 g
487
484

pH
5,6
5,8

De bepaalde gloeirest blijkt door toevoeging van meer water belangrijk te zijn verhoogd, doordat een groter gedeelte van de moeilijker oplosbare zouten in oplossing is gegaan. Meer water t.o.v.
grond blijkt ook de pH met enkele ééntiende pH-eenheden te kunnen
verhogen. Het heeft echter vrijwel geen invloed op het NaCl-gehalte
(een goed oplosbaar zout).
Conclusie
Uit het onderzoek van 25 verschillende monsters is gebleken dat de
nieuwe gloeirestbepaling bij het z.g. „POTGRONDONDERZOEK"
hogere uitkomsten geeft dan bij de tot dusver uitgevoerde standaardmethode en wel gemiddeld 1,3 x hoger bij monsters van vrij
normale samenstelling.
Bij het verstrekken van een bemestingsadvies op grond van de
analyseuitkomsten van potgrondonderzoek dient hiermee dus te worden gerekend.
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WATERONDERZOEK IN 1963
J. H. C r o o c k e w i t
Kanaal- en

boezemwater

Wegens ijsvorming, werd in het begin van dit jaar, zowel door de
"radio alsook in de plaatselijke pers, het advies gegeven om bij gebruik van slootwater, een monster hiervan te laten onderzoeken, omdat door onvoldoende doorstroming het zoutgehalte zeer kan verschillen.
Met de regelmatige bemonstering van het open water te Aalsmeer
op een zevental plaatsen, werd dit jaar dan ook pas op 14 maart
begonnen en vanaf die datum twee malen per maand uitgevoerd.
De uitkomsten van het onderzoek lagen voor het totaal zoutgehalte
tussen 755 — 1340 m g / l , waarbij de hoogste waarde de als schadelijk
aangenomen grens van 1440 m g / l , zeer nabij kwam. De gevonden
hoeveelheden voor het chloorion waren 56 — 223 m g / l , overeenkomende met 92 — 368 m g / l keukenzout (NaCl) en dus beneden de
daarvoor gestelde schadelijke grens van 500 mg NaCl/1.
Overige

monsters

Door de langdurige winter en overeenkomstig het bovenvermelde
advies, was het aantal onderzochte watermonsters dit jaar gestegen
tot 302. Hieronder waren: slootwatermonsters (190), welwater (65),
overige gietwatermonsters (24), Ketelwater en circulatiewater (19),
grondwater (3) en een watermonster afkomstig van drainage.
De volgende bepalingen werden uitgevoerd:
Totaalzout en NaCl
Ketelwateronderzoek, zonodig met de bepaling van:
fosfaat, sulfaat, sulfiet en droge stof
Totaalzout, pH, hardheid en ijzer
Totaalzout en pH

258 monsters
33 monsters
9 monsters
2 monsters

Totaal

302 monsters

Dat het gegeven advies voor het onderzoek van slootwater, wel
doeltreffend en ook noodzakelijk gebleken is, is duidelijk uit de hiernavolgende opgave van afgekeurde gietwatermonsters naar voren
gekomen.
Afgek. slootwatermonsters wegens te hoog totaalzout 20 monsters
Afgek. slootwatermonsters wegens vervuiling . . . .
9 monsters
Afgekeurd gietwatermonster wegens te hoog NaCl . . 1 monster
Totaal

30 monsters

Dit is 10% van het totale aantal.
Van het aantal slootwatermonsters is ongeveer 15% afgekeurd voor
gebruik als gietwater.
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