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IN MEMORIAM DR. J. WASSCHER
Op 22 maart 1966 is
onverwachts overleden dr. J. Wasscher,
directeur van het
Proefstation. Een nu
nog niet te overzien
verlies heeft de gehele
bloemisterij geleden,
maar het Proefstation
in het bijzonder.
Dr. J. Wasscher werd
in oktober 1944 aangesteld als onder
zoeker bij de toenmalige Proeftuin, later
Proefstation voor de
Bloemisterij. Met ingang van 1 januari
1948 werd de heer
J. Wasscher benoemd
totRij kstuinbouwconsulent te Aalsmeer,
wat gelijktijdig inhield een benoeming
tot directeur van het
Proefstation en van
de Rijks Middelbare
Tuinbouwschool.
Voor de ontplooiing van deze instellingen heeft dr. Wasscher zich volledig ingezet. Hij was de grote motor achter de plannen om een geheel
nieuw complex te bouwen. Zijn toekomstvisie op onderzoek, onderwijs
en voorlichting heeft hij gestalte gegeven in het nieuwe instituut aan
de Linnaeuslaan te Aalsmeer. Met grote voldoening en dankbaarheid
heeft hij de officiële opening van het nieuwe complex in mei 1965 beleefd. Met nog groter verlangen heeft hij uitgezien naar het gereedkomen van het gehele complex, gebouw met kassen.
Ook in ons bestuur kon de heer Wasscher met groot enthousiasme
over de toekomstplannen spreken.
Niet alleen zijn werkkracht, m a a r ook zijn grote menselijkheid zullen
ons in herinnering blijven. Met een ieder, van hoog tot laag, was zijn
omgang ongedwongen. Hij gaf zich zoals hij was. De heer Wasscher
was een vraagbaak voor een ieder. Hij was gezien in binnen- en buitenland. Dr. J. Wasscher zal in onze herinnering blijven voortleven als
iemand die gerespecteerd werd om zijn werkkracht, zijn werklust en
grote menselijkheid.
De Voorzitter,
J. Wegman Bzn

VOORWOORD
Hoewel in het voorwoord alleen de belangrijkste gebeurtenissen van het
betreffende jaar worden gememoreerd, kan ik het niet nalaten ook op
deze plaats te vermelden het droevige verlies dat de gehele bloemisterij
en in het bijzonder het Proefstation, de Rijks Middelbare Tuinbouwschool en het Rijkstuinbouwconsulentschap trof door het overlijden op
22 maart 1966 van dr. J. Wasscher, Rijkstuinbouwconsulent en tevens
directeur van de twee andere instellingen. De voorzitter de heer J. Wegman heeft in een apart „In Memoriam" aan deze droeve gebeurtenis
aandacht geschonken.
Een ander groot verlies trof het Proefstation door het overlijden van
het bestuurslid de heer D. Tas Dzn. Nog maar kort had hij zitting in het
bestuur in de vacature ontstaan door het overlijden van de heer J. D.
Tas. In deze korte periode bleek al duidelijk welk een w a r m hart hij het
Proefstation toedroeg. Te kort heeft het Proefstation van zijn capaciteiten gebruik kunnen maken.
In deze vacature is pas in begin 1966voorzien door de benoeming van de
heer L. Goossen te Rijsenhout (gem. Haarlemmermeer).
Deze verliezen werden geleden in een periode dat het Proefstation zich
in een belangrijke overgangsperiode bevindt.
Het nieuwe gebouwencomplex k w a m gereed en werd in eind 1964begin 1965 door de betreffende diensten betrokken. Dit betekende een
enorme vergroting in de werkmogelijkheden, hoewel het gebouw nog
niet volledig kan worden benut door het nog niet gereed zijn van het
nieuwe kassencomplex. Dit zal volgens inlichtingen van de Rijksgebouwendienst pas eind 1966 het geval zijn. De lange bouwduur houdt
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nauw verband met het aanwezig zijn van zeer bijzondere kassen met
een gecompliceerde technische apparatuur. Welwerd reeds een belangrijk gedeelte van de open grond bij het nieuwe complex voor het onderzoek in gebruik genomen.
Op 13mei werd het nieuwe gebouwencomplex officieel geopend door
ir.J.W.Wellen,directeur-generaal vandeLandbouw vanhet Ministerie
van Landbouw enVisserij.
In dezeopeningsbijeenkomst, dieonder leiding stond van burgemeester
G. G. Loggers van Aalsmeer, voerde ook dr. A. J. Verhage het woord
namens het bedrijfsleven.
Deheren J. Wegman Bzn enJ. W.Atema boden namens respectievelijk
het bedrijfsleven en de Volta belangrijke bedragen aan geld aan als
cadeau. Van verschillende andere personen en bedrijven werden cadeaus ontvangen.
Dr. J. Wasscher beantwoordde en dankte sprekers en gevers op de hem
eigen wijze.
Het onderzoek wordt in deze overgangsperiode sterk bemoeilijkt door
het ontbreken van voldoende goede onderzoekkassen. Ondanks deze
belemmeringen kon het onderzoek door de inspanning van het gehele
personeel bevredigend worden voortgezet. De resultaten van de proeven zijn verder in dit jaarverslag vermeld.
Decontacten met andere onderzoekinstellingen bleven bestaan en werden vaak uitgebreid.
In samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap werd aan het
uitdragen van de onderzoekresultaten in toenemende mate aandacht
besteed. Op verschillende tentoonstellingen werd met een voorlich-

Het nieuwe kassencomplex gezien vanaf de Mendelstraat

tingsstand uitgekomen. Van de zijde van de praktijk bestond grote belangstelling voor de getoonde onderwerpen. Door lezingen en publikaties werden de onderzoekresultaten Verspreid. Het nieuwe gebouw
opende nieuwe mogelijkheden voor het houden van speciale voorlichtingsmiddagen waarbij door de diverse medewerkers de onderzoekresultaten werden gedemonstreerd en uiteengezet. Deze middagen zijn
goed aangeslagen gezien het grote bezoekersaantal.
In de wetenschappelijke staf traden geen veranderingen op. In de vacature door het vertrek van dr. W. Helle kon nog niet worden voorzien.
Van de middelbare krachten vertrokken mevrouw A. de Krijger-Buis,
mej. E. M. Rem en de heer P. H. A. Dieke. Aangesteld werden mej. J. H.
Hartsuiker, mej. E. M. E. M. Tirion, mej. E. J. Willemsen en de heer
S. Oosterloo.
In de vacature ontstaan door het vertrek van de technicus H. de Kroon
naar het onderwijs, werd aangesteld de heer E. L. Schroers. De personeelsbezetting van de tuinen verbeterde door het in dienst treden van
de heer M. A. A. van der Steen.
Verwacht mag worden, dat door het afstoten van het bedrijf aan de
Stommeerkade in 1966een betere arbeidsverdeling mogelijk zal worden.
De uitgaven stegen in 1965 belangrijk. De inkomsten uit subsidies en
opbrengsten waren voldoende om de uitgaven te dekken. De subsidies
bedroegen ƒ 138.000,— van het Produktschap voor Siergewassen,
ƒ 10.000,— van zowel de provincie Noord-Holland als Zuid-Holland,
ƒ5.000,— van elk der beide Aalsmeerse veilingen en kleinere bedragen
van de gemeente Haarlemmermeer, Uithoorn en Alkemade en van de
Coöperatieve Tuinbouwbank te Aalsmeer.
De rijkssubsidie werd voor 1964vastgesteld op ƒ 141.200,—.
In 1966 zal het overgrote gedeelte van de in de voorgaande jaren gereserveerde subsidie van het Produktschap worden opgebruikt, zodat
voor 1967 gezocht zal moeten worden naar nieuwe wegen voor de financiering. In dat j a a r zal hopelijk het nieuwe kassencomplex in gebruik
genomen worden wat met een toename van de kosten gepaard zal gaan.
Hier staat echter een goed uitgerust onderzoekapparaat tegenover dat
goede vruchten kan afwerpen voor de gehele bloemisterij.
De direkteur,
voor deze
ir. J. van Doesburg

B E S T U U R EN

PERSONEEL

PROEFSTATION
Bestuur:
Kring Bloemenveiling:

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

Kring Handelskwekers:

H. J. van Meygaarden, 's-Gravenhage
H. van der Dussen, 's-Gravenmoer

Kring Bloemist-Hoveniers:

H. C. Cardinaal, Wassenaar

Kring Bloemist-Winkeliers: E. W. van Ginkel, Veenendaal
Personeel:
Wetenschappelijk
B o d e m en

onderzoek
bemesting

Ir. R. Arnold Bik (gestationeerd door LB., Groningen)
J. H. Croockewit (analyst)
Mej. J. H. Hartsuiker (analyste)
S. Oosterloo (analyst)
Fysiologie
Dr. ir. W. Sytsema
Mevr. C. H. Beuzenberg-Bellaar (assistente)
vacature
Fytopathologie
Dr. G. Scholten (gestationeerd door I.P.O., Wageningen)
Mej. G. van Leeuwen (assistente)
Virologie
Ir. F. A. Hakkaart (gestationeerd door I.P.O., Wageningen)
Mevr. L. Smit-van Donselaar (assistente)

Veredeling
Mej. ir. L. Leffring
Mej. E. J. Willemsen (assistente)
Entomologie
vacature
Service-onderzoek
Testen

anjers

vacature
Plantenziekten
M. P. Beuzenberg (service-onderzoeker)
Administratie
L. Kniep (boekhouder)
Mej. A. M.Harting (typiste)
Fotografie
H. Stepman (assistent)
Mej. E. Tirion (assistente)
Werkplaats
E. L. Schroers
P. Okkersen
Teelt
P. van der Zwaard (chef)
T. de Haas (onderchef)
A. Maarse (onderchef)
D. Aypassa
P. Braamhorst
G. van Duuren
F. de Jonge
D. van Schaik
P. C. M. Scheffers
M. A. A. van der Steen

VOORLICHTINGSDIENST
Het personeel van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst is als volgt
samengesteld:
Adjunct-consulent:

Ir. J. van Doesburg

Hoofdassistent A:

P. J. H. N. Adolfs (administratie, excursies)
J. Bakker (voorlichtingsdeskundige en lelieteelt)
P. van der Zwaard (chef Proefstation)
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Hoofdassistent:

J. C. Bakker (kassenbouw en mechanisatie)
W. Belgraver (anjers)
W. van Marsbergen (rozen)
R. J. Schmitt (potplanten)

Assistent A:

S. Broer (rozen, gerbera en diverse snijbloemen)
M. Jongkind (trekheesters, onkruidbestrijding
en bodemkunde)

Assistent:

J. van der Kwaak (arbeidsvoorlichter)

Stooktechnicus:

M. J. de With

Typiste:

Mej. E. T. Eveleens

RIJKS MIDDELBARE TUINBOUWSCHOOL
Commissie van Toezicht
G. G. Loggers, oud-burgemeester van Aalsmeer, voorzitter
C. Ofman, bloemkweker, Rijk (Haarlemmermeer), secretaris
C. J. M. Bakker, directeur veiling „Bloemenlust", Aalsmeer
H. van der Dussen, bloemkweker, '-Gravenmoer
P. W. Eveleens Czn., adjunct-directeur C.A.V., Aalsmeer
W. J. Kea, bloemkweker, Aalsmeer
K. van Leeuwen, bloemist-winkelier, Beverwijk
Plv. directeur: J. P. Kapteijn den Bouwmeester
Leraren:
Drs. R. Frieke, plantkunde, plantenkennis en plantenziekten
H. C. W. Goossens, natuurkunde, scheikunde en bedrijfstechniek
C. Gelein, bloementeelt en boomteelt
J. P. Kapteijn den Bouwmeester, economie, economische aardrijkskunde, algemene vorming
C. G. de Koning, bloemsierkunst
C. J. Kragtwijk, praktijk bloementeelt
H. de Kroon, tuinbouwtechniek en praktijk bloementeelt
N. G. J. Schouten, Engels, handelsrekenen, rechtskennis, boekhouden
en wiskunde
T. Smaal, economie
G. Timmers, Nederlands, Frans en Duits
G. H. Wentzel, gymnastiek
J. Wilkeshuis, plantkunde, bemestingsleer, kennis van de grond
Concierge:

R.M.T.S., R.T.V.D. en Proefstation voor de
Bloemisterij:L. H. Rietveld
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Administratie:

Mevr. C. H. de Bruyn-Pelkman

Amanuensis:

T. M. Demming

VAKSCHOOL BLOEMENTEELT
Plv. directeur: J. P. Kapteijn den Bouwmeester
Leraren:
J. P. Kapteijn 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

VAKSCHOOL BLOEMSIERKUNST
Plv. directevir: J. P. Kapteijn den Bouwmeester
Leraren:
W. Buurman, praktijk bloemsierkunst
Drs. R. Frieke, levend materiaal
H. Schifferstein, kleurenleer en stijl
J. P. Kapteijn den Bouwmeester, alg. tuinbouwkennis
C. G. de Koning, praktijk bloemsierkunst
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VOORLICHTING

FORUMS, LEZINGEN, VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN,
TENTOONSTELLINGEN E.D.
Door personeelsleden van het Proefstation, de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst en de Rijks Middelbare Tuinbouwschool werden in 1965 81
lezingen voor verenigingen en organisaties gehouden, terwijl aan 1
forumgesprek en 5forums werd deelgenomen.
De lezingen vonden plaats te Aalsmeer (14), Alkmaar, Amsterdam (6),
Apeldoorn, Arnhem (2), Barendrecht, Berkel en Rodenrijs (2), Beverwijk, De Kwakel, Ede (2), Enkhuizen, Enschede, 's-Gravenhage (4),
Groningen (3), Haarlem, Haren, Heemstede, Heerhugowaard, Heiloo,
Hilversum (2),Honselersdijk, Hoorn, Horst, Huissen, Lent, Lisse, Naaldwijk (2), Poeldijk, Purmerend, Roelofarendsveen, Roosendaal, Rijnsburg, Ter Aar, Tilburg, Utrecht, Vorst (Duitsl.), Vught, Wageningen
(3), Warnsveld, Waspik, Winterswijk, Zaandam, Zaltbommel, Zeist,
Zierikzee, Zwaag.
In 1965werden 4landelijke assistenvergaderingen gehouden en een ontwikkelingsdag voor tuinbouwvakonderwijzers en praktijkieraren. Op
deze bijeenkomsten werden 8lezingen door eigen personeel verzorgd.
Tijdens de 7georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten werden door de
diverse personeelsleden 16 lezingen gehouden.
In totaal werden op de diverse bijeenkomsten 105 lezingen door het
personeel van het Proefstation, de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst
en de Rijks Middelbare Tuinbouwschool verzorgd.

Forumgesprek
Dr. J. Wasscher (voorz.), W. van Marsbergen, W. J. Kea, C. Nell Jr. en
J. de Ruyter (C.S.T.). Actuele problemen voor de rozenkwekers (Aalsmeer, Kon. Ned. Mij v. Tuinb. en Plantk. 15 april, 95 pers.)

Forums
P. van der Zwaard had zitting in een forum tijdens de vergadering van
de Ned. Azalea Vereniging te Zeist (febr., 40 pers.)
P. van der Zwaard trad op als lid van een forum, dat diverse problemen
in de bloementeelt behandelde (Leeuwarden, 24 maart)
Dr. J. Wasscher (voorz.),N.Hofman (C.A.V.), ir.N. C.Hofman (P.V.S.),
J. van Meer (Alb.Heijn), C.Verbeek (bedr. v. Grooth.), J. Vriens (V. en
D.) en J. Wegman (Bloemenlust).
De mogelijkheden ter verbetering van de afzet van bloemisterij Produkten. (Aalsmeer, Aalsm. Tuinb. Jongeren Verg., 2 april, 90 pers.)
P. van der Zwaard en W. van Marsbergen hebben deelgenomen aan het
forum van de cursus Werkmethodenverbetering op 1 en 3 december te
Aalsmeer.
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Lezingen
Dr. J. Wasscher
Ervaringen met het gebruik van groei- en remstoffen in de bloementeelt
(Lent, Bloem. Ver. en R.T.V.D., 14jan., 75 pers.)
Groei- en remstoffen in de bloemisterij (Warsveld, Bloem. Patr. Ver.,
Kon. Ned. Mij v. Tuinb. en Plantk. en R.T.V.D., 21jan., 150 pers.)
Bloementeelt in de Bommelerwaard (Zaltbommel, V.V.T.B., 27 jan.,
200 pers.)
Daglengtebehandelingen in de sierteelt (Aalsmeer, Studiekring Ecologie en Fenologie, 2febr., 22 pers.)
De ontwikkeling van de bloementeelt in Nederland in verband met de
teelt in het buitenland (Hoorn, Ver. van Glastuinders, 10 febr., 100
pers.)
De bloementeelt in Israël (Rijnsburg, Kon. Ned. Mij v. Tuinb. en Plantkunde, 18febr., 25 pers.)
De ontwikkeling van de teelt en de afzet van bloemisterij gewassen
(Zierikzee, V.O.T.W.C., 2maart, 35 pers.)
De ontwikkeling van de bloementeelt en het onderzoek in Nederland
(Aalsmeer, I.P.O.-staf, 26 maart, 55 pers.)
De afzet van bloemen (Barendrecht, Tuinb. Studieclub B. en O., 26
maart, 55 pers.)
De ontwikkeling en de moeilijkheden van de bloementeelt en de afzet
in de nieuwe teeltgebieden (Aalsmeer, Aalsm. Tuinb. Jong. Ver.,
22o k t , 40 pers.)
De organisatie van de afzet van bloemkwekerijprodukten in binnen- en
buitenland (Haarlem, C.B.T.B.-Holland-Brabant, 10 d e c , 60 pers.)
De studiereis naar Denemarken en Zuid-Zweden (Aalsmeer, deelnemersbijeenkomst, 11d e c , 65 pers.)
De produktie en de afzet van Nederlandse bloemkwekerijprodukten, gezien in het licht van de Europese produktie en afzet (Lisse, Theorie
en Praktijk, 15 d e c , 70 pers.)
Ir. R. Arnold Bik
Tuinturf en andere grondstoffen voor potgronden en bloemisterij gronden (Groningen, Voorl. dag, 3maart, 100 pers.)
Toevoeging van sporenelementen aan potgronden op basis van veen bij
bloemisterijgewassen (Groningen, LB., 14okt., 20 pers.)
Gietwaterprobleem (Arnhem, Studieclub Gelderland, 7 d e c , 30 pers.)
Ervaringen met langzaam werkende meststoffen (Groningen, I.B. afd.
Tuinbouw, 14en 15 d e c )
J. Bakker
Alpenflora (Alkmaar, A.R.K.A. Subcomm. N.- Holland, 7jan., 15 pers.)
Tuinstijlen op internationale tentoonstellingen (Hilversum, Voorl. dag
bloemisten en hoveniers 't Gooi, 12jan., 250 pers.)
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Alpenflora (Enkhuizen, Kon. Ned. Mij v. Tuinb. en Plantk., 12 jan., 110
pers.)
O, die moeilijke plantennamen (Zaandam, K.N.N.V. afd. Zaanstreek,
19jan.,20 pers.)
Wat zeggen ons de cijfers van de bedrijfseconomische boekhoudingen
(Aalsmeer, deelnemers bedrijfsec, boekhoudingen L.T.B., 21 jan.,
20 pers.)
Alpenflora (Haren, Kon. Ned. Mij v.Tuinb. en Plantk., 17febr., 55 pers.)
Tuinstijlen op internationale tentoonstellingen (Heemstede, Gew. bijeenkomst Tuinbouwstudieclubs, 4maart, 60 pers.)
W.I.G. en groen van Wenen (Aalsmeer, Inzenders lelies 3e binnententoonstelling, 10 maart)
Alpenflora (Wageningen, Kon. Ned. Mij v. Tuinb. en Plantkunde, 17
maart, 75 pers.)
Alpenflora (Heiloo, Kon. Ned. Mij v. Tuinb. en Plantk., 18 maart, 30
pers.)
Levensgemeenschap in de Alpen (Aalsmeer, Bejaardenmiddag Ned.
Herv. Kerk, 24 maart, 70 pers.)
Kamerplanten (Purmerend, Kon. Ned. Mij v. Tuinb. en Plantk., 3 juni,
40 pers.)
Lelies voor kamer en tuin (Den Haag, Kon. Ned. Mij v.Tuinb. en Plantk.,
19okt., 15pers.) i
Landschap en plantengroei in Zuid-Frankrijk (Roosendaal, Kon. Ned.
Mij v. Tuinb. en Plantk., 22 okt., 45 pers.)
De tooi der tijden (Aalsmeer, Volta, 13d e c , 45 pers.)
Lelietrek (Beverwijk, Tuinb. studieclub, 16d e c , 50 pers.)
W. Belgraver
Het virusvrijmaken van anjers (Poeldijk, Studieclub, 11jan., 100 pers.)
Hoofdprobleem bij de anjerteelt (Tilburg, Sectie bloementeelt afd. tuinbouw N.C.B.,27jan., 170 pers.)
Knelpunten bij de anjerteelt (Den Haag, Voorl.middag bloemen Wéhaté, 15juli, 120 pers.)
Problemen bij de teelt van anjers (Vorst, West-Duitsland, Duitse kwekers, 16okt., 700 pers.)
Problemen bij de anjerteelt (Huissen, Tuinb. studieclub, 21 okt., 28
pers.)
De opkweek van jonge anjers (Heerhugowaard, Tuinb. Studieclub, 30
nov., 16 pers.)
Enkele facetten van de anjerteelt en in het bijzonder de ziektenbestrijding (Roelofarendsveen, Studieclub, 14 d e c , 56 pers.)
Veranderingen in de anjerteelt (Aalsmeer, N.A.K.-S. afd. anjers, 16
d e c , 65 pers.)
J. W. Fransen
Chrysantenteelt (Horst, Studieclub, 20jan., 25 pers.)
De Freesia op het groenteteeltbedrijf (Tilburg, sectie bloementeelt afd.
Tuinbouw N.C.B.,27 jan., 170 pers.)
De teelt van Freesia's (Waspik, Studieclub, 31maart, 20 pers.)
Onkruid- en ziektenbestrijding bij chrysanten (Utrecht, Cebeco, 7 d e c ,
70 pers.)
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Ir. F. A. Hakkaart
Vijf jaar virusonderzoek op het Proefstation te Aalsmeer (Aalsmeer,
I.P.O.-staf, 26maart, 55 pers.)
Tegengaan van de verspreiding van chrysantenvirus bij de teelt van
buitenchrysanten (Ede, R.T.C, plantenz.bestrijd., R.T.C. Aalsmeer
en P.D., 5april, 40 pers.)
M. Jongkind
Grondverbetering en waterbeheersing (Zwaag, Tuinb. Studieclub, 29
maart, 12 pers.)
W. van Marsbergen
De kasrozenteelt (Rijnsburg, Kon. Ned. Mij v. Tuinb. en Plantk., 7 jan.,
80 pers.)
Het kasrozensortiment (Naaldijk, Voorl.bijeenkomst R.T.C., 4 febr.,
125 pers.)
De teelt van kasrozen (De Kwakel, Studieclub, 4maart, 30 pers.)
Het Nederlandse snijrozensortiment (Den Haag, Kon. Ned. Mij v. Tuinb.
en Plantk., 13april, 60 pers.)
Rozensortiment en winterteelt (Berkel, Studieclub, 21 sept., 50 pers.)
De teelt van kasrozen (Honselersdijk, Gecom. Studieclubs, 11 okt.. 80
pers.)
Kasrozenteelt (Ter Aar, Studieclub, 21okt., 25 pers.)
De teelt van kasrozen (Tilburg, Tuinb.bond N.C.B.,sectie bloementeelt,
24nov., 180 pers.)
W. R. Oudshoorn
Rotstuin- en terrasbeplanting (Hilversum, Voorl.dag, 12jan., 250 pers.)
Vaste planten en rotsplanten (Wageningen, Kon. Ned. Mij v. Tuinb. en
Plantk., 17febr., 70 pers.)
De naamgeving der planten (Amsterdam, Volksuniversiteit, 17 nov.)
Hoe vermenigvuldigen de planten zich in de natuur? (Amsterdam,
Volksuniversiteit, 24 nov.)
De vermenigvuldiging van sierteeltgewassen (Amsterdam, Volksuniversiteit, 1dec.)
Vaste planten allerlei (Amsterdam, Volksuniversiteit, 8 dec.)
Bol- en knolgewassen (Amsterdam, Volksuniversiteit, 15 dec.)
Bloemen rond Kerstmis (Amsterdam, Volksuniversiteit, 22 dec.)
R. J. Schmitt
De kasteelt van Cyclamen (Tilburg, sectie bloementeelt afd. Tuinbouw
N.C.B., 27 jan., 170 pers.)
Pastelkleurige Cyclamen (Aalsmeer, N.A.K.-S., afd. Cyclamen, 24
maart, 20 pers.)
Problemen bij de Cyclamenteelt (Den Haag, Voorl.middag bloemen
Wéhaté, 15juli, 120 pers.)
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Aalsmeer als bloemencentrum (Apeldoorn, Kon. Ned. Mij v. Tuinb. en
Plantk., 5okt., 80 pers.)
Bekende en minder bekende bonte blad- en klimplanten (Winterswijk,
Kon. Ned. Mij v. Tuinb. en Plantk., 21okt., 45 pers.)
Problemen bij de Cyclamencultuur (Enschede, Bloemistenstudieclub
„Twente", 24 nov., 15 pers.)

Dr. G. Schölten
Het Fusarium-vraagstuk bij de Freesiacultuur (Honselersdijk N.A.K.-S.
afd. Freesia, 14jan., 95 pers.)
Schimmels bij cacteeën (Naaldijk, Westl. club Cactuskwekers, 19 jan.,
18 pers.)
Phytopathologische problemen in de bloementeelt (Aalsmeer, I.P.O.staf, 26 maart, 55 pers.)
Fusariumziekte bij Freesia (Ede, R.T.C, plantenz.bestrijd. R.T.C. Aalsmeer en P.D., 5april, 40 pers.)

Dr. ir. W. Sytsema
Koudebehandelingen in de bloementeelt (Aalsmeer, Studiekring v. Ecologie en Fenologie, 2febr., 22 pers.)
Fysiologie en bloementeelt (Wageningen, Tuinbouwdagen, 23 april,
200 pers.)
Bloeibeïnvloeding van bloemisterijgewassen (Arnhem, Bloemistenstudiekring Gelderland, 14sept., 20 pers.)

P. van der Zwaard
Azaleaproeven (Zeist, Ned. Azalea Ver.)
Het Proefstation en de Voorlichting in Aalsmeer (Ver. Ambt. Land.
Voorl.)
De ontwikkeling van het Proefstation (Aalsmeer, Ver. Oudleerlingen
Tuinbouwavondcursus, 18 mei, 25 pers.)
De ontwikkeling van de bloementeelt in Denemarken (Vught, R.K.
Tuinb. Verg., 25nov., 40 pers.)
Landelijke bijeenkomsten bloementeeltassistenten
In 1965 werden 4 landelijke assistentenvergaderingen georganiseerd,
nl. op 15februari, 21juni, 15november en 13 december.
Behalve personeelsleden van de eigen diensten te Aalsmeer waren aanwezig bloementeeltassistenten uit andere consulentschappen, medewerkers van instituten in Wageningen en Groningen, van middelbare
tuinbouwscholen en van de P.D. en N.A.K.-S.
De bijeenkomst op 15 februari werd gehouden in Naaldwijk en geheel
door het consulentschap Naaldwijk verzorgd.
In enkele lezingen werden de mogelijkheden en moeilijkheden van de
bloementeelt in het Zuid-Hollands glasdistrict besproken.
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Op de andere bijeenkomsten werden door eigen personeelsleden de volgende lezingen gehouden:
Dr. J. Wasscher: De uitbreiding van het centrum Aalsmeer
W. van Marsbergen: Een nieuw bestrijdingsmiddel tegen spint in rozen
Dr. G. Scholten: Het gebruik van Tuzet ter bestrijding van wortelrot in
cyclamen
Dr. J. Wasscher: Is spreiding van de bloementeelt over heel Nederland
gewenst?
W. Belgraver: Veranderingen in de anjerteelt
R. J. Schmitt: Het Lorraine-Begoniasortiment
Dr. J. Wasscher: De studiereis naar Denemarken en Zuid-Zweden
Door niet-personeelsleden werden de volgende lezingen verzorgd:
Dr. A. F. H. Besemer (P.D. Wageningen) : De consequenties van de
nieuwe bestrijdingsmiddelenwet voor voorlichting en onderzoek
J. van der Does (L.E.I.) en D. Bakker (Proefstation Naaldwijk) : Automatisch luchten
G. J. Borst (R.T.C. Amsterdam) : De studiereis naar Denemarken en
Zuid-Zweden

Andere instructiebijeenkomsten
Op 13september werd een ontwikkelingsdag gehouden voor tuinbouwvakonderwijzers, praktijkleraren en assistenten van de R.T.V.D.
De volgende lezingen werden gehouden:
Ir. R. Arnold Bik: Gietwaterproblemen in de bloementeelt
W. R. Oudshoorn: Snijbloemen van vaste planten
J. Bakker: Het Ficus-sortiment
T. Dijkhuizen (Proefstation Naaldwijk) :Glas en glasvervuiling

Voorlichtingsbijeenkomsten
Op 14juli werd een voorlichtingsmiddag gehouden voor rozenkwekers.
Ongeveer 110 kwekers uit Aalsmeer, het Westland, de Venen, Utrecht
enz. waren aanwezig. De volgende lezingen werden gehouden:
W. van Marsbergen: Het rozensortiment
Dr. ir. W. Sytsema: C02-bemesting bij rozen
S. Broer: Een nieuw spintbestrijdingsmiddel
Na de pauze werden de rozenproeven bekeken (sortiment, C02-bemesting, onderstammen, chemische onkruidbestrijding, mutatieveredeling).
Op 6oktober werd een chrysantenmiddag georganiseerd. Ongeveer 200
personen waren aanwezig uit het gehele land en zelfs uit België afkomstig. De volgende lezingen werden gehouden:
Ir. R. Arnold Bik: Bemesting van potchrysanten
Dr. ir. W. Sytsema: Remstoffen bij chrysanten
J. W. Fransen: Nieuwe ervaringen met bestrijdingsmiddelen
H. van Veen (Proefstation Naaldwijk) :Mechanisatie van de verduistering
Na deze lezingen bestond de gelegenheid om de opgeplante nieuwigheden te bekijken.
In samenwerking met de beide Aalsmeerse veilingen werd een bijeen18

Natuurlijk stond ook de roos in het middelpunt
voorlichtingsmiddagen

van de belangstelling

op de

komst voor Forsythiakwekers georganiseerd. De volgende onderwerpen
werden behandeld:
M.Jongkind: Ongeschikt en geschikt materiaal voor de vroege trek
M.Jongkind: Enkele aspecten van de Forsythiateelt
Ongeveer 45kwekers gaven van hun belangstelling blijk.
Een voorlichtingsmiddag voor Azaleakwekers werd georganiseerd op
21oktober. Ongeveer 100 belangstellenden waren aanwezig.
De volgende lezingen werden gehouden:
Ir. R. Arnold Bik: Zout-gietwater proeven
Dr. ir. W. Sytsema: Ervaringen met remstoffen
Ir. R. Arnold Bik: Moutkiementrappenproef
P. van der Zwaard: Oriënterende proeven betreffende potcultuur, ontsmetting oude grond en grondverwarming.
Op 6 december werd een trekheestermiddag georganiseerd. Aanwezig
waren 25kwekers. De volgende lezing werd gehouden:
M. Jongkind: Proeven met bemesting bij seringen en het koelen van
Forsythia.
In samenwerking met het boekhoudbureau van de L.T.B, werd in januari voor de deelnemers aan de gesubsidieerde bedrijfseconomische boekhoudingen een voorlichtingsavond georganiseerd. Door de heren v. d.
Moei en v. d. Weijden (L.T.B.) werd uiteengezet wat de cijfers en begrippen betekenen, door J. Bakker (R.T.C. Aalsmeer) werd verder ingegaan op de uit de boekhoudingen verkregen cijfers.
In december werd eenzelfde groepsbespreking georganiseerd in samen19

werking met de L.T.B, en de C.B.T.B. De heren v. d. Weijden (L.T.B.) en
J. Bakker en W. van Marsbergen (R.T.C. Aalsmeer) traden nu als
spreker op.

Studieclubs
Onder leiding van W. van Marsbergen vergaderden de twee rozenstudieclubs regelmatig.

Televisieuitzendingen
Door J. Bakker werd medegewerkt aan T.V.uizendingen in de rubriek
„Huisje, Boompje, Beestje" met de volgende onderwerpen:
Beplanting van plantenbakken (16 jan.)
Beleperone en tips voor kamerplanten (13 febr.)
Het sortiment kamerprimula (13 maart)
Het liefhebberskasje (juni)
Epifieten (28 aug.)
Winterrust bij kamerplanten (20 nov.)
Kerstmateriaal met blad, bloem of vrucht (18 dec.)

Voorlichtingsstands
Van 7t.m. 11juli werd met een kleine stand deelgenomen aan de Lathyrustentoonstelling te Zwolle. De volgende onderwerpen werden getoond: Rozen- en anjersortiment; Cyclamen vroegbloei; bloeibeïnvloeding met BOH bij Vriesea; jaarrondcultuur potchrysanten.

Een onderdeel run de sUtml o-p de Vaktentounstellivg

20

te. Aalsmeer

De stand werd bekroond met een vergulde zilveren medaille.
Met een vrij uitgebreide stand werd uitgekomen op de Wéhaté te Den
Haag. Hier werden de volgende onderwerpen getoond:
Rozen- en anjersortiment; vroegbloei Cyclamen; nieuwe plantmethode
anjer; jaarrondcultuurpotehrysanten; remstoffen en langzaam werkende meststoffen bij potchrysanten; Fusariumziekte bij Freesia; ziektebestrijding bij rozen. De belangstelling voor de stand was groot, zowel
van Nederlandse als van buitenlandse zijde.
Aan de, ter gelegenheid van de opening van de nieuwe veiling te Venlo,
gehouden tentoonstelling van 18 t.m. 26 september werd met een voorlichtingsstand deelgenomen. De volgende onderwerpen werden gebracht: beperkt sortiment rozen en anjers; nieuwe plantmethode anjers;
Fusariumziekte bij Freesia; enkele opkweekmethoden bij anjers; chrysantenziekten en bestrijding; jaarrondcultuur potchrysanten.
Op de Nationale Vaktentoonstelling, die van 4 t.m. 7november te Aalsmeer werd gehouden k w a m het Proefstation met het R.T.C, uit met een
voorlichtingsstand, waarin o.a. verwerkt waren: door bestraling verkregen mutanten van chrysanten (samenwerking met I.T.A.L.) ; lamptypes i.v.m. belichting van sorteertafels, winkels e.d. (samenwerking
R.B.A.) ; volledig sortiment kasrozen: etched ringvirus bij anjers; bestrijding wortelrot bij Cyclamen; substraat en bemesting bij Azalea's.
Voor de stand bestond zeer veel belangstelling.

Uitgeleende kleurendia's
Het aantal uitgeleende kleurendia's bedroeg in 1965 10.551 stuks. Hiervan werden 3477 dia's gebruikt door andere consulentschappen en personen. In deze getallen zijn niet de uitgeleende foto's opgenomen.

PUBLIKATIES
In 1965 werden door personeelsleden van het Proefstation, het Rijkstuinbouwconsulentschap en de Rijks Middelbare Tuinbouwschool in
totaal 131 artikelen gepubliceerd. Hiervan werden er 85 opgenomen in
het Vakblad voor de Bloemisterij. In hetzelfde blad werd bovendien 52
maal de rubriek „Even Noteren" geplaatst, waaraan door alle assistenten
van het Rijkstuinbouwconsulentschap en de onderzoekers van het Proefstation wordt medegewerkt. In totaal werden 330 korte adviezen gegeven.

Dr. J. Wasscher
Engere internationale Zusammenarbeit durch Spezialisierung (Gartenwelt, 65,5, p. 109)
Die Beratung im Zierpflanzenbau der Niederlande (Deutsche Gärtnerbörse, 65,p. 287)
Nog meer concurrentie op de internationale m a r k t van anjerstekken
(Vakbl. v. d. Bloem., 18juni, p. 667)
De afzet van bloemisterijprodukten in de nieuwe teeltgebieden (Vakbl.
v. d. Bloem., 25juni, p. 689)
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Verschuivingen in het potplantensortiment (Vakbl. v. d. Bloem., 9 juli,
P- 741)
Een Deense mening over de kastypen (Vakbl. v. d. Bloem., 20 aug., p.
899)
De omzet van snijbloemen op de Aalsmeerse veilingen (Vakbl. v. d.
Bloem., 27 aug., p. 921)
De teelt van Azalea's in West-Europa (Vakbl. v. d. Bloem., 10 sept., p.
979)
Groei- en bloeibeïnvloeding van bloemisterijgewassen (Tuinbouwgids
1966,p. 364)
De Vaste Keuringscommissie (Tuinbouwgids 1966,p. 376)
Bloemen met Kerstmis (Vigilate, Prov. Z.-H., d e c , p. 371)
Ir. R. Arnold Bik
„Regeling" handelspotgronden in kleine verpakking (Vakbl. v. d.
Bloem., 6aug., p. 843)
„Regeling" handelspotgronden in kleine verpakking (Groei en Bloei,
aug., p.261)
De gevoeligheid van Azalea indica voor keukenzout in het gietwater
(Med. Dir. Tuinb., 28,no. 10,p. 496)
Invloed van stikstofbemesting op de kwaliteit van Azalea indica (Med.
Dir. Tuinb., 28,no. 11, p. 584)
Is gefluorideerd leidingwater nadeling voor bloemisterij gewassen?
(Vakbl. v. d. Bloem., 31 d e c , p. 1451)
Ir R. Arnold Bik e.a.
Maatregelen bij gebreksverschijnselen (Tuinbouwgids 1966, p. 60)
J. Bakker
Lelies in grote verscheidenheid op de „Liliade 1965" (Vakbl. v. d.
Bloem., 6aug., p. 845)
Vervroegen en verlaten van bloembollen. Lelies (Tuinbouwgids 1966,
p. 265)
J. Bakker en R. J. Schmitt
Handelssortiment Ficus (Tuinbouwgids 1966, p. 355)
W. Belgraver
Sortimentsproef anjers 1962-1964 (Vakbl. v. d. Bloem., 15jan., p. 51)
Op bezoek bij anjerkwekers in Oostenrijk en Zuid-Duitsland (Vakbl. v.
d. Bloem., 29jan., p. 107)
Nelkenstecklingen in Multitopfplatten (Gartenbauwirtschaft, 2, p. 34)
Nelkenstecklingen in Multitopfplatten (Schweizerische Gärtnerzeitung, 18maart, p. 107)
Grondstomen (Vakbl. v. d. Bloem., 5maart, p. 236)
Wat beïnvloedt het slagen van de anjerteelt (Vakbl. v. d. Bloem., 2 april,
p. 357)
Licht, één der belangrijkste groeifactoren (Vakbl. v. d. Bloem., 13 aug.,
p. 875)
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M. P. Beuzenberg
Schade door het gebruik van bestrijdingsmiddelen (Vakbl. v. d. Bloem.,
26maart, p. 323)
Trips veroorzaakt schade (Vakbl. v. d. Bloem., 9juli, p. 741)
Nieuwe methoden van spintbestrijding in rozenkassen (Vakbl. v. d.
Bloem., 29okt., p. 1171)
Richtlijnen bij het gebruik van Dichloorvos (D.D.V.P.) (Vakbl. v. d.
Bloem., 12nov., p. 1235)
Neues Verfahren der Bekämpfung von rote Spinne bei Rosen mit dem
Nivola-Verdampfer (Zierpflanzenbau, 5, 25, p. 1064)
Ir. J. van der Boon (I.B.) en Ir. R. Arnold Bik
Gewenste voedingstoestand van potgrond voor Gloxinia (Vakbl. v. d.
Bloem., 3sept., p. 950)
J. W. Fransen
Freesia teeltwenken (Vakbl. v. d. Bloem., 12febr., p. 155)
Wenken bij de teelt van Irissen (Vakbl. v. d. Bloem., 12 febr., p. 156)
Zomerfreesia's, vervroegde teelt van knollen en kralen (Vakbl. v. d.
Bloem., 26febr., p. 211)
Chrysanten in de open grond (Vakbl. v. d. Bloem., 12maart, p. 267)
Lathyrus. Vocht en voeding belangrijk (Vakbl. v. d. Bloem., 12 maart,
p. 267)
Jaarrondcultuur van chrysanten. Verschillende plantwijdten (Vakbl.
v. d. Bloem., 2april, p. 355)
Het aantal Freesiaknollen per m 2 (Vakbl. v. d. Bloem., 21mei, p. 563)
Onkruidbestrijding in Freesia en chrysanten (Vakbl. v. d. Bloem., 21
mei, p. 563)
Vervroegde Freesiateelt in combinatie met groenten (Boer en Tuinder,
3 juni, p. 27)
De teelt van kaschrysanten (Vakbl. v. d. Bloem., 28mei, p. 587)
Combinatie groenten en bloemen (Boer en Tuinder, 22juli, p. 25)
Vervroegde Freesiateelt in combinatie met groenten (Boer en Tuinder,
1 juli, p. 23)
Praktische wenken voor chrysantentelers (Boer en Tuinder, 23 sept.,
p. 30)
Jaarrondcultuur bij chrysanten (Boer en Tuinder, 14 okt., p. 31)
Jaarrondcultuur bij chrysanten (Boer en Tuinder, 21okt., p. 30)
Jaarrondcultuur bij chrysanten (Boer en Tuinder, 28 okt., p. 31)
Aanwijzingen bij de jaarrondcultuur van potchrysanten (Vakbl. v. d.
Bloem., 15 okt., p. 1115)
Jaarrondcultuur van chrysanten wint veld (Boer en Tuinder, 4 nov.,
p.27)
Variatie in het sortiment van jaarrondchrysanten (Vakbl. v. d. Bloem.,
22 okt., p. 1140)
M. Jongkind
De winterbespuiting in sering en P r u n u s (Vakbl. v. d. Bloem., 8 jan.,
p.27)
P r u n u s triloba (Vakbl. v. d. Bloem., 5maart, p. 235)
De teelt van Hortensia (Vakbl. v. d.Bloem., 2juli, p. 715)
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Violen kunnen een redelijke opbrengst geven m i t s . . . (Vakbl. v. d.
Bloem., 23 juli, p. 795)
Het bestrijden van mossen met chemische middelen in rozen en anjers
(Vakbl. v. d. Bloem., 6aug.,p. 843)
Waar gaan wij naar toe met de Forsythiateelt (Contactorg. C. A. V.,
juli, no. 12)
M. Jongkind e.a.
Onkruidbestrijding bloemen (Tuinbouwgids 1966,p. 381)
J. P. Kapteijn den Bouwmeester
In memoriam R. H. de Haan (Vakbl. v. d. Bloem., 21mei, p. 575)
C.J. Kragtwijk
Strelitzia, kostbare weinig geteelde snijbloemen (Boer en Tuinder,
7jan., p. 16a)
Rozenzetlingen uitplanten (Boer en Tuinder, 4febr., p. 18)
Waar om denken bij Lilium auratum (Boer en Tuinder, 11febr., p. 20)
Nerine is een kascultuur (Vakbl. v. d. Bloem., 5febr., p. 131)
Aphelandra-cultuur neemt snel toe (Boer en Tuinder, 18 maart, p. 26)
Bij ster van Betlehem is selectie noodzakelijk (Boer en Tuinder, 1 april,
p.21)
Problemen bij de Nerinecultuur (Vakbl. v. d. Bloem., 23april, p. 459)
Spintbestrijding in anjers (Boer en Tuinder, 29 april, p. 16)
Vóórdat de chrysanten worden uitgeplant (Boer en Tuinder, 29 april,
p.23)
Freesia's in zomercultuur (Boer en Tuinder, 1juli, p. 19)
Irissen onder glas (Boer en Tuinder, 22juli, p.23)
Waarom problemen bij de bloei van Nerine (Vakbl. v. d. Bloem., 3 sept.,
p. 947)
Doel en werking van een koelcel I (Vakbl. v. d. Bloem., 1okt., p. 1051)
Doel en werking van een koelcel II (Vakbl. v. d. Bloem., 8 okt., p. 1083)
Doelen werking van een koelcel III (Vakbl. v. d. Bloem., 22okt.,p. 1139)
Doel en werking van een koelcel IV (Vakbl. v. d. Bloem., 5nov., p. 1203)
Doel en werking van een koelcel V (Vakbl. v. d. Bloem., 12nov., p. 1235)
Het stekken van Azalea indica (Boer en Tuinder, 14 okt., p. 31)
Mej. ir. L. Leffring
De invloed van grondverwarming op de Gerberateelt (Vakbl. v. d.
Bloem., 3d e c , p. 1323)
W. van Marsbergen
Kasrozen. Beïnvloeding van de groei door verhoging van luchtvochtigheid (Vakbl. v. d. Bloem., 1jan., p. 3)
Die Entwicklung der Treibrosenkultur in den Niederlanden (Zierpflanzenbau, 11nov., p. 952)
W. R. Oudshoorn
Cerastrum, ook voor droge a r m e zandgronden (Vakbl. v. d. Bloem.,
1 jan.,p. 11)
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Zaaien van Chamaedorea elegans (Vakbl. v. d. Bloem., 8jan., p. 27)
Meerjarige en éénjarige Asperula soorten (Vakbl. v. d. Bloem., 8 jan.,
p. 35)
Een sterke bloeiende vaste plant: Helenium (Vakbl. v. d. Bloem., 29 jan.,
p. 115)
Saxifraga als potplant voor de kas en buiten (Vakbl. v. d. Bloem., 19
febr., p. 187)
Een éénjarige sierplant voor de tuin: Kochia trichophyla (Vakbl. v. d.
Bloem., 27 febr., p. 219)
Siertabak (Nicotianasoorten) verdient een plaatsje in de tuin (Vakbl.
v. d. Bloem., 12 maart, p. 279)
Onbekend maakt onbemind. Salpiglossis of trompetbloem (Vakbl. v. d.
Bloem., 19maart, p.307)
Het bestuiven van Primula vulgaris (syn. P. acaulis) (Vakbl. v. d.
Bloem., 26maart, p. 323)
Amaranthus caudatus, een sierlijke plant (Vakbl. v. d. Bloem., 26 maart,
p. 335)
„Onkruid" in de siertuin (Vakbl. v. d. Blem., 9april, p.387)
De grond en de bemesting van de vaste plantenborder (Kali, 64, p. 129)
De betekenis van het geslacht Dianthus voor de siertuin (Vakbl. v. d.
Bloem., 4juni, p. 627)
Weinig bekende familieleden van de Phlox (Vakbl. v. d. Bloem., 11juni,
p. 651)
Zijn er mogelijkheden voor een jaarrondteelt van kerstrozen? (Vakbl.
v. d. Bloem., 16 juli, p. 771)
De kattesnor isin de border goed bruikbaar (Vakbl. v. d. Bloem., 30 juli,
p. 827)
Herfstanemonen, vrolijke noot in de vaste plantenborder op retour
(Groei en Bloei, sept., p. 273)
Edelweiss, een plant der bergen, ook in ons lage land te kweken (Vakbl.
v. d. Bloem., 17 sept., p. 1009)
Borago, een éénjarige plant voor verwildering (Vakbl. v. d. Bloem., 12
nov., p. 1247)
De ivoordistel, een tweejarige droogbloeier (Vakbl. v. d. Bloem., 19nov.,
p. 1279)
De levenswijze en de bestrijding van de taxuskever (Vakbl. v. d. Bloem.,
26 nov., p. 1299)
Een uitstekend randplantje onder de éénjarigen: Sanvitalia procumbens
(Vakbl. v. d. Bloem., 3d e c , p. 1335)
Mentzelia, onbekende éénjarige plant (Vakbl. v. d. Bloem., 10 d e c , p.
1362)
Cobaea scandens, een éénjarige die klimt (Vakbl. v. d. Bloem., 31 d e c ,
p. 1459)
De cultuur van één- en tweejarige planten (uitg. P. Noordhoff N.V.,
Elto-Meto-serie, 96 p.)

R. J. Schmitt
Pastelkleurige Cyclamen maken opgang (Vakbl. v. d. Bloem., 22 jan.,
p.83)
Zaaibegonia's, sterke veel gekweekte potplant (Groei en Bloei, maart,
p.74)
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Verbranding bij Bougainvillea en wat hiermee verband houdt (Vakbl.
v. d. Bloem., 19maart, p.299)
Calathea's - opvallende bladplanten, zeer geschikt voor plantschalen
(Vakbl. v. d. Bloem., 9april, p. 379)
Hebben kunststofpotten nog toekomst? (Vakbl. v. d. Bloem., 30 april,
p. 483)
Ervaringen met het insectenbestrijdingsmiddel D.D.V.P. (Vakbl. v. d.
Bloem., 7mei, p. 507)
Peperomia's, gevarieerde bladplantjes (Groei en Bloei, juni, p. 166)
Hebben de hangbegonia's h u n tijd gehad? (Vakbl. v. d. Bloem., 4 juni,
p. 619)
De bestrijding van dop- en schildluizen bij potplanten (Vakbl. v. d.
Bloem., 20 aug., p. 899)
De Hibiscus heeft snel opgang gemaakt (Groei en Bloei, sept., p. 283)
De teelt van Hibiscus (Tuinbouwgids 1966,p. 362)
Welke richting gaan w e uit bij de Cyclamencultuur? (Vakbl. v. d.
Bloem., 10 d e c , p. 1355)
R. J. Schmitt en W. Belgraver
Het abonné-bijmestonderzoek heeft zijn deugdelijkheid bewezen (Vakbl. v. d. Bloem., 19maart, p. 301)

Dr. G. Schölten
Een erfelijke afwijking bij de Cyclamencultivar 'Sylphide' (Vakbl. v.
d. Bloem., 16april, p. 405)
Wortelrot bij Cyclamen. Een nieuw succes in de strijd tegen Thielaviopsis (Vakbl. v. d. Bloem., 25 juni, p. 691)
Genetisch bedingte Veränderung bei einer Cyclamen-Sorte (Gartenwelt, 65, 19,p. 431)
Dr. G. Scholten en M. P. Beuzenberg
Wortelrot bij Cyclamen. Ervaringen met Tuzet als grondontsmettingsmiddel in de praktijk (Vakbl. v. d. Bloem., 3sept., p. 948)
Dr. G. Scholten, M. P. Beuzenberg e.a.
Ziektenbestrijding bloemen (Tuinbouwgids 1966, p. 382)

Dr. G. Scholten en W. van Marsbergen
Het gebruik van vloeibare en poedervormige bestrijdingsmiddelen in de
bloemisterij (Tuinbouwgids 1966,p. 378)

Dr. ir. W. Sytsema
Der Einfluss von Zucker und Chrysal auf die Haltbarheit von Schnittblumen (Garten Center, 6 (1), 1965,p. 1)
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Dehoudbaatneid van seringen (Vakbl.v.d.Bloem., 19maart, p.301)
Fysiologie en snijbloementeelt (Med. Dir. Tuinb., 28,6,p.330)
Bloeibeïnvloeding van Vriesea spelendens (Vakbl.v. d.Bloem., 27aug.,
p.922)
M. J. de With
Verwarmingstechnische problemen (Vakbl. v. d.Bloem., 26 nov.,
p. 1299)
Verwarmingstechnische wenken aan het begin van het stookseizoen
(Vakbl.v.d.Bloem., 17dec, p.1381)
P.v.d. Zwaard
De Azalea indica cultuur in Nederland (Vakbl. v. d. Bloem., 30juli, p.
819)
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ONDERWIJS
In onderstaand overzicht is weergegeven welke vormen van tuinbouwonderwijs in Aalsmeer en omstreken werden gegeven in de cursus
1965-'66 en hoeveel leerlingen hieraan deelnamen.
Middelbaar Tuinbouwonderwijs
1. Rijks Middelbare Tuinbouwschool

123

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

.

.

.

.

168
93
49

Vakonderwijs
5. Vakscholen voor Bloementeelt
6. Vakschool voor Bloemsierkunst

42
14

Speciale cursussen
7.
8.
9.
10.
11.

Moderne potplanten
Rozencursus
Cursus Bloembinden
Anjercursus
Cursus stooktechniek

15
53
21
15
20

Opleidingscursussen
12. Tuinbouwbedrijfsdeskundigen
L3. Tuinbouwpraktijkieraren

15
18

Het totale aantal leerlingen en cursisten bedroeg . . . .
646
De onder 1, 5, 6, 12 en 13genoemde vormen van onderwijs werden door
het Rijk georganiseerd.
De Lagere Tuinbouwschool staat onder beheer van de Hollandse Mij
voor Landbouw.
De onder 3 genoemde cursus werd door de Kon. Ned. Mij voor Tuinbouw en Plantkunde georganiseerd.
De L.T.B, verzorgt de organisatie van de Alg. Tuinbouwwintercursus te
Bovenkerk.
De cursussen 7, 8, 9, 10 en 11werden georganiseerd door de Commissie
voor Tuinbouwcursusonderwijs, waarin vertegenwoordigd zijn personen van de R.T.V.D., R.M.T.S., de Kon. Ned. Mij voor Tuinbouw en
Plantkunde, de Hollandse Mij van Landbouw, de Volta en de L.T.B.
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ONDERZOEK

pag.
Anjer

30

Anthurium

46

Azalea

48

Begonia

56

Chrysant

59

Cordyline

73

Cyclamen

74

Dahlia

78

Freesia

79

Gerbera

83

Helleborus.

87

Hydrangea.

. •

89

Impatiens

90

Kalanchoë

92

Nerine

94

Petunia

96

Poinsettia (Euphorbia)

99

Roos

101

Sering

112

Vinca

113

Violen

114

Vriesea
Diversen

.

115
118
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ANJER

SORTIMENTSPROEF 1964-1965
W. B e l g r a v e r
EE-materiaal
Deze proef is het vervolg van hetgeen in het vorige verslag vermeld
werd op bladzijde 40 e.v.
Wat betreft de beoordeling van de verschillende EE-stammen van de
rassen 'William Sim', 'White Sim', 'Crowley's Sim', 'Carry Sim' en
'G. J. Sim', opgeplant door verschillende kwekers, deze leidde tot de
volgende conclusie:
In de groep 'William Sim' behaalde de stam van de N.V. M. C. v. Staaveren te Aalsmeer het hoogste aantal punten. De gemiddelde produktie
aan bloemen per plant is van deze stam eveneens hoog.
De stam opgeplant door A. Bartels te Aalsmeer heeft iets hogere prod.,
echter met iets minder grote bloemen. Deze stam geeft daarentegen
weer minder gescheurde bloemen. Het aantal geoogste bloemen van
eerste kwaliteit was daardoor hoger.
In de groep 'White Sim' werden de stammen van de N.V.Hilverda & Co
en van de N.V.M. C.v. Staaveren, beide te Aalsmeer het hoogste beoordeeld. De produktie aan bloemen per plant is van de stam van de N.V.
Hilverda & Co hoger dan van de stam van N.V. M. C. v. Staaveren. Het
grootste aantal bloemen van eerste kwaliteit werd gesneden van de stam
van A. Bartels te Aalsmeer (minder gescheurde). Tevens het hoogste
aantal bloemen per plant.
In de groep 'Crowley's Sim' werd de stam van de N.V.M. C.v. Staaveren
het hoogst gewaardeerd (uitgezonderd de geur). Direkt daarop gevolgd
door de stammen ingezonden door Berk & Co en van de Anjer kwekerij
't Clooster. Het hoogste aantal bloemen van eerste kwaliteit werd gesneden van de stam van de N.V. M. C. v. Staaveren, het hoogste gemiddelde werd behaald door de stam van A. Bartels.
In de groep 'Carry Sim' werd de stam van J. Oud Kwekerij Dianthus te
Aalsmeer iets hoger gewaardeerd dan de andere. De cijfers voor bloemgrootte, groei en algemene indruk zijn iets hoger. Het hoogste aantal
bloemen van eerste kwaliteit werd gesneden van de stam van de N.V.
Hilverda & Co. Deze stam gaf ook een hoger gemiddelde per plant te
zien.
'G. J. Sim' EE ingezonden door M. Maarse & Zn te Aalsmeer werd in
vergelijk met een niet-EEstam van de N.V. Hilverda & Co iets hoger gewaardeerd. De niet-EEstam gaf echter meer bloemen per plant, meer
eerste soort bloemen en minder gescheurde.
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Produktie van de.verschillende EE stammen van diverse rassen en
van overeenkomstige stammen uit Denemarken, seizoen 1964-1966
Ras

perioden

'William Sim' EE
inz. A. Bartels, Aalsmeer

juli jan. '65
totaal
gem. p.
juli jan. '65
totaal
gem. p.
juli jan. '65
totaal
gem. p.

'William Sim' EE (23)
inz. N.V. Hilverda & Co,
Aalsmeer
'William Sim' EE (23)
inz. N.V.M. C.van Staaveren,
Aalsmeer
'William Sim'
inz. K. Stormly Hansen,
Denemarken
'White Sim' EE
inz. A. Bartels, Aalsmeer

'White Sim' EE
inz. Anjerkw. 't Clooster,
Heemstede
'White Sim'EE (23)
inz. N.V.Hilverda & Co,
Aalsmeer
'White Sim'EE (23)
inz. N.V.M. C.van Staaveren,
Aalsmeer
'White Sim'
inz. K. Stormly Hansen,
Denemarken
'Crowley's Sim' EE
inz. A. Bartels, Aalsmeer
'Crowley's Sim' EE (23)
inz. Berk & Co, Ter Aar

'Crowley's Sim' EE
inz. Anjerkw. 't Clooster,
Heemstede
'Crowley's Sim' EE
inz. N.V. Hilverda &Co,
Aalsmeer

dec. 1964
jan. '66
plant 28,3
dec. 1964
- jan. '66
plant 27,2
dec. 1964
- jan. '66

plant 28,2
juli - dec. 1964
jan. '65 - jan. '66
totaal
gem. p. plant 27,9
juli - dec. 1964
jan. '65 - jan. '66
totaal
gem. p. plant 30,3
juli - dec. 1964
jan. '65 - jan. '66
totaal
gem. p. plant 30,2
juli - dec. 1964
jan. '65 - jan. '66
totaal
gem. p. plant 30,0
juli - dec. 1964
jan. '65 - jan. '66
totaal
gem. p. plant 27,1
juli - dec. 1964
jan. '65 - jan. '66
totaal
gem. p. plant 27,5
juli - dec. 1964
jan. '65 - jan. '66
totaal
gem. p. plant 33,2
juli - dec. 1964
jan. '65 - jan. '66
totaal
gem. p. plant 30,2
juli - dec. 1964
jan. '65 - jan. '66
totaal
gem. p. plant 31,4
juli - dec. 1964
jan. '65 - jan. '66
totaal
gem. p. plant 29,8

Ie
srt

2e
srt

3e ge- knopsrt sch. pen

137 32
347 149
484 181

2
13
15

10
43
53

4

152 40
326 92
478 132

3
13
16

14
42
56

1

159 40
322 118
481 158

2
7
9

15
56
71

5

2 42
134 67
317 135 15 61
451 202 17 103
191 29
379 107
570 136
194 31
371 107
565 138

1
11
21
22 11
21
21

1
11
12

5

164 33
6
376 96 22 13
540 129 22 19
145 18
350 96
495 114

2
13
15

2
19
21

6

2
147 22
7
299 167 24 20
446 189 26 27
190 57
351 170
541 227

3 29
70
25
28 99

173 39
355 112
528 151

2
12
14 58
16 70

183 65
349 137
532 202

3 33
17 92
20 125

9

2 15
187 38
352 122 14 59
539 160 16 74
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Ras

perioden

le 2e 3e ge- knopsrt srt srt sch. pen

'Crowley's Sim' EE
inz. N.V.M.C.van Staaveren,
Aalsmeer

juli - dec. 1964
jan. '65 - jan. '66
totaal
gem. p.plant 31,4
juli - dec. 1964
jan. '65 - jan. '66
totaal
gem. p.plant 28,6
juli - dec. 1964
jan. '65 - jan. '66
totaal
gem. p.plant 32,3
juli - dec. 1964
jan. '65 - jan. '66
totaal
gem. p.plant 29,4
juli - dec. 1964
jan. '65 - jan. '66
totaal
gem. p.plant 26,0
juli - dec. 1964
jan. '65 - jan. '66
totaal
gem. p.plant 28,0

178
378
556

'Crowley's Sim'
inz. K. Stormly Hansen,
Denemarken
'Carry Sim' EE (23)
inz. N.V.Hilverda & Co,
Aalsmeer
'Carry Sim' EE (22)
inz. J. Oud, Aalsmeer

'G. J.Sim' EE (23)
inz. M. Maarse & ZN,
Aalsmeer
'G. J. Sim'
inz. N.V. Hilverda & Co,
Aalsmeer

45
132
177

5
16
21

19
53
72

5

116
80
315 158
431 238

5
12
17

57
62
119

2

176
375
551

44
136
180

2
11
13

15
70
85

5

149
354
503

45
85
130

3
11
14

19
56
75

8

95
372
467

28
90
118

1
12
13

4
30
34

4

146
347
493

31
124
155

1
23
24

12
12
24

8

'Zuidstekken'
Als conclusie uit deze proef met stekken afkomstig van moerplanten,
geteeld op de Canarische eilanden kan vastgesteld worden, dat de 'Zuidstekken' in het algemeen wat lagere beoordelingscijfers behaalden vergeleken met goede EE-stammen. De produktie aan bloemen is van
'William Sim' en 'White Sim', ondanks dat de stekken ca 3 maanden
later beworteld werden bij de Zuidstekken toch duidelijk hoger. Voor
het ras 'Crowley's Sim' — ook ca 3 maanden later beworteld — geldt
dit niet.
Ras

perioden

Ie 2e 3e ge- knopsrt srt srt sch. pen

'William Sim' Zuidstek
inz. N.V.Hilverda &Co,
Aalsmeer

juli - dec. 1964
jan. '65 - jan. '66
totaal
gem. p.plant 29,2
juli - dec. 1964
jan. '65 - jan. '66
totaal
gem. p.plant 31,3
juli - dec. 1964
jan. '65 - jan. '66
totaal
gem. p.plant 28,6

187
332
519

36
125
161

20
20

8
25
33

5

184
324
508

32
151
183

2
26
28

9
8
17

6

177
372
549

28
97
125

13
13

6
7
13

6

'William Sim' Zuidstek (23)
inz. G. Borgman & Zn,
Aalsmeer
'White Sim' Zuidstek
inz. N.V. Hilverda & Co,
Aalsmeer
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Ras
White Sim' Zuidstek
nz. G. Borgman & Zn,
Aalsmeer
Crowley's Sim' Zuidstek
inz. N.V. Hilverda & Co,
Aalsmeer
Crowley's Sim' Zuidstek
inz. G. Borgman & Zn,
Aalsmeer

perioden

l e 2e 3e ge- knopsrt srt srt sch. pen

juli - dec. 1964
jan.'65-jan.'66
totaal
gem.p.plant35,2
juli- dec.1964
jan.'65-jan.'66
totaal
gem.p.plant29,5
juli - dec.1964
jan.'65-jan.'66
totaal
gem.p.plant26,0

205

41

3

455
660

118
159

22
25

173 69
299 138
472 207

3
12
15

9

2 41
28 68
30 109

4

65

1

222 147
389" 212

21
22

167

40
61
101

Nieuwe rassen
'Renata', sport van 'Skyline', inz. Berk en Co: beoordelingscijfer niet
lager dan een Sim-sport. Uit ongeveer dezelfde kleurgroep.
Bloemproduktievrij goed, doch te veel gescheurde bloemen.
'Telstar', sport van 'Kokomo Sim', inz. 't Clooster, Heemstede. Geeft
minder bloemen dan 'Kokomo Sim'. Beoordelingscijfer ook
wat lager.
'John F. Kennedy' ('Jacqueline'), sport van 'Kokomo Sim', inz. N.V.
Hilverda &Co te Aalsmeer, vergeleken met:
'Orange Triumph', sport van 'Kokomo Sim',inz.N.V.M.C.v. Staaveren
te Aalsmeer. Deze laatste sport werd in het algemeen hoger
gewaardeerd dan devoorgaande of 'Kokomo Sim'. Bloemenproduktie beide sports vrijwel gelijk.
'Sunset', ingezonden door N.V.M.C.v. Staaveren: produktie gelijk aan
'Mandarin'. 'Sunset' geeft echter merkbaar minder kwaliteitsbloemen.
'Dazler', inz. C. Buis, België. Dit ras geeft een goede produktie. Beoordelingscijfer iets lager dan van 'Orange Triumph'.
'Helios',inz.N.V.M.C.v.Staaveren.Produktie aanbloemenminder dan
de helft van de produktie van een Sim-sport. Beoordelingscijfers niet onverdeeld gunstig.
'Spotlight', inz. N.V. M. C. v. Staaveren: produktie lager dan van Simsports in het algemeen. Beoordelingscijfers in dezeproef ook
lager.
'Harmonie',inz.A.Hooyman teAalsmeer.Ditrasgeeft meereerste soort
bloemen dan bv. 'Fanfare'. Beoordelingscijfer vooral in de
zomer beter.
'Dannebrög', inz. N.V. M. C. v. Staaveren. Vergeleken met 'S. Arthur
Sim' geeft dit ras minder bloemen. Overige eigenschappen
ook minder gunstig.
'Dr. Martin Buber', inz.Anjerkwekerij 't Clooster. Geeft meer bloemen
dan bv. 'Orchid Beauty'. In de nazomer wat lager, in februari wat hoger beoordeeld dan 'Orchid Beauty'.
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'Ivanhoe Sim', inz. G. Kouwenhoven te Uithoorn. Bloemproduktie lager
dan 'Kokomo Sim'. Ook het aantal gescheurde bloemen ligt
hoog.
'Moudy' —sport 'Carry Sim' —inz.J. Oud, Aalsmeer. Dit ras werd hoger
gewaardeerd dan 'White Sim' EE-stam Hilverda & C. Ook
de produktie is beter. In verhouding vrij wat bloemen meer
van eerste kwaliteit.
'Carry Sim selectie', inz. J. Oud. Beoordelingscijfer gelijk als van de
EE-stam 'Carry Sim' van J. Oud. Bloemproduktie iets lager.
'William Sim selected', inz. J. Koeleman, Nieuwveen. De beoordeling
van deze selectie was iets hoger dan bv. van 'William Sim'
EE-stam N.V. M. C. v. Staaveren. Het aantal bloemen is echter in vergelijk met deze EE-stam te laag.

Produktie van anjer-nieuwigheden.
Seizoen 1964-1965
(per proejvak 24 planten, tenzij anders
vermeld)
Ras

perioden

Ie 2e 3e ge- knopsrt srt srt sch. pen

'Renata' (23)
inz. Fa. Berk & Co, Ter Aar

juli - dec. 1964
jan. - febr. 1965
totaal
gem.p.plant 11,3
juli - dec. 1964
jan. - febr. 1965
totaal
gem. p.plant 9,5
juli - dec. 1964
jan. - febr. 1965
totaal
gem. p.plant 11,2
juli - dec. 1964
jan. - febr. 1965
totaal
gem. p.plant 11,0
juli - dec. 1964
jan. - febr. 1965
totaal
gem. p.plant 10,9
juli - dec. 1964
jan. - febr. 1965
totaal
gem. p.plant 10,1
juli - dec. 1964
jan. - febr. 1965
totaal
gem. p.plant 10,1
juli - dec. 1964
jan. - febr. 1965
totaal
gem. p.plant 11,5

153
4
157

70
30
100

2
1
3

45
30
75

—

151
11
162

48
4
52

2
2
4

25
4
29

—

202
11
213

36
8
44

1
1

14
6
20

—

205
8
213

42
6
48

3
3

20
4
24

—

177
7
184

48
14
62

5
5

27
12
39

—

188
14
202

32
6
38

2

1

2

1

174
12
186

45
1
46

1

8

1

8

195
10

52
14

3
1

11
10
21

'Telstar' (23)
inz.Anjerkw. 't Clooster,
Heemstede
'John F. Kennedy' (23)
(Jacqueline) E
inz. N.V. Hilverda &Co,
Aalsmeer
'Orange Triumph' E
inz. N.V.M. C.van Staaveren,
Aalsmeer
'Kokomo Sim' E (23)

'Mandarin' E
inz. N.V. M. C.van Staaveren,
Aalsmeer
'Sunset' (23)
inz. N.V.M. C.van Staaveren,
Aalsmeer
'Dazler'
inz. C. Buis, België
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205

66

—

—

Ras
'Helios'
inz. N.V. M. C. van
Aalsmeer

Staaveren,

'Spotlight'
inz. N.V. M. C. van
Aalsmeer

Staaveren,

'Harmonie'
inz.A. Hooyman, 1 aalsmeer

'Fanfare'

'Dannebrög'
inz. N.V.M. C. van
Aalsmeer

Staaveren,

'S. Arthur Sim' E
inz. N.V.M. C. van
Aalsmeer

Staaveren,

'Dr. Martin Buber'
inz.Anjerkw. 'tCl< soster,
Heemstede
'Orchid Beauty' E

'Ivanhoe Sim'
inz. G. Kouwenhoi; iwen,
Uithoorn
'Moudy'
inz. J. Oud, Aalsmeer

'Carry Sim' sel.

'Willim Sim' sel.

perioden

le
srt

2e
srt

3e
srt

juli - dec. 1964
jan. - febr. 1965
totaal
gem. p.plant 4,3
juli - dec. 1964
jan. - febr. 1965
totaal
gem. p.plant 8,6
juli - dec. 1964
jan. - febr. 1965
totaal
gem. p.plant 11,0
juli - dec. 1964
jan. - febr. 1965
totaal
gem. p.plant 9,4
juli - dec. 1964
jan. - febr. 1965
totaal
gem. p.plant 9,6
juli - dec. 1964
jan. - febr. 1965
totaal
gem. p.plant 10.9
juli - dec. 1964
jan. - febr. 1965
totaal
gem. p.plant 7,4
juli - dec. 1964
jan. - febr. 1965
totaal
gem. p.plant 6,4
juli - dec. 1964
jan. - febr. 1965
totaal
gem. p.plant 9,0
juli - dec. 1964
jan. - febr. 1965
totaal
gem. p.plant 31,2
juli - dec. 1964
jan. - febr. 1965
totaal
gem. p.plant 30,3
juli - dec. 1964
jan. - febr. 1965
totaal
gem. p.plant 24,3

81
2
83

17
3
20

1
1

139
5
144

38
20
58

180

ge- knopsch. pen

—
—

—

4

19
15
34

—

180

59
15
74

7
2
9

13
7
20

—

156
8
164

49
8
57

5

19
8
27

—

176
12
188

33
5
38

5

13
5
18

—

206
18
224

33
4
37

2

7
3
10

—

122
17
139

28
4
32

7

1
4
5

—

118
1
119

25

6

25

3
7
10

6

—

104
9
113

61
38
99

3
3

51
38
89

—

218
389
607

25
108
133

2
7
9

1
18
19

7

151 54
330 159
481 213

4
29
33

10
74
84

5

2
7
9

7
32
39

3

139
324
463

23
89
112

4

5

5

2

7
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SORTIMENTSPROEF 1965

W. B e l g r a v e r
Na het beëindigen van de proef anjernieuwigheden 1964 werd het gebruikte bed opnieuw met een 15-tal anjerrassen beplant. Deels nieuwe
rassen, deels bekende rassen ter vergelijking.
Ook voor deze proef werden de stekken half november 1964 beworteld
en in de eerste week van maart 1965 uitgeplant.
Na verschillende malen door de V.K.C. afd. anjers van de Kon. Ned. Mij
v. Tuinb. en Plantk. te zijn beoordeeld, kan de volgende beoordeling
gegeven worden.
Naast de beoordeling door bovengenoemde commissie werd ook de produktie aan bloemen vastgelegd.
'Brandaris', sport van 'S.A r t h u r Sim', inz. M. Maarse & Zn te Aalsmeer.
Produktie iets hoger dan van 'Floriade'. Beoordelingscijfer eveneens
gunstiger.
'Dannebrög', sport van 'S.A r t h u r Sim'.
'New Arthur Sim', sport van 'S.A r t h u r Sim', beide ingezonden door Fa
P. Kooy Gzn & Zn en 'Special', sport van 'S. A r t h u r Sim', ingezonden
door M. Maarse & Zn te Aalsmeer.
De beoordeling van deze laatste 3 sports luidt als volgt: in deze groep
behaalde 'New A r t h u r Sim' de hoogste waarderingscijfers.
Het grootste aantal bloemen werd echter gesneden van 'S.Arthur Sim',
die als vergelijking was opgeplant.
'Rose no. 1', inz. M. Maarse & Zn te Aalsmeer. Produktie lager dan bv.
'Crowley's Sim' of 'Keefers Cheri Sim'. Beoordelingscijfers ook lager.
'Rose no. 1', Rose no. 2' en 'Rose no. 3', alle drie ingezonden door Gebr.
Markman te Aalsmeer. Deze drie rassen behaalden voor de zomer gunstige beoordelingscijfers, in het winter halfjaar minder gunstige cijfers.
Ook het aantal eerste kwaliteitsbloemen ligt tamelijk ver beneden bv.
'Crowley's Sim' of 'Keefers Cheri Sim'.
Rose zaailing no. 25, inz. Chr. Jacobsen & Zn, Denemarken. Beoordelingscijfer in beide seizoenen goed. Zelfs iets beter dan van 'Crowley's
Sim'. Produktie echter wat aan de lage kant. Wel had het gewas bij het
oprooien de meeste geknopte scheuten die nog een aardige voorjaarsbloei zouden kunnen geven.
'Wit no. 1', inz. M. Maarse & Zn. Dit ras gaf in deze proef vrijwel hetzelfde aantal bloemen als bv. 'Moudy'. Echter meer eerste soort bloemen. Beoordelingscijfer in het algemeen gelijk aan 'Moudy'.
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Produktie van Anjernieuwigheden seizoen 1965-1966
Ras

perioden

Ie
srt

'Brandaris'
inz.M.Maarse & Zn,
Aalsmeer
'Floriade'
inz. Gebr. Markman,
Aalsmeer
'Dannebrög'

juli 65 - jan. '66
gem. p. plant 8,3

182

juli 65 - jan. '66
gem. p. plant 8,0

182

juli 65 - jan. '66
gem p. plant 6,7
juli 65 - jan. '66
gem. p. plant 9,0

141

1 9 — 5

198

17

2

4

6

juli 65 - jan. '66
gem. p. plant 10,3

227

17

2

—

8

juli 65 - jan. '66
gem, p. plant 9,5
juli 65 - jan. '66
gem p. plant 9,1
juli 65 - jan. '66
gem, p. plant 10,1
juli 65 - jan. '66
gem, p. plant 9,5

210 16

3

2

7

189 28

1

—

11

202 37

3 17

8

132 93

4 36

12

juli 65 - jan. '66
gem p. plant 7,3

131 39

'New Arthur Sim'
inz. Fa. P. Kooy Gzn & Zn,
Aalsmeer
'S. Arthur Sim'
inz. Fa. P. Kooy Gzn & Zn,
Aalsmeer
'Special'
inz. M.Maarse, Aalsmeer
Rose no. 1
inz.M.Maarse, Aalsmeer
'Crowley's Sim' E
Rose no. 1
inz. Gebr. Markman,
Aalsmeer
Rose no. 2
inz. Gebr. Markman,
Aalsmeer
Rose no. 3
inz. Gebr. Markman,
Aalsmeer
'Keefers Cheri Sim' E
Rose zaailing no. 25
inz. Chr. Jacobsen & Zn,
Denemarken
Wit no. 1
inz. M.Maarse, Aalsmeer
'Moudy'
inz. J. Oud, Aalsmeer

2e
srt

3e ge- knopsrt sch. pen

1 8 — 2
8

1

1

—

8
3

6 29

6

juli 65 - jan. '66
gem, p. plant 6,6

82 62 14 34

11

juli 65 - jan. '66
gem, p. plant 10,2
juli 65 - jan. '66
gem, p. plant 8,3

217 2 7 — 7
158 32

8

5

19

juli 65 - jan. '66
gem, p. plant 10,2
juli 65 - jan. '66
gem p. plant 10,3

224 20

1

7

6

219 26

1 —

9

7

VERGELIJKENDE PROEF METEE-STAMMEN VAN ANJERS
W. B e l g r a v e r
Deze proef is het vervolg van de op blz. 43 e.v. van het vorig verslag
vermelde gegevens.
Wat betreft deeindconclusie uit devergelijking tussen de verschillende
EE-stammen en het vrijwel soortgelijke materiaal uit Denemarken,
bleek dat hierin geen grote wijzigingen zijn gekomen.
37

Uit de produktiecijfers, afkomstig van de oogstperiode tot en met augustus 1965 bleek dat er geen grote verschillen in de totale produktie
aan anjers per plant geconstateerd konden worden.
De Deense stammen gaven echter in het algemeen minder eerste soort
bloemen. Een uitzondering werd gevonden voor de rassen 'Pink Dusty
Sim' en 'Tangerine Sim', waarbij één der Nederlandse stammen minder
eerste soort bloemen gaf.
In de volgende tabel zijn de verschillende gegevens weergegeven over
de oogstperiode van juli 1964 tot en met augustus 1965.
aantal bloemen gem.per plant

'William Sim'
N.V.Hilverda &Co,Aalsmeer
N.V.M.C.v.Staaveren, Aalsmeer
K.Stormly Hansen, Denemarken
'White Sim'
N.V.Hilverda & Co,Aalsmeer
N.V.M.C.v.Staaveren, Aalsmeer
K.Stormly Hansen, Denemarken
'Crowley's Sim'
N.V.Hilverda &Co,Aalsmeer
N.V.M.C.v.Staaveren, Aalsmeer
K.Stormly Hansen, Denemarken
'S.Arthur Sim'
N.V.Hilverda &Co,Aalsmeer
N.V.M.C.v.Staaveren, Aalsmeer
K.Stormly Hansen, Denemarken
'Pink Dusty Sim'
N.V.Hilverda &Co,Aalsmeer
N.V.M.C.v.Staaveren, Aalsmeer
K. Stormly Hansen, Denemarken
'Tangerine Sim'
N.V.Hilverda &Co,Aalsmeer
N.V.M.C.v.Staaveren, Aalsmeer
K.Stormly Hansen, Denemarken

Ie
srt

2e
srt

3e
srt

gesch.

totaal
%
gesch.

15,84
13,09
12,59

4,11
4,66
7,36

0,50
0,34
0,36

1,52
1,75
3,61

7,3
9,7
17,8

20,45
18,09
20,31

17,74
16,48
11,96

4,14
4,72
7,06

0,49
0,54
1,04

0,91
0,22
1,35

4,1
1,0
6,7

22,37
21,74
20,06

16,86
15,90
12,88

6,43
6,25
8,60

0,25
0,44
0,54

2,94
2,73
2,75

12,5
12,2
12,2

23,54
22,59
22,02

17,85
17,85
15,37

6,81
5,53
7,67

0,52
0,58
0,86

3,48
2,84
3,86

13,8
11,8
16,2

25,18
23,96
23,90

15,48
16,60
15,53

8,00
5,22
6,47

0,75
0,58
0,81

4,99
2,31
3,32

20,6
10,3
14,5

24,23
22,40
22,81

14,32
12,78
13,48

8,65
9,36
9,46

0,78
1,01
0,83

4,67
5,01
4,77

19,7
21,6
20,1

23,75
22,15
23,77

OPBRENGST DICHTGEPLANTE ANJERS
W. B e l g r a v e r
Planttijd

maart

Als gevolg van de veranderingen welke in de anjerteelt plaatsvinden,
werd op een klein gedeelte van de sortimentskas op een andere wijze dan
algemeen anjers uitgeplant.
In dit proefje werd l 1 ^ m 2 bed beplant met 100 'Crowley's Sim'-stekken.
De stekken werden 15 januari in een multiplaat beworteld en vervolgens op 2 maart uitgeplant. Dit gaf dus vrijwel hetzelfde effect als de
plantwijze waarbij 64planten per m 2 bed worden uitgeplant.
Bij het pluizen van deze planten welke niet getopt werden, bleven
slechts 4scheuten aan iedere stek over.
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De bedoeling was om na de hartbloem gesneden te hebben per plant
ongeveer nog 4bloemen te snijden, voordat de proef bv. in januari weer
beëindigd werd.
In totaal werden van 100planten 459bloemen gesneden nl. vanaf 14 juni
tot en met 4 december. Verdeeld over: 403 eerste soort, 52 tweede soort
en 4 derde soort. Hierbij waren slechts 15 bloemen met een gescheurde
kelk. In de volgende tabel zijn de aantallen bloemen opgenomen welke
per week werden gesneden. Deze weer vermenigvuldigd met de veilingprijs (C.A.V.) over die maanden, geeft het volgende te zien.
Week
14/ 6-19/ 6
21/ 6-26/ 6
28/ 6- 3 / 7
5/ 7-10/ 7
12/ 7-17/ 7
19/ 7-24/ 7
26/ 7-31/ 7
2/ 8- 7/ 8
9/ 8-14/ 8
16/ 8-21/ 8
23/ 8-28/ 8
30/ 8- 4/ 9
6/ 9-11/ 9
13/ 9-18/ 9
20/ 9-25/ 9
27/ 9- 2/10
4/10- 9/10
11/10-16/10
18/10-23/10
25/10-30/10
1/11- 6/11
8/11-13/11
15/11-20/11
22/11-27/11
29/11- 4/12
Totaal

aantal
bloemen
6
12
48
24
5

—
—
—

9
14
48
19
33
45
69
31
33
22
17
9
3
7
2
1
2

459

maandprijs
in et

totaal-opbrengst
ingld

9,3

1,67

8,7

6,70

11

7,81

9

14,94

23,9

26,77

24,7

3,70
61,59

Dit is p e r m 2 bed ƒ41,06.
Verminderen w e nu het bedrag aan geveilde bloemen met de meerkosten van de extra planten nl. 40 planten per m 2 x 28 et per stuk =
ƒ11,20, dan wordt de opbrengst per m 2 bed:
ƒ41,06 — 11,20 = ƒ29,86 of ± ƒ18,—per m 2 kas.
Waarschijnlijk kan bij wat later uitplanten het bedrag per m 2 beter
worden. In deze proef werden de meeste bloemen nog in een te goedkope tijd geveild.
Planttijd mei
Aansluitende op de opbrengstproef dichtgeplante anjers planttijd maart,
werden in het warenhuis 2 bedden met bewortelde anjerstekken beplant en wel met 64planten per m 2 bed.
Op het ene bed, dat een oppervlakte heeft van ca 10 m 2 , werden 640
stekken gepoot van Nederlandse herkomst; op het andere bed 640 stekken afkomstig van de Canarische eilanden (Zuidstekken).
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Na het aanwortelen werden deze stekken getopt, met de verwachting
omvan dezeplanten tegen het najaar een flinke oogst te hebben.
Beïnvloed doorhet minder gunstigeweer en detoestand waarin de kas
verkeerde, moest deze proef voortijdig, en wel op 13november, beëindigdworden.
Uit de resultaten van de volgende tabel kan afgeleid worden dat voor
een flinke najaarssnede waarschijnlijk enige weken later uitgeplant
moet worden.Daarbij moet aan het plantmateriaal de hoogste eisen gesteld worden.
Week

aantal gesneden bloemen
Zuidstekken
Nederlandse stekken

2/ 8- 7/ 8
9/ 8-14/ 8
16/ 8-21/ 8
23/ 8-28/ 8
30/ 8- 4/ 9
6/ 9-11/ 9
13/ 9-18/ 9
20/ 9-25/ 9
27/ 9- 2/10
4/10- 9/10
11/10-16/10
18/10-23/10
25/10-30/10
1/11- 6/11
8/11-13/11

89
224
111

12
159
34

20
174
283
260
190
158
134
148
50
44
23

21
182
322
303
163
177
80
79
43
23
14

1908

1612

Het aantal gesneden bloemen en de opbrengsten omgerekend naar veilingprijs (C.A.V.) zien erpermaand alsvolgt uit:
Maand

Zuidstekken
aantal bloemen opbr. in gld

424
737
680
67

augustus
september
oktober
november
totaal

1908

Nederlandse stekken
aantal bloemen opbr. in gld

46,64
66,33
162,52
16,55
292,94

205
828
542
37
1612

22,55
74,52
129,54
9,14
235,75

Ook in deze proef werden nog te veel bloemen gesneden in de tijd dat
deprijzen inhet algemeenniet hoog zijn.
Beide proeven met een gewijzigde plantafstand geven toch aanleiding
omhet onderzoek voort te zetten.

C O Ï - B E M E S T I N G BIJ DEANJER 'WHITE SIM'

Dr. ir. W. S y t s e m a
De opzet van deze in 1964begonnen proef isbeschreven op pag. 46van
het jaarverslag1964.
In januari 1965kon per dag 3-5 uur CO2gegeven worden, in februari
3-4uur, in maart 2*/£-4uur, in april 2-4uur gedurende 14dagen, in mei
2-4uur gedurende 8 dagen.
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Op 13mei is de CCVtoediening beëindigd omdat het luchten deze verder
onmogelijk maakte. Het gewas stond in een lage kas. Hierdoor ging het
in de loop van de zomer achteruit en is het in augustus gerooid.
De opbrengsten zijn tot en met juni genoteerd.
Resultaten
De volgende tabel geeft de opbrengsten per maand in 1965met en zonder
CO2.
Perioden
Ie soort
januari

+ CO2
— CO2
februari + CO2
maart

—
co 2
+ CO2

april

— CO2
+ CO2
— CO2
(+ )C02

mei
juni

— co

(+ )C022
— C02

309
272
335
192
402
247
107
63
216
144
678
561

2e soort
169
246
162
176
262
233
127
71
115
72
410
329

aantal bloemen
3e soort
115
193
212
356
389
434
242
249
108
124
573
500

gesch.

totaal

25
16
132
119
147
143
337
256
189
75
29
56

618
727
841
843
1200
1057
813
639
628
415
1690
1446

Wanneer we uit voorgaande tabel de opbrengstvermeerdering door CO2
bereikt, berekenen, blijkt deze in de winter negatief, behalve bij de
eerste soort, waarvan er ongeveer 13% meer geoogst zijn in januari en
zelfs ruim 70% meer in februari.
Ook later blijkt deze verschuiving naar de goede kwaliteit op te treden,
terwijl dan tevens de totale opbrengst door CO2vergroot wordt.
De volgende tabel geeft de meeropbrengsten door CO2 bij de verschillende steellengtes, in aantal bloemen en in % van de controle.
Periode
januari
februari
maart
april
mei
juni

Ie soort

2e soort

37
143
155
44
72
117

—77
—14
29
56
43
81

aantal bloemen
3e soort
gesch.
— 78
—144
— 45
— 7
— 16
73

9
13
4
81
114
— 27

totaal

in%

—109
— 2
143
174
213
244

—15,0
— 0,2
13,5
27,2
51,3
16,9

totaal
568
118
—217
194
663
12,9
In deze proef moeten we echter bedenken dat ook zonder C02-bemesting de C02-afdeling al 3,6-9,5% meer opbracht, zoals in het vorig jaarverslag is vermeld en dat de proefkas voor anjers minder geschikt was
daar deze te laag was.
Helaas neemt tenslotte in april-mei het aantal gescheurde bloemen
door CO2 toe.
Conclusie
Uit deze proef blijkt dat CO2,vooral in de winter en de eerste helft van
het tweede halfjaar de opbrengst heeft vermeerderd en de kwaliteit
heeft verbeterd, wanneer in september van het eerste halfjaar de CO2bemesting begint.
41

VIRUSZIEKTEN VAN ANJER
Ir. F. A. H a k k a a r t
Het belang van het "carnation etched ring" virus in anjers treedt de
laatste jaren steedsmeer op devoorgrond. Een probleem is of de symptomatiek voldoende betrouwbaar isvoor een nauwkeurige selectie. Het
virus kan zeer duidelijke ziektebeelden veroorzaken. Toetsing op dit
virus kan gebeuren door enting van het te onderzoeken monster op een
anjerplant van de cultivar 'Joker'. Een niet-anjer toetsplant is nog niet
gevonden.

Symptomen
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van „etched ring" virus in anjers

Om een mening te kunnen vormen betreffende het genoemde vraagstuk
werd de volgende proef opgezet. Er werden 100 gewortelde stekken
aangeschaft van de cultivars 'Tangerine Sim', 'Orange Triumph', 'Orchid Beauty' en 'Bella Sim' (hiervan 2 stammen).
De monsters werden opgepot en in een luisvrije kas gezet. Van elk monster werd een scheut geënt op een 'Joker'-plant. Bij deze 500planten zal
het verband nagegaan worden tussen de ziektebeelden van "etched
ring" virus in de plant zelf en de resultaten van de toetsingen van een
scheut van deze planten op 'Joker'.

VAATZIEKTEN IN AMERIKAANSE ANJERS
D r . G. S c h o l t e n
Grondontsmetting
In de praktijk werd een grondontsmettingsproef met methylbromide
uitgevoerd tegen Phialophora.
In een afgesloten tablet, waarin de anjers in zo ernstige m a t e waren
aangetast dat de kweker tot rooien had besloten, werd in november 1964
100gvan het middel per m 2 toegediend.
De bodemtemperatuur bedroeg 10-11° C; de plastic-afdekking werd na
drie dagen verwijderd. Twee weken na debehandeling werden de anjers
geplant, nadat toetsplanten, die een week eerder op het behandelde gedeelte waren gezet, geen schade van het middel hadden ondervonden.
In april verschenen de eerste symptomen van een Phialophora-aantasting op het onbehandeld gedeelte; in november was hier 56% van de
planten verloren gegaan. In de behandelde grond is de ziekte tot enkele
planten beperkt gebleven. Hier trad echter een half jaar na de behandeling in het gewas een beschadiging op die werd gekenmerkt door
geelverkleuring van de bladeren en insnoeren van de stengels, waardoor van een groot aantal planten één of meer scheuten volledig afstierven. Zolang voor dit verschijnsel geen bevredigende verklaring is
gevonden, kan — ondanks de goede werking tegen Phialophora — het
gebruik van methylbromide in de anjerteelt niet worden aanbevolen.
In het komende seizoen zullen in dit verband nieuwe proeven worden
opgezet.

Resistentieteelt
In deproef met zaailingen, verkregen door kruising van de Amerikaanse
anjer 'William Sim' met resistente planten van Dianthus caryophyllus
typen 'Chabaud' en 'Grenadin' (jaarverslag 1964, blz. 48-49) ging 88%
door Phialophora verloren.
Stekken van de overlevende planten zullen gebruikt worden om na te
gaan of in dit materiaal toch resistentie aanwezig is.
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VOETROTBESTRIJDING BIJ ANJERSTEK
W. B e l g r a v e r
In vervolg op de proeven over de bestrijding van voetrot in anjerstek
werden in november 1964 anjerstekken op verschillende tijdstippen in
de koelcel gebracht. Dit gebeurde met een zelfde partij in januari en
in februari 1965.
Geleid door de gedachte dat anjerstekken, zonder een prefentieve schimmelbehandeling, wellicht een grotere aantasting door voetrot zouden
laten zien, werd een proef opgezet met de stekken, die:
A afkomstig waren van een stekbedrijf waar de moerplanten regelmatig prefentief met de daarvoor geëeigende middelen werden gespoten
B van een bedrijf waar de moerplanten regelmatig gestoven werden.
Op de drie genoemde data waarop anjerstekken van bedrijf A en van
bedrijf B in de koelcel gebracht werden, werd er bij de helft van iedere
partij de stekvoeten met T.M.T.D.-stuifpoeder bepoederd voordat de
stekken in de cel werden opgeslagen.
Eind februari 1965werden alle stekken uit de cel gehaald. Nu werd een
tweede onderverdeling aangebracht. Van de vooraf wel en niet bepoederde stekken werd, voordat groeistof aan de stekvoeten werd gedaan,
bij de ene helft van de partij de voeten nagesneden.
De behandeling van de stekken werd daardoor als volgt:
bepoederde stekken; bijgesneden
bepoederde stekken; niet bijgesneden
niet bepoederde stekken; bijgesneden
niet bepoederde stekken; niet bijgesneden
Op de vakken van de anjertabletten op het bedrijf aan de Stommeerkade werd gedurende het teeltjaar 1965 de uitval door voetrot gecontroleerd.
Op ieder vak werden stekken, na voldoende beworteld te zijn, uitgeplant
zonder van te voren te zijn opgepot of verspeend.
In de nu volgende tabel is het aantal door voetrot uitgevallen planten
opgenomen.
Behandeling
Bedrijf A
geen TMTD; niet bijgesneden
geen TMTD; bijgesneden
wel TMTD; niet bijgesneden
wel TMTD; bijgesneden
Bedrijf B
geen TMTD; niet bijgesneden
geen TMTD; bijgesneden
wel TMTD; niet bijgesneden
wel TMTD; bijgesneden

aantal planten uitgevallen
nov.stek
jan.stek
febr.stek
0
0
0
0

0
3
6
0

0
0
0
0

16
11
3
2

17
6
2
0

4
2
3
1

Uit deze tabel kan afgeleid worden dat een vóórbehandeling van de
stekken, voordat deze voor enige tijd naar de koelcel gaan, een gunstige
werking heeft.
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Ook het later weer bijsnijden van deze stekken heeft een gunstig effect.
Het regelmatig preventief spuiten van de moerplanten had in deze proef
echter een groter effect en was beter dan stuiven.
Gezien deze resultaten werd een proef opgezet welke kan leiden tot
een spuitschema voor moerplanten en eventueel voor die anjerkassen,
welke bv. door een afwijkend plantverband een dichte stand vertonen.
Bovendien werd van de planten, gegroeid uit de stekken van deze voetrotproef, gedurende het teeltjaar 1965 de produktie aan bloemen vastgesteld.
Stekken van november, januari en februari werden gelijktijdig beworteld en daarna begin april uitgeplant.
De opbrengst, omgerekend per 100 m 2 kas, beplant met 22 planten per
m 2 bruto ( = paden meegerekend) was als volgt:
Stek van bedrijf A: nov.stek totaal 20.297 bloemen
jan.stek totaal 16.948 bloemen
febr.stek totaal 14.896 bloemen
Stek van bedrijf B: nov.stek totaal 19.532 bloemen
jan.stek totaal 16.273 bloemen
febr.stek totaal 13.111 bloemen
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ANTHURIUM

WOKTELROT EN BLADVLEKKENZIEKTE BIJ ANTHURIUM
D r . G. S c h o l t e n e n M. P. B e u z e n b e r g
In het afgelopen jaar bereikten ons veel vragen over de bestrijding
van wortelrot bij Anthurium scherzerianum.
Uit de zieke planten werden meestal schimmels van de geslachten
Pythium en Fusarium geïsoleerd. De wortelrotmoeilijkneden deden
zich vooral voor in hefst en voorjaar wanneer de watergiften te groot
waren en de temperatuur niet goed in de hand werd gehouden.
Het optreden van wortelrot ging in een aantal gevallen gepaard met een
aantasting door de bladvlekkenziekte Septoria anthurii.

*^
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Er werden bestrijdingsproeven tegen deze ziekte uitgevoerd waarbij
iedere 2weken werd gespoten met zineb, maneb, fermate, captan, phaltan, Tuzet, Dyrene en Antracol.
Alleen dit laatste middel, gespoten in een dosering van 5gper liter, leek
enig perspectief te bieden, maar bleek in grotere praktijkproeven toch
ook niet afdoende voor een volledige bestrijding van de bladvlekkenziekte.
De aantasting liep sterk terug toen men op het betreffende bedrijf het
wortelrot onder controle kreeg en de groei van het gewas verbeterde.
Ook elders in de praktijk vormt Septoria doorgaans geen probleem in
een goed groeiend gewas.
Ter bestrijding van wortelrot werd een proef genomen waarbij telkens
20 plantjes voor het overpotten met hun kluit werden gedoopt in één
van de volgende oplossingen:
SD 345 resp. 1, 2 en 3 cc per liter, zineb, maneb en captan 5 g per liter
en water (controle).
Na 14dagen bleek, dat het middel SD 345 niet door Anthuriums wordt
verdragen; de behandelde planten gingen verloren.
De middelen gaven alle een geringe stilstand in de groei te zien, zineb
en maneb het meest. Captan bleek het beste resultaat te geven. De hergroei bleek hier het best en de wortels herstelden zich door deze behandeling het snelst. Uit grotere praktijkproeven is gebleken dat 5 g
captan per liter water zeer goede resultaten geeft. Men dient er echter
op te letten dat de vloeistof goed in de potkluiten doordringt. Na de
behandeling dient er voorzichtig te worden gegoten.
Overmaat van water doet de invloed van de behandeling geheel te niet.
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AZALEA
PROEFMETOPLOPENDENaCl-CONCENTRATIES
IN HET GIETWATER IN SAMENHANG MET HET SUBSTRAAT
Ir. R. A r n o l d B i k
Dezeproef had ten doel de schadelijke grens voor de NaCl-concentratie
in het gietwater in afhankelijkheid van het substraat, voor Azalea vast
te stellen.
In de proef kwamen 6 gietwatervariaties voor nl. gedestilleerd water
met toevoeging van NaCl (keukenzout) op basis van 20,90,150,200, 240
en270mgClper 1.Dezekwamen incombinatie voormet 2substraten nl.
So1 volumedeel scherpzand + 6volumedelen doorgevroren zwartveen
en SI doorgevroren zwartveen.
Aldus ontstonden er 12 objectcombinaties; de proef geschiedde in 12voud volgens een schema, dat door Ir. Venekamp van het I.B. te Groningen was ontworpen.
Het plantmateriaal was éénjarig stek van Azalea 'Ambrosius' (op eigen
wortel). De planten stonden in 14 cm plastic pot en werden in de kas
gekweekt. Door beide substraten was vooraf 1gkoolzure kalk per 1 gemengd. Er werd 8keer met 250ml van een 2°/oo Alkrisal (18+ 6-f-12)oplossingperpot gegoten enwelop25juni,2,16en23juli,6en 13 augustus,3en 10september.Voorhetmakenvan demeststofoplossingen werd
per gietwaterbehandeling het desbetreffende gietwater als oplosmiddel
gebruikt.
Deplanten werden op 10juni opgepot; de gietwaterbehandelingen begonnen op 14juni; de proef eindigde op 23 november.
Tenslotte wordt vermeld dat deplanten „over dekop"werden gegoten;
bij iedere keer water geven werd zoveel water toegediend, dat er van
onder uit de pot water lekte.
Resultaten
Tijdens de proef werden enige malen (nl. op 20-7,8-9 en 11-11) het Clgehalte en het specifieke geleidingsvermogen van het gietwater bepaald. Het specifiek geleidingsvermogen is opgegeven bij 25° C.
gietwaterobject
mg Cl/l

spec. gel.
mmho's/cm

20--7
Cl
mg/l

8—9
spec. gel.
mmho's/cm

spec. gel.
mmho's/cm

11- -11
Cl
mg/l

20
90
150
200
240
270

0,084
0,319
0,525
0,735
0,802
0,912

19
91
147
199
237
269

0,087
0,329
0,520
0,686
0,804
0,892

0,099
0,330
0,521
0,690
0,817
0,900

18
88
142
194
232
260

Geconstateerd kan worden, dat de bepaalde Cl-gehalten de beoogde
waarden dicht benaderden.
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Van beide substraten werden voor het oppotten monsters genomen, die
door het Proefstation te Naaldwijk alspotgrond (inzetverhouding 1:25)
werden onderzocht.
substraat
SO

SI

org.
stofi

pH

NaCl 2

gloei-1
rest

stikstof2

fosfor 2

kali2

25
85

5,2
4,6

18
33

0,12
0,24

5,0
11,0

1,9
1,9

4,0
4,0

magnesium3
36
114

mangaan
2,3
1,9

1

in procenten van de droge grond
2 in mg per 100g droge grond
s in delen per miljoen (d.p.m.) van het extract

Volgens de analyses had S0 d.i. 1zand + 6doorgevroren zwartveen, een
veel lager organische-stofgehalte en een iets hogere pH dan SI d.i. doorgevroren zwartveen. Beide substraten waren arm aan voedingsstoffen.
Het A-cijfer in verzadigde toestand van SO was 181, van SI 552. (Dit
A-cijfer is het aantal grammen water, dat per 100 gram droge stof
maximaal kan worden opgenomen).
Aan het eind van de proef werd het aantal bloemknoppen per plant geteld, voorts werden schattingscijfers gegeven voor de kwaliteit, verbranding en bladkleur. Van het substraat werden het NaCl- en gloeirestgehalte (inzetverhouding 1 :5) bepaald. Deze gegevens staan in de
volgende tabel weergegeven.
bloemknoppen
p. plant

kwaliteit'

verbranding2

bladkleur s

S0: 1zand + 6doorgevroren zwartveen
20
0,08
15
90
0,14
46
150
0,18
69
200
0,23
99
240
0,25
113
270
0,29
141

23,3
24,1
20,8
21,7
23,1
22,2

6,5
6,5
6,1
5,0
5,5
5,5

1,0
1,0
1,1
1,5
1,8
1,8

2,5
2,7
2,3
2,2
2,7
2,3

SI:doorgevroren zwartveen
20
0,27
90
0,49
150
0,80
200
0,84
240
0,88
270
1,00

23,0
27,8
23,9
22,8
22,3
27,7

7,5
7,4
6,6
5,6
5,2
5,3

1,0
1,3
1,7
1,7
2,2
2,8

3,0
2,9
2,8
2,8
2,6
3,0

gietwaterobject
mg Cl/l

gloeirest

%

NaCl
mg/100 g

41
168
354
412
455
505

1

schaal kwaliteit: 3= zeer slecht, 5= onvoldoende, 7= behoorlijk, 9= zeer goed
2 schaal verbranding: 1= geen, 2= weinig, 3= matig, 4= veel, 5= zeer veel
schaal bladkleur: 1= zeer licht, 2= licht, 3= normaal, 4= donker, 5= zeer donker
3

Zoals uit kolom 2en 3valt op te maken, is het gloeirestgehalte zowel als
het keukenzoutgehalte als gevolg van de verhoging van het Cl-gehalte
van het gietwater duidelijk gestegen.
Voorts blijkt deze zoutophoging bij het pure doorgevroren zwartveen
aanmerkelijk sterker te zijn geweest dan bij het mengsel van zand en
doorgevroren zwartveen.
Het Cl-gehalte van het gietwater heeft geen merkbare invloed gehad op
het aantal bloemknoppen. Wel bestaat de indruk, dat de bloei op het
pure zwartveen iets rijker is geweest dan op het mengsel. De kwaliteit is
op het eerstgenoemde substraat, althans bij de beide laagste Cl-gehalten
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van het gietwater, duidelijk beter dan op het tweede.
De kwaliteitsverslechtering als gevolg van de verhoging van het Clgehalte van het gietwater is echter bij het pure zwartveen beduidend
groter dan bij het mengsel. Hetzelfde kan worden gezegd van de invloed
van het Cl-gehalte van het gietwater op de graad van bladverbranding.
Duidelijke bladverbrandingsverschijnselen waren pas zichtbaar in de
tweede helft van oktober.
De indruk was, dat de verbranding vooral optrad bij planten met een
goede vegetatieve ontwikkeling. Hiermede in overeenstemming is het
feit, dat de verbranding bij het zand-veenmengsel gemiddeld minder is
geweest dan bij het pure veen.
Voorts werd de indruk verkregen, dat aan de verbranding van het blad
een paars-bruine verkleuring, die vooral aan de onderzijde van het blad
goed zichtbaar was, voorafging. Het blad droogde vervolgens op deze
plekken in om tenslotte af te vallen.

Azalea 'Ambrosius'
Gietwaterproef 1965

Links: 20 mg Clperl
Rechts: 240 mg Clperl

Toen de eerste verbrandingsverschijnselen werden waargenomen, was
het verschil in ontwikkeling, ofschoon wel waarneembaar bij het pure
veen, tussen de lagere en de hogere Cl-gehalten in het gietwater niet
groot. De duidelijke terugval in kwaliteit der planten op het pure veen
tussen 90en 200mg Cl per 1 moet dan ook voornamelijk aan de opgetreden verbranding worden toegeschreven. Het ligt voor de hand de oorzaak van de verbranding te zoeken in de sterk gestegen NaCl-gehalten
in het substraat. Dat dit NaCl-gehalte bij het pure veen sterker is gestegen dan bij het zand-veenmengsel klopt met het feit, dat de toename
van de verbranding bij verhoging van het Cl-gehalte in het gietwater
bij het eerste substraat groter is geweest dan bij het laatste.
De bladkleur is bij het p u r e veen gemiddeld beter geweest dan bij het
zand-veenmengsel. De planten op het laatstgenoemde substraat waren
iets chlorotisch, hetgeen ten dele kan worden toegeschreven aan de iets
te hoge pH bij dit substraat.
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Conclusie
Gietwater met keukenzout als enige zoutcomponent kan reeds bij een
Cl-gehalte van 150mg per 1 een waarneembare kwaliteitsachteruitgang
bij Azalea teweegbrengen. Dit negatieve effect is bij puur doorgevroren
zwartveen groter dan bij een mengsel van zand en veen.
De kwaliteitsachteruitgang is voornamelijk het gevolg van bladverbranding, die in het najaar bij Cl-gehalten van 150 mg per 1en hoger,
acuut kan optreden.
Destijging van het Cl-gehalte van het gietwater weerspiegelt zich duidelijk in de verhoging van het NaCl-gehalte van het substraat, die voor
het pure veen weer groter is dan voor het zand-veenmengsel. De voorlopige indruk is dat de kwaliteitsdaling nauwer is gerelateerd aan het
NaCl-gehalte van het substraat dan aan het Cl-gehalte van het gietwater.

MOUTKIEMENTRAPPENPROEF MET AZALEA
I r . R. A r n o l d B i k e n P. v a n d e r Z w a a r d
Deze proef had ten doel de werkzaamheid van moutkiemen als meststof
na te gaan.
In deproef kwamen drie moutkiemgiften voor nl. 400,1200 en 2000 g per
m 2 ,verdeeld over twee keer. Voorts een object bemest met 320g Alkrisal
(18 -f 6-f- 12) per m 2 (Co-a) verdeeld over zestien wekelijkse giften d.i.
per keer 51van een 4ü/oo-oplossingper m 2 en ten slotte een object bemest
als het vorige m a a r met bovendien 120 g ureum per m 2 verdeeld over de
laatste zesweken (Co-b).
De proef werd verricht met éénjarige stek van 'Knut Erwin' en 'Avenir'
(op eigen wortel). Het substraat was naaldenbosgrond.
De proef werd in drievoud uitgevoerd op twee proefvelden nl. te Aalsmeer en te Loenen op de Veluwe. De proef ving aan op 30mei en eindigde op 10 oktober.
Resultaten
Aan het eind van de proef werden schattingscijfers gegeven voor de
bloemknopvorming, kwaliteit van het gewas en de bladkleur.
In devolgende tabel staan deze gegevens voor het proefveld te Aalsmeer
weergegeven.
Object

Co-a
Co-b
400 g m.k. per m 2
1200 g m.k. per m 22
2000 g m.k. per m

'Knut Erwin

f

'Avenir'

knopzetting '

kwaliteit 2

bladkleur 3

knopzetting

kwaliteit

bladkleur

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

9,0
9,5
6,1
7,7
8,5

3,8
4,5
2,3
2,7
3,1

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

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

4,0
3,9
2,5
2,7
2,7

1

Schaal knopzetting: 1= zeer slecht, 3= slecht, 5= onvoldoende, 7= goed, 9= zeer goed
2 Schaal kwaliteit: 3= zeer slecht, 5= onvoldoende, 7= behoorlijk, 9= zeer goed
3 Schaal bladkleur: 1= zeer licht, 2= licht, 3= normaal, 4= donker, 5= zeer donker
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Geconstateerd kan worden, dat verhoging van de moutkiemgift een
gunstige invloed heeft gehad op de kwaliteit, de knopzetting en de bladkleur bij de beide Azaleavariëteiten. De hoogste gift d.i. 2000 g per m 2
is bij de moutkiembemesting de beste geweest. De bemestingen met
kunstmest heeft echter niet voor de hoogste moutkiemgift ondergedaan;
bij 'Knut Erwin' gaven ze zelfs nog een betere kwaliteit en bladkleur.
Het verschil tussen de beide kunstmestobjecten beperkte zich tot een
iets betere bladkleur bij 'Knut Erwin' bij het object, dat ureum extra
had ontvangen.
In de volgende tabel staan de gegevens van het proefveld Loenen weergegeven.
Object
Co-a
Co-b
400gm.k.perm2
1200gm.k.perm22
2000gm.k.perm

'Knut Erwin'
knopkwalibladzettinj l
teit
kleur
8,5
8,5
6,5
7,3
7,7

8,5
8,5
6,3
7,7
8,0

3,7
4,0
2,0
2,3
2,2

knopzetting

'Avenir'
kwaliteit

bladkleur

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

8,8
8,5
6,3
7,5
8,0

3,8
4,0
2,3
2,5
2,3

In grote trekken vertonen de resultaten van het proefveld Loenen hetzelfde beeld als die van het proefveld Aalsmeer. Dat de kunstmestobjecten beter waren dan de hoogste moutkiemengift, kwam op dit proefveld nog iets duidelijker naar voren dan op het proefveld Aalsmeer.
Vooral de betere bladkleur bij de bemesting met kunstmest t.o.v. de
hoogste moutkiemengift springt in het oog.
Conclusie
Om met moutkiemen goede resultaten bij de Azaleateelt te bereiken
dient men zeer hoge giften te verstrekken nl. in de orde van 2000 g per
m 2 . De moutkiembemesting is dan niet beter, integendeel wat de bladkleur betreft zelfs iets slechter dan de bemesting met kunstmest volgens
het praktijkadvies.

STIKSTOFTRAPPEN-TOPTIJDSTIPPENPROEF BIJ AZALEA
I r . R. A r n o l d B i k e n P. v a n d e r Z w a a r d
Het doel van de proef was de invloed van de stikstofbemesting en die
van het toptijdstip in onderlinge samenhang op de ontwikkeling van
het gewas na te gaan.
In de proef kwamen de combinaties voor van de volgende behandelingen:
4 stikstoftrappen nl: 18,36,54 en 72 g N per m 2 ,
3 toptijdstippen nl: maart, april en mei.
In totaal waren er dus 12 objectcombinaties, die in drievoud werden
uitgevoerd volgens een proefschema van Ir.Venekamp van het Instituut
voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen. Er waren twee proefvelden:
Aalsmeer en Eelde. Substraat: doorgevroren zwartveen.
Plantmateriaal: éénjarig stek van 'Ambrosium'.
Afmetingen van een proefvak: 0,70 x 1,40 m.
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Aantal planten per proefvak: 20.
Aan niet-gevarieerde meststoffen werd gegeven:
18g P2O0,36gK2Oen 12gMgOper m2. Voor het planten werd 50g Sporumix A per m2 over alle vakken uitgestrooid.
De bemesting werd geheel in opgeloste vorm toegediend en verdeeld
over 15 etappen nl. 4, 11, 18 en 25 juni, 2, 9, 16, 23 en 30 juli, 6, 13,20 en
27 augustus en 3en 10 september.
Hiervoor werden technisch zuivere verbindingen gebruikt:
stikstof als ammoniumnitraat (34,4%N), fosfor als monokaliumfosfaat
(51,6% P2O5), kalium als monokaliumfosfaat (30,6%K20) en kaliumsulfaat (51,1% K2O) en magnesium als magnesiumsulfaat (16,4% MgO).
De proef ving aan op 30 mei en eindigde op 10 oktober.
Resultaten
Aan het eind van de proef werden schattingscijfers voor knopzetting,
kwaliteit van de planten en bladkleur gegeven. Voor de schaal van deze
schattingscijfers wordt verwezen n a a r de moutkiemtrappenproef.
In de volgende tabel staat de gemiddelde invloed van de stikstofbemesting op de drie kenmerken weergegeven.
Stikstofgift
gN/m 2
18
36
54
72

knopzetting
Aalsmeer Eelde
3,7
4,3
5,8
5,0
6,7
5,4
7,3
5,8

kwaliteit
Aalsmeer Eelde
5,2
4,8
6,8
5,7
7,7
6,5
8,0
6,8

bladkleur
Aalsmeer Eelde
2,7
2,3
3,7
3,0
4,0
3,3
4,3
3,9

Zoals de cijfers uit de tabel aantonen heeft de stikstofbemesting een
positieve invloed uitgeoefend op alle drie bepaalde kenmerken. In het
bijzonder de knopzetting te Aalsmeer heeft gunstig gereageerd op de
verhoging van de stikstofgift. De beste resultaten kwamen voor bij de
hoogste stisktofgift. Over het algemeen heeft het gewas te Aalsmeer
meer van de stikstofbemesting geprofiteerd dan te Eelde.
In de volgende tabel staat de gemiddelde invloed van het toptijdstip op
de drie kenmerken weergegeven.
Toptijdstip
maart
april
mei

knopzetting
Aalsmeer Eelde
8,3
6,4
7,4
6,7
2,8
2,2

kwaliteit
Aalsmeer Eelde
8,1
6,1
7,8
6,6
5,0
5,1

bladkleur
Aalsmeer Eelde
4,0
3,2
3,9
3,3
3,1
3,0

Uit de tabel valt op te maken, dat toptijdstip later dan april in het algemeen een sterke terugslag geeft wat de knopzetting betreft. Het verschil
tussen m a a r t en april is niet groot. Te Aalsmeer was een tendens aanwezig, dat maart gunstigere resultaten opleverde dan april; te Eelde
w a s daarentegen het omgekeerde het geval.
Van een duidelijke interactie tussen stikstofbemesting en toptijdstip is
in deze proef niets gebleken.
Conclusie
Azalea reageert gunstig op betrekkelijk hoge stikstofgiften. Toppen later dan april moet bij 'Ambrosius' worden afgeraden.
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DE WERKING VAN GROEIREMMENDE STOFFEN BIJ AZALEA

D r . i r . W. S y t s e m a
In kleine potten van 10 cm doorsnede zijn twee maal getopte Azaleaplanten van diverse rassen opgepot.
Toen de jonge scheuten 2-3 cm lang waren, zijn de behandelingen met
remstoffen uitgevoerd t.w. op 30juni 1965bij het ras 'Hexe' en op 16 juni
1965 bij de andere rassen. Per behandeling zijn 20 planten gebruikt. De
planten stonden in de kas en zijn vanaf half november koud gehouden
(5-10° C).Daarvoor was de temperatuur minimaal 15° ± 3° C.
De uitgevoerde behandelingen zijn:
a. bespuitingen met 0,125 of 0,25% CCC met uitvloeier, éénmaal of
tweemaal met veertien dagen tussenruimte of één bespuiting met
0,1 of 0,25% B-9 (20 resp. 50 cc B-9 per liter) bij de rassen 'Schäme',
'Avenir' en 'Red Wing'.
b. één bespuiting met dezelfde B-9 concentraties of twee bespuitingen
met dezelfde CCC concentraties bij de rassen 'Robert van Oost', 'Ambrosius', 'Hexe' en 'Melanie'.
Resultaten
CCC, als bespuiting toegediend, veroorzaakt bij de meeste rassen wel
een snellere en betere bloemknopaanleg.
Eén bespuiting met de gebruikte concentraties was echter reeds voldoende om binnen twee weken een bladverkleuring te veroorzaken bij
de rassen 'Schäme', 'Melanie', 'Ambrosius' en 'Robert van Oost'.

CONfROLE

B-9 O i 2 S *

Azalea 'Hexe'
Rechts: groeiremming door bespuiting met 0,25% B-9, zichtbaar ongeveer
maanden na de behandeling
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Azalea 'Robert van Oost'
Verbetering van de bloemknopaanleg na bespuiting met 0.259c B-9, zichtbaar
ongeveer 4 maanden na de behandeling.
C = controle
B •- behandeld met B-9

Hierbij wordt de bladpunt wit, de uiterste punt soms weer bruin of
roodbruin. Enige tijd later valt het aangetaste blad meestal af. De B-9
bespuitingen beschadigen het blad niet, versnellen en verbeteren wel
de bloemknopaanleg en remmen de scheutgroei.
De waarnemingen, gedaan op 24 september 1965, dus drie maanden na
de eerste behandeling met B-9, lieten zien dat rassen als 'Hexe', 'Melanie' en 'Red Wing', dievrij lange scheuten vormen, door B-9 in hun groei
geremd worden en duidelijk kortere scheuten maken, speciaal na bespuiting met 0,25% B-9. De andere rassen blijven zonder B-9 al kort en
worden door B-9 niet lager.
De verbetering van de bloemknopaanleg zien we soms in het ontstaan
van een iets dikkere bloemknop, meestal echter in het ontstaan van
méér in plaats van één bloemknop per scheut.
Dit laatste was zichtbaar bij de rassen 'Schäme', 'Red Wing' (zeer duidelijk), 'Hexe', 'Melanie' en 'Ambrosius' (weinig opvallend).
Het ras 'Robert van Oost' maakt zonder B-9 al korte takken met enige
meervoudige bloemknoppen.
Conclusie
B-9verkort de scheuten van Azalearassen, die lange scheuten vormen en
doet bij veel rassen het aantal meervoudige bloemknoppen toenemen.
CCC bespuitingen hebben hetzelfde effect, doch beschadigen vaak het
blad.
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BEGONIA
SORTIMENTSVERGELIJKING LORRAINE-BEGONIA'S
R. J. S c h m i t t
Onder de groep Lorraine-Begonia's, behorende tot de zg. Winterbloeiende Begonia's, bevinden zich een aantal rassen voornamelijk in de rose
kleur, die heel weinig of niet zichtbaar van elkaar verschillen.
Teneinde meer duidelijkheid en inzicht in deze rassen te verkrijgen werd
dit j a a r een sortimentsvergelijking opgezet.
Daartoe werden van een drietal van de meest gesorteerde Begoniabedrijven de beschikbare rassen aangekocht, in totaal 14rassen. Van elk
ras werden 20 stuks betrokken. De planten werden in de maand maart
als kleine planten met een potkluitje geleverd.
Na meerdere keren getopt te zijn, stonden deze planten begin december
in volle bloei en werden onder meer tentoongesteld op de Maandelijke
Keuring van de Kon. Ned. Mij voor Tuinbouw en Plantkunde op 14 december 1965,waar verschillende rassen het Getuigschrift van Verdienste behaalden.
De volgende rassen waren bij deze sortimentsvergelijking betrokken:
'Rode Eges Favorite'. Dit is een rode sport van de vroeger zeer veel gekweekte donkerrose 'Eges Favorite'. Beide rassen worden tegenwoordig
heel weinig meer gekweekt, omdat ze minder houdbaar zijn dan de
nieuwere rassen, nl. de zg. Marina-typen. Het ras 'Eges Favorite' vormt
een goed vertakte plant en bloeit rijk met vrij kleine bloemen. Dit ras is
bijzonder geschikt om als hangplant te worden gekweekt.
'Weisze Schnee'. Dit ras is ook bekend als 'Witte Lorraine'. Een rijkbloeiend ras met kleine bloemen, welke de neiging hebben om iets n a a r
rose te verlopen. Dit ras is ook als hangplant geschikt, m a a r wordt heel
weinig meer gekweekt. De rassen 'Rode Eges Favorite' en 'Weisze
Schnee' bloeien iets vroeger dan de Marina-typen.
'Marina'. Dit ras wordt vooral de laatste 10j a a r veel gekweekt. De kleur
is helderrose. Deze cultivar heeft grotere bloemen en veel forser blad
dan 'EgesFavorite'.De groeiwijze van deMarina-typen isenigszins stijf,
vandaar dat ze als hangplant ongeschikt zijn. Doordat ze aanmerkelijk
houdbaarder zijn, hebben de Marina-typen 'Eges Favorite' vrijwel verdrongen.
'Donkere Marina'. Dit iseen sport van de vorige,waarvan, zoals de naam
al aanduidt, de bloemkleur donkerder is. Bovendien is de groei iets
forser dan van de vorige.
'Regent'. Dit is momenteel één van de meest gekweekte rassen uit de
Lorraine groep en tevens een van de rassen met de grootste bloemen.
De bloemkleur wijkt nauwelijks af van die van 'Marina'.
'Sigjrid'. Helder rose van kleur. De bloemen zijn veel kleiner dan die
van het vorige ras.De bladrand is bij dit ras vrij sterk gekarteld. Tevens
isdit ras één van de meest compacte groenbladige vormen uit de Marinagroep en doet wat de groeiwijze betreft wel iets denken aan 'Konkurrent compacta'. Dit laatste ras is vrijwel uit de cultuur verdreven.
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Begonia 'Regent

'Marianne'. De kleur van de bloemen van dit ras is helder rose; het blad
is bronskleurig. Deze cultivar groeit vrij traag en blijft compact en wordt
heel weinig meer gekweekt.
'Ida'. Deze cultivar wordt wel als een verbetering van de vorige beschouwd. Zowel de kleur van het blad als die van de bloem is iets donkerder dan bij het vorige ras.
'Improved Solbacken'. Een donkere sport van het oude ras 'Solbacken'.
Een min of meer steil groeiend type met vrij kleine donkerrose bloemen.
Ook dit ras wordt heel weinig meer gevraagd.
'Snowprinces'. Dit is een uitgesproken Marina-type en wordt ook wel
aangeduid als 'Witte Marina'. Een ras met grote bloemen, dat wat de
groeiwijze betreft sterk overeenkomt met 'Marina'. Dit ras bloeit nogal
laat; verwacht wordt dat deze cultivar 'Weisze Schnee' geheel zal verdringen.
Thans volgen nog enkele rassen welke praktisch niet van elkaar te
onderscheiden zijn, nl. 'Marietta' en 'Carolina'. Beide rassen zijn helderrose van kleur en vertakken zich goed. De bladeren en bloemen zijn misschien iets kleiner dan van het ras 'Marina'.
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Begonia 'Ida'

De rassen 'Nordlijs' en 'Princes Astrid' hebben eveneens een zeer grote
overeenkomst met elkaar. Beide rassen hebben helderrose bloemen en
verschillen met 'Marina' hebben we niet kunnen ontdekken.
Bovengenoemde Begonia's zijn voor het merendeel afkomstig uit de
Skandinavische landen en in deze landen schijnt evenals in Duitsland
het ras 'Nordlijs' tot de meest gekweekte rassen te behoren.
Conclusie
Deze rassenvergelijking heeft wel duidelijk gemaakt dat verschillende
rassen moeilijk of in het geheel niet van elkaar te onderscheiden zijn.
Het is dan ook geenszins uitgesloten, dat bepaalde rassen onder verschillende namen voorkomen.
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CHRYSANT

KEURING VAN CHRYSANTENNIEUWIGHEDEN
J. W. F r a n s e n
Door zeven kwekers werden nieuwigheden van chrysanten ingezonden
voor opplanting op het Proefstation.
In totaal werden zeven en zeventig cultivars opgeplant, waarvan er tien
werden teruggevraagd.
Het chrysantencomité van de Vaste Keurings Commissie van de Kon.
Ned. Mij voor Tuinbouw en Plantkunde kende het Getuigschrift van de
Proeftuin toe aan de volgende cultivars:
Middelgroot - buitenteelt
'Alec Bedsen'
inzender L.A. Hoek, Den Haag
'Clingendaal Gold'
inzender L.A.Hoek, Den Haag
'Rood 2/64'
inzender P. v. d. Kamp, Roelofarendsveen
'Tally Ho'
inzender P.v. d.Kamp, Roelofarendsveen
'Stardust'
inzender P.v. d.Kamp, Roelofarendsveen
TI-S' (op één)
inzender W. Serton, Vleuten
TII-S' (op één)
inzender W. Serton, Vleuten
Tros - buitenteelt
'Lilian Hoek'
inzender L.A.Hoek, Den Haag
'Lilian Hoek' (Rood)
inzender L.A.Hoek, Den Haag
'Goud Elsje'
inzender L.A.Hoek, Den Haag
'Gigolette'
inzender P. v. d.Kamp, Roelofarendsveen
'Roland Rose'
inzender P.v. d.Kamp, Roelofarendsveen
'Seaspray'
inzender P.v. d.Kamp, Roelofarendsveen
'Rijnsburgs Roem'
inzender P.v. d.Kamp, Roelofarendsveen
'Yellow Trinten Gold' inzender M. deVries, Aalsmeer
Middelgroot - kasteelt
'Silver Red'
inzender C.deJong, Roelofarendsveen
'Sunvalley'
inzender P.v. d.Kamp, Roelofarendsveen
'Bourgogne'
inzender P.v. d.Kamp, Roelofarendsveen
'Blaze'
inzender P.v.d. Kamp, Roelofarendsveen
'Yellow Marvell'
inzender P.v. d.Kamp, Roelofarendsveen
Tros - kasteelt
'Italie'
inzender P.v. d.Kamp, Roelofarendsveen
'Brigitte Red'
inzender P.v. d.Kamp, Roelofarendsveen
'Emerentia'
inzender P.v. d.Kamp, Roelofarendsveen
'Beamville Yellow'
inzender Riviera Plant Company, De Lier
'Highbrown'
inzender Riviera Plant Company, De Lier
EERSTE PROEF MET LANGZAAMWERKENDE MESTSTOFFEN
BIJ POTCHRYSANTEN
I r . R. A r n o l d B i k
De proef had ten doel de werkzaamheid van verschillende soorten langzaamwerkende meststoffen bij potchrysanten na te gaan.
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Vergeleken werden drie granulaties van Magamp nl. 'coarse', 'medium'
en 'pinhead' en Floranid.
Magamp is een langzaamwerkende meststof op basis van magnesiumammoniumfosfaat en bevat 8%>stikstof, 40% fosfor en 14% magnesium.
Floranid bevat 2,8% nitraat-stikstof en 25,2% langzaamwerkende stikstof op basis van crotonylideen-di-ureum.
Van elke genoemde meststofsoort werden 6trappen aangelegd nl. 2,4,6,
8,10 en 12gper 1 substraat. Voorts was er een controle-object, dat werd
bemest met 2g Pokon (16 -f 21 + 27) en 1,04 g ureum per 1(d.i. 800 mg
N, 420 mg P2O5 en 540 mg KaOper 1).
In totaal waren er dus 25objecten; de proef werd in 12-voud uitgevoerd.
Alle objecten ontvingen 330 mg Sporumix A en 1g kaliumsulfaat per 1,
de Floranid-objecten bovendien 1 g dubbelsuperfosfaat per 1.
Het substraat bestond uit 1 volumedeel duinzand vermengd met 9
volumedelen doorgevroren zwartveen, waaraan 5gDolokal per 1mengsel was toegevoegd.
Plantmateriaal: beworteld stek van 'Discovery'.
Opgepot werd in stenen 9 cm pot (no. 17).
De proef ving aan op 23april en eindigde op 24 juni.
Resultaten
Aan het eind van de proef werd een aantal waarnemingen verricht.
Deze staan in de volgende tabel weergegeven.
Objecten

planthoogte
cm

plantdiam.
cm

controle
M. 'coarse'

22,1
14,8
17,2
19,1
20,0
21,3
21,4
16,2
20,0
19,9
20,7
21,6
21,4
16,7
20,1
20,4
21,9
20,4
21,5
20,8
21,8
23,2
23,8
22,8
20,5

21,1
14,8
16,8
18,8
19,6
20,8
20,6
16,2
18,6
19,5
20,0
21,3
21,0
16,5
18,5
20,3
20,9
21,0
22,8
19,5
21,4
21,7
23,0
22,3
20,3

2g/l
ti
4„
6„
„
8„
„
tt
10 „
12 „
tt
M. 'medium' 2g/l
4„
,,
6„
„
8„
,,
10 „
,,
12 „
„
M. 'pinhead' 2g/l
4„
,,
a
6„
8„
,,
10 „
a
12 „
„
Floranid
2g/l

„
,,
,,
,,
,,
1
2

4„

6„
8„
10 „
12 „

hoofd- bloemen
takken
en
per
knoppen
plant p. plant
6,2
4,3
5,3
6,1
6,4
7,2
5,9
4,8
5,7
6,3
6,2
6,5
6,5
4,8
5,8
6,6
6,6
6,3
6,3
5,9
6,9
6,3
6,4
6,1
5,7

30,6
11,5
18,8
25,0
26,8
31,3
28,8
14,8
22,5
25,9
25,7
28,8
27,9
14,1
22,8
24,7
27,4
27,1
27,8
24,9
30,8
32,2
32,8
33,0
26,5

kleur- 'tipbui
cijfer '

2,9
2,3
2,6
2,6
2,9
2,7
2,6
2,2
2,4
2,5
2,7
2,7
2,7
1,9
2,2
2,3
2,3
2,4
2,0
2,8
3,0
3,1
3,2
3,2
3,4

Schaal bladkleur: 1 = zeer licht, 2= licht, 3= normaal, 4= donker, 5= zeer donker
geen, 1= zeer weinig, 2 = weinig, 3 = matig, 4 = veel, 5 = zeer veel
Schaal 'tipburn': 0 =
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0,1
0,6
0,5
0,9
0,6
1,2
1,3
0,4
0,5
1,0
0,8
0,3
0,7
1,3
0,0
0,4
1,2
1,0
1,0
0,3
0,1
0,8
0,5
0,2
0,3

Planthoogte en -diameter blijken bij de drie Magampgranulaties bij de
hogere giften te zijn toegenomen. Bij Floranid namen hoogte en diameter van de plant ook toe tot 8 g per 1;bij nog hogere giften namen ze
echter af.
Het aantal hoofdtakken per plant steeg ook bij hogere meststofgiften;
bij Floranid was een optimum waar te nemen bij 8 g per 1.

Chrysanthemum
'Discovery'
Van links naar rechts:
Controle, 2, 8 en 12g Floranid per l substraat

De stijging van de bloemproduktie met hogere meststofgiften was bij
de drie Magampgranulaties sterk; de optimale gift was ongeveer 10 g
per 1.
Ook bij Floranid was een toename van de bloemproduktie met hogere
meststofgift waar te nemen, evenwel niet zo uitgesproken als bij Magamp. Hierbij wordt opgemerkt, dat de bloemproduktie bij de laagste
gift d.i.2gper 1, bij Floranid 88-113% groter is dan bij de Magampgranulaties. Dit kan voornamelijk worden toegeschreven aan het veel hogere
gehalte aan stikstof van het eerste merk t.o.v. het laatste.
Het optimum voor Floranid lag bij 10gper 1.
Alle drie granulaties van Magamp gaven een te lichte bladkleur; de
bladkleur werd lichter in de volgorde 'coarse', 'medium', 'pinhead'. De
bladkleur bij Floranid was boven een gift van 2g per 1 normaal.
'Tipburn' (verbranding van de bladtop) kwam bij Magamp meer voor
dan bij Floranid.
Vergeleken met de controle hebben de optimale Magampgiften van
8-10 g per 1geen verbetering opgeleverd. Integendeel, wat de bloemproduktie betreft, kon alleen 'coarse' met 10 g per 1 de controle-bemesting evenaren.
Van Floranid kan worden gezegd, dat deze bij de optimale gift van ca
8 g per 1 een kleine verbetering t.o.v. de controle te zien heeft gegeven.
Een merkwaardigheid was, dat de bloemen van de planten bij de controle gemiddeld 2 à 3 dagen later opengingen dan die bij de andere objecten.
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Chrysanthemum 'Discovery'
Van links naar rechts:
Controle, 2,8en 12 gMagamp-„coarse"per 1 substraat
Conclusie
Wegens de gunstige resultaten met Floranid heeft het zin de proeven
met deze meststof voort te zetten.
Toepassing van Magamp lijkt minder interessant voornamelijk wegens
de ongunstige invloed er van op de bladkleur.

TWEEDE PROEF MET LANGZAAMWERKENDE MESTSTOFFEN
BIJ POTCHRYSANTEN
I r . R. A r n o l d B i k
Dezeproef had ten doel dewerkzaamheid van diverse langzaamwerkende meststoffen in samenhang met het substraat na te gaan.
Vergeleken werden drie meststofvariaties, t.w. Floranid en twee granulaties van Nitroform nl. 'Powder blue' (poeder) en 'Blue chip' (korrels).
Nitroform is een langzaamwerkende stikstofmeststof op basis van
ureumformaldehyde met een stikstofgehalte van 38%.
Van elke meststof werden 6giften verstrekt t.w.:2,4, 6,8,10 en 12 g per
1 substraat.
Bovenstaande behandelingen kwamen voor in combinatie met twee
substraten: SO 1 volumedeel scherp zand + 1 , 5 volumedelen doorgevroren zwartveen, SI 1 volumedeel zand -j- 9volumedelen doorgevroren
zwartveen. Het zwartveen was van te voren bekalkt met 5 g Dolokal
per 1.
De proef, die dus 36 objecten omvatte, geschiedde in twaalfvoud volgens een schema van ir. Venekamp van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen.
Alle objecten ontvingen voorts 400mg P2O5 per 1 als dubbelsuperfosfaat,
600 m g K2Oper 1 als zwavelzure kali en 333 m g per 1Sporumix A per 1
substraat.
Opgepot werd in 9cm stenen pot (no. 17).
Plantmateriaal: bewortelde stek van Chrysanthemum 'Princess Ann
Golden Yellow'.
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Resultaten
Het onderzoek wees uit, dat het substraat SO respectievelijk SI ca 52
en ca 200 g water per 100 g stoofdrooggewicht kon opnemen. Aan het
eind van de proef werden verschillende waarnemingen aan het gewas
verricht. Deze staan in de volgende tabel weergegeven. De objecten zijn
hierbij gemakshalve met een codering van 3cijfers aangegeven. De verklaring hiervan isalsvolgt: het eerste cijfer vermeldt de substraatvariatie (0 of 1), het tweede cijfer (1 tot 3) de meststofvariatie volgens de
volgorde als bovenstaand en het derde cijfer (1 tot 6) de variatie in de
meststofgift ook in de volgorde als bovenstaand.
Object

011
012
013
014
015
016
021
022
023
024
025
026
031
032
033
034
035
036
111
112
113
114
115
116
121
122
123
124
125
126
131
132
133
134
135
136

planthoogte
cm

plantdiameter
cm

bloemen
en knoppen
per plant

hoofdtakken
per plant

kleurcijfer

33,8
34,2
31,6
22,1
9,4
10,8
32,2
32,6
31,7
28,8
26,9
28,9
31,4
32,9
32,7
30,8
24,8
23,6
32,8
29,8
30,7
29,4
23,7
25,7
31,5
32,1
32,1
31,1
30,0
28,7
31,6
31,2
29,9
32,3
31,9
30,5

21,9
22,8
20,0
14,4
7,7
8,0
20,9
21,5
21,3
18,9
17,5
19,0
19,7
21,1
23,5
21,5
16,5
14,9
23,3
22,5
21,1
19,2
15,2
15,0
20,0
23,4
23,0
21,9
21,2
19,7
19,9
21,8
21,3
21,3
22,1
21,4

10,4
10,2
8,1
4,3
1,5
2,1
9,3
9,3
9,4
7,0
5,9
6,7
8,1
10,3
10,4
8,6
4,8
4,3
11,2
10,1
9,1
6,7
4,0
4,1
9,5
11,2
10,5
9,1
7,9
7,0
8,5
10,5
9,4
9,2
8,5
7,6

3,8
3,8
3,2
2,5
1,3
1,7
4,0
3,5
3,8
3,1
2,8
3,0
3,7
4,3
3,8
3,5
2,8
2,3
4,3
3,9
3,6
3,2
2,5
2,4
4,0
4,4
3,7
3,3
3,3
3,0
3,8
4,2
4,2
3,5
3,5
3,4

3,0
3,0
3,3
3,0
2,5
2,7
2,9
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,7
3,0
3,0
3,0
3,0
2,9
3,0
3,0
3,2
3,3
3,4
3,3
2,8
3,0
3,1
3,1
3,1
3,1
2,8
2,9
3,0
3,0
3,1
3,1

De invloed van de meststofgift op de bloemproduktie was, blijkens de
tabel, afhankelijk van de meststofsoort. De optimale gift bij Floranid
was 2g per 1,bij 'Powder blue' en 'Blue chip' echter 4 gper 1.
Bij de optimale giften gaven de drie meststofsoorten nagenoeg hetzelfde
resultaat. De verslechtering, die optrad bij nog hogere giften was bij
Floranid groter dan bij Nitroform en groter bij het veenarme dan bij
het veenrijke substraat.
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Gemiddeld genomen stond het veenarme iets ten achter bij het veenrijke substraat. Tussen de beide Nitroformgranulaties wasgeen duidelijk verschil waar te nemen.
Van de invloed van de proeffactoren op het aantal hoofdtakken per
plant,deplantdiameter en-hoogtekanongeveer hetzelfde alshierboven
gezegd worden.
De bladkleur bleek door Floranid niet duidelijk te zijn beïnvloed. Bij
de laagste gift van 'Powder blue' en 'Blue chip' wasze iets lichter dan
normaal, bij dehogere giften wasenbleef zenormaal.
Voor de waardering van deze proefresultaten is het van belang op te
merken dathetteeltresultaat alszodanig alsmatig moet worden aangemerkt. Het minder gunstige groeiseizoen zal hier niet vreemd aangeweest zijn. Dat de optimale gift voor Floranid zoveel lager lag dan in
de eerste proef met langzaamwerkende meststoffen (thans 2 g per1,
toen8gper1)zaltendelezekerverband houdenmetdeminder gunstige
groeiomstandigheden indetweede proef. Ookzalhet verschil in variëteit een rol hebben gespeeld. Voorts zijn er aanwijzingen, dat het afmetenvandemeststofgiften indeeersteproef wattewensen heeft overgelaten.
Conclusie
Het minder gunstige teeltresultaat vandezeproef laat niet toeerverregaande conclusies ten aanzien van de geschiktheid van de getoetste
meststoffen uit te trekken. Welkan worden gesteld, dat de resultaten
interessant genoeg zijn om voortzetting van de proeven te rechtvaardigen.

GROEIREMMING VANPOTCHRYSANTEN DOOR B-9
Dr. ir. W. S y t s e m a
In 1965konden twee reeksen proeven worden uitgevoerd, diebegonnen
in resp. april en augustus. Na het oppotten van geworteld stek zijn de
planten incombinatie vanlange dag (LD) enkorte dag (KD) geplaatst
en getopt (T) volgenshethieronder geplaatste schema, alvorens deB-9
bespuitingen werden uitgevoerd.
Een LD werd in augustus en april verkregen door de planten in het
midden van de nacht twee uur te belichten, een KD door de planten
'snachts gedurende 14 uren te verduisteren tussen 15maart en 15september.
De stekken werden opgepot in tuinturf potgrond no. 26in 8cm plastic
potten (april) of 9cmstenen potten (augustus) envanaf drie weken na
het oppotten wekelijks overbemest.
De gebruikte B-9concentraties zijn 0,1,0,125, 0,25of 0,5% actieve stof,
overeenkomend met20,25,50,100ccB-9perliter water.Hetschemavan
voorbehandeling vandestekken isbij degebruikte rassen:
Ras
'G. Y.Princess Anne'
'Y. Sceptre'
'Mermaid'
'Y. Sceptre'
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oppotdatum
14/4
15/4
15/4
11/8

LDvan -tot

KD vanaf

topdatum

15/4-21/4
15/4-21/4
11/8-25/8

14/4
21/4
21/4
25/8

26/4
26/4
26/4
25/8

Ter oriëntatie zijn op 5 augustus enkele rassen opgepot en 2 weken na
toppen met B-9 bespoten op 1september. In alle proeven zijn per behandeling 10planten gebruikt.
Resultaten
Proeven gestart in april
De volgende tabel geeft de groeivermindering in cm tot de bloei, ten
opzichte van de controle, na een B-9 bespuiting, gegeven éénmaal, t.w.
0,1, 2,3of 4weken na toppen of tweemaal t.w. 1en 3of 2en 4weken na
toppen. B-9 concentratie 0,5% ('Pr. Anne') resp. 0,25% (andere rassen).
Weken na toppen
0
1
2
3
4
1+ 3
2+ 4
contr. 1
1

'Pr. Anne'

'Y. Sceptre'

'Mermaid'

— 1,6
— 3,4
6,4
5,0
1,8
10,4
8,1
23,4

— 0,2
— 0,2
1,7
2,2
1,5
2,5
2,4
21,5

3,5
6,5
5,0
6,5
6,4
14,0
9,9
36,9

Contr. = lengte van controle bij bloei in cm

De tabel toont aan dat, wanneer er één keer met B-9 gespoten wordt de
bespuitingen 2-3 weken na het toppen de sterkste groeiremming veroorzaken.
Twee keer spuiten vergroot de groeiremming, behalve bij een laag ras
als 'Mermaid'. Twee keer spuiten op 1 en 3 weken na toppen heeft in
deze proef het sterkste effect.
Proeven gestart in augustus
In de volgende tabel wordt de groeivermindering weergegeven tot de
bloei in cm, ten opzichte van de controle en de verschuiving van de
bloeidatum na een bespuiting met 0,25% B-9, éénmaal gegeven t.w. 0, 1,
2, 3 of 4 weken of tweemaal t.w. 1en 3, 2 en 4 of 2 en 3 weken na begin
van de KD-behandeling = topdatum, bij getopte ( + T ) en ongetopte
(—T) planten van 'Yellow Sceptre'.
Weken na begin KD
0
1
2
3
4
1 +3
2+ 4
2+ 3
contr. 1
1

groeivermindering (cm)
—T
+T
13,5
19,3
22,5
21,0
15,5
26,1
23,6
25,0
40,4

21,0
25,6
24,9
19,5
14,3

48,6

bloeidatum

+T

—T

29/10
29/10
29/10
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
29/10

22/10
22/10
22/10
22/10
22/10

22/10

Contr. = lengte van controle bij bloei in cm
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In deze proef, waar topdatum en KD-begin samenvallen, vinden w e de
sterkste groeiremming door een bespuiting 2weken na toppen of 1week
na diezelfde datum voor de ongetopte planten.
Tweemaal uitgevoerde bespuitingen zijn het effectiefst op 1 en 3 of 2
en 3weken na toppen.
Overigens is het verloop van het B-9 effect in de getopte en ongetopte
groepen hetzelfde. Hieruit blijkt dat dit verloop voornamelijk bepaald
wordt door de bloeiinductie ten gevolge van de KD-behandeling. Een
LD-periode voorafgaand aan de KD-periode verschuift de bloeidatum,
doch waarschijnlijk niet het verloop van het B-9 effect, gerekend vanaf
het begin van de KD.
(Zie volgende tabel eerste deel).
Onderstaande tabel geeft de invloed van verschillende perioden lange
dag (LD) tussen topdatum (T) en begin korte dag (KD) en van verschillende perioden KD voor het toppen op de planthoogte bij bloei en de
bloeidatum van 'Yellow Sceptre'. Plantdatum 11/8/65, LD periode tot
25/8, op welke dag de proef begonnen is.
Behandeling

planthoogte (cm)

bloeidatum

38,2
45,7
46,9
54,4
36,8
32,0
30,8
24,7

29/10
8/11
12/11
22/11
29/10
1/11
5/11
8/11

T-öw.LD-KD
T-lw.LD-KD
T -2 w.LD-KD
T -3 w.LD-KD
0w.KD-T-KD
lw.KD-T-KD
2w.KD-T-KD
3w.KD -T-KD

Inhet tweede deel van deze tabel zien we dat toppen tijdens de korte dag
de bloeidatum een weinig verlaat, waardoor waarschijnlijk het verloop
van het B-9 effect, gerekend vanaf het begin van de KD, ook verschoven
wordt. De topdatum bepaalt dus mede het verloop van het B-9 effect.
Tot slot toont de laatste tabel de groeiremming door B-9 bij enkele hoge,
middelhoge en lage rassen. De sterke groeiers reageren hierbij het
sterkst opeen B-9 bespuiting.
Invloed van B-9 bespuitingen, uitgevoerd op l/9/'65, twee weken na toppen, op de planthoogte bij de bloei en de bloeidatum van enkele rassen
van de chrysant.
B-9 cone.
'Giant Indianapolis White'
'G. Y.Princess Anne'
'Red Star'
'Jackstraw'
'Discovery'
'Mermaid'
'Delaware'

0,5%
0,5%
0,5%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%

planthoogte (cm)
B-9
controle
17,1
23,0
18,9
23,2
16,6
19,2
17,1

36,6
38,4
31,3
35,1
22,3
24,9
24,6

bloeidatum
B-9
controle
16/10
16/10
16/10
13/10
13/10
13/10
16/10

13/10
13/10
13/10
13/10
13/10
13/10
13/10

Conclusie

Als voorlopige conclusie kan gezegd worden dat een B-9 bespuiting bij
potchrysanten het sterkst werkt, indien deze uitgevoerd wordt 2 weken
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na het KD begin als het toppen voor of tegelijk met het KD-begin plaats
vindt. Wordt later getopt, dus tijdens de KD, dan moet de bespuiting
2 weken na het toppen plaatsvinden.
Sterke groeiers hebben een bespuiting van 100 cc per liter, andere van
50 cc per liter nodig. Zou in enkele gevallen twee keer gespoten moeten
worden, dan lijkt het beste tijdstip 1 en 3 of 2 en 3 weken na KD-begin
of toppen.

Chrysanthemum 'Yellow Sceptre'
Boven niet getopte, onder wel getopte planten
Het resultaat van een bespuiting met B-9 hangt af van het tijdstip van bespuiting, zowel bij getopte als niet getopte chrysanten.
Van links naar rechts:
onbehandeld, bespoten met B-9 0 weken, 1 week, 2 weken, 3 weken of 4 weken
na het begin van de korte dag.
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VIRUSZIEKTEN IN CHRYSANT
Ir. F. A. H a k k a a r t
Verspreiding van „aspermy" en B-virus in buitenchrysanten
Deopzetvan develdproef van 1965wasin grote lijnen gelijk aan die van
het vorige jaar, maar er waren de volgende verschillen. Vier bedden
chrysanten van de cultivar 'Chatsworth' werden uitgeplant, elk bed
bestaande uit 68 zieke en 20 gezonde planten, die als indicator dienst
deden. De indicatoren werden geplaatst in plastic emmers, die in de
grond ingegraven werden. Zij werden twee weken aan natuurlijke infectie blootgesteld.
In totaal werden elf groepen van elk 80planten op deze wijze geëxponeerd. De planten in het proefveld werden gedurende de duur van de
proef (18mei-19 oktober) niet met insecticiden bespoten.
Rond hetproefveld werden weer vier geleluizenvangbakken geplaatst,
die dagelijks geleegd werden. De bakken werden op 6april buiten geplaatst. Deeerste luiswerd op23april gevangen en delaatste op 11 november. Het sorteren en determineren van de bladluisvangsten is nog
gaande,evenalshettoetsenvan deindicatoren.Tellingen van gevleugelde luizen op het gewas werden nagelaten. Wel is weer op elke plant de
eventuele vestiging van aptère luizen nagegaan. De resultaten van de
proef zullen in de loop van het volgend jaar bekend worden.
Afweren van virusvectoren bij buitenchrysanten
Daar in 1964gebleken was, dat het bestrijden van bladluizen als virusvectoren door wekelijkse bespuitingen van het gewas met een systemischinsecticidegeenresultaat opleverde,werd een oriënterende proef
ingezet over het afweren in plaats van het doden van bladluizen in een
gewas buitenchrysanten.
Eenbedvan248chrysanten (4rijen van 62planten) werd indrie gelijke
stukken verdeeld.Eén deel bleef ongemoeid, in een tweede werden aluminium strips tussen de rijen aangebracht en in een derde werden vellen aluminium folie op de grond gelegd en de planten er doorheen gestoken. In elk deel werd een geleluizenvangbak geplaatst.
Deproef werd aangezet op3 juni en afgesloten op 1november.
Inderdaad bleek het aluminium materiaal een afschrikwekkende werking te hebben op aanvliegende bladluizen. Het folie had het sterkste
effect, maar het gebruikte materiaal washelaas niet weerbestendig, zodat dit gedeeltevan deproef reeds op26juli beëindigd moest worden.
In de maand juni werd in het veld met aluminiumfolie 12% gevangen
van deluizen in decontrolebak (94tegen 764exemplaren) en van 1t/m
26juli bedroeg dit 30% (202tegen 680 exemplaren).
Deresultaten in het veldje met aluminium strips staan in de tabel.Opvallend is een duidelijke werking in juni, terwijl het effect geleidelijk
minderwordt eninseptember verdwenen is.In oktober wasde werking
weer zeer duidelijk aanwezig.
Een verklaring hiervoor kan zijn het geleidelijk dichtgroeien van het
gewas,waardoor destrips,dieophet chrysantennet aangebracht waren,
ondanks het feit, dat ze gedurende de cultuur mee omhoog getrokken
werden, steeds minder zichtbaar werden voor de luizen. Op 4 oktober
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werden de bloemen geoogst, waarbij de strips gehandhaafd bleven, en
vanaf die datum was de werking weer zeer duidelijk. Het lijkt dus van
belang het reflecterende materiaal zodanig aan te brengen, dat het
gedurende de gehele cultuurperiode goed zichtbaar blijft voor de aanvliegende luizen.
In de volgende tabel zijn de aantallen gevleugelde bladluizen in één
vangbak weergeven.
juni
juli
augustus
september
oktober

onbehandeld
764
754
399
2968
7947
12832

veldj e met strips
169
306
232
3273
2045
6025

perc. van . onbehandeld
22
40
58
110
26
47

BESTRIJDING VAN DIERLIJKE PARASIETEN
BIJ JAARRONDCULTUUR
M. P. B e u z e n b e r g
Uit de praktijk bereikten ons vele vragen over de mogelijkheid verschillende bestrijdingsmiddelen te mengen. Voornamelijk de chrysantenkwekers die vrij frequent moeten spuiten om hun produkt parasietenvrij aan de markt te brengen blijken behoefte te hebben aan spuitmiddelen waarmee men verschillende dierlijkeparasieten kan bestrijden.
Juist in deze cultuur die door vele parasieten kan worden aangetast,
ontbreekt het vaak aan tijd om de verschillende bespuitingen op het
juiste moment uit te voeren.
Door een gecombineerde bespuiting met verschillende middelen zou
men niet alleen tegemoet kunnen komen aan het bezwaar van de eenzijdige werking van vele bestrijdingsmiddelen, maar ook een aanzienlijke arbeidsbesparing verkrijgen, terwijl er tevens meer rekening kan
worden gehouden met de weersomstandigheden.
In een oriënterende proef werd met een drietal mengsels gespoten op
12 variëteiten van de jaarrondcultuur.
Er werd gespoten op 3bedden met 1controle bed.
Bed I (kolom 1):Kelthane A.A. (vloeibaar) 0,10% + Systox 0,05%
Bed II (kolom 2):Pentac 0,15% + Systox 0,05% + 0,1% Agral
Bed III (kolom 3):Morestan 0,03% + Undeen 0,075%
Er werd negen maal gespoten onder verschillende weersomstandigheden; vanaf het uitplanten tot de knop zichtbaar werd.
Daarna werd, tot na de bloei, zes maal als volgt gespoten:
Bed I (kolom 4):Kelthane MF 0,1% + Systox 0,05%; 0,125% -f 0,05%;
0,150% + 0,05%
Bed II (kolom 5):Systox 0,05%
Bed III (kolom 6):Kelthane MF 0,1%;0,125%;0,150%
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'Luyona'
'Vedova'
'Mefo
'Galaxey'
'Tokyo'
'Shoesmith'
'Gilt Glow'
'Indianapolis'
'Yellow Bonnie Jean'
'Iceberg'
'Princess Ann'
'Blue Skies'

*
*
-

**

**
**
**

-

**

**
**

***
**
**
**
**

- geen schade, *zeer weinig schade, **enige schade, ***duidelijke schade

Uit bovenstaand overzicht (kolom 1) kunnen we duidelijk zien dat met
het mengsel Kelthane A.A. plus Systox goede resultaten werden verkregen; alleen de cultivars 'Gilt Glow' en 'Vedova' gaven zeer lichte
schade te zien.
Het mengsel Pentac + Systox (kolom 2) wordt eveneens door de meeste
cultivars goed verdragen, echter is de bladbezoedeling van dien aard
dat men geruime tijd voor het oogsten met spuiten moet stoppen.
Uit kolom 3blijkt dat het mengsel Morestan -\- Undeen onbruikbaar is
voor de meeste bespoten cultivars. De schade trad voornamelijk op na
de verduisteringsperiode.
Kolom 4, 5 en 6 geven ons een inzicht in de mogelijkheid om bloemen
met Kelthane MF -\-Systox, Systox en Kelthane MF (zie pag. 123 onder
„Nieuwe bestrijdingsmiddelen") kort voor het oogsten te bespuiten.
Door Systox worden vnl. bladluizen en fosforester-gevoelige spint gedood. Kelthane MF werkt tegen resistente spint.
Op deze wijze is het mogelijk een produkt af te leveren dat praktisch
vrij is van dierlijke parasieten.
De beschreven proeven werden genomen gedurende de zomer en het
najaar. Er zal nog nader moeten worden vastgesteld of de gewassen in
andere seizoenen deze bespuitingen eveneens verdragen.

BESTRIJDING VAN DIERLIJKE PARASIETEN
BIJ DE OPENGRONDSCULTUUR
M. P. B e u z e n b e r g
Om dezelfde redenen als bij de jaarrondcultuur werden oriënterende
bespuitingen uitgevoerd met een mengsel van middelen.
Een viertal mengsels werd geprobeerd op vier bedden met één controle
bed. De middelen dimethoaat en Systox werden op verzoek getoest op
hun bruikbaarheid in deze cultuur op een tweetal bedden. De volgende
behandelingen werden gegeven:
1. controle (kolom 1)
2. Thiodan + Pentac (kolom II)

concentratie 0,1% + 0 , 0 6 %

3. Pentac + Systox (kolom III)

concentratie 0,06% + 0,05%
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4. Kelthane + Systox (kolomIV) concentratie 0,1% +0,05%
5. Morestan + Undeen (kolomV) concentratie0,03% + 0,075%
6. Dimethoaat (kolomVI)

concentratie 0,1%

7. Systox (kolomVII)

concentratie0,05%,0,075% en0,1%

De bespuitingen begonnen na het toppen, de planten waren toen flink
uitgelopen.
Doordeslechteweersomstandigheden indeafgelopen zomerkon slechts
een beperkt aantal keren worden gespoten.
Vooral na half augustus is het niet meer voorgekomen dat het gewas
goed droog was op een tijdstip gunstig voor een bespuiting. Hierdoor
werd minder bespoten dan wenselijk is voor dergelijke proeven; er is
echter wel eniginzicht gekomen in demogelijkheden van het toepassen
van combinaties van bestrijdingsmiddelen.
Deresultaten over deaanwezigheid van dierlijke parasieten zijn samengevat in devolgende tabel.
trips

wants

luis

ijItjes

rupsen

spint

aaltjes

BedO
Bedl
Bed II
Bed III
Bed IV
BedV
Voorkomende aantastingen '

Devolgende tabel geeft deeventuele schade aan het gewas weer.
I
'Escorte'
'Dr.Wasscher'
'Chatsworth'
'Roland'
'Lilian Hoek'
'Market Grower'
'Tip Top'
'Grace'
'W.H.Valley'
'Golden Delightfull'
'Davine'
'Roland Bronze'
'Hoeks Glorie'
'Astee Lee'
'Bomholm'
'Breitner'
'Clingendaal Elite'
'Westfield Bronze'
'Preludium'
'Migoli'
'Derek Ellis'
'Medaillon'
'Regalia'
'Golden Orphe'
'Evelyn Busch'

-

_
_
_
_
_
_
_
_
_

II

III

_
_
_
_
*
*
_
_
_
_
_
_
*
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
*
_
_
_
_
_
*
_
_
_
_

IV

V

_
_

_
_

*
_

_
_
_
_
_

_
*
_
_
_

_
_

-

*

*

-

**

-

***

-

**
***

*

_
_

_
_

*

*

-

***

-

**

_
-

**
*
*
_
*
*

_
-

_

***
**

***

_

_

VII

_

-

_

***
***

-

_

_

VI

*
*
*
*

_

*

- geen schade, *zeer weinig schade, **enige schade, ***duidelijke schade
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Het mengsel van Morestan 0,03% + Undeen 0,075% -f- uitvloeier lijkt
voor de teelt van buitenchrysanten het meest aantrekkelijk. Naast een
goede bestrijding van luis, trips, wants en spint is ook een duidelijke
fungicide werking merkbaar.
Phytocide werking van dit mengsel is niet waargenomen.
Ook het mengsel van Kelthane vloeibaar 0,1% -f Systox 0,05% is goed
bruikbaar, doch heeft een geringere werkingsbreedte.
Het middel dimethoaat bleek volkomen onbruikbaar zodat dit niet voor
chrysantencultuur in aanmerking komt.

Schade doorhet gebruik van dimethoaat
Nogmaals dient er op gewezen te worden dat met Systox dat vrij algemeen in deze cultuur wordt gebruikt moeilijkheden te verwachten zijn,
alsmeer van dit insecticide wordt gebruikt dan de aangegeven dosering.
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CORDYLINE

WORTELROT IN CORDYLINE
M. P. B e u z e n b e r g
Op een bedrijf deed zich het afgelopen jaar een aantasting voor van
wortelrot bij Cordyline stricta. Door de P.D. werd uit het zieke weefsel
de schimmel Fusarium oxysporum geïsoleerd.
De wortels van de moerplanten waren vrij hevig aangetast, alsmede de
wortels van de jonge planten. Na plaatselijke roodbruinverkleuring van
de wortels gingen deze tot rotting over. De planten kregen hierdoor een
kwijnend uiterlijk. Geel verkleurd blad werd vrij vlug afgestoten.
Het grondmengsel dat deze kweker gebruikte, bestond uit Aalsmeerse
grond, bladgrond en „spagnola".
Een proef ter bestrijding van deze parasiet wees uit dat de planten in
hetzelfde, nu gestoomde grondmengsel zeer goed groeiden. Een stekproef in tuinturfpotgrond gaf geen aantasting door deze schimmel te
zien.
De kweker is er toe overgegaan gebruik te maken van gestoomde grond
voor de jonge plantencultuur, terwijl de moerplanten in een mengsel
van bladgrond en Aalsmeerse grond worden gekweekt. Sindsdien is
geen schade door wortelrot meer opgetreden.
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CYCLAMEN

NIEUWE CYCLAMENRASSEN
R. J. S c h m i t t
Ook in 1965werden weer, zoals dit de laatste jaren regelmatig het geval
is, enkele nieuwe Cyclamenrassen voor opplanting op het Proefstation,
ingezonden.
Dit jaar werden enkele nieuwe dubbelbloemige rassen ingezonden door
de fa Wed. P. Eveleens & Zonen te Aalsmeer.
Het betrof hier de rassen 'Mauve' en 'Grenat Rouge', die beide het Getuigschrift van de Proeftuin behaalden.
In aansluiting hierop behaalden beide rassen op de Vaktentoonstelling,
die in november 1965 te Aalsmeer werd gehouden, het Getuigschrift
Eerste Klasse.
Het ras 'Mauve' is dubbelbloemig, gaafrandig en komt wat de kleur betreft overeen met het ras 'Cattleya'.
De kleur van dit ras is als volgt omschreven:
Levendig licht orchideeënpurper, naar de randen iets lichter wordend,
met als oog een geleidelijke overgang naar donker cyclamenpurper met
donker orchideeënpurper.
Het ras 'Grenat Rouge' is eveneens dubbelbloemig, gaafrandig en komt
wat de kleur betreft overeen met het ras 'Rood'.
De kleur van dit ras is als volgt omschreven:
Donker amarantkleurig, verlevendigd met donker roodachtig magenta,
naar de randen overgaand in lichter roodachtig magenta. Bij het verbloeien aan de randen cyclamenpurper.
Oog: geen. In de plaats daarvan een verkleuring bestaande uit donker
amarantkleur met wat paars bloedrood, welke verkleuring zich overigens in de nerven haast onopvallend verder voortzet.

EEN VIRUSZIEKTE IN CYCLAMEN
I r . F. A. H a k k a a r t e n M. P. B e u z e n b e r g
In december 1964 werden ons enkele planten van cyclamencultivar
'Sylphide' ter hand gesteld, die beelden vertoonden, die aan virus deden
denken, ni. streperige en misvormde bloemblaadjes.
Om hierover zekerheid te verschaffen werd een aantal proeven uitgevoerd.
Voor toetsing op virus werd sap gebruikt van bladeren en bloemen.
Per cyclamen werden vier tabaksplanten, twee met bloemsap en twee
met bladsap geïnoculeerd.
Eén van de vier met bloemsap geïnoculeerde tabaksplanten vertoonde
symptomen die aan de aanwezigheid van een virus deden denken. De
vier met bladsap geïnoculeerde planten reageerden niet.
Met het sap uit bloemen en bladeren van de met virus besmette cyclamenplant werd nogmaals een inoculatie-proef gedaan op tien tabaks74

planten. Twee van de vijf met bloemsap en één van de vijf met bladsap
geïnoculeerde tabaksplanten reageerden positief.
Serologische toetsing gaf eveneens een positieve uitslag. Het virus bleek
een stam van het komkommermozaïek te zijn.
In maart werden twintig gezonde cyclamen 'Sylphide' en twintig 'Vuurbaak' met sap van de zieke tabaksplanten ingewreven.
Bij toetsing van de ingewreven cyclamenplanten in september 1965
(twee tabaksplanten per cyclamenplant) reageerde één exemplaar van
de cultivar 'Sylphide' positief.
In december 1965 werd de eerst gevonden cyclamenplant nogmaals
getoetst op tabak. Geïnoculeerd werden vijf tabaksplanten met bloemsap en drie met bladsap. Eén met bladsap geïnoculeerde plant reageerde
positief.

Cyclamen 'Sylphide' Viruszieke

plant
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De kunstmatig besmette cyclamenplant 'Sylphide' werd nogmaals getoetst op vijf tabaksplanten geïnoculeerd met bloemsap en twee met
bladsap. Van deze geïnoculeerde tabaksplanten reageerden twee met
bloemsap positief. Het lukte dus bij herhaling om virus uit cyclamen te
isoleren.
Ook bleek het mogelijk, zij het op kleine schaal, gezonde cyclamenplanten met dit virus uit cyclamen te besmetten. Uit het feit, dat het
slagingspercentage laag was, kan opgemaakt worden, dat de overgang
via sap niet makkelijk gaat. Overgang via zaad is zeer onwaarschijnlijk.
Overgang via bladluizen zal waarschijnlijk de meest voorkomende
wijze van verspreiding zijn; dit is bij komkommermozaïekvirus op tal
van gewassen geconstateerd en ophet bedrijf waar de zieke planten werden aangetroffen liet de bestrijding van bladluizen te wensen over.

WORTELROTBIJ CYCLAMEN
D r . G. S c h o l t e n
Terwijl met zineb tegen Nectria radicicola (Cylindrocarpon) in de
praktijk bevredigende resultaten worden bereikt, blijkt steeds duidelijker dat de werking van dit fungicide tegen de aantasting door Thielaviopsis zeer onvoldoende is.

Cyclamen-zaaikistjes
waarin de grond zwaar besmet was met Thielaviopis.
Door stomen van de grond werd de schimmel volledig gedood, hier was de ontwikkeling van de plantjes het best. Ook met Tuzet werd een goed resultaat
verkregen, de werking van zineb was onvoldoende.
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Daarom werd eenproef genomenwaarbij het effect van zineb werd vergeleken met dat van enkele middelen welke in buitenlandse proeven
tegenThielaviopsisbij cyclamen met succeswaren toegepast, nl. thiram,
captan, phaltan, maneb en Tuzet, alle in een dosering van 500 g spuitpoeder per m3 grond.
De grond werd vermengd met wortelresten van planten die door Thielaviopsis waren aangetast en er werd een hoeveelheid fijngehakte winterpeen aan toegevoegd. Dit iseen bij uitstek geschikte voedingsbodem
voor Thielaviopsis, waarop de schimmel zich spectaculair vermeerderde en zo'n hoge besmettingsgraad werd bereikt, dat het zaaisel in deze
grond vrijwel volledig mislukte.
De opkomst bedroeg nauwelijks 10% van het aantal uitgelegde zaden
en een aantal jonge zaailingen ging verloren als gevolg van een sterke
infectie van dewortels.De objecten die behandeld waren met zineb en
maneb vertoonden in het geheel geen betere stand en ook met phaltan,
captan en thiram waren de resultaten onbevredigend.
In de grond die met Tuzet was behandeld, was het opkomstpercentage
daarentegen normaalenbleef degroeiooknahet verspenen en oppotten
goed; alleen in dit object werden bloeiende planten verkregen. In gestoomde grond werd door de toevoeging van Tuzet geen enkel fytotoxisch effect geconstateerd. Met het middel werden in een aantal praktijkproeven zeer goede resultaten verkregen, zelfs bij planten waarvan
het wortelgestel reeds ernstig door Thielaviopsis was aangetast; hier
werd o.a.gegoten met oplossingen van 1-2 gper liter en er werden planten met hun kluit in deze oplossingen gedoopt.
De adviezen aan de kwekers zullen in overeenstemming met deze ervaringen dienen te worden gewijzigd; hiertoe wordt thans de werking
van Tuzet tegen Nectria en van Tuzet-zineb combinaties tegen beide
wortelrotschimmels onderzocht.
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DAHLIA

KEURING VAN DAHLIANIEUWIGHEDEN
P. J. H. N. A d o l f s
In 1965 werden 98 Dahlia-nieuwigheden opgeplant. Aan 17 werd door
het Dahlia-Comité van de Vaste Keurings Commissie het Getuigschrift
van de Proeftuin toegekend.
Deze waren ingezonden door de volgende kwekers:
Fa J. G. Ballego & Zonen, Leiden (Ba)
D. Bruidegom, Baarn (Br)
Fa Hippeastra, Hillegom (H)
G. H.Lammerse, Vijfhuizen (L)
Fa K. Maarse Dzn Jr, Aalsmeer (M)
De volgende cultivars werden bekroond:
semi-cactus
'Idealist' (Br)
'Dutch Master' (M)
'Moen' (Br)
'Free Lance' (M)
'Royal Highness' (Br)
'Curly White' (M)
'Femme Fatale' (Br)
'Stainless' (M)
'Saga' (Br)
'Steadfast' (M)
'Leeghwater' (Br)
decoratief
'Utility' (Br)
'Transfusion' (M)
'Marble Arch' (M)
pompon
'Clairon' (M)
anemoonbloemig
'Corso' (H)
cactus
'Landmarker' (Br)
De zilveren plaquette voor de cultivar met het hoogste aantal gemiddelde punten werd toegekend aan de semi-cactus Dahlia 'Steadfast' (M).
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FREESIA
FUSARIUMZIEKTE BIJ FREESIA
Dr. G. S c h o l t e n
Teneinde na te gaan, welke invloed cultuuromstandigheden hebben op
de schade die door de schimmel Fusarium oxysporum Schl. aan de
Freesiacultuur wordt toegebracht, werd een proef genomen met 1920
knollen van elk der drie cultivars 'Golden Yellow', 'White Swan' en
'Fantasy' bij drie bodemtemperaturen (10, 15en 20° C) en twee vochtspanningen van degrond (0-5en 10-30cmHg).Van iederepartij knollen
werd de helft besmet door ze te dompelen in een mengsuspensie van
mycelium met sporen van drie isolaties van F. oxysporum uit zieke
Freesia. Aan de hand van monsters werd het percentage knollen met
ziektesymptomen in het uitgangsmateriaal bepaald. Deze symptomen
bestonden voornamelijk uit kleine en grote necrotische plekken; ze
kwamen bij 25,6% van de 'Golden Yellow' knollen voor en bleken hier
in sommige gevallen gepaard te gaan met een aantasting door F. oxysporum, overigens werden geen pathogène micro-organismen geïsoleerd. Bij 'White Swan' bleek 32,4% van de knollen kleine necrotische
plekjes tevertonen; hierleverden deisolatiesinhet geheelnietsop.Van
de'Fantasy'-knollen vertoonde 83,6%eenernstigenecrosevan het knolweefsel tussen de vaatbundels; hieruit konden geen micro-organismen
worden geïsoleerd en een verklaring voor dit verschijnsel is nog niet
gevonden. Overigens bleek een niet onbelangrijk aantal van deze knollen tevens door Fusarium te zijn aangetast.

Freesia 'White Swan'
Knollen niet besmet; bodemtemperatuur

15°

C
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Deknollen werden geplant in september 1964;ruim vier maanden later
traden de eerste verwelkingsverschijnselen op, het eerst op de tabletten met dehoogste bodemtemperatuur. Deziekeplanten werden regelmatigverwijderd; bijaansnijden vandeknollen bleek dat de verwelking
vrijwel steeds het gevolg was van een infectie door Fusarium oxysporum.
Devolgende tabel geeft het percentage Freesia-planten, behorend tot 3
cultivars,datverloren gingdoorFusarium oxysporum voor debloei (1)
en voor het rooien van de knollen (2) bij drie verschillende temperaturen en twee verschillende vochtspanningen van de grond.
Controle
vochtspanning
vochtspanning
10-30 cm Hg
0-5 cm Hg
10° 15°
20°
10° 15° 20°
C C
C
C
C
C
'Golden Yellow'
1
0,0 0,0
2
0,0 0,0
'White Swan'
1
0,0 0,0
2
0,0 0,7
'Fantasy'
1
1,3 8,5
2
1,4 11,3

Besmet
vochtspanning
vochtspanning
10-30 cm Hg
0-5 cm Hg
10° 15° 20°
10° 15° 20°
C
C
C
C

0,0
1,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1,9
5,8

0,0
0,0

0,0
0,0

1,3
2,0

2,5
18,1

48,1
84,9

77,9
95,4

22,2
27,1

5,0
6,0

16,2 17,7
18,3 25,7

0,6
1,5

20,0
41,7

33,6
44,7

0,0
0,0

c

c

0,0
0,0

0,0
0,0

1,3 57,6 59,7
14,3 78,0 71,6
1,9
4,5

23,1 44,5
33,3 57,7

Uit dezegegevenskunnen devolgende conclusiesworden getrokken:
1. Er bestaat een groot verschil in gevoeligheid tussen de verschillende

Freesia 'White Swan'
Knollen besmet; bodemtemperatuur
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20°

cultivars. Van de cultivar 'White Swan' gingen de meeste planten
verloren, van 'Golden Yellow' de minste.
2. Het optreden van ziekteverschijnselen in het gewas wordt sterk bevorderd door een hoge bodemtemperatuur. Bij 10° Ckonden van 98%
der besmette 'White Swan' knollen nog bloemen worden gesneden,
bij 20° C daarentegen slechts van 46%.

Freesia 'White Swan'
Knollen besmet; bodemtemperatuur

15° C

3. De ziekte wordt gemakkelijk met het plantgoed verspreid. Dit bleek
duidelijk bij de cultivar 'Fantasy' waar ook in de niet besmette objecten veel planten door Fusarium verloren gingen.
4. De extra watergift heeft op het ziekteverloop weinig invloed gehad.
Mogelijk was de vochtspanning van 0-5 cm Hg in de gebruikte, humusrijke grond niet te laag voor de cultuur van Freesia en trad door
het vele vocht in de objecten met 'White Swan' zelfs minder verwelking op. Ook is het niet uitgesloten dat de schade, die in de praktijk
vaak optreedt na wateroverlast, ten onrechte aan Fusarium wordt
toegeschreven.
Voor de praktijk blijkt uit deze proef duidelijk het grote belang van gezond plantgoed.
Bovendien is de keuze van de juiste cultivar zeer belangrijk; de veel
geteelde en als Fusarium-gevoelig bekend staande 'Golden Yellow' ondervond in dezeproef de minste schade. Om het risico bij de teelt van een
zeer vatbare cultivar als 'White Swan' zoveel mogelijk te beperken, verdient de cultuur in de wintermaanden de voorkeur boven die in de
zomermaanden, wanneer men de bodemtemperatuur niet voldoende
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kan beheersen en deze vaak tot te hoge waarden oploopt.
In dezelfde tabletten wordt thans met een gedeelte van de gerooide
knollen een proef genomen over het achterblijven van de ziekte in de
grond en op de knollen.
Daarnaast worden twee nieuwe cultivars, 'Aurora' en 'Pimpernel', op
h u n gevoeligheid voor Fusarium beproefd.
Bij virusvrije Freesia's, behorend tot de cultivars 'Fantasy' en 'Rose
Mary' werd een inoculatieproef uitgevoerd met de schimmels Botrytis
gladiolorum Timm., Stromatinia gladioli (Drayt.) Whetz., Septoria
gladioli Pass,, Fusarium oxysporum Schi., de bacterie Pseudomonas
marginata (mcCull) Stapp. en met Freesia-mozaïekvirus.
Het virus veroorzaakte reeds n a drie weken bloembreking bij 'Rose
Mary'; overigens werden in géén der objecten in het gewas of op de knol
ziektesymptomen geconstateerd. Aan de nateelt van deze knollen worden de waarnemingen voortgezet.
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GERBERA
DEINVLOEDVAN GRONDVERWARMINGBIJ GERBERAS
M e j . ir. L. L e f f r i n g
Zaailingen
In mei 1964iseenproef opgezet omdeinvloed van verschillende grondtemperaturen op de gerberateelt na te gaan (zie jaarverslag 1964). In
dit geval isgebruik gemaakt van zaailingen.
Dit onderzoek is op 15 april 1965 afgesloten. Aan het eind van deze
periode was er een aanzienlijk verschil in bloemproduktie waar te nemen bij deverschillende temperaturen, waarbij een bodemtemperatuur
van 25°Cindit gevaldebeste resultaten gaf.
Door minder gunstige omstandigheden trad reeds vrij gauw uitval op
tengevolge van Phytophthora cryptogea. Ook hier bleek grondverwarming echter eengunstige invloedte hebben.
Deverwarmde tabletten hadden nl.minder of geen last van uitval. Aan
het eindvan deonderzoekpeiiodewaren deresultaten als volgt:
perc. uitval
onverwarmd
verwarmd20° C
verwarmd 25° C

16,3
6,6
0

gem. aantal bloemen
per plant
in %
7,5
100
9,1
121
13,3
177

bloemen per m 2
per plant
in %
36
100
45
125
69
192

Uit bovenstaande gegevens blijkt duidelijk dat grondverwarming de
gerberateelt gunstig kan beïnvloeden.
Dehogereopbrengstperm2isindit gevalnietalleentoeteschrijven aan
een grotere bloemproduktie, maar ook aan een kleiner percentage uitval.
Opgevallen ishet feit dat bij 25° Chelemaal geen uitval is opgetreden.
Dit geeft aanleiding om teverwachten dat bij gebruik van deze bodemtemperatuur het optreden van uitval, veroorzaakt door Phytophthora
cryptogea voor het grootste gedeelte, of helemaal voorkomen zal kunnen worden.
Klonen
In de afgelopen zomer is oprieuw een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden van grondverwarming. Om de invloed van variatie in het
materiaal uit te schakelen, i:sin dit geval gebruik gemaakt van klonen
i.p.v. zaailingen.
Uitvoering
Het plantmateriaal bestaat uit 13klonen. Deze zijn 24 maart vegatief
vermeerderd en 24juni uitgeplant in tabletten, die niet afgesloten zijn
van de ondergrond.
Met behulp van elektrische kabels op debodem van de tabletten wordt
de temperatuur, net als in devorige proef, op 20° resp.25° C gehouden.
Daarnaast is een controletablet aanwezig.
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In elk tablet staan ongeveer 5 planten van iedere kloon.
Van iedere plant is van het begin van de bloei af (ongeveer 15 augustus) de opbrengst, lengte en stevigheid van de steel en kwaliteit en diameter van de bloem bepaald.
Resultaten en conclusies
In de verwarmde tabletten was direct al een snellere groei waar te
nemen. Zowel de planten in het tablet van 20° C als van 25° C bloeiden
ongeveer 14 dagen eerder dan die in het controletablet.

Gerbera
Tablet met grondverwarming (25c
Foto eind augustus 1965

C)

Hoewel er klonen zijn gebruikt, viel er toch een grote mate van variabiliteit binnen de klonen in een tablet te constateren. De produktie lag in
de verwarmde tabletten hoger dan in het controletablet.
Een tijdsduur van 4maanden isechter te kort om er juiste gegevens over
te kunnen verstrekken, zodat er volgend jaar nader op in zal worden gegaan.
Volgens de waarnemingen heeft de grondverwarming geen invloed op
de stevigheid van de bloemstelen en slechts geringe invloed op de steellengte, hoewel w a t dit laatste betreft de ene plant sterker zal reageren
dan de ander.
De resultaten hiervan zijn als volgt:
perc.stevige stelen
Controle tablet
tablet verwarmd 20°C
tablet verwarmd 25°C
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80,0
79,2
80,3

gem. steellengte
48,5 cm
51,3 cm
52,5 cm

Deze voorlopige gegevens wijzen er dus op dat een bodemtemperatuur
van 20-25° C geen nadelige invloed hoeft uit te oefenen op de stevigheid en lengte van de bloemsteel. Bovendien is het mogelijk om, bij gebruik van grondverwarming', in de praktijk te selecteren op planten met
niet te lange stelen.

Gerbera
Tablet zonder
grondverwarming
Foto eind augustus 1965

Gedurende deze eerste periode van het onderzoek is verder wel duidelijk naar voren gekomen, dat de voedingsbehoefte aanzienlijk groter is
in de verwarmde tabletten. Niet alleen nemen de planten door hun snellere groei en hogere bloerrproduktie meer voedsel op, ook worden er
tengevolge van de grotere waterbehoefte meer meststoffen uitgespoeld.
Het onderzoek zal in 1966 v/orden voortgezet.

VOETROTBIJGERBERA
Dr.G.Scholten
Uit verwelkende Gerberaplanten van verschillende herkomst werd regelmatig de schimmel Phytophthora cryptogea Pethybr. geïsoleerd;
daarnaast werd een enkele maal Verticillium albo-atrum Reinke &
Berth, aangetroffen. Er werden bij isolatieproeven in 1965 géén Fusariumsoorten geïsoleerd.
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Met twee isolaties van Phytophthora en met Verticillium werd een inoculatieproef uitgevoerd. Hiertoe werden Gerbera-zaailingen opgepot
in grond waaraan cultures van deze schimmels, vermengd met zand,
waren toegevoegd; inoculaties met Phytophthora werden bovendien
verricht door schijfjes van een appel,waarin de schimmel was gekweekt,
aan de grond toe te voegen.
Vooral deze laatste methode bleek zeer effectief; reeds na een week
toonden enkele planten verwelkingsverschijnselen en na twee weken
was dit bij alle planten het geval. Overigens stierf 96% van de met Phytophthora geïnoculeerde planten af in een periode van twee tot vijf
weken na de besmetting. Als gevolg van deVerticillium-besmetting trad
pas na vijf à zes weken bij enkele planten een gedeeltelijke verwelking
op. Tien weken na de inoculatie was in deze groep nog 20% vrij van
ziektesymptomen.
Deze resultaten wijzen erop dat ook in Nederland de „voetziekte" van
Gerbera meestal door Phytophthora wordt veroorzaakt en dat de aantasting door Verticillium van veel geringere betekenis is. Over een optreden van Fusarium oxysporum en van andere Fusarium-soorten als
oorzaak van afstervingsverschijnselen bij Gerbera zijn geen recente gegevens beschikbaar.

SPINTBESTRIJDING BIJ GERBERAS
M. P. B e u z e n b e r g
Met het verdampen van Acricid-vloeibaar (zie bij Roos, p. 107) werden
ook bij Gerbera's goede resultaten verkregen, echter werden de bloemen door de behandeling beschadigd, zodat deze methode alleen toegepast kan worden als er weinig bloemen op de planten staan.
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HELLEBORUS
AALTJESBESTRIJDING IN HELLEBORUS
M. P. B e u z e n b e r g
Hoewel nog onvoldoende gegevens bekend zijn over de schade door de
aaltjessoorten Pratylenchus vulnus en Pratylenchus penetrans, wordt
toch aangenomen dat deze aaltjes het Helleborusgewas aantasten.
Deze parasieten veroorzaken wortelbeschadigingen en dit heeft tot gevolg dat deplanten gemakkelijk kunnen worden aangetast door schimmels en bacteriën, die wortelrot in dehand werken.
Deaanwezigheid van grote aantallen van dezeaaltjes opde Aalsmeerse
bedrijven heeft medegewerkt aan het vrijwel verdwijnen van deze
teelt. Het is moeilijk op deze bedrijven vruchtwisseling toe te passen
aangezien de aaltjes P. vulnus en P. penetrans ook sering, Prunus en
Forsythia als waardplant hebben.
Er is voor deze bedrijven vrijwel geen rendable tussenteelt aan te wijzen,die het aaltjesaantal zou doen verminderen.
Grondontsmetting wordt vrijwel niet toegepast, aangezien de tijd wanneer ontsmet zou kunnen worden (najaar, winter) ongunstig is. Het
effect van een dure grondontsmetting zou verloren gaan, doordat een
parasiet zich op ontsmette grond vaak vlugger ontwikkelt, dan vóór de
behandeling.
Besmetting door kluiten va:i sering, Prunus e.d. komt steeds weer voor
en er is geen materiaal van Helleborus beschikbaar dat vrij is van de
aantasting.
Uit proeven isbekend dat Tagetes erecta opbesmette grond een sterke
daling van het aaltjesaantal tot gevolg heeft, zodat dit gewas a.h.w. de
wortels zuivert van Pratylenchussoorten.
Bekend isook dat Tagetes tot inhet derdejaar zijn gunstige effect blijft
behouden.
Eenproef heeft in het afgelapen jaar dezefeiten bevestigd en antwoord
gegeven op de vraag hoeveel Tagetesplanten tussen de Helleborus geplant moeten worden en of deHelleborus geen nadelige invloed van de
Tagetes ondervindt.
Proefopzet
De Helleborus was geplant op afstanden van 25 cm op en tussen de
regels.DeTageteswerdbeginjuni geplantvolgenshetvolgende schema:
Vak I: Om de andere regel een regel Tagetes op25cm.
Vak II: Controle, geen Tagetes tussen geplant.
VakIII: Tussen alleregels een regel Tagetes op 50cm.
VakIV: Tussen 2opeenvolgenderegels een regel Tagetes op25cm vervolgens een regel overslaan enz.
Resultaten
Op 18mei en op 6november werden grondmonsters genomen, die door
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het Laboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek op
aaltjes werden onderzocht. Hierbij werden per 100 ml grond de volgende aantallen Pratylenchus vulnus aangetroffen:
VakI
Vak II
Vak III
VakIV

18 mei
15
10
15
0

6november
5
40
0
0

Op 18 mei werden in de eerste 3 vakken bovendien telkens vijf exemplaren van de soort P. penetrans aangetroffen, deze werden de tweede
maal abusievelijk niet bepaald.
We zien dat in het controlevak het aantal parasitaire aaltjes niet onbelangrijk is toegenomen.
Het beplanten met Tagetes heeft deze aaltjes goed bestreden, speciaal
in vak III.
Vak IV lag op een deel van het veld waar vroeger een sloot was geweest,
dit kan verklaren dat hier aan het begin van de proef nog geen Pratylenchus-soorten aanwezig waren.
De Helleborusplanten werden in hun groei niet nadelig beïnvloed door
de tussengeplante Afrikanen. Deze gaven bovendien een lichte beschaduwing van het gewas,zodat waarschijnlijk in het eerste jaar geen extra
schermmateriaal behoeft te worden aangebracht.

Helleborus
Bestrijding van Pratylenchus vulnus doormiddel van Tagetesplanten
Het ziet er dus naar uit dat deze methode goede perspectieven biedt
voor de teelt van Helleborus op gronden die met Pratylenchus-soorten
zijn besmet.
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HYDRANGEA
MEELDAUW-ENBOTRYTISBESTRIJDINGBU HYDRANGEA
M. P. B e u z e n b e r g
In hortensia's, diedoor deongunstigeweersomstandigheden zeer zwaar
door meeldauw waren aangetast, werd een zeer goed resultaat bereikt
met een bespuiting met 1% Eupareen.
Demeeldauwaantasting nam flink af ondanks de slechte weersomstandigheden. Deplanten ondervonden geen nadelige invloeden van de bespuitingen. Residuvorming speelt bij deze buitencultuur geen rol.
Ineenoriënterendeproef bleektevensdat deschimmelBotrytis cinerea,
welke in de winteropslagpLaatsen van hortensia's nogal eens schade
kanveroorzaken,na een 1% Eupareen-bespuiting inhet geheelniet werd
aangetroffen.
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IMPATIENS

IMPATIENS RASSENVERGELIJKING
C. G e l e i n
De belangstelling voor Impatiens als tuinplant is de laatste jaren toegenomen, omdat de bloei ook in regenrijke zomers goed is. De moeilijkheid was, dat de vermeerdering door stek deze teelt wat duur maakte.
Er werden echter ook reeds jarenlang veel rassen aangeboden die uit
zaad te telen waren.
Om een beter inzicht te krijgen in deze rassen werden al deze rassen en
een aantal nieuwigheden op het Proefstation voor de Bloemisterij en op
de Gemeentekwekerij in Hilversum uitgeplant. De proef werd uitgevoerd door het Proefstation en de R.T.V.D. Amsterdam.
De rassen werden beoordeeld door het éénjarige zaaibloemen comité
van de Vaste Keurings Commissie van de Kon. Ned. Mij v. Tuinbouw en
Plantkunde.
De volgende firma's stuurden hun rassen in:
Samen Mauser, Zwitserland
Samen Müller, Zwitserland
Samen Vatter, Zwitserland
Sluisen Vis, Enkhuizen
Sluis en Groot, Enkhuizen
Amesi, Denemarken
Sakata, Japan

Impatiens 'Orange'
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Het is bij het huidige sortiment niet meer mogelijk om te spreken van
Impatiens holstii of van Impatiens subtanii. In enkele soorten zijn nog
wel kenmerken te zien van Impatiens holstii zoals de bruinachtige tekening in de stengels, maar toch niet van dien aard dat men dit Impatiens
holstii mag noemen.
Het beste is wellicht te spreken van Impatiens subtanii hybriden.
Opvallend w;as ook hier weer het grote succes van de Fi-hybriden. Deze
Fi-hybriden betekenen een grote verbetering. De uniformiteit van deze
rassen zowel in groei, bouw van de plant, bloemkleur en bloeirijkheid is
nagenoeg ideaal.
De beste rassen die met A gewaardeerd werden, waren:
A. 'Scarlet Kobold', zalmrood met donker blad.
A. 'Orange Kobold', zalmoranje, groenbladig.
A. 'Deep Orange Kobold', donkeroranje met donker blad.
A. 'Carmine Kobold', karmijnrose, groenbladig.
A. 'Rose Kobold', helderrose, groenbladig.
A. 'Schone Klettgauerin', zalmoranje, groenbladigf, sterke groeier,
uniformiteit kan even beter.
De eerste vijf rassen zijn Fi-hybriden.
De met A gewaardeerde rassen zijn uitblinkers in ons sortiment. De
planten worden slechts 20-25 cm hoog en hebben een diameter van ongeveer 70 cm. Zij zijn goed weerbestendig en overdekt met blemen.
Met B zijn de volgende rassen gewaardeerd, de eerste twee zijn Fihybriden:
B. 'Purple Imp. Kobold', lila purper.
B. 'White Kobold', wit, voor wit een prima ras.
B. 'Bright Orange', zalmoranje.
B. 'Carmin Baby', zalmkarmijn.
B. 'Scarlet Baby' (syn. 'Baby Escarlate'), zalmrood.
B. 'Lucifer', helder orange met donker blad.
B. Zürcher Riesen, orange rot, donker oranje
B. Zürcher Riesen, tiefrosa, zalmrose.
B. Zürcher Riesen, lachsrosa, zalmoranje.
B. Zürcher Riesen, porzellanrose, zeer licht rose, opvallende en aparte
kleur.
B. 'Roter Herold', karmijn rood.
Bij de B-rassen is de uniformiteit, behoudens de twee Kobold Fi-hybriden in het algemeen minder.
De groei is soms wat weelderig en de bloei minder rijk.
In totaal zijn 22rassen niet met een waardering beloond kunnen worden,
omdat zij van onvoldoende kwaliteit waren.
91

KALANCHOË

KALANCHOË-KRUISINGEN
M e j . i r . L. L e f f r i n g
Om één of meer nieuwe Kalanchoë variëteiten te verkrijgen van een
goede kwaliteit door middel van kruising zijn als uitgangsmateriaal
de volgende vijf cultivars gebruikt:
1. 'Amethyst'
2. blossfeldiana
3. ''s-Gravenmoers Glorie'
4. 'Töpperwein'
5. 'Nürnberg'
Deze hebben nogal uiteenlopende eigenschappen wat betreft bloemvorm, bloemgrootte, bloemkleur, bloeiwijze, bladvorm, groeisnelheid
en korte dag (KD) behoefte.
De hierboven genoemde planten zijn onderling gekruist (ook de reciproke kruisingen zijn toegepast) en zelfbestoven.
Het slagingspercentage van de kruisingen was niet groot en liep nogal
uiteen bij de verschillende kruisingen. Opvallend was het feit dat het
ras 'Amethyst' slechts in één geval ('Amethyst' x 'Neurenberg') enkele
(3) nakomelingen gaf.
Voor het tot bloei brengen is een KD-behandeling van twee weken toegepast.
Na verloop van enige tijd bleek de duur van de KD niet voor alle zaailingen voldoende te zijn geweest; een aantal planten bloeiden gedeeltelijk of helemaal niet.
Deze laatstgenoemde zijn gestekt en krijgen nu vier weken KD. Uit de
andere nakomelingen zijn een aantal types geselecteerd, die een compacte groei vertonen en tevens grootbloemig zijn. Tevens zijn planten
uitgezocht om hun snelle groei en grote bloemproduktie.
Hoewel er bijzondere bloemkleuren (lichtrose, lila) bij de drie nakomelingen van de kruising 'Amethyst' x 'Neurenberg' optraden, vertoonden
deze planten allemaal een zeer sterke fasciatie in alle delen van de plant,
zodat ze voor een verdere selectie niet in aanmerking kwamen.
Alle geselecteerde planten zijn vegetatief vermeerderd en worden nu
opgekweekt voor een uiteindelijke selectie, waar naar alle waarschijnlijkheid enige bruikbare types voor de praktijk uit zullen komen.

WORTELROT BIJ KALANCHOË
M. P. B e u z e n b e r g e n dr. G. S c h o t t e n
Bij de teelt van Kalanchoë doen zich op vele bedrijven moeilijkheden
voor, doordat de fijne worteltjes verrotten, waarna de groei stagneert
en de planten kwijnen.
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In de aangetaste wortels kunnen verschillende schimmels worden aangetroffen, zoals Fusarium en Phytophthora-soorten en Thielaviopsis.
Op een bedrijf waar de schade in 1965 zeer grote vormen had aangenomen, werd door de P.D. te Wageningen Pythium ultimum als vermoedelijke oorzaak van de ziekte vastgesteld.
Te diep en te vast oppotten alsmede te natte grond werken het optreden
van de aantasting in de hand.
In grond, waarin op de kwekerij de cultuur mislukte, werd na stomen
een goed groeiend gewas verkregen met een volledig gezond wortelgestel.
Toevoeging van zineb (500 g per m 3 ) aan de besmette grond gaf een
lichte groeiremming, in grond die met 500gTuzet per m 3 was behandeld
stagneerde de groei volkomen.
Om verzekerd te zijn van een goed resultaat bij de teelt van Kalanchoë
is het stomen van de grond derhalve gewenst.
In een geval waarbij de planten verloren gingen door een rotting van de
stengelvoet, werd Nectria radicicola geïsoleerd uit het inwendig bruinverkleurde weefsel van de stengel. Een inoculatieproef met de geïsoleerde schimmel had geen ziekteverschijnselen tot gevolg, zodat het
parasitaire karakter van Nectria bij Kalanchoë niet is komen vast te
staan.
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NEBINE

TEMPEEATUURBEHANDELINGEN VAN NERINEBOLLEN
D r . i r . W. S y t s e m a
In 1965 zijn met bollen van Nerine bowdenii en Nerine 'Pink Triumph'
de in de tabel staande temperatuurbehandelingen uitgevoerd vanaf
20/1 tot de drie plantdata 21/4,12/5 en 2/6.
Per behandeling zijn gebruikt 48 bollen van N. bowdenii en 56 van N.
'Pink Triumph', die ieder in vier groepen zijn uitgeplant. De bolmaat
was 10-12.
Resultaten
In de volgende tabel is de invloed weergegeven van bewaring van de
bol van Nerine bowdenii en N. 'Pink Triumph' bij 2-13° Cvanaf 20/1/65
en de plantdata, op de gemiddelde waarden van bloeipercentage, bloeidatum en stengellengte in cm (W = weken).
Bewaring
CC)

plantdatum

N. bowdenii
% bloei- stengelbloei datum lengte

N. 'Pink Triumph'
% bloei- stengelbloei datum lengte

9W2° + 4W13°
1 2 W 2 "0 + 4 W 1 3 0
15W2 + 4 W 1 3 °

21/4
12/5
2/6

62,9
57,5
66,3

29/ 9
15/10
4/11

45,1
45,3
41,5

60,7
55,4
32,5

24/11
4/12
21/12

57,5
53,7
47,1

9W5° + 4W13"
12W50 + 4 W 1 3 0
15W5° + 4 W 1 3 "
9W9° + 4 W 1 3 °
12W9" + 4 W 1 3 "
15W9° + 4W13°
11W 5 ° + 2 W 1 3 "
9 W 5 ° + 4 W 1 3 °0
7W5° + 6 W 1 3

21/4
12/5
2/6
21/4
12/5
2/6
21/4
21/4
21/4

64,8
60,9
50,2
35,0
24,9
24,2
60,6
57,1
49,1

27/ 9
16/10
31/10
22/ 9
6/10
26/10
8/10
30/ 9
21/ 9

45,4
45,6
44,1
45,9
46,7
47,0
42,0
45,4
45,0

75,0
53,6
16,1
66,1
50,0
25,0
62,5
73,2
60,5

23/11
11/12
22/12
21/11
30/11
11/12
26/11
27/11
21/11

56,6
53,7
50,4
55,6
57,3
54,8
56,6
58,2
56,5

Bij N. bowdenii is het bloeipercentage het hoogst na bewaring bij 2° C,
gevolgd door 4 W 13° C (W = weken), ongeacht de plantdatum. Ook
5° C + 4 W 13° C levert een goed bloeipercentage op, behalve bij de
laatste plantdatum. Bewaring bij 9° C vermindert het bloeipercentage
sterk.
Later planten verlaat de gemiddelde bloeidatum en verkort de bloemstengel enigszins.
Meer of minder dan 4W 13° Cna een voorbehndeling bij 5° C verbetert
het bloeipercentage niet, doch maakt dit soms kleiner; wel wordt de
bloei iets vervroegd door een langere periode 13° C.
N. 'Pink Triumph' heeft voor een goed bloeipercentage een bewaring
bij 5° C + 4 W 13° C nodig. Meer of minder dan 4 W 13° C en vervanging van 5° C door 2° C of 9° C verlaagt het bloeipercentage.
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Later dan 21/4 planten blijkt ook nadelig voor het bloeipercentage en
voor de stengellengte, doch ook voor de bloemkwaliteit van de in de
winter geoogste bloemen.
Conclusie
De beste bewaartemperatursn voor N. bowdenii zijn 2° C, met 4 weken
13° C als nabehandeling en voor N. 'Pink Triumph' 5° C en 4 weken
13° C als nabehandeling. Het eerstgenoemde ras kan nog tot begin juni,
het laatst genoemde ras slechts tot ongeveer 21april geplant worden.
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PETUNIA

RASSENVERGELIJKING VAN PETUNIA GRANDIFLORA
C. G e l e i n
Door de grote wijziging in het sortiment was het nodig geworden het
gehele sortiment van Petunia grandiflora op te planten. De volgende
firma's stelden zaden beschikbaar voor deze proef.
Amesi, Denemarken, dit zijn alle Amerikaanse rassen.
The Denholm Seed Company, U.S.A.
Bodger Seed Company, U.S.A.
Samen Mauser, Zwitserland.
Samen Vatter, Zwitserland.
N.V. Supergran, Mechelen en Overveen.
L. Clause, Frankrijk.
Fa v. Dijk en Co, Enkhuizen.
Sluis en Vis, Enkhuizen.
Abraham Sluis, Enkhuizen.
N.V. C.G.van Tubergen, Haarlem.
Erfurter Samenzucht, Duitsland.
T. Sakata and Company, Japan.
De meeste rassen en speciaal deuitblinkende rassen waren Fi-hybriden.
Opnieuw bleek dat vele grootbloemige rassen in ons klimaat te wild
groeien of onvoldoende regenbestendig zijn, speciaal in deze zomer.
De Petunia's zijn op 15maart gezaaid, in de eerste weken van april opgepot en op26mei uitgeplant.
De Petunia's werden uitgeplant op het terrein van het nieuwe Proefstation teAalsmeer enop de gemeentekwekerij in Hilversum.
Gedurende het groeiseizoen werden derassen beoordeeld door het Zaaibloemencomité uit de V.K.C, van de Kon. Ned. Mij voor Tuinbouw en
Plantkunde.
De rassen werden alsvolgt gewaardeerd:
A = algemeen aanbevolen
B = aanbevolen rassen
C = beperkt aanbevolen rassen
D = te verwerpen rassen
Door het ongunstige regenachtige weer is het buitengewoon moeilijk
een oordeel te geven. Alleen tot begin juli was het mogelijk een goede
beoordeling te geven. In detweede week van augustus bereikte de bloei
opnieuw een hoogtepunt.
Hierdoor is het alleen mogelijk een oordeel te geven over deze eerste
bloei. De meeste waarde heeft deze beoordeling voor de bloemisten.
Hieronder volgende beste rassen, ingedeeld naar de kleur. De rassen
die dit seizoen minder goed waren, worden niet vermeld.
Wit
A. 'White Cascade', een rasv a n topklasse.
A. 'White Frills', iets gegolfde bloembladen en ook rijkbloeiend.
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Geel
C. 'Sunburst' de eerste gele grandiflora, de kleur is licht crêmegeel.
Dit ras is alleen bruikbaar bij gebrek aan beter in de grandifloragroep.
Rose
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

'Pink Cascade', enorm rijkbloeiend en grootbloemig.
'Pink Magie', zeer rijkbloeiend helderrose.
'Rose Désiré', een aparte magentarose kleur.
'Pink Mascot', prachtig helderrose.
'Flirt', lichtrose, een oud ras, goed weerbestendig.
'Pink Cheeks',lichtrosemet witte keel.
'Chiffon', zeer licht rose.

Zalmkleurig
A. 'Salmon Désiré', zalmrood.
A. 'Spring Song',licht zalmrose geaderd.
Karmijn
A. 'Buccaneer', zeer uniform.
A. 'Florida', eenbest ras,maar verbloeit iets blauw.
Rood
A.
A.
A.
A.
A.
A.

'Red Ensign', kleur kan feller.
'Red Cascade',bloeikan rijker.
'Scarlet Désiré', helderrode kleur.
'Fire Gleam',bloeidevroeg reeds rijk.
'King of Diamonds', diep rode kleur.
'Sun Gleam',een ras van topklasse.

Blauw
Dit iseen moeilijke kleur met weinig uitblinkers.
B. 'Capri',eenzeeruniform donkerblauw ras.
B. 'Black Knight', zeer donkerblauw.
B. 'Euroblue',bloeit zeervroeg, maar een matigeplantvorm. Debloem
kan ook groter.
Tweekleurige rassen
In deze groep waren velenieuwe uitblinkende rassen.
Velevan dezerassen zijn afkomstig uit Japan en Amerika.
A. 'Calypso',roodmet wit.
A. 'Masquerade',blauw met wit.
A. 'Jeunesse',rosemet wit.
B. 'Cavalier', zalmrose met wit.
B. 'Crusader', rosemet wit.
B. 'Grand Slam', wit met purper.
B. 'Bingo',purper met wit.
B. 'Kandy Kane',zalm met wit.
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Alle tweekleurigen variëren in tekenigsbeeld al naar het bloeiseizoen,
dus zijn nooit geheel uniform.
100% dubbele grandiflora rassen hebben dit jaar onvoldoende kunnen
bloeien.
Enkele rassen als 'Menuet', 'Lyric' en 'Nocturne' toonden onder gunstige
omstandigheden hoe aantrekkelijk deze rassen zijn.
Conclusie
Voor de bloemisten zijn vele opvallende nieuwe grandiflorarassen naar
voren gekomen.
Deze rassen kunnen het sortiment verrijken. De waarde voor tuinbeplanting is dit jaar niet te beoordelen geweest.
Wel mogen w e vaststellen dat Petunia grandiflora voor tuinbeplanting
in ons klimaat minder geschikt is.

P O I N S E T T I A (Euphorbia)

GROEIREMMING BIJ POINSETTIA DOOR CCC EN B-9
D r . i r . W. S y t s e m a
In 1965werden op 22juni bewortelde stekken van de rassen 'Cardinalis'
(snel groeiend ras) en 'Albert Ecke' (langzaam groeiend ras) opgepot
in 12 cm potten. Toen de potkluit doorgeworteld was en de planten
gingen groeien, werden een aantal groepen behandeld met CCC of B-9
op 7juli. Een deel van de planten bleef in de natuurlijke lange dag staan
(LD), een deel werd door verduistering in een korte dag (KD, 10 uur
licht per dag) geplaatst.
Per behandeling zijn 9 (in LD) of 8planten (in KD) gebruikt.
Wekelijks is de groei gemeten.
De toegepaste behandelingen zijn:
CCC: 125-250 mg, opgelost in 25 cc water, per pot over de potgrond gegoten.
CCC: 0,125-0,5% met uitvloeier over de plant gespoten.
B-9: 0,25-0,5% actieve stof (50-100 cc B-9 per liter) over de plant gespoten.
Resultaten
De tabel laat de groeisnelheid zien vanaf het moment van behandeling,
nl. de groei in cm per week in LD vanaf een behandeling met B-9 of
CCC op 7juli 1965.
Behandeling
1

2

3

'Cardinalis'
Controle
CCC 125 mg
CCC 250 mg

3,7
2,9
2,6

6,1
3,8
3,2

7,9
4,2
2,8

CCC 0,125%
CCC 0,25 %
CCC 0,5 %
B-9 0,25%
B-9 0,5 %

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

4,9
4,6
4,2
4,8
4,3

'Albert Ecke'
Controle
CCC 125 mg
CCC 250 mg

3,4
2,1
2,1

5,6
3,2
2,6

CCC 0,125%
CCC 0,25 %
CCC 0,5 %
B-9 0,25%
B-9 0,5 %

2,6
2,6
1,9
3,2
3,0

3,9
3,8
3,3
4,7
3,7

week:
4

5

6

7

6,9
5,2
5,3

8,1
8,6
7,9

11,1
12,9
12,9

13,4

4,1
3,8
3,4
5,8
5,1

5,0
4,9
3,8
6,0
6,3

7,0
6,1
6,2
8,1
7,7

9,4
8,7
7,7
11,7
11,1

10,3
10,1
8,3

5,9
2,8
2,0
3,6
2,9
2,7
4,3
4,1

5,8
3,1
2,6

5,9
4,4
3,8
5,1
4,1
3,7
6,0
6,2

5,4
5,4
4,7
6,8
4,9
4,1
6,8
7,1

7,3

4,6
3,9
3,7
5,1
5,2

9,1
7,4
6,0

Het blijkt dat de remming door B-9 vrij klein is en kort duurt. De CCC
bespuitingen remmen de groei iets langer en in de hoogste concentraties ook sterker. De sterkste remming wordt verkregen door een CCC
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begieting van de potgrond. Bij de KD-behandelingen komen de resultaten hiermee overeen. Een CCC bespuiting beschadigt helaas in de
concentraties 0,25% en hoger het blad.

Poinsettia 'Albert Ecke'
Bladbeschadiging ten gevolge van een bespuiting met 0,5% CCC, zichtbaar 9
dagenna de behandeling
Beginnend vanaf de bladrand ontstaan licht geel-groene tot groene,
onregelmatig gevormde vlekken, die zich uitbreiden en uiteindelijk aanleiding geven tot bladval. Hierom en omdat B-9 de groei slecht remt, is
een CCC begieting de enige methode om de groei te remmen.

Conclusie
Voor groeiremming van Poinsettia komt alleen een grondbegieting met
CCC in aanmerking. In de zomer gebruike men 250 mg CCC opgelost in
25 cc water voor snelle en langzaam groeiende rassen; in augustus of
later kan men voor de langzaam groeiende rassen met 125 mg per plant
volstaan.
(Als men van een 40% handelsoplossing 25 cc verdunt tot een liter en
hiervan 25 cc per pot toedient, is de gegeven hoeveelheid CCC 250 mg).
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ROOS
OPPLANTING NIEUWE ROZERASSEN
W. v a n M a r s b e r g e n
Ook dit jaar is weer gebleken dat deze proeven in een behoefte voorzien. Dit blijkt vooral uit de steeds toenemende belangstelling van bezoekers uit binnen- en buitenland. Ook van de zijde van de inzenders
neemt de interesse toe.Voor het seizoen 1966is de beschikbare ruimte
al geheel volgeboekt.
Het afgelopen jaar werden 18nieuwe rozen in een aantal van 50 stuks
per ras voor het getuigschrift Proeftuin opgeplant.
Het aantal rassen waarvan 12planten werden ingezonden bedroeg 13
stuks.
Zoals gewoonlijk werden naast de nieuwigheden een aantal bekende
rozen ter vergelijking opgeplant.
Na debeoordeling doordeVaste Keurings Commissievan deKon. Ned.
Mij v. Tuinbouw en Plantkunde kon aan 5rassen het getuigschrift van
de Proeftuin worden toegekend. Drie rassen werden teruggevraagd.
Van de rozen die in kleinere hoeveelheden voor een oriënterende beoordeling werden ingezonden waren er slechts 2 waarvan opplanting
opgrotere schaalinhet volgende seizoen gewenst leek.
Bijhetonderzoekwerdtevensruimeaandacht besteed aan de houdbaarheid op water.
Hetgetuigschrift van deProeftuin werd toegekend aan:
'CoralPrincess'. Inzender Jan Spek, Boskoop.
Floribunda type; kleur: donker zalmrose.
Deze roos vertoonde een gezonde groei met donkergroen blad. De produktie is hoog. De knoppen zijn goed gevormd. Ook in open toestand
zijn de goed gevulde bloemen sierlijk. Soms zijn de binnenste bloemblaadjes over elkaar heen gegroeid. Dit doet afbreuk aan het model. De
knopzetting was ook in het najaar goed. De bloemen worden niet als
tros gekweekt maar op één bloem geplozen. Hoewel de houdbaarheid
op water goed te noemen is, komen de bloemen meestal niet geheel
open.Vooreensnijrooskan ditbeslist alseennadeelbeschouwd worden.
Debloemkleur bleef opwater goed.
'Zorina'. Inzender Jan Spek, Boskoop.
Floribunda type; kleur: zalmrose.
Dit ras vertoonde een goede groei met een zeer hoge produktie. De
stelen zijn stevig en van matige lengte. Na de oogst treedt een zeer
snellehergroei op.Dekleinepuntige knoppen zijn zalmoranje gekleurd.
De matig gevulde, vrij kleine bloemen verkleuren bij het openbloeien
naar zalmrose. Als snijroos wordt dit ras op één bloem geplozen. De
houdbaarheid opwater isbij een goedeverzorging redelijk. In de groep
van de kleinbloemige geplozen rozen is voor deze roos grote belangstelling.
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'America's Junior Miss'. Inzender J a n Spek, Boskoop.
Floribunda type; kleur: licht rose.
Een roos met een gezonde groei en een hoge produktie. Matig lange, vrij
stevige stelen, die in het najaar enigszins slap werden. De kleur van de
sierlijke puntige knoppen is op veilingrijpte bruinachtig van tint. Dit
geeft de roos een enigszins vale indruk. Bij het openbloeien wordt de
kleur echter mooi zacht rose. Het model van de bloem is zeer goed.
Ook deze roos wordt op één bloem geplozen. De houdbaarheid op water
was zeer goed.
'Rose Dot' (syn. 'Danseuse'). Inzender G. Maarse Jbzn, Aalsmeer.
Grootbloemig; kleur: donker roseen roomkleurig aan de buitenkant van
de bloemblaadjes.
Deze grootbloemige roos vertoonde het gehele jaar een stevige gezonde
groei en heeft een redelijke produktie. De knoppen zijn lang en puntig.
De grote bloemen zijn fraai van vorm en hebben een goede geur. De
takken zijn lang en stevig. Op water komen de bloemen goed open en
zijn ze lang houdbaar.
'Marimba'. Inzender Fa G. Verbeek & Zn, Aalsmeer.
Deze sport van de bekende en zeer veel gekweekte roos 'Carol' bezit
w a t de groei en produktie betreft dezelfde eigenschappen. De kleur is
echter aanmerkelijk donkerder. Het bezwaar van de 'Carol' dat de kleur
in sommige perioden te bleek is, heeft 'Marimba' niet. Op w a t e r verkleuren de bloemen iets naar blauw. De houdbaarheid op water is evenals 'Garnette' en 'Carol' zeer goed.

Opplanting van rozenieuwigheden
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Teruggevraagd:
No. 1735. Inzender Jan Spek, Boskoop.
Grootbloemig; kleur: oranjerood.
Het meest aantrekkelijke van deze roos is de mooie bloemkleur. De
bloemvorm is plat en minder elegant. De knoppen zijn kort en aan de
top ingezonken. Destevige lange takken zijn sterk gedoomd en hebben
grof gegolfd blad. Dit geeft aan de roos een slordige indruk. De knopzetting was ook in het najaar goed.
No. 1001. Inzender Fa K. enP. Spaargaren, Aalsmeer.
Floribunda type;kleur:helder oranje rood.
In de eerste maanden was de groei van deze Sport van 'Mandrina' zeer
matig. Verscheidene planten vertoonden geel-bont misvormd blad.
Later werd degroei aanmerkelijk beter. Debloemvorm liet echter veel
te wensen over. De bloemen waren meest misvormd en vlekkerig verkleurd. Van de goed gevormde bloemen was de houdbaarheid goed. De
misvormde exemplaren werden slap en kwamen niet open. Deze roos
kan zowel als tros als éénbloemig gekweekt worden. Mogelijk werden
de slechte eigenschappen beïnvloed door de minder gunstige groei.
No. 1821. Inzender Jan Spek, Boskoop.
Grootbloemig; kleur: donker zalm-oranje.
Aanvankelijk ontwikkelden de struiken zich vrij ongelijk. Later herstelde zich de groei en vormden de struiken vrij stevige lange takken.
De bloemkleur is vrijwel gelijk aan die van 'Furore'. De bloemvorm is
zeer goed. In het najaar werden de stelen vrij slap.Dit ging samen met
eenvrij ernstigebladval.Dehoudbaarheid opwater waszeer matig.
Niet bekroond:
'Polynesian Sunset'. Inzender Jan Spek, Boskoop.
Grootbloemig; kleur: zalmrose.
Sterke gezonde groeier met stevige vrij lange takken. Puntige goed gevulde bloemknop.Alsdegoedgevulde grote bloemen zich openen, heeft
de bloem een zeer fraaie vorm. Door de gegolfde bloemblaadjes heeft
deze roos iets aparts. De produktie is goed. Op water zijn de bloemen
goed houdbaar.
Ondanks al deze goede eigenschappen kon deze roos niet worden bekroond, omdat de planten sterk door virus waren aangetast. Wanneer
deze roos een volgende keer virusvrij kan worden aangeboden, zal zij
vrij zeker voor het Getuigschrift van de Proeftuin in aanmerking kunnen komen.
No. 1820. Inzender Jan Spek, Boskoop.
Grootbloemig; kleur: zalmoranje.
Ongelijk groeiend gewas.Matig lange takken met ongelijke stevigheid.
Depuntige knoppen zijn oranjerood. Debloemen hebben weinig inhoud
en een losse slordige vorm.
No. 629. Inzender G.Verbeek &Zn, Aalsmeer.
Grootbloemig; kleur:licht rose.
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Een roos met een gezonde groei, stevige takken en goede produktie. De
bloemvorm en de kleur doen enigszins denken aan 'Pink Sensation'.
Een groot bezwaar is de vaalrose tint. Op water verkleuren de bloemen
sterk.
No. 1822.Inzender J a n Spek, Boskoop.
Geplozen trosroos; kleur: Zalmrose.
Dit iseen 'Garnette'-type met een mooie zalmrose kleur en lange stevige
bloemstelen en hoge produktie. De knoppen zijn sterk afgeplat. Het hart
van de bloem is bij vrijwel alle bloemen sterk misvormd (zgn. pitten).
Deze eigenschap maakt deze roos als snijbloem onbruikbaar.
No. 1774.Inzender J a n Spek, Boskoop.
Grootbloemig; kleur: donker zalmrose.
Deze roos vormt een lang maar slap gewas. De knoppen zijn lang van
vorm. De bloem is zeer los en heeft weinig inhoud.
No. 1721.Inzender J a n Spek, Boskoop.
Grootbloemig; kleur: rood.
Stevig gewas met korte stelen. De kleur van de bloemknop is vrijwel
zwart, Dikwijls verrotten de knoppen al voor het openbloeien. Wanneer ze open komen is de kleur zeer mooi rood en verkleurt niet blauw.
De bloemen zijn zeer gevuld en meestal misvormd. Tijdens de zomer
veel dunne takken. Het zeer grote aantal bloemblaadjes belemmert het
openbloeien. Op water komen ze vrijwel nooit open en worden spoedig
slap.
'Elisabeth of Glamis'. Inzender J a n Spek, Boskoop.
Grootbloemig; kleur: zalmrose.
Goede groei en hoge produktie. De vrij kleine bloemen zijn half gevuld.
De knop is puntig en oranjerood. De bloemen bloeien bijzonder snel
open en zijn daardoor als snijbloem onbruikbaar.
'Dixie Belle'. Inzender G. Maarse Jbzn, Aalsmeer.
Grootbloemig; kleur: licht rose.
Matige groeier met ongelijke takken die te dun zijn in verhouding tot de
grote bloemen. De grote knoppen hebben een vaal bruine tint. Bij het
openbloeien wordt de kleur beter m a a r blijft bleek. De bloemen zijn
matig gevuld en los van vorm. Op water zijn de bloemen vrij goed houdbaar.
'Best Wishes'. Inzender G. Maarse Jbzn, Aalsmeer.
Grootbloemig; kleur: rood.
Deze roos hoort tot het zgn. 'Better Times'-type. De groei is goed en te
vergelijken met 'Parel van Aalsmeer'. De bloemen zijn slordig van vorm
en verkleuren sterk blauw. Het is beslist geen verbetering van de 'Parel
van Aalsmeer'.
'Jaqueline'. Inzender G. Maarse Jbnzn, Aalsmeer.
Grootbloemig: kleur: donker rood, in open toestand donker rose.
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Goede groei maar korte takken. De bloemen staan op een korte nek. Zij
vormen veel pluizen. De kleur maakt een doffe indruk. De bloem is
slordig. De binnenste bloemblaadjes zijn meestal over elkaar heengeslagen. Bij het openbloeien treedt blauwverkleuring op, terwijl de
buitenste randjes verbleken. Op water komen de bloemen moeilijk open.
Produktiecijfers
De bloemen zijn naar steellengte ingedeeld volgens onderstaande tabel.
Gemeten is tot bovenkant knop.
No.

lengte in cm

—1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

<22
22— 29
29— 36
36— 43
43— 51
51— 60
60— 70
70— 80
80— 90
90—100
>100

De cursief gedrukte rassen waren voor keuring opgeplant. De overige
werden ter vergelijking opgeplant en zijn in het voorgaande verslag
niet beschreven.
Tenzij anders vermeld heeft de produktie betrekking op 50 struiken.

-1
No. 629
No. 1735
No. 1001
No. 1821
No. 1822
No. 1774
'Coral Princess'
'Zorina'
No. 1710
No. 1721
'Pol. Sunset'
No. 1820
'Elisabeth of Glamis'
'Dixie Belle'
'Best Wishes'
'Rose Dot'
'Jacqueline'
'Super Star'
'Marimba'
'Garnette'
'Carol'
'Dominant' (100 st.)
'Tradition'
'Furore' (100 st.)
'Dr. A. J. Verhage'

22
24
181
36
189
17
102
383
212
122
32
14
174
14
47
19
22
34
223
187
131
45
27
25
19

1
37
44
139
48
208
45
139
226
222
97
72
46
182
44
91
28
80
49
150
112
217
98
63
83
55

67
70
131
32
127
80
131
210
208
79
53
58
171
53
89
52
116
37
124
82
132
121
66
118
50

Aantal gesneden bloemen
in de sortering
3
4
5 6 7 8 9
10 totaal
101 59 46 40 11 4 — — 387
76 61 74 21 13 13 5 — 401
94 65 26 3 3 — — — 642
48 59 43 25 5 — — — 296
57 11
3 1 — — — — 596
72 72 51 27 11 12 — — 377
89 54 16 1 1 — — — 533
176 71 38 8 — — — — 1112
152 83 28 4 — — — — 909
57 51 41 13 5 — — — 465
63 96 81 29 13 1 — — 440
64 92 74 21 2 2 — — 373
159 137 74 16 2 — — — 915
63 58 36 9 5 1 — — 283
79 53 27 13 3 — — — 402
57 62 47 27 12 4 8 3 319
100 97 51 13 — — — — 479
37 42 32 13 4 — 1 — 249
37 5 1 — — — — — 540
40 8 4 — — — — — 453
83 23 6 — — — — — 592
125 115 107 49 20 4 1 — 685
71 63 73 15 7 — — — 385
98 88 135 93 49 18 13 7 727
34 32 20 9 13 4 1 — 237
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COS-BEMESTING BIJ D E R O O S ' G E H E I M R A T

D U I S B E R G '

D r . i r . W. S y t s e m a
De op pag. 122 van het jaarverslag 1964 beschreven proef werd dit jaar
voortgezet. Na een lange rustperiode van 4.11.'64-4.3.'65 werd het gewas
gesnoeid en weer opgestookt. Toen er voldoende korte, jonge scheuten
aanwezig waren, werd weer CO2 gegeven, dit jaar zuivere CO2 uit cylinders, 12,5liter per minuut, gedistribueerd door één slang met gaatjes
om de 30cm per bed. De hete-luchtkachels waren tijdens de rustperiode
vervangen door normale verwarming. Dit jaar kon dus CO2 gegeven
worden zonder temperatuur en luchtvochtigheid te beïnvloeden, terwijl
de temperatuur in de wel en niet behandelde afdelingen gelijk gehouden konden worden en ook in andere opzichten geen verschillen tussen beide afdelingen aanwezig waren. De duur en periode van de CO2
toediening en het tijdstip der oogstperiode zijn te vinden in het onderstaande overzicht:
Oogstperiode
Ie snee 3 / 4-20/ 4
2e snee 16/ 5-24/ 6
3e snee 20/ 7-10/ 8
4esnee 19/ 9-17/10
5esnee 9/11-22/12

periode met CO»

aantal uren COz

13/ 3-20/ 4
21/ 4-15/ 5

150
59

—.

—

1/ 9-16/10
17/10- 7/12

111
105

De CO2 toediening vond plaats vanaf 15-30 minuten na zonsopgang, in
het voorjaar maximaal 7, in het najaar maximaal 4 uren per dag. Het
gewas is doorgetopt tussen 10 augustus en 1 september.
Na 7.12.'65 is het gewas koud gehouden. De houdbaarheid werd, na een
voorlopige proef op 6april, bepaald van bloemen van lengte 3 uit beide
afdelingen, gesneden op 25 mei resp. 29 september. P e r keer werden 40
bloemen uit beide afdelingen genomen, waarvan de helft op Chrysal en
de helft op water werd gezet bij ca. 20° C, 5bloemen per vaas van 0,51.
Resultaten
In de eerste tabel zijn de opbrengsten in aantal bloemen per 1000 struiken weergegeven, gesorteerd in de verschillende steellengtes volgens de
richtlijnen van bepaalde veilingen (1 = kort, 9 = lang, zie jaarverslag
1964,p. 123).
Oogstperiode
april (Ie snee)

CO2

~+~~"
—

mei-juni
(2e snee)
juli-augustus
(3e snee)
sept.-okt.
(4e snee)
nov.-dec.
(5e snee)

106

+
+
—
+
+
—

—

•

—

steellengte

totaal

totl

1

2

3

4

5

98
113
18
24
21
10
38
47
16
6

1943
1389
186
296
75
80
293
294
113
129

2486
2524
881
1033
498
468
862
1016
533
550

1511
836
1901
1908
1216
1330
1815
1953
1154
1132

164
54
1964
1792
2182
2290
1731
1479
1297
1138

1
1
798
712
1538
1356
405
256
561
509

6-9

—
90
52
130
96
27
23
104
75

5303
4917
5838
5817
5660
5630
5171
5068
3778
3539

Hieruit valt te berekenen hoe groot de meeropbrengst isinelke oogstperiode voor deverschillende steellengtes, Alleen ineerste enlaatste
snee vinden we, zoals de volgende tabel laat zien, een duidelijke meeropbrengstvan detotaleproduktieper snee.
De onderstaande tabel geeft de meeropbrengsten door CO2bij de verschillendesteellengtes,in aantal bloemen per 1000struiken, enin %van
de controle.
Oogstperiode
Ie snee
2e snee
3e snee
4e snee
5e snee
totaal

steellengte

totaal in %

totl

1

2

3

4

5

—15
—6
11
—9
10
—9

—346
—110
— 5
— 1
— 16
—478

— 38
—152
30
—154
— 17
—331

675
— 7
—114
—138
22
438

110
172
—108
252
159
585

86
182
149
52
469

6-9

—
38
34
4
29
105

386
21
30
103
239
779

7,9
0,4
0,5
2,0
6,8
3,1

Echter, inalle oogstperioden zien we een duidelijke verschuiving naar
delangere stelen, zodat degemiddeldekwaliteit stijgt.Het blijkt namelijk dathetaantal rozen met lange stelen steeds toeneemt, deelsten
koste van derozen met korte stelen, waarvan het aantal inelke snee
daalt.
Opmerkelijk isdat ditookgebeurtbij dederdesnee,hoewel de bloemen
in deze periode geheel zonder extra CO2gegroeid zijn. De CO2giftuit
het voorjaar heeft hier dus een zekere nawerking.
De houdbaarheid van debloemen, gesneden op 25mei en 29 september
werd door extra CO2niet beïnvloed.
d

zet
ban
doer
°Pgr<

Conclusie
CCh-bemesting van deroos 'Geheimrat Duisberg' vermeerdert de totale opbrengst per snee van 0-8%;degemiddeldebloemkwaliteit wordt
door CO2 duidelijk verbeterd. De houdbaarheid van debloem wordt
door CO2 niet veranderd.

MEELDAUWBESTRIJDINGIN ROZEN

^ee

M. P. B e u z e n b e r g
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Door debestrijdingsmiddelenindustrie werden ons in 1965 twee middelen ter beschikking gesteld omteproberen tegen meeldauw. Met een
Japans rookmiddel (eenrookkaars) waarvan aangegeven werd dat
het een stof zou bevatten diewerkzaam istegen echte meeldauwschimmels werden geen afdoende resultaten bereikt.
De meeldauwaantasting nam na3-5dagen af, doch daarna werd ze
weer heviger. Overdoseringen van hetmiddel gaven verbranding te
zien.Deproef werd genomen opde cultivars 'Pink Sensation', 'Baccara'
en 'Mandrina'.
Met het middel Eupareen, waarmee inde aardbeienteelt zeer goede resultaten worden bereikt tegen Botrytisrot, zou eveneens succes tebe-
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Er isgespoten met 3kg simazin per ha in 1000liter water. In vergelijking
met de controlegroep werd vrijwel geen verschil waargenomen in de
ontwikkeling van het gewas.
Bij 'Roselandia' en 'Tawny Gold' was er aanvankelijk sprake van het
enigermate achterblijven van de scheutgroei bij de bespoten planten.
Enige tijd later kon dit verschil niet meer waargenomen worden.
De onkruidbestrijding op deze organische stofrijke grond was onvoldoende.
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SERING

BEMESTINGSPROEVEN BIJ DE SERING 'MAD.FL. STEPMAN'
M. J o n g k i n d
De opbrengst van seringen is sterk afhankelijk van de bloemknopvorming. De soort, bodemgesteldheid, weersomstandigheden en het tijdstip van rondsteken zijn hiervoor bepalend.
Indien de weersomstandheden zijn zoals in de zomer van 1965 met uitzonderlijk veel neerslag en een gering aantal zonuren, zal dit ongetwijfeld een ongunstige invloed hebben op de opbrengst.
Naast de structuur van de bodem en een goede waterbeheersing is de
voedingstoestand van de grond voor de bloemknopvorming van betekenis.
Uit analyseverslagen van grondmonsters is duidelijk gebleken, dat er
in de afgelopen zomer sprake is geweest van veel uitspoeling van voor
het gewas belangrijke voedingsstoffen.
Een oriënterende bemestingsproef in een partij 'Mad. Fl. Stepman'struiken gaf een duidelijke aanwijzing, dat een overbemesting een
gunstige invloed kan uitoefenen op de bloemknopvorming.
Proefopzet
Het proefveld omvatte ca. 600struiken, die in 3groepen van ieder ca. 200
struiken was verdeeld.
Groep I: overbemest 12juli met 6kg superfosfaat per 100 m 2
Groep II: overbemest 12juli met 6kg fosfaatammonsalpeter per 100m 2
Groep III: de controlegroep, isniet overbemest.
Resultaten
In de praktijk wordt, op enkele gevallen na, soms alleen volstaan met
een gift superfosfaat na het rondsteken.
Afgezien van het feit, dat het geruime tijd kan duren, vooral bij weinig
regen, alvorens dit fosfaat beschikbaar komt voor deplant, blijkt in deze
opzet fosfaat alleen minder goede resultaten te geven dan de gift fosfaatammonsalpeter.
Reeds in andere gewassen is aangetoond, dat het stikstofcijfer van de
grond van invloed is op de m a t e van bloemknopvorming.
In bovengenoemd proefveld gaf groep II de beste resultaten.
Dit resulteerde in groep II tot meer vierkoppers dan in groep I. De controlegroep gaf de slechtste resultaten te zien.
De controlegroep, evenals de andere groepen met een sterk ontwikkeld
gewas (taklengte 1,25 m ) , gaf zelfs een aantal waardeloze bladtakken.
Uit dit resultaat mogen wij afleiden, dat er naar gestreefd moet worden
de voedingstoestand van de grond op peil te houden. Wij zijn hierin
sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, welke we niet kunnen
voorzien. Grondonderzoek zal nodig zijn om na te gaan hoeveel kunstmest er als overbemesting gegeven zal moeten worden.
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VINCA
WORTELROTIN VINCA ROSEA
M. P. B e u z e n b e r g
In het voorjaar hebben verschillende kwekers grote uitval gehad in de
cultuur van Vinca rosea.Uit het ziekeweefsel werd door deP.D. steeds
de schimmel Fusarium solani geïsoleerd.
Deaantasting door dezeschimmel ginggepaard met roodbruin verkleuren der wortels,waarna zeafstierven. Debladeren van deplanten werden van onder naar boven geel en vielen later af.
Eén kweker, die de grond voor het zaaien en verspenen stoomde, had
geen last van uitval in deze cultuurperiode.
Bij het oppotten in ongestoomde grond kwam veel uitval voor. Alle
kwekers gebruikten een grondmengsel van Aalsmeerse grond, bladgrond en „spagnola".

Vinca rosea
Links: planten in besmette grond
Rechts: planten in dezelfde grond, maar nu eerst gestoomd

Uit een proef bleek dat planten, gezaaid, verspeend en opgepot in gestoomde grond belangrijk beter groeiden dan in dezelfde grond ongestoomd.Inbesmette grond afkomstig van eenkwekerij mislukte de teelt
volkomen.
Uit een stekproef bleek dat stekken gestoken in grond met veel spagnola moeilijk of niet wortelden. De stekken gestoken in besmette grond
vielen allen weg, In de controlegroep (tuinturfpotgrond + grof zand)
was de beworteling zeer goed.
Hieruit blijkt dat het aanbevelenswaardig isgedurende dehele cultuurperiode gestoomde grond te gebruiken.
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VIOLEN

CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING IN VIOLEN
M. J o n g k i n d
Tot nu toe blijkt alleen een vooropkomst bespuiting de veiligste methode van chemische onkruidbestrijding in violen te zijn. De beste resultaten worden verkregen als de zaaibedden vroegtijdig klaargemaakt
worden, nl. minstens 14 dagen voor de zaaidatum. Hierdoor kunnen de
in de bovenlaag aanwezige onkruidzaden, voor opkomst van het violenzaad, boven de grond komen.
Bekende vooropkomst middelen zijn: P C P in olie, paraquat (Gramoxone) en diquat (Reglone). De laatste twee kunnen iets korter voor opkomst van de violen gespoten worden dan P C P in olie. Bij veel neerslag kan dit middel, nadat het enigszins de grond ingespoeld is, nog
schade veroorzaken. 7 à 8 dagen na het zaaien van de violen kan nog
gespoten worden. Een bespuiting na opkomst van de violen blijkt in
sommige gevallen risico's op te leveren. De zaaidatum op zichzelf is
van belang gebleken voor de kwetsbaarheid van het gewas, terwijl een
bespuiting met 6kg Tenoran per ha 4 weken na opkomst eveneens uiteenlopende resultaten laat zien. De ontwikkeling van het violenplantje
in 4 weken is afhankelijk van de bodemgesteldheid en het weer. Wanneer door ongunstige weersomstandigheden of andere ongunstige omstandigheden de ontwikkeling van het plantje traag is, blijkt de kwetsbaarheid na 4weken groot. Bovendien komen de plantjes soms ongelijk
boven de grond, waardoor eveneens verschil in plantgrootte optreedt.
Een bespuiting met Tenoran 6 kg per ha wordt dan ook proefsgewijs
aangeraden 5weken na opkomst, in een gelijkmatig en goed ontwikkeld
gewas.
Aan een bespuiting, 5 weken na opkomst van de violen, moet een vooropkomst bespuiting voorafgaan, omdat er anders te grote onkruiden
aanwezig kunnen zijn, die in het algemeen dan onvoldoende bestreden
worden.
Een bespuiting 3weken na opkomst leverde duidelijk schade op, terwijl
de kleinere plantjes gedood werden.
Enkele proefveldjes gespoten in het kiembladstadium met Du 634 2 en
3 kg per ha lijken veelbelovende resultaten te geven.
Het afsluiten van deze proef vindt echter plaats, nadat controle in het
voorjaar ook mogelijk is geweest.
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VRIESEA

BLOEIBEÏNVLOEDING BIJ VRIESEA SPLENDENS
D r . i r . W. S y t s e m a
Als vervolg op eerdere proeven (jaarverslag 1964, pag. 129) zijn de
effecten van acetyleen en BOH (2-hydroxyaethylhydrazine) op de bloei
van Vriesea splendens onderzocht.
Acetyleen werd in het water in de koker geleid bij een overdruk van 0,2
atmosfeer. Het gas werd verkregen uit een cylinder acetyleen. BOH
werd, opgelost in 15 cc water, in hoeveelheden van 5-10 mg per plant
toegediend in de legekoker of in proef I als bespuiting met concentraties
van 0,075-0,30%. De planten in proef I hadden 9-11 volwassen bladeren,
die in proeven II en III waren iets groter.
Resultaten
Proef I
De volgende tabel laat zien de bloei van Vriesea splendens onder invloed van BOH, toegediend in waterige oplossing in de koker (5-10 mg)
of als besuiting (0,075-0,30%), en acetyleen.
Behandeling

aantal planten
per beh.
in bloei

bloeidatum

7.10.'64
controle
BOH 5 mg
BOH 10 mg

20
20
20

(10)
20
20

(26.2-31.12.'65)
16.2.'65
16.2.'65

BOH 0,075%
BOH 0,15%
BOH 0,30%

20
20
20

19
17
20

16-26.2.'65
16.2.'65
16.2.'65

Acetyleen 8sec.
Acetyleen 16sec.

20
20

7
10

26.2-11.3.'65
26.2-11.3.'65

De tabel laat zien dat in de op 7.10.'64 uitgevoerde proef BOH, als oplossing gegeven, steeds alle planten laat bloeien.
Wegens beschadiging (lichte verkleuring van de koker) door 10 mg
moet aan 5mg de voorkeur gegeven worden.
Een bespuiting heeft ook een, zij het soms minder, goed resultaat. In
verband met een minder nauwkeurige dosering en mogelijke beschadiging verdient bespuiten echter geen aanbeveling.
Acetyleentoediening resulteert in een veel kleiner aantal bloemknoppen, die tevens iets later bloeien.
Van de controleplanten is een deel in de loop van het jaar zeer ongelijk
en zeer vertraagd in bloei gekomen.
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V-; C****y%
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Vriesea splendens
Plant beschadigd door een te hoge concentratie BOH

Proef II en III
Proef II starte op 15.4.'65,proef III op 10.8.'65.In de proeven II en III is
onderzocht of BOH, ook als het slechts enkele dagen aanwezig is in de
koker, al bloei induceert.
Hiertoewerdna 1-14 dagenhetBOHuit dekoker gegoten en vervangen
door water, nadat het als oplossing van 5 mg per 15 cc water aan de
plant was toegediend.
Inproef IIbleken 7dagen enin proef III1-3dagen alvoldoendeom met
BOH bloei te veroorzaken, zoals de tabel laat zien.
Devolgendetabel geeft debloeivan Vriesea splendensna verwijdering
van BOH opverschillende tijdstippen na toediening van 5mg BOH opgelost in 15ccwater per plant.
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BOH verwijderen
na .. dagen

aantal planten
per beh. in bloei in knop

Proef II
7
14
steeds BOH
geenBOH (contr.)

10
10
10
10

Proef III
1
3
7
10
14
geenBOH (contr.)

20
20
20
20
20
20

bloei

9
10
10
(4)
16
20
20
20
20
0

datum
knop zichtb,
25.5
25.5
25.5
(25.6)

16.11
16.11
16.11
16.11
16.11
—

Conclusie

5 mg BOH in 15 cc water, toegediend in de lege kokers van Vriesea
splendens, doet deze plant in bloei komen, ook als na 7dagen het BOH
weer verwijderd wordt.
BOH werkt sterker bij debloeiinductie dan acetyleen.
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DIVERSEN

DE HOUDBAARHEID VAN SNIJBLOEMEN
D r . i r . W. S y t s e m a
Het onderzoek heeft in 1965betrekking gehad op:
1. Vergelijking van drie samenstellingen van Florasef, genoemd Florasef A, B en C; hiervan is C de handelsoplossing en zijn A en B kleine
variaties van C, waarin o.a. kleur- en smaakstoffen ontbreken.
2. Onderzoek van het effect van het gebruik van Chrysal of Florasef
bij de kweker tussen snijden en veilen, dus gedurende een nacht en
een deel van een dag, bij sering, anjer en roos.
3. Toetsen van Florasef en Chrysal voor gebruik bij sering, Forsythia,
Poinsettia en Chrysant en van anjer-Chrysal bij anjer.
Uitvoering van de proeven
De houdbaarheidsbepalingen zijn uitgevoerd bij 18-20° C, bij gedempt
daglicht. Per behandeling zijn steeds 10, bij Forsythia en Poinsettia 8
bloemen of takken gebruikt, meestal verdeeld over twee vazen, behalve
in de anjerproeven van 29 maart en 23 juni en de seringenproeven.
P e r liter water werden opgelost resp. 15gram Chrysal of 3,5 cc Florasef
met een suikerhoeveelheid per liter van 30 gram voor roos, chrysant,
Forsythia en sering, 40 gram voor anjer en geen suiker of 15 gram bij
Poinsettia.
Bij Poinsettia is eerst het ondereinde van de stengel even in heet water
gehouden (80-85° C), daarna is de stengel bijgesneden, voordat de tak
in de vaas gezet werd.
Er is gewerkt met de bloemsoorten anjer 'White Sim', roos 'Geheimrat
Duisberg', sering 'Mad. Fl. Stepman', Forsythia intermedia 'Spectabilis',
de Poinsettiarassen 'Cardinalis' en 'Impromptu'.
Resulaten
De volgende tabel geeft de houdbaarheid in dagen van anjer en roos in
Florasef A, B en C.
Behandeling

water
Flor. A
Flor. B
Flor. C

roos
'Geh,. Duisberg'
20/7
29/9

23/6

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

9,4
16,8
9,0
17,0

5,8
8,0
8,8
8,1

anjer

Sim
>White
'

J

21/7
9,3
20,3
19,0
18,4

Uit de tabel blijkt dat zowel bij roos als anjer de houdbaarheid door
Florasef wordt verbeterd. De bloemen van anjer en roos worden in
Florasef niet groter dan in water.
Verschillen in werking tussen Florasef A, B en C zijn niet aanwezig,
uitgezonderd in één geval t.w. Florasef B in de anjerproef van 23 juni.
Devolgende tabel geeft de invloed van het gebruik van Chrysal of Flora118

sef direct na het snijden gedurende een nacht en een groot deel van een
dag (20uur), op dehoudbaarheid in dagen van enkele bloemsoorten.
Ch-W = bloemen 20uur in chrysal, daarna in water.
Ch —chrysal,Flor. = Florasef, W = water.
Behandeling

sering

15/2

anjer
'White Sim1
29/3
23/6
21/7

3,9
4,3
11,2
13,0
3,6
3,6
2,6

7,7
9,6
14,9
14,8
9,8
10,5
13,5

•sitepman'

I

roos
'Geh. Duisberg'
20/7
29/9

18/1
W-W
Ch-W
W-Ch
Ch-Ch
Flor-W
W-Flor
Flor-Flor

6,7
5,6
12,1
11,9
5,6
2,6
3,1

9,4
9,9
14,5
16,9

9,3
9,2
14,8
17,1

—

—

4,7
5.7
9,4
9.8

5,8
5,5
8,6
8,9

Detabel laat zien hoe de houdbaarheid verandert als gedurende 20 uur
na het snijden debloemen in een houdbaarheidsmiddel staan en daarna
in water of omgekeerd. Tijdens deze 20 uur was de temperatuur 1820° Cbij anjer enroosenongeveer 6°Cbij sering.
De houdbaarheid van seringen wordt door Florasef verkleind als ze
steeds of vrijwel steeds in dit houdbaarheidsmiddel staan.
Ook een nacht in Florasef plaatsen en dan in water werkt niet gunstig
op de houdbaarheid. Chrysal, bij voortdurend of vrijwel voortdurend
gebruik, bevordert de houdbaarheid van seringen.
Een effect van een nacht Chrysal is in deze proeven niet gevonden.
Het gebruik van Chrysal of Florasef na het snijden bevordert meestal
enigszins de houdbaarheid van anjers, het gebruik van water na het
snijdenenlateroverzetteninChrysalofFlorasef verkleint de houdbaarheid invergelijking met dehoudbaarheid van bloemen diesteedsin één
van dezetwee middelen staan.
Bij de roos is geen effect gevonden van het gebruik van Chrysal gedurende alleen een nacht en een dag.
De houdbaarheid van anjer en roos wordt sterk verbetert wanneer
steeds Chrysal of Florasef gebruikt wordt, de sering reageert alleen
gunstig op Chrysal. De bloem van de rooswordt in Chrysal groter dan
inwater, in Florasef blijft debloem even groot als in water.
Devolgende tabel geeft deinvloed van het dopen van de stengel in het
water en het gebruik van Florasef en Chrysal op de houdbaarheid van
twee Poinsettiarassen.
'Cardinalis'

Voorbehandeling behandeling
stengel in
heet water,
dan bijsnijden

water
Chrysal
Florasef

stengel alleen
bijsnijden

Florasef
water
\ Florasef

15g/l suiker

'Impromptu'

6,8
15,3
6,7

5,8
10,2
5,8

7,1
6,5
9,5

5,2
5,0
5,8

Uit de tabel blijkt dat, in dagen uitgedrukt, de houdbaarheid van Poinsettia doorFlorasef meestalniet en door Chrysal sterk verbeterd wordt.
Toevoegen van 15gram suiker per liter aan de Florasefoplossing beïnvloedde in deze proef de houdbaarheid niet. De invloed van de heet
water voorbehandeling is in deze proef niet duidelijk. Hoewel deze
bloemen in Chrysal het langst goed blijven en in dit middel de takken
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of bladeren niet slap worden, wat in water of Florasef vaak wel het geval is, verbrandt in Chrysal het onderste blad, vooral bij het ras 'Cardinalis' soms vrij sterk. Doch in dezelfde periode worden de takken in
water en Florasef slap, terwijl de takken in Chrysal, met enkele verbrande bladeren weliswaar, daarna nog lang goed blijven.
Het effect van Chrysal en Florasef op de houdbaarheid van Forsythia
is onderzocht in twee proeven, vermeld in de volgende tabel.
Chrysal verlengt bij dit gewas de houdbaarheid. Florasef niet, doch dit
middel verbetert de kleur iets meer dan Chrysal. Het verschil in houdbaarheid in de twee proeven is veroorzaakt doordat in de tweede proef
de bloemknop buiten verder ontwikkeld was dan de knoppen uit de
proef op 24februari na het forceren. De tabel geeft voorts een overzicht
van de houdbaarheid van de besproken bloemen in water, Florasef,
Chrysal en anjer-Chrysal, uitgedrukt in dagen.

Sering18/1
(Stepman)15/2
Forsythia24/2
(int.Speet.)16/3
Anjer29/3
(Wh.Sim)23/6
21/7
Roos20/7
(Duisberg)29/9
Poins.Card.8/12
Poins.Impr.8/12

water
6,7
3,9
15,0
11,8

7,7
9,4
9,3
4,7
5,8
6,8
5,8

Florasef (C)
3,1
2,6
15,0
11,8
13,5
17,0
18,4

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

Chrysal
11,9
13,0
19,4
15,4
14,8
16,9
17,1

Chrysal-A
—
—
—
16,9

—
16,9
16,5

9,8
8,9
15,3
10,2

—
—
—
—

Tot slot laat deze tabel zien dat in speciale anjerchrysal de houdbaarheid van anjers even groot is als in gewone Chrysal. In enkele proeven
met buiten gesneden chrysanten bleek dat het slap hangen van het
blad door het gebruik van Chrysal werd voorkomen. Florasef had in
dit opzicht geen effect. Een nacht koelen verbeterde ook de bladkwaliteit sterk.
Conclusie
Er is geen verschil gevonden in het effect van Florasef A, B en C op de
houdbaarheid van roos en anjer. Een houdbaarheidsverbetering door
het gebruik van Chrysal of Florasef, alleen gedurende 20 u u r na het
snijden, werd aangetoond bij de anjer. In dit opzicht was er geen effect
te vinden van beide middelen bij roos en sering.
Bij continu gebruik verbetert Chrysal de houdbaarheid van alle besproken bloemen. Florasef doet dit bij anjer en roos. Dit laatste middel
verkleint de houdbaarheid van de sering en heeft geen effect bij Forsythia en Poinsettia.
Gebruik van Chrysal voorkomt het slap hangen van het blad van de
chrysant.
Anjerchrysal werkt even goed als gewone Chrysal bij gebruik bij de
anjer.
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HETVERPAKKEN ENBEWAREN VAN SNIJBLOEMEN
Dr. ir. W. S y t s e m a
In verband met een mogelijke toepassing bij de bewaring van snijbloemenisaandacht besteed aan deinvloed van enkelestoffen op houdbaarheid en verdamping van enige snijbloemen.
Ondanks hetgeen in de literatuur gevonden is, kon het opzuigen gedurende 18uur van 10-100 d.p.m. B-9 of CCC de houdbaarheid van de
anjer 'Crowley's Sim' en de roos 'Geheimrat Duisberg' niet verbeteren
(1d.p.m. = 1 mg per liter).
Een positieve invloed van N6-benzyladenine (0-200 d.p.m.) op de houdbaarheid van deze rassen van anjer en roos, werd evenmin gevonden,
wanneer deze stof gedurende maximaal 18uur door de bloemen wordt
opgezogen.
Het verminderen van de verdamping van het eerder genoemde anjerras door opzuigen van decenylbarnsteenzuur had voorts nog niet het
gewenste resultaat.
Conclusie
De houdbaarheid van anjer en roos is door opzuigen van B-9, CCC of
N6-benzyladenine niet verbeterd.
De verdamping van anjers kan door opzuigen van decenylbarnsteenzuur niet verminderd worden.
KOUDEBEHANDELING SERING EN FORSYTHIA
M. J o n g k i n d
Op verzoek van de N.V. Kristalijsfabriek en Koelhuis „Groenland" te
IJmuidenisonderzocht ofeendaarvoor terbeschikkinggesteldekoelcel,
geschikt zou zijn voor een koudebehandeling van seringenstruiken en
bossen met Forsythiatakken.
De seringenstruiken, cultivar 'Mad. Fl. Stepman' hebben 5 weken (15
oktober-19november 1965) gestaan bij een temperatuur van —2° Cmet
een relatieve luchtvochtigheid van minstens 95%.
DeForsythiatakken, cultivar intermedia 'Spectabilis',zijn onder gelijke
omstandigheden gekoeld.
De seringenstruiken en Forsythiatakken zijn, nadat ze in de cel geplaatst waren, goed vochtig gemaakt. Vervolgens is de helft van beide
groepen iedere week 1x goed vochtig gemaakt, terwijl het andere gedeelte,tijdens de5weken durende koudebehandeling, geen water meer
heeft gekregen.
Nadat de struiken en takken goed ontdooid waren, zijn ze geforceerd
bij de daarvoor vereiste temperatuur.
De resultaten waren in beide gevallen goed.
Van betekenis isdewijze waarop deze cel gekoeld wordt. Dit wordt nl.
bereikt zonder heftige luchtbeweging (gedwongen circulatie) en er
kan dus gesproken worden van een koudebehandeling met stilstaande
lucht. De sterke indroging in koelruimten door sterke luchtcirculatie
wordt zodoende voorkomen.
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HETEFFECT VAN EEN BESPUITING METB-9
BIJENKELETREKHEESTERS

Dr. ir. W. S y t s e m a
Sering 'Madame Florent Stepman'
Ookdit jaar zijn destruiken vrij laat rondgestoken, op24juni, vanwege
de late beëindiging vande groei. De B-9 bespuitingen konden voor de
eerste maal pas op 29juni uitgevoerd worden wegens de weersomstandigheden.
Een tweede bespuiting werd uitgevoerd op 4augustus resp. 15 september. De gebruikte concentratie was 0,5% actieve stof (100 cc B-9 per
liter). Behalve in groep 5 zijn de struiken niet rondgestoken. Per behandeling zijn 5struiken gebruikt. De uitgevoerde behandelingen zijn:
1. Een keer spuiten, op29juni.
2. Twee keer spuiten, op 29juni en 4augustus.
3. Twee keer spuiten, op 29 juni en 15 september.
4. Niet bespuiten en niet rondsteken.
5. Niet bespuiten en wel rondsteken op 24juni.
Het trekken begon op 1februari 1966.De oogst vond plaats van 18t.m.
21februari 1966.
Resultaten
Van de controle-groep (niet bespoten, niet rondgestoken) werden veel
tweekoppers, een kleiner aantal éénkoppers en weinig vierkoppers
geoogst.
De troskwaliteit was vaak slecht, doordat de tros te langgerekt was.
Vandecontrole-groep (behandeldvolgensdenormale praktijkmethode)
werd eenbetere kwaliteit gesneden, met wat meer vierkoppers en geen
éénkoppers.
De behandelde groepen 1, 2 en 3 leverden een oogst van goede kwaliteit met meer vierkoppers dan de groepen 4en5.
Detabel laat tenslotte het percentage takken met 1,2,3en4trossen per
tak zien, dat geoogst is in de verschillende groepen.
Behandeling
1
1
2
3
4
5

12

aantal trossen per tak
2
3
41
42
72
82
78

2
4

Conclusie
Eén of twee B-9 bespuitingen hebben bij sering in deze oriënterende
proef het aantal bloemknoppen vermeerderd. Een proef op grotere
schaal zal in het komende seizoen deze resultaten echter nog moeten
bevestigen.
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4
59
48
27
6
18

Forsythia intermedia 'Spectabilis'
Van dit gewas zijn struiken met éénjarig hout bespoten, die niet zijn
rondgestoken. De uitgevoerde behandelingen zijn dezelfde als bij de
sering; alleen behandeling 5bleef achterwege.
Resultaten
De groei van de takken werd niet geremd, bloemknopaanleg vond niet
plaatsenhet blad werd niet beschadigd.

NIEUWE BESTRIJDINGSMIDDELEN
M. P. B e u z e n b e r g
Dichloorvos (dimethyl-dichloor-vinyl-fosfaat of D.D.V.P.), een fosforverbinding die al sinds enige jaren in de handel is (jaarverslag 1963,
p. 147) werd dit jaar in een andere formulering in de handel gebracht
onder denaam „Dedevap" (Agro-Chemie).
Met dit voor de bloementeelt uitermate geschikte bestrijdingsmiddel
tegen bladluizen, witte vlieg, trips en niet resistent spint kunnen zeer
goede bestrijdingsresultaten worden bereikt.
Van het middel dat verdampt moet worden met behulp van een elektrische verdamper van 100W, gebruikt men 10ml (cc) per 100m3 kasinhoud. In de proeven is gebleken dat alle onderzochte bloemisterijgewassen dit middel zeer goedkunnen verdragen.
De resultaten met deze verdampingskwaliteit van dichloorvos zijn
beter dan die welke met de bekende spuitbussen worden verkregen.
Tevens is er minder kans op schade. De verdampingsmethode is goedkoper dan het gebruik van aerosols.
Pentac (bis Pentachloro-2,4-cyclopentadien-l-yl) is een weinig giftig
spintbestrijdingsmiddel, dat een voortreffelijke werking heeft, mits
dejuistehoeveelheid vloeistof ( ± 1 liter perm2) onderhogedruk wordt
verspoten. Het is als een 50% spuitmiddel in Amerika in de handel. Uit
proeven bleek dat het middel onder zeer uiteenlopende weersomstandigheden kan worden verspoten, echter vermijdt men vanzelfsprekend
bespuitingen bij tedrogelucht entehoge temperatuur.
Voor de rozenkultuur, waar resistentie tegen fosforesters en Kelthane
iswaargenomen, is een dosering van ± 0,1%noodzakelijk. Er kan niet
meteenéénmaligebespuitingwordenvolstaan; eentweede behandeling
isnoodzakelijk ± 14dagen na de eerste maal spuiten.
Pentac heeft vrijwel geen phytocide werking. In geen van de bespoten
rozenvarieteiten van het gangbare handelssortiment als 'Roselandia',
'ParelvanAalsmeer', 'Baccara', 'Garnette' enz.werd enigeschade waargenomen. Ookpasgeplantezetlingen kunnen debespuitingen goed verdragen.
Bij chrysanten, anjers envelepotplanten kan het middel eveneens zonder bezwaar worden toegepast.
Een nadeel van dit spuitpoeder is,dat het een grote hoeveelheid residu
achterlaat. Voor de rozenteelt betekent dit, dat het niet in alle stadia
van de groei kan worden toegepast.
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Kelthane MF Deze nieuwe, vloeibare Kelthane-formulering met 40%
actieve stof werd ons aangeboden door Philips-Duphar om te proberen
tegen mijten en spintmijten.
Met dit middel, dat in een 0,1% dosering dient te worden gebruikt,
werden in enige oriënterende proeven zeer goede resultaten bereikt,
zodat in het komende seizoen verdere proeven met dit acaricide zullen
worden genomen.
Spintmijten werden goed bestreden in de kultures van diverse bladplanten zonder dat schade optrad.
Ookeenaantal rassenvan dejaarrondchrysantencultuur verdragen het
middel goed. Deze formulering van Kelthane geeft geen residu, zodat
het ookvlak voor de oogst kan worden toegepast.
Waarschijnlijk biedt dit acaricide ook goede perspectieven in de rozencultuur, aangezien ook spintmijten, die tegen de oorspronkelijke Kelthane-formulering resistentie hadden ontwikkeld, met behulp van dit
nieuwepreparaat goedkunnen worden bestreden.

DIERLIJKE BODEMPARASIETEN
M. P. B e u z e n b e r g
In de afgelopen jaren werden in rozenkassen zeer grote aantallen miljoenpoten waargenomen.
Hoewel in deze kuituur niet van een duidelijk aanwijsbare schade aan
het gewas kan worden gesproken is schade toch niet denkbeeldig, bv.
aan zettingen en jonge wortels. Bestrijden van deze bodemparasiet is
duswel aan te raden.
Springstaarten enmiljoenpootlarven zijn in deanjercultuur vaak moeilijk te bestrijden. De schade aan dit gewaskan aanzienlijk zijn, doordat
dejonge wortels worden afgevreten.
Bestrijdingsmiddelen als D.D.T., lindaan, Aldrin, parathion e.d., die als
bestrijdingsmiddel worden aangeraden geven in de praktijk niet altijd
een bevredigend resultaat; daarom werd nogal eens gebruik gemaakt
van het middel Undeen.
Dit bestrijdingsmiddel, dat vrij moeilijk is te verwerken geeft goede
resultaten; echter doodt het ook de wormen. Bovendien zijn de kosten
van een behandeling met dit middel, dat niet voor dit doel is bestemd,
vrij hoog.
In het afgelopen jaar bleek uit praktijkproeven dat met het middel
Birlane (Shell-Chemie) goede resultaten zijn te bereiken ter bestrijding van bodemparasieten, vooral op die plaatsen waar middelen als
Aldrin,lindaan e.d.weinigbevredigenderesultaten geven.
Geen phytocide werking kon worden waargenomen in de cultuur van
anjers, Asparagus, Hedera, rozen en Strelitzia.
Uitlaboratoriumproeven terbestrijdingvanmiljoenpoten bleek dat alle
miljoenpoten, zowel volwassen als in jeugdstadium welke met Birlane 10%granulaat in aanraking komen dood gaan.
De meeste miljoenpoten komen in de bovenste laag van 0-5 cm voor,
zodat eenbehandeling met dit middel zeer effectief kan zijn.
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Uit tellingen bleek, dat de miljoenpoten in de bovenste Y2c m grond 6
dagen na de behandeling met 5 g per m2 Birlane granulaat volledig
waren gedood; in de onderste lagen bleek nog ca 5% in leven.
Het middel Birlane dat als 10% granulaat in de handel wordt gebracht,
ismet zand vermengd goed te verwerken. 5kgper m2 isnodig voor een
goed dodingspercentage.
Inspoelen met de regenleiding is noodzakelijk; er mag evenwel niet te
veel water worden gegeven.
Aangezien het middel een onaangename geur verspreidt, verdient het
aanbeveling de bestrijding ± 5 dagen voor het planten uit te voeren.
Over dephytocidewerkingvan het middel in debloemisterij isnog zeer
weinig bekend; het lijkt derhalve niet wenselijk een bestrijding uit te
voeren direct nadat men een gewas heeft uitgeplant.
Bij reedsvaststaande cultureskan hetnuttig zijn, regelmatig te luchten,
opdat eventueel vrijkomende schadelijke dampen gemakkelijk kunnen
wegtrekken.

ALGEMEEN ZIEKTENONDERZOEK 1965
Dr. G. S c h o l t e n e n M. P. B e u z e n b e r g
In 1965ontving het Proefstation weer veel zendingen van ziek plantenmateriaal, met het verzoek, de oorzaak van de ziektevast te stellen en,
zo mogelijk, een bestrijdingsadvies te verstrekken. Hiertoe werden in
het eigen laboratorium een groot aantal isolatieproeven verricht, daarnaast werd in vele gevallen een dankbaar gebruik gemaakt van de
diensten van deafd.Diagnostiek van deP.D.teWageningen en—waar
het bacterieziekten betrof —van het LP.O. Door het Centraal Bureau
voor Schimmelcultures te Baarn werden weer vele schimmeldeterminaties verricht. Van een aantal geïsoleerde Fusariumstammen is de
juistenaam nogniet bekend.
Aechmea. Verscheidene partijen planten, ten dele afkomstig uit België,
bleken te zijn aangetast door voetrot veroorzaakt door Fusarium oxysporum.
Anthurium. Wortelrot bij A.scherzerianum, waarschijnlijk veroorzaakt
door Pythium splendens, veroorzaakte veel schade. Door dopen van de
kluiten in captan werd een redelijke bestrijding verkregen; na de behandelingkonden geenparasitaireschimmelsmeerworden aangetoond.
In enkele gevallen van wortelrot bij A.andreanum werd een Fusariumsoort geïsoleerd.
Aphelandra. Uit rottende wortels van planten met verwelkingsverschijnselen werd een Fusarium-soort geïsoleerd.
Azalea. Uit jonge planten met voetrotverschijnselen en dientengevolge
bladval, werd naast verschillende niet-parasitaire schimmels ook weer
eenvormvan Nectria radicicola (Cylindrocarpon) geïsoleerd.
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Begonia. Uit een partij stekken var. 'Nelly Visser', die door voetrot was
aangetast, groeide Nectria radicicola. Uit de moerplanten, waarvan de
voet was aangetast door droogrot, werd dezelfde schimmel geïsoleerd;
'inandere gevallen geluktehet niet voor voetrotverschijnselen een parasitaire oorzaak vast te stellen. Een geval van taksterfte na het toppen
werd veroorzaakt door Botrytis,
Cactussen. In een geval van voetrot werd Rhizoctonia solani als oorzaak vastgesteld. Daarnaast kwamen op enkele bedrijven aantastingen
van Helminthosporium cactivorum en van Botrytis voor. Bacteiriegezwellen aan de voet werden veroorzaakt door Agrobacterium gypsophilae.
Chrysant. In een aantal gevallen waarbij op de bladeren onregelmatig
geelgroenevlekken voorkwamen, voornamelijk in devar. 'Luyona', kon
geen bevredigende oplossing worden gevonden. Waarschijnlijk worden
deze vlekken veroorzaakt door cultuuromstandigheden. Van een partij
stek waren de topjes en bladeren aangetast door Alternaria. Wortelen voetrot werd enkele malen geconstateerd zonder dat hiervoor een
verklaring kon worden gegeven.
Codiaeum. Voor wortelrotverschijnselen kon in één geval geen verklaring worden gegeven, in een ander geval werd een Fusarium-soort aangetroffen.
Cyclamen. Inverschillende gevallenwerd wortelrot geconstateerd, veroorzaakt door Nectria radicicola en door Thielaviopsis basicola. De indruk werdverkregen dat deaantasting degrootsteschade veroorzaakte,
als bloempotten van slechte kwaliteit werden gebruikt. In twee gevallenwaarbij dewortelsgedeeltelijk afstierven, kongeen oorzaak worden vastgesteld. In enkele gevallen van hart- en knolrot werden bacteriën en eennogniet gedetermineerde schimmel geïsoleerd.
Dendrobium. Bij planten waarvan de bladeren kleine vlekjes vertoonden, waren de wortels aangetast door Nectria radicicola en een Fusarium-soort. Ineenkas,waarin deplanten eenzeer weelderige groei vertoonden, doordat eenovermaat aankunstmest werd gegeven,kwam een
aantasting voor van de schimmel Colletotrichum gloeosporioides. De
bladeren vertoonden bruin verkleurde ronde vlekken, die min of meer
diep in het weefsel waren ingezonken.
Dianthus caryophyllus. Uit zieke of van (vaat)ziekte verdachte anjerplanten werden de volgende parasieten geïsoleerd:
Phialophora cinerescens (20 x, waarvan 1x in een goedgekeurd moerplantengewas!), Fusarium oxysprum (5ox),Erwinia (Pectobacterium
parthenii var. dianthicola) (3x) en voetrotschimmels (Fusarium-soorten) (11x). In 39gevallen werd geen duidelijke ziekte-oorzaak vastgesteld,hierbleven deschalensterielofer ontwikkelden zichcultures van
Chaetomium, Cladosporium of Trichoderma. In een geval werd uit een
aantal planten Fusarium solani geïsoleerd. Een gedeelte van deze planten vertoonde voetrotverschijnselen, maar dezeFusarium-soort groeide
ook uit de houtvaten in dehoger gelegen stengeldelen.
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Dieffenbachia
Bladeren aangetast door de schimmel Metasphaeria araceae

Dieffenbachia. Ronde vlekken op de bladeren, die later afsterving tot
gevolg hadden, bleken te worden veroorzaakt door de schimmel Metasphaeria araceae. Het betrof hier een partij planten die waren geïmporteerd uit de Ivoorkust. De schimmel is in Brazilië beschreven als oorzaak van een bladvlekkenziekte.
Planten waarvan de stengels en bladeren slijmachtige wonden vertoonden, gevolgd door afsterving, waren vermoedelijk door een bacterieziekte aangetast. Het gelukte niet, een ziekteverwekker te isoleren;
bespuitingen met Fytostrep hadden een bevredigend resultaat.
Uit de planten met wortelrot, hetgeen gepaard ging met een kwijnend
uiterlijk, werd een Fusarium-soort geïsoleerd.
Dizygotheca. Een zaaisel van dit gewas ging verloren doordat dadelijk
na de kieming een besmetting van Fusarium javanicum optrad. Op de
zaadhuid werden peritheciën (vruchtlichaampjes) aangetroffen van
Nectria haematococea, de geslachtelijke vorm van deze Fusarium-soort.
De zaden waren geïmporteerd uit Afrika.
Forsythia. Het onderzoek van afstervende takken en struiken leverde
over het algemeen weinig bevredigende resultaten op.Tot de schimmels
die werden geïsoleerd behoren Botrytis cinerea, een Fusarium- en een
Alternaria-soort en een steriel mycelium.
Freesia. Uit knollen van zieke Freesia werd 4 x Fusarium oxysporum
geïsoleerd. De schimmel Melanospora zamiae werd twee maal aangetroffen, deze is waarschijnlijk niet parasitair. In zeven andere gevallen
bleef de ziekteoorzaak eveneens onzeker.
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Gerbera. Uit planten met voetrot werd 7x Phytophthora cryptogea en
2x Verticillium albo atrum geïsoleerd. In vier gevallen werd geen oorzaak voor de verwelking gevonden.
Incarvillea. Uitdevlezigverdiktewortelsdieinwendigbruin verkleurd
waren, groeide Nectria radicicola. Het betrof hier een grote partij planten,diegeheelverloren ging.
Kalanchoë. Uit planten met voetrot, waarbij de stengel inwendig tot
enkele cm boven de grond een droge rotting vertoonde, werd Nectria
radicicola geïsoleerd. Uit dezieke worteltjes van planten, die in sterke
mate door wortelrot waren aangetast, werden Rhizoctonia en een niet
gedetermineerde Phycomyceet geïsoleerd; door de P.D. werden Oosporen van de schimmel Pythium ultimum in de zieke worteltjes aangetroffen.
Lilium. Rottingvan debolschubben ineen kaswaarvan degrond te nat
werd gehouden, werd veroorzaakt door Nectria radicicola. Uitval bij
zaailingen van 'White Superior' werd veroorzaakt door Fusarium oxysporum; alles wees erop dat deze ziekteverwekker reeds in de (ongestoomde) „maagdelijke" kasgrond aanwezig was.
Lunaria biennis. Het verwelken en bruin worden van eenjarige plantenwerdveroorzaakt dooreenaantastingvan Pythium debaryanum aan
de stengelvoet.
Nerine. Bolrot —met als gevolg verwelking —werd veroorzaakt door
Fusarium moniliforme Sheld. var. subglutinans.
Pelargonium. Eén geval kwam voor van de zgn. „Pelargonium-roest"
veroorzaakt door de schimmel Puccinia pelargonii-zonalis. Uit afstervendeplanten werd eenFusarium-soort geïsoleerd, deze aantasting was
kennelijk in de hand gewerkt door wateroverlast.
Prunus. In het afgelopen trekseizoen kwamen veel moeilijkheden voor
bij het inbloei trekken vande struiken. Deoorzaak hiervan moet waarschijnlijk worden gezocht in het abnormale temperatuursverloop in
najaar en winter.
Stereum purpureum (loodglans) was in één geval de oorzaak van het
niet in bloei komen van de bloeitakken; ook werd uit takken, waarvan
de toppen instierven, Botrytis geïsoleerd.
Rosa.Taksterftewerd intweegevallenveroorzaakt door Coniothyrium.
Uit struiken met verwelkingssymptomen werd 2 x Verticillium geïsoleerd, éénmaal bleef deoorzaak onzeker. „Wortelknobbel" werd in een
aantal gevallen veroorzaakt door Agrobacterium gypsophilae.
Saintpaulia. Uit de planten, die afstierven doordat bladstelen en bladerenverrotten, werd eenFusarium-soort geïsoleerd.
Strelitzia. Uit verwelkende zaailingen groeide een Fusarium-soort,
waarschijnlijk F. oxysporum.
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Syringa. Voor het afsterven van omgeënte struiken kon geen verklaring
worden gevonden. Uit bruinverkleurde bloemknoppen, die aan Phytophthora werden toegeschreven, werd alleen Botrytis geïsoleerd.
Vinca. Uit zieke wortels van V. rosea werd bij herhaling Fusarium geïsoleerd.

CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING
IN SERINGEN EN FORSYTHIA
M. J o n g k i n d
Bij gebruik van contactmiddelen zoals P.C.P. in olie, paraquat (Gramoxone) en diquat (Regione) verkrijgen wij bij aanwezigheid van onkruiden een zgn. mechanisch afmaai effect. Bovengronds worden de onkruiden gedood.
In het eerste jaars gewas van sering en Forsythia kan voordeliger op
onkruidvrij land gespoten worden met simazin, afhankelijk van de
grondsoort is de dosering van 1à 3kg per ha.
Op het Aalsmeerse bovenland met een organisch stofgehalte van 25 à
30% kan de hoogste dosering aangehouden worden.
Wanneer te lang gewacht wordt met deze bestrijding moet simazin vermengd worden met een contactmiddel voor een goede bestrijding van
de reeds aanwezige onkruiden.
De toegevoegde simazin geeft daarna een langdurige nawerking tegen
kiemende zaadonkruiden. De werking op veengronden van simazin laat
soms te wensen over.
In seringen moet het gebruik van simazin in het tweede jaar, waarin de
struiken rondgestoken worden, sterk ontraden worden. Na het vroegtijdig rondsteken of overplanten van Forsythia kan simazin tussen de
struiken toegepast worden.
De bestrijding van wortelonkruiden, zoals distels, kleinhoefblad, paardebloem, paardestaart en weegbree door simazin is onvoldoende.
In oriënterende proeven in 1964 en 1965bleek het middel Prefix in korrelvorm een zeer goede langdurige onkruidbestrijding te geven. Ook
van de reeds genoemde wortelonkruiden.
De toepassing geschiedde tussen sering en Forsythia in een eerste jaars
gewas voor opkomst van de onkruiden.
De dosering van Prefix was 50 kg per ha. Naast Prefix is simazin in
korrelvorm toegepast en wel 70 kg per ha.
In beide gevallen is een goede onkruidbestrijding verkregen. Dit is
mede veroorzaakt door de vele regen in de zomer van 1965, omdat voor
een goede werking van deze produkten in korrelvorm meer regen vereist is dan wanneer de middelen verspoten worden.
De kosten van de middelen ten opzichte van elkaar bedragen, omgerekend naar behoefte per ha op veengrond met minstens 25% organische
stof:
Simazinspuit
3 x ƒ42,50 = ƒ 127,50
Simazin granulaat 70 x ƒ 3,10 = ƒ217,—
Prefix granulaat 50 x ƒ 3,85 = ƒ 192—
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De kosten liggen met de middelen in korrelvorm aanmerkelijk hoger.
Daarentegen geeft de wijze van toepassen arbeidsbesparing. Bovendien
komt hierbij het voordeel van de betere resultaten voor wat betreft
Prefix tegen wortelonkruiden.

GRONDONDERZOEK IN 1965
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 totaal 5798.
Hiervan waren er 1766 voor volledig onderzoek, 62 spoedmonsters en
3970 voor bijmestonderzoek.
Veel bedrijven verzorgden zelf de monstername en verzending, in het
bijzonder die met een abonnementbijmestonderzoek.
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 naar Naaldwijk verzonden 5070 monsters
(vorig jaar 4464) en naar Oosterbeek 177 monsters (vorig jaar 161). De
naar Oosterbeek verzonden monsters werdeln aldaar onderzocht op
aaltjes.
Hieronder volgt een overzicht van de toename van het aantal grondmonsters in de afgelopen 5 jaar.
1961 1902 monsters onderzocht te Naaldwijk, 193 te Aalsmeer
1962 2411 monsters onderzocht te Naaldwijk, 165 te Aalsmeer
1963 3330 monsters onderzocht te Naaldwijk, 100 te Aalsmeer
1964 4501 monsters onderzocht te Naaldwijk, 246 te Aalsmeer
1965 5666 monsters onderzocht te Naaldwijk, 155 te Aalsmeer
De monsters waren afkomstig van:
5086 monsters
Kwekers binnenland
Kwekers buitenland:
Amerika
1
10
België
5
Bulgarije
65
Duitsland
1
Engeland
Frankrijk
22
15
Hongarije
4
Israël .
3
Italië .
6
Teneriffe
132 monsters
Proefstation Aalsmeer
26 monsters
O v e r i g e . . . .
3 monsters
Totaal
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5247 monsters

Het onderzoek bestond uit:
Volledigonderzoek
Uitgebreid bijmestonderzoek
Gloeirest, NaCl
Alleen pH onderzoek
Aaltjes (Oosterbeek)

1570 monsters
3450 monsters
48 monsters
2 monsters
177 monsters
Totaal 5247 monsters

De onderzochte monsters betroffen de volgende grondtypen:
kasgrond en tablettengrond 5045; potgrond 170; buitengrond 10; stalmest 4;turfmolm 7;overige11.
Debetreffende gewassen,waarvoor na het grondonderzoek het cultuuren bemestingsadvies werd gegeven, waren:
rozen (3651); anjers (1169); Cyclamen (87); Gerbera (80); sering (24);
Freesia en snijgroen elk (19); Anthurium (14); chrysant (12); Helleborus en Prunus elk (11);Begonia (9);Euphorbia en Primula elk (8);
Azalea en Strelitzia elk (6); Dahlia en Forsythia elk (5); Nerine en
violieren elk (4); Bougainvillea, Calceolaria, lelie, orchidieeën, Poinsettia, varens elk (3);Bouvardia, Croton, Iris, Pelargonium, Tritonia,
Vallota elk (2);Bromelia, cactus, Campanula, Cineraria, Genista, Hibiscus,Hippeastrum, Hortensia, Impatiens,Mahonia, Petunia, Veronica
elk (1).Diverse overige en onbekend (53).
Grondonderzoek te Aalsmeer
TeAalsmeer werden ditjaar 155 monsters onderzocht.

Grondonderzoek

in het

laboratorium
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Deze monsters waren afkomstig van kwekers binnenland (137 monsters), België (2), Duitsland (1), Proefstation Aalsmeer (9), Proefstation Boskoop (4), overige (2).
Het onderzoek omvatte de bepaling van pH, gloeirest en NaCl (39);
gloeirest en NaCl (112);alleen pH (3) en 1monster voor onderzoek op
olieresten.
De monsters, waarvan de bovengenoemde bepalingen werden verricht,
hadden betrekking op: kasgronden (35); potgronden (43); turfmolm
(19); tuinturf (10); kuilgrond (9); sphagnum (8); tablettengrond (8);
klei en tuingrond elk (3); veenaarde, stekgrond, bagger en buitengrond elk (2);houtpulp en Wilnissergrond elk (1) en overige monsters
(7).
De in dit jaar vanuit Wageningen ontvangen controlemonsters van
grond, oplossingen en gewas werden eveneens onderzocht.

WATERONDEKZOEK IN 1965
J. H. C r o o c k e w i t
Kanaal- en boezemwater te Aalsmeer
De bemonstering van het open water te Aalsmeer werd op acht plaatsen
twee maal per maand uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek van
het kanaal- en boezemwater en slootwater zijn in de plaatselijke pers
gepubliceerd.
Hieronder volgen van enkele plaatsen de hoogste en laagste bepaalde
cijfers van het totaalzout- en chlooriongehalte met tussen haakjes de
datum van monstername.
totaalzout
mg/l
Hornweg/Molenvliet
laagste gehalte
hoogste gehalte
Ringvaart Haarlemmermeer/Kanaalstraat
laagste gehalte
hoogste gehalte

735(26-8)
1185 (29-12 en 1-3)
620(16-2)
806(29-3)

chloorion
mg/l
35(30-11)
121(15-6)
105(25-9)
134(16-2)

De laagste concentratie aan totaalzout (530 mg/l) werd gevonden bij
monsterplaats einde Oosteinderweg op 30 november, de hoogste (1185
mg/l) bij Hornweg/Molenvliet op 1m a a r t en 29 december.
De laagste concentratie aan chloorion (35 m g / l ( werd gevonden bij
Hornweg/Molenvliet op 30november en de hoogste (156mg/l) bij Topsvoortbrug/Uiterweg.
Te Aalsmeer was het slootwater steeds geschikt ook voor gebruik bij de
zoutgevoelige teelten.
Het keukenzoutgehalte bleef beneden 182 mg chloor per liter welke
waarde als grens voor de zoutgevoelige teelten wordt aangehouden.
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Watermonsters in de Haarlemmermeer
OokindeHaarlemmermeer enwel inhoofdzaak langsde Aalsmeerderweg, werden regelmatig watermonsters genomen uit de sloten en aangrenzende tochten. Het gebied Rijsenhout heeft dit jaar een belangrijke
uitbreiding van kwekerijen en kascultures gekregen. Deresultaten van
dit onderzoek zijn daarom ook eveneens regelmatig gepubliceerd.
totaalzout
mg/l
Oude Meerweg/Aalsmeerderweg
laagste gehalte
hoogste gehalte
Aalsmeerderweg/Bennebroekerweg
laagste gehalte
hoogste gehalte
Aalsmeerderweg/Venneperweg
laagste gehalte
hoogste gehalte

615 (28-7)
8110 (15-3)

chloorion
mg/l
44 ( 4-12)
3220 (15- 3)

665 (14-12)
1390 (28-10)

59 (14-12)
248 (14-10)

745 (26-8)
1970 (14-10)

60 (14-12)
149 (15- 3)

De hoogste concentratie aan totaalzout (8110 mg/l) werd gevonden bij
Oude Meerweg/Aalsmeerderweg op 15maart en de laagste (615 mg/l)
opdezelfde plaats op28juli.
De hoogste concentratie aan chloorion (3220 mg/l) werd eveneens gevonden bij Oude Meerweg/Aalsmeerderweg op 15maart en de laagste
(42mg/l) bij Aalsmeerderweg/Kruisweg op 14 december.
Aangezien opeenzelfde monsterplaats het zoutgehalte op verschillende
tijden vanmonstername zeer wisselend is,ishet gebruik van slootwater
in de Haarlemmermeer als gietwater, zonder regelmatige controle en
advies sterk af te raden.
Overige monsters
Naast de bemonstering en het onderzoek van het open water te Aalsmeer enbij deAalsmeerderweg (Haarlemmermeer), werden in dit jaar
nog 240watermonsters en oplossingen onderzocht.
Hieronder waren:
Slootwater
43 monsters
Welwater
94 monsters
Leidingwater
9 monsters
Regenwater
8 monsters
Ketelvoedingswater, ketelwater en water uit het verwarmingssysteem
26 monsters
Amstelwater
20 monsters
Kunstmestoplossingen
31 monsters
Overige
9 monsters
Totaal 240 monsters
De volgende bepalingen werden uitgevoerd:
Totaalzout en NaCl
142 monsters
Totaalzout, NaCl, pH, bicarbonaat, hardheid en ijzer .
35 monsters
Ketelwateronderzoek, zonodig met de bepaling van
fosfaat, sulfaat en sulfiet
32 monsters
Geleidbaarheidsbepaling van kunstmestoplossingen . 31 monsters
Totaal

240 monsters
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Devolgende monsters werden als gietwater afgekeurd:
Slootwater
Afgekeurd wegens tehoogtotaalzout enNaCl . .
Afgekeurd wegenstehoogtotaalzout
Afgekeurd wegensvervuiling
Welwater
Afgekeurd wegenstehoogtotaalzout enNaCl . .
Leidingwater, afkomstig buiten Aalsmeer
Afgekeurd wegenstehoogtotaalzout enNaCl . .
Regenwater, afkomstig uit gemetselde bak
Afgekeurd wegens kalkverontreiniging . . . .
Amstelwater
Afgekeurd wegens tehoogtotaalzout en NaCl . .
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2 monsters
3 monsters
2 monsters
4 monsters
2 monsters
1 monster
3 monsters

