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V O O R W O O R D

Het jaar 1966 is voor het Proefstation voor de Bloemisterij een veelbewogen
jaar geweest. O p 22 maart overleed Dr. J. Wasscher, in leven directeur van
het Proefstation, Rijkstuinbouwconsulent en Directeur van de Rijks Middelbare Tuinbouwschool. Het overlijden van Dr. J. Wasscher betekende niet
alleen voor het Proefstation, het Rijkstuinbouwconsulentschap en de Rijks
Middelbare Tuinbouwschool, maar voor de gehele Nederlandse bloemisterij
een groot verlies.
Dit verlies trof ons in het jaar dat een begin werd gemaakt met het ingebruik
nemen van de nieuwe kassen. Door de gecompliceerde apparatuur in de
bijzondere onderzoekkassen heeft de bouw langer geduurd dan we verwacht
hadden. Deze ingebruikneming had plaats in de laatste maanden van 1966.
Aan de plannen voor het tweede gedeelte van het kassencomplex werd intensief doorgewerkt. Te hopen is, dat deze plannen op korte termijn kunnen
worden gerealiseerd, omdat de nog te bouwen kassen, die als praktijkkassen
zijn gepland, met de kasssn van de eerste fase één geheel vormen.
Ook in 1966 werd het onderzoek sterk gehinderd door het niet beschikken
over voldoende goede kasruimte. Ondanks deze belemmeringen kon het
onderzoek door de inspanning van het gehele personeel naar verhouding nog
bevredigend verlopen. De verslagen van de diverse onderzoekingen vindt u
elders in dit jaarverslag.
In begin november had de verkoop plaats van het verouderde en voor het
onderzoek niet meer bruikbare bedrijf aan de Stommcerkade. Dit betekende
een verlies van ruim 1200 m 2 kasoppervlakte. Het was echter niet meer verantwoord met dit bedrijf een nieuw stookseizoen in te gaan.
Veel aandacht werd besteed aan het uitdragen van de onderzoekresultaten in
samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap. I n de eerste plaats door
publikaties en door voorlichtingsstands op verschillende tentoonstellingen.
Door lezingen elders in het land, maar vooral ook op de voorlichtingsmiddagen op het Proefstation zelf werden de resultaten van het onderzoek gedemonstreerd en uiteengezet. Voor deze middagen bestaat een zeer grote belangstelling gezien het grote aantal bezoekers en de reacties van de bezoekers.
Met ingang van 1 september werd het aantal onderzoekers uitgebreid. In
de vacature, ontstaan door het vertrek van Dr. W. Helle, al enige jaren geleden, werd Ir. C. Vonk Noordegraaf benoemd. Deze onderzoeker zal zich
speciaal met de problemen, verband houdend met de teelt bezig houden. De
heer C. A. M. Groenewegen werd door het Landbouw Economisch Instituut op
ons Proefstation gestationeerd. Hiermede is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan om meer aandacht te besteden aan economisch en bedrijfseconomisch onderzoek in de bloementeelt. V a n de onderzoekassistenten vertrokken mej. E. M. Tirion en mej. E. Willemsen. Aangesteld werden
mej. L. Keessen, mej. J. Crommentuyn en de heer R. H. de Vries. De technische dienst werd versterkt door de aanstelling van de heer P. Okkersen.

De personeelsbezetting van de tuin verbeterde door het in dienst treden van
de heer H. v. Dijk.
Het afstoten van het bedrijf aan de Stommeerkade maakt een betere arbeidsverdeling mogelijk omdat het aantal bedrijven van het Proefstation daardoor
van drie naar twee is teruggebracht.
Door de samenwerking met verschillende instanties en onderzoekinstituten
werd veel steun ondervonden bij het onderzoek. Met name kunnen hier genoemd worden de Vereniging De Nederlandse Bloemisterij, het Produktschap
voor Siergewassen, de Vaste Keuringscommissie van de Kon. Ned. Mij voor
Tuinbouw en Plantkunde, LP.O., I.B., L.E.I., I.V.T., LT.T., het Laboratorium
voor Bloembollenonderzoek en verschillende Proeftuinen.
Ook in 1966 stegen de uitgaven belangrijk. Dit werd voor het grootste gedeelte veroorzaakt door de sterke stijging van de loonkosten. De inkomsten uit
subsidies waren echter voldoende om de uitgaven te dekken. Mede dank zij
de reserve uit voorgaande jaren van het Produktschap voor Siergewassen.
Voor 1967 baarden de financiële vooruitzichten nogal wat zorgen omdat door
het ingebruiknemen van de nieuwe kassen de uitgaven sterk zouden stijgen
met bovendien een stijging van de kosten, waarvoor een ieder geplaatst is.
Het totaal van de subsidies zou niet voldoende zijn om het tekort te dekken.
Het is daarom verheugend dat in de najaarsvergadering van de Vereniging
De Nederlandse Bloemisterij het voorstel is aangenomen om de subsidie
voor 1967 te verhogen van ƒ 138.000,— tot ƒ 256.000,—.
Hieruit blijkt wel, dat het bloemisterijbedrijfsleven het onderzoek op hoge
prijs stelt en er zich ook offers voor wil getroosten. Deze nauwe samenwerking
van bedrijfsleven en onderzoek, niet alleen op financieel gebied maar ook op
andere terreinen, is zeer belangrijk om zo gezamenlijk te komen tot een nog
verdere ontplooiing en ontwikkeling van de Nederlandse bloemisterij.
Ir. J. v. Doesburg
Directeur.
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W. D. Maarse Kzn., Aalsmeer, secretaris
P. A. J. Enthoven, Honselersdijk, penn.
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Wetenschappelijk
B o d e m en

onderzoek
bemesting

Ir. R. Arnold Bik (gestationeerd door I.B., Groningen)
J. H. Croockewit (analyst)
Mej. J. H. Hartsuiker (analyste)
S. Oosterloo (analyst)
R. H. de Vries (assistent)
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Dr. Ir. W. Sytsema
Mevr. C. H. Beuzenberg-Bellaar (assistente)
Fytopathologie
Dr. G. Scholten (gestationeerd door I.P.O., Wageningen, tevens belast met de
leiding van het wetenschappelijk onderzoek)
Mej. G. van Leeuwen (assistente)
Teeltonderzoek
Ir. C. Vonk Noordegraaf

Virologie
Ir. F. A. Hakkaart (gestationeerd door I.P.O., Wageningen)
Mevr. L. Smit-van Donselaar (assistente)
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Mej. Ir. L. Leffring
Mej. J. Crommentuyn (assistente)
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G. A. M. Groenewegen (gestationeerd door het L.E.I., 's-Gravenhage)
Service-onderzoek
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anjers

vacature
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Mej. A. M. Harting (typiste)
Fotografie
H. Stephan (assistent)
Mej. L. Keessen (assistente)
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E. L. Schroers
P. Okkersen
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A. Maarse (onderchef)
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P. Braamhorst
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H. van Dijk
F. de Jonge
P. G. M. Scheffers
M. A. A. van der Steen
D. van Schaik
VOORLICHTINGSDIENST
Het personeel van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst is als volgt samengesteld:
Waarnemend consulent: Ir. J. van Doesburg

P. J. H. N. Adolfs (administratie, excursies)
J. Bakker (voorlichtingsdeskundige en lelies)
J. C. Bakker (kassenbouw en mechanisatie)
W. Belgraver (anjers)
S. Broer (rozen, gerbera, divoise sn'jblormen)
Mej. E. 'T. Eveleens (typiste)
M. Jongkind (trekheesters, onkruidbestrijding en
bodemkunde)
J. van der Kwaak (arbeidersvoorlichter)
W. van Marsbergen (rozen)
R. J. Schmitt (potplanten)
R. Wilcke (chrysant, freesia)
M. J. de With (stooktechnicus)
P. van der Zwaard (chef Proefstation)

RIJKS MIDDELBARE T U I N B O U W S C H O O L
Commissie van Toezicht
G. G. Loggers, oud-burgemeester van Aalsmeer, voorzitter (tot juni 1966)
L. Brouwer, burgemeester van Aalsmeer (vanaf juni 1966)
C. Ofman, bloemkweker, Rijk (Haarlemmermeer), secretaris
C. J. M. Bakker, directeur veiling 'Bloemenlust', Aalsmeer
H. van der Dussen, bloemkweker, 's-Gravenmoer
P. W. Eveleens Gzn., adjunct-directeur C.A.V., Aalsmeer
W. J. Kea, bloemkweker, Aalsmeer
K. van Leeuwen, bloemist-winkelier, Beverwijk

Directeur: J. P. Kapteijn den Bouwmeester
Leraren:
Drs. R. Frieke, plantkunde, plantenkennis en plantenziekten
H. C. W. Goossens, natuurkunde, scheikunde en bedrijfstechniek
G. Gelein, bloementeelt en boomteelt
J. P. Kapteijn den Bouwmeester, economie, economische aardrijkskunde, algemene vorming
C. G. de Koning, bloemsierkunst
G. J. Kragtwijk, praktijk bloementeelt
H. de Kroon, tuinbouwtechniek en praktijk bloementeelt
Drs. D. H. Lüschen, economie, rechts- en wetskennis
W. R. Oudshoorn, bollenteelt en praktijk bloementeelt
N. G. J. Schouten, Engels, handelsrekenen, boekhouden en wiskunde
T. Smaal, economie (tot sept. 1966)
G. Timmers, Nederlands, Frans en Duits
G. H. Wentzel, gymnastiek
J. Wilkeshuis, plantkunde, bemestingsleer, kennis van de grond
Conciërge:

R.M.T.S., R.T.V.D. en Proefstation voor de Bloemisterij:

L. H. Rietveld

Administratie:

Mevr. C. H. de Bruyn-Pelkman

Amanuensis:

T. M. Demming

V A K S C H O O L BLOEMENTEELT
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
Directeur: J. P. Kapteijn den Bouwmeester
Leraren:
W. Buurman, praktijk bloemsierkunst
C. Gelein, levend materiaal
J. P. Kapteijn den Bouwmeester, alg. tuinbouwkennis
C. G. de Koning, praktijk bloemsierkunst
H. Schifferstein, kleurenleer en stijl
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FORUMS, LEZINGEN, VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN,
T E N T O O N S T E L L I N G E N E.D.
Door personeelsleden van het Proefstation, de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst en de Rijks Middelbare Tuinbouwschool werden in 1966 92 lezingen
of voordrachten voor verenigingen, organisatie's, radio of T.V. gehouden.
Deelgenomen werd verder aan 11 forums.
De lezingen vonden plaats te Aalsmeer (19), Alkmaar, Amsterdam (10),
Apeldoorn, Arnhem (5), Barendrecht, Boskoop, Brussel (België) (2), Bussum,
De Kwakel (3), Den Helder, Drachten, Enkhuizen, Enschede (2), Gembloux
(België), Giekerk, Gouda, Haarlem (3), Heiloo, Helden, Hilversum, Honselersdijk, Hoorn (2), Julianadorp, Resteren, Leeuwarden, Leiden (2), Lent,
(2), Lisse, Nijmegen, Roelofarendsveen (3), Rijsenhout, Ter Aar, Tilburg (2),
Utrecht (3), Vught (2), Wageningen (2), Warnsveld, Winterswijk, IJmuiden,
Zeist, Zwanenburg, Zwolle.
In 1966 werden 5 landelijke assistentenvergaderingen gehouden.
O p deze bijeenkomsten werden 12 lezingen door eigen personeel verzorgd.
Tijdens de 5 georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten, te weten over anjerteelt, gerberateelt, rozenteelt, potplanten- en azaleateelt werden door de
diverse personeelsleden 13 lezingen gehouden.
Verder werden belegd een contactavond tussen het onderzoek en de voorlichtingsdienst met de handel in tuinbouwbenodigdheden, waarop 2 inleidingen
werden gehouden; een contactavond in samenwerking met de veilingen over
het koelen van Forsythia met een inleiding.
Geheel nieuw was een demonstratiemiddag die gehouden werd over de meristeemcultuur bij Cymbidium.
In totaal werden op de diverse bijeenkomsten 117 lezingen verzorgd door het
personeel van het Proefstation, de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst en de
Rijks Middelbare Tuinbouwschool.

Forums
Wijlen Dr. J. Wasscher had zitting in het forum over 'Marketing' gehouden
tijdens de voorlichtingsdag van de Ned. Bloemisterij te Utrecht (13 jan., 200
pers.). Ir. J. van Doesburg en W. van Marsbergen hadden zitting in het
forum gehouden op de bloementeeltmiddag van het Proefstation voor groenten en fruit onder glas, gehouden te Honselersdijk (24 febr., 180 pers,).
P. v. d. Zwaard trad op als lid van een forum gehouden tijdens de vergadering van de Provinciale bloemistwinkeliers en -hoveniers te Leeuwarden (28
febr.) en in een forum op de 'Problemenavond' gehouden door de Bloemistenstudieclub te Leeuwarden (4 m a a r t ) .
Drie forums onder voorzitterschap van Ir. J. van Doesburg werden gehouden
op de voorlichtingsdagen voor rozen, potplanten en azalea met de volgende
leden:
rozenmiddag: 'Winterproduktie van rozen', W. v. Marsbergen, W. Kea. E. A.
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ßoerlage en A. M. van de Heuvel (Aalsmeer, 20 sept.)
potplantenmiddag: met leden R. J. Schmitt, P. v. d. Zwaard, R. J. v. Doveren
I.T.T.. J. Tas, C. Visser en N. A. Hoogervorst (Aalsmeer, 27 okt.)
azaleamiddag: met leden Ir. R. Arnold Bik, P. v. d. Zwaard, dr. Ir. W. Sytsema en A. Bos (Aalsmeer, 15 nov.)
W. van Marsbergen nam zitting in een forum, gehouden op de rozenpraatavond te Honselersdijk (20 nov., 70 pers.).
W. Bclgraver, J. v. d. Kwaak, W. v. Marsbergen en P. v. d. Zwaard hebben
deelgenomen aan het forum van de cursus Werkmethodenverbetering gehouden te Aalsmeer.

Lezingen
Dr. ]. Wasscher t
De ontwikkeling van de potplantenteelt in Europa (Lent, Bloemistenver. en
R.T.V.D., 12 jan., 75 pers.)
Ir. R. Arnold Bik
De gevolgen van de waterverontreiniging voor de bloemisterij (Utrecht,
Voorl.dag Ver. Ned. Bloem., 13 jan., 200 pers.)
Potgrond en potgrondmengsels in de bloementeelt (Apeldoorn, Cursus v.
Bloemisten, 7 febr., 50 pers.)
Resultaten van een stikstoftrap-toptijdstipproef met Azalea 'Ambrosius'
(Aalsm., Ned. Azalea Verg., 8 m r t , 50 pers.)
Kunnen we anjers, rozen of andere kultures telen zonder kunstmest en met
een beter resultaat? (Rijsenhout, Studieclub, 4 april, 30 pers.)
Groeimedia en bemesting in de bloemisterij (Aalsmeer, Bijeenkomst bodemkundige specialisten, 14 okt., 30 pers.)
Influence of substrate and nitrogen on quality of Azalea (Brussel, Congres
International Potash Institute, 18 okt., 200 pers.)
Quality of Chrysanthemum in relation to their nitrogen and phosphorus contents when fertilized with certain slow release fertilizers (Brussel, Congres
International Potash Institute, 18 okt., 200 pers.)
Potgronden (Utrecht, Bloementeeltstudieclub, Midden Nederland, 3 okt.,
30 pers.)
Nieuwe resultaten van Azalea bemestingsproeven (Aalsmeer, Azaleavakschool,
28 nov., 15 pers.)
/ . Bakker
De ontwikkeling der tuinstijlen (Hilversum, Voorl. dag R T C Amsterdam, 11
Jan., 400 pers.)
De ontwikkeling der tuinstijlen (Hoorn, Kon. Ned. Mij. v. Tuinb. en Plantk.,
19 Jan., 65 pers.)
Opzet en rentabiliteit van een rozenbedrijf (De Kwakel, Studieclub, 4 febr.,
90 pers.)
Tuinstijlen (Bussum, Onderl.Tuinb. Ver. Bussum, 17 febr., 15 pers.)
Heemparken, die de naam van Thijsse dragen (Julianadorp, Personeelsdag
L. Stassen Jr., 26 febr., 100 pers.)
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Het Italiaanse natuurreservaat 'Gran Paradiso' (Lisse, Mij. tot Nut van 't Algemeen, 17 mrt., 35 pers.)
Het gebruik van rotsplanten in de tuin (Aalsmeer, Kon. Ned. Mij. v. Tuinb.
en Plantk., 4 mei, 57 pers.)
Invloed van licht op kamerplanten (Haarlem, N.V.E.V., 22 sept., 70 pers.)
De tooi der getijden (Aalsmeer, N.V.E.V., 13 okt., 50 pers.)
Rotsplanten en hun praktische toepassing in de tuin (Utrecht, Kon. Ned.
Mij. v. Tuinb. e. Plantk., 21 okt., 50 pers.)
De Flora van buitenplaatsen in Kennemerland (Haarlem, K.N.N.V., 27 okt.,
45 pers.)
De tooi der seizoenen (Alkmaar, K.N.N.V., 25 nov., 15 pers.)
Alpenflora (Boskoop, Kon. Ned. Mij. v. Tuinb. en Plantk., 9 dec., 35 pers.)
De Flora op de Nederlandse buitenplaatsen (Aalsmeer, V O L T A , 12 d e c , 35
pers.)
/ . Bakker en W.van Marsbergen
Investering en rentabiliteit van een rozenkas (Ter Aar, Studieclub, 4 mrt.,
60 pers.)
Opzet, financiering en rentabiliteit van een rozenbedrijf (Aalsmeer, Kon.
Ned. Mij. v. Tuinb. en Plantk., 14 mrt., 180 pers.)
W. Belgraver
Enkele aspecten van de anjerteelt (Helden, Studieclub, 19 jan.)
S. Broer
Mogelijkheden en moeilijkheden bij de Gerberateelt (Hoorn, West-Friese
Bloementeeltdag, 1mrt., 70 pers.)
Gerberateelt (Amsterdam, Tuinbouwstudieclub Sloten, 50 pers.)
C. Gelein
Orchideeën (Zwanenburg, Kon. Ned. Mij. v. Tuinb. en Plantk., 22 febr.
32 pers.)
Kamerplanten (Arnhem, Kon. Ned. Mij. v. Tuinb. en Plantk., 28 febr., 74
pers.)
Rozen (Amsterdam, Studieclub, 11 mrt., 96 pers.)
Ir. F. A. Hakkaart
Repellency of flying aphids as virus vectors by reflective material (Wageningen, Virologen verg. I.P.O., 29 mrt., 10 pers.)

M. Jongkind
Bloementeelt in Aalsmeer (Aalsmeer, Nivon, afd. Zaanstreek, 10 d e c , 45 pers.)
/ . P. Kapteijn den Bouwmeester
De rentabiliteit van een potplantenbedrijf
Gelderland, 11 jan., 40 pers.)

(Arnhem, Bloem, studiekring
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J. v. d. Kwaak
Wei'kvereenvoudiging in de Bloemisterij (Kudelstaart, L.T.B., 24 mrt., 18
pers.)
Mej. Ir. L. Leffring
Selektie en vegetatieve vermeerdering van Gerbera's (Amsterdam, Tuinbouwstudieclub Sloten, 18 nov., 50 pers.)
W.van Marsbergen
De teelt van kasrozen (Roelofarendsveen, Studieclub, 18 jan., 100 pers.)
De financiële en economische aspecten van de rozenteelt (De Kwakcl, Studieclub, 4 febr., 100 pers.)
Kasrozen, het hele jaar door (Enkhuizen, Kon. Ned. Mij. v. Tuinb. en Plantk.,
8 febr., 50 pers.)
Rozeteelt (Aalsmeer, Vakschool NGB Breda, 6 okt., 27 pers.)
De grond in de rozeteelt (Aalsmeer, Bijeenkomst bodemkundige specialisten,
14 okt., 30 pers.)
Snoeien, opstoken en doorstoken van rozen (Roelofarendsveen, Studieclub,
13 nov., 100 pers.)
Het rozensortiment (Honselersdijk, gezamenlijke studiekringen, 20 nov., 70
pers.)
W.R. Oudshoorn
Snijbloemen, hoe ze worden gekweekt en verzorgd (Amsterdam, Volksuniversiteit, 12 jan., 40 pers.)
Kamerplanten en hun verzorging (Amsterdam, Volksuniversiteit, 19 jan., 40
pers.)
De opkweek en het gebruik van éénjarigen (Warnsveld, Voorl.dag, 20 jan.,
300 pers.)
Het gebruik van éénjarige planten in de tuin (Amsterdam, Volksuniversiteit,
26 jan., 40 pers.)
Bloeispreiding, waarom en hoe? (Amsterdam, Volksuniversiteit, 2 febr., 40
pers.)
Plantenparasieten en hoe ze te bestrijden (Amsterdam, V.U., 9 febr., 40
pers.)
Bloemen voor de lens (Amsterdam, V.U., 16 febr., 40 pers.)
Plantenziekten, wat doen we ertegen? (Leiden, Kon. Ned. Mij v. Tuinb. en
Plantk., 16 mrt., 25 pers.)
Eenjarige planten (Tilburg, Kon. Ned. Mij v. Tuinb. en Plantk., 23 mrt.,
20 pers.)
Vaste planten (Arnhem, Kon. Ned. Mij v. Tuinb. en Plantkunde, 30 mrt.,
60 pers.)
R. ]. Schmitt
Nieuwe Gyclamenrassen (Leeuwarden, Friese bloemistenstudieclub, 24 jan.,
23 pers.)
De teelt van Cyclamen (Aalsmeer, excursie kwekers, 8 febr., 25 pers.)
Kamerplanten (Leiden, Kon. Ned. Mij v. Tuinb. en Plantk., 16 febr., 25
pers.)
De teelt van Anthuriums (Aalsmeer, kwekers, 8 mrt., 10 pers.)
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Aalsmeer als bloemencentrum (Zwolle, Kon. Ned. Mij v. Tuinb. en Plantk.,
17 m r t , 65 pers.)
Kamerplanten (Kesteren, Kon. Ned. Mij v. Tuinb. en Plantk., 23 mrt., 70
pers.)
Dahlia's voor de tuin en voor de snij. (Den Helder. Kon. Ned. Mij v. Tuinb.
en Plantk., 25 mrt., 20 pers.)
Dahlia's voor de tuin en voor de snij (Heiloo, Kon. Ned. Mij v. Tuinb. en
Plantk., 21 apr., 30 pers.)
Kamerplanten (Aalsmeer, Ned. Vrouwen Elektr. Ver., 12 mei., 50 pers.)
Aalsmeer als bloemencentrum (Zeist, Kon. Ned. Mij v. Tuinb. en Plantk..
13 sept., 55 pers.)
Aalsmeer als bloemencentrum (Giekerk, Ned. Bond van Plattelandsvrouwen)
Potgrondmengsels in het bloemencentrum Aalsmeer (Aalsmeer, Bodemkundige specialisten, 14 o k t , 30 pers.)
Bloemententoonstellingen in Binnen- en Buitenland (Winterswijk, Kon. Ned.
Mij v. Tuinb. en Plantk., 20 okt., 40 pers.)
Kamerplanten en hun verzorging (Drachten, Kon. Ned. Mij v. Tuinb. en
Plantk., 23 nov., 70 pers.)
Aalsmeer als bloemencentrum (Arnhem, Kon. Ned. Mij v. Tuinb. en Plantk..
29 nov., 35 pers.)
Dr. G. Scholten
Bodemschimmels als parasieten van bloemisterijgewassen (Lent, Voorl.dag
Sierteeltsectie R T G , Arnhem, 31 jan., 17 pers.)
Schimmelziekten in de bloemisterij (Arnhem, Bloemisten-studiekring 'Gelderland', 8 febr.)
Preventieve ziektenbestrijding in de bloemisterij (Amsterdam, Tuinbouwdag,
6 apr., 175 pers.)
Ziektebestrijding in de potplantenteelt (Lent, Bloemistenver., 14 nov., 45
pers.)
Dr. Ir. W. Sytsema
De toepassing van groei- en remstoffen in de bloementeelt (Enschede, Bloem.
Studieclub Twente, 24 mrt., 15 pers. )
L'Utilisation du C 0 2 aux Pays-Bas (Gembloux, België, Institut Agronomique
de l'Etat, 10 mei, 40 pers.)
Toepassing van groei- en bloeiregulatoren in de bloementeelt (Utrecht, Studieclub Midden Nederl., 12 d e c , 25 pers.)
P. van der Zwaard
Moeilijkheden bij de teelt van Gerbera en Anthurium andreanum (De Kwakel, Studieclub, 12 jan., 50 pers.)
De struktuur van een pot- en perkplantenbedrijf (Tilburg, Bloemistvakgroep
N.G.B., 14 jan., 90 pers.)
Bloementeelt in nieuwe gebieden (IJselmuiden, Studieclub N.O.P. en Overijsel, 26 jan., 70 pers.)
Dierlijke parasieten in Chrysantenkultuur (Roelofarendsveen. Jaarvergadering NAKS, afd. Chrys., 10 febr., 25 pers.)
Wat doet het Proefstation voor de Bloemisterij voor de bloementeelt? (Enschedé, Studieclub bloemisten, 17 febr., 20 pers.)
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Bloementeelt op gemengde bedrijven (Barendrecht, Bloem.studieclub, 22 febr.,
45 pers.)
Bemesting bij naaldengrondkultuur en de invloed van de kuilgrond bij de
potkultuur (Aalsmeer, Ned. Azalea Verg.. 8 mrt., 60 pers.)
Azaleateelt in Nederland (Aalsmeer, Buitenlandse Praktikanten, 15 mrt.)
Gebruik van plastic potten i.v.m. goot- en zandbedcultuur (Aalsmeer, personeel C.T.A.V., 20 okt.)
Waterproblemen (Wageningen, Azaleacursus, 4 okt.)
Nieuwe ontwikkeling in de potplantenteelt (Nijmegen, voorlichtingsmiddag,
21 okt., 150 pers.)
Knelpunt bij enkele teelten (Gouda, Tuinbouwstudieclub, 18 nov., 27 pers.)

Landelijke bijeenkomsten bloementeeltassistenten
In 1966 werden 5 landelijke assistentenvergaderingen georganiseerd, n.1. op
7 februari, 28 maart, 9 mei. 20 oktober en 18 november.
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 20 oktober werd gehouden op de
Vcluwe, en door het consulentschap Arnhem verzorgd.
O p deze bijeenkomst werd de bloemisterij in Gelderland besproken door PI.
Stein en de Azaleateelt door P. v. d. Zwaard.
O p de overige bijeenkomsten werden door eigen personeelsleden de volgende
lezingen gehouden :
S. Broer: Ontwikkeling in de Gerberateelt
Mej. Ir. L. Leffring: Selektie en veredeling bij Gerbera
P. v. d. Zwaard: Het Azalea indica-sortiment
Dr. G. Scholten: Nieuwe ontwikkeling bij bestrijding van Cyclamenwortelrot
P. v. d. Zwaard: Ervaringen met slechte bloempotten en problemen bij de teelt
in niet of minder doorlatende potten
Ir. R. Arnold Bik: Is stalmest nog noodzakelijk?
Dr. G. Scholten: Ervaringen met nieuwe bestrijdingsmiddelen
R. J. Schmitt: Poinsettia-sortiment en de hoofdpunten uit de teelt
W. Belgraver: Een studiereis naar Engeland

Andere instructiebijeenkomsten
O p 3 mei werd een contactavond gehouden tussen personen werkzaam in de
handel in tuinbouwbenodigdheden en de voorlichtingsdienst en het onderzoek. Hierop werden de volgende inleidingen gehouden:
Ir. R. Arnold Bik: Keuze van meststoffen
S. Broer: Toelichting op genomen bemestingsproeven bij rozen
O p de ontwikkelingsdag voor praktijkleraren, gehouden in de Lagere Tuinbouwschool te Aalsmeer op 23 en 24 juni, sprak W. van Marsbergen over:
Sortering van snijbloemen en potplanten.
Voorlichtingsbijeenkomsten
O p 30 juni werd de voorlichtingsmiddag gehouden voor anjerkwekers. Hier16

aan werd deelgenomen door 80 personen.
De volgende lezingen werden gehouden :
W. Belgraver : Het anjersortiment
W. Belgraver: Andere planttijden en plantsystemen bij anjers
Ir. F. A. Hakkaart: 'Etched Ring Virus' bij anjers
Dr. Ir. W. Sytsema: C02-bemesting bij anjers
O p 19 juli werd de Gerberamiddag gehouden, waaraan door 120 personen
uit het gehele land werd deelgenomen. De hier gehouden lezingen waren:
S. Broer: Belangrijke punten bij de Gerberateelt
J. v. d. Kwaak: De bewerking van de bloemen op het bedrijf
Mej. Ir. L. Leffring: Produktieverhogende methoden
O p 20 september volgde de Voorlichtingsmiddag voor de rozenkwekers, die
bezocht werd door het hoogste aantal bezoekers, dat tot nu toe op een van
onze voorlichtingsmiddagen aanwezig was, n.1. 300 personen.
Als lezing werd gehouden door
W. van Marsbergen: Kasrozensortiment
De middag werd besloten met een forum over 'Winterproduktie van rozen'.
Na de lezing bestond gelegenheid om de opgeplante nieuwigheden te bekijken.
De Voorlichtingsdag voor potplanten werd gehouden op 27 oktober (150 personen).
De volgende lezingen werden gehouden :
R. J. Schmitt :De potplantenteelt in Denemarken
P. v. d. Zwaard :Nieuwe cultuurmaatregelen
Ook deze middag werd besloten met een forum.
De laatste voorlichtingsmiddag van het jaar werd gehouden op 15 november,
n.1. de Azalea-middag. Hierbij waren aanwezig 70 personen.
De volgende lezingen werden gehouden :
Dr. Ir. W. Sytsema: Remstoffen in azaleateelt
Ir. R. Arnold Bik:De bemesting van azalea's
P. v. d. Zwaard : Mededelingen over diverse proeven bij azalea's
De middag werd besloten met een forum.
In samenwerking met de beide Aalsmeerse veilingen werd een Forsythiaavond belegd op 15 september, welke werd bezocht door 30 personen.
Als inleider trad op M. Jongkind: Belangrijke punten bij het kweken van
forsythia
Geheel nieuw was de demonstratiemiddag over 'Meristeemcultuur bij orchideeën'; 70 personen woonden deze middag bij. De inleiding werd verzorgd
door Mej. Ir. L. Leffring, die ook de leiding van de demonstraties had en bijgestaan werd door mej. H. Crommentuyn en R. Wikke.

Studieclubs
O n d e r leiding van W. van Marsbergen werden met twee rozenclubs 9 bijeenkomsten gehouden.
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CURSUSSEN
Cursus werkmethodenverbetering
De heren J. v. d. Kwaak en P. v. d. Zwaard verleenden medewerking aan de
twee cursussen te Aalsmeer, die op 24 en 25 februari beëindigd werden. J. v.
d. Kwaak verleende medewerking aan de twee cursussen te 's-Gravenzande,
welke 28 februari en 1 maart afgesloten werden. Tevens gaf hij medewerking
aan 4 x een eendaagse cursus van de R M T S te Aalsmeer, de Vakschool voor
Bloementeelt en de cursus te Ter Aar.
De dubbelcursus Opleiding Vakbekwaamheid Ambulante handel in bloemen
en planten te Amsterdam, uitgaande van de gelijkluidende Stichting te 's-Gravenhage, werd verzorgd door J. Bakker en R. Wilcke.
J. Bakker (bijzonder plantmateriaal), W. Belgraver (anjers) en W. van Marsbergen (rozen) verzorgden gastlessen aan de opleidingscursus Meesterdiplom a Bloemsierkunst te Vught.
Door W. van Marsbergen werden 2 speciaalcursussen verzorgd over rozenteelt, door W. Belgraver 1 over anjerteelt, R. J. Schmitt een cursus over moderne potplantenteelt en M. J. de With een cursus stooktechniek.
Radiouitzendingen
Door P. v. d. Zwaard werd medewerking verleend aan de Radiopraatjes van
de R.V.D. op
25 oktober: Cyclamenteelt en proeven met plasticpot op het Proefstation
4 november :Bijzonderheden te zien op de vaktentoonstelling te Aalsmeer
13 december: Verzorging van kamerplanten in stenen- en plastic pot
Verder samen met Ir. C. Broertjes (I.T.A.L.) over: Bestraling van chrysanten
in de rubriek 'Weer of geen weer' (V.A.R.A.).
Televisieuitzendingen
Door J. Bakker werd medegewerkt aan T.V.-uitzendingen in de rubriek 'Huisje, Boompje, Beestje' (K.R.O.) met de volgende onderwerpen:
Stekken van kamerplanten (9 april)
Planten bij het zonnige venster (2 juli)
Hortusplanten en Aqua-flora (30 juli)
De Fuchsia (27 aug.)
V a n P. v. d. Zwaard werd een vraaggesprek ingelast in het programma 'Inburgeren' (N.T.S.)
Voorlichtingsstands
Van 5 t.m. 9 juli werd weer deelgenomen met een grote stand (100 m 2 ) gelegen in het centrum van de tentoonstellingshal van de Houtrusthallen aan
de W é H a T é te Den Haag.
Getoond werden de volgende onderwerpen, Cyclamen: Vroegbloei, Teeltcyclus, Kleinbloemige rassen en grondontsmetting ter voorkoming van wortelrot; Gerbera: De invloed van grondverwarming, Vegetatieve vermeerdering, Teeltcyclus en de belangrijkste gerberaziekten; Lelies: sortimentsvergelijking met L. longiflorumtypen; Zaaibegonia: sortimentsvergelijking.
O p de Nationale Vaktentoonstelling, die van 3 t.m. 6 november te Aalsmeer
werd gehouden, kwam het Proefstation met de R T G uit in samenwerking met
het Proefstation voor Groenten en fruit onder glas, afd. grondonderzoek, te
Naaldwijk. Speciale aandacht werd besteed aan het grondonderzoek en het
laten nemen van bijmestmonsters, gebreksverschijnselen en zoutschade bij
diverse gewassen. Met een standbezetting van constant 5 personen werden aan
de bezoekers diverse onderzoekmethoden getoond. Het Proefstation Aalsmeer
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gaf bovendien een overzicht van automatisering van water geven bij potplanten. Met toepassing bij cyclamen, streptocarpus en potchrysanten werden 5
methoden van watergeven getoond. Een kleine groep planten van door mutatie veredeling verkregen chrysanten werd getoond in samenwerking met het
I.T.A.L.
Van 8 t.m. 13 november werd samen met het R T C Utrecht uitgekomen op
de Vakbeurs 'Tuin en Park' gehouden in een der jaarbeursgebouwen.
Hier werden geloond: gekoelde takken van forsythia; sortimentsvergelijking
bij zaaibegonia; mutatieveredeling bij chrysanten; wortelrotbestrijding bij
cyclamen.
Tenslotte werd deelgenomen met een kleine stand aan de Kersttentoonstelling van de Kon. Alg. Ver. voor Bloembollencultuur te Haarlem, gehouden
van 21 t.m. 26 december. Getoond werden vroegbloei bij L. longliflorum
'Early White'; Forsythia intermedia 'Spectabilis' (gekoelde takken); B.O.H.
behandeling bij Vriesea splendens en Cyclamen gekweekt in plastic pot.
Uitgeleende dia's
Het aantal uitgeleende dia's bedroeg in 1966: 10.841 stuks.
Hiervan werden 2786 dia's gebruikt door andere consulentschappen en instellingen. De R.M.T.S. gebruikte voor haar onderwijs 3840 stuks. Het aantal
uitgeleende foto's voor publiciteitsdoeleinden is hierbij niet opgenomen.
PUBLIKATIES
In 1966 werden door personeelsleden van het Proefstation, het Rijkstuinbouwconsulentschap en de Rijks Middelbare Tuinbouwschool in totaal 100 artikelen gepubliceerd. Hiervan werden er 72 opgenomen in het Vakblad voor de
Bloemisterij.
In hetzelfde blad werd bovendien 51 maal de rubriek 'Even noteren' geplaatst,
waaraan door alle assistenten van het Rijkstuinbouwconsulentschap en de
onderzoekers van het Proefstation wordt medegewerkt.
I n totaal werden 336 korte adviezen gegeven.
Dr. j ' . Wasscher f
Mogelijkheden en kwaliteitsverbetering, sortimentsverruiming en aanvoerspreiding in de bloemisterij (Vakblad voor de Bloem., 13 febr., p. 171)
19

P. ƒ. H. N. Adolfs
Interessante inzendingen op meikeuring V.K.C. (Vakblad v. d. Bloem., 3
juni, p. 616)
Ir. R. Arnold Bik
Gevolgen van waterverontreiniging (Vakblad v. d. Bloem., 28 jan., p. 87)
/ . Bakker
Bijzonder grote belangstelling voor 'rozemiddag' (Vakblad v. d. Bloem., 14
okt., p. 1133)
Potplantenvoorlichtingsmiddag (Aalsmeerder Courant, 29 okt.)
Demonstratiemiddag meristcemcultuur v. Orchideeën (Aalsmeerder Courant,
12 nov.)
Azaleavoorlichtingsmiddag (Aalsmeerder Courant, 17 nov.)
Het trekken van lelies (Ratschläge für das Treiben holländischer Blumenzwiebeln, uitg. C.B.C. Holland)
]. C. Bakker
Schermen van kassen, nader bekeken I (Vakblad v. d. Bloem., 26 aug., p.
933)
Schermen van kassen, nador bekeken II (Vakblad v. d. Bloem.. 2 sept., p.
965)
W. Belgraver
Grondbewerking in anjerkass;n (Vakblad v. d. Bloem., 14 jan., p. 29)
De verzorging van het anjergewas na het uitplanten (Vakblad v. d. Bloem..
4 m i t , p. 197)
Het scheuren van de anjerkelk verholpen? (Vakblad v. d. Bloem., 15 apr..
De anjersortimentsproef 1965 (Vakblad v. d. Bloem., 1juli p. 727)
Moderne anjerteelt vraagt moderne ziektebestrijding (Vakblad v. d. Bloem.,
9 sept. p. 997)
M. P. Beuzenberg
Bestrijding van dierlijke bodemparasieten (Vakblad v. d. Bloem., 6 mei p.
509)
Ervaringen met Undeen (Vakblad v. d. Bloem., 27 mei p. 589)
Spuittechniek en spintbestrijding (Vakblad v. d. Bloem., 24 juni p. 701)
Praktijkproeven met methylbromide (Vakblad v. d. Bloem., 9 dec. p. 1389)
S. Broer
De Gerberateelt in opmars I (Vakblad v. d. Bloem., 16 sept. p. 1021)
De Gerberateelt in opmars II (Vakblad v. d. Bloem., 23 sept. p. 1045)
]. H. Croockewit
Ketelwaterbehandeling en het gebruik van ketelwatermiddelen (Vakblad v.
d. Bloem., 23 sept. p. 1046) '
Ir. ]. van Doesburg
In memoriam Dr. J. Wasscher (Aalsmeerder Courant, 25 mrt. p. 1) ; (Nieuwe
Meerbode, 25 maart p. 2)
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J. W. Fransen
Potchrysanten groeien ook in bakken (Boer en Tuinder, 27 jan. p. 27)
Houdt Uw Freesiagewas gezond (Boer en Tuinder, 3 febr. p. 29)
Gladiolen onder glas stellen hoge eisen (Boer en Tuinder, 10 febr. p. 29)
Alleen beste Chrysanten zijn goed genoeg (Boer en Tuinder. 17 febr. p. 34)
Spintbestrijding in Chrysanten eist nauwgezetheid (Boer en Tuinder, 24 febr.,
p.31)
Zet Lathyrus niet op de tocht (Boer en Tuinder, 10 maart p. 30)
Chrysantencultivars die het vermelden waard zijn (Vakblad v. d. Bloem.,
1 april p. 333)
'High Prince' — een aanwinst voor het jaarrond-chrysantensortiment (Vakblad v. d. Bloem., 19 aug. p. 911)
C. Gelein
Zaaibloemen hebben een eigen plaats (Vakblad v. d. Bloem., 29 apr. p. 486)
Zijn hoveniers conservatief? (Vakblad v. d. Bloem., 3 juni p. 623)
Ir. F. A. Hakkaart
Die Entwicklung der Virusbekämpfung bei verschiedenen Schnittblumen und
Topfpflanzen (Deutsche Gärtnerbörse, 66, 17, p. 244)
in samenwerking met mej. F. Q u a k :
Additional data on the effect of heat treatment of young plants on freeing
Chrysanthemum from virus B by means of meristeem culture (Revue
Roum. Biol. Ser. bot. 11.181-184)
M. Jongkind
Chemische onkruidbestrijding in sering, forsythia en prunus triloba (Vakblad v. d. Bloem., 8 apr. p. 365)
C. J. Kragtwijk
Azaleacultuur vereist in ons land nauwgezette opkweek (Boer en Tuinder,
27 jan. p. 16)
Groeiende belangstelling voor de Gerbera-kultuur (Boer en Tuinder, 17 mrt.
P- 2 5 ) .. . '
Aaltjesbestrijding rozen, halfchemisch uitvoeren (Vakblad v. d. Bloem., 20
mei, p. 565)
De Freesiakultuur in het slob I? (Vakblad v. d. Bloem., 1juli p. 725)
De Freesiakultuur in het slob I I ? (Vakblad v. d. Bloem., 8 juli p. 757)
Kanttekeningen bij de Freesiakultuur van nu (Vakblad v. d. Bloem., 19 aug.
p. 909)
/ . v. d. Kwaak
Iets om zich op te bezinnen! Transport (Vakblad v. d. Bloem., 14 jan. p. 29)
De bloemenschuur kritisch bekeken (Vakblad v. d. Bloem., 13 mei p. 533)
Snel en gemakkelijk binden (Vakblad v. d. Bloem., 3 juni p. 613)
Verwerking van Gerberabloemen (Vakblad v. d. Bloem., 7 okt. p. 1101)
W.van Marsbergen
Kasrozen, de verzorging van jonge zetlingen (Vakblad v. d. Bloem., 11 mrt.
p. 245)
Mangaangebrek bij rozen (Vakblad v. d. Bloem., 22 april p. 445)
De winterproduktie van kasrozen (Vakblad v. d. Bloem. 21 okt. p. 1165)
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O N D i: R W I J s
In onderstaand overzicht is weergegeven welke vormen van tuinbouwonderwijs in Aalsmeer en omstreken werden gegeven in het cursusseizoen 1966-67
en hoeveel leerlingen hieraan deelnamen.
Middelbaar Tuinbouwonderwijs
1. Rijks Middelbare Tuinbouwschool
Lager Tuinbouwonderwijs
2. Lagere Tuinbouwschool
3. Alg. Tuinbouwwintercursus Aalsmeer
4. Alg. Tuinbouwwintercursus Bovenkerk

124
163
85
49

Vakonderwijs
5. Vakscholen voor Bloementeelt
6. Vakschool voor Bloemsierkunst

40
17

Speciale cursussen
7.
8.
9.
10.

Moderne potplanten
Rozencursus
Anjercursus
Cursus Stooktechniek

22
44
31
15

Opleidingscursussen
12. Tuinbouwbedrijfsdeskundigen
Het totaal aantal leerlingen en cursisten bedroeg

14
604

De onder 1, 5, 6 en 12 genoemde vormen van onderwijs werden door het
Rijk georganiseerd.
De Lagere Tuinbouwschool staat onder beheer van de Hollandse Mij van
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 en 10 werden 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

26

Azalea

39

Begonia

44

Chrysant

50

Cyclamen

59

Cymbidium

63

Dahlia

66

Dieffenbachia

67

Forsythia

68

Freesia

69

Gerbera

72

Hibiscus

76

Hortensia

82

Kalanchoë

84

Lelie

85

Nerine

89

Poinsettia (Euphorbia)

92

Prunus

96

Roos

98

Sering

109

Vriesea

111

Diversen

113

Ziektcbestrijding

132

Chemische onkruidbestrijding

140

Grondonderzoek

144

Wateronderzoek

146
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ANJER

SORTIMENTSPROEF 1966-1967
W. B e l g r a v e r
De sortimentsproef 1966-1967 omvat behalve een aantal nieuwe grootbloemige rassen ook een aantal 'trosanjers'. Daarnaast is een vergelijking opgenomen tussen zogenaamde 'Zuidstekken', afkomstig uit Tenerife, Israël en Portugal, naast stekken afkomstig van een stckbedrijf te Aalsmeer.
Trosanjers
Van de 'trosanjers' werden 11 rassen onderling met elkaar vergeleken. Hierbij
bleek, dat naast de groep : sports uit 'Exquisite', zoals 'Elegance', 'Scarlet
Elegance', 'Gus Scarlet Elegance', 'Orchid Elegance' er ook vrij hoog opgroeiende rassen zijn. Enkele rassen met een meer gedrongen groeiwijze hebben daarentegen toch een goede produktie.
In de bijgaande tabel zijn zowel het aantal bloemen per plant als het aantal
bloemen dat per m 2 bed gesneden wordt opgenomen. Dit heeft betrekking
op de periode van juli tot en met december.
'TROSANJER'-SORTIMENT
aantal pi. no.
p. proef inz.
vak
'Elegance'
'Exquisite'
'Scarlet Elegance'
'Orchid Elegance'
'Peachy'
'Gus Scarl. Elegance'
'Pink Butterfly'
'D 298 - Pink'
'Pink Lightning'
'D 202 Red'
'Lisa'

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

8
8
8
8
5
5
5
5
5
5
5

I
131
120
112
133
150
112
118
88
209
187
200

kwaliteit
kw
III
II
25
27
21
24
11
24
5
33
16
12
17

totaal
gem. per mGesch. aantal
per
bed
bloemen plant
133
3.7
156
126
3.5
147
115
3.2
133
133
3.7
157
137
3.8
161
115
3.2
136
104
2.9
123
103
2.9
121
191
5.3
225
167
4.7
199
187
5.2
219

Uit deze tabel blijkt onder meer, dat de meeste bloemen gesneden werden
van het ras 'Pink Lightning'. Vergeleken met enkele sports uit 'Exquisite'
werd dit ras iets minder hoog gewaardeerd. Na dit ras geeft 'Lisa' ook een
goede produktie. Het groeit minder hoog op en werd vrijwel hetzelfde gewaardeerd als het voorgaande ras. Beide hebben een rose bloemkleur. 'D 202
Red', een rood bloeiende geïmporteerde stam uit Amerika, volgt in produktie
op de beide voorgaande rassen. De bloemen zijn tamelijk kort van steel en
soms verkleuren de rode bloemetjes.
V a n de 'Exquisite' sports gaven 'Elegance' en 'Orchid Elegance' de meeste
bloemen. 'Orchid Elegance' behaalde door z'n wat fletse kleur iets lagere beoordelingscijfers. Hetzelfde geldt voor 'Peachy'. Vrij goede produktie als
'trosanjer', doch iets minder hoog gewaardeerd dan de sports uit 'Exquisite'.
Verder staan nog opgeplant: 'Pink Butterfly' — tamelijk hoog opgroeiend en
'D 298 Pink' die betrekkelijk kleine trossen vormde. Deze beoordeling valt nog
slechts over het eerste teeltjaar zodat gedurende de volgende teeltperiode
mogelijk veranderingen in de beoordeling kunnen optreden.
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Nieuwe rassen
Dit gedeelte van de proef omvat 21 opplantingen. Naast verschillende nieuwe
rassen werden ook stammen uit reeds langer bestaande rassen beoordeeld.
Rood bloeiende rassen
Voor deze groep van rassen was ingezonden
'Don Sierra', 'Granada', Scania, Scania 3C, 'William Sim EE.' stam II van de
Fa. P. Kooy en 'William Sim sel.' van het zelfde bedrijf.
'Don Sierra' en 'Granada' hebben vrijwel dezelfde preduktie die echter wat
lager ligt dan William Sim selectie Kooy. De beoordelingscijfers voor 'Don
Sierra' lagen iets hoger, van 'Granada' iets lager dan 'William Sim'. 'Scania
3C' gaf het eerste jaar meer bloemen dan 'Scania'. De beoordelingscijfers voor
'Scania 3C' lagen echter iets lager. Bij de vergelijking tussen William Sim
EE stam II en William Sim selectie P. Kooy bleek het, dat tot nu toe meer
bloemen en minder gescheurde bloemen van de laatstgenoemde stam werden
gesneden. De beoordelingscijfers voor de EE stam lagen echter hoger.
(•eel bloeiende rassen
Vergeleken werden 'Brauns Yellow Sim' met 'Yellow Dusty Sim'. Het nieuwe
ras 'Yellow Dusty Sim' heeft een meer helder gele bloemkleur. De produktie
was wat lager, doch deze anjer scheurt minder dan 'Brauns Yellow Sim' die
toch iets hoger gewaardeerd werd. Bloemkleur wit met rode randen en strepen.
Bij de vergelijking tussen 'Red Diamond', 'New Arthur Sim' en 'S. Arthur
Sim' bleek 'New Arthur Sim' de meeste bloemen te produceren. Ook de beoordelingscijfers voor dit ras zijn hoger dan voor de andere rassen.
Rose bloeiende rassen
Opgeplant staan 2 stammen 'Crowley's Sim', 'Ohio Pink Sim', 'Beatrice',
'Keefers Cheri Sim' en 'Lena'.
De 2 stammen 'Crowley's Sim' en 'Ohio Sim' hadden vrijwel dezelfde produktie aan bloemen. Crowley's Sim ingezonden door inzender 6 had echter het
laagste aantal gescheurde bloemen. De beoordelingscijfers voor deze stam zijn
eveneens het hoogst. 'Beatrice' liet een kleinere produktie en wat meer gescheurde bloemen zien. 'Lena' vergeleken met 'Keefers Cheri Sim' werd iets
minder hoog gewaardeerd. Ook de produktie aan bloemen lag lager.
'Uc. Howard Brooks' een donkerrose bloeiend ras had een aanmerkelijk hogere
produktie dan 'Solviks Sangus Pink'. Het aantal gescheurde bloemen van het
eerst genoemde ras lag echter nogal hoog. Waarderingscijfers van 'Uc. Howard
Brooks' daarentegen hoger dan voor 'Solviks Sangus Pink'.
Wit
Als witblociende anjers werden opgeplant: 'Ohio White Sim' met als controle 'White Sim'. V a n de stam 'Ohio White Sim' werden wat meer bloemen
gesneden. Het aantal gescheurde bloemen is echter meer dan dubbel zo groot,
terwijl deze stam iets minder bloemen van Ie kwaliteit produceerde dan 'White
Sim'.
Rood gestreept op rose ondergrond
Hiervan stond opgeplant naast 'Brandaris' als controle, het nieuwe in het
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centraal Rassenregister ingeschreven ras 'Mars'. De bloemkleur van 'Mars' is
veel donkerder dan van 'Brandaris'. 'Mars' geeft meer bloemen, doch in verhouding aanmerkelijk meer gescheurde bloemen dan 'Brandaris'. Alleen de
groei en de steelstevigheid van 'Mars' werden wat hoger gewaardeerd. Overige
eigenschappen vrijwel gelijk.
Als ras met een persiaanse rose bloemkleur stond opgeplant 'Persian Pink
Sim'. Deze sport van 'William Sim' maakt direct lange bloemstelen. De bloemkleur wisselt met het jaargetijde met wat donkerder of lichtere tint. De produktie was vrij goed, echter in deze proef wat lager dan bv. 'William Sim' of
'Crowley's Sim'. Het aantal gescheurde bloemen bleef aanzienlijk onder de
10 % .
Groen-witte

bloemkleur

Wat later gestekt dan de overige rassen werd nog 'Memory', groen-wit, naast
'White Sim' opgeplant. Als eerste beoordeling op een half proefvakje bleek
'Memory' minder bloemen en meer gescheurde te geven dan 'White Sim'. De
aparte groen-witte bloemkleur kan echter op bepaalde momenten toch gewild
zijn.
aantal pi. no.
p. proef inz.
vak
'Brandaris'
'Brauns Yellow Sim'
'Beatrice'
'Crowley's Sim'
'Crowley's Sim'
'Don Sierra'
'Granada'
'Keefers Cheri Sim
'Lena'
'Memory'
'New Arthur Sim'
'New Brandaris'
'Ohio Pink Sim'
'Ohio White Sim'
'Persian Pink'
'Red Diamond'
'S. Arthur Sim'
'Scania'
'Scania 3 C'
'Solv. Sangus Pink'
'Ur. Howard Brooks
'White Sim'
'White Sim'
'William Sim'
'William Sim Stam II'
'Yellow Dusty Sim'

24
24
24
24
24
24
24
24
24
14
24
24
20
24
24
24
21
24
24
24
24
24
14
24
24
24

7
8
3
2
6
5
5
8
4
5
6
7
1
1
6
5
2
6
4
5
8
6
5
6
6
1

I
81
185
153
186
197
157
154
188
165
29
181
102
164
198
158
151
133
129
178
133
197
155
54
182
165
182

kwaliteit
II
III
7
43
25
41
26
30
29
24
21
8
28
26
26
23
24
42
28
33
19
54
78
15
14
25
12
20

—
2

—
—
—
1

—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
1
1
1

—
1
1

—
—
1

totaal gem.
Gesch . aantal
per
bloemen plant
2
11
29
25
12
23
19
8
11
3
20
18
18
15
13
26
6
22
7
26
60
6
3
4
10
2

88
228
180
227
223
187
184
212
186
37
209
128
190
221
182
193
163
163
198
188
275
171
69
207
177
203

per m
bed

3.7
9.5
7.5
9.5
9.3
7.8
9.6
8.8
7.8
2.4
8.7
5.3
9.5
9.2
7.6
8
7.8
6.8
8.3
7.8
11.5
7.1
4.9
8.6
7.4
8.5

VERGELIJKING OPBRENGSTEN V A N STEKKEN V A N
VERSCHILLENDE LEEFTIJD EN H E R K O M S T
W. B e l g r a v e r
'Zuidstekken'
Stekken afkomstig uit Tenerife, Israël en Portugal, op het Proefstation in
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88
228
180
227
223
187
184
212
186
57
209
128
228
221
182
193
186
163
198
188
275
171
118
207
177
203

februari tot bewortcling gebracht, werden vergeleken met hier gegroeide
stekken.
Deze stekken waren geplukt in november en februari en gelijktijdig met de
Zuidstekken tot beworteling gebracht. In de proef werden de drie hoofdrassen 'William Sim', 'White Sim' en 'Crowley's Sim' betrokken.
De hieronder volgende produktietabel geeft de resultaten weer over het eerste
groeiseizoen.
aantal pi. no.
p. proef inz.
vak
'Wm. Sim' nov. stek
„
„ febr.stek
„ Ten.
„ Isr.
„ „
„ Port.
'Wh. Sim' nov.stek
„ „ febr.stek
„ 1rs.
,, „ „ Ten.
'Cr. Sim' nov.stek
„
„ febr.stek
„ „ „ Port.
'Keef Ch. Sim' Isr.
»

»

>y Ten.

72
72
72
72
72
71
72
72
69
72
71
72
72
72

6
6
5
5
4
6
6
5
5
6
6
3
5
5

I

442
380
459
409
459
489
394
492
483
378
353
426
453
543

kwaliteit
totaal gein. per mII
I I I Gesch. aantal per
bed
bloemen plant

113
87
97
86
117
74
45
77
58
172
161
191
63
91

1
3
1

—
3

—
1

—
3
1
2
4
1
—

76
43
39
37
18
28
19
42
24
99
93
124
36
51

556
470
557
495
579
563
440
569
544
551
516
621
517
634

7.7
6.5
7.7
6.9
8
7.9
6.1
8
7.9
7.6
7.2
8.7
7.2
8.8

185
157
186
165
193
190
147
189
190
184
173
207
172
211

Uit de produktietabel blijkt dat bij 'William Sim' de meeste bloemen gesneden
weiden van de stekken uit Portugal. Het grootste aantal Ie kwaliteit en de
minste gescheurde kelken.
Stekken uit Tenerife en hollandse stekken van novemberpluk hadden tot nu
toe vrijwel dezelfde produktie.
Van 'White Sim' gaf het stek uit Israël de meeste bloemen, echter ook de
meeste gescheurde kelken. Nov.-stek van hier en februari-stek uit Tenerife
gaven evenals bij 'William Sim' vrijwel een gelijke produktie.
Bij 'Crowley's Sim' werden de meeste bloemen gesneden van de stekken uit
Portugal. Hierbij echter een iets hoger percentage gescheurde bloemen.
Als aanvulling staan nog 2 groepen 'Keefers Cheri Sim' opgeplant nl. uit
Israël en Tenerife. Van de laatsten werden de meeste bloemen gesneden met
een iets hoger percentage gescheurde bloemen. Beide bleven nog onder de
10 % scheurkelken.

OPBRENGSTPROEF DICHTGEPLANTE ANJERS

W. B e l g r a v e r

Uit de in 1965 genomen proef bleek, dat de planttijd maart nog wat veel
bloemen gaf in het zomerseizoen.
Overwogen werd om een soortgelijke proef nog eens te herhalen en de stekken dan op een wat later tijdstip uit te planten. Dit jaar plantten we weer
'Crowley's Sim' stekken, zo uit het perlite, zonder op te potten of te verspenen.
Als planttijden werden beproefd: Ie week april en laatste week mei. In april
werden 64 planten per m 2 bed, in mei deels 64 en deels 48 plantenen per m 2
bed uitgeplant.
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Oppervlakten proefvakken :
planttijd april:
planttijd mei:
planttijd mei:

7.7 m 2 ; 64 planten per m 2 bed
3.85 m 2 ; 64 planten per iti 2 bed
3.85 m 2 ; 48 planten per m 2 bed

Planttijd april, 64 planten per m- bed
Waarschijnlijk ten gevolge van een periode van mooi weer na het koude voorjaar, bloeiden de hartbloemen van deze ongetopte stekken in dezelfde week
als vorig jaar toen in maart uitgeplant werd. Half juni bloeiden de eerste hart
bloemen. Na augustus begon de bloei weer toe te nemen om na oktober snel
af te nemen. Waarschijnlijk is deze tijd van uitplanten nog te vroeg voor een
mooie najaarssnede.
In de volgende tabel vindt men de resultaten, uitgedrukt in aantallen gesneden anjers, verdeeld over de verschillende kwaliteitsklassen en de totale opbrengst van het proefvak in guldens. Bij het vergelijken van deze opbrengst
en de opbrengst van normaal geplante anjers moet er rekening mede gehouden worden, dat voor het verkrijgen van deze opbrengst ook meer kosten voor
de aankoop van de grotere aantallen stekken gemaakt moesten worden.
Oogstmaand
6
7
8
9
10
11
12

1
72
209
44
416
161
11
25

kwaliteit
2

3

77
48
32
70
101
10
23

19
3
7
24
37
6
12

gescheurde totaal
bloemen
aantal
bloemen
12
24
3
24
24
1
4

168
260
83
510
299
27
60

gem. maand
prijs
in et.

totale opbrengst in
gld.

13.05
12.32
10.10
15.34
18.33
30.40
40.40

21.92
32.03
8.30
78.23
54.81
9.18
24.24

In totaal werden 1407 bloemen gesneden van een oppervlakte van 7.7 m 2
bed voor ƒ 288,71. Per 1 m 2 bed is dit ƒ 29,70. Per 1 m 2 kas ± ƒ 19,80. Vergeleken met een teelt, uitgeplant in februari, waarvan veel bloemen in de
zomer gesneden worden, gaf deze proef een lager percentage bloemen van Ie
kwaliteit, nl. 66 % tegen 88 % (zie sortimentsproef 1966-'67). De gemiddelde prijs voor de bloemen van de normale teelt bedroeg gemiddeld 14,5 cent
per stuk. Van de later geplante anjers ± 16 et per stuk.
Planttijd mei, 64 planten per m2 bed
Ook in dit gedeelte werden de stekken zo uit perlite geplant. Oppervlakte
proefvak 3.85 m 2 . Het toppen werd ± 14 dagen na het uitplanten gedaan
waardoor de eerste bloemen in september verschenen. In oktober bloeiden de
meeste bloemen. Door verkoop van dit bedrijfsdeel werden de anjers gerooid,
zodat deze proef beëindigd moest worden. De resultaten vindt u in de volgende tabel.
Oogstmaand
9
10
11
12

30

1
36
212
20
35

kwaliteit
2

3

5
147
18
30

2
38
10
15

gescheurde totaal
aantal
bloemen
bloemen
33
5
8

43
397
48
80

gcm. maand
prijs
in et.

totale opbrengst in
gld.

15.34
18.33
30.40
40.40

6.60
72.77
14.59
32.32

In totaal werden per proefvak 568 bloemen gesneden voor ƒ 126,28. Dit was
voor een opp. van 3.85 m 2 bed. Per 1 m 2 bed opbrengst komt dit dus op
± ƒ 32,80, of per m 2 kas op ƒ 21,86. Bij het beoordelen van dit bedrag moet
er wel rekening mede gehouden worden dat een groot aantal planten aangekocht moest worden hetgeen een grotere uitgaaf betekent.
Planttijd mei; 48 planten per m- bed
Behalve het aantal planten per m 2 bed was dit proefje gelijk aan de voorgaande opzet. O m de eerste kosten van de aankoop van het stekmateriaal wat
lager te houden, werden hier 48 planten per m 2 bed uitgeplant. Ook van dit
proefje was, evenals van de proef met 64 planten per m 2 bed, het percentage
bloemen van Ie kwaliteit even groot nl. 55 %. Het minder dichtplanten
heeft dus op de kwaliteit van de bloemen in dit proefje weinig invloed gehad.
De volgende tabel geeft de opbrengst in aantal bloemen en de hiervoor geldende geldswaarde weer.
Oogstmaand
9
10
11
12

1
20
177
21
36

kwaliteit
2

3

5
135
19
32

25
2
4

gescher irde totaal
bloemen
aantal
bloemen
1
53
5
8

25
337
42
72

gcm. maand
prijs
in et.

totale opbrengst in
gld.

15.34
18.33
30.40
40.40

3.83
61.77
12.77
29.59

In totaal werden van dit vak 476 bloemen gesneden voor ƒ 107,46. Per m 2 bed
betekent dit ƒ 28,17 of per m 2 kas ± ƒ 18,78.
De gemiddelde prijs per anjer was ongeveer gelijk aan die bij het andere
proefje nl. ± 22,5 cent. Ook t.a.v. de resultaten van dit proefje moet rekening
gehouden worden met de aankoop van een groter aantal planten dan normaal.
Gezien de gemiddelde prijs en het percentage bloemen van de Ie kwaliteït
lijkt 64 planten per m 2 aantrekkelijker dan 48 planten.
Echter de teeltduur en de prijs van het plantmateriaal zal terdege overwogen
moeten worden wanneer besloten wordt of 48 of 64 planten per m 2 bed geplant moeten worden.

RESISTENTIEVEREDELING

M e j . I r . L. L e f f r i n g
Eind 1965 werden ongeveer 1000 anjerzaailingen uitgeplant, teneinde de mate van resistentie t.o.v. Phialophora en de kwaliteit van de zaailing in de
praktijk te bepalen.
Het materiaal was afkomstig van het I.V.T. te Wageningen en bestond uit de
nakomelingschap van vijf F2 zaaisels.
Deze waren ontstaan uit kruisingen van 'William Sim' met een 'Chabaud'- en
een 'Grenadin'-type.
Hoewel er bij een klein aantal planten een mindere vatbaarheid voor Phialophora leek te bestaan (de meeste planten vielen deze zomer weg door het optreden van deze schimmel), is er geen materiaal van bewaard voor verder
veredelingswerk.
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TABEL
Resultaat van een inoculatieproef met Fusarium oxysporum resp. geïsoleerd uit 'Starfire' (1) en uit 'Carry Sim' (2) en met F. redolens bij 3 anjercultivars.
Volledig afgestorven
Met Fusarium-Sympt.
Gezond
'Starf.' W. Sim' "Elis' 'Starf.' 'W. Sim' 'Elis.' 'Starf.' 'W. Sim' 'Elis.'
F. oxysporum 1
F. oxysporum 2
F. redolens
Controle

13
17
5
1

0
4
15
0

19
17
25
3

9
2
13
2

14
10
7
0

5
3
0
0

3
6
7
22

11
11
3
25

1
5
0
22

Hieruit blijkt dat Fusarium redolens voor de anjerteelt als een gevaarlijke
vaatparasiet moet worden beschouwd. Het resultaat van deze proef kan zelfs
worden opgevat als een aanwijzing dat deze schimmel voor het 'Sim'-sortiment
een grotere bedreiging vormt dan Fusarium oxysporum.
Resistentieteelt
Van planten uit zaaisels die op het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen te Wageningen waren verkregen door kruising van de Am. anjer
'William Sim' met resistente planten van Dianthus caryphyllus typen 'Chabaud' en 'Grenadin', welke na twee jaar in besmette grond niet door Phialophora waren aangetast, werden stekken beworteld en in een suspensie van
mycelium met sporen van de schimmel gedoopt.
Bewortelde stekken van 'William Sim', die als controle dienden, werden alle
door Phialophora aangetast; van de zaailingen heeft ongeveer 50 °/ode besmetting overleefd zodat wel duidelijk is dat in dit materiaal planten voorkomen met een zeer geringe gevoeligheid voor deze vaatziekte. De overgebleven planten zullen opnieuw worden geïnoculeerd ; mede in verband met het
beschikbaar komen van nieuw materiaal op het I.V.T. zal getracht worden
een inoculatiemethode uit te werken waarmee in korter tijd een indruk van
de Phialophora-gevoeligheid kan worden verkregen.

INVENTARISATIE EN ONDERZOEK V A N VIRUSZIEKTEN V A N
ANJERS

I r . F. A. H a k k a a r t
De tot nu toe enige methode om 'carnation etched ring' virus in anjers aan
te tonen bestaat uit het enten van een scheut van de te onderzoeken plant op
een jonge plant van de gevoelige anjercultivar 'Joker'. De uitlopende zijscheuten van de onderstam kunnen dan na geruime tijd ziekteverschijnselen
te zien geven, die aldus aantonen dat de onderzochte plant met virus besmet
is.
Deze methode werd toegepast op 110 jonge planten van elke van de cultivars
'Bella Sim' (twee stammen), 'Tangerine Sim', 'Orange Triumph' en 'Orchid
Beauty'. Bovendien werden de toppen van de verente 'Joker' planten aangehouden en beworteld als controle op de gezondheidstoestand van de indicatoren.
O p de onderstammen traden twee verschijnselen op, nl. lichte necrose, al of
niet gecombineerd met 'blotch' en bontheid met ernstige necrose, eveneens al
of niet met 'blotch'.
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De lichte necrose begon na 75 dagen op te treden, de frequentie (aantal
planten met dit ziektebeeld) nam toe tot ongeveer 200 dagen na de enting en
het laatste geval werd na 341 dagen waargenomen.
Het bleek evenwel, dat in een aantal gevallen de bewortelde top van de gebruikte 'Joker' indicator zelf lichte necrose ging vertonen, waardoor de corresponderende entproef zijn bewijskracht verloor.
Bontheid met heviger necrose trad ook vanaf 75 dagen na de enting o p ; het
laatste geval werd echter 200 dagen na de enting gesignaleerd. Hinderlijk was
dat een aantal onderstammen pas na lange tijd (125 dagen na de enting) uit
ging lopen, wat het waarnemen der symptomen zeer vertraagde. Ook hier
bleek weer dat het verschijnsel bontheid plus necrose in een aantal 'Joker'
onderstammen al vóór het enten voorkwam, waardoor de desbetreffende entproef eveneens zijn waarde verloor.
Serologisch werd 'mottle' virus aangetoond in bonte onderstammen geënt met
'Bella Sim' en 'Tangerine Sim' (alle gevallen) en 'Orange Triumph' (ongeveer de helft van de gevallen). Indien de negatieve 'Orange Triumph'-gevallen
ook 'mottle' virus zouden blijken te bevatten, wordt de volgende hypothese
aantrekkelijk: de bontheid wordt veroorzaakt door 'mottle' virus + een ander
virus. Dit andere virus ('etched ring?') zou dan verantwoordelijk kunnen zijn
voor de lichte necrose.
De cultivar 'Orchid Beauty' reageerde afwijkend. Het virus dat lichte necrose
in 'Joker' veroorzaakt, kwam in de planten niet voor, evenmin als dat wat
bontheid en necrose geeft. Wel komt in deze cultivar een verschijnsel voor, dat
wij 'Orchid Beauty blotch' genoemd hebben, doch dat niet op 'Joker' overdraagbaar bleek te zijn.
De gebruikte entmethode lijkt weinig aantrekkelijk voor gebruik op grotf
schaal, daar niet geheel vaststaat dat de gebruikte 'Joker' onderstam virusvrij
is.
Bovendien blijkt een aantal onderstammen na enting hardnekkig te weigeren om uit te lopen. De toetsing vergt in elk geval een lange tijd. De behoefte aan gezaaide toetsplanten voor het aantonen van de beschreven verschijnselen wordt er des te groter door.
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BESTRIJDING V A N PARASIETEN DOOR MIDDEL V A N
BESTRIJDINGSMIDDELENMENGSELS

W. B e l g r a v e r e n M. P. B e u z e n b e r i

Het voortkwekingsmateriaal van de anjers moet aan zeer hoge eisen voldoen.
Alleen vanuit absoluut gezond voortkwekingsmateriaal van waardevolle stammen kan een verantwoorde anjerteelt bedreven worden. Naast het vrij-zijn
van virus- en vaatziekten, schimmels en bacteriën moeten anjermoerplanten
eveneens vrij zijn van andere schimmelziekten en van dierlijke parasieten.
Alleen van gezonde moerplanten kan voor een groot gedeelte van het jaar
gezond voortkwekingsmateriaal gewonnen worden.
Voor het verkrijgen van gezonde stekken zijn vele, regelmatig uitgevoerde,
bespuitingen met diverse bestrijdingsmiddelen noodzakelijk.
Bij het gebruik van specifieke middelen met een geringe werkingsbreedte zullen meerdere bespuitingen uitgevoerd moeten worden. Het gevolg hiervan is,
dat niet altijd op het juiste moment het meest geschikte middel verspoten kan
worden. Deze moeilijkheid leidde tot de gedachte verschillende middelen te
combineren om de noodzakelijke bespuitingen op tijd te kunnen uitvoeren.
Tevens werd een niet te verwaarlozen arbeidsbesparing verkregen, die een economische toepassing van een regelmatig goed uitgevoerde bestrijding mogelijk maakt.
Alvorens tot advisering te kunnen komen, werd een zeer groot aantal mengsels van bestrijdingsmiddelen beproefd, waarbij naast phytotoxische werking,
eveneens op de beworteling na bewaring in de koelcel werd gelet. Vele van
de gebruikte mengsels bleken niet bruikbaar doordat ze:
a.
b.
c.
d.
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een te hinderlijk residu achter lieten
te phytotoxisch bleken te zijn
een slechte invloed op de beworteling na bewaring hadden
te temperatuurgevoelig waren.
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Bij het bespuiten van het gewas moet op de teelttechnische omstandigheden gelet worden.
Niet spuiten bij vochtig en donker weer, waardoor het gewas nat de nacht
ingaat. Ook bij lage temperaturen hebben de bespuitingen aanmerkelijk minder resultaat. De werking van de verschillende bestrijdingsmiddelen is dan
tevens te gering.
Bij een kaslucht temperatuur beneden 10° G ( = 50° F) zal dan minder succes verkregen worden.
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AZALEA
AZALEA-POTCULTUUR OP VERSCHILLENDE K U I L M E D I A
P. v. d. Z w a a r d
Doel was het nagaan van de invloed van kuilgrond op de groei en de ontwikkeling van de Azalea indica.
Deze Azalea wordt normaal in bosgrond of in zwartveen gekweekt. Hiervoor
worden kweekbedden aangelegd en gevuld met ondergenoemde substraten in
dikte van 12-18 cm.
Proefopzet
Oriënterende proef met Azalea indica, overjarige planten van het ras 'Ambrosius'.
Deze werden in april in 12 cm potten opgepot. Als potgrond werd zwartveen gebruikt. Basisbemesting werd niet toegepast. Laatste topdatum half april.

Azalea kuilgrond proeven

Tot eind mei werden de planten in de kas gehouden, daarna in drie groepen van elk 40 stuks verdeeld en buiten op drie liedden ingekuild.
a. Een bed met naald::ngrond ( ± 18 cm dik) NLD
b. Een bed met zwartveen ( ± 18 cm dik) T T
c. Een bed met Aalsmeerse veengrond (ongeschikt voor Azaleacultuur) AM
Cultuurmethode
De bemesting werd uitsluitend door middel van kunstmest toegepast. Verhouding 3-1-2. In oplossing van 3 gram per 1, en gegeven in een hoeveelheid
van db 5 1 per m 2 , éénmaal per week. Totaal ongeveer 20 kg per 100 m 2
oppervlakte.
De groei en de ontwikkeling van de planten verliep goed en regelmatig. De
planten op de drie kuilgronden gaven geen zichtbare verschillen te zien. O n geveer half oktober werden de planten in de kassen ondergebracht, om in
januari in bloei te worden gebracht.
Conclusie
Uit deze oriënterende proef blijkt, dat de mogelijkheid aanwezig is, om een
Azaleapotcultuur op te zetten op grondsoorten welke normaal voor deze cultuur ongeschikt zouden zijn. Wel moet de potgrond aangepast zijn en aan de
eisen voldoen, die aan Azaleapotgrond worden gesteld.
Het grote voordeel van deze cultuurmethode is, dat ± 80 % besparing in
39

aanschaf van 'Azaleagrona" bereikt wordt. Alleen de potgrond moet worden
aangeschaft. De normaal aanwezige teeltaarde kan als kuilgrond worden gebruikt. Deze potproef werd toegepast met aardewerk potten. In het komende
jaar zullen ook enkele proefjes met kunststofpotten worden opgezet.

STIKSTOF-, FOSFOR- EN KALITRAPPEN PROEF M E T
AZALEA 'AMBROSIUS'
I r . R. A r n o l d B i k
Het doel van deze proef is de invloed van resp. stikstof, fosfor en kalium op
de ontwikkeling en kwaliteit van het gewas na te gaan.
Zes stikstoftrappen: 18, 36, 54, 72, 90 en 108 N per m 2 .
Zes fosfortrappen : 6, 12, 18, 36, 54 en 72 g P2O5 per m 2 .
Zes kaliumtrappen: 12, 24, 36, 48, 60 en 72 g K 2 0 per m 2 .
Aan niet-gcvarieerde elementen werd verstrekt:
72 g N per m 2 , 18 g P2O5 per m 2 , 36 g K 2 O per m 2 en 12 g M g O per m 2 .
De meststoffen werden als voedingsoplossing gedurende de proef, verdeeld
over 15 wekelijkse etappen, gegeven. Voor de bereiding van de voedingsoplossing werden de volgende chemisch zuivere stoffen gebruikt: ammoniumnitraat ( 3 4 , 4 % N ) , primair kaliumfosfaat ( 5 1 , 6 % P 2 0 5 , 3 0 , 6 % K 2 0 ) ,
kaliumsulfaat (54,1 % K 2 0 ) en magnesiumsulfaat (16,4 % M g O ) .
Substraat: tuinturf; plantmateriaal: beworteld stek van Azalea 'Ambrosius'.
Geplant: 6 juni 1966; binnengebracht: begin oktober 1966; geforceerd: 17
januari 1967; proef beëindigd op: 14 februari 1967. De proef geschiedde in
drievoud; de afmetingen van een vak waren 70 x 70 cm; het aantal planten
per vak bedroeg 9.
TABEL
g/m2

Stikstof
18
36
54
72
90
108
Fosfor
6
12
18
36
54
72
Kalium
12
24
36
48
60
72
1

bladval l) b l a d 2 )
kleur

%

37
41
42
49
83
78

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

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

15
11
4
15
52
15

32,4
31,2
37,5
33,2
35,2
31,9

67
70
93
67
49
69

1,3
1,8
1,6
2,0
1,5
1,5

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

7
0
7
48
11
26

27,8
31,8
30,8
29,4
33,1
29,8

87
64
57
70
48
52

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

3,0
2,9
3,0
3,0
2,9
3,0

15
15
11
4
0
37

%

plant
diameter
cm

planthoogte
cm

bloemen +
knoppen
per plant

regelmatig
gevormd

19.3
21,8
22,5
22,3
22,1
22,4

11,3
11,8
11,9
11,9
11,0
11,5

26,4
29,4
29,6
31,2
27,9
32,6

21,9
22,5
23,0
22,0
22,9
22,3

11,1
11,3
11,1
10,7
11,2
11,3

22,5
23,8
23,1
22,5
22,4
22,8

11,5
11,8
11,4
11,4
11,2
11,3

) schaal bladval: 0 = geen; 1 = weinig 2 = matig; 3 = veel; 4 = zeer veel;
5 = volledig.
) schaal bladkleur; 1 ;= zeçr licht; 2 = licht; 3 = normaal; 4 = donker; 5 = zeer
donker,

2
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uitval

Resultaten
Aan het eind van de proef werd een aantal waarnemingen aan het gewas
verricht. De uitkomsten hiervan staan in de voorgaande tabel weergegeven.
Uit de kolom met het percentage uitval blijkt, dat er vrij veel planten tijdens
de proef verloren zijn gegaan. Zoals ook uit het verloop van de cijfers te zien
is, moet dit niet aan de behandelingen worden toegeschreven, doch aan ziekten, zwakheid van het plantmateriaal enz. Er is gemiddeld genomen vrij wat
bladval opgetreden. Gemiddeld heeft de kaliumserie de meeste bladval vertoond, waarbij overigens geen verband met de kaliumgift naar voren komt.
De bladval bij de stikstofserie geeft aanleiding om een zeker verband met de
stikstofgift te veronderstellen. Van de Ie tot de 5e N-trap neemt het bladvalcijfer toe van 1,0 tot 2,5.
De bladkleur blijkt door een verhoging van de stikstofgift van 18 tot 72 g per
m 2 te worden verbeterd; fosfor en kalium hebben geen duidelijke invloed op
de bladkleur uitgeoefend. Het percentage regelmatig gevormde planten blijkt
door stikstofbemesting te worden vergroot; het vertoont echter geen duidelijk
verband met de fosfor- en kalibemesting. Stikstof heeft een gunstige invloed
op de bloemproduktie ; een gift van 72 g N per m 2 is ongeveer optimaal.
De hoogste bloemproduktie bij de fosforserie komt voor bij 18 g P2O5 per m 2 .
Bij de kaliserie geeft alleen een verhoging van 12 tot 24 g K2O per m 2 een
verbetering van de bloemproduktie te zien. Plantdiameter en hoogte blijken
niet door fosfor of kali te worden beïnvloed. Een positief effect van stikstof op
de diameter ziet men alleen tussen de le en 2e trap.
Bij het forceren kwamen alle planten nagenoeg gelijktijdig in bloei.
Conclusie
De in deze proef gevonden optimale stikstof-fosfor- en kaligiften zijn resp.
72 g N, 18 g P2O5 en 24 g K2O per m 2 . Het huidige bemestingsadvies voor
de Azaleatcelt is hiermede in goede overeenstemming.

D E WERKING V A N GROEIREMMENDE STOFFEN BIJ AZALEA
D r . I r . W. S y t s e m a
Drie rassen van Azalea werden bespoten met B-9 of CCG om door groeiremming de bloemknopaanleg te bevorderen. De gebruikte rassen waren 'Hexe',
'Ambrosius', en 'Schäme'. De bespuitingen werden per concentratie één, twee
of drie keer uitgevoerd met ongeveer 14 dagen tussenruimte en wel op 1 juli,
15 juli en 2 aug. 1966. Gespoten werd met 0,06-0,12-0,25 % CGC met uitvloeier of met 0,1 en 0,25 % B-9. Per behandeling en als controle werden van
elk ras 10 planten gebruikt. Tijdens de eerste bespuiting waren de jonge
scheuten 3-5 cm lang bij de rassen 'Hexe' en 'Schäme' en 3 cm bij het ras
'Ambrosius'. De planten stonden tot 18 okt. buiten in dennennaaldengrond
zonder pot en zijn daarna in de koude kas gezet. Het ras 'Schäme' werd direct
opgepot en vanaf 20 oktober in bloei getrokken. Het ras 'Hexe' werd >nd
oktober opgepot en zal pas later in bloei getrokken worden. De wortelvormi <g
en groei van 'Ambrosius' waren slecht. Dit ras wordt daarom bij de bespre
king van de resultaten buiten beschouwing gelaten.
O p 20 oktober 1966 zijn de planten beoordeeld.
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Resultaten
Bij het ras 'Schäme was de groeiremming, die op 20 oktober zichtbaar was,
veelal klein. Alleen 3 keer spuiten met 0,12 % CGC, 2-3 keer met 0,25 %

ŒŒ

Azalea indica 'Hexe'
Planten met jonge scheuten van 3-5 cm lengte zijn tussen 1/7 en 2/8/66 v.l.n.r. één,
twee of drie keer bespoten met 0,12% CCC of 0,25% B-9. Geheel links een onbehandelde plant. Op de foto de ontwikkeling avn de planten zichtbaar op 16/11/66

CCC, 3 keer met 0,1 % B-9 of 1-3 keer met 0,25 % B-9 veroorzaakte een matige groeiremming. De groei van de 'dieven' was meestal niet sterk. Deze
werd nog wat verminderd door twee of drie keer CCC of B-9 te spuiten in
alle opgegeven concentraties. De bloemknopvorming was in het algemeen
goed. Het aantal scheuten met meer dan één bloemknop werd iets vergroot
door bespuiting met 0,06 % C C C (3x), 0,12 % CCC ( l - 3 x ) , of 0,25 % (l-2x)
of met 0,1 % B-9 (2-3x) of met 0,25 % B-9 ( l - 2 x ) . Dit aantal werd sterker vergroot door bespuiting met 0,25 % CCC (2-3x) of 0,25 % B-9 (3x).
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De bladkleur werd iets donkerder groen na bespuiting met 0,06 % CCC (2-3x)
en 0,12-0 ; 25 : % CCC (l-3x) of 0,25 % B-9 (3x).
Alle behandelde planten waren goed van vorm en omvang. Tijdens het trekken bleek, dat ondanks het feit dat dit iets te vroeg gebeurde en daardoor
minder goed gelukte, de bloeitijd en de bloemgrootte niet door een van de
behandelingen werd beïnvloed.
De groei van het ras 'Hexe' was in veel gevallen sterk tot zeer sterk geremd,
hetgeen op 20 oktober zichtbaar was. De foto's geven hiervan een beeld. Eén
bespuiting met 0,1 % B-9 remt de groei niet; de groei wordt weinig geremd
door 0 , 0 6 % CCC (l-2x) en 0,12 % CCC ( l x ) . Een matige groeiremming
wordt verkregen door bespuiting met 0 , 0 6 % C C C (3x), 0 , 2 5 % C ( l x ) ,
0,1 % B-9 (2x) en 0,25 % B-9 ( l x ) . Sterk geremd was de groei na bespuiting met 0,12 % CCC (2x), 0,25 % CCC (3x), 0,1 % B-9 (3x) en 0,25 %
B-9 (2x). Duidelijk te veel groeiremming wordt veroorzaakt door bespuiting
met 0,12 % C C C (3x), 0,25 % CC (3x) en 0,25 % B-9 (3x).
De groei van de 'dieven' wordt vrij goed onderdrukt door de planten 2-3 keer
te spuiten met een van de opgegeven concentraties B-9 of CCC. I n dit opzicht werkt C C C iets beter dan B-9.
Volledige onderdrukking van de 'dievengroei' wordt gevonden na drie bespuitingen met 0,12-0,25 % CCC. De bloemknopaanleg werd door alle bespuitingen in vergelijking met de controle verbeterd.
Het aantal meervoudige bloemknoppen werd eveneens door alle behandelingen vergroot. De effecten van B-9 en CCC op de bloemknopvorming zijn
sterker, naarmate de concentraties van deze stoffen en het aantal bespuitingen
toenemen. De bladkleur wordt iets donkerder door bespuitingen met 0,06 %
C C C (2-3x), 0,12 % CCC (2x), 0,1 % B-9 (3x) en 0,25-% B-9 (2-3x). Een
zeer donkere bladkleur ontstond door bespuitingen met 0,12 % CCC (3x) en
0,25 % C ( l - 3 x ) .
De bladgrootte wordt door B-9 bespuitingen soms nadelig beïnvloed.
Conclusie
Beschouwen we het totale effect van CCC en B-9 bij het ras 'Hexe', dan blijkt
dat de groei teveel geremd wordt door drie keer spuiten met 0,12 % CCC,
drie keer spuiten met 0,25 % CCC of drie keer spuiten met 0,25 % B-9. De
dievengroei wordt door B-9 minder goed onderdrukt dan door CCC.
De bloemknopaanleg wordt door alle bespuitingen bevorderd. De verschillen
in effect bij de rassen 'Schäme' en 'Hexe' in deze proef wijzen erop dat het
juiste tijdstip voor de bespuiting van groot belang is. Vooral het ras 'Hexe'
lijkt in deze proef niet op de juiste tijd te zijn behandeld.
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BEGONIA

RASSENVERGELIJKING V A N BEGONIA SEMPERFLORENS
HYBRIDEN
C. G e 1 e i n
De laatste jaren is het sortiment verrijkt met een groot aantal nieuwigheden.
De waarde van deze nieuwigheden voor onze bloemisten en hoveniers was
onvoldoende bekend. Door de nieuwigheden op te planten, naast standaard
rassen uit het oude sortiment, is het mogelijk hierover een oordeel te geven.
Vele rassen die bv. in Frankrijk zeer goed voldoen, bleken in de slechte regenrijke zomer van 1966 onvoldoende bestand te zijn tegen ons klimaat.
De Begonia's werden uitgeplant op het nieuwe bedrijf van het Proefstation te
Aalsmeer.
De rassen werden beoordeeld door het Zaaibloemencomité uit de V.K.C, van
de Kon. Ned. Mij van Tuinbouw en Plantkunde. De volgende firma's stelden
zaden beschikbaar voor deze rassenvergelijking.
Park Seed, Greenwood, U.S.A.
Ernst Benary, Hannover-Münden, W.Duitsland
J. H. Deicke, Uelzen, W.Duitsland
D.S.G. Handelsbetrieb, Berlin
Lieferbetrieb, Erfurt Gorkis, O.Duitsland
Erfurter Samenzucht, Niederwalluf, W.Duitsland
F. G. Heineman, Erfurt, O.Duitsland
Paul Schmid, Donndorf, W.Duitsland
Gustav Teicher, Poggenhagen, W.Duitsland
Hans Meisert, Hannover, W.Duitsland
Vilmorin Andrieux, Parijs, Frankrijk
L. Clause, Bretigny sur Orge, Frankrijk
L. Clause, Bovenkarspel, Nederland
J. E. Ohlsen Enke, Kopenhagen, Denemarken
A. Hansen, Kastrup, Denemarken
Vatter Samen, Bern, Zwitserland
Samen Mauser, Zürich, Zwitserland
N.V. Sluis en Groot, Enkhuizen, Nederland
N.V. Sluis & Vis, Enkhuizen, Nederland
van Dijk en Co, Enkhuizen, Nederland
C. G. van Tubergen, Haarlem, Nederland
Voor enkele standaard vergelijkingsrassen zorgde het Proefstation te Aalsmeer. Verheugend was het, dat we voor het eerst weer contact hadden met
de zaadtelers uit het in de Oostzone gelegen Erfurt.
De opgeplante rassen werden als volgt gewaardeerd :
A = algemeen aanbevolen
B = aanbevolen
C = beperkt aanbevolen
D = te verwerpen
Donkerbladige en laagblijvende rassen
Deze groep van rassen was altijd vrij beperkt en voor tuinbeplanting teelde
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men o.a. diverse typen van de rose 'Carmen'. Ook in rood waren enkele rassen
bekend als 'Indian Maid' e.d. In wit slechts één ras, de 'Karin', een ras dat
onder verschillende namen voorkwam en een zwakke groeier was.
Voor enkele jaren terug zijn de 'Cornet rassen' ontwikkeld en deze hebben
na verschillende opplantingen bewezen tot de allerbeste rassen te behoren van
het gehele sortiment. In deze rassenvergelijking werden alle Comet-rassen met
A. gewaardeerd, namelijk in wit met gele meeldraden 'White Comet', in licht
rose 'Pink Comet', in donkerrose 'Rose Comet'. In deze kleur werd 'Bruckner'
met B gewaardeerd. Deze was even minder door smeul in de nazomer. In rood
een A voor 'Red Cornet' en voor 'Brahms'. Deze beide rassen zijn nauwelijks
van elkaar te onderscheiden, de bloem is wat klein.
In de half hoge rassen met donker blad, werd een nog niet benaamd Nederlands ras met rode bloemen met B gewaardeerd. In wit kreeg 'Cappucino'
ook een B. De bouw van de plant is nog wat los en de bloei kan rijker.
De goede uitblinker in dit type was 'Nubia' met zeer donker blad, en een rijke
bloei. De bouw van de plant kan uniformer, zij werd met een A gewaardeerd. Ze is veel beter dan bv. 'Stuttgart'. In wit kreeg ook 'Nordlicht' een
B; de kleur moet beter, is niet vrij van rose gloed.
Halfhoge rassen met groen blad
Deze rassen vormen voor de plantsoendiensten nog altijd een belangrijke
groep. Het zijn meestal grove groeiers met grote bloemen. Opvallend fraaie
rassen kwamen er uit Frankrijk, maar de meeste van deze typen zijn onvoldoende weerbestendig in ons klimaat.
Toch kwamen hieruit enkele opvallende nieuwigheden. Bekende oude rassen
als 'Radio' en 'Käthe Teicher' kunnen niet meer meekomen. I n deze vergelijking ontbraken Cinderella-rassen. In de kleur rood met groen blad waren
de volgende rassen het beste:
Waardering
A. 'Gloire de Paris', een best gevormde plant, die rijk bloeit en voldoende weerbestendig is.
A. 'Verb. Verheissung', bloem iets kleiner dan vorig ras. Een echt Käthe
Teicher type, maar prima in bloei, groei en uniformiteit.
B. 'Roter König', grootbloemig met een beste felrode kleur. De bloei kan even
rijker.
B. 'Dondofeuer', grootbloemig. De bloei moet even rijker.
B. 'Aagje', grootbloemig. Bloei is in het begin van het seizoen niet rijk.
B. 'Papillon rouge', zeer grootbloemig en uniform. De bloei is voldoende rijk.
B. 'Pilot', door de wat fletse kleur naar een B-waardering gedaald.
C. 'Käthe Teicher', een ouder ras; bloei kan rijker. Er zijn thans veel betere
rassen in deze kleur.
C. 'Marche de Paris rouge', dit ras is zeer grootbloemig, maar bloeide in onze
zomer niet voldoende rijk voor een hogere waardering.
In de rose kleur is de keuze zeer beperkt voor ons klimaat. De meeste Franse
rassen zijn onvoldoende weerbestendig. Een A-waardering kon geen enkel
ras behalen.
Waardering :
B. 'Rosa König', met grote bloemen, maar bloei moet rijker.
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C. 'Papillon rose', zeer grote bloemen, maar matige bloei en iets smeulgevoelig. In een zonnige zomer zal dit ras beter voldoen.
Groenbladige en laagblijvende rassen
Dit is wel de grootste groep van rassen. Het moderne sortiment bestaat praktisch geheel uit F l hybriden. Deze rassenvergelijking was niet geheel compleet. Hier ontbraken de bekende 'Tausendschön' rassen in rood, rose en wit,
alsmede het ras 'Bella'.
Door moeilijkheden met potten was een aantal rassen niet te beoordelen en
zij ontbreken hierdoor helaas in de lijst van aanbevolen rassen.
Dit was o.a. het geval met 'Red Planet'; 'Rosa'; 'Scharlach'; 'Steffi'; 'Othello';
'Weisses Wunder'; 'Calla Lily'; 'Jewelite'; 'Saga'; 'Hansa' en 'Scandinavia
Weiss'.
Groenbladige met rode bloemen
Rood omvat een belangrijke groep van rassen. In deze kleuren vinden we vele
uitblinkers en de verschillen onderling tussen de met A. gewaardeerde rassen
is gering. Enkele oudere rassen zijn verdrongen door nieuwkomers en dit is
een gunstige ontwikkeling. De waardering in deze vergelijking was als volgt:
A. 'Rote Kugel'. Dit ras was onbetwist het beste ras in deze proef. De bouw
van de planten is ideaal. De groei is gedrongen. De bloei is zeer rijk vanaf
het begin van het seizoen tot aan het einde en met een prima kleur.
A. 'Matador'. Ook dit ras was rijkbloeiend. De groei was best, een iets grovere
plant dan het vorige ras. De kleur was goed helderrood. Hieraan kan in
meerdere selecties wel wat verbeterd worden.
A. 'Rote Vollendung'. Dit is een wat ouder ras, dat zich bij de besten handhaaft. De bouw van de plant kan nog even uniformer zijn.
A. 'Türkenblut'. Het ras met de beste kleur. Deze is van een opvallend intens
rode kleur. De bloei is rijk en de bloemen zijn mooi groot. De groei is
compact en had sterker mogen zijn. In een zonnige warme zomer zal dit
ras vele anderen kunnen overtreffen.
A. 'Erinnerung an Walter Seeger', is een van de oudste rassen. De kwaliteit
was in alles prima. De plantbouw is even losser dan van de moderne F l
hybriden en de groei krachtiger, waardoor de totale bloeirijkheid minder
schijnt te zijn.
A. 'Scharlach-rot', een nog onbenaamd ras. Beste bloei en goede groei. Kleur
kan intenser rood.
A. 'Hell Scharlachrot' is ook nog zonder naam. De groei en bloei waren
best. De plantbouw kan even uniformer.
B. 'Rotes Wunder', een ras met een grote reputatie. De groei was dit jaar
minder goed en in de nazomer 'smeulden' enkele bloemen. Verder in
alle opzichten een ras van topklasse.
B. 'Rheingaublut',
een compact groeiend ras met in vrijwel alle opzichten
prima eigenschappen. Het enige bezwaar is de wat flets-rode kleur.
B. 'Gruss von Toggenburg', een ouder ras, dat zich prima handhaaft. Alleen
de bloeirijkheid moet beter.
B. 'Rote Perle'. Een ras dat een begrip is geworden. Voor tuinbeplanting is
het minder geschikt. Men heeft geselecteerd op een compacte, fijngebouwde en dichte plant met een rijke bloei. Dit is het ideale type voor
kamerplant. In onze regenrijke zomers smeulen deze planten gemakkelijk.
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Groenbladig met rose bloemen
Deze groep omvat slechts weinig rassen.
A. 'Centifolienrosa' met een hard rose kleur. Groei en bloei zijn prima. De
plantbouw is wat los.
A. 'Rosa Kugel'. Een prima rijkbloeiend ras met een compacte plantbouw.
In de nazomer zakte dit ras wat terug.
A. no 1026, een onbenaamd ras met beste kwaliteiten.
B. 'Pandy', een rijkbloeiend ras, de groei kan sterker.
Groenbladig donkerrose
Deze groep omvat meer rassen. De grens is soms moeilijk te trekken in vergelijking met vorige groep.
In deze groep vindt men o.a. 'Schone Erfurterin' en 'Rosa Rheingauperle',
die minder donkerrose zijn dan bv. 'Rosa Vollendung'.
De rassen werden als volgt gewaardeerd :
A. 'Rose Planet'. Een ras met een prima groei en bloei. De kleur is diep rose.
In ons klimaat een vrijwel ideale begonia.
A. 'Schone Erfurterin', iets lichter rose van kleur. Verder in alle opzichten
een best ras.
A. 'Rosa Wunder', een prima ras. Compact gebouwde plant met zeer rijke
bloei. Dieprose bloemkleur. Een al wat ouder ras, dat zich handhaaft in
de kopgroep.
A. 'Gloriette". Een prima bloeiend ras met een hard rose kleur. De groei is
compact en zeer goed. Het geheel is mooi uniform. Alleen in de nazomer
was dit ras iets smeulgevoelig, maar ondanks dat, toch een topper.
B. 'Rosa Rheingauperle', aparte donkerrose kleur. Groei en bloei zijn zeer
goed. De uniformiteit moet beter. We vinden er o.a. enkel wilde planten
in die, zoals bekend, geen of weinig bloemen geven.
B. 'Rosa Vollendung', zeer donkerrose van kleur. Een ras wat overtroffen
is door betere rassen. Het geheel moet meer uniform zijn.
B. 'Begonia 2-56', een ras met een fletse roserode kleur. Het gewas is goed
uniform, de bloei is goed. De kleur is het zwakke punt.
Groenbladig met witte bloemen
In deze groepen vinden we weinig uitblinkende rassen. De meeste rassen zijn
niet helderwit. In knop is de kleur dikwijls lichtrose. De weerbestendigheid
in de nazomer is meestal matig. Jammer was, dat het ras 'Weisse Tausendschön' in deze vergelijking ontbrak.
De waardering A heeft geen enkel ras in deze kleur kunnen behalen. Slechts
twee rassen kregen een voldoende waardering.
B. 'Weisse Kugel'. Dit ras kan niet zo hoog komen als de andere twee 'Kugel
kleuren' in rood en rose, die beide tot de topklasse behoorden. De Kugelrassen zijn voor ons land nog geheel nieuw. De witte vorm is in alle opzichten goed, maar in de koude nazomer van 1966 was de kleur niet
helder.
C. 'White Planet', gaf een goede groei, een zeer goede bloei en het ras was
zeer uniform. De enige bemerking was de minder krachtige groei. De grote vraag is hier of ook dit aan de invloed van de potten mag worden toegeschreven.
Bij een goede groei is 'White Planet' een A-ras.
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Groenbladig wit met rose rand
Dit is geen belangrijke groep. Het begin van dergelijke rassen vindt men bij
de slecht gekleurde witte. Het beste ras kwam hier ook niet verder dan een B.
B. 'Flamingo'. De groei is compact en uniform. De bloem is wat klein. De
bloei is best.
C. 'Ibis' lijkt veel op 'Flamingo', maar de bloei is minder rijk.
C. 'Weiss mit rosa. Is in knop geheel rose. Verder is dit ras in alle onderdelen voldoende.
Zalmrose bloem en groene bladeren
Een groep die nog weinig rassen telt. Rassen van topkwaliteit ontbreken hier
nog. De kleur is opvallend mooi. Het beste ras is 'Derby' en met C gewaardeerd. De bouw van de plant was prima en de partij was uniform. De bloei
was rijk. Jammer is het, dat de rijpe bloemen sterk verkleuren. Het totale
beeld wordt hierdoor ongunstig beïnvloed. Voor de liefhebbers de moeite
waard om dit ras eens verder te proberen.
Rose-rode bloem en groene bladeren
Deze groep mogen we zien als een overgang tussen rose en rood. De kleur is
minder sprekend. Het beste was in deze groep met een B gewaardeerd.
'Ramona' een ras met prima kwaliteiten in groei en bloei, maar niet geheel
vrij van smeul in de nazomer.
Samenvattend mogen we zeggen dat door deze rassenvergelijking opnieuw is
gebleken, dat de kwaliteit van vele nieuwe rassen beter is dan van de oudere
rassen. Het zijn praktisch alle Fl-rassen die de boventoon voeren. De uitblinkende rassen hebben onder zeer slechte omstandigheden hun kwaliteiten
bewezen.

RASSENVERGELIJKING BIJ BEGONIA SEMPERFLORENS V O O R
POTPLANTENTEELT O N D E R GLAS

C. G e l e i n
Aansluitend op de rassenvergelijking voor tuinbeplanting werden deze rassen ook op hun waarde als potplant beoordeeld. Dit gaf een geheel ander
beeld.
De 'grove rassen' gaven een te wilde groei en te weinig bloem. De waardering
was als volgt, in volgorde van kwaliteit op het moment van de beoordeling.
Donkerbladige met rode bloemen
A. 'Red Cornet' was hier een ras van topklasse.
A. 'Brahms' bloeit even minder.
Donkerbladig met rose bloemen
A. 'Pink Cornet' bewees opnieuw de grote klasse.
A. 'Rose Cornet' was ook prima, maar door de kleur minder opvallend.
A. 'Rosa', een prima onbenaamd ras van Nederlandse herkomst.
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A. 'Bruckner', een beste begonia met een aparte roserode kleur.
Donkerbladig met witte bloemen
A. 'Polly', een onbekend nieuw ras van Duitse herkomst met opvallend donkere bladkleur.
A. 'Weisz', een ras van dezelfde herkomst als Rosa.
A. 'White Cornet', een goede bekende, die hier van de top verdrongen was.
Groenbladige rassen
Rood
A. 'Türkenblut' was hier een uitblinker met een fantastisch mooie kleur.
A. 'Feuermeer', een wat ouder ras, dat hier tot de top behoorde.
A. 'Rote Vollendung' deed het ook hier uitstekend.
A. 'Rote Kugel' was hierbij niet het topras zoals bij de buitenproef.
A. 'Red Planet', het beste Nederlandse ras in deze groep.
Een bewijs van de hoge kwaliteit is het feit, dat een ras als 'Rote Perle'- niet
met A gewaardeerd kon worden.
Rose
In deze kleur is de concurrentie niet zo groot. M a a r toch wisten nog vier
rassen een A-waardering te verkrijgen.
A.
A.
A.
A.

'Rosa Vollendung', onder glas beter dan buiten.
'Schone Erfurterin', een prima begonia met een mooie rose kleur.
'Rose Planet' voldoet ook onder glas uitstekend.
'Centijolienrosa' in plantbouw iets losser, maar met een beste vorm en een
massa hard rose bloemen.
A. Rheingauperle', in alle opzichten zeer goed, behoudens een sporadische
'wilde plant'.
Ook hier kon 'Rosa Perle' niet bij de kopgroep komen.
'Wit'
Dit is altijd een wat moeilijke kleur en we missen hier in het algemeen de topkwaliteit. Het veel gebruikte ras 'Weisse Tausendschön' ontbrak.
A. 'Weisses Wunder' was hier van prima kwaliteit, terwijl buiten de groei
matig was.
B. 'Weiss', een Nederlands ras dat nog niet benaamd is, van dezelfde herkomst als de twee onbenaamde donkerbladige rassen. De plantbouw is
wat te los.
B. 'Weisse Vollendung' kan in kleur helderder wit.
B. 'White Planet' was ook in bouw te los.
'Wit met rose rand'
Een kleine groep zonder uitblinkers. De bloemgrootte is wel het zwakste p u n t ;
C. 'Flamingo'', goede groei en bloei.
C. 'Ibis', rijke bloei, maar bloem te klein voor een topper.
Ook hier mogen we stellen dat vele nieuwe rassen aan de top zijn gekomen.
Enkele zoals de Comet-rassen zijn heel snel in het handelssortiment opgenomen. M a a r ook vele andere nieuwe rassen vooral bij de groenbladigen zijn
de aandacht ten volle waard.
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CHRYSANT

VERMEERDERING EN SELECTIE V A N BESTRAALDE
CHRYSANTEN
M e j . I r . L e f f r i n g en P. v. cl. Z vv a a r d
Door Ir. C. Broertjes van het I.T.A.L. te Wageningen werden vanaf 1963
chrysanten bestraald met X-stralen. Vooral met de potchrysant 'Hortensien
Rose'.
Van dit ras muteerden vele planten. Reeds in Wageningen werden vele geheel
of gedeeltelijk gemuteerde planten uitgezocht, met het doel deze op het Proefstation te vermeerderen en te selecteren.
Ongeveer 1000 planten werden in het afgelopen jaar van het ras 'Hortensien
Rose' als potplant opgekweekt en tegen het najaar in de kas gezet en in bloei

Een dertigtal bloemen verkregen door bestriding van de Chrysant 'Hortensien Rose'
(uitgang)
Allen verschillend van kleur en vorm
gebracht. De variatie in de bloeiende planten was bijzonder groot; zo wel
wat betreft kleur als vorm van de bloem.
De kleuren varieerden van geel, brons-kleurig, licht rose naar donkerder rose
tot bijna wit.
In samenwerking met Ir. C. Broertjes werden ongeveer een dertig-tal van de
meest uiteenlopende vormen en kleuren uitgezocht met het doel van elk van
deze typen een groepje planten te kweken en in bloei te brengen.
In 1967 zullen de beste van deze mutanten door een commissie beoordeeld
worden en eventueel ter keuring van de V.K.C, worden ingezonden.
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K E U R I N G V A N CHRYSANTENIEUWIGHEDEN

P. J. H. N. A d o l f s
Aan 13 Chrysante-nieuwigheden werd door het Comité Chrysanten uit de
Vaste Keurings Commissie het Getuigschrift van de Proeftuin toegekend.
Deze waren ingezonden door de volgende kwekers:
P. A. Klijn te De Kwakel (KI.)
L. A. Hoek te 's-Gravenhage (H.)
F. H. Hoogervorst te T e r Aar (Ho.)
middelgroot
'Breitner Max.' (KI.)
'Breitner Max. Crème' (KI.)
'Breitner Max. Brons' (KL.)
'Poolijs' (H.)
'Sampford' (H.)
'Eroica' (H.)
'Hazel Zwager' (H.)
tros
'Lilian Hoek Donkerrood' (H.)
'Aurora' (H.)
' P u r p l e ' G e m ' (H.)
'Rheingold' (H.)
'Claudia' (H.)
kas, jaarrond
'High Prince' (Ho.)
Teruggevraagd werden:
tros 'Rosette'
middelgroot 'Mercury'
'Mikado'
'Clingendaal Zalm'
jaarrond 'Pink Marble' en sports

ORIËNTERENDE BEMESTINGSPROEF M E T CHRYSANT

Ir. R. A r n o l d B i k e n R. W i l c k e
Volgens de gangbare praktijkopvatting moet chrysant worden bemest met
een sterk fosforhoudende mengmeststof zoals Plant Prod. 10 + 52 + 10. De
volgende proef heeft ten doel deze opvatting op haar juistheid te toetsen.
Vergeleken werden Plant Prod. 10 + 52 + 10 en Kristallijn 18 + 6 + 1 8
bij twee giften nl. 120 en 240 g per m 2 , waarvan een derde als voorraadbemesting en de rest als vloeibare overbemesting gegeven in acht keer; drie
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herhalingen.
Plantmateriaal: beworteld stek van 'Tokyo'; plantdatum: 25 juli 1966; verduisterd van 12 aug. tot 4 okt. '66. De proef werd beëindigd o p : 25 okt. '66.
Resultaten
Aan het eind van de proef werden per object grondmonsters genomen, die
vervolgens naar Naaldwijk voor vollegrondsonderzoek werden opgezonden.
De gebruikte kasgrond blijkt chemisch als volgt te kunnen worden gekarakteriseerd: organische stofgehalte 25 Cf ; koolzure kalkgehalte 1 % ; p H 6,2;
keukenzoutgehalte 39 mg per 100 g grond; ijzer 1,9 d p m ; aluminium 1,0 d p m ;
magnesium 420 d p m ; mangaan 6,8 dpm. De resterende analysecijfers, die
van de behandeling afhankelijk zijn, staan in de volgende tabel weergegeven.
per

2

120
120
240
240

g 10+ 52 + 10
g 18+ 6 + 1 8
g 10+ 5 2 + 1 0
g 18+ 6 + 1 8

gloeirest
_%
__
0,40
0,45
0,46
0,76

stikstof
mg/100 g
24,0
27,0
33,0
52,0

fosfor
mg/100g_
14,0
8,7
25,0
9,1

kali
mg/100 g
19,0
22,0
26,0
39,0

Uit de tabel blijkt, dat de desbetreffende analysecijfers duidelijk door de behandelingen zijn beïnvloed. De stikstof- en kalicijfers bij 18 + 6 + 1 8 zijn
hoger, de fosforcijfers echter lager dan bij 10 + 52 + 10. Voorts ligt het
stikstof-, fosfor- en kaliniveau bij de hoogste gift duidelijk hoger dan bij de
laagste. Deze resultaten liggen geheel in de lijn der verwachtingen.
Aan het eind van de proef werden van 20 planten per vak de lengte van de
hoofdstengel gemeten, alsmede het aantal geopende bloemen plus per plant
de knoppen geteld, die op het punt stonden open te gaan. Beide plantkenmerken staan per object in de volgende tabel weergegeven.
per m 2

120 g
120 g
240 g
240 g

planthoogte
cm

10 +52+10
18+ 6+18
10+ 52 + 10
18+ 6+18

59,1
57,8
57,2
57,1

bloemen + knoppen
per plant

4,6
4,7
4,4
4,5

Uit de tabel blijkt, dat de behandelingen geen invloed hebben uitgeoefend
op planthoogte en bloeikwaliteit. Beide soorten meststof hebben hetzelfde resultaat opgeleverd. Het is dus niet noodzakelijk om voor de bemesting van
chrysant een sterk fosforhoudende mengmeststof te gebruiken. Een gift van
120 g per m 2 blijkt voorts voldoende te zijn. W a t het bemestingsadvies voor
de chrysant in de vollegrond betreft, kunnen een stikstofcijfer van ongeveer
25 (zie eerste tabel) alsmede een kalicijfer van ongeveer 25 als minimumgrenzen worden aangehouden (bij een organisch stofgehalte van 25 % ).

Conclusie

Sterk forsforhoudende mengmeststoffen geven bij chrysant geen betere resultaten dan mengmeststoffen met een matig tot laag fosforgehalte.

PROEF M E T LANGZAAMWERKENDE STIKSTOFMESTSTOFFEN
BIJ P O T C H R Y S A N T

I r . R. A r n o l d B i k
Het doel en de proefopzet van deze proef zijn gelijk aan die van de proef met
langzaam-werkende stikstofmeststoffen bij Cyclamen. Als plantmateriaal werd
beworteld stek van 'Discovery' gebruikt; opgepot in 9 cm plastic pot.
De proef ving aan op 23-6-'66 en eindigde op 26-8-'66. Ook in deze proef
stonden de potten op schotels.
Resultaten
In de volgende interactietabellen staat de invloed van de behandelingen op de
opbrengst aan vers gewicht en de bloemproduktie weergegeven.
Bloemen p e r p l a n t
Floranid

Vers gewicht g. per p l a n t
Floranid
o.b./v.b.

o.b./v.b.

gem.

0

1

7,4
33,9
41,0
46,8

44,2
50,6
44,8
52,6

32,3

48,1

2

3

45,3
43,3
35,5
39,7

30,3
39,6
5,6
—

41,0

(25,2)

4

gem.

0

1

2

3

gem.

(31,8)
(41,9)
(31,7)
(46,4)

3,5
15,3
19,3
24,8

21,8
22,8
22,5
21,2

21,3
23,5
19,0
18,0

14,2
24,0
3,0
—

(15,2)
(21,4)
(16,0)
(21,3)

15,7

22,1

20,5

(13,7)

Nitroform

Nitroform

o.b./v.b.

o.b./v.b.

0
7,4
33,9'
41,0
46,8
gem.

32,3

1
39,9
46,5
50,3
49,9
46,7

42.0
47.1
39,1
50,1
44,7

38,4
48,2
42,7
37,7
41,8

4_
~29,0
36,6
39,2
38,3

gem.
31,3
42,5
42,5
44,6

35,8

1
2
3
4

_

gem.

14,,0
21,,7
21,7
21 ,8
"

15,7

19,8

o.b./v.b.

1

1
2
3
4

7,4
33,9
41,0
46,8

31,6
51,2
51,8
62,9

gem.
v.b.

2

3

43,1
58,7
56,1
55,4

49,6
56,3
51,1
47,4

32,3 49,4
53,3
voorraadbemesting

51,1

,/

19,7

3
18,7
21,8
21,5
18,6
20,2

4
14,5
15,6
18,3
18,0

gem.
13,9
19,1
19,6
21,0

16,6

Ammoniumnitraat

Ammoniumnitraat

0

2
19,0
21,0
17,0
21,7

1

0 _
3,5
15,3
19,3
24,8

4

gem.

o.b./v.b. 0

—
—
—

32,9
50,0
50,0
53,1

1
2
3
4

3,5
15,3
19,3
24,8

1
11,5
23,0
26,2
26,5

2
19,8
21.7
23,3
25.7

gem.
15,7
21,8
22,6
o.b. — overbemesting

3

4

20,0
24,5
23,6
19,7

gem.
13,7
21,1
23.1
24,2

22,0

Wat betreft de objecten met v.b. zonder o.b. blijkt de hoogste opbrengst aan
vers gewicht te zijn voorgekomen in de a.n.-serie bij 1,453 g per 1, dan kwam
Frn met 4 gram per 1en tenslotte Ntf met 2,94 gram per 1. Dat bij deze eenmalige meststoftoediening voor het planten a.n. de eerste plaats bleek in te
nemen is wel enigszins verrassend. Men zou namelijk juist verwachten, dat
Frn en Ntf op grond van hun samenstelling daarvoor beter geschikt zouden
zijn.
Voorts blijkt o.b. met a.n. bij v.b. met Frn zowel als Ntf gunstig te hebben
gewerkt; bij laatstgenoemde zelfs bij de hoogste gift. Hieruit zou de conclusie
te trekken zijn dat bij deze meststoffen de vrijkoming van stikstof te traag
verloopt om de vraag van het gewas naar deze voedingsstof te kunnen bijhouden.
De hoogste opbrengst aan vers gewicht evenals het hoogste aantal bloemen
per plant treft men aan bij een v.b. van 0,484 gram a.n. per 1gevolgd door
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een o.b. met a.n. van 0,9 gram per 1. In alle Ntf- en a.n. objecten is praktisch
geen uitval opgetreden. In dit opzicht bleek Frn aanzienlijk meer risico op
te leveren, getuige het feit dat bij 8 gram per 1 vrijwel alle planten aan het
einde van de proef waren uitgevallen. Het lijkt dan ook aan te bevelen bij
potchrysant niet meer dan 4 gram Frn per 1 te geven.
O p grond van de vermelde proefresultaten kan het volgende advies inzake
het gebruik van beide langzaamwerkende stikstofmeststoffen worden uitgebracht :
Frn : 2 gram per 1 als v.b. gevolgd door een o.b. op basis van 0,9 gram N'
per 1.
Ntf: 2 gram per 1 als v.b. gevolgd door een o.b. op basis van 0,6 gram N
per 1.
Voor de o.b., die men het liefst in vloeibare vorm moet toedienen, kan men
de bekende volledig oplosbare mengmeststoffen gebruiken.
Evenals bij de proef met Cyclamen kan de opmerking worden gemaakt, dat
de resultaten met de beide langzaamwerkende mogelijk ongunstig zijn beïnvloed door de teelt op schotels.

GROEIREMMING V A N POTCHRYSANTEN D O O R B-9

D r . I r . W. S y t s e m a
De in 1966 uitgevoerde proef is in hoofdzaak een herhaling van die van
augustus 1965, en voor een deel opgezet als toetsing van de voorlopige conclusies van die proef. O p 4 mei werden bewortelde stekken van het ras 'Yellow Sceptre' opgepot in tuinturf potgrond nr. 26 in 9 cm stenen potten en na
drie weken wekelijks overbemest. De proef begon op 18 mei. O p deze datum
begon voor normale behandelingen ook de verduistering, zodat vanaf die dag
de planten 10 uur licht per dag ontvingen. Bespuitingen werden uitgevoerd
met B-9 in de concentraties 0,125 — 0,25 — 0,5 % actieve stof overeenkomend met 25 — 50 — 100 cc B-9 per liter. De bespuitingen waren licht en
werden zo uitgevoerd, dat de vloeistof juist van het blad afdroop.
Het tijdstip der bespuitingen was 0-4 weken (w) na het begin van de korte
dag (KD) of na toppen ( T ) . Sommige groepen kregen na het toppen nog
een periode natuurlijke lange dag ( L D ) , andere voor het toppen een extra
periode korte dag ( K D ) . Enkele groepen kregen twee bespuitingen op 1 en
3, 2 en 3 of 2 en 4 weken na begin van de K D .
Per behandeling werden 10 planten gebruikt.
Resultaten
De eerste tabel toont de groeivermindering in cm ten opzichte van de controle ten gevolge van een bespuiting met 0,25 •% B-9, éénmaal uitgevoerd op
0-4 weken na begin van de K D of na toppen. Tevens zijn gegeven de hoogte van de controle planten bij bloei en de bloeidata hiervan. De verschillende
groepen planten hebben na toppen ( T ) 0, 1 of 2 weken lange dag (LD) gehad of zijn na 0, 1 of 2 weken korte dag ( K D ) pas getopt. Eén groep planten werd niet getopt (-T) en 0-4 weken na begin K D bespoten met 0,25 %
B-9.
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Behandeling

T - 2w LD - K D
T- lwLD-KD
T - Ow LD - K D
-T- Ow LD - KD

0

weken na begin KD
1
2
3

4

controle
plantbloei
hoogte
datum
(cm)

11,2
14,1
5,1
15,3

12,0
15,5
10.1
18,6

2.4
14,0
7,8
7,1

32,7
34,0
26,6
37,6

0

1

4

controle
plantbloei
hoogte
datum
(cm)

Behandeling

1 w KD-T - KD
2 w KD-T - KD

8,6
7,3

13.7
15.9
9,2
13,5

9.6
13,8
7,9
10,0

weken na toppen
2
3

8,6
6,9

9,2
5,6

6,3
4,2

6,1
0,2

23,4
21,3

8/8
29/7
25/7
18/7

27/7
4/8

De grootste groeivermindering van de groep die de meest normale behandeling heeft gehad ( T — Ow LD — K D ) , dus getopt werd bij begin van de K D periode, wordt verkregen als de B-9 bespuiting 1-2 weken na begin K D plaats
vindt. Dit is eveneens het geval bij de groepen die na het toppen eerst 1-2
weken L D gehad hebben. Toppen we niet (-T-0w LD — K D ) , dan vinden
we het maximale B-9 effect iets vroeger d.w.z. na een bespuiting die 1 week

Chrysant
'Yellow Sceptre'. Effect van één- of iweemaligc bespuiting met 0,25% B-9. Van links
naar rechts: controle, 1 bcspuiting 2 weken na KD begin, 2 bespuitingen op 1 en 3 weken
en 2 bespuitingen op 2 en 4 weken na KD begin. De planten zijn getopt bij begin KD
op 26/4/65.

na het K D begin plaats vindt. Toppen verlaat dus het tijdstip waarop B-9
zijn grootste effect heeft met enkele dagen.
Worden de planten tijdens de korte dag getopt dan ligt het maximale effect
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van B-9 0-2 weken na toppen bij de groep die na 1 week K D is getopt ( l w
K D — T — K D ) . Toppen we een week later (2w K D — T — K D ) dan verschuift het tijdstip van het maximale B-9 naar 0-1 week na toppen. Wordt
1-2 weken na het begin van de K D periode getopt, dan ligt dus het tijdstip van het maximale B-9 effect op 1-3 resp. 2-3 weken na het begin van
de K D , dus iets later dan wanneer voor en bij het begin van de K D periode
getopt wordt.
Voorts blijkt dat de planthoogte afneemt als de periode L D na het toppen
afneemt of de periode K D voor het toppen toeneemt. Toppen tijdens de K D
verlaat de bloei. Wordt getopt in LD, dan is de bloeidatum afhankelijk van
het tijdstip van het begin van de K D periode.
In de tweede tabel vinden we de groeivermindering in cm ten opzichte van de
controleplanten, na toppen en begin van K D op 18 mei ten gevolge van een
bespuiting met 0.25 % B-9 uitgevoerd op een of twee tijdstippen tussen 1 en
4 weken na begin van de K D .
Tijdstip
2w

1 + 3w
2 + 4w
2+ 3w

0,125

B-9 in %
1,25

16,2
17,8
14,1
15,0

16,6
20,3
16,9
18,2

0,5

hoogte
in cm
Contr.

19,7
22,7
19,3
19,8

—
—
—

36,9

Daarnaast is de hoogte van de controle-planten in cm tijdens de bloei vermeld. Hieruit blijkt dat, wanneer twee bespuitingen gegeven worden, 1 en 3
weken of 2 en 3 weken hiervoor de beste momenten zijn.
De hier niet vermelde bloeidata worden vaak enkele dagen verlaat door B-9.
Geen bloeiverlating treedt op na één bespuiting met 0,125 — 0,25 % B-9 of
na twee bespuitingen met 0,125 % B-9, uitgevoerd 1 + 3 weken of 2 + 3
weken na begin van de K D periode.
Uit de laatste tabel, die de groei per week in cm aangeeft van de wel en niet
bij begin K D getopte controle planten, blijkt de groei na 7 weken K D te eindigen en reeds na 5 weken te verminderen.
week
Behandeling

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+ T controle
— T controle

2,0
4,8

1,9
5,3

3,4
4,4

3,7
4,7

4,3
4,6

2,8
3,9

2,8
2,8

0,7
0,0

0,9
0,1

Conclusie
Evenals vorig jaar blijkt B-9 het meeste effect te hebben, indien het gespoten
wordt 1-2 weken na het KD-begin. Wordt pas getopt na het KD-begin dan
blijkt, in tegenstelling tot esn vroegere veronderstelling, het tijdstip van het
maximale B-9 effect 2-3 weken na het K D begin te liggen, dus slechts weinig
later. In het algemeen zal één bespuiting met B-9 op 2 weken na het begin
van de K D het meeste effect hebben. Eventuele twee keer uit te voeren bespuitingen kunnen het beste op 1 en 3 weken na het K D begin uitgevoerd worden.
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BESTRIJDING V A N 'LANGE NEKKEN' IN SNIJCHRYSANTEN
MET B-9

D r . I r. W. Sy t se m a
In twee proeven zijn enkele waarnemingen gedaan over de invloed van B-9
op de groei van de stengel juist onder de bloem; dit stengeldeel wordt vaak
te lang.
Per groep werden 10 rijen planten op een normaal bed licht gespoten op de
groeitoppen.
In de eerste proef, uitgevoerd tussen 24 maart en 7 april 1966, zijn de rassen
'Indianapolis', 'White Luyona', 'Yellow Luyona' en 'Tokyo' bespoten met
0,25 % (50 cc per liter B-9) op de tijdstippen:
1 = eindknop juist zichtbaar
2 = 1 week na 1 ; eindknop doorsnede ongeveer 1 cm
3 = 2 weken na 1 ; begin stengelgroei onder de eindknop zichtbaar.
Bij alle rassen gaf bespuiting op tijdstip 1 de beste remming te zien. Bespuiting op tijdstip 3 had geen of vrijwel geen effect.
De tweede proef werd uitgevoerd op 12 juli 1966.
O p het moment v/aarop de eindknop juist zichtbaar was, zijn de rassen
'Bonnie Jean' en 'Sunbeam' bespoten met 0,125 of 0,25 % B-9 (25 resp. 50
cc per liter). De hoogteverschillen tussen de twee behandelde groepen waren
klein; ten opzichte van de controle waren de bespoten planten duidelijk lager.
De tros was mooier (niet te veel gedrongen) na een bespuiting met 0,125 %
B-9.
Conclusie
De beschreven waarnemingen wijzen er op, dat de nekken van snijchrysanten
kort blijven na een lichte B-9 bespuiting, die de toppen van de planten juist
nat maakt.
Het beste tijdstip hiervoor is het moment waarop de eindknop juist zichtbaar
is. In het algemeen zal een vrij lage B-9 concentratie (25 cc per liter) de
mooiste resultaten geven.

INVENTARISATIE EN ONDERZOEK V A N IN NEDERLAND
V O O R K O M E N D E VIRUSZIEKTEN V A N D E C H R Y S A N T

I r . F. A. H a k k a a r t
Diagnostiek
De belangstelling voor het toetsen van chrysanten op aanwezigheid van 'tomato aspermy' virus en B virus neemt toe en daarmee het aantal uit te voeren routinetoetsingen. Dit kan op de toetsplanten tabak en petunia of langs
serologische weg geschieden. De laatste werkwijze omvat een precipitatiemethode voor het B virus en een diffusietoetsing voor het 'aspermy' virus.
De resultaten van deze serologische diagnostiek zijn bevredigend, doch voor
toepassing op grote schaal in de praktijk is de methode ietwat bewerkelijk.
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Pogingen om de serologische diagnostiek van het B virus te vereenvoudigen
leken bemoedigende resultaten op te leveren. Door middel van een agglutinatietoets kon B virus in zieke chrysanten aangetoond worden. Ook de serologische toetsing op het 'aspermy' virus bleek voor vereenvoudiging vatbaar.
Gegevens over de betrouwbaarheid van beide nieuwe methodieken ontbreken evenwel en dienen nog te worden verzameld.
Epidemiologie van 'aspermy' en B virus in buitenchrysanten
In 1966 werd de veldproef, die beschreven is in het LP.O.-jaarverslag 1965
(blz. 91) herhaald. De proef duurde van 17 mei tot 18 oktober. Rondom het
proefveld zijn weer vier gele luizenvangbakken geplaatst die dagelijks geleegd
werden. Ook de vestiging van aptère luizenkolonies op de planten werd wederom nagegaan.
In september is de virustoetsing van de indicatoren begonnen, die eerst in
het voorjaar zal eindigen. D a n kunnen ook de resultaten vergeleken worden
met die van 1965.
Afweren van virusvectoren
Als vervolg op de oriënterende proef van 1965 werd dit jaar een veldproef in
zesvoud opgezet om het afwerend effect van glanzend aluminium op gevleugelde bladluizen en de indirecte invloed daarvan op de verspreiding van twee
chrysantevirussen na te gaan. De drie objecten waren: a. veldjes zonder aluminium, b. bedden met overlangs en c. met in dwarse richting opgehangen
aluminium strips. O p elk veldje stonden 96 planten, waarvan 48 gezond waren en 48 besmet met 'aspermy' en met B virus. De gezonde en zieke planten
wisselden met elkaar af in de rijen. Ook deze proef werd gedaan met de cultivar 'Chatsworth'. De pootdatum was 13 juni, en op 23 juni was aluminium
materiaal aangebracht. O p 3 november werd de proef afgesloten. De aanvankelijk gezonde planten zijn in de kas gebracht en zullen in de loop van het
voorjaar 1967 op aanwezigheid van de twee genoemde virussen getoetst
worden.
In een randbed werden gele luizenvangbakken geplaatst, één bij elk van de
objecten om het effect van het aluminium op de bladluizenvluchten na te gaan.
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CYCLAMEN

N I E U W E CYCLAMENRASSEN
R. J. S c h m i t t
Evenals dit de laatste jaren regelmatig het geval was, werden ook in 1966
weer enkele nieuwe Cyclamenrassen voor opplanting op het Proefstation ingezonden.
Dit jaar werd het 'Getuigschrift van de Proeftuin' toegekend aan het ras,
dat met de aanduiding 'Ros' het Getuigschrift van Verdienste had behaald.
Inmiddels heeft dit ras de naam gekregen van Cyclamen persicum 'Franz
Lehar'', met als inzender de Fa. C. Buis, WAzn., Uiterweg 103, Aalsmeer.
Dit ras heeft op de Vaktentoonstelling, die in november 1966 te Aalsmeer
werd gehouden, het Getuigschrift Eerste Klasse behaald. De kleur werd als
volgt omschreven :
Egaal Bengaals rood, in de vorm van fijne streepsgewijze uitvloeiingen, langzaam overgaand in licht Rhodaminerose, welke laatste kleur een zeer brede
zij- en toprand vormt; het oog is vrij klein en donker levendig Beetwortelpurper.
Eveneens werd het Getuigschrift van de Proeftuin toegekend aan het ras No.
2 dat was ingezonden door de N.V. Handelskwekerij v.h. Fa. J. C. Maarse,
Uiterweg 318-320, Aalsmeer.
Dit ras heeft op de maandelijkse keuring van de Kon. Ned. Mij voor Tuinbouw & Plantkunde op 13 december 1966 het Getuigschrift Eerste Klasse
behaald en heeft intussen de naam gekregen van:
Cyclamen persicum, 'Ludwig von Beethoven'
De kleur van dit ras werd als volgt omschreven :
Donker Rhodamine purper naar de randen vermengd met donker Cyclamenpurper. Het oog bestaat uit een zeer geleidelijke kleurovergang in een
mengsel van Beetwortelpurper met Rhodamine purper.
Beide rassen zijn voortgekomen uit de groep van de zg. Pastel Cyclamen.

PROEF M E T LANGZAAMWERKENDE STIKSTOFMESTSTOFFEN
BIJ CYCLAMEN

Ir. R. A r n o l d B i k

'•

Het doel van deze proef is de werkzaamheid van langzaamwerkende stikstofmeststoffen na te gaan met name in verband met hun vermogen in de stikstofbehoefte van het gewas in het latere groeistadium tegemoet te komen.
In principe is de proefopzet die van een factoriële proef met drie soorten stikstofmeststof, waarvan twee langzaamwerkend, vijf voorraadbemestingen met
een oplossing van ammoniumnitraat (a.n.).
De proef is echter vereenvoudigd tot 12 overbemestingsseries bij de volgende
voorraadbemestingen :
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Codering
0
geen vooraadbemesting (v.b.)
11
2g
Floranid (Frn) met 2 8 % N per liter
12
4g
„
„
„
„ „ „ „
13
6g
„
„
„
„ „ „ „
14
8g
„
„
„
„ „ „ „
21
1,47 g Nitroform (Ntf) met 3 8 % N per liter
22
2 94 e
23
4 41e
24
5,89 g
„
„
„
„ „ „
„
31
0,484 g Ammoninumnitraat (a.n.) met 3 4 , 4 % N per liter
32
0,968 g
„
„
„
„
„ „ „
33
1,453 g
„
„
„
„
„ „ „

De giften Frn. en Ntf. zijn per trap qua N equivalent; de drie a.n.-giften
komen overeen met 0,16, 0,32 en 0,48 g N per liter substraat.
De overbemestingen waarmee deze voorraadbemestingen werden gecombineerd waren:
1
2
3
4

geen
0,3 g N als a.n. per liter verdeeld over 4 keren
0,6 g „ „
„
„
„
„
„ 8
„
0,6 9 „ „
„
„
„
,,
„12
„

Bij de v.b. werd bovendien aan alle objecten gegeven 135 mg P2O5 als
dubbelsuperfosfaat en 360 mg K2O als zwavelzure kali per liter substraat.
Dezelfde hoeveelheden fosfor en kalium werden als overbemesting in 12 keren
verstrekt. O m er zeker van te zijn dat alle toegediende meststoffen ook aan de
plant ter beschikking kwamen, werden de potten op schotels gezet.
Substraat: 1 volumedeel scherp zand + 9 volumedelen tuinturf, toegevoegd
5 g Dolokal supra per 1 mengsel.
Ras: 'Wit'; opgepot in 9 cm plastic pot. De proef werd aangevangen op 21-4'66 en beëindigd op 18-10-'66.
Resultaten
De opbrengst aan vers gewicht per plant en de bloemproduktie per plant zijn
in de volgende interactietabellen samengevat:
O

Vers gewicht g per pi m t
Frn.

b./v b.
0

1
2
3
4

1

3

2

17,9
91,8
120,3
94,6

100,2
95,9
87,1
56,6

84,8
104,6
76,3
30,6

81,5

81,2

85,0

74,1

(81,5)

gem.

—
—
—

Bloeit »en per p l a n t
Frn.

o.b./v.b
4

gem.

—
—
—

(VI,1)
(97,4)
(94,6)
(60,6)

—

0

1

2

3

4

1
2
3
4

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

7,5
7,5
8,7
4,2

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

5,5

gem.

7,0

7,0

5,0

(5,5)

_
—
—
—
-

Ntf
0

•)

3
4

1

2

17,9
91,8
120,3
94,6

76,7
94,7
92,9
44,1

55,7
107,6
37,7
25,6

81,2

77,1

56,7

3

4

gem.

76,7
55,9
49,1

56,6
37,7

56,7
77,5
(75,0)
(54,8)

—

—
—

-

(60,6) (47,2)

0
1
2
3
4

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

gem.

1

2

3

4

gem.

6,5
9,2
6,8
2,6

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

4,0
3,3
1,7

1,8
1,5

3,2
6,3
(5,3)
(3,7)

6,3

A.n.
O

1

3
4

17.9
91,8
120,3
94,6

54.9
99,4
109,1
13,0

gem.

81,2

73,6
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(3,0) (1,7)

o.b./v.b
0

1

3,7

—

A.n.

b./v b.

9

-

o.b./v.b
0

g *m.

(5,3)
(8,0)
(7,8)
(4,3)

Ntf

b./v b.

1

—
—
—

gem.

2
90,5
98,5
93,7
81,9

91,2

3

gem.

83,8
97,2
64,6
55,5

61,8
96,7
96,9
65,8

75,3

—

1
2
3
4

gem.

7,0

0

1

2

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

4,7
8,5
10,0
0,0

7,8
5,7
5,0
1,7

5,8

5,1

3

gem.

7,8
7,0
2,5
0,0

5,3
7,4
6,8
2,6

Wanneer de opbrengsten aan vers gewicht van de v.b. zonder o.b. worden vergeleken, blijkt dat Frn bij 2 g per liter het beste is geweest, gevolgd door a.n.
bij 0,968 g per liter. Het minste resultaat heeft Ntf gegeven, voor welke
meststof 1,47-4,41 g als v.b. zonder o.b. optimaal is geweest.
O.b. met a.n.-oplossing zonder v.b. heeft een zeer gunstige invloed uitgeoefend. In feite is o.b. met 0,6 g per liter zonder v.b. het object met de hoogste
opbrengst uit de proef gewesst; bij een hogere o.b. werd het resultaat weer
slechter.
Het resultaat van v.b. niet langzaamwerkende stikstofmeststoffen blijkt met
name bij Ntf nog aanzienlijk te kunnen worden verbeterd door o.b. met a.n.
Dit duidt er toch wel op, dat het vermogen van deze meststoffen om in het
latere groeistadium aan de stikstofbehoefte van de planten tegemoet te komen vrij beperkt is. Deze langzaamwerkende meststoffen blijken overigens
ook gebonden te zijn aan bepaalde maximale doseringen; geeft men meer dan
treedt er schade op. Met Frn is bij giften hoger dan 4 gram per liter de kans
op uitval groot. Bij Ntf ligt deze limiet bij ongeveer 3 gram per liter, althans
wanneer men niet teveel o.b. geeft.
O p grond van de opbrengsten aan vers gewicht, is vast te stellen dat men met
Frn bij Cyclamen het gunstigste resultaat verkrijgt als men 4 gram per liter
als v.b. in combinatie met 0,3 gram N per liter als o.b. geeft. Met Ntf: ca.
3 gram per liter als v.b. en eveneens 0,3 gram N per liter als o.b. Superieur is
echter het bemesten met a.n. op basis van 0,6 gram N per liter gedurende de
groeiperiode zonder voorafgaande v.b. Nagenoeg evengoed is dezelfde o.b.
maar met een v.b. van 0,484 g a.n. per liter. Het gemiddelde niveau van de
teelt is in deze proef als gevolg van de cultuur op schotels vrij laag geweest.
Dit heeft vermoedelijk de resultaten van de langzaamwerkende stikstofmeststoffen ongunstig beïnvloed.

W O R T E L R O T BIJ CYCLAMEN
D r . G. S c h o l t e n
Als vervolg op de proeven van verleden jaar, waarbij met Tuzet goede resultaten tegen Thielaviopsis werden verkregen (Jaarverslag 1965, p. 76-77) werd
een uitgebreide proef opgezet om de werking van dit fungicide tegen Nectria
(Cylindrocarpon) te onderzoeken en tevens na te gaan of een combinatie van
Tuzet met het voorheen algemeen gebruikte Zineb tegen een gecombineerde
aantasting van beide schimmels perspectieven biedt. Daar het stomen van
potgrond, vooral in het koude jaargetijde en wanneer het om grote hoeveelheden gaat, vaak op praktische moeilijkheden stuit, werd tevens onderzocht
of een ontsmetting met methylbromide het stomen zou kunnen vervangen.
Er werd uitgegaan van grond die door middel van reincultures, knol- en
wortelresten van zieke planten en blokjes winterpeen waarop Thielaviopsis
was geënt, zeer sterk was besmet met beide wortelrotschimmels. Van deze
grond werd een derde deel gestoomd, een derde deel werd ontsmet met methylbromide (320 g per m 3 ) en een derde deel bleef onbehandeld. Voor het
gebruik werden bij elke groep de volgende behandelingen toegepast:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Controle
Zineb
Tuzet
Tuzet
Tuzet
Tuzet-zineb
Tuzet-zineb

geen bestrijdingsmiddel toegevoegd
500 g spuitpoeder per m 3 grond
250 g
»
» » »
500 g
yy
>>
>>
)3
1000 g
2x 250 g
„
„
); „
2x 500 g
;>
);
J3
î)
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In deze grond werd in december 1965 gezaaid, per behandeling werd uitgegaan van drie plastic bakjes, waarin 200 zaden werden gelegd. De proef
omvatte derhalve 63 kistjes met in totaal 12.600 zaden. Voor verspenen en
oppotten werd grond gebruikt die op dezelfde wijze was behandeld als de
zaaigrond. Uit elk kistje werden — voor zover mogelijk — 50 plantjes verspeend, die later werden opgepot in plastic potjes van 8 cm doorsnee.
De volgende waarnemingen werden verricht:
In grond die was gestoomd of ontsmet met methylbromide bleven de planten
voor het merendeel volkomen gezond; ziektesymptomen die na het oppotten
optraden bleven beperkt tot een enkel groepje en waren kennelijk het gevolg
van secundaire infecties. In beide gevallen was de groei in de controlegroepen goed; een behandeling met 500 g zineb, 250 g Tuzet of 250 g van beide
middelen per m 3 had geen nadelige invloed op de groei. De dosering van 500
g Tuzet gaf een lichte groeiremming, speciaal in het jeugdstadium; bij 500 g
zineb + 500 g Tuzet was dit in iets sterker mate het geval en 1000 g Tuzet
per m 3 was funest voor de ontwikkeling. De kwaliteit van de planten — zowel van de bovengrondse delen als van het wortelstelsel — werd in de chemisch
ontsmette grond in het algemeen hoger gewaardeerd dan in de gestoomde.
In de niet ontsmette grond ging de controle-groep geheel verloren. De opkomst bedroeg hier slechts ca. 7 % van het aantal uitgelegde zaden tegen
75 à 80 % in de andere bakjes. De opgekomen plantjes van deze groep gingen na het verspenen alle verloren. De doseringen van 500 g zineb en van
250 g Tuzet gaven geen afdoende bestrijding te zien: veel jonge plantjes vertoonden reeds in de zaai- en verspeenkistjes ziektesymptomen en na het oppotten gingen in deze groepen nog voortdurend planten verloren, voornamelijk door een aantasting van Nectria aan de wortels. De beste planten in deze
— niet tevoren ontsmette — grond werden verkregen bij een gift van 250 g
Tuzet + 250 g zineb per m 3 , in deze groep trad ook geen uitval door wortelrot op. Dit was evenmin het geval in de groepen waar een hogere dosis van
de bestrijdingsmiddelen aan de grond was toegevoegd, maar hier trad weer in
meer of mindere mate groeiremming op.
Naar aanleiding van deze proefresultaten werden de volgende praktijkadviezen opgesteld:
Ie. Grond ontsmetten. In plaats van stomen kan dit afdoende geschieden
door een behandeling met methylbromide (± 320 g / m 3 )
2e. Voor het gebruik de grond mengen met 250 g Tuzet + 250 g zinebspuitpoeder per m 3 .
Tot dusver zijn in de praktijk met dit advies zeer goede resultaten bereikt.
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CYMBIDIUM

VEGETATIEVE VERMEERDERING BIJ C Y M B I D I U M D O O R
MIDDEL V A N M E R I S T E E M C U L T U U R

M e j . L. L e f f r i n g
Ongeveer tien jaar geleden ontdekte de franse viroloog Dr. G. M. Morel, die
zich bezig houdt met het virus vrijmaken van verschillende gewassen waaronder de orchideeën, dat men met behulp van de meristeemcultuur in zeer
snelle tijd een orchidee op grote schaal vermeerderen kan.
Een meristeempje vormt nl. evenals órchideeënzaad eerst het zgn. protocorm.
Pas wanneer dit een bepaalde grootte heeft bereikt, vindt de eerste bladvorming en wortelvorrning plaats.
Men kan nu het vormen van protocorm bevorderen door het gevormde protocorm niet uit te laten groeien tot een plantje, maar het steeds weer in stukjes te snijden van ongeveer 2 mm.
Door dit een aantal malen te herhalen komt men op deze manier in een tamelijk korte tijd aan zeer veel van deze stukjes die men vervolgens kan laten

Stukje protocorm in
Wimber oplossing stilstaand
(± 4 weken na deling)

Stukje protocorm in
Wimber oplossing
op rotator
(± 4 weken na deling)

Stukje protocorm
uitgegroeid tot plantje

uitgroeien tot plantjes. In navolging' hiervan is in april 1966 een proef opgezet om na te gaan op welke manier deze methode voor de orchideeënkwekers het beste bruikbaar zou zijn.
Werkwijze
Het materiaal was afkomstig van Cymbidiums. Scheuten van 5-8 cm lang
werden hiervoor gebruikt. Zo'n scheut wordt even in alcohol 96 % gedoopt,
vervolgens 20 min. in een 30 c/r oplossing van chloorkalk (Ca-hypo chloriet)
gelegd en daarna in steriel water gespoeld. Nu worden met behulp van pre63

pareernaaldcn, pincetten en mesjes de bladeren één voor één verwijderd onder
een prepareermicroscoop (vergroting max. 50x).
Behalve het eindmeristeem zijn meestal nog 2-4 groeipunten in de oksels van
de bladeren aanwezig, de zgn. zijmeristemen.
Ook deze werden gebruikt. De meristeempjes werden op een voedingsbodem
in reageerbuisjes gelegd, die van te voren gesteriliseerd waren (20 min. bij
120° G en 1.2 Atm.). De uitvoering van het werk vond plaats in een zo steriel
mogelijk gemaakte kamer. Ook de apparaten werden voor en tijdens het gebruik goed ontsmet. Volgens de voorschriften van Morel werden in de eerste proeven de meristeempjes uitgelegd op de 'Knudson C' voedingsbodem.
Deze bevat de volgende bestanddelen:
monokaliumfosfaat
250 mg
KH 2 po 4
C a ( N 0 3 ) 4aq
(NH4)2S04
M g S 0 4 7aq
P'eS0 4 7aq
M11SO4 4aq
sucrose
agar
water

calciumnitraat
ammoniumsulfaat
magnesiumsulfaat
ijzersulfaat
mangaansulfaat
(gedestilleerd)

1000 mg
500mg
250 mg
25 mg
7,5 mg
20 gr
17,50 gr
1000 ml

De buisjes werden weggezet in een ruimte met een constante temperatuur
van 23° C en 24 uur licht. Hiervoor werden T L 33 lampen gebruikt.
Na ongeveer 7 weken waren de uitgegroeide meristemen groot genoeg om in
vieren gedeeld te worden. Ook nu weer werd voor deze stukjes het KnudsonC medium gebruikt. Na ongeveer 6 weken vond de tweede deling plaats.
Daar op deze voedingsbodem de groei niet zo snel verliep als gewenst werd,
werd een proef opgezet waarbij ook gebruik gemaakt werd van een ander
medium volgens Wimber.
Deze bevat de volgende voedingsstoffen :
Ca ( N O s ) K.2 HPO4
KOH
KH2P04
(NH4)2 S04
Mg S 0 4
Fe-tartraat
Trypton
sucrose
water

calciumnitraat
dikaliumfosfaat
kaliumhydroxyde
monokoliumfosfaat
ammoniumsulfaat
magnesiumsulfaat

(gedestilleerd)

398 mg
212 mg
112 mg
250 mg
500 mg
250 mg
30 mg
2 gr
20 gr
1000 ml

De buisjes met deze oplossing werden nu voor een deel op een rotator gezet
en stonden voor een deel stil. De rotator maakte ongeveer 2 omwentelingen
per minuut. Bovendien werd ook een vaste Wimber-bodem gebruikt, die bestond uit bovenstaande samenstelling waaraan 15 g agar was toegevoegd.
r e s u l t a t e n h i e r v a n w a r e n als volgt :
gemidd. aantal
dagen van
meristeen tot
medium
deelbaar
protocorm
Knudson-C
Wimber opl. op rotator
Wimber opl. stil [staand
Wimber + 1 5 gr agar

50
35
35
30

gemidd. aantal
dagen tussen
twee delingen

gemidd. aantal
dagen van
protocorm tot
oppotbare
plantjes

40
18
28
36

72
>100
>100
35

Terwijl in de oplossing de protocorm vorming i.h.a. zeer
tot 1.5 cm doorsnee — werd op de vaste bodems de
slechts 0.5 cm, waarna zich plantjes gingen vormen.
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lang door kon gaan
gemiddelde grootte

Conclusie
Uit bovenstaande gegevens blijkt dus, dat de snelste wijze van vermeerderen
wordt verkregen door het meristeem uit te leggen op de vaste Wimberbodem
en na de eerste deling de stukjes protocorm steeds in de Wimberoplossing te
doen.
Bij voorkeur worden de buisjes dan op een rotator geplaatst. Voor het laten
uitgroeien van het stukje protocorm tot oppotbaar plantje kan men het beste
een vaste voedingsbodem gebruiken.
Ook hier geeft de Wimberbodem het beste resultaat. De plantjes groeien hier
het snelst op en worden bovendien forser dan op een Knudson-C bodem.
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DAHLIA

KEURING V A N DAHLIANIEUWIGHEDEN

P. J. H. N. A d o l f s
In 1966 werden 101 Dahlia-nieuwigheden opgeplant. Aan 20 werd door het
Dahlia-comité van de Vaste Keuringscommissie het Getuigschrift van de Proeftuin toegekend.
Deze waren ingezonden door de volgende kwekers:
Fa. C. Geerlings te Heemstede (G)
Fa. D. Bruidegom te Baarn (Br)
Fa. J. G. Ballego & Zonen, Leiden (Ba)
Fa. K. Maarse Dzn Jr., Aalsmeer (M)
Fa. G. H. Lammcrse, Vijfhuizen (L)
De volgende cultivars werden bekroond :
semi-cactus
'World Champion' (G)
'Defiance' (G)
'Royal Wedding' (Br)
'Santa Claus' (Br)
'Vadstena' (Br)
'Tickidy Boo' (Br)
'Rose of Tralee' (Br)
'Manifestation' (Br)
'Cicogne' (Br)
'Mylady' (M)
decoratief
'Rosella' (G)
'Oranjeklant' (Br)
'Fête d'Orange' (Br)
'Pitcaim' (M)
'Fire Globe' (L)
pompon
'Bulawayo' (M)
cactus
'Dalfsland' (Br)
'Gruppenblau' (Ba)
'Tradition' (Ba)
'Slogan' (M)
De zilveren plaquette voor de cultivar met het hoogste aantal gemiddelde
punten werd toegekend aan de semi-cactus Dahlia 'Royal Wedding' (Br).
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DIEFFENBACHIA

BESTRIJDING V A N W O R T E L R O T

M. P. B e u z e n b e r g
In de cultuur van Dieffenbachia deed zich in het afgelopen jaar een vrij ernstige aantasting voor van wortelrot.
Uit het zieke weefsel werd door de P.D. een Fusarium soort geïsoleerd. Daarnaast trad eveneens uitval op, waarbij de symptomen sterk deden denken aan
die van een bacterieziekte, veroorzaakt door Pectobacterium parthenii.
Door verontreinigingen in de bacterie- en schimmelisolaties gelukte het niet
de juiste ziekteverwekkers vast te stellen.
O p de wortels van de oudere, zowel als van de jongere planten, waren plaatselijk roodbruine verkleuringen waar te nemen, die later overgingen tot rotting. Het gevolg van deze aantasting was, dat de planten een kwijnend uiterlijk kregen. De onderste bladeren vergeelden en werden vlug afgestoten.
Door de bacterie-aantasting ontstonden slijmachtige wonden op stengels en
bladeren. Planten die door deze ziekte waren aangetast, vielen om en stierven
volledig af.
Ter bestrijding van wortelrot werd een proef genomen, waarbij 10 planten
met hun wortelkluit gedoopt werden in oplossingen van Captan, Polyram
combi, T . M . T . D . 5 g per 1 water en als controle water. Na de behandeling
ontstond aanvankelijk een stilstand in de groei, doch na 4 weken trad een
flinke hergroei op. Het middel Polyram combi bleek het beste bestrijdingsresultaat op te leveren. Ook goed bruikbaar bleek C a p t a n ; hiervan is echter
de hergroei en bestrijding minder vlug. Het middel T.M.T.D. voldeed niet.
Een grote partij planten die later door de kweker met Polyram combi werd
behandeld gaf een goed herstel van de groei te zien. Belangrijk is, dat de
planten na de behandeling droog worden gehouden.
Tegen het optreden van de bacterieziekte werd Shell Fytostrep 60 geadviseerd.
Spoedig na de bespuiting bleek, dat met een l1/^ % oplossing (15 cc per 1
water) goede bestrijdingsresultaten worden behaald. Er werd drie maal met
14 dagen tussenruimte bespoten. Daarna bleken bespuitingen met het middel
één maal per maand noodzakelijk te zijn.

FORSYTHIA
(Forsythia intermedia 'Spectabilis')

I N V L O E D V A N EEN OVERBEMESTING OP H E T FORCEREN

M. J o n g k i n d
Vooral in de afgelopen jaren 1965 en 1966 is door de overvloedige regen
sprake geweest van uitspoeling aan voedingsstoffen in de grond.
Uit een oriënterende, in de praktijk genomen proef, werden aanwijzingen verkregen over de invloed van een overbemesting in het tweede jaar van de groei
op de verdere ontwikkeling van het gewas.
Het proefveldje was aangelegd op een perceel met forsythiastruiken, waarop
tijdens de teelt regelmatig alleen met stalmest werd bemest.
De invloed van de overbemesting kwam duidelijk tot uitdrukking bij takken,
die na een koudebehandeling van 5 weken —2° G, later bij een temperatuur
van ± 20° C tot ontwikkeling zijn gekomen. De takken afkomstig van het vak
waarop half juni 5 kg 12-10-18 per 100 m 2 als overbemesting werd gegeven,
lieten een snellere en gelijkmatiger ontwikkeling van de knoppen zien.
Conclusie
Men moet rekening houden met de weersomstandigheden, de stand van het
gewas en het tijdstip van uitvoering van de overbemesting.
Vooral voor forsythiatakken, die vroeg na een kunstmatige koudebehandeling
getrokken worden, blijkt een overbemesting van veel belang te zijn om een
goed resultaat te verkrijgen.
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I R E ESI A

I U S A R I U M Z I E K T E N BIJ FREESIA
D r . G. S c h o l t e n
In het vorige seizoen is aangetoond dat de bodemtemperatuur grote invloed
heeft op de schade die door Fusarium oxysporum aan de Freesiacultuur
wordt toegebracht en tevens dat er groot verschil in gevoeligheid bestaat tussen verschillende cultivars (Jaarverslag 1965 p. 79-83). In esn nieuwe proef,
waarvoor ten dele de nateelt van de knollen uit de vorige proef werd gebruikt,
werd nagegaan in hoeverre de besmetting in de grond overblijft en of ogenschijnlijk gezonde knollen, afkomstig van een besmette partij, nog een gezond gewas kunnen opleveren.
Hiertoe werden knollen van 'White Swan' en van 'Fantasy', afkomstig van
kunstmatig besmette partijen uit de vorige proef, geplant op vakjes waar nietbesmette Freesia's hadden gestaan, terwijl de nateelt van deze laatste op vakjes kwam waar vorig jaar de besmette hadden gestaan. Daar in deze beide
cultivars, vooral bij de hoge bodemtemperaturen, tengevolge van de besmetting veel uitval was opgetreden, was het aantal knollen niet toereikend om
eenzelfde aantal vakjes te beplanten als in het vorige seizoen. De proef werd
daarom aangevuld met 2 x 960 knollen van twee nieuwe cultivars 'Aurora' en
'Pimpernel', waarvan de Fusarium-gevoeligheid werd onderzocht door de
helft van de knollen te dompelen in een suspensie van mycelium met sporen
van Fusarium oxysporum (gekweekt uit zieke Freesia-knollen) en ze vervolgens uit te planten op vakjes waar tijdens de vorige proef eveneens besmette Freesia's hadden gestaan. De andere helft van de knollen diende als controle en werd geplant op vakjes waarop de Freesia's tevoren niet waren besmet.
Van 'Rijnvelds Golden Yellow', waarvan in de vorige proef vrijwel geen planten symptomen van een Fusarium-infectie hadden vertoond, werd zowel van
de knollen afkomstig uit de besmette, als van die uit de niet-besmette partijtjes de helft in de schimmelsuspensie gedompeld.
Van beide groepen die op deze wijze werden verkregen werd weer een deel
geplant op grond waarin de knollen van de voorteelt kunstmatig waren besmet en een deel op grond waar dat niet het geval was geweest.
De voornaamste resultaten van de vorige proef: de sterke invloed van de bodemtemperatuur op de mate van aantasting en het grote verschil in gevoeligheid tussen de verschillende cultivars, werden duidelijk bevestigd
Opvallend was dat 'Golden Yellow' in sterker mate aangetast werd dan in de
vorige proef. De cultivar 'Aurora' werd in deze proef ongeveer even sterk
aangetast als 'Golden Yellow' terwijl de uitval bij 'Pimpernel' na besmetting
dezelfde vormen aannam als vorig jaar bij 'White Swan'.
Het blijkt dus dat er tussen deze beide nieuwe cultivars — waarvan het uitgangsmateriaal gezien de uitstekende kwaliteit op de controle-vakken praktisch volkomen gezond was — een groot verschil in gevoeligheid voor Fusarium bestaat.
In gezonde partijen ('White Swan' en 'Fantasy') die werden uitgeplant op
grond waar tevoren besmette Freesia's hadden gestaan, gingen speciaal van
de eerstgenoemde cultivar, veel planten door Fusarium verloren: de schimmel
blijft dus in de grond achter en vormt een duidelijke bedreiging voor een
eventuele volgende Freesia-teelt. Het bleek mogelijk, met knollen zonder ziekte69
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Symptomen, afkomstig uit partijen waarin een Fusariumaantasting aanwezig
was, een goed praktijkresultaat te verkrijgen. Dat bij 'Fantasy' in dit geval
toch een belangrijk percentage planten ziek werd, kan evenals de uitval in
de niet-besmette 'Aurora' worden verklaard uit het feit dat deze werden geplant in vakjes die vorig jaar met 'Fantasy' waren beplant en waarin, zonder
dat deze kunstmatig waren besmet, toch een vrij zware Fusariuminfectie aanwezig was.
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GERBERA
DE I N V L O E D V A N G R O N D V E R W A R M I N G BIJ GERBERAS
M e j . I r . L. L e f f r i n g
Inleiding
Zoals in het jaarverslag 1965 recels vermeld werd, zijn op 24 juni 1965 dertien klonen uitgeplant in tabletten met en zonder grondverwarming. In de
laatste objecten was de temperatuur 20° resp. 25° G.
Niet alleen werd de invloed van de bodemverwarming op het al of niet optreden van de schimmel Phytophthora cryptogea bekeken, ook een eventuele
beïnvloeding van de bloemgrootte, lengte en stevigheid van de bloemsteel
en van de bloemproduktie werd nagegaan.
Uitvoering
Gedurende een heel seizoen, d.i. van 1 september 1965 tot en met 31 augustus
1966 is van iedere plant de opbrengst genoteerd. Bovendien zijn van iedere
bloem de bloemdiameter, de steellengte en stevigheid van de steel bepaald.
Resultaten en conclusies
Ie. Invloed op het optreden van de schimmel Phytophthora cryptogea:
aan het eind van de proef konden de volgende percentages uitval in de
tabletten worden geconstateerd :
Controle tablet
Tablet verwarmd
Tablet verwarmd

20 °C
25 °C

Percentage
uitval
43 %
2%
0%

Evenals in een voorgaande proef (zie jaarverslag 1964) blijkt ook nu weer
de gunstige werking van de bodemverwarming. Hierbij moet echter worden
opgemerkt dat deze proef in tabletten plaats vond, zodat het resultaat bij
deze teeltwijze meestal gunstiger zal zijn dan wanneer de teelt in de volle
grond plaats vindt, zoals in de praktijk meestal gebeurt.
M a a r wanneer in de volle grond alle andere omstandigheden ook gunstig zijn
bijv. goede drainage, niet te hoog vocht- en zoutgehalte van de grond, kan
grondverwarming stellig de mate van uitval, veroorzaakt door de schimmel
Phytophthora cryptogea, tot het minimum beperken. Hierbij wordt gedacht
aan een bodemtemperatuur van ± 23° C.
2e. Invloed op de kwaliteit van de bloem en de bloemproduktie. In onderstaande tabel zijn de gegevens vermeld, die gedurende een jaar verkregen
zijn over de bloemkwaliteit en de produktie.
Gemiddelde
produktie
per plant
Controle tablet
Tablet verwarmd 20 °C
Tablet verwarmd 25 °C

29.2
36.8
38.4

Gemiddelde
bloemdiameter

Gemiddelde
steellengte

10,2 cm
10,4 cm
10,5 cm

53 cm
52 cm
55 cm

Percentage
stevige
stelen
64.3 %
66.8%
66.8%

Uit deze gegevens blijkt dat de verwarming een positieve invloed op de bloemproduktie heeft. Vooral in de winter en het vroege voorjaar was de opbrengst
in de verwarmde tabletten hoger dan in de onverwarmde. Dit komt waar72

schijnlijk omdat in de onverwarmde grond de temperatuur in de zomer in
het algemeen ± 20° C zal zijn, terwijl deze in de winter 9-14° C bedraagt.
De gemiddelde blocmdiamctcr wordt volgens bovenstaande gegevens praktisch niet beïnvloed. Ook de gemiddelde steellengte en het percentage stevige
stelen variëren weinig of niet bij de verschillende temperaturen. Hoewel er
inderdaad klonen bij waren waarvan de bloemdiamcter of de steellengte bij
toenemende grondtemperaturen groter werd, was dit aantal toch zo gering
dat het weinig effect uitoefende op het totale gemiddelde.
Van een nadelige invloed van de bodemtemperatuur met betrekking tot de
stevigheid en de lengte van de stelen is hier dus geen sprake.

S E L E C T I E BIJ GERBERA's

M e j . I r . L. L e f f r i n g
Zoals reeds lang bekend is, kan in een zaailingenpopulatie de variatie met
betrekking tot verschillende factoren bv. produktie, winterbloei, kwaliteit en
houdbaarheid zeer groot zijn. Vooral een goede jaarproduktie en een goede
winterbloei zijn van groot belang. Aangezien het voor de praktijk bezwaarlijk
is om gedurende een heel jaar van alle planten de opbrengst te noteren, is
getracht een eenvoudiger manier van selecteren hiervoor te vinden.
Naar aanleiding daarvan werd het hier volgende onderzoek verricht.
Begin juni 1965 zijn 47 klonen (ieder bestaande uit 10 planten) uitgeplant.
Van deze 470 planten werd gedurende een jaar (1 oktober 1965-1 oktober
1966) dagelijks de opbrengst genoteerd. Het doel was om na te gaan of er
een relatie bestaat tussen produktie en winterbloei.
De resultaten aan het eind van het jaar waren als volgt:
Van iedere kloon werd de gemiddelde plantproduktie per jaar en de gemiddelde produktie in de winter (november, december en januari) uitgerekend.
Ditzelfde werd gedaan van alle klonen tezamen.
1. 10 klonen vertoonden een gemiddelde jaarproduktie en winterbloei die
groter was dan het totale gemiddelde.
2. 10 klonen hadden alle een gemiddelde jaarproduktie die groter was dan
het totale gemiddelde.
3. De rest d.i. de 27 andere klonen hadden een gemiddelde jaarproduktie
en winterbloei die kleiner of gelijk was aan het totale gemiddelde.
Bovenstaande gegevens doen vermoeden dat er een positief verband bestaat
tussen goede winterbloei en hoge jaarproduktie terwijl daarentegen géén verband lijkt te bestaan tussen hoge jaarproduktie en goede winterbloei.
Met andere woorden, die planten, die in de wintermaanden een behoorlijke
produktie geven, zullen in het algemeen over het gehele jaar veel bloemen
produceren.
Daar de werkzaamheden in de gerberateelt in de wintermaanden minder zijn
dan in de rest van het jaar, is deze tijd op zich zelf al zeer geschikt voor selectiewerk. Het valt dus aan te raden om in de wintermaanden de planten met
een behoorlijke bloemproduktie te merken, zodat men in de zomermaanden de
beschikking heeft over planten die als kruisingsouders gebruikt kunnen worden.
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BOTRYTISBESTRIJDING BIJ GERBERA

M.P.Bcuzenbcrg
In Gerbera's komen vaak in het najaar en vooral bij ongunstige kultuuromstandigheden zeer hardnekkige Botrytis-aantastingen voor. Bespuitingen
met 0.5 r/r Eupareen (500 g op 100 liter water) gaven goede resultaten, de
planten ondervonden geen nadelige invloeden. Residu-vorming op de bladeren was van geen belang. De bloemen verbrandden echter onherroepelijk.
Bestrijding met Eupareen kan worden uitgevoerd, mits men de bloemen
niet raakt.

VERWELKINGSZIEKTEN BIJ GERBERA

D r . G. S c h o l t e n
In de praktijk wordt in toenemende mate bodemverwarming toegepast bij
de teelt van Gerbera, in de eerste plaats omdat hierdoor de produktie gunstig
wordt beïnvloed. Bovendien bestaat de indruk, dat de schade door Phytophthora cryptogea, de belangrijkste veroorzaker van voetrot, (zie Jaarverslag
1965 p. 85-86) bij een grondtemperatuur van 20 à 25° C aanzienlijk minder
is dan in niet verwarmde grond.
Naar een eventueel verband tussen schimmelaantasting en bodemtemperatuur
werd een onderzoek ingesteld, waarbij voor het verkrijgen van de gewenste
temperaturen gebruik werd gemaakt van de zg. Wisconsin-tanks van het
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (I.P.O.) te Wageningen.
De plantjes werden in emmers gezet, waarin de grond een temperatuur had
van resp. 20, 19, 16 en 13° C. (Doordat de installatie tevens voor andere
proeven werd gebruikt, was het bij dit oriënterend onderzoek niet mogelijk
een temperatuur van plm. 25° C in te schakelen.) Vier dagen voor het planten waren ze opgepot in Jiffy-potjes met grond waaraan reincultures van
schimmels waren toegevoegd; behalve met Phytophthora cryptogea waren
hierbij betrokken Verticillium albo-atrum en twee Fusarium-soorten, nl. F.
oxysporum en F. avenaceum, alle geïsoleerd uit zieke Gerbera-planten. Met
inbegrip van de controle-groep omvatte de proef 5 x 4 emmers, elk met 9
plantjes.
Twee weken na het begin van de proef waren alle plantjes in grond met
Phytophthora afgestorven; in dit geval, waar de infectie voor het begin van
de proef reeds had plaats gevonden, had de bodemtemperatuur dus geen invloed op het ziekteverloop.
In alle vier emmers met Phytophthora werden nu vijf nieuwe, iets grotere
Gerbera-planten gezet. Het ziekteverloop wordt weergegeven in onderstaande
tabel.
Verwelking van Gerbera-planten door Phytophthora cryptogea bij verschillende bodemAantal planten, verwelkt na:
temperaturen.
Temperatuur
21 dagen
28 dagen
42 dagen
7 dagen
3
4
5
20 °C
2
5
5
5
19 °C
3
5
5
5
10 °G
5
5
5
5
13 °C
5
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Dit resultaat kan een aanwijzing zijn, dat het afstervingsproces inderdaad
wordt vertraagd door verhoging van de bodemtemperatuur. Het onderzoek
wordt voortgezet in proeven met grotere aantallen planten in afzonderlijke
emmers.
Tengevolge van de Verticillium-aantasting traden bij alle planten in een tijdsverloop van twee weken tot twee maanden na de infectie ziektesymptomen op,
hierbij werd geen verband met de temperatuur geconstateerd.
De Fusarium-isolaties bleken niet pathogeen te zijn. Waar deze schimmels
aan de grond waren toegevoegd gingen — evenals in de controle — bij de
laagste bodemtemperatuur enkele planten verloren door een Botrytis-aantasting.
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HIBISCUS

SORTIMENTSVERGELIJKING HIBISCUS ROSA-SINENSIS

R. J. S c h m i t t
De Hibiscus is in korte tijd een belangrijke potplant geworden. Teneinde een
inzicht te krijgen over het sortiment dat thans op de markt wordt gebracht,
werd in 1966 een rassenvergelijking opgezet. Bij de Hibiscus doet zich het feit
voor, dat dit gewas op een enkele uitzondering na niet op naam maar op kleur
wordt verkocht. De namen zijn nl. niet bekend en behalve de kleuraanduiding volstaat men verder met het aanduiden van enkel- of dubbelbloemig.
Bovendien wordt de Hibiscus als jonge plant ook vaak 'gemengd' verhandeld. Het betreft hier uitsluitend de verschillende vormen van de Hibiscus
rosa-sinensis.
Opzet vergelijking
Begin juni werden van twee bedrijven, waar men een flink sortiment in cultuur heeft een aantal jonge planten met een potkluitje betrokken. Per ras
werden 8 planten genomen. De planten waren grotendeels al een keer getopt,
maar niet erg vertakt, zodat ze later nog eens werden getopt en in een grotere
pot (no 12) werden overgepot.
Van één kweker werden 10 rassen, van een andere kweker 4 rassen betrokken.
Aangezien — zoals reeds eerder opgemerkt werd — de Hibiscus rassen met
uitzondering van een enkel ras niet op naam maar op kleur worden verkocht, bleek bij de bloei dat van de vier rassen die van de ene kweker werden betrokken er drie in het sortiment van de andere kweker voorkwamen,
zodat in totaal 11 verschillende typen in de rassenvergelijking vertegenwoordigd waren. O p 12 augustus, toen de scheuten al een flinke lengte hadden,
zijn van elk ras 4 planten behandeld met de remstof CCC. Daarbij werden 2
concentraties toegepast, per behandeling dus 2 planten per ras. Er werd over
het blad gespoten in een concentratie van resp. 0,5 en 0,25 % . Gebleken is
dat verschillende rassen de hoogste concentratie niet konden verdragen; er
trad nl. bij meerdere rassen bladbeschadiging op (zie ook proeven Dr. Ir. W.
Sytsema).
Bij alle behandelde planten werd de lengtegroei sterk geremd en na de bespuitingen groeiden de scheuten dan ook niet meer uit dan ongeveer 4 à 5
cm. Opvallend was ook nog, dat de met CCC behandelde planten een veel
donkerder bladklcur hadden dan de onbehandelde.
Alle rassen stonden op 15 september in bloei, met uitzondering van één ras,
waarbij op deze datum nog geen knoppen zichtbaar waren en waarvan pas
op 24 oktober de eerste bloemen open kwamen.
Ingedeeld volgens enkel- en dubbelbloemig zag het sortiment er als volgt uit:
Enkelblocmig
Enkel rood
Enkel geel
'Laterita'
'Anita Buis'
Wit met rood hart
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Dubbelbloemig
Dubbel rood
Dubbel geel
Rood, half gevuld
Rose rood
Zalm rose
Rose

'

Enkelbloemige

Hibiscus rosa-sincnsis. 'Anita Huis'

Enkelbloemige rassen
Enkel rood. Dit ras had de donkerste kleur uit het gehele sortiment. Bovendien heeft dit ras nog een donkere 'keel', d.w.z. een donkere vlek aan de basis
van de bloemblaadjes. Het is een hooggroeiend type, dat weinig wordt gekweekt.
Enkel geel. De bloemkleur is nagenoeg heldergeel, maar met fijne iets oranje
kleurige streepjes. Ook dit is tot nog toe geen gevraagd type.
'Laterita'. De kleur is oranje-geel met rode keel. De bloem is vrij klein. Het
blad is sterk ingesneden.
'Anita Buis'. De bloemkleur is gelijk aan die van het vorige ras, maar de
bloem is iets groter. Van de enkelbloemige vormen is dit momenteel één van
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de meest gekweekte rassen. De plant vertakt zich weinig.
Wit met rood hart. Deze staat bekend als een slechte bloeier. Ze bloeit nl. erg
laat. De bloem is vrij klein en vuil crème wit. Het blad is weinig ingesneden.
Een ras dat bijna niet gekweekt wordt.

Dubbelbloemige Hibiscus rosa-sinensis. Dubbel geel
Dubbelbloemige rassen
Dubbel rood. Dit ras heeft een helder rode kleur en een donkere keel. De
bloem is niet groot, wel goed gevuld. De plant vormt nogal slappe takken, dit
is ook wel één van de redenen, waarom dit ras weinig wordt gevraagd.
Dubbel geel. De kleur van dit ras is aanmerkelijk donkerder dan die van de
enkelbloemige gele, nl. veel meer bronsgeel. De bloem is goed gevuld en heeft
een donker rode keel.
Rose rood. De kleur van deze dubbelbloemige vorm zou men met even veel
recht licht rood kunnen noemen en komt overeen met die van het ras dat ingezonden was onder de naam van Rood, half gevuld, dat hierna zal worden
besproken. Het ras Rose rood is momenteel één van de meest gekweekte rassen.
Rood half gevuld. De bloemkleur is gelijk aan die van het vorige ras. Dit ras
is ook bekend onder de naam van 'Hamburg'. Het blad is iets stomper dan van
de meeste andere rassen.

Zalm rose. De kleur bij dit ras wordt ook wel aangeduid als karmijn rose, hetgeen misschien de kleur nog het beste weergeeft. De bloem is goed gevuld.
Met 'Rose rood' is dit thans één van de meest gekweekte rassen.
Rose. Dit ras heeft een enigszins typische lichte zalm-rose kleur met een donkere keel. De bloem is behoorlijk gevuld; ook komen bij dit ras wel exemplaren voor die half gevuld zijn.
Bovengenoemde rassen zijn hier aangeduid zoals ze door de kweker met het
grootste aantal rassen werden geleverd. Opgemerkt dient nog te worden, dat
het ras aangeduid als Rose-rood door de andere kweker werd geleverd onder
de naam van Rood.
De benaming bij de Hibiscus is dus nog zeer willekeurig en wat door de ene
kweker onder een bepaalde kleuraanduiding wordt geleverd, kan door andere
kwekers weer onder een andere kleuraanduiding op de markt worden gebracht.
De benaming bij de Hibiscus laat dus, met uitzondering van enkele rassen,
nog alles te wensen over. Aangezien, voor zover bekend, de namen van de
meeste rassen in ons land ook niet bekend zijn zal het heel moeilijk zijn om
hierin op korte termijn verbetering te brengen.

GROEIREMMING BIJ HIBISCUS D O O R CCC EN B-9
D r . I r . W. S y t s e m a
In een tweetal proeven is de reactie van Hibiscus op een bespuiting met CCC

Hibiscus
Effect van bespuiting op 2/9/66
op 26/10/66

met 0,1% CCC of 0,5% B-9 op de groei, zichtbaar

en B-9 onderzocht. De planten werden zo licht bespoten tot de vloeistof er juist
afdroop. In proef I zijn twee maal getopte planten met jonge scheuten van
2-3 cm lengte op 2 september bespoten met respectievelijk 0,1 — 0,2 — 0,4 %
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GCC + uitvloeicr of 0.125 — 0,25 — 0,5 % B-9. Per behandeling waren 10
planten aanwezig, geplant in 12 cm-potten. In proef II zijn op 29 september ongetopte planten van ongeveer 13 cm lengte bespoten met respectievelijk
CCC + uitvloeier of met 0.5 ty B-9.
0,025 — 0,05 — 0,1
Per behandeling waren 10 planten aanwezig, geplant in 9 cm-potten.

Resultaten
In proef I bleek drie weken na de bespuitingen, dat door alle CGC behandelingen de groei in vergelijking met die van de controle ongeveer 10-15 cm
verminderd was. In alle concentraties was de remming van de groei van stengel en bloemsteeltjes even groot. B-9 remde de groei niet. Door C C C werd het
blad zeer mooi donker groen; B-9 veranderde de bladkleur niet. CCC-concentraties van 0,2 c/c en hoger beschadigden het blad. Er ontstonden lichtgroene tot witachtige vlekken langs de bladrand, die soms grotere delen van
het blad omvatten. Reeds ongeveer twee weken na bespuiting was dit beeld
duidelijk zichtbaar. De foto's geven een beeld van dit verschijnsel en van de
beschreven groeiremming. Opmerkelijk is, dat bij Hibiscus na 4 maanden het
effect van de CCC-bespuiting nog duidelijk aanwezig was.
In de tweede proef bleek wederom B-9 in hoge concentratie (0,5 % = 100

Hibiscus
ßladbeseliadigingdoor bespuiling met 0,4% CCC zichtbaar 19 dagen na de behandeling
cc per liter) veel minder effect te hebben dan CCC in lage concentraties.
Overigens waren de verschijnselen dezelfde als in proef I. De verkorting van
de bloemsteel is minder sterk in zeer lage concentraties CCC. De tabel laat
zien, dat in zeer lage concentraties, CCC nog sterk de stengelgroei remt.
80

Lengte in cm van ongetopte Hibiscus planten
(proef I I , resp. 0-7-10 weken na behandeling)
Behandeling
OW
7W
10W
13,1
Controle
24,4
30,3
CCC 0,025 %
13,6
16,0
17,1
CCC 0,05 %
13,5
14,8
15,5
CCC 0,1 %
13,7
15,2
15,6
CGC 0,2 %
14,6
15,5
15,6
B-9 0,5%
12,3
20,3
22,9

Conclusie
De groei van Hibiscus wordt het best geremd door een bespuiting met CGC
+ uitvloeier. De benodigde CCC concentratie is 0,5 — 1 cc van de 40 % handelsoplossing per liter water. Een lichte bespuiting is voldoende.
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HORTENSIA

BESPUITING V A N HORTENSIA M E T GIBBERELLAZUUR

M. J o n g k i n d e n D r . I r . W. S y t s e m a
Tijdens het forceren in het voorjaar van 1966 zijn enkele oriënterende proeven gedaan om het effect van gibberellazuur na te gaan bij Hortensia. De
eerste proef werd op 10 februari uitgevoerd; de tweede op 9 maart. Gibberellazuur in een concentratie van 10 mg per liter werd over de planten gespoten
om te trachten het bloemscherm te vergroten en de bloei te vervroegen. Per
behandeling werden van elk ras vier (proef I) of vijf (proef I I ) planten bespoten.
In de eerste plaats bleek, dat de kleur van geblauwde rassen verkleurde naar
roodachtig of vaal blauw. Dit was te zien bij de rassen: 'Enziandom', 'Bodensee', 'Malva', ' M . Löbner' en ' M . Gütges'.
De kleur van het geblauwde ras 'Lemmenhof' veranderde bij deze proeven
niet door de bespuiting. De in veel gevallen optredende bloeivervroeging bedroeg bij de meeste rassen slechts enkele dagen. Toch varieerde de grootte
van de knoppen tijdens de bespuiting van 0,5 tot 5 cm in doorsnede. Alleen bij
het witte ras 'Linda' bedroeg in de tweede proef de bloeivervroeging 10-14
dagen. Hierbij werden de bloemschermen groot, doch bleven nog vrij stevig.
Bij de andere rassen werden de bloemschermen door de bespuitingen minder vergroot, maar hadden soms een iets losse bouw, zoals bij het witte ras
'Draps Champion' en het rode ras 'J. Keiler'.
Conclusie
Uit het bovenstaande blijkt, dat door gibberellazuur de bloei meestal weinig
vervroegd is, uitgezonderd de grotere bloeivervroeging bij het ras 'Linda'. De
schermen worden soms iets los en meestal iets groter. De geblauwde rassen
verkleuren roodachtig, waardoor miskleuren ontstaan.

MEELDAUW- EN BOTRYTISBESTRIJDING

M.P.Beuzenberg
Gedurende de teelt op het veld werd, evenals het vorige jaar, met Eupareen
gespoten tegen Botrytis en meeldauw. Uit de bespuitingen bleek dat de gevoeligheid van de rassen in het voorjaar zeer uiteenloopt. Vrijwel alle rassen verdragen 0.5 % (50 g op 10 liter water) eupareen-bespuitingen; de kans op bladverruwing blijft echter aanwezig. In zomer en najaarsmaanden en tevens tijdens de winterbewaring werden behandelingen met 1 c/o Eupareen goed
verdragen. De bestrijding door dit fungicide was in alle behandelingen goed.
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SPINTBESTRIJDING TIJDENS HET FORCEREN

M. P. B e u z e n b e r g
De spintbestrijding in Hortensia's tijdens het forceren is zeer moeilijk, aangezien de planten erg gevoelig zijn voor alle bestrijdingsmiddelen. O m tot
een betere advisering te komen, werden proeven gedaan op een aantal rassen
met Systox 0,125 % — Kelthane M.F. 0.1 % en Parathion 0.1 c/c, waarbij de
planten driemaal werden behandeld.
Uit de proeven bleek duidelijk dat Kelthane M.F. onbruikbaar is, terwijl met
Systox enige spuitschade optrad. Met Parathion 0.1 % , mits goed aangewend,
bleek de kans op schade het geringst.
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K A L A N C H O Ë

KRUISINGEN

M e j . I r . L. L e f f r i n g
In vervolg op het kruisingswerk van vorig jaar (zie jaarverslag 1965 pag. 92)
zijn bij een tweede selectie van de 19 overgebleven klonen 10 nakomelingen
uitgezocht.
De klonen bestonden ieder uit ongeveer 15 planten en waren na een korte-dag
behandeling van 2 weken in bloei gekomen.
Opvallend hierbij is dat de overgebleven types alle afkomstig zijn uit kruisin-

Kalanchoc
Enkele zaailingen van uiteenlopende

kleur en planttypen

gen van K. blossfeldiana met resp. 's-Gravenmoers Glorie', 'Töpperwein' en
'Nürnberg'.
Bij al deze nakomelingen is de bloem echter groter dan die van de soort K.
blossfeldiana.
De bloemkleur varieert bij de verschillende planten van oranje tot steenrood
en rood.
Het planttype loopt sterk uiteen; er zijn n.1. kleinblijvende en sterkgroeiende
planten bij.
De 10 resterende types zullen nogmaals vegetatief worden vermeerderd — ditmaal op grote schaal — om te komen tot een uiteindelijke keuze van enige
nieuwe variëteiten, die bruikbaar kunnen zijn voor de praktijk.
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LELIE
TREKPROEF M E T LILIUM 'BRANDYWINE'
J. B a k k e r
Deze oranjekleurige lelie met afstaande bloemkelken werd enkele jaren geleden door Prof. Emsweller via het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek
uit de Ver. Staten van Amerika in ons land geïntroduceerd.
Enkele kwekers hebben daarna de teelt van de bol ter hand genomen en er
voor gezorgd, dat deze lelie een plaats in het sortiment heeft ingenomen.
Hoewel voor tentoonstellingsdoeleinden en op kleine schaal in de praktijk
reeds enige ervaring werd opgedaan bij het trekken van deze lelie, was het
toch wenselijk om meer te weten te komen over trekduur, bloeitijd en bloeirijkheid.
Het afgelopen jaar werd daarom een kleine trekproef opgezet om meer over
de cultivar 'Brandywine' als treklelie te weten te komen.
Proefopzet
200 bollen van deze cultivar, bolmaat 14/16, werden na het rooien bewaard
bij + 2° C in iets vochtige turfmolm. Aangehouden werden vier planttijden,
nl. 23 november en 21 december 1965, 7 januari en 18 januari 1966; per
object 50 bollen.
Bewaarduur bij 2° C resp. 0-4-6-8 weken. Trektemperatuur bij aanvang 15°
C, later oplopend tot 18° G. Opplanting in volle grond van de kas. Plantafstand 14 cm; plantdiepte 10 cm.
Resultaten
Alle objecten vertoonden een goede groei met gelijkmatige stand. Opvallend
was de diepgroene bladkleur. De bloemknoppen ontwikkelden zich regelmatig, terwijl geen verdroogde knoppen en slechts 3 scheurkelken voorkwamen.
Het bloeipercentage lag bij alle planttijden op 100 % d.w.z. dat er zich geen
stengels zonder bloem ontwikkelden. Het hoogste aantal bloemkelken dat per
stengel gesneden werd, was bij deze bolmaat 8 kelken.
De gemiddelde stengellengte liep uiteen van ± 68-87 cm op het moment van
oogsten.
Hieronder volgt een overzicht van de resultaten die bij de verschillende planttijden verkregen werden.
Bewaarduur bij
2 °C
0
4
6
8

w
w
w
w

23
21
7
18

Plant
datum [

totaal

nov.
dec.
jan.
jan.

186
243
236
202

'65
'65
'66
'66

Kcslken
gem. p.
bl. stengel
3,7
4,4
4,7
4,0

Stengel
lengte
67,7
81,3
87,0
78,9

Bloeid;itum
lebl.
gem.
22/3
1/4
8/4
6/4

6/4
9/4
18/4
19/4

Trekduur
19 weken
15J/2 week
I4/2 week
13 weken

Conclusie
Zoals bij de meeste lelierassen het geval is, gaf ook bij de cultivar 'Brandywine' direkt, dus vroeg planten (0 weken 2 ° ) , de langste trekduur te zien
(19 weken). De planttijd van 18 januari, dus 8 weken later dan de eerste
planttijd gaf een gemiddelde bloeitijd die 13 dagen later viel.
Wanneer kasruimte tijdig beschikbaar is, heeft vroeg planten wel zin, temeer
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BOLBEWARING BIJ LILIUM P U M I L U M
J. B a k k e r
Het langer bewaren van de kleine, enigszins tere bolletjes van Lilium pumilum (L. tenuifolium) gaat nog dikwijls gepaard met moeilijkheden. Veelal
treedt bij bewaring in vochtige turfmolm schimmelvorming op, zodat zand
hier het aangewezen bewaarmedium was. Bij deze oriënterende proef werd
getracht na te gaan of bewaring bij een lagere temperatuur dan + 2° C
mogelijk is, nl. bij —2° C, terwijl bij deze temperatuur naast zandbewaring
tevens een polyethyleenverpakking beproefd werd.
Proefopzet
Gebruikt werden 150 2-jarige bollen met bolmaat 8/10. Bewaring vanaf 7
december 1965 bij + 2° G in een koelcel van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse en bij — 2° C in een koelcel bij 'IJsvries' te IJmuiden. Per objekt 50 bollen, te weten:
50 bollen bij + 2° C in zand gedurende 4 weken
50 bollen bij — 2° C in zand gedurende 11J/2 week
50 bollen bij — 2° C in polyethyleenzakjes ('plastic') gedurende 111/% week.
Bollen werden na de behandeling uitgeplant in de volle grond van de kas.
Resultaten
Bij ontvangst vertoonden enkele bolletjes reeds een lichte schimmelaantasting.
Deze aantasting zette zich vooral voort bij de bollen, bewaard in polyethyleenzakjes, waarbij de schimmel zich tijdens bewaring bij — 2° C tussen de schubben voortzette. De bij — 2° C in zand bewaarde bollen bleven zuiver.
De bij — 2° G bewaarde bollen bleken een hoger bloeipercentage te hebben,
d.w.z. van de uitgeplante bollen gaven meer bollen een bloemstengel dan bij
+ 2° G. Het verschil was echter niet groot. De volgende resultaten werden
bereikt:
Bolbehandeling

Planttijd

4 w + 2 °C
in zand
7jan. '66
I I / 2 w - 2 °C
in zand
26 febr. '66
11/a w - 2 °C
in 'plastic'
26 febr. '66

Kelken
totaal
gem. p.
bl.stengel

Bloei
perc.

Stengellengte

Bloeidatum
gem.

Trekduur

161

4,6

64,8%

61,1 cm

7 apr.

191

5,6

66 %

55,5 cm

3 mei

9/2 w

165

4,3

69 %

60,9 cm

5 mei

9/2 w

13

w

Opvallend was ook dit keer weer het grote aantal verdroogde bloemknoppen
en scheurkelken, waaronder vele stengels welke geen enkele oogstbare bloemkelk gaven. Hieronder volgt een overzichtje van mislukte bloemknoppen.
bewaring
4 w+ 2 °C in zand
I I / 2 w - 2 °C in zand
IIV2 w - 2 °C in plastic

verdroogde knoppen bij
bloemniet bloeiende
stengels
stengels
154
151
116
63
158
116

scheurkelken
totaal
305
179
274

7
2
24

Deze knopverdroging moet echter grotendeels toegeschreven worden aan de
te hoge temperatuur tijdens de trek tezamen met andere leliesoorten. L. pumilum dient afzonderlijk en zo koel mogelijk getrokken te worden.

NERINE

T E M P E R A T U U R B E H A N D E L I N G E N VAN N E R I N E B O L L E N

D r. I r. W. S y t se m a
In 1966 zijn bollen van N. bowdenii (vanaf 29-12-'65), c v . 'Pink Triumph'
(vanaf 26-1) en N. undulata (vanaf 26-1) bij verschillende temperaturen
bewaard.
Het doel was de invloed hiervan op bloeipercentage en bloeitijd te onderzoeken. Alle behandelingen en de bijbehorende plantdata met de hieruit resulterende b!oeipercentaq;cs. bloeidata en stengellengtes worden in enkele tabellen samengevat.
Per behandeling zijn gebruikt: 76 bollen maat 10-12 en 31 bollen maat 12op van N. bowdenii; 100 maat 12-op van N. 'Pink T r i u m p h ' ; en 70 maat
10-op van N. undulata, behalve behandeling 58 waarbij 70 stuks 8-10 gebruikt werden. Alle behandelingen zijn in viervoud geplant, behalve N. undulata nrs. 51 t / m 58, die in tweevoud en nrs. 59 enz., die in enkelvoud geplant
zijn. De kastemperatuur werd in de zomer zo laag mogelijk gehouden, eerder
en later in het jaar op maximaal 15° C indien mogelijk; later in het najaar
was helaas de maximum temperatuur vrij laag, namelijk 7-10° G, waardoor
de bloei in die periode verlaat werd. De in de tabellen gebruikte afkorting
w = weken; alle temperaturen zijn uitgedrukt in graden Celsius.
Tabel 1 = N. 'bowdenii'
Maat 10-12
Nr. Bewaring

Plant
datum

% bloei

bloei
datvim

stengel
lengte (cm)

4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5

62,9
63,9
57,0
56,8
47,9
59,3
60,5
57,6

14/11
4/11
28/10
26/10
15/10
6/11
31/10
25/10

40,0
42,8
42,5
43,2
45,5
42,3
44,0
43,6

9. 13w2° + 5 w l 3 °
10. 12w2° + 3w 9° + 3w 13°
11.
9 w 2 ° + 4w 5° + 3w 9°+ 2 w l 3 °
Maat 12-op
Nr. Bewaring

4/5
4/5
4/5

65,9
63,4
65,5

25/10
24/10
24/10

44,5
45,0
43,1

Plant
datum

% bloei

bloei
datum

stengel
lengte (cm)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5

14/11
6/11
30'10
23/10
15/10
7/11
28/10
22/10
21/10
24/10
26/10

41/8
43,5
45,8
45,5
47,9
46,1
44,6
44,8
48,1
45,9
46,5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

18w2° + 0 w l 3 °
16w2° + 2 w l 3 °
14w2°+4wl3°
12w2° + 6w 13°
10w2° + 8 w l 3 °
18w5° + 0 w l 3 °
16w5° + 2 w l 3 °
14w5° + 4 w l 3 °

18w2° + 0 w l 3 °
16w2° + 2 w l 3 °
14w2°+4wl3°
12w2° + 6 w l 3 °
10w2° + 8 w l 3 °
18w5° + 0 w l 3 °
16w5° + 2 w l 3 °
14w5°+4wl3°
13w2° + 5 w l 3 °
12w2° + 3w 9° + 3 w l 3 °
9 w 2 ° + 4w 5° + 3w 9° + 2 w l 3 °

91,4
100,0
95,8
81,5
75,8
92,9
84,5
87,5
95,8
81,5
80,9

Uit de tabel volgt dat een te lange periode 13° het bloeipercentage vermin89

dert. Meer dan 2 w 13° lijkt al nadelig in dit opzicht. Een langere periode
van 13° gaat samen met een vroegere bloei, tevens met een iets langere steel,
wanneer de voorbehandeling 2° geweest is. Van maat 10-12 is ten hoogste
ruim 60 % bloeibaar. Van maat 12-op 90-100 •%.
Bewaring bij 5° heeft bij deze plantdatum een gelijk tot iets lager bloeipercentage in vergelijking met 2°. De nummers 6-9-10 en 11 hebben als totaal
tijdens de bewaring een hoeveelheid warmte gehad van ongeveer 90 graadweken (produkt van het aantal graden tijdens bewaring en het aantal weken
waarin dit aantal graden gegeven is).
Als dan toch ds behandelingen veel verschillen (vergelijk 6 met 9 t / m 11)
dan blijkt het bloeiresultaat ook uiteen te lopen. Het aantal graad-weken is
dus geen maatstaf voor het te verwachten effect van de temperatuurbehandeling.
Tabel 2 = N. 'Pink Triumph
Nr. Bewaring
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

8w5° + 0w 13°
6w5° + 2w 13°
4 w 5 ° + 4w 13°
2 w 5 °+ 6 w l 3 °
0 w 5 ° + 8w 13°
12w5° + 0w 13°
10w5° + 2w 13°
8 w 5 ° + 4 w 13°
6w 5° + 6w 13°
4w5° + 8w 13°
16w5° + 0w 13°
14w5° + 2w 13°
1 2 w 5 ° + 4 w 13°
10w5° + 6w 13°
8w5° + 8w 13°

Plant
datum
23/3
23/3
23/3
23/3
23/3
20/4
20/4
20/4
20/4
20/4
18/5
18/5
18/5
18/5
18/5

% bloei

bloei
datum

stengel
lengte (cm)

83,6
86,4
91,4
57.7
57,0
64,5
86,3
59,3
87,6
78,5
83,1
73,0
47,6
66,5
86,3

14/11
12/11
9/11
20/11
23/11
29/11
24/11
27/11
15/11
10/11
20/12
19/12
18'12
10/12
30/11

63,4
63,9
64.9
53.6
50,3
56,2
62,7
54,9
62,6
61,2
60,0
56,8
53,0
54,0
57,1

De tabel laat geen duidelijke uitspraak toe over de invloed van de diverse
perioden 13° op het bloeipercentage. Meer weken met 13° vervroegden wel
de bloeidatum iets. De invloed van de periode 13° op de stengellengte was
evenmin duidelijk. De afwijkende waarden van de resultaten van de nummers 24 t / m 26 zijn toe te schrijven aan aantasting door wolluis in deze groepen. Andere afwijkingen in de resultaten (nrs. 28 en 33) zijn niet verklaarbaar. In het algemeen zijn de bloeipercentages van deze grote bolmaat vrij
hoog. Tot 18 mei planten was blijkbaar bij deze bolmaat zonder verlies van
bloeipercentage en bloemkwaliteit doch met een kleine vermindering van
stengellengte mogelijk.
Tabel 3 = N. 'undulata'
Maat W-op, nr. 58: maat 8-10
Nr. Bewaring
51. 12w2°
52.
6w2° + 6 w l 3 °
53. 12w5°
54.
6w5° + 6 w l 3 °
55. 12w9°
56.
6w9° + 6 w l 3 °
57. 1 2 w l 3 °
58.
6w5° + 6 w l 3 °
59. 20w 5°
60. 14w5° + 6w 13°
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Plant
datum
20/4
20/4
20/4
20/4
20/4
20/4
20/4
20/4
15/6
15/6

% bloei

bloei
datum

stengel
lengte (cm)

85,1
85,3
88,4
92,8
92,8
81,2
92,4
59,8
86,4
85,1

23/10
21/10
23/10
19/10
23/10
19/10
18/10
20/10
30/11
23/11

41,9
41,4
42,2
42,3
43,9
42,4
41,8
41,2
42.0
40,9

De tabel laat zien dat de bewaartemperatuur tussen 2° en 9° weinig invloed
heeft op het bloeipercentage. Na een bewaring bij 2-9° heeft een periode 13° C
geen effect op het bloeipercentage. Ook na 12 w 13° is het bloeiresultaat goed.
Bloeidatum en stengellengte werden door de onderzochte temperatuur niet beinvloed. Alleen bij laat planten (15/6) vervroegde een periode van 6 w 13°
de bloeidatum met een week.
Nog langere bewaring bij 5° al of niet gevolgd door 6 w 13° leidde niet tot
bloei, waarschijnlijk onder andere door te lage temperatuur in het najaar.
Het bloeipercentage van kleinere bollen (maat 8-10, nr. 58) bleek veel lager
te zijn dan na esnzelfde behandeling van grotere bollen (maat 10-op, nr. 54).
Grotere bollen gaven vaak twee, soms drie bloemen per bol. V a n de nummers
59 en 60 bv. gaf 80-85 % van alle bollen een of meer bloemen. Als we de
tweede of derde bloem per bol meetellen, dan komen de bloeipercentages van
de behandelingen 59 en 60 op resp. 95,5 en 98,5 %.
Conclusie
De beste bewaartemperaturen zijn voor N. bowdenü 2° C (eventueel) + 2 w
13°. M a a t 10-12 is gedeeltelijk, maat 12-op is geheel bloeibaar.
Nerine 'Pink Triumph' kan goed bewaard worden bij 5° G, gevolgd door enkele weken 13°. Grote bollen (12-op) zijn voor een groot deel bloeibaar; deze
kunnen tot 18 mei geplant worden.
N. undulata kan zeker tot 13° C bij elke temperatuur bewaard worden. Grote
bolmaten maat 10-op bloeien voor een groot deel; kleine bollen (maat 8-10)
gedeeltelijk. Grote bollen kunnen tot 15 juni geplant worden.
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'Impromptu' (2,5 °/c). Groeiwijze als de vorige. Dit ras vormt bruin-rood loofblad tussen het scherm en de normale groene loofbladeren. De kleur van het
schutblad isvrijwel gelijk aan die van het vorige ras.
'Barbera Ecke Suprême' (1.25 %). Enkele planten in deze proef waren nogal
lang. Dit ras vormt een scherm met een helder rode kleur. De meeste Ecketypen hebben de neiging om krom te groeien als de planten wat langer worden.
'Viking' (1,25 %). Dit ras, van Noorse afkomst, zou een sport zijn van het
vorige ras. Vormt evenals dit ras een flink scherm en groeit iets minder hoog.
'Elisabeth Ecke' (2.5 %). Heeft de dubbele concentratie CGC van die van de
andere Ecke-typen gehad en wasbij deze proef bijzonder stevig.
De drie laatstgenoemde rassen zijn vrijwel gelijk van kleur en ook de vorm
van het loofblad is bij deze 3 rassen gelijk, zodat ze niet van elkaar te onderscheiden zijn.
'Paul Mikkelsen' (1,25 %). Enkele planten in deze proef waren nog iets aan
de hoge kant, maar de plant vormt geen lange leden en trekt niet krom zoals
de Ecke typen. Verder was dit ras iets later rijp en is het scherm iets doffer
en iets kleiner dan van de Ecke-typen. De bloemen worden bij dit ras nogal
vroeg afgestoten. Dit ras is buitengewoon houdbaar en is momenteel wel het
meest gekweekte ras.
'White Ecke' (1,25 %). De kleur van het schutblad is crême-wit. Ook dit ras
is zeer houdbaar.
'Ecke's New White' (1,25 %)• Dit ras heeft een zeer grote overeenkomst met
het vorige ras en is hiervan eigenlijk niet te onderscheiden. D e schutbladen
van dit ras zouden iets breder zijn dan van het ras 'White Ecke' en in rijpe
toestand ook iets witter.
'Ecke's Rosa' (1,25 %). Dit ras met een helder rose kleur komt wat de groeiwijze betreft sterk overeen met de vorige. T o t nog toe worden Poinsettia's
met een rose schutblad zeer weinig gevraagd.
Uit deze rassenvergelijking is o.m. gebleken dat diverse rassen zeer veel overeenkomst met elkaar hebben of geen zichtbare verschillen vertonen. Dit isook
de reden geweest dat verschillende kwekers een aantal rassen niet meer telen.

GROEIREMMING BIJ POINSETTIA D O O R C C C EN B-9

D r . I r . W. Syt sem a
O p 20 juli 1966 werden bewortelde stekken van het ras 'Cardinalis' opgepot
in 12 cm potten.
Toen de potkluit doorgeworteld was ( = tijdstip Ow) zijn de planten voor het
eerst licht bespoten, tot de vloeistof juist van het blad afdroop, met enkele oplossingen van CGC met uitvloeier of met B-9. De bespuitingen werden in enkele gevallen herhaald en dan uitgevoerd 0, 1 en 3 weken of 0, 2 en 4 weken
na het doorwortelen van de potkluit. Bij enkele groepen werd per plant éénmaal 250 mg C C C opgelost in 25 cc water over de potgrond gegoten. Per
behandeling werden 3 groepen van 4 planten gebruikt. In natuurlijke lange
dag werd de groei gemeten. De gebruikte hoeveelheden CCC en B-9 zijn uitgedrukt in mg of % actieve stof.
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Resultaten
In de tabel vinden we de gemiddelde groeisnelheid in cm per week gedurende 6 weken vanaf het begin van de behandelingen en de gemiddelde hoogte
van de planten in cm na 6 weken.
Behandeling
Controle
CCC 250 mg lx
CCC 0,125 % lx
CCC 0,125 % 3x
(0—1—3) weken
CCC 0 , 1 2 5 % 3x
( 0 - 2 - 4 w)
B-9 0,5 % lx
B-9 0,5 % 3x
( 0 - 1 - 3 w)
B-9 0,5 % 3x
(0-2-4 w)

1
4,0
2,1
2,8

2

groei in cm in week:
3
4

" 7,9 ~
3,4
5,7

5

6

Hoogte (cm)
na 6 weken

9,9
4,5
6,3

9,3
4,8
4,6

7,9
5,7
7,1

6,8
6,4
6,3

45,8
26,9
32,8

2,7

4,5

5,3

4,3

4,5

4,4

25,7

2,3
2,6

4,6
6,7

5,5
7,5

4,6
7,2

4,4
7,9

3,9
6,2

25,3
38,1

2,4

5,9

6,8

(5,7)

(4,8)

(3,4)

(29,0) .

3,1

6,7

7,3

(5,0)

(4,4)

(1,8)

(28,3)

Eén grondbegieting met CGC remt de groei sterk. De remming wordt ongeveer vier weken na behandeling kleiner. De totale groeivermindering door
een grondbegieting met 250 mg CGC wordt geëvenaard door de drie keer
uitgevoerde bespuitingen met 0,125 % CCC. De twee methoden van drie
keer spuiten geven onderling gelijk resultaat. Als geheel wordt de groei door
drie keer spuiten met C C C regelmatiger verminderd dan door één grondbegieting. B-9 is in vrij hoge concentratie gespoten. De remming is echter klein
hetgeen vooral blijkt als we één keer spuiten met 0,5 % vergelijken met de
controle. Driemaal spuiten met 0,5 % lijkt de groei wel vrij goed te remmen.
De uitkomsten van de metingen van deze groepen in de weken 3, 4 en 5 zijn
echter onbetrouwbaar wegens het voorkomen van zieke planten.
I n de eerste 3 weken is de remming ook in deze groepen vrij klein.
Conclusie
De groei van Poinsettia wordt door C C C beter geremd dan door B-9. Driemaal spuiten met 0,125 % CCG (ongeveer 3 cc van de CCC-handelsoplossing van 40 % per liter) met uitvloeier geeft een bevredigend resultaat bij
de cultuur van Poinsettia als potplant.
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PRUNUS

KOPERBEMESTING BIJ P R U N U S TRILOBA

I r . R. A r n o l d B i k e n M. J o n g k i n d
Niet zelden treedt bij Prunus triloba een groeistoornis op, waarvan de symptomen als volgt kunnen worden beschreven: stagnatie van de lengtegroei der
scheuten, kortere afstand tussen de uitplanting der bladeren aan het takeind,
chlorose en afsterving van de punt bij de jongste bladeren aan het takeind,
uitlopen van de zijscheuten (zie jaarverslag 1953, pag. 61-62).
Verondersteld wordt, dat kopergebrek de oorzaak is van deze groeistoornis. In
enkele praktijkproefjes werd nagegaan of de beschreven groeistoornis door
toediening met een koperchelaat (Gu-Sequestrene, Geigy Chemical Co) kan
worden opgeheven.
O p 22 juni werd op een tweetal bedrijven het volgende proefje ingezet. Van

Prunus triloba, koperbemesting
Rechts: groeistagnatie. Links: herstel na behandeling met Cu-sequestrene
de struik 12Yi gram op 5 liter water)

[gegoten bij

een groep zieke planten werd een kwart deel resp. begoten met 1) 5 liter van
een 0,25 % Cu-Sequestrene-oplossing (d.i. 12,5 g per plant) ; 2) 1/3 liter van
dezelfde oplossing (d.i. 8V3 g per plant) ; 3) bespoten met 0,25 % Cu-Sequestrene en 4) onbehandeld gelaten. (Later bleek dat de concentratie van de oplossing voor de bladbespuiting niet 0,25 % bedroeg m a a r 0,05 % ).
O p 2 augustus kon worden vastgesteld, dat de zieke planten die elk 12,5 CuSequestrene hadden ontvangen, aanmerkelijk waren verbeterd. De takken
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van deze planten waren weer verder gaan uitgroeien, ook de zijscheuten hadden zich goed ontwikkeld, terwijl de bladkleur zich hersteld had. De planten,
die slechts S1/^ g hadden ontvangen vertoonden deze gunstige reactie in mindere mate evenals de planten met een bladbespuiting. Overigens kan worden
aangetekend, dat de proef in een vrij laat stadium werd ingezet. Indien de
planten eerder waren behandeld, zouden de reacties waarschijnlijk nog gunstiger zijn geweest.
In een volgend proefje, waarbij een bladbespuiting werd uitgevoerd met 0,25
en 0,5 % Gu-Sequestrene vertoonden alle behandelde planten na enkele dagen
een rigoureuze bladval. O m de maximaal toelaatbare concentratie van een
Gu-Sequestrene oplossing, bestemd voor bladbespuiting vast te stellen werden
een aantal struiken bespoten met een oplossing met de volgende concentraties: 0,01 r/c, 0,05 %, 0,1 % , 0,2 % en 0,3 % . Hierbij bleek dat reeds bij
0,05 % een lichte verbranding van het blad kan optreden. Overigens kon bij
deze proef geen gunstig effect van Cu-Sequestrene worden geconstateerd.
O m na te gaan of het kopergehalte van de grond of het gewas een indicatie
kan vormen voor het optreden van de ziekte werd een grond- en een bladmonster genomen van een 'gezond' en een 'ziek' bedrijf.

'gezond'
'ziek'

koper in
grond
mg/kg dr. grond
13,0
16,7

koper in
blad
mg/kg dr. stof
2,8
2,0

Het kopergehalte van de 'zieke' grond blijkt juist hoger te zijn dan dat van
de 'gezonde' grond. De kopergehalten van de grond bieden in dit geval dus
weinig houvast. Het kopergehalte van het 'gezonde' blad is inderdaad hoger dan dat in het 'zieke' blad. Het is evenwel de vraag of het verschil groot
genoeg is om de aan- of afwezigheid van de beschreven symptomen te verklaren. Hierover dient verder onderzoek te worden verricht.
Conclusie
Er zijn aanwijzingen dat de ziekte bij Prunus triloba door een bemesting met
een Cu-Sequestrene kan worden genezen.

97

ROOS

OPPLANTING NIEUWE ROZENRASSEN

W. v. M a r s b e r g e n
Mede door de grote uitbreiding van de kasrozenteelt bestaat er een toenemende belangstelling voor nieuwe rassen.
Ook dit jaar trokken deze proeven weer een groot aantal bezoekers uit binnen- en buitenland. Van de zijde van de inzenders neemt de belangstelling
eveneens toe.
Voor het Getuigschrift Proeftuin voor kasrozen werden 23 rassen ingezonden. Per ras werden hiervan 50 struiken opgeplant.
Voor een voorlopige beoordeling in een aantal van 4 of 12 planten per ras
bedroeg het aantal inzendingen 21 rassen. De rozen werden gedurende één
jaar op geregelde tijden door het comité kasrozen van de Vaste Keurings Commissie van de Kon. Ned. Mij voor Tuinb. en Plantk. gekeurd.
Daarnaast werd de produktie bepaald en zijn de rassen op de houdbaarheid
op water getest. Aan het eind van het seizoen kon aan 3 rassen het Getuigschrift worden toegekend. Twee rassen werden voor nieuwe opplant teruggevraagd. Van de rassen die voor een oriënterende beoordeling werden ingezonden waren er vier, waarvan het comité opplanting voor het getuigschrift
adviseerde.
Voor de opplanting voor het getuigschrift wordt als voorwaarde gesteld, dat
de rozen zijn veredeld op R. canina. Onderstaande beschrijvingen hebben betrekking op de veredeling op deze onderstam.
Ook dit jaar bleken weer de bezwaren die zijn verbonden aan een eenjarige
beoordeling. Het is daarom verheugend, dat door het in gebruik nemen van
de nieuwe rozenkassen de opplantingen met ingang van 1967 twee jaar zullen
blijven staan. Dit geldt alleen voor de rassen die voor het getuigschrift worden ingezonden.
Het Getuigschrift Proeftuin voor kasrozen werd toegekend aan:
No. 1715 'Pink Puff'. Inzender: Jan Spek, Boskoop
Geplozen trosroos; kleur : rose
Deze roos kan gerekend worden tot de zgn. Garnette-typen. Gezonde groei,
stevige, voor dit type vrij lange takken. Zeer hoge produktie. Goede knop- en
bloemvorm. De bloemen zijn vrij goed gevuld. De kleur is iets blauw-rose.
Tijdens het seizoen traden kleurverschillen op. Ook in het najaar bleven de
groei en de knopvorming bevredigend. De houdbaarheid op water was zeer
goed. Wel verkleuren de bloemen iets blauw.
No. 1717 'Chrystal White'. Inzender: Jan Spek, Boskoop
Grootbloemig; kleur: wit
Goede groeier met lange stevige takken en donker blad. Goede puntige knop.
De zuiver witte bloemen zijn fraai van vorm. De kwaliteit is gelijkmatig. De
produktie is hoog. In september trad bladval op. De houdbaarheid op water
is goed.
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'Concorde' ('Jelever'). Inzender: Kon. Kwekerij 'Moerheim' v.h. B. Ruys N.V.
Dedemsvaart
Grootbloemig ;kleur : rood
In Amerika heeft deze roos de naam 'Forever Yours'. Sterke groeier met stevige lange takken. De nekken zijn soms iets krom. Puntige knop. De bloemen zijn zeer groot. In open toestand enigszins slordig van model. De bloemen
hebben neiging blauw te verkleuren. Het blad vertoont in een jong stadium
een geelverkleuring die aan ijzergebrek doet denken. Ook in het najaar was
de knopvorming nog zeer goed. Goede produktie. De houdbaarheid op water
is goed. Wel treedt blauwverkleuring op.
Teruggevraagd:
No. 1791 'Spanish Sun'. Inzender: Jan Spek, Boskoop
Geplozen trosroos, kleur: geel
Groei goed, stevige vrij lange takken. Stevig glanzend blad. Zeer goede produktie. Knop- en bloemvorm goed. De kleur is niet vast. Het hele jaar trad een
sterke witverkleuring op die reeds in een jong stadium van de knop begint.
Mogelijk komt deze eigenschap in het eerste jaar het meest naar voren. In
het najaar werd de kleur beter. Vergeleken met 'Golden Garnette' is de bloemsteel langer, de bloem komt beter boven het blad uit en is groter. De knopvorming in het najaar was goed. Houdbaarheid op water goed.
No. R 59 A. Inzender: Kon. Kw. 'Moerheim' v.h. B. Ruys N.V. Dedemsvaart
Grootbloemig; kleur: zalm-oranje
Zeer sterke groeier met lange stevige takken, die iets schuin uit d e plant,
groeien. Het blad is goed van kleur en gegolfd. De kleur wordt bij het openbloeien iets donkerder. De bloemvorm zou beter kunnen. Goede produktie.
Goed houdbaar op water. Daar de struiken op de onderstam Rosa indica major
werden ingezonden en als voorwaarde wordt gesteld dat zij op Rosa canina
zijn veredeld, kon geen Getuigschrift worden toegekend. Teruggevraagd op
R. canina.
Niet bekroond:
No. 1-59. Inzender: Fa. Jac. Verschuren - Pechtold
Grootbloemig; kleur: brons-kleurig
Aanvankelijk goede ontwikkeling van de planten. Al snel trad ernstige bladval op die zich het gehele jaar voortzette. Dit had een ongunstige invloed op
de hergroei en de kwaliteit. Lange maar slappe takken. De knoppen zijn groot
en goed van kleur. In open toestand maken de bloemen een losse, slordige
indruk. De houdbaarheid op water is matig. De bloemen komen zeer snel open.
No. 15-60. Inzender: Fa. Jac. Verschuren - Pechtold
Grootbloemig; kleur: rood
Na een eerste goede groei trad ernstige bladval op. Dit zette zich het hele jaar
voort. De bloemknop is goed van vorm en donker rood van kleur. De bloemen
zijn slordig van vorm en verkleuren zeer sterk blauw. De produktie was laag.
De houdbaarheid op water redelijk goed.
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No. N.J.R. 130. Inzender: A. Noordam, Aalsmeer
Grootbloemig; kleur: rose
Zeer sterke groeier, met stevige lange takken en mooie bladstand. Het gewas
maakte het gehele jaar door een zeer gunstige indruk. De knopvorm is goed.
De bloemen zijn enkel en bloeien snel open. Dit is voor een snijroos een bezwaar. De houdbaarheid op water is redelijk goed. Een aantal struiken was
door virus aangetast.
'Yellow Sweetheart'. Inzender: Fa. G. Maarse Jbz., Aalsmeer
Trosroos; kleur: geel
Gezond groeiend, maar iel gewas met dunne, wel vrij stevige matig lange
takken, klein puntig blad. Kleine half gevulde bloemen, die goed op kleur blijven. Door de lange slappe bloemsteeltjes in de tros maken de takken een
slappe indruk. Hoge produktie. De houdbaarheid op water is goed.
'Jack Frost'. Inzender: Fa. G. Maarse Jbz. Aalsmeer
Half grootbloemig; kleur: wit
Goede groeier met matig lange, stevige takken.
Mooi model knop en bloem. Zeer goede kleur. Goede produktie. Houdbaarheid op water: matig. Daar de meeste planten door virus waren aangetast
kon geen getuigschrift worden toegekend.
'Flirt'. Inzender: N.V. Hilverda en Co
Grootbloemig; kleur: oranjerood
Hoewel deze roos lange, stevige takken vormt is de groei zeer traag. De produktie ligt daardoor laag. De knopvorm is vaak iets plat. In open toestand is
de bloemvorm goed. De houdbaarheid op water is redelijk goed. Er treedt
enige blauwverkleuring op.
No. 1735. Inzender: Jan Spek, Boskoop
Grootbloemig; kleur: oranje-rood
Stevige en gezonde groeier, met vrij lange takken. Groot glimmend, gegolfd
blad. Zeer sterke bedoorning. Hoge produktie. Korte knop. In opengebloeide toestand zijn de bloemen zeer plat en niet fraai van vorm. O p water komen
de bloemen slecht open.
No. 1821. Inzender: Jan Spek, Boskoop
Grootbloemig; kleur: oranje-rood
In het eerste half jaar een zeer sterke groeier met lange stevige takken, kleur,
knop- en bloemvorm zeer goed. Evenals bij de opplanting in het vorige seizoen trad er vanaf juli geen hergroei meer op. Het tweede half jaar waren de
resultaten ongunstig. De produktie is redelijk. O p water komen de bloemen
moeilijk open.
No. 1759. Inzender: Jan Spek, Boskoop
Grootbloemig; kleur: oranjerood
Goede groeier met vrij lange stevige steel. De nek is iets slap. Hoge produktie.
Goed gevormde knop. Matig gevuld. Het hart van de bloem is iets gedraaid.
De roos is meeldauwgevoelig. De houdbaarheid op water was zeer matig.
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No. 1823. Inzender: Jan Spek, Boskoop
Grootbloemig; kleur: crême-wit
Goede groeier met lange, slanke, vrij stevige takken. Goede in de punt iets
holle knop. De kleur is niet zuiver wit. Deze is crême-kleurig met een rose
gloed. In de nazomer trad bladval op en werden de knoppen kleiner. De produktie is goed, maar zakte in het najaar af. De houdbaarheid op water was
goed.
No. 1826. Inzender: Jan Spek, Boskoop
Grootbloemig; kleur : rose
Groei goed. Lange stevige takken. Later in het jaar trad een ongelijke groei op
met veel dun hout. Knop- en bloemvorm zijn goed. De bloemen zijn zeer
groot en gevuld, maar komen op de plant moeilijk of niet open.
Matige produktie. O p water komen de bloemen niet open.
No. 1719. 'Velours'. Inzender: Jan Spek, Boskoop
Kleinbloemig, geplozen trosroos; kleur : rood
Gezonde groei. Deze roos gaf een iets langere steel dan 'Garnette'. De kleine
bloemen zijn zeer goed van kleur en vorm. De produktie is zeer hoog. Zeer
goede houdbaarheid op water. Een groot bezwaar is dat de bloemknoppen in
oogstbare toestand zeer klein en misvormd zijn.
'Majesté'. Inzender: Hipp. Delforge en Zn. Belsele-Waas, België
Grootbloemig; kleur: licht-rose
Goede groeier met grof blad. Grote goed gevormde knoppen. De bloemen zijn
groot en redelijk goed van vorm. De bloemen zijn weinig gevuld. De goede
kleur verbleekt iets bij het openbloeien. Het bloemblad is zeer zacht en gevoelig voor verbranding en smeul. Het gehele jaar door trad een ernstige bladval op. Dit had een nadelige invloed op de produktie.
De houdbaarheid op water was matig.
'Rouge Dorieux'. Inzender: Hipp. Delforge en Zn. Belsele-Waas, België
Grootbloemig; kleur: rood
Goede groeier met lange stevige takken. Knop- en bloemvorm goed. De binnenste bloemblaadjes waren vooral bij de eerste bloei over elkaar heen geslagen. Dit mgtakt de bloem enigszins slordig. De kleur is bijzonder goed. De produktie is laag. In het najaar trad een groeivermindering op. Het gewas was
zeer gevoelig voor meeldauw. De houdbaarheid op water was redelijk. De
bloemen verkleuren iets blauw.
A.S.B. Inzender: A. S. de Boer, Aalsmeer
Grootbloemig; kleur: koperkleurig
Goede groeier met stevige lange takken en gezond blad. Mooie knopvorm. De
bloemvorm is vrij los. In knop is de kleur goed. Bij het openkomen treedt
sterke verkleuring op. De kleur is dan weinig aantrekkelijk. In de nazomer
trad enkele malen ernstige bladval op, waarvan de plant zich spoedig herstelde. De produktie was vrij goed. O p water komen de bloemen zeer snel open en
verkleuren sterk.
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'Mondial Pink'. Inzender: Fa. Interplant, Doorn
Grootbloemig; kleur: rose
Goede groei met lange takken. Goed gevormde knop. Kleur vooral in knoptoestand minder aantrekkelijk. De bloemen zijn goed gevuld. Bloemblad zwak
en gevoelig voor smeul. De houdbaarheid op water is redelijk. De bloemen
bloeien echter zeer snel open.
No. 542. Inzender: Fa. G. Verbeek & Zn., Aalsmeer
Kleinbloemig; kleur: licht-rose
Gezonde groeier met dunne, maar wel stevige, lange takken. De kleine knoppen zijn vaak plat van model. De bloemkleur is zeer licht. Bij het openbloeien
wordt deze donkerder. De produktie is bijzonder hoog. De bloemen werden
op één geplozen. De houdbaarheid op water was zeer goed.
No. 1716. 'Peppermint'. Inzender: J a n Spek, Boskoop
Geplozen trosroos; tweekleurig, binnenkant bloemblad donker rose, buitenkant
crème
Groei goed. Garnette type. Lange stevige stelen. Goede gevulde middelgrote
bloem. Goede produktie. De binnenste bloemblaadjes zijn gestreept en misvormd. Dit geeft de bloem een slordige onaantrekkelijke indruk. De houdbaarheid op water is goed.
'Lovita'. Inzender: Kon. Kwekerij 'Moerheim' v.h. B. Ruys N.V. Dedemsvaart
Grootbloemig; kleur: rood
Deze roos heeft in 1965 onder de naam 'Bisbee' het getuigschrift Proeftuin
behaald.
Goede hoge groeier met lange takken. Klein blad. Puntige, goed gevulde knop.
De buitenste bloemblaadjes zijn vaak vergroeid. Komvormige bloem. De kleur
is goed en blijft dit ook bij openbloeien. Vooral in het najaar veel slappe
stelen. Goede produktie. Goede houdbaarheid op water.
Produktiecijfers
De bloemen zijn naar steellengte ingedeeld volgens onderstaande tabel
Gemeten tot bovenkant

No.
—1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

knop

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

De produktie heeft betrekking op 50 planten.
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Naam
- 1 1 2
JackFror-t
YellowSweetheart
(tros)
'Concorde'('Jelever')
(struik)opR.manetti
R.59A.opR.indica
major
1719'Velours'
'RougeDorieux'
'Majesté'
•MondialPink'
'Lovita'(struik)
opR.indicamajor
1735
1821
1717'ChrystalWhite'
542
'Concorde'(Jelever)
(zetling)opR.canina
1759
1823
1826
1715'PinkPuff'
A.S.B.
'Lovita'(zetling)
N.J.R.130
'Flirt'
1791'SpanishSun'
1716
1-59
15-60

3

4

40107244205136 49

5
2 —

Lengte
6 _2 8
—

—

Totaal
9 10 11 12

— —

—

783

208376171 48 16 — — — — — — — — 819
11 74163 94 23 1 — — — — — — — 366
11 34 69 124199206 129 41 2 1 — — — 816
21 13 53 71 74102 153143 96 37 2 — — 765
60315505447200 36 1 1 — — — — — 1565
31 47 62 79116 91 47 11 4 — — — — 488
6 35 57 137113 47 5 — — — — — — 400
1 13 28 64103107 174109 26 2 — — — 627
11 11 20 37 74137158140 89 45
17 22 57 108211208123 28 3
23 47 59 93129142 94 39 13
24 54121 168169188 89 22 1 —
106206242233274293205 75 19

5 1 — 728
2 1 — — 780
1 — — — 640
— — — 83T
8 — — — 1661

4 17 57 130151 127 63 13 —
1— — —
5 26 55111 196226 117 21 5 1 — —
9 64150160175165 72 2 — — — —
6 49 132151 151 78 14 1 — — — —
44 178263289 164 45 6 1 — — — —
34 94153185186 95 18 1 1 — — —
10 25 48 61 83 61 75 41 15 3 2 1
—
1 15 35117217143 46 16 5 1 —
2 7 20 24 65 95 67 27 18 6 4 —
88160185188142 63 17 4 — — — —
29 92212245 161 62 7 1 — — — —
24 65107110122 85 49 1 — — — —
5 12 44 62 77 8 2 1 — — — —

563
— 763
— 797
— 582
— 990
— 767
— 425
— 596
— 335
— 847
— 809
— 563
— 307

BehalveopR caninawarenbovenstaanderassenopgeplantopdehierbijopgegevenonderstammen.Hetbetreftindatgevalgeïmporteerdeeenjarigestruiken.

C 0 2 B E M E S T I N G 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 se m a
De op pag. 106 van jaarverslag 1965 beschreven proef werd dit jaar voortgezet. Na een rustperiode van 7 december 1965 tot 1 februari 1966 werd het
gewas gesnoeid en weer opgestookt. Na enkele dagen (zie onderstaande tabel)
werd weer CO2 gegeven. Evenals in 1965 werd zuivere CO2 uit cylinders toegediend, waarbij een gemiddelde concentratie van 0,1 % werd bereikt. De
duur en de periode van CO2 toediening en het tijdstip der oogstperioden zijn
in de volgende tabel te vinden:
Oogstperiode

periode met COa

aantal uren CO2

Ie snee
2e snee
3e snee
4e snee
5e snee
6e snee

4/2—26/3
27/3—27/4

290
142

—
—
—

—
—
—

8/3 —26'3
29/4 —23/5
11/6 — 5/7
25/7 —18/8
1/9 —28/9
28/10—16/12

29/9—22/11

190

De CO2 toediening vond plaats vanaf 15-30 minuten na zonsopgang tot uiterlijk drie uur 's middags. Eind september werd het gewas gelijk gemaakt. De
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op dat moment nog aanwezige, bijna oogstrijpe knoppen werden bij de opbrengstbepalingen meegeteld.
Vanaf 22 november is geen CO2 meer gegeven; na 2 december werd bij vrij
lage temperatuur de rest van de laatste snee geoogst.
De houdbaarheid werd bepaald van bloemen van lengte 3 resp. 4, gesneden
op 15 maart resp. 12 mei. Per keer werden 40 bloemen uit de wel en de niet
behandelde afdeling gebruikt. Hiervan werd de helft van het aantal in Chrysal en de helft in water gezet bij 20° G (5 bloemen per vaas van 0,5 1). O p 11
en 16 maart werden per groep 40 (doch 20 bij lengte 5 op 16-3) bloemen
geoogst van de lengtes 3, 4 en 5 uit beide afdelingen. Direct na het snijden
werd het gewicht bepaald.
Resultaten
De opbrengsten in aantal bloemen per 1000 struiken, gesorteerd in de verschillende steellengtes (1 = kort, 9 = lang, zie jaarverslag 1964, p. 123) zijn
te vinden in de volgende tabel.
Oogstperiode

Steellengte

CO2
tot 1

Iesnee
2esnee
3esnee
4esnee
5esnee
6esnee

+
—
+

—
+
—
+
—
4-

—

+

—

6
7
2
1
2
5
10
20
33
46
13
9

Totaal

1

2

3

4

5

28
66
15
10
43
47
83
98
201
197
74
70

206
390
52
56
223
248
330
346
597
562
366
282

643
870
222
196
546
653
924
932

1003

680
437

121
47

1075
1117
1579
1807
1240
1263

1498
1419

1238
1345

900
812

985
572
527
1216
1409
1645
1615
1796
1887
1286
1223

717
782
902
1011

6-9

402
396
181
182
36
46
237
276

2687
2802
3436
3326
4011
4565
4413
4456
4618
4865
3778
3683

De uit deze gegevens te berekenen meeropbrengsten door CO2 in de diverse
oogstperiodes en steellengtes zijn weergegeven in onderstaande tabel. De meeropbrengsten zijn uitgedrukt in aantal bloemen per 1000 struiken.
De totale meeropbrengst per snee is bovendien berekend in procenten van de
opbrengst van de controle.
Oogstperiode
tot1
Iesnee
2esnee
3esnee
4esnee
5esnee
6esnee

1

—1
1
—3
—10
—13

4

—38
5
—4
—15
4
4

2

Steellengte
3

—184 —227
—4
26
— 2 5 —107 -

—16
—8
35 —107
84
88

Totaal in %
4

5

18
243
45 —42
-193 —228
30 —23
—91
—65
63 —109

6—9
74
79
6
—1
—10
—39

—115
110
—554
—43
—247
95

—4,1
4-3,3
—12,1
—0,9
—5,1
4-2,6

Evenals in 1965, doch nu alleen in de eerste snee, zien we een verschuiving
naar de langere stelen, dus een kwaliteitsverbetering. De totale opbrengst is
echter in de GO2 afdeling 4 % lager dan in de controle afdeling. In de tweede snee is de totale opbrengst door GO2 met 3 % toegenomen; de kwaliteitsverbetering is echter minder duidelijk dan in de eerste snee. In de volgende
oogstperiode is dit jaar door CO2 de totale opbrengst niet vermeerderd, terwijl evenmin sprake is van een kwaliteitsverbetering. Ook in de laatste snee
is ondanks veel uren CO2 de invloed hiervan dit jaar niet merkbaar.
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De houdbaarheid van de bloemen werd zoals de volgende tabel toont door
CO2 niet of vrijwel niet beïnvloed.
Houdbaarheid in dagen
Oogstdatum
15/3
12/5
Steellengte
3
4
12,7
8,3
12,3
8,7

+ CO2 chrysal
water
—CO2 chrysal
water

11,8
6,9
11,5
5,2

Het gewicht bij de oogst werd ook niet of vrijwel niet beïnvloed door CO^
De volgende tabel toont het gewicht in grammen per bloem.
Oogstdatum

11/3
-CO2

Steellengte 5
4
3

16/3
-CO2

+ CO2

18,5
14,2
10,8

19,8
15,0
10,8

18,5
14,2
10,8

+ C02
19,6
15,0
10,8

Conclusie
CO2 bemesting van de roos 'Geheimrat Duisberg' vermeerderde dit jaar de
totale opbrengst niet of weinig, doch verbeterde soms de kwaliteit. CO2 heeft
geen invloed op houdbaarheid en vers gewicht van de bloem.

ORIËNTERENDE PROEVEN M E T EEN LANGZAAMWERKENDE
STIKSTOFMESTSTOF BIJ ROZEN

I r . R. A r n o l d B i k e n S. B r o e r
In de zomer van 1966 werden op rozebedrijven twee oriënterende proefjes
met Nitroform aangelegd met als doel de bruikbaarheid van deze langzaamwerkende stikstofmeststof te toetsen.
Bedrijf A
Gewas: zetlingen van 'Super Star', geplant voorjaar 1966. Vooraf werd een
flinke hoeveelheid stalmest gegeven.
Grond: humeuze bovenlaag (org. stofgehalte 27 % ; p H 6,4-6,6) op oude kalkhoudende zeeklei.
Proefopzet: controle, 30, 60, 90 en 120 g Nitroform per m 2 ; controle met
stikstof bemest aan de hand van het bijmestonderzoek (gedurende de
proef twee maal 3 kg kalkammonsalpeter per 100 m 2 ) . Alle vakken met
fosfor, kalium en magnesium overbemest aan de hand van het bijmestonderzoek. Oppervlakte proefvak 4,6 m 2 , 32 planten per vak; twee herhalingen; Nitroform ingeschrepeld gegeven half mei. Het verloop van het
N-watercijfer (mg per 100 g droge grond) staat in de volgende tabel
weergegeven.
Datum
Analyserapport
2 7 - 6-'66
5 - 9-'66
14-10-'66
11-11-'66

Nitroform p. m 2

Controle
15,0
8,1
19,0
13,0

30 g
9,5
7,5
6,7
7,5

60 g
11,0
9,4
8,2
9,7

90 g
9,8
6,1
6,7
9,4

120 g
15,0
9,4
7,8
9,3
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De invloed van de Nitroformgift op het N-watercijfer is in feite alleen bij
het eerste bijmestonderzoek en slechts bij de hoogste gift zichtbaar. Voorts had
de controle gemiddeld een hoger N-watercijfer dan de Nitroformbehandelingen. Het gloeirestcijfer was gedurende de proef voor alle behandelingen laag,
waarbij geen bijzonder effect van Nitroform op deze grootheid naar voren
kwam.
Gedurende de proef werd het gewas alleen visueel beoordeeld. Zichtbare verschillen tussen de behandelingen werden daarbij niet geconstateerd. Nu moet
hierbij worden opgemerkt, dat de waarnemingen ernstig bemoeilijkt werden
door de ongelijke stand van het gewas. Evenmin werden schadeverschijnselen
aan het gewas geconstateerd.

Bedrijf B
Gewas: kasje van driejarige 'Garnette', gesnoeid in januari 1966 na rustperiode, bemest met 1 m 3 stalmest en 3 kg kalkammonsalpeter per 100 m 2 .
Grond: organische stofgehalte v. d. bovenlaag 7 % ; p H - water 7,4; ondergrond licht, kalkhoudend en goed doorlatend.
Proefopzet: behandelingen als bij eerder genoemde proef. Oppervlak proefvak 4 m 2 ; vier herhalingen.
Nitroform gegeven half mei.
Het verloop van het N-watercijfer (mg per 100 g droge grond) staat in
de volgende tabel weergegeven.
Datum
Analyserapport
2 0 - 7-'66
7 - 9-'66
14-10-'66
11—11—'66

Controle
30 g
2,5
11,0
3,9
4,8

4,0
2,4
4,8
4,1

Nitroform p. m60 g
90 g
3,0
4,4
2,6
3,7

5,3
4,4
3,3
4,0

120 g
4,0
3,2
3,3
3,6

Uit deze cijfers komt geen duidelijke invloed van Nitroform op het N-watercijfer naar voren. Van de controle-vakken kan worden opgemerkt, dat hun
stikstofniveau gedurende de proef iets te laag is geweest. Van een invloed
van Nitroform op het gloeirestgehalte, dat bij alle behandelingen gedurende
de gehele proef laag was, is niets gebleken.
Het gewas werd niet speciaal op snee geteeld. De ongelijkmatige stand als
gevolg van de uiteenlopende leeftijd van de scheuten vormde ook in deze
proef een ernstig obstakel voor de visuele beoordeling.
Verschillende malen werd de indruk verkregen, dat de hogere Nitroformgiften een iets betere stand vertoonden dan de laagste gift van 30 g per m 2 . De
kweker zelf was van oordeel, dat hij uit deze kas wat minder bloemen sneed,
maar dat overigens de kwaliteit van de rozen wel goed was.
Conclusie
Beide proeven laten een definitief oordeel over de bruikbaarheid van Nitroform voor rozen niet toe. Deze meststof blijkt zonder bezwaar met grote hoeveelheden ineens te kunnen worden toegediend.
Meer gegevens moeten worden verzameld over de vraag in hoeverre en voor
hoe lang een éénmalige bemesting met Nitroform de stikstoftoestand in de
grond op het voor rozen gewenste niveau kan handhaven. Dit aspect is in
deze proef onvoldoende uit de verf gekomen.
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MEELDAUWBESTRIJDING

M. P. B e u z e n b e r g
De bestrijdingsmiddelenindustrie heeft ons in het afgelopen jaar een zeer
groot aantal middelen voor de bestrijding van meeldauw (Sphaerotheca
pannosa) in rozen ter beproeving aangeboden. Tot voor kort was voor meeldauwbestrijding in de rozencultuur nog geen afdoend bestrijdingsmiddel te
verkrijgen.
De proeven die in het afgelopen jaar met de nieuwe fungiciden zijn genomen,
geven een redelijke tot vrij goede bestrijding van meeldauw.
Door de goede perspectieven die deze proeven bieden zullen waarschijnlijk
binnen afzienbare tijd middelen op de markt worden gebracht, die een goede
bestrijding van meeldauw geven.
Proefnemingen
Proef I
In een oriënterende proef werd gespoten met de nieuwe middelen M 2452,
0.1 % ; N.A.V. 6875 0.1 % en Daconil, 0.25 % . Door Hoechst-Holland werd
ons verzocht eveneens Bulbosan 0.16 % op te nemen in de proeven. Naast genoemde fungiciden werden Eupareen 0.5 % en Wepsyn 0.25 % als controlemiddelen verspoten. Deze proef werd in 3-voud uitgevoerd op de wit gevoelige
cultivar 'Zorina'. Er werd vier keer gespoten bij verschillende weersomstandigheden.
Uit deze proef kwam duidelijk naar voren dat Eupareen en Daconil een behoorlijke bestrijding te zien gaven, doch een zeer hinderlijk residu achterlieten, zodat deze fungiciden niet voor kasrozen kunnen worden geadviseerd.
N.A.V. 6875 laat een hinderlijk residu achter en geeft geen voldoende bestrijding, eveneens Bulbosan. Bovendien is de oplosbaarheid van dit laatste middel minder goed, terwijl in één vak een lichte bladverkleuring voorkwam.
Het fungicide Wepsyn gaf in deze proef geen afdoende bestrijding, ook de nawerking bleek zeer gering. Het poedervormige M 2452 bleek het best te
voldoen van de bovengenoemde middelen. Naast een goede bestrijding heeft
dit fungicide tevens een lange nawerking, terwijl het residu niet hinderlijk is.
Proef II
Naar aanleiding van de eerste proef waarin M 2452 het beste resultaat gaf,
werd een tweede oriënterende proef opgezet. Ook nu werd weer een aantal
nieuwe middelen voor de eerste keer beproefd.
De gebruikte middelen waren: Pipron 0.1 % en 0.075 % ; M 2452 0.1 % ;
Acrex 0 . 1 % ; Hoe. 2873 0 . 0 6 % ; Karathane 0 . 0 4 % ; Daconil 0 . 2 % en
Wepsyn 0.25 %.
De proef werd in 3-voud uitgevoerd op de cultivar 'Zorina', terwijl Pipron
0.1 % en M 2452 0.1 % ook verspoten werden op de wit gevoelige cultivar
'Lovita'. Er werd een drietal keren gespoten bij verschillende weersomstandigheden.
Het fungicide 2873 bleek zeer phytotoxisch. Daconil bleek evenals in de eerste
proef onbruikbaar vanwege het residu. Een slechte bestrijding gaf het middel
Acrex, terwijl het tevens een geringe phytocide werking te zien gaf. Karathane wordt door de cultivar 'Zorina' goed verdragen en geeft een vrij goede
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bestrijding. Ook in deze proef bleek Wepsyn geen afdoende bestrijding te geven, terwijl ook nu de nawerking gering bleek. Het nieuwe fungicide Pipron
gaf in een dosering van 0,075 c/c een minder goede bestrijding te zien dan in
een 0.1 % dosering. Ook nu gaf M 2452 een goed resultaat.
O p 'Lovita' werd door de middelen Pipron en M 2452 een goede bestrijding
verkregen. l i e t beeld van de struiken die zwaar door meeldauw waren aangetast en welke met M 2452 waren behandeld is beter dan dat. waarop een bestrijding met Pipron plaats vond. Zwaar aangetaste struiken vertoonden na
een bespuiting met M 2452 een meer normale stand dan na behandeling met
Pipron : in het laatste geval waren de geïnfecteerde bladeren iets sterker gebobbeld. De nawerking op 'Lovita' is van M 2452 ook beter dan van Pipron.
De indruk bestaat dat beide middelen een weinig krimping van het blad te
zien geven. Daarom werd besloten met deze middelen nogmaals een proef op
te zetten.
Proef I I I
In deze derde proef werden Wepsyn 0.25 °/r ; M 2452 0.1 % en Pipron 0.1 %
met elkaar vergeleken. De proef werd in negenvoud opgezet, om de werking
van de nieuwe middelen zo goed mogelijk te controleren. Evenals in beide
voorgaande proeven werd ook nu weer gespoten op de cultivar 'Zorina'. Bij
verschillende weersomstandigheden werd vier keren gespoten met een week
tussentijd.
Bij beoordeling van de proef bleek, dat een geringe bladkrimping bij M 2452
en Pipron optrad. Wepsyn gaf in alle vakken zeer weinig schade. Het beste
middel met de langste nawerking bleek M 2452 — aangezien de eerste witaantastingen in de vakken met Wepsyn en Pipron voorkwamen.
Morestan rookdozen, ons ter beschikking gesteld door de Agro-Chemie N.V.
te Arnhem, werden eveneens op hun bruikbaarheid getoetst. In de proeven
werd geen afdoende bestrijding verkregen. De meeldauw aantastingen leken
aanvankelijk behoorlijk bestreden, doch na acht dagen was een dermate zware
herinfectie waar te nemen, dat van enige nawerking van dit fungicide niet
kan worden gesproken. Het rookmiddel had op geen van de getoetste cultivars
enige phytocide werking.
Hoewel in dit stadium een definitief oordeel nog niet kan worden gegeven,
vormen deze procfresultaten een aanwijzing dat met het middel M 2452 —
en mogelijk ook met Pipron — bij de bestrijding van meeldauw in kasrozen
aanzienlijk betere resultaten kunnen worden bereikt dan met de tot dusver
verkrijgbare fungiciden. Het onderzoek zal worden voortgezet op een meer
uitgebreid rozensortiment.
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SERING

HET EFFECT V A N E E N BESPUITING MET B-9 BIJ SERING

D r. I r. W. Sy t s e m a
Evenals in 1965 is getracht om zonder in juni de struiken rond te steken,
een goede bloemknopaanleg te verkrijgen. Hiertoe zijn de toppen van de takken bespoten met een B-9 oplossing van 0,5 c/c actieve stof (100 cc B-9 per
liter water). De bespuiting vond één of twee keer plaats. De tweede bespuiting
van groep 4 op ongeveer 15 september, moest achterwege blijven wegens de
weersomstandigheden. Als controle waren twee groepen aanwezig t.w. groep
5 waarvan de struiken niet zijn rondgestoken en groep 6, waarbij dit wel gebeurd is en wel op 16 juni. O p 20 september werden alle struiken rond gestoken. Het trekken vond plaats vanaf 2 januari. Het gebruikte ras was 'Martine'. Per groep waren 9 struiken aanwezig, verdeeld over 9 vakken. De uitgevoerde behandelingen zijn:
1. Een keer spuiten op 2 juni
2. Twee keer spuiten op 2 juni en 12 augustus
3. Een keer spuiten op 16 juni
4. Een keer spuiten op 16 juni, tweede bespuiting is vervallen
5. Niet bespuiten en niet rondsteken
6. Niet bespuiten wel rondsteken op 16 juni
Resultaten
De kwaliteit van de trossen van groep 5 was duidelijk slechter dan die van de
andere groepen. Doordat de struiken van groep 5 niet zijn rondgestoken of
bespoten in juni zijn de trossen tijdens het trekken te lang en wat slap geworden en bleven de nagels fijner dan bij de andere groepen. Zowel het bespuiten (groep 1 t / m 4 ) , als het rondsteken resulteerde in trossen en nagels
van goede kwaliteit. Tevens werd het aantal trossen per tak vermeerderd
door rondsteken en door bespuiten. De tabel toont per behandeling het aantal
takken met 0-6 bloemtrossen per tak, uitgedrukt in procenten van het totaal
aantal per behandeling gesneden takken.
Behandeling
1
2
3
4
5
6

0

1

19
19
36
17
48
34

7
8
8
7
6
6

Aantal bloemtrossen per tak
3
2
4
43
55
29
45
39
28

8
4
4
8
3
10

21
13
21
23
6
20

5

6

1
1
1
0
0
1

1
1
1
0
1
1

Wann.eer de s t r u i k e n niet zijn rondg;estoken (behandeling 5), blijken veel
takken ( 4 8 % ) geen bloemknoppen gevormd te hebben. Door rondsteken
(beh. 6) of bespuiten met B-9 (beh. 1-4) verminderde het aantal bladtakken
duidelijk, doch niet steeds even sterk. Tevens nam in die behandeling het
aantal vierkoppers toe. Zender rondsteken of spuiten (beh. 5) ontstonden dus
veel bladtakken en weinig vierkoppers terwijl de meeste bloemtakken tweekoppers waren.
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Tijdens de proef is in geen enkele groep van planten beschadiging door B O H
waargenomen. Vervanging van B O H door water 7 of 14 dagen n a toediening
is, wat dit betreft, dus niet noodzakelijk.
In een zomerproef werd onderzocht hoe B O H bewaard moet worden. Het
bleek dat bewaring van de 1 % handelsoplossing in bruine flessen gedurende
circa drie maanden bij kamertemperatuur verantwoord is. Bij lage tempera
tuur is bewaring gedurende veel langere tijd, van tenminste een jaar mogelijk.
De voor het gebruik verdunde oplossing kan beter niet bewaard worden of
eventueel gedurende korte tijd bij lage temperatuur.
Conclusie
B O H induceert bloei bij Vriesea splendens. Toepassing in december en de
eerste helft van januari heeft weinig zin. B O H moet als 1 % handelsoplossing in bruine fles, bij voorkeur zo koel mogelijk bewaard worden. Verdunde
oplossingen kan men niet bewaren.
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DIVERSEN

B E W A R I N G EN H O U D B A A R H E I D VAN S N I J B L O E M E N

D r . I r . W. Sy t se m a
Er werd dit jaar aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
1. Een onderzoek naar de invloed van koolzuur- en zuurstofconcentraties bij
twee temperaturen tijdens de bewaring van anjers begon in het laatste
kwartaal van dit jaar. Enkele voorlopige gegevens worden besproken. In
verband hiermede wordt ook aandacht besteed aan de wateropname van
anjer en roos.
2. Het oogsttijdstip en de wijze van bewaren van gerbera gedurende korte
tijd na de oogst.
3. De houdbaarheid van Poinsettia.
4. De houdbaarheid van 'Mimosa'.

De netto wateropname door anjers of roos in grammen per bloem gedurende 24 uren,
aanvangende enkele uren na het snijden. Tijdens de wateropname waren water- en
luchttemperatuur bij elke behandeling gelijk en bedroegen 20° of 3°C.
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Uitvoering van de proeven
De houdbaarheidsbepalingen zijn uitgevoerd bij ca. 20° G. Na half augustus
kon de temperatuur op 20° C constant gehouden worden, waarbij de relatieve
luchtvochtigheid, behoudens enkele uitzonderingen, 60-65 °/o bedroeg. Verdere methodieken worden vermeld bij de hieronder besproken proeven.
Bespreking van de proeven
1. Koelen en bewaren van anjers
Bij twee temperaturen (3° en 20° G) zijn anjers 'William Sim' bewaard in
verschillende concentraties koolzuur en zuurstof. Het nog kleine aantal proeven gaf enige aanwijzingen, dat een verhoogde koolzuurconcentratie gunstig
kan zijn voor de houdbaarheid na de bewaring. Na de bewaring, evenals enkele uren na het snijden, zijn de bloemen een weinig uitgedroogd. Dit waterverlies wordt opgeheven door de bloemen enkele uren in water te plaatsen.
Vooral de eerste paar uren is de wateropname groot. De bijgevoegde grafiek
toont de netto wateropname. Deze is weergegeven als de gewichtstoename per
bloem in grammen (g) gedurende 2 - 4 - 8 - 2 4 uren. De gegevens zijn gevonden bij bloemen die na het snijden enkele uren droog gelegen hebben. Zowel bij de roos ('Dr. A. J. Verhage') als bij de anjer is de wateropname bij
hogere luchttemperatuur (20°) groter dan bij lagere luchttemperatuur (3°).
In tegenstelling tot de bij de gerbera gevonden resultaten, is de wateropname
na een droge periode hier niet afhankelijk van de watertemperatuur,
zie grafiek pagina 113
2. Gerbera pluktijdstip, bewaring en wateropname
2.1 In een viertal proeven in de maanden juni tot half oktober werd de houdbaarheid vergeleken van 's middags en 's morgens gesneden bloemen.
De koelproeven zijn uitgevoerd bij 3° C, behalve proef V, waar 5° G gebruikt werd. In proeven I t / m I V werden de 's middags gesneden bloemen
tot de volgende morgen gekoeld, met de stelen in water. Daarna lagen
de bloemen 6 uren droog bij 20° G, konden vervolgens 2 uren op een koele
plaats water opzuigen en kwamen daarna in de vaas. De morgenoogst
werd de dag na de middagoogst gesneden, daarna behandeld als de
middagoogst na het koelen. Het aantal bloemen per groep wordt bij elke
proef aangegeven. Steeds werden 5 bloemen in een vaas gezet. In proef I V
werd met 4 selecties gewerkt, in de andere proeven werd steeds eenzelfde
selectie gebruikt.
Resultaten van de proeven I-IV
Het bleek, dat de houdbaarheid van de bloemen niet afhankelijk was van
de waterhoeveelheid in de emmer tijdens het koelen. De bloemen kunnen daarom even goed in een laag van 10 cm als in een laag van 30 cm
water worden gezet tijdens het koelen. Een invloed van chrysal in het
vaaswater tijdens de bepaling van de houdbaarheid van de bloemen bij
20° C werd evenmin gevonden. In de volgende tabel zijn de gemiddelde
waarden van de houdbaarheid in dagen weergegeven van 's middags en
's morgens gesneden bloemen, ongeacht de waterhoeveelheid tijdens het
koelen of de toevoeging van chrysal in de vaas bij de bepaling van de
houdbaarheid.
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Proefnr.

middag
oogst

morgen
oogst

aantal bloemen
per behandeling

I
II
III
IV selectie 1

15,0
18,2
15,6
16,9
16,0
15,5
16,9

14,7
17,9
14,1
16,0
16,3
14,5
16,5

40
40
80
40
40
40
40

2
3
4

De houdbaarheid van de 's morgens en 's middags gesneden bloemen
blijkt in al deze proeven niet te verschillen.
2.2 In de proeven V tot en met X werd van augustus tot december nagegaan
of Gerbera bloemen 1-2 dagen droog bewaard kunnen worden. Tevens
werd aandacht geschonken aan de wateropname van de bloemen na een
periode droog bewaren.
Resultaten van de proeven V - X
I n proef V werden de bloemen 1 dag nat of droog gekoeld bij 3° C. In
proef V I werden de bloemen 1-2 dagen droog bewaard, de eerste dag
koud (3° C ) , de tweede dag bij 15-20° G, vrij warm dus. Na de droge
periode konden de bloemen 2 uren op een koele plaats water opzuigen
voordat ze in de vaas gezet werden. Per behandeling waren 40, per vaas
5 bloemen aanwezig. De gebruikte dozen waren normale bloemendozen
met 40 bloemen per doos.
Hieronder volgen de behandelingen en de houdbaarheid in dagen.
Proef
V

VI

behandeling
1 dag 3° in dichte doos
1 dag 3° in open doos
1 dag 3° als bos in 10 cm water (met zakje)
1 dag 3° als bos in 10 cm water (zonder zakje)
1 dag 3° als bos, droog
Controle (na snijden 2 uur water opzuigen, daarna vaas)
1 dag 3° + 1 dag 15—20° (dichte doos)
1 dag 3° dichte doos + 6 uren droog 20°
1 dag 3° + 1 dag 15—20° (bos met zakjes)
1 dag 3° ((bos met zakjes) + 6 uren droog 20°

houdbaarheid
dagen
19,2
19,6
19,1
18,7
16,8
15,3
14,1
13,4
12,7
14,8

Uit de tabel blijkt dat 1-2 dagen droog koelen de houdbaarheid vrijwel
niet vermindert.
In de volgende, nog onvolledige reeks proeven ( V I I - X ) zijn aanwijzingen verkregen dat gerbera bloemen na een droge periode meer water
opnemen als de watertemperatuur hoger is dan de luchttemperatuur.
Het verband tussen de hoeveelheid opgezogen water en de houdbaarheid
was nog niet duidelijk. Het kromtrekken van de stelen na een droge periode kon volgens voorlopige waarnemingen voor een groot deel voorkomen
worden, door de bloemen stijf in papier gerold, tenminste vier uren water
te laten opzuigen.
2.3 Voorlopige

conclusies

Gerbera bloemen kunnen even goed 's middags als 's morgens geoogst
worden. Droog koelen na de middagoogst is verantwoord, als maximaal
2 dagen gekoeld wordt. Daarna dienen de bloemen 4-8 uur, stijf ingerold, water op te zuigen.
115

3. De houdbaarheid van Poinsettia
3.1 O m verlies van melksap na het snijden te voorkomen, moet dit melksap
stollen. Dit gebeurt als het onder,eind van de steel in heet water gehouden
wordt (z.g. „dichtgebrand" wordt). Na het „dichtbranden" moet men
de steel bijsnijden binnen het gedeelte dat met het hete water in aanra-

Poinsettia

'Cardinalis'

Linker tak aangesneden en in ivater gezet. Rechter tak aangesneden door het stengeldeel
dat één seconde in water van 100°C is gehouden, waardoor het melksap stolt, en in
tvater gezet
Toestand na vier dagen

king is geweest en in de vaas zetten. Het verband tussen watertemperatuur en melksapstolling is onderzocht. Per behandeling werden steeds
drie stelen gebruikt.
O p 25 november werden per behandeling 10 en per vaas 5 Poinsettiatakken in water, chrysal (15 gram/liter) of florasef (3,5 cc/liter) oplossing gezet. Eerst zijn de takken voor de stolling van het melksap met de
ondereinden van de stelen één seconde in water van 100° C gehouden en
vervolgens bijgesneden.

3.2

Resultaten
In een reeks behandelingen werd de minimumtijd bepaald, die bij verschillende watertemperaturen het melksap van het ras 'Cardinalis' doet
stollen. De volgende tabel toont de resultaten.
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Minimumtijd voor melksap stolling

Watertemperatuur in °C
60—70°
75"
80°
90°
95°
00°

meer dan 1 minuut
25 seconden
15
10
„
3
1

De stolling verloopt dus zeer snel in kokend water. In de volgende proef
zijn temperatuur en tijdsduur aangehouden van de laatste behandeling.
De houdbaarheid in dagen na de behandelingen van de op 25 november
aangevangen proef wordt in de onderstaande tabel getoond. Ook de invloed van het dichtbranden op de houdbaarheid blijkt uit deze tabel.

Ras

behandeling

houdbaarheid in dagen
steel dichtgebrand
steel niet dichtgebrand

water
chrysal
florasef

11,5
15,6
10,1

water
chrysal
florasef

8,1
19,4

'Cardinali.

'Paul

4,8
8,4
6,8

Mikkclsen'

Uit de tabel blijkt het volgende.
De houdbaarheid wordt niet vergroot door Florasef, wel door Chrysal.
Door dichtbranden wordt de houdbaarheid verlengd.
Tijdens de proef bleek, dat in water en Florasef het blad en het scherm
betrekkelijk snel slap worden, gepaard gaande met bladval, en nooit de
stevigheid verkrijgen die met Chrysal verkregen wordt. In Chrysal echter
treedt bladverbranding op, die soms wel hinderlijk is. Komende proeven
moeten een oplossing geven voor dit probleem.

3.3 Conclusi
De houdbaarheid van Poinsettia als snijbloem wordt verlengd door het
dichtbranden van de steel (één seconde in kokend water) en het gebruik
van Chrysal. Een juist gebruik van dit middel moet nog gevonden worden
vanwege de optredende bladverbranding.

4. De

houdbaarheid

"Mimosa'

In een oriënterende proef in december werd de invloed van Mimosa-chrysal
op ontwikkeling en houdbaarheid van Mimosa onderzocht.
Mimosa-chrysal is een van chrysal afgeleid mengsel, dat speciaal samengesteld
is om in knop gesneden Mimosa op de vaas open te laten komen en enkele
dagen in goede conditie te houden.
Een Acaciasoort, aangeboden onder de naam Mimosa 'Motteana' kwam in een
oplossing van 16 gram Mimosa-chrysal per liter water, bij 20° C goed open
117

en bleef 6-7 dagen in goede conditie. In water kwamen de bloemknoppen
niet goed open en verdroogden de bloempjes in 3 dagen. Het leek gunstig

Acacia 'Motteana' ("Mimosa"), met gekleurde knop in de vaas gezet, linker tak in
water, rechter lak in mimosa-chrysal, bij 20°C. Toestand na 3 dagen op 9 december 1066

voor de bloemontwikkeling om bij de aanvang de temperatuur van de oplossing in de vaas iets te verhogen tot ongeveer 30° G.
De waarnemingen zullen in 1967 voortgezet worden.

il8

ONDERZOEK M E T GEBAKKEN BLOEMPOTTEN

P.

d. Z w a a r d

Deze proef werd opgezet naar aanleiding van de vraag van de N.A.K.S. afd.
zaadcyclamen of de mogelijkheid aanwezig is, een nader onderzoek in te stellen naar uniformiteit en kwaliteit van de aardewerkpotten.
Deze werd gesteld, doordat van verschillende zijden klachten waren binnen-

Na 2 mnd. reeds duidelijk verschil bij de planten in potten met een
opnamevermogen, welke via inkuilen zich van vocht moeten voorzien

verschillend

gekomen, dat schade in de gewassen was ontstaan door ongelijkheid in de
kwaliteit van de aardewerkpotten.
O m hierin meer klaarheid te brengen werden vele monsters van 8 cm bloempotten op vochtopnamevermogen onderzocht.
a. Onderzoek

potten

De onderzochte potten werden vooraf in een droogkast bij 40° C uniform nagedroogd en daarna één uur in ± 1 cm water geplaatst (80 ml.). Na opmetingen bleken deze 8 cm potten een variatie van minimaal 3 ml tot maximaal
35 ml opnamevermogen te hebben. Deze potten waren niet van één fabrikaat.
Enkele fabrikaten gaven de volgende resultaten te zien:
a. van 3 ml tot 22 ml opname per uur
b. van 4 ml tot 10 ml opname per uur
c. van 7 ml tot 15 ml opname per uur
d. van 28 ml tot 33 ml opname per uur.
b. Cultuur proeven met onderzochte

potten

Jonge Cyclamen-planten werden opgepot in potten waarvan de opnamecapaciteit vooraf was vastgesteld. De planten werden op twee verschillende manieren opgekweekt.
1. Een partij werd normaal opgepot en normaal in een vochthoudend medium ingekuild. Wanneer het vochthoudend medium iets begon uit te
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TEELT V A N POTPLANTEN IN K U N S T S T O F P O T T E N O P
ZANDBEDDEN

P. v. d. Z w a a r d
De eerste oriënterende proefjes met kunststofpotten op zandbedden werden dit
jaar opgezet met cyclamencultuur. De opzet bij deze cultuurmethoden was
om bij de arbeidsintensieve potplantenteelt via dit systeem tot arbeidsbesparing te komen. Wanneer met kunststofpotten op zandbedden wordt gewerkt,
dan wordt het inkuilen van de potplanten geheel overbodig.
Doordat via de potwand geen verdamping kan plaats vinden, bestaat geen
enkel bezwaar om de potten niet in te kuilen. De benodigde hoeveelheid water
die voor de groei van de plant nodig is, kan via de bodemgaten van de plastic-

Goede wortel, blad en bloemontwikkeling van Cyclamencultuur in plastic pot opzandbed
pot, vanuit het vochtig zandbed worden opgenomen. Dit kan alleen wanneer
de potten bij het wegzetten op het zandbed even worden aangedrukt, zodat de
gaatjes in de potten met zand gevuld zijn en dan als capillairen kunnen werken.
Opzet van Proefjes
Hierbij werden Cyclamen als proefplanten gekozen, dit i.v.m. het feit dat
cyclamencultuur veel arbeid vraagt en tevens vrij veel water in het groeiseizoen nodig heeft. Wanneer deze cultuurmethode bij de Cyclamen met goed
gevolg toegepast zou kunnen worden, dan zou dit zeker ook bij vele andere
culturen mogelijk zijn. De cyclamen voor deze proefjes werden 28 december
1965 gezaaid en in maart 1966 in kleine halfhoge 8 cm plasticpotten opgepot. Als potgrond werd een voedzame, humusrijke ( ± 50 % zwartveen)
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grond gebruikt. Na het oppotten werden de plantjes direct op zandbed geplaatst en verkregen daarna alléén water via het zandbed. Fijn rivierzand is
wellicht het beste voor toepassing van zandbed.

Opzet zandbedden
Tafels met een ondergrond van asbestplatcn met gaatjes en kieren, verhoogde randen door 'panlatten' van 2 x 3 cm, het geheel afgedekt met dun P.V.C.folie, waarin enkele 'spijkergaatjes' per m 2 zijn aangebracht. Deze zg. spijkergaatjes zijn van zeer groot belang. Deze moeten nl. na het 'begieten' van
het zandbed al het overtollige water afvoeren.
Alleen het water moet uitzakken, terwijl het zand op z'n plaats blijft.
Dit kan op zeer uiteenlopende manieren worden toegepast. De volgende systemen werden beproefd.
Bevochtiging van zand:
A.
Bevochtiging via plastic 'gietdarm'

Zandbed met watervoorziening via 'gietdarm'
Dit is een slang van zeer dun plastic, welke aan beide zijden is voorzien van
vele kleine gaatjes. De slang is 6 cm breed en heeft daardoor weinig weerstand. Door de slang met de waterleiding te verbinden kan de watervoorziening gemechaniseerd of zelfs geautomatiseerd worden (zie foto).
B.
Asbestgolf plaatsysteem
Deze methode werd ook in Wageningen bij het I.T.T. door Dr. Germing ge123

bi'iiikt (zie tuinbouvvgids 1966 blz. 3 7 3 ) . Bevochtiging onderdoor, via plasticpijp welke van. ^r.r.tj'.'s ''s voorzien (zie f o t o ) .

Asbestgo.,r

..md-bcd lidtcrvoorzuniug

van onder uit iocgcvoerd

c.
'Volmatic

systeem'

Volmatic zandbedsysteem
Op voorgrond en midden dunne slangetjes zichtbaar, welke iets omhoog zijn getrokken
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Deze bestaat uit watertoevoeging via kleine dunne slangetjes met 3/4 m m openingen, waarvan ± 4 per m 2 door bodemzandbed in het zand komen en daardoor via de aanvoer van een 'moederslang' het zand kunnen bevochtigen (zie
foto).
Ontwikkeling proefplanten
De Cyclamen ontwikkelden zich zeer goed en zijn alleen in de 8 cm kunststofpotten in bloei gekomen. In oktober ontwikkelde zich de bloei. Geen enkele
plant is uitgevallen. Voldoende bladontwikkeling vond plaats gevolgd door
een rijke bloei, zelfs tot in maart 1967. De bijvoeding is niet via het zandbedsysteem toegepast, doch apart toegediend in een oplossing van 2 g per 1 van
hoogwaardige mengmest in 3-1-2-verhouding. In totaal werd per plant in 8
cm pot 1 g kunstmest over het gehele seizoen toegediend.
De plantontwikkeling was op de drie bevloeiingssystemen goed. De planten
gaven onderling geen verschillen te zien.
Conclusie
Uit deze oriënterende proefjes is duidelijk gebleken dat het mogelijk is, Cyclamen in kunststofpotten en op zandbed te kweken. Dit gaf een grote arbeidsbesparing door het wegvallen van het potten inkuilen en door vereenvoudiging
van water geven. Het eindprodukt was van goede kwaliteit. Na 10 maanden waren alle planten reeds tot bloei gekomen. Geen enkele plant was uitgevallen. In 1967 zullen uitgebreide proeven worden opgezet, waarbij ook de
bemesting via zandbed zal verlopen en bovengenoemde systemen meer zullen
worden vergeleken om te vinden welke systemen de voorkeur verdienen.
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PLASTICPOTTEN OP G O O T - Z A N D C U L T U U R

P.

d. Z w a a r d

Ter vervanging van schotels op planken werd een klein oriënterend proefje
opgezet met goot-zandcultuur. Hoewel er verschillende kunststof- en asbestgoten in de handel zijn, werd dit proefje opgezet met doorgezaagde 10 cm
plastic regenafvoerpijpen.
Opzet goot-proefje
De goten werden boven een zijtafel trapsgewijs opgesteld. De zijtafel lag zeer
gunstig voor deze proef nl. aan de Noord-zijde. Door deze wijze van opstellen

'Gootzandsysteem'
met watcrcanvocr
bruikbaar.
Bij tra psgeieijze opstelling

op het hoogste punt.
40%
ruiiiite-rrinst

Voor plastiepoteultuui

goid

was het mogelijk 40 ri plaatsruimte te winnen. De goten werden in haken
opgehangen, welke waren bevestigd aan schuin opgestelde 'liggers1 (zie foto).
In de lengterichting werd een afschot van zh 5 cm op 10 m lengte goot gegeven. Door d: S cm fijn rivierzand onder in de goot aan te brengen, was het
mogelijk de 8cm plasticpotten een 'vaste' plaats in de goot te geven.
Watertoediening
Deze werd uitgevoerd door een dunne afvoer van de waterleiding, bij het
hoogste punt van de goot aan te brengen. De kraan kon dan ± 10 minuten
openstaan voordat de goot 'verzadigd' was van water. O p het laagste punt was
een kleine opening aangebracht om het overtollige water af te voeren. O p deze
wijze was het mogelijk alle planten mechanisch van water te voorzien.
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Conclusie
Het goot-systeem heeft vele voordelen in vergelijking met het schotelsysteem.
Elke schotel op een kwekerij is één probleem méér, nl. het gieten van planten
in een schotel is een moeilijke zaak en kan alleen door de beste vakmensen
gebeuren en verloopt dan nog maar nauwelijks goed. Het blijft altijd een moeilijke zaak om net niet te veel water te geven en ook net niet te weinig.
In een aflopende goot met 'zandbed' kan men nooit te veel geven, daar het
overtollig water wordt afgevoerd. Dit systeem geeft minder problemen en
daarnaast een grote werkbesparing.

MECHANISCHE POTBEVLOEIING
P. v. d. Z w a a r d
Naast de zandbedproeven werd ook een klein oriënterend proefje opgezet met
potbevloeiing.
In de plaats van schotels op de plank werden vaste steunpunten aangebracht
met dunne slangetjes met 2 m m openingen. Deze slangetjes werden door

Mechanische potbevloeiing (geen druppelbevloeiing)
opening, waardoor verstopping uitgesloten is

doch met slangetjes met 2 mm

'moederslangen' gevoed, die op zich weer aan de waterleiding waren gekoppeld.
Bij dit systeem werden ook Cyclamen in kunststofpotten ingeschakeld.
De laatste 5 maanden vóór de bloei werden deze planten via dit systeem van
water voorzien. Door één handomdraai aan de kraan was het mogelijk alle
planten van water te voorzien. Wateroverlast was niet mogelijk, daar overtollig water direct wegloopt. Alle planten, op deze wijze gekweekt, zijn tot
een goed eindprodukt uitgegroeid.
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HET BELANG V A N EEN GOEDE pH I N ZAAI- EN S T E K M E D I U M

I r . R. A r n o l d B i k
Het is bekend, dat de p H van het groeimedium een grote invloed op de ontwikkeling van de plant uitoefent. Dat dit ook geldt voor het zaai- en stek-

Ontkiermnn vaniienoniazaad:
0, KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, rcsp. 0 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 g koolzure kalk
per liter turfstrooisel
medium moge uit de volgende proefresultaten blijken.
Opzet van de proef
Als proefsubstraat werd turfstrooisel gekozen. Dit materiaal bezit van nature
een lage p H (ca. 3,8). Door variatie van de kalkgiften kan men op eenvoudige wijze objecten met een verschillende p H verkrijgen.
Aan het turfstrooisel werden de volgende zes giften koolzure kalk toegevoegd:
0 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 g per liter. Nu vervult kalk bij de bemesting een
dubbelrol. Deze meststof heeft niet alleen ten doel de p H van het substraat op
te voeren, maar treedt tegelijkertijd op als leverancier van de belangrijke
voedingsstof calcium. O m een beter inzicht in de werking van de koolzure
kalk te verkrijgen werden in de proef nog trappenseries opgenomen van
twee andere calciumverbindingen met een veel geringer effect op de p H van
het substraat. Deze meststoffen waren gips, (calciumsulfaat) en dubbelsuperfosfaat (primair calciumfosfaat). De giften van elke van deze verbindingen
waren, voor wat het calcium betreft, aequivalent met de corresponderende
trappen uit de kalkserie.
Gipsserie: 0 - 0,68 - 1,36 - 2,04 - 2,72 - 3,40 g per liter turfstrooisel.
Dubbelsuperserie : 0 - 1,17 - 2,34 - 3,51 - 4,68 - 5,45 g per liter turfstrooisel.
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Daar het object met 0 g per liter in alle drie series identiek is, kon het aantal
controle-objecten tot één worden teruggebracht. O p de aldus verkregen turfstrooiselobjecten werden achtereenvolgens een zaaiproef met Begonia en Cyclamen en een stekproef met Begonia gedaan.
Chemische toestand van het substraat
Een week na de bovenbeschreven behandelingen werden de p H (-water) en
het specifieke geleidingsvermogen bij 25° C bij een extractieverhouding 1 : 25
gemeten. Het specifieke geleidingsvermogen van het waterige grondextract is
een maat voor het totaal-gehalte aan opgeloste zouten in het substraat. De
uitkomsten van beide metingen staan in tabel 1 weergegeven.
Tabel 1. pH-water en specifiek geleidingsvermogen (mmhos) en bij 25 °C van turfstrooisel één week na de behandeling.
Trap
Kalkserie :
pH-water
spec. gel. verm.
Gipsserie:
pH-water
spec. gel. verm.
Dubbelsuper serie
pH-water
spec. gel. verm.

Ie

2e

3e

4e

3,86
0,25

4,28
0,23

4,71
0,26

5,17
0,23

6,10
0,24

6,85
0,26

3,86
0,25

3,40
0,88

3,31
1,40

3,26
1,65

3.24
1,97

3,22
2,38

3,86
0,25

3,42
0,68

3,28
1,01

3,22
1,30

3,20
1,68

3,18
1,87

De cijfers uit tabel 1 tonen aan, dat de giften koolzure kalk de p H van het

Ontkieming van Cyclamenzaad:
0, KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, resp.
per liter turfstrooisel

0 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 g koolzure kalk

turfstrooisel duidelijk hebben verhoogd. Het effect van gips en dubbelsuper
op de p H , was zoals werd verwacht, veel geringer. De p H is bij beide stoffen
juist iets gedaald. De pH-daling in een zwak zure grondsuspensie als gevolg
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van toevoeging van een neutraal zout is in de bodemchemie een bekend verschijnsel en staat er te boek als de 'zoutschok'. Het zoutgehalte blijkt door
kalktoevoeging niet te worden veranderd. Dit is toe te schrijven aan de buitengewoon geringe oplosbaarheid van koolzure kalk. Daarentegen hebben de
beide andere meststoffen het zoutgehalte aanmerkelijk verhoogd, gips nog meer
dan dubbelsuper.
Zaaiproeven met Begonia en Cyclamen
Foto 1 op blz. 128 laat de ontwikkeling van de Begonia-plant bij de zes kalktrappen zien, ongeveer 2 maanden na de uitzaai. Foto 2 op blz. 129 toont de
ontwikkeling van de Cyclamen-planten, ongeveer 3 maanden na de uitzaai. O p
beide afbeeldingen is de gunstige invloed van de koolzure kalk op de opkomst
van het zaaisel en de groei van de zaailingen waar te nemen.
Voor de ontkieming van het Begoniazaad ligt de optimale gift met koolzure
kalk bij 1,0 - 1,5 g per liter turfstrooisel, voor die van het Cyclamenzaad bij
1,5 - 2,0 g per 1turfstrooisel.
In tegenstelling met de kalkserie waren de gips- en dubbelsuperobjecten zonder uitzondering slechter dan de controle. H e t ongunstige effect van dubbel-

Wortelontwikkeling van Begoniastek:
0, KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, resp.
per liter turfstrooisel

0 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 g koolzure kalk

super bleek nog groter dan dat van gips. Bij de hogere giften moet dit nadelige effect zonder twijfel worden toegeschreven aan een te hoog zoutgehalte.
Bij dubbelsuper was bij een specifiek geleidingsvermogen van 1,01 m m h o /
cm in het geheel geen opkomst meer, bij gips was dit pas het geval bij 2,38
mmho's/cm. De pH-daling bij beide calciumzouten kon ook nog een bijkomend
ongunstig effect hebben uitgeoefend.
Ingeval van een gunstig Calciumeffect zou men bij de laatste gift van gips of
dubbelsuper een beter resultaat mogen verwachten dan bij de controle. Hier130

van was, zowel bij gips als dubbelsuper, echter geen sprake. Men moet dus wel
tot de slotsom komen, dat het gevonden gunstige effect van de bekalking
direct voortvloeit uit de verhoging van de p H van het substraat. Kennelijk
reageert de zaadontkieming bij beide gewassen ongunstig op een te hoge concentratie van de waterstofionen in het substraat. Het optimale pH-traject
was voor de ontkieming van Begoniazaad 4,7 - 5,2, voor die van het Cyclamenzaad 5,2 - 6,1.
Stekproef met Begonia
Zoals foto 3,blz. 130, laat zien, had de kalktoevoeging een sterk gunstige invloed
op het aanslaan en de wortelontwikkeling van het Begoniastek. Bij het controleobject werd bij de langste wortel een lengte van gemiddeld 1,2 cm gemeten,
bij de laagste kalkgift echter gemiddeld 10,9 cm. Kalk bleek niet alleen de
lengtegroei, maar ook de vertakking van de wortels te bevorderen. Evenals
bij de zaaiproeven bracht toevoeging van gips of dubbelsuper een verslechtering teweeg. De stekken van de dubbelsuperobjecten hadden op het moment
van de foto-opname, dat was lj/i maand na het uitzetten in het medium, nog
praktisch geen wortel gevormd. De optimale gif» van koolzure kalk voor het
aanslaan en de wortelontwikkeling van het Begoniastek was 1,5 g per 1 turfstrooisel, hetgeen correspondeerde met een p H van omstreeks 5,2.
Conclusie
De pH van het medium oefent een grote invloed uit op de zaadontkieming
en wortelvorming en -ontwikkeling van stek. Indien men zure materialen, zoals turfstrooisel of tuinturf, in onvermengde toestand als zaai- of stekmedium
gebruikt, zal men i.h.a. vooraf de p H ervan moeten verhogen. Hiertoe kan
men het beste een koolzure kalkmeststof, al of niet magnesiumhoudend, aanwenden. De benodigde gift koolzure kalk bedraagt voor turfstrooisel ongeveer 1,5 kg per m 3 . Voor tuinturf wordt die gift geschat op 2,5 kg per m 3 . Voor
het stekken van zuurminnende gewassen, zoals Ericaceeën, zal men veel minder
of helemaal geen koolzure kalk behoeven toe te voegen.
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ERVARINGEN M E T N I E U W E BESTRIJDINGSMIDDELEN

M. P. B e u z e n b e r g
Undeen
(2Tso-propoxy-fenyl-N-methylcarbamaat), een produkt van Agro-Chemie
N.V. te Arnhem. Door zijn brede werking en geringe giftigheid verdient het
in vele gevallen de voorkeur boven de zeer giftige fosforesters. H e t residu,
dat het middel achterlaat, is niet buitengewoon hinderlijk. Dit carbamaat
werkt tegen bladluizen, wantsen, dop- en schildluizen en tripsen. Alle plantendelen moeten flink geraakt worden bij de bespuiting. Het middel moet in een
0,1 % dosering gebruikt worden. In vele buitencultures kan het middel te prefereren zijn boven de tot dusver aangeraden middelen, aangezien de werkingsbreedte hier van groot belang is. Anjermoerplanten verdragen Undeen gemengd met Zineb 0,2 c/o goed. O p een zeer groot aantal chrysantenrassen in
de jaarrondteelt is het carbamaat met goed resultaat beproefd. Adiantum
verdraagt het middel eveneens, hoewel de waslaag licht wordt aangetast.
Proefsgewijs kan ook op andere varens met een concentratie van 0,075 %
worden gewerkt.
5089
Dit middel, een organische fosforverbinding, werd beschikbaar gesteld door
Agro-Chemie N.V. te Arnhem. Het werd verspoten in een concentratie van
0,1 % . No. 5089 toegepast in de rozenteelt tegen resistente spintmijten gaf
onvoldoende bestrijding. Het middel bleek niet fytotoxisch. Ook bespuitingen
op Gerberabloemen en op de rozencultivars 'Zorina' en 'Canadian Centennial'
gaven geen schade.
Acrex
Een produkt van Murphy, werd ons aangeboden door de firma Boon te
Utrecht. Dit spintmiddel (isopropyl-2(l-methyl-n-propyl)-4,6 dinitrophenyl)
werd verspoten in een 0,1 % dosering. Acrex heeft een goede ei-, larven- en
spintdodende werking. De fytocide werking van dit middel bleek op een groot
aantal jaarrond chrysanten rassen groot. O p bepaalde rozencultivars lijkt dit
middel minder agressief, mits het in het goede groeistadium wordt toegepast. De vele beperkende maatregelen die moeten worden gesteld aan dit acaricide maken Acrex minder aantrekkelijk voor gebruik.
Milbex
Dit acaricide (chloorfenyl-thio-diazo-trichloorbenzeen en bischloor fenyl
ethanol) werd ons ter beschikking gesteld door de Orgachemia te Boxtel. Het
doel was dit middel ook in de bloementeelt op zijn bruikbaarheid te testen.
Verspoten in een 0,1 % concentratie liet de ei- en spintmijten doding zeer te
wensen over. O p diverse rozencultivars bleek het middel te fytotoxisch te zijn
voor gebruik.
Nissol
Orgachemia te Boxtel bood ons dit spuitmiddel aan. Verspoten in een 0,1 %
dosering bleek de werking niet goed. Ei- en spintmijtendoding waren onvoldoende. Dit spintmiddel had op diverse rozencultivars een fytocide werking.
Eupareen
zie Gerbera — botrytis bestrijding
zie Hydrangea — meeldauw en botrystisbestrijding
Kelthane MF
zie Bladplanten — spintbestrijding
zie Hydrangea — spintbestrijding tijdens de trek.
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PRAKTIJKPROEVEN MET METHYLBROMIDE
M. P. B e u z e n b e r g
In het afgelopen jaar is een aantal grondontsmettingsproeven beoordeeld.

'"•,"t> '
:

*

•

^0
Anjer
C. controle
M. met methylbromide

ontsmette grond; schade aan planten

waarbij de grond was behandeld met methylbromide. Deze proeven waren

uitgevoerd in samenwerking met de bestrijdingsmiddelenindustrie (Agroc h e m i e te Arnhem en Ligtermoet te Rotterdam). De ontsmetting had ten doel
plantenparasitaire schimmels te doden. Voor de behandeling werd methylbromide gebruikt uit drukbussen en cylinders. In alle objecten werd 75-100 g
per 1m 2 gedoseerd.
Door deze proeven is een aantal praktische regels naar voren gekomen dat
doorslaggevend is voor het slagen van de begassing. In de eerste plaats is het
volkomen afsluiten van de te behandelen grond met een polyethyleen folie
(van 0.05-0.07 dikte) noodzakelijk.
Wordt hieraan onvoldoende aandacht besteed dan zal de ontsmetting zeker
falen. Voorts dient de grond voldoende vochtig te zijn (plantklaar). Een
grondtemperatuur van minstens 10° C is noodzakelijk. Ook moet er voldoende
ruimte gemaakt worden tussen grond en polyethyleenfolie, bv. met behulp
van kistjes, opdat het vrijkomende gas zich gemakkelijk kan verspreiden.
Naar buitenlandse gegevens kan geen ontsmetting plaatsvinden op gronden
met een hoger afslibbaar gehalte dan 40 procent.
Vollegrondcultuur
Als bewijs dat de behandeling met methylbromide goed is uitgevoerd dient
op gronden waar vrij veel onkruid voorkwam deze praktisch schoon te blijven
(behalve van levermossen en van enkele hardnekkige of moeilijk te bestrijden
wortelonkruiden) bv. Nasturtium palustre (Aalsmeers' Ondergang).
In alle proeven is het grote groei-stimulerende effect van methylbromide
sterk op de voorgrond getreden. De planten maken vlug een zeer goed wortelgestel en gaan vlugger van start dan in onbehandelde grond.
Deze waarneming heeft een paar kwekers er reeds toe aangezet praktisch alle
grond op hun bedrijven te laten ontsmetten. De schimmeldoding was in alle
proeven die goed waren uitgevoerd zeer bevredigend.
Am. anjers
In een drietal proeven werd Phialophora in anjers goed bestreden. In een
proef die in 1964 werd uitgevoerd, is tot nu toe geen ziek gevonden, terwijl
het controlebed inmiddels volledig is afgestorven. In alle proeven werd echter
het gewas beschadigd (afsterven en insnoeren van enkele scheuten en soms
van de gehele plant).
Met het oog op deze beschadiging kan methylbromide niet voor anjers worden aangeraden, tenzij voor de schadelijke nevenwerking een oplossing wordt
gevonden.
Chrysant
Grond bestemd voor de jaarrondcultuur van chrysanten werd behandeld met
100 g / m 2 methylbromide. De stand van het gewas 8 weken n a de ontsmetting van de grond is uitstekend. De planten vertonen een zeer krachtige groei
die voor het najaar buitengewoon goed is te noeriien.
Gerbera
Een proef met Gerbera's in onvoldoende afgesloten tabletten blijkt, gezien het
zeer vele onkruid dat opkomt, niet het beoogde resultaat op te leveren. Enige
zieke, door Phytophthora aangetaste planten werden reeds gevonden. Bij deze
proef sloegen de Gerberaplanten in de chemisch ontsmette grond echter vlugger aan dan de planten in gestoomde grond.
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Gerbera
A. Besmette grond
B. Niet ontsmette grond
C. Ontsmet met 125 gr/m'1

Euphorbia

methylbromide

julgens

Grond besmet met Fusarium solani en Thielaviopsis basicola bestemd voor
Euphorbia fulgens werd ontsmet met 75 g / m 2 methylbromide. Als gevolg van
verschillende grondtypes in de oude kas kan de proef helaas onvoldoende worden beoordeeld. Er is nl. een zeer duidelijk groeiverschil op te merken tussen
de groei van de planten op de nieuwe en op de oude grond, dit verschijnsel is
eveneens het geval bij de nog voorkomende schimmelaantasting. Hier is echter de mogelijkheid dat reeds besmet plantmateriaal werd gebruikt, evenmin
uitgesloten. Ook in deze proef vertoonden de planten een uitstekende groei.
Potgronden
In een proef ter bestrijding van wortelrot in Cyclamen werd van zwaar met
Thielaviopsis en Nectria besmette zaai-, verspeen- en oppotgrond een gedeelte ontsmet met 310 g / m 3 methylbromide en een gedeelte gestoomd. I n
beide behandelingen werden de schimmels afdoende bestreden. De planten
gezaaid in chemisch ontsmette grond waren iets eerder verspeenbaar dan die
in gestoomde grond.
Deze proef is voor veel Cyclamenkwekers aanleiding geweest, eveneens een
gedeelte van hun grond te laten gassen in plaats van te stomen. In alle ons
bekende gevallen is men over de resultaten zeer tevreden.
In verschillende gevallen zijn de groei en de beworteling beter dan in de gestoomde grond. O p één bedrijf heeft men zelfs vastgesteld, dat de zaailingen in
de grond die met methylbromide was behandeld 14 dagen eerder konden
worden verspeend! Daar de structuur van de grond niet wordt aangetast (wat
bij stomen, speciaal van koude en vochtige grond niet kan worden gezegd!) is
het te verwachten dat grondontsmetting met methylbromide bij de teelt van
Cyclamen een grote vlucht zal nemen.
Diverse planten, verspeend en opgepot in met methylbromide ontsmette grond,
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vertoonden zeer goede groei, zonder dat ze enige hinder ondervonden van
parasitaire schimmels als Pythium en Phytophthora-soorten. Deze goede ervaring werd o.a. opgedaan bij Platycerium, Aphelandra, Cordyline en Begonia's.
Conclusie
Tot nu toe zijn de ervaringen met nauwkeurig uitgevoerde ontsmettingen zeer
goed. Vooral voor potgronden is methylbromide goed te gebruiken. Veel hangt
echter af van de nauwkeurigheid waarmee wordt gewerkt. De zeer moeilijke
werkwijze lijkt tot nu toe meer kans van slagen te hebben voor kleinere objecten dan voor grote, aangezien de kans van fouten maken geringer is.
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SPINTBESTRIJDING IN BLADPLANTEN

M. P. B e u z e n b e r g
De spintbestrijding in bladplanten en warme kasplanten met de thans verkrijgbare middelen levert de laatste tijd steeds meer moeilijkheden op. Daarom werd een proef opgezet om de fytociditeit te bepalen van Kelthane M F .
Reeds het vorige jaar waren er door proeven aanwijzingen, dat dit acaricide
goed kan worden gebruikt in bladplantencultures. Binnen een periode van
vier weken werd drie maal een bespuiting met een 0,1 % concentratie uitgevoerd bij verschillende weersomstandigheden. Alleen bij Abutilon, Acalypha
en Cissus antarctica werd geringe schade waargenomen. Tevens bleek uit een
groot aantal praktijkbespuitingen op bladplanten dat Kelthane M F zonder
schade kan worden verspoten.
Wanneer voor dit spintmiddel een ontheffing wordt verleend, krijgen de kwekers de beschikking over esn deugdelijk spintmiddel met een goede nawerking. Ook in deze formulering dient Kelthane op bladplanten verspoten te worden bij hoge luchtvochtigheid en niet bij sterk drogend, zonnig weer. Men
moet veel spuitvloeistof gebruiken en alle plantendelen van de onderzijde
goed raken.

WOLLUISBESTRIJDING IN BLADPLANTEN

M. P. B e u z e n b e r g
O p een aantal bladplantenkwekerijen zijn deze zomer flinke aantastingen van
wolluizen (Pseudoccocidae) geconstateerd. Deze moeilijk te bestrijden parasieten kunnen vooral schadelijk zijn in de moerplantenteelt. De bestrijding is
uitermate moeilijk, doordat niet alle plantedelen met de spuitvloeistof kunnen worden geraakt.
Praktijkproeven hebben bewezen, dat met dichloorvos een goede bestrijding
kan worden verkregen. Hiervoor dient dit insecticide in 0.1 % dosering te
worden verspoten. De spuitvloeistof moet binnen 15 minuten na klaarmaken
gebruikt zijn, aangezien dichloorvos buitengewoon snel in water wordt afgebroken.
Door éénmaal per tien dagen dichloorvos te verdampen kunnep plagen worden
voorkomen. Daar waar zware aantastingen door deze parasieten voorkomen
moet gedurende tenminste zes weken éénmaal per vijf dagen dichloorvos worden verdampt om een afdoend bestrijdingsresultaat te verkrijgen.

BESTRIJDING V A N BLADLUIS, WOLLUIS, W I T T E VLIEG,
TRIPS EN N I E T RESISTENTE SPINTMIJTEN
Met dichloorvos verdampkwaliteit werd negen keer verdampt (10 cc per
100 m 3 kasinhoud) bij wisselende luchtvochtigheid en temperatuur, zonder
dat schade optrad.
Planten welke Kelthane M F en Dichloorvos verdragen, zijn:
Abutilon hybr.
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Acalypha hispida
Acalypha wilkesiana 'Musaica'
Aglaonema costatum
Aglaonema roebelinii
Aglaonema treubii
Amonum cardamom
Anthurium andreanum
Anthurium cristatum
Anthurium gloriosum
Anthurium scherzerianum
Aphelandra hybr. 'Dania'
Aphelandra hybr. squarrosa
Aralia gracilis
Aralia veitchii
Araucaria excelsa
Ardisia crispa (met bes)
Aspidistra elatior
Aspidistra elatior 'Variegata'
Aucuba japonica 'Variegata'
Aucuba japonica 'Crotonifolia'
Brunfelsia calycina
Calathea makoyana
Calathea ornata
Calathea lanceifolia (C. insignis)
Chamaedorea elegans
Cissus antarctica 'Grandidentata'
Citrus mitris
Codiaeum variegatum in 10 verschillende vormen
Coffea spec.
Columnea splendens
Cordyline terminalis
Crossandra infundibuliformis
Ctenanthe lubbersii
Cyperus diffusus
Dieffenbachia godseffiana
Dieffenbachia picta
Dieffenbachia picta 'Rudolf Roehrs'
Dizygotheca elegantissima
Dracaena deremensis 'Warneckei'
Dracaena fragrans 'Lindenii'
Dracaena marginata
Dracaena terminalis
Euonymus fortunei 'Argenteo-variegata'
Euonymus japonica 'Aureo-variegata'
Euphorbia fulgens
Euphorbia pulcherrima
Fatshedera lizei
Ficus benghalensis
Ficus benjamina
Ficus diversifolia
Ficus elastica 'Decora'
Ficus elastica 'Schrijvereana'
Ficus lyrata
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Ficus triangularis
Gynura sarmentosa
Hedera canariensis
Hedera canariensis 'Gloire de Marengo'
Hedera's helix vars.
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus rosa-sinensis 'Kermesinus'
Hoya bella
Hoya carnosa 'Exotica'
Hypocyrta glabra
Ixora hybride
Maranta leuconeura kerchoveana
M a r a n t a leuconeura massangeana 'Tricolor'
Monstera deliciosa borsigiana
Musa nana
Ophiopogon jaburan 'Variegatus'
Pandanus veitchii goudbont
Pandanus veitchii zilverbont
Pavonia multiflora
Peperomia 'Greengold'
Philodendron cordatum
Philodendron crassinervum
Philodendron hastatum
Philodendron hybr. 'Florida'
Philodendron martianum
Philodendron melanochrysum
Philodendron scandens
Pisonia brunoniana 'Variegata'
Pittosporum eugenioides
Pittosporum tobira 'Variegata'
Pleiomele reflexa 'Song of India'
Polyscias balfouriana 'Marginata'
Polyscias guilfoylei 'Victoriae'
Scindapsus aureus 'Marble Queen'
Scindapsus pictus 'Argyraeus'
Spathiphyllum wallisii
Syngonium auritum
Syngonium wendlandii
Xanthosoma lindenii
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CHEMISCHE

ONKRUIDBESTRIJDING

CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING I N CHRYSANTEN
M. J o n g k i n d
In samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap voor Planteziektenbestrijding is een landelijk onderzoek verricht met enkele chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in een sortiment buitenchrysanten. Reeds eerder was op
het Proefstation hierover onderzoek verricht.
Plaats van uitvoering: het Proefstation.
Grondsoort: veengrond 30 % organische stof.
Het betrof de rassen: 'Escorte', ' M . Grower', 'Golden DelightfulP, 'Yetsdream', 'Juweeltje'. 'Yellow Spoon', 'Grace', 'Evelyn Busch', 'Satelite', 'Juweeltje Extra'.
Het betrof de onderstaande objecten. Gespoten met 2000 1 water/ha.
Plantdatum 2 juni 1966.
A. Tenoran 6 kg/ha
B. Tenoran 6 kg/ha
C. Tenoran 6 kg/ha
D. Tenoran 6 kg/ha
E. Tenoran 10 kg/ha
F. Tenoran 10 kg/ha
G. Simazin 0,5 kg/ha
H. Simazin 0,5 kg/ha
I. Simazin
1 kg/ha
J. Simazin 1 kg/ha
O. schoffelen of wieden

5
5
15
15
15
15
5
5
5
5

dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen

na
na
na
na
na
na
na
na
na
na

het
het
het
het
het
het
het
het
het
het

planten
planten
planten
planten
planten
planten
planten
planten
planten
planten

+

beregenen 5 mm (5l/m 2 )

+

beregenen 5 mm

+

beregenen 5 mm

+

beregenen 5 mm

+

beregenen 5 mm

De planten bij de objecten G en J werden vóór het planten met het wortelgestel gedompeld in houtskool om de mogelijk schadelijke werking van Simazin op de wortels te voorkomen.
Het middel Tenoran in de verschillende doseringen en op verschillende
tijdstippen toegediend, gaf vrijwel gelijke resultaten ten aanzien van groei bij
het gewas en de onkruidbestrijding.
Simazin 0,5 k g / h a bleek in het algemeen te weinig effect te geven op deze
veengrond.
Simazin 1 k g / h a gaf hetzelfde beeld te zien als dat van Tenoran. De bevestiging werd verkregen in deze proefopzet, dat met Tenoran 6 k g / h a 14 dagen
na het planten toegediend, en vooral lettende op de grootte van de onkruiden,
nl. het kiemblad stadium, goede resultaten verkregen werden. M u u r (Stellaria
media) wordt ook als groter onkruid goed bestreden.
Bij 10 kg T e n o r a n / h a lieten de c v . 'Market Grower', 'Golden Delightfull' en
'Escorte' (vanwege een grotere gevoeligheid?) chlorotische vlekken zien. Deze
verdwenen bij de verdere ontwikkeling van het gewas.
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SERING EN FORSYTHIA

M. J o n g k i n d
Schade in Sering
In 1966 trad er schade op aan seringenstruiken, die in het tweede jaar, voor
het rondsteken, nog gespoten waren met Simazin. Deze werkwijze moet ontraden worden. Het advies luidt geen bespuiting meer uit te voeren op percelen waar binnen de tijd van ongeveer 5 maanden nog geplant of verplant
wordt.
Forsythia intermedia 'Spectabilis'. In een partij struiken trad schade op door

Forsythia met éénjarig hout
Gevolgen van een verkeerd toegepast chem.onkruiclbestrijding
Takken morden slap en broosen vallen om
Links: behandeld Rechts: normaal
een te hoge dosering Prefix. Het éénjarig hout werd slap en viel om (zie foto).
De takken werden zeer broos en knapten af bij het omhoog halen.
Dit verschijnsel kan waarschijnlijk voorkomen worden, als de lagere dosering
van Prefix wordt aangehouden, te weten Prefix 50 kg/ha. O p het Proefstation op een grond met 35 % org. stof trad geen schade of groeiremming
op bij deze dosering.
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C H E M I S C H E M I D D E L E N I N K O R R E L V O R M BIJ S E R I N G
M. J o n g k i n d
Met de cultivar 'Mad. Fl. Stepman'
Dit jaar werd het onderzoek voortgezet met de middelen Gesatop (simazingranulaat) en Prefix in korrelvorm. In 1965 voldeden deze middelen in de
vermelde toepassing goed (jaarverslag 1965). Uit de toepassing tussen de in
het voorjaar geplante seringenstruiken zijn in 1966 geen voldoende resultaten
verkregen om tot een conclusie te komen. Door een droge periode na het uitstrooien van de korrels, waardoor ze bleven liggen, is een vrij sterke onkruidbezetting tot ontwikkeling gekomen. Het doel van de proef was om na te gaan
in hoeverre het mogelijk was om door verlaging van de dosering van Prefix
toch bevredigende resultaten te verkrijgen. De proef is evenals vorig jaar aangelegd op veengrond met ± 30 r/c org. stof. De objecten bestonden uit A (controle), B Gesatop (simazingranulaat) 70 kg/ha, C Prefix 30 k g / h a en D Prefix 40 kg/ha.
Resultaat
Door de droge omstandigheden werd het noodzakelijk alle vakken op 3 juni
'66 te schoffelen. In het najaar bleek, dat de onkruidbestrijding in vak D nog
bevredigend was. Dit in tegenstelling met de vakken A, B en C. Uit deze opzet is ook nu weer gebleken, dat naast de voordelen, aan deze middelen in
korrelvorm ook nadelen verbonden zijn. H e t voordeel van het strooien is, dat
het arbeidsbesparend werkt, waardoor eveneens de hogere kosten van het
middel genivelleerd worden. De middelen zijn eventueel tussen gewassen te gebruiken waar met spuitmiddelen schade kan ontstaan aan het blad.
Voor een goede werking moet de grond voldoende vochtig zijn. Kort na het
strooien is de regen onmisbaar. Een regenleiding zou bij gemis aan regen hierin kunnen voorzien.
Na het uitstrooien op droge grond, kunnen door een keer schoffelen de korrels ondergewerkt worden, waardoor het oplossen wordt bevorderd.
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CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING I N V I O L E N
M. J o n g k i n d
Aalsmeer's Gemengd
In het verslag van vorig jaar werd nog opgemerkt, dat een vooropkomst
bespuiting met een chemisch onkruidbestrijdingsmiddel in violen nog de veiligste wijze van werken zou zijn. Uit een proefopzet van dit jaar is bij violen
gebleken, dat met het middel Venzar zonder bezwaar vóór en na opkomst gespoten kan worden. Dit middel, reeds eerder toegepast onder de naam Du654,
blijkt goede resultaten te geven.
Naast Venzar is gelijktijdig opnieuw Tenoran getest op de bruikbaarheid in
violen. De resultaten van dit middel blijken sterk afhankelijk te zijn van de
groeiomstandigheden. I n een zacht najaar, blijven de omstreeks 10 augustus
gezaaide violen te lang doorgroeien, waardoor het blad zeer zacht blijft.
Hier blijkt zelfs een bespuiting met Tenoran 6 k g / h a toegepast 6 weken na
opkomst een aanzienlijke groeiremming te veroorzaken. I n dit najaar gaf een
bespuiting met 6 k g / h a toegepast 4 weken na opkomst schade aan de topblaadjes.
Het proefveld was gelegen op het Landelijk Proefstation. Grondsoort: veengrond met 30 % org. stof.
Met het middel Venzar is in de volgende doseringen gespoten: 1, 2 en 3
kg/ha op 1000 liter water. Tijdstip: direct na het zaaien, 8 dagen na het
zaaien en in kiembladstadium. De resultaten hiermede bereikt, kwamen vrijwel
met elkaar overeen. Een goede stand van het gewas en vrijwel onkruidvrije
objekten. Wij achten, gezien de resultaten van deze proef, 2 k g / h a voldoende.
Alhoewel er geen sprake was van een sterke onkruidontwikkeling was het verschil tussen de behandelde en onbehandelde veldjes, voor wat onkruidbezetting betreft, opvallend.
Hoe de toepassingsmogelijkheden op andere grondtypen zullen uitvallen moet
nog proefondervindelijk vastgesteld worden.
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GRONDONDERZOEK IN 1966
J. II. C r o o c k c w i t

Mastenbroek

Grondmonsters voor onderzoek te Naaldwijk
Het aantal grondmonsters dat dit jaar van het consulentschap Aalsmeer, te
Naaldwijk werd onderzocht, bedroeg totaal 6418. Hiervan waren er 2047 voor
volledig onderzoek, 22 spoedmonsteis en 4349 voor bijmestonderzoek.
Een aantal bedrijven verzorgde 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.
In totaal werden door hem naar Naaldwijk verzonden 5888 monsters (vorig
jaar 5070) en naar Oosterbeek 200 monsters (vorig jaar 177). De naar Oosterbeek verzonden monsters werden aldaar onderzocht op aaltjes.
Hieronder volgt een overzicht van de toename van het aantal grondmonsters
in de afgelopen 5 jaar.
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 5798 monsters onderzocht te Naaldwijk, 155 te Aalsmeer
1966 6418 monsters onderzocht te Naaldwijk, 216 te Aalsmeer
De hierna volgende opgaven hebben dan ook slechts betrekking op de door de
heer Mastenbroek geregistreerde monsters.
Deze monsters waren afkomstig van:
Kwekers binnenland
5818 monsters
Kwekers buitenland :
België
17
Bulgarije
6
Canarische eilanden . . . .
27
Denemarken
1
Duitsland
74
Engeland
. . . .
. .
4
Frankrijk
10
Italië
7
Oostenrijk
1
Schotland
1
Spanje
1
149 monsters
Proefstation Aalsmeer
118 monsters
Overige
3 monsters
Totaal 6088 monsters
Het onderzoek bestond uit:
Volledig onderzoek
Uitgebreid bijmestonderzoek
Gloeirest, NaCl
Alleen p H onderzoek
Aaltjes (Oosterbeek)
Totaal
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1857 monsters
4015 monsters
12 monsters
4 monsters
200 monsters
6088 monsters

De onderzochte monsters betroffen de volgende grondtypen : kasgrond en
tablettengrond 5905; potgrond 168; buitengrond 5; kuilgrond 3; overige 7.
De betreffende gewassen, waarvoor na het grondonderzoek het cultuur- en
bemestingsadvies werd gegeven, waren:
rozen (4747); anjers ( 9 4 7 ) ; Gerbera ( 9 0 ) ; Cyclamen ( 8 1 ) ; sering ( 2 2 ) ; Anthurium (20);Freesia (18) ; snijgroen (14) ; Forsythia (13) ; Euphorbia ( 1 2 ) ;
chrysant (10); Primula en Strelitzia elk ( 8 ) ; Iris ( 6 ) ; Prunus ( 5 ) ; gladiool,
Euphorbia pulcherrima, Sinningia elk ( 4 ) ; Azalea, Bromelia, lelie, pioen, elk
(3); Cordyline, Hedera, Peperomia en violieren elk (2) ; Begonia, Bougainvillea, cactus, Campanula, Cineraria, Croton, Dahlia, Dieffenbachia, Ficus,
Hippeastrum, Hydrangea, Hyacinth, orchidee, Saintpaulia, Sansevieria, Tritonia, varens en violen elk 1.
Diverse overige en onbekend (37).

Grondonderzoek te Aalsmeer
Te Aalsmeer werden dit jaar 216 monsters onderzocht. Deze monsters waren
afkomstig van kwekers binnenland (179 monsters), België (2), Bulgarije
(2), Proefstation Aalsmeer (33).
Het onderzoek omvatte de bepaling van p H , gloeirest en NaCl ( 3 9 ) ; gloeirest en NaCl (169) ; en alleen p H (8). De monsters waarvan de bovengenoemde bepalingen werden verricht, hadden betrekking o p : potgronden (64) ; kasgronden ( 4 2 ) ; turfmolm en tuinturf ( 3 4 ) ; kuilgronden en tabletten ( 2 8 ) ;
sphagnum ( 2 6 ) ; zand ( 6 ) ; naaldenbosgrond, bosmos en bladgrond ( 5 ) ; zaaien verspeengrond (3) spagnola, houtwol en vermiculite ( 3 ) ; buitengrond
(2); molm en bagger (2) en bloempotmateriaal (1).
De in dit jaar vanuit Wageningen ontvangen controlemonsters van grond,
oplossingen en gewas werden eveneens onderzocht.

145

WATERONDERZOEK IN 1966

J. H. G r o o c k e w i t
Kanaal-, boezem- en slootwater te Aalsmeer
De bemonstering van het open water te Aalsmeer werd tot augustus op acht
plaatsen tweemaal per maand uitgevoerd. In augustus werden 3 monsterplaatsen (Legmeerdijk en Noorddammerweg daaraan toegevoegd. De resultaten van het onderzoek en de beoordeling voor gebruik als gietwater zijn in
de plaatselijke pers gepubliceerd.
Hieronder volgen van enkele plaatsen de hoogst en laagst bepaalde cijfers
van het totaalzout- en chlooriongehalte met tussen haakjes de datum van
monstername.
Einde Oosteinderweg
laagste gehalte
hoogste gehalte
Hoek Randweg/Noordd.weg
laagste gehalte
hoogste gehalte

Totaalzout
mg/l
205 (27/1)
655 (13/5)

Chlorion
mg/l
25 (27/1)
108 (14/6)

1025 (29/8)
1640 (14/11)

43 (14/12
142 (29/8)

De laagste concentratie aan totaalzout (205 mg/l) werd gevonden bij monsterplaats einde Oosteinderweg op 27 januari, de hoogste (1640 m g / l ) bij
Randweg/Noordd.weg op 14 november.
Door het in de controle betrekken van de monsterplaatsen aan de Legmeerdijk en de Noorddammerweg is gebleken, dat op die plaatsen het gehalte aan
totale zouten zeer hoog is en zoals op 14 november, de schadelijke grens overschrijdt, zodat gebruik als gietwater niet raadzaam werd geacht. De hoge
zoutconcentratie bleek bij onderzoek te worden gevormd uit sulfaten en kalkzouten.
Het keukenzoutgehalte bleef beneden 148 mg chloor per liter en dus gunstig
laag.
Watermonsters in de Haarle mmermeer
Ook in de Haarlemmermeer en wel in hoofdzaak langs de Aalsmeerderweg,
werden regelmatig watermonsters genomen uit de sloten en aangrenzende
tochten. In het gebied Rijsenhout neemt het aantal kwekerijen en glascultures
nog steeds toe. De resultaten van dit onderzoek zijn daarom 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

310 (28/6)
1420 (14/1)

Chlorion
mg/l
28 (14/12)
82 (27/1)

840 (28/6)
1300 (14/1)

60 (14/2)
169 (27/5)

615 (14/12)
1300 (14/1)

44 (14/12)
140 (28/7)

De hoogste concentratie aan totaalzout (2100 mg/l) werd gevonden bij E 10Nieuw Venneperweg op 14 oktober en de laagste (310 mg/l) bij de Oude
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Meerweg/Aalsmeerderweg op 28 juni. De hoogste concentratie aan chloorion
(579 mg/l) werd gevonden bij E 10-Nieuw Venneperweg op 14 oktober en
de laagste (28 mg/l) bij Oude Meerweg/Aalsmeerderweg op 14 december.
Zowel de totaalzoutconcentratie alsook het chlooriongehalte van het open
water langs de Aalsmeerderweg is na de maand januari belangrijk gedaald en
steekt gunstig af bij de gevonden uitkomsten van 1965. Regelmatige controle
en beoordeling voor gebruik als gietwater blijft evenwel noodzakelijk.
Overige monsters
Naast de bemonstering en het onderzoek van het open water te Aalsmeer en
bij de Aalsmeerderweg (Haarlemmermeer), werden in dit jaar nog 299 watermonsters onderzocht.
Hieronder waren:
Welwater
Slootwater
Ketelvoedingswater, ketelwater en water uit het verw.syst.
Amstelwater
Leidingwater
Regenwater
Water uit drainageafvoer
Grondwater
Putwater en overige
Totaal

100 monsters
81 monsters
46 monsters
24 monsters
14 monsters
9 monsters
6 monsters
4 monsters
15 monsters
299 monsters

De volgende bepalingen werden uitgevoerd :
Totaalzout en NaCl
Totaalzout, NaCl, p H , bicarbonaat, hardheid en ijzer . . .
Ketelwateronderzoek
Totaalzout, NaCl, p H en hardheid
. . . .
Totaal
Afgekeurd voor gebruik als gietwater werden 26 monsters n.1.:
Wegens te hoog totaalzout en te hoog NaClgehalte . . . .
Wegens te hoog totaalzoutgehalte
Onder de afgekeurde monsters waren:
Slootwater
Welwater
Leidingwater (buiten Aalsmeer)
Amstelwater

211 monsters
38 monsters
46 monsters
4 monsters
299 monsters
10 monsters
16 monsters
10 monsters
4 monsters
7 monsters
5 monsters
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