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Jaarverslag 1941
De laatste jaren kenmerkten zich voor den Proeftuin wel door groote veranderingen en gebeurtenissen, in 't bijzonder wat de bedrijfsvoering en den
financieelen toestand van den tuin betrof. Het jaar 1941 maakte hierop geen
uitzondering en dit is een verheugend feit. Een opgewekt vereenigingsleven toch,
kan slechts den gang van zaken bevorderen en verhoogt de belangstelling van
leden en buitenstaanders.
Niet alleen in Aalsmeer en naaste omgeving, maar ook in andere kweekerscentra werd dit jaar een verhoogde belangstelling opgemerkt.
Veranderingen brengen echter dikwijls moeilijkheden met zich mee, en deze
werden mede door den nog steeds heerschenden oorlogstoestand ook aan den
Proeftuin. niet bespaard. Gelukkig konden deze moeilijkheden op de bestuursvergaderingen en met de gewaardeerde medewerking van commissarissen en
adviseurs voor het grootste deel uit den weg geruimd worden. In dringende gevallen en bij het nemen van belangrijke besluiten kon steeds het advies worden
ingewonnen bij den Inspecteur van den Tuinbouw, die dan steeds bereid werd
gevonden de richtlijnen aan te geven, welke gevolgd dienden te worden. Naast
de besprekingen van den Inspecteur met enkele bestuursleden en medewerkers
van den tuin, werd één vergadering met een bijzonder doel gehouden; 22 bestuursvergaderingen, waarvan 6 met commissarissen en adviseurs werden belegd.
De belangrijkste verandering betrof dit jaar wel uitbreiding van het bedrijf
door aankoop van 45 are poldergrond met opstand, gelegen in den Stommeerpolder. Een lang gekoesterde wensch ging hiermee in vervulling; n.1. dat de
proefnemingen nu zoowel op bovenland, dus veengrond als op kleigrond konden
worden uitgevoerd. Deze aankoop werd mogelijk gemaakt, doordat de beide
veilingen en de Coöp. Tuinbouwbank een renteloos voorschot verstrekten van
tezamen ƒ7500.—, hetwelk door middel van een jaarlijksche subsidie, van ƒ750.—
gedurende 10 jaar verleend door de Provincie Noord-Holland, zal worden afgelost. Het ontbrekende bedrag tot dezen aankoop, die totaal ƒ8100.— bedroeg,
werd uit eigen middelen aangevuld. Ook de noodzakelijke verbeteringen van
kassen en ketelhuis met stoomketel en enkele verbouwingen aan het op dit bedrijf staande woonhuisje werden uit eigen kas betaald.
Deze groote uitgaven zouden niet mogelijk zijn geweest, indien de inkomsten
niet zoo'n gunstig beeld te zien gaven als dit jaar het geval was. De opbrengst
van de producten overtrof de verwachtingen, terwijl de verschillende instanties
wederom hun jaarlijksche subsidie's schonken, waarbij als nieuwe subsidie die van
de Coöperatieve Centrale Westlandsche Snijbloemenveiling viel op te merken.
Alle nog uitstaande schuldbekentenissen werden dit jaar ter aflossing gesteld.
Naast de onderzoekingen op het gebied van plantenveredeling en nieuwe
cultuurwijzen van Crossandra, Gerbera e.a. gewassen werd dit jaar vooral het
zwaartepunt gelegd op het grondonderzoek en de toepassing daarvan; voortzetting Cyclamenpotgrondproef, droogrestonderzoek en diverse bemestingsproeven.
Deze proeven werden steeds.in nauwe samenwerking met de assistenten van den
Tuinbouwvoorlichtingsdienst uitgevoerd.
Het wetenschappelijk onderzoek werd uitgebreid, doordat Ir. G. S. van Marie,
op 15 April benoemd, belast werd met het onderzoek naar en de bestrijding van
dierlijke parasieten in den tuinbouw, in het bijzonder van mijten. De kosten hiervoor werden voor de helft door het Rijk gedragen.
Voor de proefnemingen van Dr. Roodenburg werd een kleine lagedrukstoomketel voor grondsterilisatie-proeven aangeschaft.

GRONDONDERZOEK.
Deze tak van onderzoek is wel van zoo'n groot en direct belang, dat hieraan
speciaal de aandacht werd geschonken.
Aan het einde van dit jaar werd J. P. Zwartelé aangesteld als analyst, terwijl
de leiding van dit onderzoek bij den Rijkstuinbouwconsulent berust.
Gelukkig konden dit jaar reeds enkele apparaturen geleverd worden, zooals
een schudmachine, een philoscoop en kleiner laboratoriummateriaal. Hierdoor
werd het mogelijk reeds enkele bepalingen, zooals zoutgehalte, gloeirest, pH en
koolzure kalkgehalte .uit te voeren.
Ook de afwerking van de monsters kon bespoedigd worden door het aanschaffen van een droogkast.
Het aanschaffen van de verschillende instrumenten, noodig voor de andere
onderzoekingen, ondervindt in verband met de tijdsomstandigheden nog eenige
moeilijkheden. Wij hopen echter binnenkort in staat te zijn ook andere bepalingen uit te voeren, waardoor een volledig rapport aan den kweeker gegeven
kan worden.
Vooral het onderzoek van kasgronden in verband met een mogelijke verzouting kan niet sterk genoeg worden aangeraden, temeer daar op 't oogenblik
ook groentengewassen geteeld worden, waarvan vele, o.a. sla, zeer vatbaar zijn.
Het profijt, dat uit een dergelijk onderzoek getrokken wordt, ook al in verband met de beperkte toewijzingen van meststoffen op het oogenblik, weegt
ruimschoots op tegen de geringe kosten, die hieraan verbonden zijn.
Kweekers, laat dus U w grond onderzoeken!
Even een berichtje aan den Rijkstuinbouwconsulent voor Bloementeelt, te
Aalsmeer en een assistent zal op Uw bedrijf komen om het monster te trekken.
Eén raad echter: laat vooral tijdig weten, dat U grondonderzoek wenscht, dus
eenige weken voor U met Uw nieuwe teelt of bemesting begint; U is er dan
van verzekerd, dat het advies tijdig in Uw bezit is.
In het bestuur en het proeftuinpersoneel kwam dit jaar geen wijziging. De chefkweeker betrok de woning op het nieuwe bedrijf en kon hierdoor direct toezicht
uitoefenen op bedrijf en verwarming.
Rest mij nog te vermelden, dat de jaarlijksche reis ditmaal naar de Hortus
Botanicus en het Museum van Oudheden te Leiden en naar Rotterdam gemaakt
werd.
De secretaris
C. K O E M A N
v. d. J. BAKKER.

QRonö- en BemestinqspRoeven
CYCLAMEN (Cyclamen persicum ras giganteum).
Potgrondproef 1939—1940.
Doel en voorbereiding.
In het voorjaar 1939 werd met medewerking van 18 cyclamenkweekers een
proef opgezet, om gegevens te verkrijgen over de samenstelling van verschillende
cyclamenpotgronden en den invloed, welke een verbetering van den potgrond
door bijbemesting, verbetering van structuur, verlaging van het zoutgehalte of
wijziging van pH, zou hebben op den groei der planten.
O p elk bedrijf werd daartoe in de eerste helft van April van de gebruikelijke
potgrondhoop een hoeveelheid goed gemengde grond genomen, voldoende om
er bij het overpotten 20 „zonalepotten" mee te vullen. Het plantmateriaal bestond uit één variëteit: „Perle von Zehlendorf" en werd in 18en pot van één
handelskweeker betrokken.
Van elke partij werd een monster onderzocht, waarna kon worden nagegaan,
welke behandeling het beste resultaat op zou kunnen leveren; alle partijen werden
daartoe in twee gelijke hoeveelheden verdeeld.
Van gronden met een hoog keukenzoutgehalte (boven 0,05) en een hooge
droogrest werd de helft uitgespoeld met een gelijke hoeveelheid water; er bevonden zich monsters onder met een keukenzoutgehalte van 0,109 en 0,112, hetgeen neerkomt op 1090 en 1120 mg. NaCl per kg. drogen grond.
Het humusgehalte wisselde sterk, nl. van 5,7% tot 23,1%, hetgeen voor een
groot deel zijn oorzaak vindt in de hoeveelheid zand, die bij het samenstellen
werd toegevoegd. Gronden met een humusgehalte van 10% en lager werden gemengd met turfmolm; tevens werd hiermee bereikt, dat de pH verlaagd kon
worden.
De gewijzigde gronden werden opnieuw onderzocht en daarna zoo noodig
doorgespoeld of gemengd met turfmolm. Ook de toestand van de plantenvoedende bestanddeelen werd nu nagegaan, waarbij een stikstofcijfer van 6 en
een fosforzuurgehalte van 5 als redelijk beschouwd werden. Al naar gelang van
de noodzakelijkheid werd toegevoegd 25 gr. kalisalpeter, Fertifos, dubbelsuper
44% of A.S.F.-korrels 17-15-18, terwijl in enkele gevallen 10 gr. mangaansulfaat
werd toegevoegd.
Behandeling en keuring der planten.
In elk der aldus behandelde gronden werden eind Mei, 10 planten in een
„zonalepot" overgepot. Deze planten werden opgekuild en later in schotels op
planken in de kas gezet, waar ze dezelfde behandeling genoten. Door het ongelijktijdig in bloei komen, was het noodig de planten op verschillende tijdstippen
te keuren. Dit gebeurde 15 November, 9 en 22 December, 9 en 31 Januari en
26 Februari.
In de eerste plaats werd elke plant afzonderlijk beschouwd, terwijl vooral
gelet werd op het bloemstadium, de bloeirijkheid en de marktwaarde. Elke plant
ontving een waardeering, uitgedrukt in cijfers van 0-10. Daarnaast werden van
één groep de behandelde en onbehandelde planten met elkaar vergeleken. De
algemeene indruk van een groep werd bepaald naar de gelijkheid in bloei, het
al of niet grof zijn van blad, bladsteel en bloemsteel, de grootte van de plant.
Bij het keuren, was het een nadeel, dat het plantenmateriaal, hoewel het één
variëteit van één kweeker betrof, zeer uiteenliep, zoodat er niet altijd een zuivere
vergelijking getroffen kon worden.
Overzicht.
Over het algemeen vertoonden de groepen met een hoog humusgehalte een
slechten groei; toevoeging van zand zou hierin verbetering kunnen brengen.
Aan gronden met een laag humusgehalte werd turfmolm toegevoegd. Een nadeel
is hierbij echter, dat het zoutgehalte hierdoor omhoog liep, zoo hoog zelfs, dat
uitspoelen van den gewijzigden grond soms noodzakelijk werd.
Het is wel gebleken, dat ook bij Cyclamen het keukenzoutgehalte een sterken

invloed op den groei heeft. De groepen met een hoog zoutgehalte vertoonden
een slechten groei. Een uitzondering hierop maakte een groep met een keukenzoutgehalte van 0,080, hetgeen bij een droogrest van 0,54 zeker te hoog was.
De planten van deze groep waren echter het beste ontwikkeld. Dat verlaging
een nog beter resultaat geeft, bleek hier wel, toen na uitspoeling het zoutgehalte
0,035 aangaf en de groep nog betere planten voortbracht.
Groepen met een hoog stikstofgehalte waren over het algemeen vatbaar voor
wegrotten, terwijl die, waarbij het stikstofgehalte schommelde van 6 tot 9 uit
goede planten bestonden met stevige bladeren.
Over het algemeen had het fosforzuurgehalte weinig invloed op den bloei.
Een verhooging van fosforzuur gaf geen verhooging van bloemaantal of vervroeging in bloei te zien.
VIOLIEREN (Matthiola incana ras Excelsior),
Bemestingsproei in proefputten.
Met dit gewas werden oriënteerende bemestingsproeven genomen in waterdichte cementen bakken, zg. proefputten met een inhoud van 0,5 m 3 (model
Proeftuin Naaldwijk). De bodem van deze putten loopt schuin af, terwijl op
het laagste punt een gat is aangebracht, waardoor het overtollige water gelegenheid heeft weg te loopen. Tevens bestaat hierdoor de gelegenheid dit water op
te vangen voor een mogelijk onderzoek.
De bodem werd bedekt met een laag grint van ruim 10 cm. dikte, waarop een
laagje rivierzand (grof zand) werd aangebracht ter afscheiding van den grond.
Vijf van deze putten werden opgesteld in de violierenkas en gevuld met gelijke hoeveelheden kasgrond. Aan dezen grond werden gelijke hoeveelheden van
een bepaalde meststof gegeven, terwijl één put ter controle onbemest bleef; de
bemesting was als volgt:
put 1 N (stikstof)
25 gr. kalkammonsalpeter
,, 2 P (fosforzuur)
25 „ superfosfaat 20%
„ 3 K (kali)
25 „ patentkali
„ 4 N.P.K. (volledig)
25 „ A.S.F.-korrels 17-15-18
„ 5 Controle
In eiken put werden op 1 Maart 16 planten van dezelfde variëteit geplant,
die nu een gelijke behandeling genoten. O p 15 April werd het bloeistadium
nagegaan, terwijl op 5 Mei het aantal planten, dat geheel geen bloem vertoonde,
werd opgenomen. De hierdoor verkregen cijfers gaven het volgende beeld:
)Ut

1
2
3
4
5

bemest
N
P
K
NPK

—

aantal duidelijk
zichtbare bloemen
15 April 6
15 „
4
15 „
1
15 „
7
15 „
4

zonder bloem
5 Mei
5 „
5 „
5 „
5 „

1
1
7
2
7

De planten.welke een volledige bemesting kregen, waren het vroegst in bloei;
de met kali bemeste planten bloeiden laat en bovendien slecht. O p 15 April
werd de hoogte gemeten, terwijl later het gewicht der planten werd bepaald,
put
bemest
totale hoogte
gemid. hoogte
1
N
172,5
10,8
2
P
172,5
10,8
3
K
158,5
9,9
4
NPK
187.11,6
5
—
162,5
10,2
De gewichtsbepaling geeft bij violieren nogal moeilijkheden, omdat er altijd
een percentage enkelbloemige planten per put kunnen voorkomen, waarvan het
gewicht natuurlijk minder is dan van de gevuldbloemigen.
Overzicht.
De beste groei vertoonde put 4 met een volledige bemesting; de planten
bloeiden vroeg en hadden goed gevormde bloemen. Ook de met stikstof (1) en

fosfor (2) bemeste planten waren goed, waarbij dient te worden opgemerkt, dat
de planten, die uitsluitend met stikstof bemest waren, een donkere bladkleur
hadden.
Een bemesting met uitsluitend kali gaf een slechten groei; de planten bleven
laag, gaven minder bloem en waren laat in bloei. De contrôleput vertoonde
enkele slechte planten en bleef ook achter in bloei.
ROOS (Theehybride.)
Droogrestbeschaddging.
Zooals in ons vorig verslag naar voren werd gebracht, is de hoeveelheid
water, die in rozenkassen gegeven wordt meestal onvoldoende, waardoor gevaar
voor verzouting niet uitgesloten is. Dat verzouting een sterke opbrengstvermindering en vooral in jonge rozenkassen heel wat schade kan veroorzaken, is
wel gebleken uit het aantal klachten over slechten groei in dergelijke kassen.
Zoowel een overmatige en veelvuldig toegepaste bemesting, vooral met enkelvoudige meststoffen, als sproeien met verzout gietwater, kunnen een droogrestverhooging teweegbrengen. Om nu de beschadiging en de opbrengstvermindering
bij een te hooge droogrest na te gaan, werden in een kas een serie proefputten
opgesteld, zooals deze bij de bemestingsproef 'van violieren besproken werden.
Aan den grond in eiken put werd achtereenvolgens 25 gr., 50 gr., 75 gr. en
100 gr. NaCl toegediend, terwijl daarnaast één contrôleput zonder NaCl-gift
werd aangehouden. .
Op 30 Februari werden in eiken put vijf planten van de variëteit ,,Golden
Ophelia" opgeplant. De planten kregen dezelfde behandeling wat snoei- en ziektebestrijding betreft en ontvingen van 19 Mei tot en met 13 October per put
40 1. water. Op gezette tijden werden de marktrijpe rozen gesneden en per put
geteld en gewogen, met het volgend resultaat:
put
NaCl aantal rozen gesneden
totaal-gewicht p. put
1
0 gr.
71
965 gr.
2
25 „
66
900 „
3
50 „
63
930 „
4
75 „
54
655 „
5
100 „
62
870 „
Put 4 en 5 met de hoogste zoutconcentratie leverden het kleinste aantal rozen
op. Hoewel het verschil bij deze proef van slechts vijf planten per put niet zoo
groot lijkt, kan een dergelijk opbrengstverlies over een groot kasoppervlak nog
vrij groot genoemd worden.
Het blad vertoonde in de putten met hooge concentratie's donkere, glazige
vlekken, aan den bovenkant van het blad, waarna bij zonnig weer spoedig verbranding optrad.

SERINGEN (Syringa vulgaris).
pH-Trappenproef.
Met zaailingen van S. vulgaris, afkomstig uit Bulgarije werd dit jaar een proef
opgezet om den invloed na te gaan, welke een wijziging van de pH op den
groei heeft. Een bed werd daartoe verdeeld in vijf gelijke vakken. Achtereenvolgens werd aan de vakken Yi en 1 kg. zwavel en x/i en 1 kg. kalk toegediend,
waarnaast één als controle onbehandeld bleef. Na bemonstering van elk vak
gaf het rapport het volgende pH-verloop te zien:

vak 1
„ 2
„ 3
„ 4
„ 5

1 kg. zwavel
M ••
contrôle
V2 kg. kalk
1 „ „

humus %
19,9
19,5
18,2 .
19,7
20,6

koolz.kalk %
0,52
0,48
0,64
0,72
0,76

pH
6,40
6,94
7,30
7,36
7,35

De invloed van deze wijzigingen kon mede door den zeer ongelijken groei der
zaailingen en korten duur van de proef nog niet nagegaan worden.

DIVERSE POTPLANTEN.
Verzoutingsprocf,
In overleg met de subcommissie Tuinbouw uit de commissie inzake het zoutgehalte van het boezem- en polderwater van Noord-Holland werd op den Proeftuin een potproef opgezet met begieting van een aantal bloemisterijplanten met
gietwater, waaraan keukenzout (NaCl) in vier conctratie's was toegevoegd. Het
doel van deze proef was de grens na te gaan, waarbij chloorbeschadiging bij
de verschillende gewassen optreedt.
Voor dit doel werden van elk der te onderzoeken gewassen vijf potten in een
waterschotel opgesteld, die per reeks gelijktijdig tweemaal per week begoten
werden. De toegediende hoeveelheid gietwater per plant wisselde tusschen 0
(regenwater), J4 gr., }/i gr., % 9 r - e n 1 9 r - NaCl per liter. (De sterkte van de
oplossing werd gecontroleerd volgens de methode ,,Mohr".)
De volgende planten werden op deze wijze behandeld:
Nephrolepis exaltata var, Rooseveltü,
De begietingen werden uitgevoerd met vijf volwassen planten, opgepot in
potten, maat nr. 10, in concentratie's van 0 gr., 0,257 gr., 0,472 gr., 0,748 gr. en
1,02 gr. NaCl per 1. Van 22 Februari af werd regelmatig om de twee of drie
dagen 200, 250 of 300 cc. gietwater per plant gegeven.
O p 22 April, toen elke plant 5900 cc. water had ontvangen, was nog geen
verschil tusschen de planten onderling te bemerken. De gehalten werden.nu verhoogd tot achtereenvolgens 0 gr., 0,51 gr., 1,01 gr., 1,50 gr. en 2,01 gr. NaCl
per 1. O p 7 Juli was tusschen de plant, welke het hoogste gehalte NaCl ontving,
nl. 10.100 cc. gietwater met een hoeveelheid van 13,46 gr. per 1. en de controleplant nog geen verschil merkbaar.
Hoewel deze proef eenvoudig was opgezet, bleek toch wel, dat oude planten
van deze sterke varensoort weinig vatbaar zijn. Met jonge planten en zwakkere
soorten, zooals Adiantum, Pteris e.a., moet echter groote voorzichtigheid in acht
genomen worden.
Hydrangea macrophylla (Hortensia).
Behandeld werden jonge stekplanten en eenjarige planten, waarvan de bloemknop bij het begin der proef juist zichtbaar was.
Eenjarige planten.
Vijf planten werden behandeld met dezelfde concentratie's als aangegeven bij
Nephrolepis. Na verloop van ongeveer drie weken ontstond bij de planten behandeld met een concentratie van 0,748 gr. en 1,02 gr. NaCl per 1. aan de randen
van het jonge blad een lichte welving, die bij voortzetting van de proef overging in een omkrulling van het blad. O p 22 April werd de begieting gestaakt;
per plant was toen 7250 cc. water toegediend, hetgeen voor de plant, begoten
met water met het hoogste gehalte NaCl., neerkomt op 7395 gr. NaCl.
De planten stonden nu in vollen bloei, waarbij dient te worden opgemerkt,
dat de controleplant goed ontwikkeld blad had met groote forsche bloemen. De
bloemomvang nam af naarmate de plant een hoogere zoutconcentratie ontvangen
had, ook de bladontwikkeling nam geleidelijk af.
Stekplanten.
Op 12 Maart werden vijf planten in stekpot opgesteld en behandeld met oploopende concentratie's. Toen op 24 April nog geen duidelijk verschil tusschen
de planten onderling viel op te merken, werd de concentratie verhoogd en gebracht op 0 gr., 0,51 gr., 1,01 gr., 1,50 gr. en 2,01 gr. NaCl per 1.
O p 10 Mei trad een duidelijke groeiyermindering op bij de planten behandeld
met de sterkste NaCl-oplossing. Het blad kreeg een donker blauwgroene kleur,
welke op 29 Mei bij alle planten, behalve bij de controleplant, in meerdere of
mindere mate merkbaar was.
Beschadiging kan bij jonge Hortensiaplanten bij een vrij hoog gehalte aan
NaCl reeds vroeg optreden, terwijl bij planten begoten met gietwater met een
lager gehalte aan NaCl later toch groeivermindering te verwachten is.

'

Dahlia variabilis „Ostergrusz".
Over het algemeen kan een Dahlia een lichte verzoutirig van gietwater wel
verdragen. Jonge stekken, zooals bij deze proef gebruikt werden, zijn echter na
verloop van tijd wel vatbaar voor te veel NaCl. Een Dahliastek, waaraan gedurende zes weken 2500 cc. water met totaal 26,19 gr. NaCl (keukenzoutgehalte
2,01 gr. per 1.), was toegediend, vertoonde beschadiging; de groei werd steeds
meer gedrongen. Vooraf had deze stek reeds een paar begietingen met een
concentratie van 1,02 gr. per 1. gehad. Planten behandeld met oplossingen van
1,01 gr. en 1,50 gr. NaCl per 1. gaven een paar weken later hetzelfde beeld,
zij het in mindere mate te zien.
Cyclamen persicum giganteum „Perle von Zehlendorf".
O p 22 Maart werd een begieting met verschillende concentraties NaCl ingezet met jonge planten, die op 24 April, toen nog geen verschillen tusschen de
planten onderling merkbaar waren, werden verhoogd tot nr. II 0,51 gr., III 1,01 gr.,
IV 1,50 gr. en V 2,01 gr. NaCl per 1. T e r controle werd wederom aan één
plant (I) uitsluitend regenwater gegeven.
Einde Mei was uiterlijk nog weinig verschil merkbaar; alleen was het blad
van de planten III, IV en V min of meer hard en stug en werden bij deze
planten minder bladeren en knoppen gevormd dan bij I en II. O p 20 Juni vertoonde plant V een groeiremming, terwijl de bladeren aan den rand omkrulden
en een blauwgroene kleur verkregen. Plant IV gaf op 3 Juli een zelfde beeld te
zien, terwijl bij plant III op 10 Juli in mindere mate een dergelijke beschadiging
optrad.
Een op lateren datum (20 September) genomen proef met grootere planten van
een witte variëteit vertoonde bij een zelfde hooge concentratie pas later beschadiging. Aan het einde van deze proef gaven alle planten nog een behoorlijken
groei te zien, waaruit blijkt, dat planten, die spoedig zullen bloeien, minder vatbaar voor chloorbeschadiging schijnen te zijn dan jonge planten.
begonia „Eges Favorite".
Begietingen toegepast op planten, welke reeds in knop stonden, gaven geen
merkbaar resultaat. Een proef, opgezet met jonge planten, gaf in het begin nog
weinig verschil te zien. Na korten tijd trad echter een wolluisaantasting op, die
bij de plant behandeld met de hoogste concentratie NaCl het eerst merkbaar
was, waarna geleidelijk de andere planten werden aangetast. Blijkbaar heeft een
begieting met gietwater van een hoog keukenzoutgehalte invloed op het meer
vatbaar zijn voor ziekten en beschadigingen.
Euphorbia splendens.
Het bepalen van groeiverschillen bij deze plant, is vanwege den langzamen
groei moeilijk na te gaan. De proef werd opgezet op 10 Maart, terwijl einde
Juli pas vermindering in bladomvang viel op te merken bij de hoogste concentratie.
De glans van de zwarte stekels verminderde eveneens. Aan het einde van het
jaar waren alle planten nog in leven, zoodat deze Euphorbia waarschijnlijk een
vrij hoog keukenzoutgehalte kan verdragen.
Kalanchoë globulifera var. coccinea.
Op 20 September werden vijf planten opgezet en met verschillende oplossingen
NaCl behandeld. De planten groeiden in het begin gelijkmatig door; pas eind
December bleef de plant, behandeld met de hoogste concentratie NaCl, achter
in groei, het blad werd slap en de bloem ontwikkelde zich sneller dan bij de
andere planten. De proef duurt nog voort.
Samenvatting.
Bovenstaande proefjes geven een voorloopig beeld op welke wijze chloorbeschadiging verwacht kan worden. Z e zullen echter om een juister beeld te
verkrijgen met grootere groepen planten, moeten worden uitgebreid. Aangetoond
is wel, dat hooge concentratie's NaCl in het gietwater nadeelig zijn op den
groei; hetgeen vooral tot uiting komt door een min of meer omkrullen van
het blad.
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kßuisinqs-enveReöelinqspRoeven
Lathyrus odoratus Spencer praecox.
Drie van de beste variëteiten, waarvan het vorig jaar op den Proeftuin zaad
gewonnen werd, werden ook dit jaar, nu het verkrijgen van goed zaad nog zooveel moeilijker geworden is, uitgezaaid voor zaadwinning. Het waren:
bos
opbrengst
totaal
gemid. per bos
Sunray
228 •
ƒ 350,14
ƒ 1,53^
Mrs. R. F. Reddick
16
„ 3,86
„ 0,24
Shirley Temple
100
„ 152,26
„ 1.52
Het snijden van bloemen werd in verband met de zaadwinning vroeg beëindigd. Verder werd de kas beplant met de Fl-generatie van vijftien kruisingen,
verricht in 1939. De groei van deze planten was goed en alle gaven bloem.
Met behulp van twee kleurenatlassen, ni. de Répertoire des Couleurs van de
Fransche Chrysantenvereeniging en de Horticultural Colour Chart (H.C.C.),
werden de kleuren bepaald.
Het heeft geen zin een volledige kleurbeschrijving van elke kruising te geven,
daar nog geen opmerkingen over de geschiktheid als handelsvariëteit gegeven
kunnen worden. De volgende tinten waren vertegenwoordigd:
wit, roodachtig magenta, Paul Neyronroserood, lilarose, malvakleurig, malvapurperkleurig, karmijnrood, lilapurper, karmozijnpurper, purperviolet, bisschopviolet, paarsviolet, Campanulaviolet, Cattleyaviolet, donkerpaars, viooltjespaars,
paarsblauw en donkerpaarsblauw.
Het aantal geoogste peulen was niet groot: van de beste kleuren zal in 1942
weer zaad worden uitgezaaid, waarbij dan vooral op de bloemgrootte, lengte van
den steel en andere hoedanigheden zal gelet worden.
Amerikaansche anjers (Dianthus caryophyllus hybr.)
De kruisingen, ontstaan in 1939, kwamen in bloei en werden nagegaan op de
bruikbaarheid als marktbloem. Met behulp van de Horticultural Colour Chart
(H.C.C.) werd nauwkeurig de kleur bepaald; bovendien werd gelet op bloemsteel, bladvorm, het al of niet scheuren van de kelk en de vatbaarheid voor
ziekten.
Ter verduidelijking volgen hier een paar beschrijvingen:
no. lb Plant goed ontwikkeld, stengel vrij slap, bloemvorm goed, maar te los;
kleur geraniumlakrood H.C.C. 623 met een afwijkende, 8 m.m. breede wit met
roode streep;
no. 29 Plant flink ontwikkeld; stevige stengel, bloemvorm goed, bezit geen
gevuld hart, kleur geraniumlakrood H.C.C. 20 in 't midden wit genuanceerd,
scherp getande bloembladtippen.
Van de beste planten werd stek genomen, dat over het algemeen goed wortelde.
Begin Mei werd een gedeelte van een kas met dit materiaal beplant, terwijl het
andere deel ter vergelijking met enkele gebruikelijke handelsvariëteiten gevuld
werd.
Voortgegaan werd ook dit jaar met de beoordeeling van nieuwe gangbare
variëteiten. Als vervolg op de opgegeven variëteiten in het verslag van 1939/40
geven wij hier onzen indruk weer over variëteiten, die op den Proeftuin voldeden.
Charming zalmrose; laag met korten steel. Een extra stikstofbemesting geeft
echter aanmerkelijk langer stelen.
Eleonor zalmrôse; lang, licht groen gewas met vrij slappen steel, bloeirijk.
King Cardinal scharlakenrood; uitstekend gewas met veel knoppen, groote
bloem.
Orchid Beauty purperviolet; vormt veel jonge scheuten met een groot aantal
knoppen.
Pelargonium rood, licht gerand; langen steel, veel knoppen.
Peter Fisher rose, gefranjerde bloem, goed vertakt gewas met veel bloemen.
Pink Spectrum licht rose; goed gewas met veel bloemen.
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Pink Treasure donker rose; goed gewas met veel jonge scheuten en veel knop.
Puritan wit; geeft veel bloem, stengel dun.
Iets minder goed voldeden:
Celia zalmrose; goed gewas, vrij veel bloem.
Doris Allwood rose, lila gestreept; goede plant met veel jonge scheuten, vrij
veel bloemen.
Eva wit; stand matig, vrij veel bloem.
Mrs. Gladys Vick zalmkleurig; slappe stengel, behoorlijk aantal bloemen, vatbaar voor ziekten.
Orange Glow oranje; grove gezonde planten met veel jonge scheuten, maar
weinig bloemen.
York Beauty donker rose; stevige planten, bloemen vaak gescheurd.
Enkele variëteiten zijn ons insziens niet aan te bevelen, omdat ze bevattelijk
zijn voor ziekten, zooals Sunray, geel; Gardenia, wit; of een laag gewas vertoonen; Sir Harry Brittain, abrikooskleurig; Sheena, donker rose gestreept; Ascot,
rose met zalmkleur; of gescheurde bloemen vertoonen: Afterglow, rose gestreept;
Sir Harry Brittain; Sheena; Rosie, licht rose.
Hippeastrum hybriden.
Het doel van de kruisingen is hier, een witte „Amaryllis" te kweeken met
groote, goedgevormde bloemen, die tegen Kerstmis in bloei komt. De zaden van
de in het vorig jaar verrichte kruisingen werden in kistjes op bodemwarmte
gezaaid en kiemden goed. Ook de zaden van de H. rutilum-kruisingen vertoonden
een goede kiemkracht.
Uiteraard gaan er bij kruisingen van bolgewassen, zooals Hippeastrum eenige
jaren voorbij, voordat ze in bloei komen en resultaat gemeld kan worden.
Violieren (Matthiola incana ras Excelsior).
Stamselectie.
Bij violieren blijft de stamselectie met tien stammen voortgang vinden. Het
hoogste percentage gevuldbloemigen bedroeg dit jaar 7 3 % , hetgeen aanmerkelijk
beter is dan het voorgaande jaar. De tellingen over 1941 zijn als volgt:
stam
aantal gevuldbl.
aantal enkelbl.
gevuldbl. planten in %
1
409
191'
68
2
418
213
66
3
460
188
71
4
456
172
7iy2
5
430
159
73
6
451
176
72
7
312
132
70
8
308
133
70
9
353
135
' 72
10
226
90
71
Alle groepen gaven dit jaar een zeer goed percentage gevulde bloemen.
Gerbera Jamesonii Hybriden.
In twee kassen werd het kweeken van Gerbera's voortgezet, waarbij vooral
aandacht werd geschonken aan het plotseling wegvallen der planten. Een aantal
planten werd opgezonden naar den Plantenziektenkundigen dienst te Wageningen
voor nader onderzoek. Er kwamen echter geen nadere bijzonderheden aan het
licht; wel kan worden vastgesteld, zooals reeds vroeger door ons was waargenomen, dat de planten op het tijdstip van wegvallen sterk waren aangetast
door springstaarten en „zeugen".
Een aantal grondmonsters werd genomen, waaruit bleek, dat de grond sterk
verzout was, zoodat mogelijk de eerste oorzaak van het wegvallen gezocht moet
worden in het hooge zoutrestgehalte van den grond .terwijl de planten daarna
sterk door springstaarten en „zeugen" werden aangetast.
Hoewel noch door Dr. Roodenburg, noch op het laboratorium van den Planten10

ziektenkundigen Dienst een schimmel, welke het wegvallen zou kunnen veroorzaken, uit het zieke materiaal kon worden opgekweekt, dient op deze mogelijkheid nog wel de aandacht gevestigd te blijven.
Teneinde bovengenoemde mogelijkheden na te gaan, werd besloten in 1942
een proef op te zetten, waarbij de planten zouden worden gekweekt op gestoomden en ontsmetten grond en uitgespoelden grond ter vergelijking met grond
met een hoog zoutrestgehalte.
Het plantenmateriaal zal worden gekweekt van het eigen gewonnen zaad van
de oude planten, welk winnen op de volgende wijze geschiedde:
De winning van Gerberazaad.
Om goed en kiemkrachtig Gerberazaad te verkrijgen, behoeft men niet op den
import te zijn aangewezen. Het is bewezen, dat zelf gewonnen zaad zeker zoo
goed kiemt als importzaad.
Om tot het gewenschte resultaat te komen, moet vroegtijdig met de bevruchting
begonnen worden. De meest geschikte tijd is ongeveer April-Juni. Dan zal men
ook over de meeste en beste bloemen beschikken, die voor de bevruchting in
aanmerking komen.
Het zaad, dat per „bloem" geleverd wordt, is niet groot (ongev. 50 stuks),
daar het grootste gedeelte uit mannelijke bloempjes bestaat. Alleen de buitenste
2-6 kransen bloempjes zijn vrouwelijk. De vrouwelijke bloempjes zijn ongeveer
drie dagen vroeger rijp, dan de mannelijke. Hieruit volgt dus, dat we stuifmeel
moeten nemen van „bloemen", die reeds enkele dagen in bloei staan. Bekijken
we zoo'n bloeiwijze goed, dan zien we in het hart de meeldraadbloemen.
Deze zijn buisvormig, met bovenin een kleine opening. Komt men nu met een
penseeltje tegen een rijp „stuifmeelbuisje" aan, dan maakt dit een cirkelvormige
beweging en perst tegelijkertijd het stuifmeel als een straaltje door de opening
naar boven. Het stuifmeel blijft dan in den vorm van een vraagteeken aan de
„stuifmeelbuis" hangen. Halen we het penseeltje er weer langs, dan is het meestal
rijkelijk voorzien van stuifmeel, dat we uitstrijken langs de stempels. Na een dag
of tien blijkt in het hart van tie bloeiwijze schimmelvorming op te treden, doch
dit levert geen gevaar op voor de zaadvorming.
De schimmel bevindt zich aan de oppervlakte en woekert uitsluitend op het
uitgeperste stuifmeel.
Na ongeveer drie weken is het zaad rijp en moet het geoogst worden. Dit
oogsten moet vroegtijdig geschieden, want wanneer men een dag te laat komt,
heeft men kans alleen den bloembodem terug te vinden, terwijl de zaadjes door
de kas verspreid liggen.
Het zaaien gelukt zeer goed op zuivere turfmolm, en bij een goede bodemwarmte kiemt het reeds, binnen een week.

Bestsijöinq öieRlijke- en
plantAARöiqe parasieten
Chrysant (Chrysanthemum indicum).
Bestrijding van het bladaaltje.
Reeds geruimen tijd kent men in de chrysantenteelt en ook bij andere bloemisterijgewassen, de beschadiging van het zg. „bladaaltje", een soort draadworm, die
met zijn fijnen naaldvormigen mondstekel de bladcellen beschadigt, om zoodoende de celsappen als voedsel te kunnen gebruiken.
Het chrysantenbladaaltje, Aphelenchus Ritzema Bosi, kan ook beschadigingen
veroorzaken bij andere gewassen, zooals Sinningia (Gloxinia), Calceolaria,
Dahlia, Doronicum, Rudbeckia en Delphinium.
De aaltjes komen met het afgevallen blad op den grond terecht, waar zij gedurende de wintermaanden in een soort rustttoestand blijven, zonder voedsel op
te nemen. In het voorjaar, wanneer voldoende warmte en vocht aanwezig is,
herleven de aaltjes weer en kunnen bij vochtig weer langs den natten stengel
omhoogkruipen of door opspattende gronddeeltjes op de bladeren terecht komen,
waar zij door beschadigde plaatsen en zeer waarschijnlijk ook door de huidmondjes, het blad binnendringen. Bij het nat worden der bladeren kunnen de
aaltjes weer naar buiten komen en zich op deze wijze naar andere deelen der
plant of omringende planten verplaatsen.
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Vooral in jaren met een vochtigen voorzomer kan dit aaltje in ernstige mate
optreden. Teneinde te trachten voor deze aantastingen een practische uitvoerbare bestrijdingswijze te vinden, werden na overleg met den Heer C. J. Augustijn,
ambtenaar van den P.D. te Aalsmeer, in De Kwakel vier proefvelden en op den
Proeftuin één proefveld van elk ruim 100 m 2 uitgezet.
Financieele medewerking werd verleend door de Aalsmeersche bloemenveilingen
en enkele plaatselijke vereenigingen in De Kwakel. Bovendien werd door het
Departement van Landbouw en Visscherij een extra crediet als bijdrage in de
gemaakte kosten beschikbaar gesteld.
Als plarrtmateriaal werden voor elk proefveld ongeveer 1000 bewortelde
stekken gebruikt van het Rayonnante type „van Sentens Glorie". De stekplanten
werden in November 1940 kaal gesneden en zooveel mogelijk van grond ontdaan, teneinde aaltjesvrij materiaal te verkrijgen. Gedurende den winter werd de
temperatuur bij deze moerplanten op ongeveer 60° F. gehouden. Begin April
werden de planten gestekt en na beworteling werd de helft van het materiaal
ongeveer eind April in den bak verspeend, terwijl de andere helft in kistjes in
den bak werd afgehard, aangezien volgens sommige meeningen dit invloed kan
uitoefenen op de vatbaarheid voor aaltjes.
De normale plantwijdte bedraagt meestal 27,5 X 27,5 cm. Teneinde na te
gaan of de kans op besmetting kan worden verkleind door grooteren plantafstand
werd één bed uitgeplant op 35 X 35 cm. Een bed werd voorzien van een rij
draineerbuizen midden onder het bed op een diepte van 30—35 cm. om na te
gaan of een snelle waterafvoer de besmetting kon verminderen. Een gedeelte der
planten werd diep geplant en het overige gedeelte zoo ondiep mogelijk, teneinde
de besmetting van af den grond na te gaan. Om het omhoog kruipen langs den
stengel te voorkomen, werden eind Juli lijmringen aangelegd, waarbij het onderste
blad werd afgstroopt. Er werd gebruik gemaakt van twee lijmsoorten, aangezien
reeds vroeger was gebleken, dat de uitwerking van deze beide soorten verschillend was.
Daar ook bemesting belangrijken invloed zou kunnen uitoefenen op de verspreiding van de kwaal, werden dwarsvelds vijf "verschillende bemestingen toegediend.
De bewortelde stekken werden in de tweede week van Mei buiten uitgeplant,
nadat de bemesting begin Mei was toegediend.
Door den vrij drogen voorzomer (in den tijd dus, waarin de aaltjes op de
planten komen) en de eerst in den nazomer optredende vele regens werden bij
geen der controles aaltjes of beschadigingen door aaltjes waargenomen. Als zoodanig heeft dus deze proefneming geen direct resultaat opgeleverd, wel echter
werden belangrijke technische aanwijzingen voor het opzetten van nieuwe proeven
in deze richting verkregen. De proef zal dan ook in 1942 voortgezet worden.
ONDERZOEKINGEN VERRICHT DOOR Ir. G. S. V A N MARLE.
Het onderzoek werd 16 April 1941 aangevangen.
1. Aantasting van bloemisterijgewassen door mijten van het geslacht Tarsonemus
Can. et Fanz.
In het verslagjaar werd vrijwel uitsluitend de plaag op de winterbloeiende
Begonia bestudeerd. Hierover valt het volgende mede te deelen:
a. De mijt.
Microscopisch onderzoek wees. uit, dat de te Aalsmeer tot nu toe op Begonia
waargenomen schadelijke mijten alle behooren tot de soort Tarsonemus latus
Banks. In de literatuur komt men het dier ook onder andere namen tegen, o.a.
Tarsonemus translucens Green en Avrosia translucens Nietner. De ontwikkeling
van het dier is als volgt:
^
Het wijfje legt betrekkelijk groote eieren. Deze zijn onder het microscoop
kenbaar aan hun gekorrelde oppervlakte. Uit dit ei komt een doorzichtige larve
•met witte rugstreep. Deze heeft zes korte pooten, is matig beweeglijk en groeit
tamelijk sterk. Na eenigen tijd gaat de larve over in een rusttoestand, de z.g.
pop. Binnen de larvehuid ontstaat dan de volwassen mijt, welke door vervelling
vrij komt. De volwassen mijten, waarvan vooral de mannetjes zeer beweeglijk
zijn, hebben als bijna alle mijten acht pooten. Bij het geslacht Tarsonemus dienen
er echter maar zes voor de voortbeweging; het laatste paar sleept het dier achter
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zich aan, zooals met een sterke loupe te zien is. Deze achterpooten zijn bij het
wijfje dun en eindigen in een paar lange haren, bij het mannetje vormen ze een
soort tang. De kleur van de mannetjes is geelwit tot geelbruin, van de wijfjes
eveneens, maar met witte rugstreep. De onderscheiding van andere soorten van
het geslacht Tarsonemus is alleen met het microscoop mogelijk. Zoowel de
mannetjes als de wijfjes loopen nogal uiteen in grootte. De mannetjes meten
ong. 0,15 mm, de wijfjes 0,20-0,25 mm. Onder gunstige belichting zijn de mijten,
vooral als ze bewegen, juist met het bloote oog te zien. Neemt men een mijt
gemakkelijk met het bloote oog waar, dan is het vrij zeker geen Tarsonemus.
b. Aantastingsbeeld.
Kenmerkend is een bruine verkleuring aan de onderzijde van het blad. In
lichte gevallen vormen bruine streepjes een fijn netwerk op een groenen ondergrond, bij ernstige aantasting wordt dit netwerk zoo dicht, dat men geen groen
meer ziet. De grootere nerven worden echter steeds gespaard, blijven dus als
groene strepen tusschen het bruingeworden bladmoes zichtbaar. Dit is een onderscheidingskenmerk tegenover aantasting door thripsen, waarbij ook de nerven
bruin worden. Aan de bovenzijde van het blad is bij sommige soorten (b.v.
President) niets te zien. Bij andere (Baardse's Wonder, Baardse's Favorite)
wordt de bovenkant hobbelig en krult de bladrand een weinig om. Bij alle soorten
wordt het blad brozer dan normaal, terwijl het in ernstige gevallen klein blijft.
Meestal zijn de onderste bladen van een plant vrij van aantasting, de jongere
bladen zijn sterk aangetast; op de allerjongste bladeren vindt men dikwijls^de
bruinkleuring nog niet, terwijl ze wel vol mijten zitten. Knoppen vertoonen vaak
bruine plekken en misvormingen. Bovenstaande beschrijving berust op waarnemingen op de kweekerijen en aan een aantal op den Proeftuin voortgekweekte
planten, welke ik, met mijten bezet, van kweekers mocht ontvangen. In het verslag over 1942 hoop ik een uitvoerige beschrijving te geven van het aantastingsbeeld bij de verschillende Begonia-soorten.
c. Het voorkomen van de mijt op de plant.
O p oudere bladeren vindt men, ook al zijn ze ernstig aangetast, slechts
sporadisch mijten. De meeste mijten vindt men aan de achterzijde van de jonge,
nog niet geheel ontplooide bladeren, waar ze tusschen de, bij veel Begoniasoorten
vaak sterke, beharing verscholen zitten. Ook in en op de bloemknoppen treft men
vaak mijten aan.
d. De aantasting in de practijk.
Onderzoek ter plaatse op een groot aantal Begoniakweekerijen leerde, dat de
plaag nazomer 1941, hoewel nergens zeer hevig, op veel bedrijven voorkwam.
Enkele kweekers verklaarden er tijdelijk zeer veel schade van ondervonden te
hebben. Het is vaak moeilijk tijdens een bezoek een volledig beeld van de beteekenis van de aantasting te verkrijgen, daar vele kweekers, vooral de kweekers
van stekplantjes, alle verdachte planten onmiddellijk weggooien (m.i. zoolang we
geen bestrijdingsmiddel kennen op welks werking we volledig kunnen vertrouwen, zeer terecht). Achteraf is dan niet met zekerheid na te gaan in hoeverre de bewuste mijt in het spel is geweest. Voor toezending van materiaal,
dat men zou willen verwijderen, houdt ondergeteekende zich ten zeerste aanbevolen. Het kan voor het onderzoek soms zeer waardevol zijn. Dit geldt ook
voor andere planten met verdachte verschijnselen.
Van een paar plaatsen buiten Aalsmeer ontvingen we ook Begonia's, welke
door Tarsonemus latus beschadigd waren. Andere planten aangetast door deze
mijt vond ik in 1941 niet. Vooruitloopende op het verslag over 1942 zij hier
meegedeeld, dat gebleken is, dat Gloxinia's ernstig erdoor beschadigd kunnen
worden. In beschadigde Gerbera-bloemen afkomstig uit het Westland, vond ik
een andere Tarsonemus-soort. Op grond van het beperkte en geheel uit (bij
Tarsonemus steeds moeilijk herkenbare) wijfjes bestaande materiaal durf ik de
soort niet te bepalen. T e Aalsmeer vond ik in Gerberabloemen een tweetal
andere mijten. Eén bleek een roofmijt (familie Gamasidae) re zijn, welke wéllicht op de in de bloem ook voorkomende thripsen jacht maakt, dus nuttig is;
de andere behoorde tot de Tyroglyphidae, een groep, welker vertegenwoordigers
meestal op dood plantaardig materiaal, ook wel op schimmels, leven. In volwassen toestand zijn die mijten heel wat grooter dan de Tarsonemus-soorten.
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e. Vatbaarheid van de Begonia-variëteiten.
In de practijk vond ik aangetaste planten van: Baardse's Wonder, Baardse's
Favorite, Optima, Joh. C. Mensing, President en Exquisite. Opvallend was, dat
Eges Favorite, hoewel vaak staande naast besmette partijen, nergens aantasting
vertoonde. Het feit, dat dit kortgeleden ook in Duitschland is waargenomen,
maakt het waarschijnlijk, dat dit niet aan toeval moet worden toegeschreven,
maar aan een mindere vatbaarheid, misschien zelfs onvatbaarheid van deze
soort. Dit zal in 1942 worden nagegaan.
f. Verspreiding.
Op de bedrijven werd waargenomen, dat de aantasting in bepaalde haarden
voorkwam. Vermoedelijk is het begin van een haard een besmet stekplantje
(op stekbed besmet of afkomstig van een besmette moerplant). Blijkbaar gaat
de aantasting, als de planten elkaar raken gemakkelijk over.
10 Juli werd een proef opgezet om te onderzoeken in hoeverre overgang
mogelijk is zonder onmiddellijke aanraking en zoo ja, op welken afstand. Bij
planten, welke op schotels (gevuld met turfmolm) stonden, welke geplaatst waren
op asbest, had gedurende het tijdvak 10 Juli—10 September in het geheel geen
overgang van mijten plaats. De afstand tusschen de besmette en de te besmetten
planten bedroeg 24 cm, resp. 40 cm. Bij de normaal in turfmolm ingekuilde
planten was bij een afstand van 20 cm. eenige besmetting waar te nemen; de
planten raakten elkaar tegen het eind van de proef echter met de bladeren.
Bij den afstand van 40 cm. werd op één van de proefplanten op 11 September
één mijt gevonden (een wijfje vanTarsonemus latus), terwijl de beide andere
planten een paar bruine vlekjes vertoonden, welke door een mijt (echter ook
wel door thrips) konden zijn veroorzaakt. Daar het niet mogelijk was insecten
uit te sluiten, is het niet ondenkbaar, dat deze de ééne mijt hebben overgebracht.
De planten werden gedurende de proef niet aangeraakt. Wanneer de pjanten
elkaar niet raken, gaat de aantasting in elk geval niet snel.
De mogelijkheid, dat met besmetten turfmolm de kwaal verbreid wordt, werd
onderzocht door een grooten bloempot te vullen met turfmolm, afkomstig uit een
kistje, waarin eenige weken sterk door mijten aangetaste planten hadden gestaan, en hierin enkele stekken te plaatsen. O p dezelfde wijze werd gehandeld
met uit een dergelijk kistje afkomstigen turfmolm, welke eerst in de zon gedroogd
was, en met ongebruikten turfmolm. Alle drie partijtjes bewortelden goed en
bleven, zooals nauwkeurig onderzoek uitwees, vrij van mijten. Uiteraard zou het
voorbarig zijn uit deze ééne proef de gevolgtrekking te maken, dat de turfmolm
uit aangetaste tabletten geen gevaar oplevert. De proef zal het volgende jaar
herhaald worden.
g. Bestrijding.
De mijt bleek voor te komen op bedrijven, waar geregeld met nicotine gerookt werd. Ook begassen met calcid had volgens de ervaring van sommige
kweekers geen resultaat. O p een paar bedrijven had men met bespuiten met
koud water wel eenig succes gehad, dit middel bleek echter schadelijk voor de
planten. Ook spuiten mét Derris, Pyrethrum en een vermoedelijk uit beide bestanddeelen bestaand middel Pyroderr hielp wel tijdelijk, de kwaal kwam echter
terug, zoodra men het bespuiten naliet. Ik vond bij kweekers, welke deze middelen
toegepast hadden, wèl planten met mijten. De plaag werd er dus blijkbaar niet
door uitgeroeid.
Eigen proeven konden in 1941 slechts op beperkte schaal worden genomen.
Beproefd werden:
a. Stuifzwavel.
Deze veroorzaakte geen planten-beschadiging (nietbloeiende proefplanten);
bleef echter lang op de plant zichtbaar. Eén dag na de bestuiving gaven de
mijten geen teeken van leven meer. Bij later herhaald onderzoek werden geen
levende mijten meer aangetroffen. Een uitgebreider proef moet leeren of altijd
dit afdoende resultaat te bereiken is. In die gevallen, waarin geen bezwaren
tegen het gebruik van zwavel bestaan (beschadiging van bloemen, bezoedelen
van planten, die men spoedig af wil leveren), zou men voorloopig zwavelbestuiving in de practijk kunnen toepassen. Garandeeren, dat het altijd afdoende
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is, durf ik op grond van deze ééne proef niet. Moerplanten komen zeker voor
de behandeling als voorbehoedmiddel toegepast, in aanmerking. Duidelijk aangetaste planten moet men niet als moerplanten gebruiken.
b. Cosan,
V a n dit middel, dat bestaat uit „colloidale" (oplosbare) zwavel, werd een
0 , 1 % sterke oplossing verspoten. De mijten bleven leven, zoodat met dit middel,
in de aangegeven verdunning althans, niets te bereiken valt.
2. Bladluizen.
In het verslagjaar werden een aantal bladluizen verzameld. De heer Hille Ris
Lambers te Bennekom was zoo vriendelijk, die voor ons te determineeren. Het
ligt in de bedoeling hiermee voort te gaan, om zoo op den duur een overzicht
te krijgen van de hier voorkomende luizen. Vooral, indien nog eens virusziekten
in onderzoek genomen mochten worden, is dit zeer gewenscht. Eén bladluis bleek
nieuw voor Nederland te zijn, n.1. Macrosiphum vereshtshagind Mordw, van de
Helleborus.
3. Thripsen.
De eveneens verzamelde thripsen zijn door den daartoe aangezochten specialist
nog niet gedetermineerd.
4. Spint
Ook hiervan werd materiaal verzameld, dat in 1942 zal worden bewerkt.
5. Bestrijding van bladwespen in rozen,
In September werd een zeer ernstige aantasting van rozen door een groene
bastaardrups (de larve van een bladwesp) ontdekt. De zeer gelijkmatig over
de kas verdeelde aantasting bood de gelegenheid een aantal middelen te vergelijken. Er werd 1 en 2 October gespoten met onderstaande middelen. Het
resultaat, gecontroleerd één en twee dagen na de bespuiting, is er achter vermeld.

Middel
Rotenon
Rotenon
Rotenon
Chloorbarium
Chloorbarium
Chloorbarium

Verdunning
1 :10.000
1 : 5,000
1 : 2.000
1%

Gering aantal dooden.
Vrij talrijke dooden en bedwelmden.
Talrijke dooden en bedwelmden.
Vrij veel dooden.
Eenige dooden.
1H'%
Talrijke exemplaren op den grond ge3%
vallen, waarvan vrij groot aantal dood.
Kiezelfluoornatrium
0,3%
Practisch geen dooden.
Vrij veel dooden.
Kiezelfluoornatrium
0,5%
Geen resultaat.
Pyridinezeep
1%
Geen resultaat.
Pyridinezeep
2%
Enkele dooden.
Shell Nitrum
1 : 1.000
Enkele dooden.
Shell Nitrum
1: 500
Matig aantal dooden. Resultaat nog niet
Shell Nitrum
1: 200
geheel voldoende.
Bij de tabel is het volgende op te merken: Rotenon is de insectendoodende
stof uit Derrispoeder; uitgegaan werd van een poeder met een opgegeven gehalte
van 5 % Rotenon. Hoewel uitvloeier was toegevoegd, liet de verspuitbaarheid
veel te wenschen over. Chloorbarium liet kleine witte vlekjes op de bladeren
achter (verontreiniging). De 3 % chloorbarium gaf van alle spuitmiddelen, afgezien van Rotenon 1:2000, het beste resultaat. Met „Pyridinezeep" is het tegen
de „galmug van de draaihartigheid" in handel gebrachte Pyridinezeepmengsel
bedoeld. De sproeivloeistof bevatte 1% resp. 2 % van dit mengsel, het Pyridinegehalte is dus lager. Shell Nitrum is een door de Bataafsche Petroleum Mij., in
den handel gebracht Pyrethrumhoudend middel. De resultaten hiermee waren,
vooral in aanmerking genomen de hooge prijs, niet bevredigend.
Een deel van de kas werd bestoven met een Derrisstuifmengsel, bevattende
y±% Rotenon. De bestuiving werd door den kweeker 's ochtends ong. 9 uur
uitgevoerd. Des middags te 2uur bleken reeds vrijwel alle bastaardrupsen op den
grond te liggen en bedwelmd te zijn. Het resultaat, dat mooier was dan van
eenige bespuiting, (waarbij komt, dat de bestuiving veel gemakkelijker in uitvoering is), toonden de (in het algemeen) tegen bastaardrupsen bekende af15

doende werking van Derris voor dit bijzondere geval overtuigend aan. Het snelle
verloop van het afstervingsproces maakt het waarschijnlijk, dat met een mengsel
met veel lager rotenongehalte dan % % nog een voldoende resultaat te bereiken
is. Daar de bastaardrupsen zich echter begonnen in te spinnen, konden in deze
richting geen verdere proeven worden genomen, evenmin als met het bestelde,
maar te laat ontvangen stuifmiddel kiezelfluoorbarium. Zoodra de gelegenheid
zich weer voordoet, zal dit nader onderzocht worden. Mocht iemand bastaardrupsen in zijn rozen constateeren, laat hij het dan den Proeftuin laten weten.
W e bezitten nog voldoende Derris om eenige proefjes te nemen.
Voor 1942 zijn de volgende onderwerpen onderhanden genomen:
1. Verdere bestudeering van het mijtenvraagstuk.
2. Boorders in Prunus.
3. Bladrollerrupsen (z.g. ijltjes) in rozen.
4. Spint.
ONDERZOEKINGEN V A N DR. J. W . M. ROODENBURG.
A. OP PHYSIOLOGISCH GEBIED.
Temperatuurproeven.
De nieuwe Proefkas, welke einde 1940 in gebruik genomen werd, bood de
gelegenheid in de 4 afdeeelingen 4 verschillende stooktemperaturen te onderhouden. Hierdoor werd het mogelijk den invloed van de temperatuur na te gaan
op de ontwikkeling van diverse gewassen. Daartoe werden telkens 4 gelijke
groepjes van een bepaalde plantensoort op precies dezelfde plaats in de verschillende afdeelingen gezet, waardoor ze onder gelijke omstandigheden gehouden
werden met als eenig onderscheid de temperatuur. De afdeelingen werden aanvankelijk gehouden op ongeveer 19°, 16°, 13° en 9° C.
In hoofdzaak was het de bedoeling den invloed na te gaan op bloemaanleg
en bloei.
Epiphyllum Ackermannii (Phyllocactus Ackermannii).
In het voorafgaande jaar was waargenomen dat een partij uit zaad verkregen
Phyllocactushybriden in een juist vorstvrije kas overdadig veel bloemknoppen
had gevormd, terwijl een dergelijk stel in de warme kas lang niet zooveel knoppen
maakte. Materiaal en omstandigheden waren hier echter zeer ongelijk, zoodat het
van belang was de voorloopige conclusie, dat de bloemknopvorming door lage
temperatuur bevorderd zou worden, door nauwkeurige proefneming te bevestigen.
Gebruik werd gemaakt van een 80-tal planten van Epiphyllum Ackermannii,
welke van stek opgekweekt waren en dus als eenvormig materiaal beschouwd
mochten worden. Z e werden gesorteerd in 4 gelijke groepen en op 17 December
1940, verdeeld over de 4 temperaturen, in turfmolm ingekuild. Deze datum was
wel wat aan den laten kant, zoodat de mogelijkheid bestond, dat de eerste
bloemaanleg reeds had plaats gehad. Inderdaad kwam de eerste bloem ook open
in de warmste afdeeling op 20 April. Het is mogelijk, dat de eerste bloemen reeds
aangelegd waren voor 17 December en door de hooge temperatuur het snelst
tot ontwikkeling gebracht. Overigens liet de knopvorming hier zeer të wenschen
over, terwijl deze in de meest koude, juist vorstvrije afdeeling het overvloedigst
was, echter met veel kleine knopjes. Onderstaande tabel geeft den toestand op
28 April 1941:

Afd.
II
I
III
IV

Gem. temp.
uec. - mei
min.
max.
15.7» C 23.5» C
21.0- „
13.1- „
11.4-,, 19.2- „
16.7- „
7.6- „

Open
bloem
5
0
1
0

Bloemknoppen
groot middel klein
4-9 cm. 1-4 cm. 0.1-1 cm.
10
5
20
1
62
67
43
16
59
23
38
123

Totaal
bloemen
en knoppen
40
130
119
184

In de gematigd warme afdeelingen was het aantal kleine knopjes niet zoo groot,
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maar waren er al meer verder uitgegroeide knoppen aanwezig, zoodat hier de
bloei vroeger kon plaats hebben.
Voor een rijke knopvorming is dus 's winters een lage kastemperatuur noodzakelijk.
Schlumbergera Gaertneri (Epiphyllum Gaertneri).
Bij een kweeker bleek dit gewas niet te reageeren op een kortedag-behandeling
in September, zooals de Zygocactus truncatus. Daarom werd ook de temperatuurüivloed nagegaan. Wij kregen de beschikking over een partij van 20 planten,
welke gegroeid waren op een onderstam van Cereus Mart. De planten waren
tot Kerstmis warm gehouden zonder een spoor van bloemknop te vertoonen,
maar hadden daarna bijna 3 weken koud gestaan. O p 13 Januari werden zij over
de 4 temperaturen verdeeld. In de warmste afdeeling kwamen de knoppen het
eerst te voorschijn en wel reeds op 1 Februari. Dit ging zoo vlug in zijn werk,
dat wel aangenomen mag worden, dat de knoppen reeds voor het begin van deproef aangelegd waren tijdens de 3 weken lage temperatuur.
De bloeidata verliepen geheel volgens de gegeven temperaturen. De meest
koude partij kwam het laatste. Het opengaan van de eerste bloemen vond plaats
op:

afd. II
afd. I
afd. III
afd. IV

temp.tot Mei
gem. 20° C:
„ 17° „
„ 15° „
„ 12° „

8 Maart 1941
8 April 1941
25 April 1941
19 Mei 1941

Verschil in aantal bloemen viel niet waar te nemen, alle groepen bloeiden even
rijk. De bloei laat zich dus bij Schlumbergera Gaertneri tot ruim 2 maanden
vervroegen door extra verwarming na de aanleg der bloemknoppen.
Violieren (Matthiola. incana).
Aangezien een waarneming uit het vorig jaar deed vermoeden, dat het in
bloei komen van Violieren invloed ondervindt van de temperatuur waaronder de
jonge planten zijn opgekweekt, werd een proef in deze richting opgezet.
O p 7 Januari 1941 werd gezaaid het ras Excelsior (gevuldbloemig, wit).
13 Januari werden de plantjes verspeend in 4 kistjes, waarvan er in elke kasafdeeling een werd gezet, dus bij 19°, 16°, 13° en 9° C. Den 13den Maart
werden de planten uit elke kist weer verdeeld in 4 partijtjes, welke in de 4
afdeelingen kwamen, in het geheel waren er dus 16 partijtjes. De kwaliteit der
plantjes afkomstig uit afd. I was het slechtste, uit afd. III het best. De groepjes
bestonden uit 30 planten. O p 17 April kwam de eerste Violier in bloei, in afd. II,
vak III, dus eerst 13° en daarna 20° C.
In onderstaande tabel vindt men de data, waarop 15 van de 30 planten in
bloei kwamen:

vak IV
vak III
vak I
vak II

gem.
temp. in
in Jan.
min. max.
5°—12° C.
10—16- „
13—19- „
16—21- „

Afd. II
Afd. I
Afd. III
Afd. IV
Maart-Mei Maart-Mei Maart-Mei Maart-Mei
gem. 20°C gem. 17° C. gem. 17° C. gem. 15° C.
22 April
20 April
26 April
5 Mei

30 April
28 April
7 Mei
10 Mei

1 Mei
1 Mei
6 Mei
9 Mei

6 Mei
7 Mei
12 Mei
15 Mei

Tengevolge van deze behandelingswijzen zijn dus verschillen van 1 tot V/i
week in den bloeitijd mogelijk. Het is dus van belang te letten op de temperatuur
waarbij men de jonge planten opkweekt. Deze moet laag zijn, terwijl na het
uitpooten de temperatuur wel hooger mag wezen. Practisch alle planten kwamen
in bloei, zoodat onderdrukking van den bloei' door verkeerde temperatuur niet
waargenomen werd.
*
Cyclamen persicum.
Ten einde zooveel mogelijk op de hoogte te komen van de eigenaardigheden
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van de Cyclamen, mede in verband met het Cyclamenziekte-onderzoek, werd
ook dit gewas aan een temperatuurproef onderworpen.
O p 13 Januari 1941 werden telkens 20 exemplaren „Perle von Zehlendorf"
in kleine potjes in de 4 afdeelingen gezet. De planten in de warmste afdeeling
groeiden duidelijk sneller dan die in I en III, waartusschen weinig verschil was.
In de meest koude afdeeling was de groei merkbaar vertraagd, zoodat deze'
planten ook verder in de cultuur sterk achterbleven. De versnelde groei bij de
hoogste temperatuur had nog niet ten gevolge, dat de planten te slap werden.
11 Augustus werd het aantal bloemen en knoppen opgenomen met het volgende resultaat:
Aantal per 20 planten op 11 Augustus 1941

afd. II
afd. I
afd. III
afd. IV

gem. temp. Jan.-Mei
20° C.
17° C.
15° C.
12° C

bloemen
52
22
29
0

knoppen
31
25
68
3

totaal
83
47
97
3

• O p 13 Augustus werd met veilen begonnen.
V a n de planten, welke in den winter in de warmste afdeeling hadden gestaan,
werden de voorlijkste ongeveer een week eerder geveild dan de meer normaal
behandelde uit I en III. De 's winters geheel koud gehouden planten waren wel
4 weken later, de eerste daarvan werd pas 1 September geveild, het moment
waarop van de andere partijen al ruim de helft verkocht was.
Winterbloeiende Begonia.
Moerplaiiten-bestraling,
Wegens de verduisteringsbepalingen tengevolge van den oorlogstoestand en
de noodzakelijkheid van kunstlicht voor het overwinteren van Begonia-moerplanten, werd geprobeerd of het mogelijk was de onzichtbare infraroode straling
van de gloeilamp afzonderlijk, voor dit doel te benutten. Met het oog op het
vinden van een zoo goedkoop mogelijke oplossing werd gebruik gemaakt van
photographische donkerekamer-lampen, waarvan de donkerroode ballon bijna
al het zichtbare licht van de gloeilamp wegneemt en slechts een zwak rood
schijnsel overblijft.
Gewerkt werd met de variëteit „Baardse's Wonder". O p 3 December 1940
kon met de bestraling worden begonnen, 8 uur per nacht, 4 vakken van plm.
1 m 2 , 25 planten per vak; De temperatuur bedroeg tot einde Januari gemiddeld
min. 16°, max. 21° C.
I. plm. 15 W a t t Photolamp 220—230 V . in blikken buisje
II. onbehandeld
III. 60 W a t t Arga 220 V . in donkerroode ballon in diepe reflector
IV. verwarmingsspiraal van ongeveer gelijk vermogen als bij III.
Afstand reflector-potrand 56 cm.
O p 28 Januari 1941 werden de ontwikkelde scheuten afgesneden:

Photolamp
onbehandeld
roode ballon 60 W
verwarming

aantal
scheuten
34
33
43
30

gem.
lengte
13,4 cm
9,1 „
13,6 „
8,0 „

bloem
+ knop
445
278
652
272

blad
aantal
79
35
97
33

De meeste groei had dus plaats onder de 60 W a t t in roode ballon. Het verwarmingselement had in het geheel geen invloed. Dit is dus in elk geval niet
te gebruiken voor Begoniabestraling, maar ook de donkerekamerlampen waren
teleurstellend in hun werking. Hoewel bij het tweede terugsnijden op 18 Maart
bij het beëindigen van de bestraling, de verschillen nog sprekender waren, werden
er toen nog niet anders dan bloemscheutjes afgesneden. De onbehandelden vertoonden op* dat moment weinig groei meer. Het duurde tot 21 Mei alvorens het
eerste goede stek gesneden kon worden.
Dergelijke resultaten gaven ook een paar groepjes moerplanten van „President"
en van „Exquisite", welke laatste met een sterkere bestraling op 18 Maart reeds
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een enkele bruikbare stek gaf. „Eges Favorite" reageerde in het geheel niet.
Deze kleinbloemige groeit ook zonder bestraling reeds door in den winter.
Uit een en ander blijkt, dat de straling van roode donkere-kamerlampen wel
invloed op de grootbloemige Begonia's heeft, maar dat de sterkte van de bestraling zoo hoog genomen moet worden, dat het stroomverbruik te groot en de
hoeveelheid zichtbaar licht nog te sterk zou worden. In elk geval heeft echter
deze proef wel duidelijk aangetoond, dat de groeistagnatie van Begoniamoerplanten in den winter toegeschreven moet worden aan de te korte daglengte en
niet aan een gebrek aan koolzuurassimilatie, waarvoor de gegeven bestraling ten
eenenmale ongeschikt was. Kunstlicht zal hier dus steeds gedurende de nachturen
gegeven moeten worden, teneinde den dag kunstmatig te verlengen. Belichting
overdag heeft geen uitwerking, zooals men ook reeds den eersten verduisteringswinter in de praktijk ondervond.
Begonia-bladstek.
Met winterbloeiende Begonia's werd geprobeerd of de bodemtemperatuur van
het stektablet ook invloed heeft op het slagen van bladstek. Daarvoor werd een
helft van een tablet voorzien van een electrischen verwarmingskabel, welke aangesloten was op een schakelklok, die 4 uur per nacht inschakelde, phn. 250 W .
per m 2 .
De gemiddelde temperaturen bedroegen:
in turfmolm
inlucht
onder raam
9 cm diep
min.'snachts max.m. zon
alleen centrale bodemverwarming
19°—21° C.
14° C.
26° C.
met extra electrische verwarming
23°—31° C.
16° C.
28° C.
„Optima".
19 November 1940 werden gelegd één partijtje gewoon in het stektablet en een
met extra electrische bodemverwarming. Het resultaat op 7 Januari 1941 was:
extra verwarmd: goed geworteld, 4 met spruitje, 43 zonder, dus 8,5 '%' geslaagd;
gewoon: slecht geworteld, 12 met spruitje, 31 zonder, dus 27,9 % geslaagd.
Stekken met hieltje gaven ongeveer hetzelfde resultaat, alleen met dit verschil,
dat er op het gewone tablet 50 % spruitjes hadden gevormd. ,
,Exquisitc".
Ook bij deze variëteit was de lagere temperatuur gunstig voor de vorming
van spruitjes. Het gaat over het geheel gemakkelijker dan bij „Optima":
extra verwarmd: snel geworteld, 6 met spruitje, 16 zonder, dus 27 % geslaagd;
gewoon: langzamer geworteld, 30 met spruitje, 2 zonder, dus 94 % geslaagd.
Dit laatste resultaat is dus praktisch bruikbaar.
„Baardse's Wonder".
Deze variëteit is zeer weinig geschikt voor bet maken van bladstekken.
Spruitjes worden er niet gevormd, de beworteling was ook matig, n.1.:
extra verwarmd: 64 % geworteld op 17 Januari 1941;
gewoon: 38 % geworteld op 17 Januari 1941.
De gewortelde blaadjes maakten ook later geen spruiten na het oppotten, wel
ontwikkelde zich een knol aan de bladsteelvoet.
„Eges Favorite".
Het gemakkelijkste gingen de bladstekjes van „Eges Favorite". Hiervan werd
een grooter partijtje van 171 stuks in de gewone tablethelft gelegd op 18 November 1940. V a n deze hadden er op 17 Januari 1941 slechts 4 geen spruitjes
gevormd, 167 hadden spruitjes^ dus 98 % geslaagd! Alle istekjes waren beworteld.
Blijkbaar was de hier gegeven behandeling dus juist de gunstigst denkbare.
O p 23 Januari 1941 werd voor de tweede maal „Eges Favorite" gestekt, de
ééne helft op het gewone tablet, de andere helft met extra verwarming.
11 Februari vertoonden de laatste een begin van wortel, de eerste waren gezoomd. N u werd van elke partij de helft omgewisseld.
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Den 25sten Maart werden de stekjes opgepot, alles was goed geworteld, de
spruitjes waren over het algemeen nog klein. De blaadjes waren overigens ook
wat kleiner dan de eerste stekpartij van November, er is meer roodverkleurd
blad.
voortdurend lagere temp.:
90( met spruitjes, 4 zonder, dus 9 6 % geslaagd
eerst warm, dan lagere temp.: 44 „
„ ,51
„ , „ 46 %
,.
eerst lagere temp. dan warm: 77 „
„ ,28
73.%
„
voortdurend warm:
63 „
„ ,32
„ , „ 66 %
„
Duidelijk blijkt, dat de bladstekjas vooral in den eersten tijd niet te warm
gehouden moeten worden, wil men voldoende spruitjes krijgen.
Stekproeven met groeistof.
Het op de markt verschijnen van een Nederlandsch product van groeistof voor
de beworteling van stekken in tablet en in poedervorm, was aanleiding tot het nemen
van een aantal stekproeven. Bij kruidachtige stekken is het van belang, dat deze
zoo spoedig mogelijk na het snijden in het tablet gestoken worden. Daarom is
voor vele Aalsmeersche gewassen de poedermethode bijzonder aantrekkelijk. De
stekjes worden even met het ondereinde in water gedoopt, dan in de talkpoeder
met groeistof en meteen daarna in het stektablet gezet. Het is ons gebleken, dat
het daarbij niet noodig is eerst voor elke stek een gaatje te maken. Wanneer men
op de gewone wijze te werk gaat, blijft de groeistof op het isneevlak zitten. Het
poeder is dus wel zeer vlug en handig toe te passen.
Euphorbia pulcherrima.
lste serie.
O p 24 Maart werd begonnen met 75 Poinsettia stekken. Deze werden in
5 groepen van 15 stuks verdeeld:
1. na afspoelen in water met steeleinde direct in Rhizopon A = 1 % indolyl-'
azijnzuurpoeder, droog gestekt.
2. in zand voor het opdrogen van het melksap, droog gestekt.
3 groepen in zand en daarna 's nachts gedurende 16 uur (17.00—9.00) ins
3. water.
4. Rhizopon A-oplossing, 1 tablet (50 mgr) op 1 L. water.
5. Rhizopon A-oplossing, 1 tablet (50 mgr) op Yi L. water.
Groep 3, 4 en 5 werden den volgenden dag gestekt.
bewortelingsresultaat op 8 April 1941:

behandeling
poeder
droog
water
1 tablet X1 L.
1 tablet A L. -

niet
0
3
9
2
2

slecht
5
2
6
5
7

middel
4
5
0
3
2

zwaar
6
5
0
5
4

geslaagd
100%
80%
40%
87%
87%

De behandeling met poeder gaf aanmerkelijk beter resultaat dan de gebruikte
oplossingen, echter ging de zeer rijkelijke wortelvorming gepaard met een opzwelling van den stengelvoet, terwijl de wortels over een groot gedeelte van den
stengel te voorschijn kwamen, waardoor deze barstjes kreeg. De controle stekken
en de met oplossingen behandelde, wortelden alleen aan het ondereinde. De
vraag was nu of een overdadige wortelvorming soms later voetziekte in de hand
zou kunnen werken door vergroote vatbaarheid van de stengelbasis. Geprobeerd
werd daarom of ook een kalmere beworteling met het Rhizoponpoeder bereikt
kon worden.
2de serie.
O p 25 April werden 4 groepjes van 15 stekken
beworteling op 20 Mei
in Rhizopon A poeder:
behandeling
niet slecht middel zwaar
stek 2 cm diep
0
0
1
14
stek 1 cm diep
0
0
2
13
alleen sneevlak
1 0
9
5
controle in zand
3
2 - 1 0
0
20

behandeld,
1941.
geslaagd
opmerkingen
100 % ) hierbij komen
1 0 0 % ) krommingen voor
93 %
80 %

Bij alle drie poederbehandelingen viel opzwelling van den stengelvoet waar te
nemen. Ook met alleen poeder aan het sneevlakje vond men opzwellingen over
ettelijke cm'is van de stengelbasis. Blijkbaar wordt de groeistof dus hoofdzakelijk
door het sneevlak opgenomen. Het is waarschijnlijk het beste het groeistofpoeder
alleen op het sneevlak aan te brengen, omdat dan geen kromming van den
stengel optreedt en ook de beworteling iets normaler plaats heeft, d.w.z. niet
zoo hoog langs den stengel.
3de serie.
29 Mei werden groepjes van 10 'Stekken, de nacht over in oplossingen gezet
gedurende 16 uur met verschillende sterkten om te zien of sterkere oplossingen
ook nog schadelijk kunnen zijn in verband met de opzwelling. Gebruikt werden
8, 4, 2 en 1 tablet Rhizopon A per liter, waarbij echter opgemerkt moet worden,
dat bij de sterkste oplossingen de Rhizopon tabletten moeilijk oplossen, zoodat
de werkelijk gegeven isterkten geringer zullen zijn geweest.
beworteling op 21 Juni 1941:
behandeling
niet slecht middel zwaar geslaagd
opmerkingen

400mgr. perL. (8tablet) 3
200
(4 „ ) 1
100 ,
(2 „ ) 0
50
(1 „ ) 0
leidingwater
0

0
0
1
2
1

4
5
7
8
9

3
4
2
0
•0

~~ ' ' 3niet bewortelden
70%
waren rot
. 90 % 1 niet gewortelde
was
krom
100%
100%
100%

Normale beworteling onderaan de stek was waar te nemen bij de watercontrôle
en bij 50 mgr. Bij 100 mgr. waren er ook al wat wortels hooger op en v^aser eenige
opzwelling van het ondereinde van den stengel, hoewel minder dan vroeger met
poeder waargenomen werd. 200 mgr. gaf ongeveer eenzelfde bewortelingstype,
1 stek had zelfs wortels tot 6 cm. langs den stengel. Soms waren de stekken
iets krom. 400 mgr. gaf merkwaardig weinig verschil met de vorige behandeling,
er was zelfs minder zwelling. Z e waren goed geworteld, alleen de 3 niet-gewortelde hadden een rot ondereinde, wat wel het gevolg zal zijn geweest van een
'te sterke oplossing. Het gevaar van het gebruiken van te sterke oplossingen lijkt
dus bij A tabletten voor Poinsettia niet groot te zijn, want zelfs 4 tabletten per
liter gaven nog een redelijk resultaat.
In de eerdere culuur hebben alle bewortelde Poinsettia-stekken goede planten
opgeleverd en is er niets gebleken van voetziekte tengevolge van een of andere
groeistofbehandeling.
Euphorbia fulgens.
Dergelijke proeven werden met Euphorbia fulg. genomen. Op
ondergingen groepjets van 50 stekken verschillende behandelingen:

behandeling
met poeders:
Rhizopon A 2 cm
A1 „

..
..

AH»
BH-,

beworteling op 1 Mei 1941:
niet slecht middel zwaar geslaagd
10
3
13
3
19

8
11
16
2
22

16
30
17
23
9

16
6
4
22
0

controle in zand
in oplossingen:
1tabl.A p.Y2 L.
5
17
28
0
1 „ A „ IL.
7
23
20
0
1 „ A „ 2L.
8
30
12
0
1 „ B„HL.
2
13 •31
4
1 „ B„ IL.
2
19
29
0
controle in water
18
21
11
0
(Rhizopon B = Naphtylazijnzuur, 0,2% in talk.)

April 1941

opmerkingen

80 % geen opzwelling
94%
74%
94%
62%
90%
90%
84 % zwakke beworteling
96%
96% vrijzw.beworteling
64 % zwakke beworteling

Over het geheel hadden de verschillende groeistofbehandelingen een gunstigen
invloed, maar de sterkste beworteling werd hier bereikt met het B. poeder. De
verkregen planten werden later in den vollen grond van een kas uitgepoot, er
werd geen last ondervonden van uitvallers.
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Winterbloeiende Begonia.
O p 26 Mei werden bloemstekken van „Baardse's W o n d e r " gestoken en verdeeld in 3 groepjes. Twee daarvan kwamen op het gewone stektablet en een op
de electrisch verwarmde helft.
behandeling
op gewoon tablet (20°
1.met groeistofp. A
2. zonder „
electrisch verwarmd
tablet (27° C.)

beworteling op 25 Juni 1941:
niet slecht middel zwaar geslaagd ,opmerkingen
C.)
0
0
19
14
100 % totaal aantal 33
34
86%
•„
,, 43
3
0
6
6 „nieten"
reeds weggerot
39
4
98 % totaal aantal 53
1
9

Het zwaarst beworteld was het stek met groeistofpoeder, dan volgde dat van
het electrisch verwarmde tablet. Ten slotte de partij op het gewone tablet zonder
groeistof, deze was aanmerkelijk minder beworteld. Hier waren bovendien nog
stekken weggerot.
T o t op zekere hoogte mag men uit deze proef opmaken, dat de groeistofbehandeling de bodemverwarming eenigszins kan vervangen.
Crossandra undulifolia.
31 October- werden groepjes van 40 stekken met groeistof behandeld.
behandeling
talk A 1 %
koolpoeder A 0,7 %
talk B 0,2 %
controle droog
oplossing A 1 tablet
p. L. 17 uur

beworteling op 22 December 1941:
niet slecht middel zwaar geslaagd
4
7
23
6
90%
10
90%
4
22
5
25
2
5
95%
8
6
14
0
49'%
21
33

3

4

0

18%

opmerkingen

van de niet
gewortelden waren
17 verwelkt.

Hier werd ook gebruik gemaakt van een wat zwakker poeder van indolylazijnzuur in kool, dat beschikbaar was gesteld met het oog op gemakkelijk rottende stekken. Het blijkt echter geen voordeel gehad te hebben bij deze proef.
W e l is hier opvallend, dat de in oplossing verstrekte groeistof zoo slecht gewerkt heeft. Mogelijk was deze behandeling te sterk. De resultaten met poeders
waren alle goed te noemen, vooral met B. talk. De stekken leverden in de verdere
cultuur een goed gewas op.
Seringen oculaties.
O p verzoek van een kweeker werd geprobeerd of groeistofbehandeling van de
oogjes voor seringen-oculaties, betere aangroeiing zou kunnen bewerken. Het was
wel wat laat in den tijd om de proef nog te nemen, het weer was al te koel.
O p 9 September 1941 werden de seringenoogjes in groepjes van 10 stuks op
verschillende manieren met Rhizopon A oplossingen behandeld en daarna op de
onderstammen aangebracht.
duur der behandeling
1 uur
16 uur
één moment

toestand op 16 Juli 1942:
oplossingen
controle droog
5 tablet per L. gedest. water
1 tablet „ • „ . „
controle water
5 tablet per L.
„
„
1 tablet
controle water
5 tablet per L.
„
„
1 tablet „ „

aantal aangesl. oogjes
0
4
3
1
0
0
1
0
0

Het resultaat was dus zeer mager. Bij de 16 uur-groeistofbehandeling was reeds
direct, al voor het oculeeren, te zien, dat het houtgedeelte van het oogje op het
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sneevlak bruin verkleurd was. Het isdus geen wonder, dat die mislukt zijn. Eén
moment indeoplossing schijnt te kort te zijn, maar de 1-uurbehandeling geeft
nog hoop op een beter resultaat onder gunstiger omstandigheden.
B. ONDERZOEKINGEN O P PATHOLOGISCH TERREIN.
Plantenziekten.
Voor het onderzoek van plantenziekten, dat zich inhoofdzaak bewoog op het
gebied van aantastingen door schimmels, werden in 1941, 138 maal isolaties uitgevoerd voor het steriel kweeken van schimmels enbacteriën uitziek planten^
materiaal. Het meerendeel betrof hier isolaties uit zieke Cyclamen en Anjers,
terwijl daarnaast ziekteverwekkende schimmels en bacteriën gekweekt werden uit
andere plantensoorten, o.a.:
gewas
geïsoleerd uit
verwekker
Kalanchoë Blassfeldiana
zwart rot van stengelvoet Phytophtora cactorum
Begonia, grbotbloemige
bladaantasting
Pseudomonas begoniae
Euphorbia fulgens
aangetaste stengelvoet
Fusarium solani
Sinningia hybride
inrottend blad
Rhizoctonia solani
(Gloxinia)
Anthurium Scherzerianum bladvlekken
Septoria (azaleae?)
Euphorbia fulgens
rottend stek
Fusarium oxysporum
Chrysanthemum indicum
rotte scheutjes van moerpl. Sclerotinia sclerotiorum
Helleborus niger
zwarte spikkels op bloem- Coniothyrium hellebori
bladeren
Stengelziekten van Amerikansche anjers.
Bij het onderzoek van afstervende Anjerplanten bleek meer en meer, datde
Phialophora-ziekte debelangrijkste kwaal van dit gewas is. Het aantal gevallen,
dat aan Fusarium-aantasting w a s toe teschrijven, bleef verre indeminderheid
en wel indevolgende verhouding:
Phialophora-vaatziekte
± 80%
Fusarium-voetziekte
± 20 %.
E r is nog geen Anjervariëteit bekend, welke ongevoelig is voor aantasting
door Phialophora cinerescens.
Aantastingen door deze schimmel werden nauwkeurig vastgesteld bij devolgende variëteiten:
Barbara Farr
Ivory
Salmon Spectrum
Betty Lou
King Cardinal
Spectrum
Bonanza
M a y time
Spectrum Suprême
Fairy Queen
Peter Fisher
W h i t e M y Love
Gladys
Puritan
Ontsmetting van Phialophora-zieke anjergrond.
O p 1 April 1941 werd een hoeveelheid grond gehaald uit een Phialophora-zieke
kas eno p4 April verdeeld over 9 groepen van 8 potten nr. 10, nadat de volgende behandelingen waren toegepast:
1. V/i uur instoompan verhit tot — 70° C.
2. 2H
.. ,. ±85°C.
3. V/2 ,
„ „ ±95°C.
4. contrôle.
5. 3 uur droog verhit inkleine thermostaat
„ ± 70° C.
6. idem
„ ± 80° C.
7. idem
„ ± 90° C.
8. met formaline ontsmet
9. i controle.
De potten werden bepoot met gezonde planten van de variëteit „Betty Lou",
welke van te voren ongeveer 4 maanden in observatie gehouden waren. Eén
enkel plantje, dat niet geheel gezond leek, was op 17 Februari onderzocht, maar
leverde niets anders dan bacteriën op, inelk geval géén Phialophora.
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O p 21 April bleken de planten in formaline-grond ernstig beschadigd te zijn.
Het oudste blad werd geel, het poten had te snel na de formalinebehandeling
plaats gehad (na 10 dagen!). De plantjes werden later vervangen door Bonanza,
die geen last meer hadden van de formaline.
De eerste maanden groeiden alle Anjerplanten even goed. Begin Juli werden
de eerste bloemen gesneden, waarbij de planten op zieken grond even goed bloem
leverden als op de ontsmette.
Pas half Juli, dus 3J/2 maand na het poten, begon de eerste contrôle-rij ziekte
te vertoonen: 4 van de 8 planten op den niet ontsmetten grond kregen geel blad
en gingen geleidelijk aan verdorren. Eind Juli waren er 5 planten ziek, terwijl nu
ook de tweede contrôle-rij 4 en misschien zelfs 5 zieke planten vertoonde. Bij
voorzichtig aansnijden van den bast van den stengel was de typische bruine
verkleuring der vaatbundels door aantasting van Phialophora cinerescens waar
te nemen. De behandelde partijen hadden slechts gezonde planten, hetgeen later
echter veranderde doordat er één zieke optrad in de groep van 70° C. droog
verhit en ten slotte in December ook één bij ,AYl u u r gestoomd". Blijkbaar was
dus een verhitting tot 70° C. niet voldoende om den grond geheel te ontsmetten,
hoewel het verschil met de onbehandelde reeds zeer groot was. De verhitting
tot 80° C. was afdoende om dezen zeer zwaar besmetten grond geheel gezond te
krijgen. Ook bij ontsmetting met formaline bleven alle planten gezond.
In de praktijk geeft echter grondontsmetting vaak teleurstelling, hetgeen in vele
gevallen toegeschreven moet worden aan het poten van besmette jonge planten,
omdat de ziekte ook met istek overgaat.
Anjerstek met Superol,
Met het oog op het verkrijgen van gezond stekmateriaal werd een proef genomen met het ontsmetten vóór het stekken door het laten opzuigen van Superoloplossingen.
20 Januari 1941 werden stekken van Amerikaansche Anjers var. Bonanza, in
groepjes van 40 stuks den nacht over in verschillende oplossingen van Superol
gezet en daarna gestekt. De stekken stonden in vaasjes, elk met 50 cc vloeistof,
zónder stekken ongeveer 1 cm gevuld. Op 21 Januari werd gestekt.
27 Februari werd de beworteling nagezien:

Behandeling

hoeveelheid wortels

opgezogen
in cm3.

geslaagd

controle:
droog gestekt
nacht in water

14

80%
88»/,,

8
5

13
10

6
9

1/50.000 Superol
1/20.000
1/10.000
1/ 5.000
1/ 1.000

23
23
22
24
20

93 »/.
73 »/„
78 •/.
90 »/o
23 "/„

3
10
9
4
31

8
12
15
16
7

11
11
10
11
2

geen

weinig veel z.veel

De sterkste Superol-oplossing van 1/1.000 heeft duidelijk ongunstig gewerkt, de
ondereinden van de niet gewortelde stekken waren hier beschadigd. Van de
zwakkere oplossingen hebben 1/5.000 en vooral 1/50.000 zelfs een gunstig bewortelingsresultaat. De droog gestekte controles waren minder goed beworteld
dan die, welke een nacht over in water gestaan hadden. Opvallend is nog, dat
van de Superol meer opgezogen was dan van zuiver water.
De van deze stekken gekweekte planten werden in een Anjerkas uitgepoot en
leverden een normaal gewas zonder uitvallers. De Superolbehandeling heeft dus
geen schadelijke nawerking.
Cyclamen-zaaiproeven.
Grondontsmetting.
Nog in November 1940 werd een kleine proef genomen met het electrisch ontsmetten van grond, welke moest dienen voor een Cyclamenzaaisel. Blijkbaar was
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13
16
18
6
6
9

de gebruikte zaaigrond niet van al te goede kwaliteit, want het resultaat van de
ontsmetting was zeer verrassend. Bezaaid werden op 18 November 2 bakjes, elk
met ± 200 zaden van Witte Cyclamen, één met gewone aarde en één met aarde,
welke in den electrischen grondontsmetter behandeld was.
Na een maand begon het zaad op te komen en al spoedig werd er een groot
verschil zichtbaar. O p 31 December waren de kiempercentages: 35 % onbehandeld en 70 % ontsmet. In de verdere cultuur was er niet veel onderscheid waar
te nemen tusschen beide partijen, behalve dan, dat de behandelde partij ruim
twee maal zoo groot bleef.
Zaadontsmetting.
In verband met de vraag of zaadontsmetting soms ook nut kon hebben voor
bet kweeken van een gezond Cyclamengewas, werden verschillende ontsmettingsmiddelen geprobeerd. Daartoe werden op 16 Augustus 1941 Witte Cyclamen
gezaaid in 10 kiemschotels, elk met 100 zaadjes in een grondmengsel van ?4
Aalsmeerschen molm + 34 zand. De volgende behandelingen werden toegepast:
gestoomde grond
controle, droog
Abavit, droog
Ceresan, droog
Ceresan, nat, 1/1.000, ]/2 uw-

onbehandelde grond
controle, droog
Abavit, droog
Ceresan, droog
controle, nat
Abavit, nat, 1/1.000, Y2 uur
Ceresan, nat, 1/1.000, y2 uur

O p 16 September was de kieming in de contrôlebakjas begonnen, bij de groepjes
met ontsmettingsmiddelen was nog nergens kieming te zien.
Gekiemd waren bij
controle, droog, ongestoomde grond, 9 stuks (juist boven)
contrôle, nat,
„
„ , 13 „
„
„
controle droog, gestoomde
„ , 13 „ (7 juist boven en 6 al 1—IJ/2 cm
lang)
Toch kiemde er op den duur ook nog zaad, dat met Abavit of Ceresan behandeld was, zij het dan met belangrijke vertraging.

behandeling

aant. c pgek.
zaailingen

nog ge-

1.bl. zichtb.
220ctl3Nov.

aantal
13Nov.

blad

bladlengte
breedte bladsteel
cm.
13Nov.

cm.
13Nov.

Opmerkingen

ongestoomde

grond
contr. droog

90

100

3

2,0

3,0

Abavit ,,
Ceresan „

70
63

88
83

6
4

1,6
1,5

2,0
2,0

contr. nat
Abavit „
Ceresan ,,

83
38
75

89
61
88

5
10
2

1,7
1,0
1,5

2.5
2,0
1,5

gestoomde
grond:
contr. droog

83

95

0

1,8

4,0

78
78
47

91
80

1
4

1,6
1,7

2,0
3,0

78

11

1,0

2,0

Abavit „
Ceresan ,,
Ceresan nat

zeer regelmatig
opgekomen
ongel.v.grootte
regelmatig doch
achterlijk
mlnd.reg.opgek
zeer achterlijk
vrij regelmatig

't vroegstgekiemd en daardoor lang
regelm.opgek.
onregelm.,moei
te met afwerpen
der zaadhuid
zeer onregelm.
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Bij deze proef was het resultaat van de verhitting van den zaaigrond heelemaal
niet zoo sprekend als bij de voorgaande. W e l kiemde de controle op gestoomden
grond het eerste, maar het kiempercentage bleef nog beneden de geheel onbehandelde, welke het zelfs tot 100 % kieming bracht.
Aanvankelijk leek het ontsmette zaad geheel mislukt, maar later kwam er
toch nog wel wat van terecht. Er waren echter veel misvormde plantjes bij, die
voor verdere cultuur onbruikbaar waren. Het gebruik van kwikhoudende ontsmettingsmiddelen is dus niet zonder risico bij Cyclamenzaad. In elk geval zijn
de toegepaste hoeveelheden ontsmettingsmiddel nog te groot geweest.
Taxuskever op cyclamen.
Bij een partij van ruim 300 W i t t e Cyclamen in kleine potjes, welke najaar
1940 in de Proefkas gebracht was, bleek later een zeer ernstige aantasting door
larven van den Taxuskever (Otiorhynchuis sulcatus) te bestaan. W e l werden in
September en October reeds een groot aantal planten verwijderd, waarvan de
wortels geheel of gedeeltelijk vlak onder den knol waren afgevreten, maar begin
November schenen wij de kwaal vrijwel kwijt te zijn. Dit was echter niet het
geval, want steeds weer verschenen er planten, welke door hun slap uiterlijk
verrieden, dat de wortels beschadigd waren.
Het verloop van bet aantal afgevreten planten was als volgt:
September
12
E r ging dus alleen al aan de vreterij
October
45
1/3 van de geheele partij verloren!
November
7
December
44
totaal
108
De beide hoogtepunten in October en December doen vermoeden, dat er 2 generaties van larven in het spel waren. Het aantal larven, dat in de potkluit der
weggevallen planten gevonden werd, was zeer aanzienlijk. Z o o werden er op
25 October bij 22 planten, 58 larven gevonden, dat was dus 2 à 3 per potje
(minimum 1 — maximum 5 istuks).
O p 7 December werden naast 24 larven de eerste 4 poppen gevonden. Het
gewas werd niet naar de veiling gebracht ten einde de verdere ontwikkeling van
het insect te kunnen volgen.
O p 24 December werd de eerste kever ontdekt. Blijkbaar waren nu de meeste
larven aan verpoppen toe, want de vreterij hield op, er gingen daarna geen
planten meer verloren. Toch bleken in Januari nog lang niet alle larven en
poppen weggevangen te zijn door het verwijderen der aangetaste planten, want
er kwamen nu geregeld kevers te voorschijn. Dit beteekende een nieuw gevaar
voor het gewas.
De kevers voeden zich het liefst met de bloembladen, welke langs den rand
afgevreten worden. Doch ook aan het groene blad is hetzelfde vraatbeeld te
vinden. Overdag zit de kever meestal verscholen in het hart van de aangevreten
plant of in den turfmolm in het kuiltje van den bloempot. Hij is daardoor gemakkelijk weg te vangen, daar de aangevreten plant zijn schuilplaats verraadt.
Daar de kevers alleen 's nachts op voedsel uitgaan en overdag verscholen
zitten, is directe bespuiting niet doelmatig. Bestrijding is dus alleen mogelijk door
het voedsel te vergiftigen.
Daarom werd 11 Februari een vakje van het tablet Cyclamen met Bariumchloride-oplossing bespoten. Dit leverde na enkele dagen 2 doode kevers op,
terwijl op het niet bespoten gedeelte nog 4 levende gevonden werden. Nu werd
ook de rest van het tablet bespoten: 2 % Bariumchloride in regenwater, 2 liter
sproeivloeisstof op ± 6 m 2 . Dit had tot resultaat, dat 2 dagen later 2 stuiptrekkende kevers gevonden werden. In de nu volgende dagen werden telkenis
enkele doode of zieke exemplaren waargenomen. O p 19 Februari was het totaal
van het geheele tablet gestegen tot 10 vergiftigde kevers, waarvan de helft reeds
dood. Het vergif werkte tamelijk langzaam, vandaar de stuiptrekkende kevers,
maar het leek wel afdoende. De planten konden er over het geheel wel tegen.
Het blad zag er iets minder mooi uit en was overdekt met een fijn waasje van
het zout, dat gemakkelijk weer afgesproeid kon worden. De bloemen werden er
wèl door beschadigd.
Met de gevangen kevers en larven werden nog enkele proefjes genomen. De
larve bleek geen hooge temperatuur te verdragen en bezweek zoowel in lucht
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als in water na ± 2 minuten bij plm. 42° C. Ook een begassing met Paradichloorbenzol werkte doodelijk.
O p 22 November werden 10 gezonde Cyclamenplantjes kunstmatig voorzien
van groote larven, 3 per pot. De helft der potten kreeg Paradichloorbenzol onder
in het kuiltje van den turfmolm. Vreterij aan de plantjes werd nergens waargenomen. Na 4 weken werden de potjes uitgeklopt. Bij de onbehandelde waren
alle 15 larven verpopt. Met Paradichloorbenzol waren er 9 levende poppen,
3 doode larven en 3 levende. Hierbij kwamen bruine wortels voor.
Uit het feit, dat er geen vreterij meer werd waargenomen en de dieren nog
op precies dezelfde plaats in de potkluit zaten, mag men afleiden, dat 3 à 4 weken
voor het verpoppen, de larven waarschijnlijk niet meer aan de wortels knagen.
Het verpoppen heeft vrij plotseling plaats. V a n de op 7 en 10 December in
een bakje met aarde verzamelde, rijpe larven en poppen waren er resp. op 12 en
17 December telkens weer 3 verpopt, dus in een tijd, van 5 à 10 dagen. De
poppen kronkelden hevig met het achterlijf en kwamen op deze wijze uit den
grond naar boven. O p 17 December kwam ook de eerste kever uit, dat is 10
dagen nadat de eerste poppen ontdekt werden. Het heele proces van volwassen
larve tot kever neemt dus slechts 2 à 3 weken tijd in beslag bij — 15° C.
Om na te gaan wat de invloed van de temperatuur is op het verpoppen, werden
op 20 December 6 Petrischalen, elk met 10 larven bij verschillende temperaturen
in de kas gezet, n.1. bij gemiddeld 8°, 12°, 15°, 18°, 20° en 22° C. Half Januari
was ongeveer de helft der larven dood, vermoedelijk door te groote vochtigheid in
de met aarde gevulde, gesloten schalen. Bij 22° C. waren er zelfs 8 van de 10
dood, terwijl de 2 overige verpopt waren. Ook bij 20° C. was een pop aanwezig. Bij de lagere temperaturen waren nog geen poppen. Bij ± 15° C. kwam
de eerste op 23 Januari. Kastemperaturen van 15° C. en hooger werken dus het
verpoppen zeer in de hand. Dit bleek ook uit het feit, dat een bakje met larven,
gedurende den winter in een koude kamer bewaard en op 22 Januari in de kas
gebracht, op 5 Maart kevers bleek te bevatten, welke al eenigen tijd oud waren,
te oordeelen naar hun zwarte kleur. Den eersten dag zijn de kevers n.1. nog
bruin. Het verpoppen en uitkomen is dus sterk afhankelijk van de temperatuur.
Het effect van bestrijdingsmiddelen op de kevers werd nog door directe waarneming nagegaan. In 3 glazen doozen werden telkens 2 kevers gebracht, met als
voedsel 3 Cyclamenbloemen, welke ongeveer Yz u u r gedoopt waren in resp.
1/1.000 Dermix, Ij-^/l.OOO Nicotine en in water. Den volgenden dag waren met
Dermix beide kevers dood, maar er was niet aan de bloemen gevreten. Bij Nicotine was er 1 dood, de bloemen waren iets aangevreten. Met water waren beide
kevers nog levend en er was veel vreterij aan de bloemen.
Vervolgens werden in 2 glazen doozen, telkens 3 kevers gedaan met 3 Cyclamenbloemen, waarvan het eene stel met Bariumchloride bevochtigd was. Hier was
na 2 dagen reeds 1 dood en 1 stuiptrekkend. De 3 contrôlekevers waren nog
gezond.
Bodemmoeheid van lathyrus.
Om na te gaan waarom Lathyrus slechts éénmaal op den zelfden grond geteeld
kan worden, was in 1940 een proef opgezet met verschillende behandelingen van
ouden Lathyrusgrond. Gedeeltelijk met diverse ontsmettingsmiddelen, gedeeltelijk
met absorbeerende koolpoeders, in het idée dat hiermede misschien een eventueele bodemvergiftiging te verhelpen zou zijn.
O p 12 December 1940 werd grond genomen uit een kas, waarin het vorig jaar
Lathyrus gestaan had en wel van een strook, welke één steek diep was uitgegraven. De partij grond werd verdeeld in 10 porties en als volgt behandeld:
I gesteriliseerd tot 100° C. in den electrischen grondontsmetter;
II gestoomd tot 95° C. bereikt werd;
III controle I;
IV technisch Norit door den grond gemengd, 10 gr per kilo grond;
V idem, dubbele hoeveelheid Norit;
VI beenderkool door den grond gemengd, 20 gram per kilo;
VII grond begoten met Uspulun 0 , 2 5 % , 4 liter;
VIII met Cheshunt-mengsel begoten, 3/1.000 oplossing van 11 deelen ammoniumcarbonaat en 2 deelen kopersulfaat;
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IX met Formaline begoten, 1% oplossing in 2 kistjes met glas afgedekt, later
uitgelucht en omgewerkt;
X controle II.
Op 31 December werden Lathyrusplanten, var. Mrs. Reddick, gepoot, telkens
twee in één pot No. 10, 12 potten per groep. Aanvankelijk was de groei vrijwel
gelijk. In den loop van Maart begonnen echter verschillen zichtbaar te worden.
Het best ontwikkelden zich de electrisch ontsmette, de gestoomde en de Formaline partij.
Een aantal reserveplanten werd op 5 April opgeruimd. Bij alle groepen waren
stikstofknolletjes te vinden, de grondontsmetting was dus daarvoor geen bezwaar.
Bij de bodemmoede gronden werd vaak een slechte stengelvoet gevonden, dikwijls
was echter alleen de basis van de hoofdwortel aangetast. Een gezonde stengelvoet werd gevonden bij Formaline, gestoomd en electrisch ontsmet.
Het vroegst bloeide de Lathyrus op den gestoomden grond, die ook de beste
kwaliteit bloemen leverde. Niet veel minder was de electrisch ontsmette. De
Formaline-reeks vertoonde een zeer mooi gewas, maar begon 14 dagen later te
bloeien. De resultaten waren overigens:

aantal bloemen
electr. ontsmet
gestoomd
controle I
1x Norit
2 x Norit
beenderkool
Uspulun
Cheshunt
Formaline
controle II

totaal op 12 Mei
68
61
17
20
21
44
24
35
51
30

totaal op 5 Juni
374
351
179
126
131
240
153
199
327
156 •

gem. eindlengti
planten op 4 Juli
182 cm
186 „
164 „
141 „
145 „
155 „
140 „
156 „
184 „
149 „

Het verschil in bloemkwaliteit kwam zeer duidelijk uit in de bloemsteellengte,
welke bij de eerste gesneden bloemen tusschen 15 en 29 April bijv. bedroeg bij
controle II: 12 cm en bij gestoomd 23 cm!
De Noritbehandeling had een ongunstig resultaat, evenals de Uspulun, welke
wel den indruk maakte eenigszins giftig te werken. Cheshunt Compound had in
het geheel geen invloed, terwijl de beenderkool nog wel iets groeibevorderend
was. Toch viel het zwaartepunt geheel op de sterke ontsmettingsmiddelen, n.1.
verhitten en Formaline, waaruit wel blijkt, dat gedeeltelijke sterilisatie noodig is
voor het opheffen van de Lathyrusmoeheid.
Grondstoornen.
Aangezien het gebruik van stoom voor ontsmettingsdoeleinden van groote
beteekenis is, werd in 1941 overgegaan tot aanschaffing van een kleinen stoomontwikkelaar, welke geconstrueerd was door J. A. Jongkind. Tot nu toe werd
voor de Droeven gebruik gemaakt van een gewonen steriliseerketel, waarin een
groote bloempot met grond geplaatst werd, hetgeen voor kleine hoeveelheden
zaaigoed zeer voldeed. Voor iets grootere hoeveelheden grond bewees de electrische grondontsmetter (systeem v. d. Kroft en v. Groen) goede diensten.
Voor nog grootere partijen potgrond is ook deze echter onvoldoende, daar het
apparaat slechts 40 liter inhoud heeft.
De nieuwe stoomontwikkelaar biedt veel meer mogelijkheden en is toch niet
zoo omvangrijk, dat men gedwongen zou worden proeven op te groote schaal
in te richten. Voor het istoomen van vollen grond is de capaciteit voldoende voor
het gelijktijdig bewerken van 3 tot 5 m 2 . Het is een lagedruk-ketel met
2 xri?verwarmend oppervlak, met veiligheidsklep, peilglas, stoomdroger, waterpomp, voorwarmer in den schoorsteen en watergekoeld rooster. Het apparaat
wordt door koppelingen met ijzeren één duims buisleidingen en een kort stukje
gummislang verbonden aan het ingegraven buizenstel met gaatjes voor het ontsnappen van den stoom.
Deze hulpmiddelen zijn nu ook beproefd voor het stoomen van den turfmolm
in de tabletten van de Prœfkas. De eerste maal viel het resultaat niet mee.
Het istoomen geschiedde in een stektablet, voorzien van een laag turfmolm met
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zand vermengd van slechts 12 cm diep, terwijl de stoombuizen 6 cm diep lagen
en de temperatuur op 10 cm werd opgenomen. W è l kookte het water in den
ketel na 20 minuten en kon binnen het half uur met stoomen begonnen worden,
waarbij de overdruk geleidelijk op 0,3 atmosfeer kwam, doch na een uur stoomen
was het begin van het tablet op 100° C. gekomen, terwijl het einde slechts 27° C.
haalde. Er ontsnapte daar dus te weinig stoom, zoodat overgegaan werd tot het
aanbrengen van extra gaatjes in de afsluitdoppen aan het einde der buizen.
N a deze ervaring werd op 2 December 1941 overgegaan tot het stoomen in
den vollen grond van een vak van 5 m 2 in de Gerberakas. De stoompijpen konden hier dieper ingegraven worden en de grond werd van boven afgedekt met
een stuk biezenmat. De aanvangstemperatuur van den grond was 8° C. N a 1 uur
was het begin van het vak op 99° C. en het einde op 41"° C. Veel bleek nog af
te hangen van de wijze van stoken. E r is een flink vuur nóodig om te zorgen,
dat de ketel zijn druk behoudt. Er werd hier gewerkt met gemiddeld 0,4 atmosfeer,
maar de druk zakte nog al eens af. N a \x/i uur was ook het einde van het vak op
99° C. gekomen, de druk was nu ruim 0,5 atmosfeer.
De stoom begon thans op verschillende plaatsen uit den grond te voorschijn
te komen. E r werd nog een uur doorgestoomd tot ook het einde door en door
heet was en de stoom ook daar ontweek.
E r werd dus in het geheel 2J4 uur gestoomd, wat voor practisch gebruik
natuurlijk veel te lang zou zijn. Het is ook in het geheel niet noodig langer door
te stoomen wanneer de kookhitte in den grond bereikt is. De warmte blijft zeer
lang in den grond bewaard en verspreidt zich van de heetste naar de minder
warme plaatsen, zoodat ook die ten slotte nog een behoorlijke verhitting ontvangen. Eén uur nadat de thermometer 100° C. aanwees en het stoomen gestaakt werd op het einde van den middag, was de temperatuur nog 97° C , terwijl
deze den volgenden ochtend nog 60° C. bedroeg, een temperatuur, welke voor
dierlijke parasieten over het algemeen reeds doodelijk is en bij lange inwerking
ook in staat is schimmels te vernietigen. Het is daarom van veel belang den
gestoomden grond zoo lang mogelijk ongestoord toegedekt te laten liggen.
Het tweede vak, dat in de Gerberakas gestoomd werd (4 December) kreeg
alweer een wat vlottere behandeling, doordat er over de eerste \x/i meter van
de buizen, de helft der gaatjes dichtgemaakt werd om te verhinderen, dat aan
het begin te veel stoom zou ontsnappen. Bovendien werd nu gebruik gemaakt
van vlamkolen, waardoor de ketel beter op druk gehouden kon worden (0,6 atmosfeer). O p deze wijze was de temperatuur aan het einde van het vak nu na
1 uur stoomen op 96° C. gekomen. De thermometer in het middengedeelte wees
echter slechts 11° C. aan, waarschijnlijk waren hier één of meer gaatjes door
grond verstopt geraakt, want de vorige maal had zich dit verschijnsel niet voorgedaan. Hierdoor was het noodig toch nog 2J4 uur te stoomen, totdat het middengedeelte 97° C. had bereikt. Het is dus zaak er steeds op te letten of de gaatjes
in de buizen open zijn.
Vervolgens werd een smalle strook grond ter breedte van 30 cm in de
Lathyrus-kas gestoomd, waarbij slechts gebruik werd gemaakt van één enkele
pijp met gaatjes, omdat alleen de grond, waarin de Lathyrus geworteld had en
die anders ververscht wordt, bewerkt moest worden. De pijp werd 30 cm diep
ingegraven.
Deze bewerking ging aanmerkelijk vlugger, omdat nu de gestoomde oppervlakte drie maal kleiner was dan die bij de Gerberaproef, terwijl tevens de druk
van den ketel beter op peil bleef door den vergrooten weerstand en 0,6 tot 0,8
atmosfeer bedroeg. In 10 minuten tijd wees de voorste thermometer reeds 99° C.
aan, na 35 minuten was het midden op 100° en het einde op 97° C. Toch werd
er 1 uur gestoomd, totdat de ketel uitgebrand was. De grond was toen overal
goed heet.
Een tweede strook Lathyrusgrond werd nu sneller behandeld en met een druk
van 0,8 atmosfeer gedurende een half uur gestoomd. De achterste thermometer
wees toen 99° C. aan.
T e n slotte werd een middentablet met turfmolm in de Proefkas gestoomd,
hetgeen in twee keeren geschiedde, telkens een stuk van bijna 5 m 2 . Het waterverbruik van den ketel werd hierbij met behulp van een watermeter gecontroleerd,
terwijl de verbruikte kolen werden gewogen. E r werd gestoomd gedurende een
uur, de stoompijpen lagen onder in het tablet, dat tot den rand toe met turfmolm
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gevuld was (— 20 cm hoog) en weer afgedekt met matjes. De thermometers
staken weer tot 15 cm in de turfmolm. Het verloop van het stoomen was als
volgt:

tijd
10.30
10.40
10.55
11.00
11.05
11.15
11.25
11.40
11.42
12.10
13.30

vuur aangemaakt
water kookt
stoomen begonnen

druk in
atmosfeeren
—
0,50
0,32
0,50
0,40
0,54
0,46
0.52

stoomen gestaakt

0,40
0,34

—
—

stand der tbermometers
voorste middelste achterste
9°C.
9°C.
9° G
9°C.
23° C.
96° C.
99° C.
100° c.
100° c .
100° c .
99° C.
88° C.

9° G
9° G
9°C.
9°C.
10°C.
93°C.
99°C.
100° c.
100° c.
100° c.
98°C.
86°C.

9° G
9° G
9° G
9° G
9° G
9° G
9° G
9° G
70° G
70° G
96° G
86° C.

Er werd dus gedurende 1 uur gestoomd, waarbij 103 liter water verbruikt en
daarmede bijna 65.000 caloriën per uur aan stoom geleverd werd. Er waren
hiervoor 14 kilogram vlamkolen noodig, behalve nog een mand hout voor het
aanmaken.
Het stoomen van de andere tablethelft verliep op overeenkomstige wijze.
Voor het stoomen van potgrond was een groote kist van eternietplaten gemaakt, waarin een ijzeren buizenrek met gaatjes, dat eveneens op den stoomketel aangesloten kon worden. Deze kist werd benut om oude bloempotten weer
bruikbaar te maken. Aangezien de weerstand, welke de stoom te overwinnen
heeft, in dit geval gering is, was met weinig druk van den ketel de kist goed
vol stoom te houden en snel op temperatuur te krijgen. Daardoor kon het stoomen
van de bloempotten gemakkelijk volgen op het tabletstoomen. Dit ontsmetten
van oude bloempotten is op het oogenblik van veel belang, nu er schaarschte is
aan dit materiaal.
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EXPLOITATIEREKENING VAN DEN PROEFTUIN TE AALSMEER
OVER HET JAAR 1941.
Subsidie's:
Rijk
ld. extra onderzoek
Provincie Noord-Holland
Gemeente Aalsmeer
Vereenigingen
Contributie leden
Opbrengst van den Tuin
Diversen*
a. rente
b. geschonken, niet uitgeloote aandeelen
c. vergoeding P.E.N
d. glaskisten

vlg.begrooting 1942 vlg.rekening 1941
ƒ 1663.52
ƒ 1750.—
675.—
675.—
2500.—
5000.—
400.—
400.—
3100.—
3080.—
250.—
257.57
6000.—
9151.44
500.-

ƒ 15175.-

Grond
Onderhoud en Verzekering Bedrijf
Arbeid
Bedrijfsbenoodigdheden
Zaden en Plantgoed
Werktuigen en gereedschappen
Administratiekosten
Diversen
Wetenschappelijk Werk
Aankoop Bedrijf
Reserve Vernieuwingen
Afschrijving Proefkas

211.23
10.—
25.—
1.—
ƒ 20474.76

vlg.begrooting 1942 vlg.rekening 1941
ƒ 400.10
ƒ 400.—
500.—
3584.79
4500.—
6786.70
2500.—
3792.75
3792.75
400.—
233.48
100.—
82.15
200 —
100.—
177.81
6474.90
2639.32
1073.90
551.26
1000.—
ƒ 15175.-

ƒ 20474.76

