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VOORWOORD
In elk voorwoord is melding gemaakt van de slechte outillage van de
gebouwen, waarin het Proefstation is ondergebracht. Helaas is hierin ook
het afgelopen jaar nog weinig veranderd. Ondanks dat is er toch weer
veel onderzoek gedaan, waarvan de resultaten in dit jaarverslag zijn
vastgelegd.
De beide proeftuinen mochten zich verheugen in een goede belangstelling. Vele excursie's en individuele kwekers brachten een bezoek aan
het Proefstation. Zeer geslaagd waren ook een speciale onkruidbestrijdingsdag en een Cyclamendag, waar 50, resp. 100 kwekers hun belangstelling toonden.
Uit de in het verslag opgenomen lijsten blijkt, dat ook dit jaar veel
uitgedragen werd d.m.v. publicatie's en lezingen. In 1956 werden door
personeelsleden van de gehele dienst 67 artikels voor vaktechnische bladen geschreven, terwijl 63 lezingen werden gehouden op vaktechnisch en
natuurwetenschappelijk gebied.
In het bestuur werd de Heer Hartlieb als vertegenwoordiger van de
Kring Bloemist-Winkeliers vervangen door de Heer A. de Zoeten te
Amsterdam. Een speciale vermelding verdient het feit, dat de h.h. Buskermolen, Joore en van Erk in dit jaar gedurende 25 jaren onafgebroken
bestuurslid van de Proeftuin, later het Proefstation, zijn gweest. Bij de
herdenking van dit feit, sprak Ir. de Bakker, Inspecteur van het Tuinbouwkundig onderzoek van de waardering die het Ministerie voor dit
belangrijke werk van het bedrijfsleven heeft.
Evenals het vorige jaar mocht het Proefstation ook thans weer een
subsidie van ƒ 40.000,— van het Productschap voor Siergewassen ontvangen. De definitieve subsidie van het Rijk bedroeg, exclusief enige
salarissen, voor 1955 ƒ 39.500,—.
Tevens werd van de N.A.K.S. afd. Anjers ƒ 4.000,— en van de veilingen Bloemenlust en C.A.V. te Aalsmeer en C.C.W.S. te Honselersdijk
tezamen eveneens ƒ 4.000,— ontvangen. Hierdoor werd het mogelijk gemaakt, dat Drs. Scholten zich voortaan geheel aan de anjerziekte kan
wijden en dat Ir. Koek werd aangesteld voor de overige ziekten.
Een groot verlies leed het Proefstation door het vertrek van de Heer
Ir. Wezenberg, die per 1 september 1956 benoemd werd tot leraar aan de
R.T.S. te Lisse. Na enige maanden werd zijn plaats ingenomen door Ir.
Arnold Bik.
Ook dit jaar werden de practijkproeven weer uitstekend verzorgd door
de h.h. Van der Zwaard en Zwartendijk.
Dr. J. W A S S C H E R

B E S T U U R EN P E R S O N E E L
PROEFSTATION
Het bestuur was samengesteld uit de volgende leden:
Kring Bloemenveilingen, rayon Aalsmeer:
G. Buskermolen, voorzitter
P. J. Joore, secretaris
N. v. Erk, penningmeester
W . D. Maarse Kzn
J. D. Tas
Kring Bloemenveilingen, buiten Aalsmeer:
Jos. Klinkenbergh, Loosduinen
C. Schoone, Assendelft
A. Maassen, Lent
Kring Handelskwekers:
A. J. Stemerding Jr., 's-Gravenhage
Kring Bloemist-Hoveniers:
W . Beunder, Bloemendaal
Kring Bloemist-Winkeliers: A. den Zoeten. Amsterdam
Het dagelijks bestuur werd gevormd door de leden, die in Aalsmeer
woonachtig zijn.
Personeel;

P. v. d. Zwaard, chef bedrijf Bovenland,
Stationsweg 17, Aalsmeer
K. Zwartendijk, chef bedrijf Polder,
Stommeerkade 23, Aalsmeer
Ir. H. J. Wezenberg, bodemkundige, tot
1 september
Ir. R. Arnold Bik, bodemkundige
(vanaf 1.1/57)
Drs. G. Scholten, phytopatholoog, gedetacheerd door het I.P.O.
Ir. P. C. Koek, phytopatholoog
(vanaf 1.8/56)
Drs. W . Helle, tevens leraar R.T.S.,
entomoloog
A. A. Steiner, plantenteelt zonder aarde,
gedetacheerd door T.N.O.
J. H. Croockewit, analyst
H. de Kroon, wet. hulpkracht
Mej. T. Oosschot, wet. hulpkracht
Mej. C. Roosjen, wet. hulpkracht
Mej. J. Tijhof, wet. hulpkracht
J. H. Bon
J. P. Voortman
W . de W a a l
J. N. v. d. Lugt
H. Kool (tot 12.3/56)
A. van Zon, assistent van Hr. A. A.
Steiner, gedetacheerd door T.N.O.

VOORLICHTINGSDIENST
Het personeel van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst was in 1956 als
volgt samengesteld:
Consulent:
Hoofdassistent A:
Hoofdassistenten:

Dr. J. Wasscher
P. J. H. N . Adolfs
J. Bakker ( W . I . en B.F.)
P. v. d. Zwaard

Assistenten:

W . Belgraver (Anjers, bodemkartering)
C. J. Kragtwijk, (Anjers, Freesia)
W . v. Marsbergen (Rozen, bodemkartering)
R. J. Schmitt (Cyclamen, andere
potplanten)
J. Marchai (trekheesters)

Schrijfsters:

Mej. J. E. G. van der Duyn (tot 15.4/56)
Mej. M. E. Joren
Mevr. N. Smits-Bijvoet
Mej. R. Raams

Keurmeesters N.A.K.S., afdeling Anjers:
W . Baas
M. Jongkind
Stooktechnicus:

J. Weyman, gedetacheerd door I.T.T.

TUINBOUWSCHOOL
Directeur:

Dr. J. Wasscher

Plv. Directeur:

J. Bakker

Leraren:

J. Bakker Jzn, hoofdassistent, belast met
het onderwijs in plantenkennis.
H. C . W . Goossens, leraar in natuurkunde,
scheikunde, bedrijfstechniek en algebra.
R. H. de Haan, leraar in bloementeelt,
boomteelt en bloembollenteelt.
Drs. W . Helle, leraar in mens- en dierkunde en plantenziekten.
J. P. Kapteyri den Bouwmeester, leraar in
handelsrekenen, handels- en rechtskennis, boekhouden, economie en economische aardrijkskunde.
G. S. Pool, leraar in bloemsierkunst.
N. G. J. Schouten, leraar in Engels, handelsrekenen en rechtskennis, boekhouden (vanaf 1.11/56).
G.Timmers, leraar in Nederlandse, Franse,
Duitse en Engelse taal en handelscorrespondentie.
Ir. L. Vellekoop, leraar in bloementeelt,
scheikunde en natuurkunde.
J. Wilkeshuis, leraar in plantkunde, bemestingsleer, kennis van de grond en
aardrijkskunde.
N . Zwarthoed, leraar in rekenen, handelsen rechtskennis (tot 1.9.'56).
J. J. Nota, leraar Engelse en Duitse taal
en handelscorrespondentie (tot 1.4/56).
M. v. Leeuwen, amanuensis, tevens
concierge.
Mevr. N. Smits—Bijvoet, schrijfster.

LEZINGEN
In 1956 werden door personeelsleden van Proefstation, Voorlichtingsdienst en School in totaal 63 lezingen gehouden over onderwerpen van de
bloementeelt en op natuurhistorisch gebied. Behalve te Aalsmeer, werden
lezingen gehouden te Leeuwarden, Zwolle, Ermelo, Nijmegen, Utrecht,
Andijk, Zaandam, Amsterdam, Beverwijk, Velzen, Haarlem, Heemstede,
Bennebroek, Naaldwijk, Den Haag, Bergen op Zoom en Den Bosch.
Dr. J. Wasscher:

Drs. G. Scholten:
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Is mechanisatie in de bloementeelt mogelijk?
(Utrecht,Voorl.dag,Ver. Ned. Bloem.,4 jan.)
De bloementeelt in de landen aan de Middellandse Zee (Amsterdam, K. N. Mij v. Tnb.
en Pk., 12 jan.)
Idem (Velzen, Tuinbouwstudieclub, 16 febr.)
Idem (Naaldwijk, K. N. Mij v. Tnb. en Pk.,
28 febr.)
Idem (Aalsmeer, K. N. Mij. v. Tnb. en Pk.,
Jeugdavond, 2 maart)
Het gebruik van groeistoffen bij de teelt van
siergewassen (Ermelo, Ontw.dag Tuinb.
Onderw., 6 aug.)
De positie van Nederland als producent van
bloemisterijgewassen in West-Europa
(Zwolle, Tuinbouwdagen, 5 april)
Idem (Aalsmeer, Ontw.dag T.V.O., 8 okt.)
Idem (Aalsmeer, Ver. Oudl. T.W.C., 31 okt.)
Idem (Aalsmeer, Volta, 20 nov.)
Licht en duisternis bij bloemisterijgewassen
(Utrecht, Handelskwek. Ver. Midd. Ned.,
5 okt.)
Aalsmeer als bloemencentrum ('s-Hertogenbosch, K. N. Mij v. Tnb. en PI., 12 dec.)
De bloementeelt in West-Duitsland (Beverwijk,
Tuinbouwstudieclub, 14 dec.)
(samen met P. v. d. Meer), Aalsmeer, vroeger
en nu (Aalsmeer, Jeugdavond, K. N. Mij v.
Tuinb. en PI., 18 dec.)
(samen met Ir. v. d. Pol (P.D.), Het kweken
van virusvrije gewassen i.v.m. eisen door het
buitenland gesteld (Aalsmeer, Ledenvergad.
Bloemenlust, 27 dec.)
Idem (Ledenverg. C.A.V., 28 dec.)
Enige plantenziekten bij bloemisterijgewassen,
(Aalsmeer, Ontw.dag T.V.O., 8 okt.)
Het werk van de plantendokter (Aalsmeer,
Jeugdavond K. N. Mij v. Tnb. en PI., 18 dec.)
Wortelrot bij Cyclamen (Aalsmeer, N.A.K.S.,
19 nov.)

Ir. H. J. Wezenberg:

H. C. W . Goossens:

Drs. W . Helle:

J. Bakker:

Bodeminvloeden op de bloemkleur van Hortensia's (Aalsmeer, K. N . Mij v. Tnb. en PI.,
15 febr.)
Stikstof bij de bloementeelt (Zwolle, Tuinbouwdagen, 5 apr.)
Organische meststoffen in potgrondmengsels
(Leeuwarden, Cycl. St. comm., 30 mei)
De aquariumverlichting met betrekking tot de
aquariumplanten en -vissen (Den Haag,
Aquariumverenigingen)
De betekenis van zuurstof en koolzuur voor de
aquariumvissen en -planten (versch. aquar.ver.)
De Cyclamenmijt en zijn bestrijding (Aalsmeer,
N.A.K.S., 19 nov.)
Mensen en dieren in Joegoslavië (Aalsmeer,
Jeugdavond K. N. Mij v. Tnb. en PI., 2 maart)
Idem (Aalsmeer, Ver. Oudleerl. T.W.C.,
23 maart)
Ziektebestrijding bij potplanten (Zwolle, Patr.
Ver., 28 nov.)
Verslag bloei- en bewaarproeven met L. regale
(Haarlem, jaarverg. Ver. de Lelie, 9 jan.)
Natuurschoon in Denemarken (Bennebroek,
K. N . Mij v. Tnb. en PI., 13 jan.)
Duinen en duinflora (Aalsmeer, Volta, 23 jan.)
Idem (Amsterdam, K.N.N.V., 24 maart)
Idem (Zaandam, K.N.N.V., 20 april)
Natuur in het hooggebergte (Aalsmeer, Ver.
Oudleerl. T.W.C., 27 jan.)
Idem (Aalsmeer, B.spl., 19 maart)
Idem (Haarlem, G.G.G., 19 sept.)
Idem (Amsterdam, K. N. Mij v. Tnb. en PI.,
12 dec.)
Vorarlberg en Tirol (Haarlem, K.N.N.V. en
O.A.V., 1 febr.)
De lelie als snijbloem (Aalsmeer, K. N . Mij v.
Tnb. en PI., 7 maart)
De bloemencultuur van Aalsmeer (Bergen op
Zoom, K.N.N.V., 17 maart)
Verslag lelieproeven in 1956 (Andijk, Leliever.
W . Friesl., 30 juni)
Idem (Haarlem, ledenverg. Ver. de Lelie, 1 juli)
Plantenleven in de Oostenrijkse Alpen
(Haarlem, N.J.N., 8 juli)
Idem (Haarlem, K. N. Mij v. Tnb. en PI.,
11 okt.)
Idem (Bennebroek, K. N. Mij v. Tnb. en PL,
8 nov.)
Landschap en plantengroei in de Oostenrijkse en
Italiaanse Alpen (Aalsmeer, K. N. Mij v.
Tnb. en PL, 25 sept.)
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Alpen rond het Gardameer (Aalsmeer, B.spl.,
29 okt.)
Idem (Utrecht, K.N.N.V., 17 nov.)
Idem (Aalsmeer, Volta en Ver. Oudleerl.
T . W . C . 29 nov.)
Alpenflora in de Italiaanse Alpen (HeemstedeAerdenhout, Oud Tuinl. Ver., 31 okt.)
W a t is er met kleurenfotografie in ons vak te
bereiken? (Haarlem, Tuinbouwstudieclub,
23 nov.)
Toelichting op de Voortuinenverlichting (Aalsmeer, K. N. Mij v. Tnb. en PI., 13 dec.)
W . Baas:

De teelt van anjers (Utrecht, Anjerstudieclub,
9 april)

W . Belgraver:

Eén- en tweejarige anjers (Utrecht, Anjerstudieclub, 13 juli)

J. Marchai

De teelt van chrysanten (Zwolle, Alg. Tnb.
Ver., BI. Patr. Ver., 1 febr.)
Chemische onkruidbestrijding bij bloemisterijgewassen (Aalsmeer, K. N. Mijv.Tnb. en PI.,
15 febr.)
Idem (Utrecht, Onkruidbestrijdingsdag,29nov.)
Idem (Aalsmeer, Ver. Oudleerl. T.W.C.,
14 dec.)
De teelt en het trekken van Forsythia
(Aalsmeer, C.B.T.J., 9 nov.)
De verkavelingstoestand in Aalsmeer
(Aalsmeer, Ver. Oudleerl. T.W.C., 14 dec.)

R. J, Schmitt:

Het sortiment en de betekenis van de Cyclamen
(Nijmegen, Cyclamendag, 12 nov.)

J. H. Croockewit:

Het onderzoek en de behandeling van ketelwater (Aalsmeer, K. N. Mij v. Tnb. en PI.,
7 maart)

J. C. Weyman:

Veel voorkomende fouten bij het stoken
(Aalsmeer, K. N . Mij v. Tnb. en PI., 18 jan.)
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LIJST V A N PUBLICATIES
Dr. J. Wasscher:

Is mechanisatie in de bloementeelt mogelijk?
(Vakbl. v. d. Bloem., 11, p. 13)
De betekenis van de Azaleateelt in België en
Duitsland (Vakbl. v. d. Bloem., 11, p. 177)
Interessante minder bekende kamerplanten
(Archiflora, I, 4, p. 56)
The importanceof sports in some florist's flowers
(Euphytica, 5, 2, p. 163)
De positie van Nederland als bloemenproducent
in WestEuropa (Med. Dir. Tnb., 19, p. 587)
Waterculturen bij de kamerplanten
(Archiflora, I, 7)
De keuringen der V.K.C. der Kon. Ned. Mij v.
Tnb. en PI. (Zaadbelangen, 10, p. 323)
Die beiden Blumenauktionen in Aalsmeer
(Gartenbauwirtschaft, 12, p. 232)

J. P. den Bouwmeester:

Enkele gedachten met betrekking tot de beoordeling van aanvragen bij het Borgstellingsfonds en de Waarborginstituten (Econ. Med.
v. Onderz. en Voorl., 2, 2 en 2, 4)
Kostprijsberekening bij Begonia semperflorens
(Vakbl. v. d. Bloem. 11, p. 431)

J. P. den Bouwmeester en R. H. de Haan:
De exploitatie van een klein potplantenbedrijf
(Tuinbouwgids, 1957, p. 600)
J. P. den Bouwmeester en Ir. L. Vellekoop:
Bloementeelt in Nordrhein-Westfalen (Vakbl.
v. d. Bloem., 11, p. 479)
Drs. W . H e l l e :

De Cyclamenmijt en haar bestrijding (Vakbl.
v. d. Bloem., 11, p. 3)
Tedion tegen spint (Vakbl. v.d. Bloem., 11,303)
Endrin maakt mijtnarigheid tot verleden tijd
(Vakbl. v. d. Bloem., 11, p. 375)

Drs. W . Helle en R. J. Schmitt:
Opgepast voor Cyclamenmijt (Vakbl. v. d.
Bloem., 11, p. 189)
Ir. P. C. Koek:

Een vaatziekte in Pelargonium zonale (Bloemenkrant Lent-Nijmegen, 5, 3)

Drs. G. Scholten:

La culture des chrysanthèmes en Hollande et
les mesures de lutte à appliquer contre les
maladies et les ennemies de ces plantes (Bull.
Hort., 11, p. 443)

Drs. G. Scholten, Drs. W . Helle en Ir. C. N . Silver (P.D.):
Bestrijding van ziekten en schadelijke dieren bij
bloemisterijgewassen (Tuinb.gids, 1957,p.611 )
13

Ir. H. J. Wezenberg:

Bodeminvloeden op de bloemkleur van Hortensia's (Vakbl. v. d. Bloem., 11, p. 115)
Potgrondmengsels en het gebruik van organische
meststoffen (Vakbl. v. d. Bloem., 11, p. 327)
Stikstofvoeding van bloemisterijgewassen
(Med. Dir. Tnb., 19, p. 691)

Ir. H. J.Wezenberg en J. Wilkeshuis:
Grondsoorten en potgronden voor bloemisterijgewassen (Tuinbouwgids, 1957, p. 607)
Ir. M. Bakker (I.P.O.), W . Belgraver, Drs. G. Scholten en
Ir. H. J. Wezenberg:
Indrukken van de bloementeelt in Denemarken
(Vakbl. v. d. Bloem., 11, p. 571, 585, 611,
626 en 627)
J. Bakker en J. P. den Bouwmeester:
W a t het Waarborginstituut voor de tuinbouw
in Aalsmeer en omgeving deed (Vakbl. v. d.
Bloem., 11, p. 125)
P. v. d. Zwaard:

Opmerkingen bij de vroege trek van Hortensia's
(Vakbl. v. d. Bloem., 11, p. 585)

W . Baas, W . Belgraver, M. Jongkind en C. Kragtwijk:
Am. anjers. Verschillende winterwerkzaamheden
(Vakbl. v. d. Bloem., 11, p. 51)
Voorjaarswerkzaamheden bij anjers (Vakbl. v.
d. Bloem., 11, p. 189)
Am. anjers. Teeltwerkzaamheden tijdens de zomermaanden (Vakbl. v. d. Bloem., 11, p. 339)
Am. anjers. Draag zorg voor de gezondheid van
Uw gewassen (Vakbl. v. d. Bloem.,1 l,p.399)
Am. anjers. Proeftuinkeuringen (Vakbl. v. d.
Bloem., 11, p. 469)
Am. anjers. Zorg tijdig voor een goede grondhoop (Vakbl. v. d. Bloem., 11, p. 533)
W . Belgraver en J. P. den Bouwmeester:
Anjerteelt één- of tweejarig (Vakbl. v. d.
Bloem., 11,p. 493 en 507)
C. J. Kragtwijk:
Een nieuwe methode van grondstomen (Vakbl.
v. d. Bloem., 11,p. 101)
Vorstschade in rozenkassen (Vakbl. v.d. Bloem.,
11, p. 229)
Cultuurproeven met azalea's (Boer en Tuinder,
10, p. 29 en 53)
De bloeitijd van Zaai-freesia's, afhankelijk van
het weer? (Vakbl. v. d. Bloem., 11, 57)
Ledenketel-Emmacokesketel (Econ. Med. v.
Onderz. en Voorl. 2, 4, p. 12)
Rozenonderstammen (Boer en Tuinder, 10,
21 dec.)
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C. J. Kragtwijk en W . v. Marsbergen:
Technische hulpmiddelen bij de bestrijding van
plantenziekten (Vakbl. v.d. Bloem.,11,p.521 )
C. J. Kragtwijk en C. Gelein (Amstelveen):
De verrolbare kas in de bloementeelt (Tuinbouwgids, 1957, p. 596)
C. J.Kragtwijk, C. Gelein (Amstelveen), W . Zethof (Amstelveen),
A. G. A. v. d. Nes (Naaldwijk) en A, de Zoete (Lisse):
Het sortiment Lathyrus (Tuinbouwgids, 1957,
p. 579)
J.Marchai:

Enige gegevens over de schade en de bestrijding
van de woelrat in het bloemencentrum Aalsmeer (Vakbl. v. d. Bloem., 11, p. 15)
De invloed van de kuilgrond op de bloemkleur
bij geheel in pot geteelde Hortensia's (Vakbl.
v. d. Bloem., 11, p. 215)
Waarom en hoe telen we Hortensia's geheel in
pot (Vakbl. v. d. Bloem., 11, p. 253)
Iets over de schade en de bestrijding van de
woelrat in het bloemencentrum Aalsmeer
(Rat en Muis, 1956, p, 12)
Wantsenbeschadiging bij Forsythia (Vakbl. v.
d. Bloem., 11, p. 363)
Adviezen bij het gebruik van chemische onkruidbestrijding in de bloementeelt (Vakbl. v. d.
Bloem., 11, p. 421)
Hogere opbrengst van Prunus triloba door
koudebehandeling (Vakbl. v. d. Bloem., 11,
p. 641)

J. Marchai en C. J. Kragtwijk:
Mechanische grondbewerking (Vakbl. v. d.
Bloem,, 11, p. 63)
J. Marchai en Drs W . Helle:
Twee hardnekkige plagen in violen: violengalmijt
en violengalmug (Vakbl. v. d. Boem., 11,
p. 508)
W . van Marsbergen:

Geelverkleuring van het blad bij kasrozen
(Vakbl. v. d. Bloem., 11, p. 39)
Stalmest in rozenkassen (Vakbl. v. d. Bloem.,
11, p. 89)
Kasrozen. De zetlingen hebben de groei te
pakken (Vakbl. v. d. Bloem., 11, p. 279)
Gebruik van de juiste rozennamen (Vakbl. v. d.
Bloem., 11, p. 303)
Let op de spintbestrijding (Vakbl. v. d. Bloem.,
11, p. 315)
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R.J. Schmitt:

J. C. C. Weyman:
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Het rassenprobleem bij Saintpaulia (Vakbl. v. d.
Bloem., 11, p. 75)
De bestrijding van valse meeldauw bij violieren
(Vakbl. v. d. Bloem., 11, p. 141)
Ervaringen met Euphorbia fulgens (Vakbl. v. d.
Bloem., 11, p. 267)
De betekenis van de Cyclamencultuur en de
verschuivingen bij het sortiment (Vakbl. v. d.
Bloem., 11, p. 377)
De Cyclamen als snijbloem (Vakbl. v. d. Bloem.,
11, p. 419)
Ziektebestrijding bij Orchideeën (Orchideeën, 18)
De toepassing van plastic in de bloementeelt
(Vakbl. v. d. Bloem., 11,p. 547)
De betekenis en het sortiment van Cyclamen
(Bloemenkrant Lent-Nijmegen, 5, 2, 1956)
Het stekken van bladbegonia's (Vakbl. v. d.
Bloem., 11, p. 599)
De behandeling van zaadcyclamen en wat daarmee samenhangt (Vakbl. v. d. Bloem., 11,
p. 625)
Kolen of olie (Jaarboek I.T.T., 1956, p. 156)

AMERIKAANSE ANJERS
Keuring van nieuwigheden
W . Baas, W . Belgraver, M. Jongkind en C. Kragtwijk

Het sortiment Am. anjers is regelmatig vrij sterk aan verandering
onderhevig. Elk jaar verschijnen steeds nieuwe rassen in het sortiment,
terwijl andere verdwijnen. Deze veranderingen kunnen voor vele anjerskwekers, welke hun sortiment op peil willen houden, soms een groter of
kleiner vraagstuk zijn.
Sports kunnen vaak vele goede eigenschappen vertonen van de stamvorm waaruit ze zijn ontstaan, doch enkele eigenschappen welke toch van
groot belang kunnen zijn zoals productie en groei, kleurvastheid van de
bloem en weerstand tegen ziekten zijn echter met slechts enkele waarnemingen niet vast te stellen. Het beoordelen van een ras kan niet volledig aan enkele of meer afgesneden bloemen geschieden. Het is daarom
gewenst nieuwe rassen enige tijd en vooral gedurende de winter naast de
bestaande te kunnen vergelijken.
Aan deze vraag werd door een sortimentsproef op het Proefstation
voor de Bloementeelt tegemoet gekomen. Hierdoor werd het tevens mogelijk om voor het verkrijgen van een Getuigschrift Eerste Klas, uitgereikt
door de Kon. Ned. Mij voor Tuinbouw en Plantkunde, speciaal voor
Am. anjers andere keuringseisen op te stellen. Voor het verkrijgen van
het genoemde getuigschrift moet het betrokken ras een Getuigschrift van
de Proeftuin behaald hebben, hetwelk na 1 jaar in de proef betrokken te
zijn geweest, uitgereikt kan worden. Tijdens de periode van opplanting
worden de rassen beoordeeld door de speciale anjercommissie van de
vaste keuringscommissie.
Bij deze beoordeling wordt speciaal gelet op: bloemvorm, bloemgrootte,
bloemkleur, geur, gevuldheid, stevigheid van de boemsteel en de groei.
De productie en de kwaliteitsverdeling blijken uit de pluklijsten, zodat een
vrij goed overzicht verkregen kan worden.
In 1955 werd gestart met deze nieuwe methode. Uitgeplant werden
45 rassen, deels nieuwe, deels bestaande, ter vergelijking.
Voor de groep roodbloeiende rassen werden in 1955 opgeplant:
Cardinal Sim, Red Sim, Ember Sim, Majestic, Imp. Dark Red Sim en
Kintzele's Dark Red Sim naast William Sim ter vergelijking.
Bij de beoordelingen bleek dat voor Cardinal Sim de bloemgrootte iets
minder is dan bij William Sim, de bloemkleur beter, vooral in de winter.
De gevuldheid en de groei waren iets minder, doch de stevigheid van de
steel werd hoger gewaardeerd.
Red Sim. Bloemvorm en -grootte en de groei vooral in de winter minder
goed dan bij William Sim.
Bloemkleur, geur, gevuldheid en stevigheid van de steel beter dan bij
William Sim.
Ember Sim. Bloemvorm, bloemgrootte, kleur en groei minder dan bij
William Sim. Gevuldheid in de winter iets beter, evenals de steelstevigheid.
Majestic. Bloemkleur en gevuldheid hier vooral in de winter beter dan
William Sim.
Overige beoordelingen in het winterhalfjaar lager en onregelmatiger.
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Improved Dark Red Sim. Bloemkleur en -grootte en de steelstevigheid
beter, overige eigenschappen minder dan William Sim.
Kintzele's Dark Red Sim, Door het wegvallen van enkele planten werd
een juiste beoordeling niet mogelijk. In deze groep rood behaalde Cardinal
Sim het Getuigschrift van de Proeftuin.
De groep licht- en zalmrosewas veel groter en bestond uit13rassen,n.L:
Frandsens Salmon Sim, Johanna, Salmon Crowley's Sim, Elliot's Salmon
Sim, Crowley's Sim, Petterson's Pink Sim, Queen of the Sims, Evans
Salmon Sim, Marijke, No. 50 van J. Th. Roelofs, Regina, Monty's Pink
en Baily's Surprise.
De uitslag bij de beoordeling luidde als volgt:
Frandsens Salmon Sim. Dit ras heeft een betere bloemkleur, bloemgrootte, gevuldheid en een steviger steel dan Crowley's Sim. De bloemvorm en geur zijn minder en er werden in verhouding meer „gescheurde"
geoogst.
Johanna. De waardering ligt algemeen lager dan bij Crowley's Sim.
Bloemkleur, geur, gevuldheid waren in de winter slecht te noemen.
Salmon Crowley's Sim. Vooral in de winter bleek de bloemgrootte en
kleur beter, de overige eigenschappen, uitgezonderd de groei minder dan
bij Crowley's Sim.
Elliot's Salmon Sim: kleur, groei en steelstevigheid in de winter beter;
bloemvorm, geur en gevuldheid minder dan Crowley's Sim.
Queen of the Sims. De geur is iets minder, bloemgrootte, kleur, stevigheid van de steel en groei beter dan bij Crowley's Sim.
Evan's Salmon Sim. Bloemkleur in de zomer beter, overige beoordelingen lager dan Crowley's Sim.
Marijke. Bloemgrootte en kleur beter dan Crowley's Sim. Uitgezonderd
de groei zijn de overige eigenschappen minder gunstig.
Nb. 50. In de zomer zijn bloemvorm, bloemkleur en de gevulheid beter,
de geur en de groei zijn minder dan Crowley's Sim. Winterbeoordelingen
lager.
Regina. Behalve de geur is dit ras hoger gewaardeerd dan Crowley's
Sim.
Monty's Pink. Uitgezonderd de steelstevigheid en de groei welke minder is dan bij Crowley's Sim, zijn de overige eigenschappen vooral in de
zomer beter.
Baily's Surprise. In 't geheel minder dan Crowley's Sjm, vooral
's winters.
In de groep rose behaalden Queen of the Sims en Regina het Getuigschrift van de Proeftuin.
In de groep wit werden opgeplant naast White Sim: Improved White
Sim, White Peter Fisher (als zeer oude) en no 90 van A. Noordam.
Bij deze groep bleek dat:
Improved White Sim een betere bloemkleur en gevuldheid bezat dan
White Sim. Overige eigenschappen minder.
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White Peter Fisher. Minder dan White Sim.
No 90, Alleen de grootte van de bloem steekt gunstig af t.o.v. White
Sim.
In deze groep kon geen Getuigschrift van de Proeftuin gegeven worden.
De groep rood met witte streepjes bestond uit: Gonnie, Cox Sim, en ter
vergelijking: Hollywood Sim.
In vergelijking met Hollywood Sim bleek dan bij:
Gonnie de bloemvorm en geur minder, de bloemgrootte, kleur en gevuldheid beter te zijn. Er werden echter in verhouding zeer veel gescheurden geoogst.
Cox Sim. De bloemgrootte is beter, doch de overige eigenschappen zijn
minder, zodat het Getuigschrift van de Proeftuin toegekend werd aan
Hollywood Sim.
Bloemkleur wit met rode (rose) streepjes werden vertegenwoordigd
door: Lucky Strike en Weirichs Peppermint Sim. In vergelijking met
elkaar bleek de bloemkleur van Weirich's Peppermint Sim in de zomer iets
mooier te zijn. De wintereigenschappen voor gevuldheid, steelstevigheid
en groei waren iets beter dan van Lucky Strike. In deze groep werden
geen andere rassen ter opplanting aangeboden zodat aan de door ons
aangekochte rassen geen getuigschrift uitgereikt kon worden.
De groep geel bevatte: Harvest Moon, Midas, Main Sunshine en
no 152 van A. Noordam.
Ter vergelijking van Harvest Moon kon geen ras opgeplant worden.
De geur behaalde geen hoge cijfers; de overige eigenschappen vielen
gunstig uit.
Midas. Vergeleken met Maine Sunshine zijn geur, steelstevigheid en
groei lager gewaardeerd. Overige eigenschappen behaalden betere resultaten.
No 152. Ook in deze kleur geen ras ter vergelijking aanwezig. Behaalde cijfers liggen gunstig, vooral de geur. Dit ras is 's zomers beduidend beter dan 's winters.
Donkerrose. Hiervan werden twee rassen aangeboden, n.1. Dirk Jongkind en no 1 van W . Spaargaren.
Van no 1 konden slechts 10 planten opgeplant worden, wat voor een
juiste beoordeling wat gering is. Toch bleek hieraan wel, dat de wintereigenschappen minder zijn dan de resultaten in de zomer.
Dirk Jongkind. De waarderingen voor dit ras liggen vrij gunstig. De
geur is niet sterk te noemen en het aantal „gescheurden" in verhouding
te hoog. In de beide laatste groepen werd geen Getuigschrift uitgegeven.
Aalsmeer 's Glorie en van Zijverden's Dark Red Sim werden als
donkerrood uitgeplant.
Van Zijverden's Dark Red Sim behaalde het Getuigschrift van de
Proeftuin. In vergelijking met Aalsmeers Glorie zijn bloemvorm, -grootte
en -kleur en ook de groei beter. Geur, gevuldheid en steelstevigheid vielen
ongunstiger uit.
De groep purperkleurig bevatte: Louisa, Côte d'Azur, Pride of Woburn
en Diny Hagé. Bij de beoordeling werd opgemaakt dat Louisa gunstiger
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eigenschappen voor de zomer dan voor de winter in zich bergt. De productie ligt echter hoog, wat gunstig afsteekt t.o.v. andere rassen in deze
groep. Ook de houdbaarheid als afgesneden bloem is prima te noemen.
Dit ras behaalde het Getuigschrift van de Proeftuin.
Core d'Azur eveneens in de winter lager gewaardeerd.
Pride of Wohurn. In de winter zijn bloemgrootte, kleur en gevuldheid
minder gunstig. Overige eigenschappen minder variabel.
Diny Hage. Dit ras bleek in de winter minder gunstige eigenschappen
te bezitten. Als algemene opmerking voor deze groep kan gelden dat door
de te grote verschillen der rassen deze onderling moeilijk met elkaar vergeleken kunnen worden.
Als laatste groep: diverse kleuren; n.1. Skyline, Palet, Farr's Sim en
Strawberry Sim.
Skyline werd gunstig beoordeeld. Geur vrij zwak en in de winter lopen
bloemvorm en -grootte en de gevuldheid wat terug.
Palet. Geen hoge waarderingen. Groeit niet goed door.
Farr's Sim. Vrij constante vorm en grootte van de bloem. Kleur, geur
en gevuldheid lopen 's winters terug.
Strawberry Sim behaalde met Skyline het Getuigschrift van de Proeftuin. De beoordeling voor Strawberry Sim is gunstig. Bloemvorm steeds
goed, geur raakt in de winter wat weg.
Uit deze opsomming blijkt, dat voor het verkrijgen van het Getuigschrift van de Proeftuin vrij hoge eisen gesteld worden, doch dit komt
het sortiment ten goede.

Stektijden en plantafstand bij Mia Brenner
W . Baas, W . Belgraver, M. Jongkind en C. Kragtwijk

Om een indruk te krijgen van een één-jarige teelt van Am. anjers werd
een proef opgezet met het ras Mia Brenner II. Hierbij werd uitgegaan
van plantmateriaal, gestekt in okt. en jan. Van beide werden 25 en 40
planten per m 2 bed uitgeplant. Van elk vak werd het aantal geoogste
bloemen geteld en een kwaliteitsverdeling gemaakt. Uitgeplant werd in
maart, terwijl de anjers, gestekt in okt. op 6 en op 29 juni voor de tweede
maal getopt konden worden. De jan.-stekken werden alleen op 6 juni
getopt. Door wat later te toppen werd getracht de bloei iets te verleggen.
Bijgaande tabel geeft een indruk van de oogst, verdeeld over drie verschillende perioden n.1. aug.-sept., okt.-dec. en jan.-febr.
Jan. stek, 25 pi.

per m2 bed

Okt.—nov.—dec
Totaal 359 .

20

.

I

II

III

geringd % Ie kwaliteit

105
97
2

24
16
1

6

24
54
30

204

41

6

108

56,8 %

Jan. stek, 40 pi. per m'2 bed

129
152
13
Totaal565

37
55
1

3
8

19
53
53

93

11

125

7
38

5
13
3

12
117
83

. 276

45

21

212

49,8%

75
. 269
25
. 369

22
41
5
68

5
27
1
33

15
103
74
192

55,7%

. 294

CT0/
J£ /O

Okt. stek, 25 pi. per m? bed

50
211
15
Totaal554
Okt. stek, 40 pi. per m2 bed

Okt.—nov.—dec

Uit deze tabel blijkt dat:
Jan.-stek 40 pi. per m 2 in totaal meer bloemen gaf dan okt.-stek 25 pi.
per m 2 .
De kwaliteitsverdeling valt eveneens ten gunste van de in jan. gestekte
planten uit. Per plant uitgerekend wordt dit aantal lager, mede door de
latere stekdatum.
Okt.-stek 40 pi. per m 2 gaf per plant omgerekend minder bloemen
dan okt.-stek 25 pi. per m 2 . Het percentage eerste kwaliteit ligt echter
bij de 40 pi. per m 2 hoger.
Het hoogste percentage eerste kwaliteit werd gesneden van jan.-stek
25 pi. per m 2 , doch het totaal aantal bloemen is lager.
Uit dit proefje blijkt dat vroeg stekken (okt.) meer bloemen per plant
geeft dan later stekken (jan.)
Meer planten per m 2 heeft soms een kwaliteits-verlagende invloed,
terwijl, doordat per plant minder bloemen gesneden konden worden, de
kosten van het groter aantal planten per m 2 niet vergoed wordt.

Stekproeven met verschillende groeistoffen
Drs. G. Scholten en W . Belgraver

Daar er in 1955 enkele nieuwe groeistofprep.araten (Wurzelfix, Radisept) in Aalsmeer werden aangeboden (zie ook jaarverslag 1955, p. 19)
en de meningen over de waarde van deze middelen t.a.v. de beproefde
methode (Rhizopon A 0,7 c/o in talk) bij de kwekers zeer verschillend
waren, werden in 1956 op vrij grote schaal vergelijkingsproeven verricht.
Hiertoe werd gebruik gemaakt van 5400 stekken van de variëteit
Improved White Sim, van goede, uniforme kwaliteit. De stekken werden
geplukt op een kwekerij, en na aan de wortel te zijn gebracht, aan de
eigenaar teruggegeven. De proef werd in 3 gedeelten uitgevoerd in de
maanden januari t/m maart.
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Een samenvatting van de resultaten wordt gegeven in onderstaande
tabel:
preparaat

Controle (onbehandeld)
Controle (alleen talk)
Wurzelfix
. . . .
Radisept
Rhizopon B 0.2 % T
B 0.1 % T
B 0.05 % T
A 1% T .
A 0.7 % T
A 0.5 % T
A 0.4 % T
B 0.2 % K
B 0.1 % K
B 0.05 % K
A 1% K .
A 0.7 % K
A 0.5 % K
A 4%K .
AA 2% T
AA 1 % T
A A 0.5 % T

aantal
stekken

% zeer goed
(rondom
beworteld)

500
200
600
600
400
500
500
300
500
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

57,8
51,5
92,2
88.97,5
92,2
86,2
97,3
88,8
73,5
64
69
49
11
38
29
17
21
86
98
89

% voldoende
oppotbaar
78
66,5
96,7
96,3
98,5
95,2
95,2
98,3
96,2
85,5
81
85
72
31
58
57
39
39
89
98
94

Het is goed, deze gegevens aan een korte beschouwing te onderwerpen.
Groeistofbeschadiging, welke funest kan zijn voor het optreden van voetrot (Fusarium culmorum) werd niet waargenomen. W e l kwam in enkele
groepjes een gering percentage stekken met bruine voetjes voor (tot 2,5 %
bij Radisept), maar het is niet zeker dat dit verschijnsel aan een nadelig
effect van het groeistofpreparaat moet worden toegewezen. Meestal trad
n.1. op enkele plekken in het tablet deze bruinverkleuring op, zodat we
geneigd zijn te denken aan een infectie d.m.v. besmette stekken resp. via
de lucht of het zand. Het viel evenwel op dat geen der 700 controlestekken bruinkleuring aan de voet vertoonde, terwijl ook de lager gedoseerde preparaten in dit opzicht gunstig afstaken bij de hogere.
De verschillende soorten Rhizopon op kool (K) bleken bij anjers slecht
te voldoen. Het is bekend dat als gevolg van het absorberend vermogen
van de koolstof een hogere concentratie van de groeistof in het preparaat
nodig is, om hetzelfde effect te verkrijgen als wanneer talk ( T ) als
draagstof wordt gebruikt. Dit verklaart echter niet, dat de meeste koolstofpreparaten een slechtere beworteling veroorzaakten dan de blanco.
Bovendien was de kwaliteit van de beworteling bij deze groepen slecht:
de wortels waren lang en slap, en braken gemakkelijk af bij het oprooien.
Rhizopon AA gaf, speciaal in de concentratie van 1 °/c, een zeer goed
resultaat en het percentage stekken met bruinverkleuring aan de basis was
nihil.
In verband met de hoge prijs van dit preparaat (op basis van B-indolylboterzuur) werden er niet meer proeven mee genomen.
Voor de anjerkwekers zijn ongetwijfeld de resultaten die verkregen
werden met Wurzelfix, Radisept (samenstelling niet gepubliceerd), Rhizopon B (a-naphtylazijnzuur) en Rhizopon A (B-indolylazijnzuur) in de
concentraties 1en 0,7 % het meest interessant. Hoewel Rhizopon A 0,7 °/o
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een goed resultaat gaf, was het effect van het 1 % product in deze proeven duidelijk beter, terwijl geen beschadiging optrad.
Wurzelfix en Radisept doen ook niet onder voor Rhizopon A 0,7 %,
terwijl eveneens met Rhizopon B in de verschillende concentrate's een
zeer goed resultaat verkregen werd, speciaal met de conc. 0,2 %, die het
hoogste percentage goed bewortelde stekken opleverde. Dit laatste is zeer
belangrijk omdat de preparaten op basis van de naphtylazijnzuur aanzienlijk goedkoper geleverd kunnen worden dan die welke b-indolylazijnzuur
bevatten. Wanneer met de duurdere middelen betere resultaten verkregen
zouden worden, zouden de extra kosten hierdoor vanzelfsprekend ruimschoots worden vergoed. Nu dit echter niet het geval blijkt te zijn, zal
men door deze uitkomst in staat worden gesteld op de post „groeistof"
bij de anjerteelt niet onbelangrijk te bezuinigen,
In de maanden april en mei werden op een anjerkwekerij te Aalsmeer
nog enkele proeven genomen met Rhizopon B 0,2 en 0,1 %, Rhizopon A
1 en 0,7 %, Wurzelfix en Radisept. Waarschijnlijk als gevolg van het
vergevorderde seizoen en de hogere temperaturen in de stekkas, waren
de bewortelings-percentages lager dan die in de besproken tabel. Ook hier
bleek evenwel, dat met alle middelen een goed resultaat kan worden
verkregen; Rhizopon B 0,2 °/c had ook hier het hoogste percentage goed
bewortelde stekken.
Het is misschien goed, te vermelden dat in deze proef gewerkt werd
met de variëteit William Sim, zodat het niet zeker is, dat andere variëteiten dan de vele Sim-sports, op dezelfde wijze op deze behandeling
zullen reageren.
Samenvatting:
In stekproeven met de variëteit Improved White Sim werd het effect
van verschillende groeistofpreparaten vergeleken.
Gebleken is dat met Radisept, Wurzelfix, Rhizopon AA 1 %, Rhizopon A 1 en 0,7 %, Rhizopon B 0,2, 0,1 en 0,05 % (alle op talkbasis)
zeer goede resultaten verkregen kunnen worden. In een praktijkproef
werd deze uitkomst bevestigd; Rhizopon B (a-naphtylazijnzuur) gaf in
beide gevallen het hoogste bewortelings-percentage.
Groeistofpreparaten op basis van koolstof voldeden slecht.
Bewaren van stekken bij lage temperaturen
W . Baas, W . Belgraver, M. Jongkind en C. Kragtwijk

Berichten uit het buitenland melden dat anjerstekken bij lage temp.
(31° F ) , zowel beworteld als onbeworteld, gedurende een reeks van
maanden bewaard kunnen worden, zonder dat de kwaliteit nadelig beïnvloed wordt. Uit proeven bleek, dat het bewaren van onbewortelde
stekken minder moeilijk is dan van bewortelde.
Naar aanleiding hiervan werd door ons een proef opgezet met onbewortelde stekken van het ras Dark Red Sim. De proefopzet was als volgt:
Vanaf oktober t/m januari werden regelmatig stekken in het koelhuis
gebracht, verpakt in cellophaan en bij een temp. van ± 1à 2° C. Het weer
uit het koelhuis halen vond op de volgende wijze plaats:
Ie in febr. en maart werd een gedeelte van alle partijen teruggehaald,
2e de rest werd 3 en 4 mnd na het inbrengen weer uit het koelhuis
gehaald.
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Alle partijen (op 1 na) werden op het Proefstation ter beworteling
opgezet. Bij het uithalen werd gelet op de kwaliteit van het stek, terwijl
later de beworteling werd beoordeeld. Hierbij werden 4 groepen onderscheiden, n.1.
goed beworteld = rondom voldoende wortels,
matig
„
= een eenzijdige beworteling.
slecht
,,
= te licht of te eenzijdig,
onbeworteld.
Het tussen haakjes geplaatste cijfer geeft het aantal stekken aan met
een „bruin voetje".
Inbrengen

Uithalen
goed

oktober
november
december

januari

(.januari
] februari
(•maart
Sfebruari
>maart
l februari
maart
(april
februari
\ maart
) april

19
34
24
44
24
41
26
2
49
41
33
16

Beoordeling beworteling
matig
slecht
onbeworteld
13
4
9(1)
6
16
5
7
8(2)
1
6
3
11

7
5(1)
10(1)
—
7
4
9
18(1)

5(1)
2(3)
2(1)
—
3
2
22(7)

3
9(1)
15

W o r d e n de goed en matig bewortelde stekken bij elkaar gevoegd dan
wordt de verkorte tabel als volgt:
Inbrengen
jan.
. . .
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Uithalen in
febr.
mrt
38
50
46
50

33
40
33
47

apr.

mei

10
36
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Uit deze tabellen blijkt o.m., dat de stekken die in febr. ter beworteling
opgezet werden op het Proefstation de beste beworteling gaven.
Hierbij moet opgemerkt worden, dat stekken van jan. (dus die welke
het kortst gekoeld waren) hiervan weer de beste beworteling gaven.
Een vrijwel even goede beworteling gaven de stekken die in maart
werden uitgehaald en die 2 en 3 maanden waren gekoeld; wordt langer
gekoeld, dan wordt de beworteling belangrijk minder. Zie b.v. de resultaten van april en mei.
Dit verminderen van het resultaat is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan
de enigszins wisselende temperatuur, de vorm en de kwaliteit van het
stek. Langere scheutstekken waren bij het uithalen vrij sterk verlept,
terwijl in het voorjaar na de beworteling, de virusverschijnselen sterker
optraden.
Conclusies:
Het lijkt er dus op dat bewaren van anjerstekken bij lage temperatuur
wel uitvoerbaar is, doch dat vooral op de kwaliteit van het stek (liefst
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korte hielstekken), de luchtvochtigheid en de kwaliteit vanhet verpakkingsmateriaal gelet moet worden. Vermoedelijk kanonder deze omstandigheden enkele maanden bijeenlage temperatuur (b.v. 0totY20 C)bewaard worden, zonder de kwaliteit vande stekken sterk te beïnvloeden.

Watergeven im tabletten
Ir. H. J. Wezenberg

De onderbevloeiingsproef diein 1955 werd opgezet met verschillende
grondmengsels en opvoerhoogten werd in 1956 methettweejarig anjergewas voortgezet (Jaarverslag 1955 p. 16).
De drie verschillende grondmengsels waren:
1. zwaar mengsel 2 dln klei, 1 dl Wilnissergrond
2. tussen
,,
1 dl „ , 1dl
„
3. licht
1 dl „ , 2 dln
„

% humus 11.9
„
13.4
„
20.3

Aan deze mengsels was }/$ dl stalmest toegevoegd. V a n elk grondmengsel waren twee objecten aanwezig. Hierdoor kon de opzethoogte
van hetwater tijdens hetwater geven gevarieerd worden tot resp. halve
hoogte van hettablet entothetgrondoppervlak. Ieder tablet bevatteeen
tensiemeter ter bepaling van de vochttoestand. Bij een stand vande
tensiemeter vanca.0.3atm. werd water gegeven.
De variëteit was Dark Red Sim.
Resultaten:
Onderstaande tabel geeft de totale oogst in 1955 weer:
Bevloeiing tot halve hoogte

zw. mengsel
midden mengsel
licht mengsel

E

eu
0
-O

23.8 gr23.7 gr.
23.4 gr-

Totaa
aantal
bloem

è
Ü

c

i
u
4)

B

Totaa
aantal
bloem

i

Bevloeiing tot grondopperv ak

v?> 9.
o~^ 0

QV 0
w
1)

^9 9,
0- 0
CO

CU

3496
3259
3522

61
62
59

39
38
41

22.9 gr.
23.1 gr.
24.1 gr.

3036
3035
3613

62
61
61

38
39
39

Bij de beoordeling van deze cijfers moet voorop gesteld worden, dat
alle objecten inenkelvoud lagen, zodat deresultaten niet door wiskundige
verwerking op betrouwbaarheid konden worden getoetst.
Bij vergelijking vande cijfers van 1955 en 1956 blijkt datin 1956 de
beste resultaten, wat betreft het aantal bloemen, verkregen zijn bijhet
lichte mengsel, waar bij het water geven het water tot aan het grondoppervlak werd opgezet. Voor het zware- en midden-mengsel geeft het
opzetten tothalve hoogte betere resultaten. Dekwaliteit van de bloemen
was in geen enkel object verschillend.
In 1956 werd bijalle objecten ongeveer 25maal water gegeven.
Conclusie:
Uit deze proef is gebleken, dathet opzetten vanhetwater bij onderbevloeiing in tabletten tothele hoogte geen nadelige invloed uitoefent op
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de bloemproductie bij lichte grondmengsels (humusgeh, 20 % ) .
Bij zwaardere mengsels verdient het opzetten van het water tot halve
hoogte voorkeur.
De kwaliteit van de bloemen werd door de verschillende behandelingen
niet beïnvloed. De bovenste grondlagen worden bij opzetten van het water
tot halve hoogte goed bevochtigd. In de tabletten, die 13 m lang waren,
stijgt de waterspiegel bij het opzetten van het water regelmatig in het
gehele tablet.
Waterbehoefte
Ir. H. J. Wezenberg

In 1955 werd reeds een proef opgezet, waarbij de waterbehoefte van
het anjergewas aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen werd (zie
jaarverslag 1955 p. 17). In 1956 werd deze proef herhaald. Ditmaal
waren voorzieningen getroffen om lekkage bij de objecten te voorkomen.
Tevens werd ditmaal gebruik gemaakt van nylon elementen voor vochtmetingen, die beter bestand waren tegen het natte milieu.
De proefopzet was hetzelfde als in 1955.
De anjers werden geteeld op een tafeltablet, dat verdeeld was in 12
vakjes van 80 x 90 cm. Per object waren 16 planten aanwezig van de
variëteit William Sim. De grond bestond uit humeuze tuinaarde, aangevuld met % dl stalmest.
De bevochtiging geschiedde via onderbevloeiing, waardoor de grond op
veldcapaciteit gebracht werd. De hoeveelheid water die aan ieder object
gegeven werd kon iedere keer vrij nauwkeurig bepaald worden.
De invloed van de volgende drie vochttrappen werd nagegaan.
1. nat
uitdrogingsgrens 43 vol % vocht
2. medium
,,
37 ,,
3. droog
,,
28 ,,
Het vochtgehalte werd op verschillende manieren bepaald. Alle objecten waren voorzien van twee nylonelementen. Het principe van deze
bepaling is, dat nylon naarmate het uitdroogt, een hogere electrische
weerstand krijgt. Door deze weerstand te meten kon aan de hand van
ijkgrafieken het vochtgehalte bepaald worden.
De natte objecten waren tevens voorzien van tensiemeters. Deze instrumenten geven de spanning aan waarmee het water aan de gronddeeltjes gebonden is en dit is een maatstaf voor het vochtgehalte van de
bodem. Voor metingen met tensiemeters moet de spanning van het vocht
in de bodem minder dan 1 atmosfeer bedragen, daarom komen in deze
proef alleen de natte objecten voor deze meetmethode in aanmerking.
Evenals in 1955 werd ditmaal ook gebruik gemaakt van de methode om
het vochtgehalte door weging te bepalen. Door rattenvraat werden echter
deze objecten dusdanig beïnvloed, dat van deze gegevens bij de verwerking van de proef geen gebruik kon worden gemaakt.
Begin april werd het stek uitgeplant en de gecontroleerde watergift begon op 25 mei 1956. Bij de oogst werden de volgende bepalingen verricht:
aantal bloemen, lengte en gewicht per bloem, aantallen eerste, tweede en
derde kwaliteit, stevigheid der stelen en het aantal gescheurde anjers.
Tevens werden de vroegheidscijfers bepaald.
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Onderstaande tabel geeft verschillende oogstwaarnemingen weer. De
cijfers zijn gemiddelden van 4 parallellen en hebben betrekking op de
totale oogst van 1956.
Resultaten,
Aantal
Gem. lengte in cm
Gem. gew. in gr
Perc. Ie kwaliteit
„ 2 e

„ 3 e
,
„ gescheurde bloemen . . . .
Kromming van de steel bij rechtop
houden in graden
Vroegheidscijfers
Gem. aantal dagen tussen de tijdstippen van watergeven . . . .

nat

medium

64.5
57.7
18.39

59.3

34

27
4
15.3

droog

m.f.

51.5

8.9

55.8
17.5
45
35
20
2.5
12.2

219

199

17.2

32.5

55.1
17.1
41
36
23
5
14.8
156

22.7
18.1
10.1
14.3
22.4
29.1
29.5
29.6

37

Dit cijfermateriaal is wiskundig op betrouwbaarheid getoetst. Hieruit is
gebleken, dat het verschil in aantal geoogste anjers tussen de natte en
droge objecten betrouwbaar is. Dit geldt eveneens voor het verschil in
productie tussen de medium en droge objecten.
De verschillen tussen de overige eigenschappen zijn niet betrouwbaar.
Uit de proeven van 1955 en 1956 mag geconcludeerd worden, dat te
sterk uitdrogen van de grond (tot 28 % vocht) de productie van het
anjergewas nadelig beïnvloedt. Op de kwaliteit van het gewas blijken de
verschillende vochttrappen geen invloed uit te oefenen.

DruppelbeVloeiing
Ir. H. J. Wezenberg

In 1956 werd een oriënterende proef opgezet om na te gaan in hoeverre
druppelbevloeiing aangewend kan worden bij de teelt van anjers.
Druppelbevloeiing is een systeem van water geven, waarbij tussen twee
rijen anjerplanten een rubberslang ligt. Bij iedere 4 planten bevindt zich
een zogen, druppeldopje in de slang, waaruit men water kan laten druppelen met een hoeveelheid van 1—1.5 liter per uur, naar gelang de waterdruk op die slang wordt aangebracht.
Druppelbevloeiing is zeer geschikt wanneer men vele malen een kleine
hoeveelheid water wil geven. Een voordeel is, dat men de structuur van
de grond niet bederft.
Getracht werd in deze proef via druppelbevloeiing de grond op een
constant vochtniveau te houden. De vochtspanning mocht niet stijgen
boven 10 cm kwik. Met behulp van tensiemeters en nylonblokjes werd
dagelijks het vochtgehalte geregistreerd. Er werd een nylonblokje (A) geplaatst onder een druppeldop en één (B) tussen de rijen planten waar geen
slang aangebracht was. Hierdoor kon worden nagegaan of het water zich
voldoende zijdelings in de grond verplaatste. Er werd naar gestreefd met
de druppelbevloeiing de dagelijkse verdamping aan te vullen. In deze
proef werd het water geven gecombineerd met de voeding van de planten.
De voedingsoplossing werd uit een fles, die boven het tablet was aangebracht en via een vlottersysteem met de bevloeiingsslangen verbonden
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was, toegevoerd. Door inschakeling van de vlotter, die op 1.5 m hoogte
boven het tablet was aangebracht, kon de druk op de bevloeiingsslangen
constant gehouden worden.
De proef bestond uit twee objecten: 8 m2 tablet werd van water voorzien met onderbevloeiing en een contrôle-object van 8 m 2 kreeg water
volgens praktijkinzicht.
Het contrôle-object kreeg een stalmestbemesting van l}/£ m 3 stalmest,
8 kg superfosfaat en 3 kg kalkammonsalpeter per m 2 .
Aan het bevloeiings-object werd geen stalmest gegeven, stikstof en kali
werden met de voedingsoplossing toegediend, alleen de fosfaatbemesting
was gelijk aan die van het controle-object.
In de zomer en het najaar werd een voedingsoplossing gegeven met een
N/K verhouding = 2 : 1 . In november werd deze verhouding gewijzigd
in N/K = 1 : 1 . Zodoende bevatte de voedingsoplossing in de zomer en
het najaar 650 dpm K N 0 3 en 1200 dpm N H 4 N 0 3 . De winteroplossing
bevatte 1100 dpm K N 0 3 en 800 dpm N H 4 N 0 3 .
In beide gevallen was de osmotische waarde van de voedingsoplossing
1 atmosfeer.
Deze wisselende N/K verhouding in zomer en winter werd bij deze
proef betrokken om de invloed na te gaan op eventuele slappe stelen bij
het anjergewas.
Om het systeem van druppelbevloeiing zo economisch mogelijk te
maken, werden 4 rijen per tablet geplant. De plantafstand in de rijen
werd zodanig gekozen, dat er per oppervlakte eenheid evenveel planten
aanwezig waren zoals men het in de praktijk ziet.
Resultaten:
Tabel 1.
Totaal aantal anjers . . . .
Gem. lengte per bloem in cm .
Gem. gew. per bloem in gr . .
Gem. kromming per bloemsteel
Percentage 1e soort . . . .
2e
3e
,,
gescheurde bloemen

Bevloeiings-object
701
54.6
18.7
8.7
50
40
13
3

Contrôle-object
646
56.8
18.6
9.4
54
33
10
5

Gedurende het groeiseizoen werd 3051 liter voedingsoplossing toegediend.
Tabel II
De vochtgehaltes in volume procenten in de verschillende maanden van
1956, geregistreerd door de twee nylonblokjes A en B.
A
B
juli . . .
. .
52.4
45.4
42.4
aug. . . .
. .
57.4
sept. . . .
. .
59.9
37.9
okt. . . .
. .
57.2
50.1
. .
58.1
50.4
nov. . . .
. .
53.2
50.3
dec. .
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Aangezien de proef in enkelvoud lag kon aan de resultaten geen al te
grote waarde worden gehecht.
Het object met druppelbevloeiing heeft in deze proef een hogere productie gegeven. De kwaliteiten van de bloemen van de beide objecten is
nagenoeg gelijk. De voedingsoplossing met de speciale stikstof-kali verhouding bij het druppelbevloeiingssysteem heeft de stevigheid van de
steel, die uitgedrukt wordt in graden kromming die optreedt als men de
bloem bij het ondereinde rechtop houdt, niet beïnvloed.
Uit de vochtmetingen is gebleken, dat deze zijdelingse verplaatsing van
het vocht in de gebruikte grond minder is dan men graag zou zien.
Aangezien het druppelbevloeiingssysteem wel perspectieven biedt,
worden de proeven in 1957 op grotere schaal voortgezet.

Organische bemestingsproef
Ir. H. J. Wezenberg

In vervolg op de proeven met organische meststoffen, die in 1955 werden genomen, werd in 1956 een bemestingsproef opgezet met de volgende
meststoffen:
1. Stalmest.
2. Trimix. Dit product bevat stikstof op basis van ornamin en ureum
en verder fosfor en kali (10—10—10).
3. Terravit. In tegenstelling met 1955 werd thans dit product in poedervorm gebruikt, terwijl tevens het gehalte aan stikstof, fosfor en kali
was opgevoerd (6—5—9).
4. Alleen kunstmest in de vorm van ASF-korrels (12—10—18).
De anjers waren uitgeplant op 2 tabletten. De grootte van de veldjes
was 2 m 2 . Ieder object was in 4-voud aanwezig.
Het grondmengsel bestond uit humeuze tuingrond.
In tegenstelling met 1955 werd in 1956 bemesting zodanig gegeven,
dat de hoeveelheid voedingsstoffen per veldje hetzelfde was.
Het anjerstek werd uitgeplant eind april 1956. De variëteit was W i l liam Sim.
Per veldje werden de volgende bemestingen gegeven:
Compensatie
r

Stalmest
Trimex
Terravit
A S F 12-10-18

40 kg + 300 gr superf. + 270 gr pat. kali
1.8 kg +
85 gr
„ + 345 gr „
„
3.0 kg -f- —•
—
1.5 kg +
—
—

Bemestingsprijs
per veldje
72 ent
89 ent
86 ent
68 ent

Bij de stalmest was uitgegaan van de gemiddelde samenstelling nl.
0.45 % N, 0.25 % P 2 0 5 , 0.5 % K2 0.
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Resultaten.
In onderstaande tabel is de gemiddelde totale jaarproductie van 1956
vermeld.
Stalmest
Vroegheidscijfers
Totaal aantal anjers per veldje
Gem. lengte per bloem in cm . .
Gem. gew. per bloem in gr
Gm. kromming per bloemsteel .
Percentage le soort
Percentage 2e soort
Percentage 3e soort
Percentage gescheurde bloemen

. .
.
. .

. .

579
184.3
51.6
18.8
8.5
45.3
41.5
13.2
19.8

Trimix

Terravit

Kunstmest

583

681

791

186.3
51.7
18.5
11.2
44.3
38.8
16.9
14.9

192.3
52.1
19.0

220.3
51.8
18.2

9.0

8.5

47.3
40.8
11.9
10.9

47.8
37.5
14.7
12.9

In juli en oktober werden de proefveldjes op voedingsstoffen onderzocht. Door omstandigheden werden bij dit onderzoek in juli en oktober
verschillende methoden gebruikt, waardoor de analyse-cijfers niet met
elkaar vergeleken konden worden. Uit dit onderzoek is echter wel gebleken, dat in juli de hoeveelheid stikstof op de stalmestobjecten ongeveer
de helft bedroeg van de andere objecten. Verwacht werd dat de stikstof
uit de stalmest gedurende de teeltperiode langzamerhand voor de planten
beschikbaar zou komen. De analyse-cijfers van oktober wijzen echter op
het tegendeel. De N-toestand van de stalmestobjecten was toen ook aanzienlijk lager dan de overige objecten. Uit de analyse-cijfers kon geconcludeerd worden dat de anjers op de stalmest-objecten minder stikstof
ter beschikking hadden dan op de overige objecten.
Uit de productie-tabel blijkt, dat de volgende eigenschappen belangrijke
verschillen vertoonden tussen de verschillende bemestingsobjecten: vroegheid, aantal geoogste anjers en percentage gescheurde anjers.
Uit wiskundige verwerking der oogstcijfers is gebleken, dat de verschillen in percentage gescheurde anjers tussen de verschillende bemestingsobjecten niet door het gebruik van de verschillende mestsoorten veroorzaakt is.
Het verschil in productie van het aantal anjers per veldje was belangrijk
tussen de kunstmest- en terravit-objecten en zeer belangrijk tussen de
kunstmest-objecten en de trimex- en stalmest-objecten. De vroegheidscijfers vertonen een belangrijk verschil tussen de kunstmestobjecten en de
trimix- en stalmest-objecten, d.w.z. de grootste anjerproductie is in verhouding bij de kunstmest-objecten iets naar het najaar verschoven.
Conclusie.
Gebleken is, dat op de gebruikte humeuze grond de beste productie
verkregen is met gebruik van alleen kunstmest. Er was geen belangrijk
verschil in opbrengst tussen de trimix-terravit- en stalmest-objecten. Dit
geldt eveneens voor de vroegheidscijfers. De anjers van de kunstmest-objecten waren iets later. De overige eigenschappen van het gewas, die voornamelijk de kwaliteit van de anjers bepalen, bleken niet beïnvloed te zijn
door de bemestings-objecten.
Opgemerkt kan worden, dat in deze proef het stikstofgehalte van de
gebruikte stalmest overschat is en dat dit stikstofgehalte lager is geweest
dan 0.5 %, waardoor de compensatie-basis, waar vanuit gegaan is bij de
proefopzet, niet juist is geweest wat de stalmest betreft.
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Stikstof-kali voeding
Ir. H. J. Wezenberg

Bij de proef met druppelbevloeiing is reeds melding gemaakt van een
mogelijke invloed van de stikstof-kaliverhouding op het optreden van
slappe anjers.
In 1956 werd een proefje opgezet met anjers in betonputten met zilverzand.
Hier werden 3 objecten aangehouden, die een voedingsoplossing kregen
met verschillende N-K verhoudingen.
I N :K = 2 : 1
II N : K = 1 : 1
III N : K = 1 : 2

650 mg/L
1100 mg/L
1800 mg/L

1200 mg/L
800 mg/L
300 m g / L

W a t betreft de andere voedingsstoffen die een plant nodig heeft werden alle objecten gelijk behandeld en kregen naast de gevarieerde N-K
oplossing, een voedingsoplossing die de volgende hoeveelheden voedingsstoffen per liter bevatte: 51.7 gr M g S 0 4 ; 10 cc H 3 P 0 4 ; 1400 mg H 3
B 0 3 1400 mg M n S 0 4 ; 100 mg C u S 0 4 ; 100 mg Z n S 0 4 ; 35 mg ammonium molybdaat en 20 gr. Chil 330 (een complexe ijzerverbinding).
Per object waren 5 planten aanwezig en elk object lag in 3-voud.
Gedurende het groeiseizoen werd gemiddeld 2 L per week voedingsoplossing per object gegeven.
Resultaten:
N : K = 2:1
Totaal aantal anjers . . .
Gem. lengte per bloem in cm
Gem. gew. per bloem in gr. .
Gem. kromming per bloem .
Percentage le soort . . .
Percentage 2e soort . . .
Percentage 3e soort
. . .
Percentage gescheurde anjers

23.0
49.7
18.5
9.3
41.3
46.3
12.3
11.3

N : K = 1:1

22.0
52.1
19.6
7.2
66.3
26.7
22.0
4.3

N : K = 1 :2

18.0
52.8
19.0
8.0
61.3
27.7
10.0
9.0

Bovenstaande cijfers werden wiskundig verwerkt. Hieruit is gebleken,
dat de kleinere productie van het aantal anjers in de objecten met een
N-K verhouding 1:2 een betrouwbaar verschil1 opleverde.
De kwaliteit van de anjers en vooral van de stevigheid van de bloemstelen bleek voor alle objecten gelijk te zijn.
De verschillen tussen de verschillende objecten, die in de tabel tot uiting
komen bleken na wiskundige verwerking niet betrouwbaar te zijn.
Grindkultuur
A. A. Steiner

De proef met anjers in grindcultuur 1955 werd per 1 jan. 1957 beëindigd. Na het verwerken van de resultaten zal hierover een uitvoerig
rapport verschijnen. Samenvattend kan reeds het volgende worden vermeld.
De proef omvatte 16 grindkultuurbedden met een oppervlakte van 3 m 2
ieder. Op 9 mei 1956 werden in deze installatie zes weken oude, in zand
bewortelde stekken uitgeplant (Cardinal Sim) op basis van 70 planten
per 3 m 2 .
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De proef betrof voornamelijk een vergelijking van de invloed van voedingsoplossingen van uiteenlopende samenstelling op de productie van
anjers. Tevens werden de bedden deels vervaardigd van plastic-folie teneinde de bruikbaarheid hiervan na te gaan.
Gebruikt werden folie op p.v.c. basis 0,07 mm dik, in een enkele, dubbele en driedubbele laag. Tijdens de proef leek het erop dat dit relatief
goedkope materiaal zich goed hield. Bij het opruimen begin februari 1957
bleek echter dat de folie hard en bros was geworden, doordat de weekmaker eruit was verdwenen. Op enkele plaatsen waren de wortels van
de anjers reeds door de folie heengegroeid. Hieruit blijkt wel dat dit
materiaal beslist ongeschikt geacht moet worden voor grindcultuurbedden.
De volgende voedingsoplossingen werden vergeleken:
m aeq. per liter i)
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Alle oplossingen werden gemaakt met technisch zuivere chemicaliën,
terwijl de standaardserie tevens dus met handelsmeststoffen werd beproefd.
In zouten wordt de volgende opstelling verkregen van de hoofdbestanddelen in mg per liter

MgS047aq
Ca ( N 0 3 ) 2 4 aq
Kalksalpeter 1 5 , 5 % N . .
KH2PO4
KNO3
K2SO4
Zwavelzure kali 5 2 % K 2 0
H2S0495%

.

.

Standaard

Standaard met
handelsmestst.

43.1
88.5
—
20.4
5.1
34.8
—
12.9

43.1
—
72,0
20.4
5.1
—
37.6
12.9

+ K
43.1
41.3
—
20.4
45.5
34.8
—
12.9

-f- N
43.1
88.5
—
20.4
45.5
—
—
12.9

1

) Gehalte aan SO4, Ca en Mg van het leidingwater inbegrepen.
) Overigens gelijk aan standaard.

2

De pH van deze voedingsoplossingen is ca. 6.4. De pH werd tijdens
de teelt zo nodig bijgesteld met een mengsel van salpeterzuur en fosforzuur.
De voedingsoplossingen werden naar gelang het jaargetijde eenmaal
per maand of per twee maanden ververst. De eindsamenstelling is dan
uiteraard niet meer gelijk aan de beginsamenstelling. Deze kwestie komt
in het uitvoerige rapport nader ter sprake.
Alle bedden werden naar gelang de ontwikkeling van het gewas en
het jaargetijde, 2 à 3 x per dag bevloeid, waarna de voedingsoplossing
direct weer in de tank terugvloeide.
Vervolgens waren er nog bedden met een afwijkende bevloeiing.
Hier werd de standaardoplossing gebruikt. Dit betreft ,,vaak be32

vloeien", d.w.z. 12 x per dag, verwarmde voedingsoplossing tot 170 ° C
met normale bevloeiing en verwarmde oplossing met 12 x per dag bevloeien.
Tenslotte het probleem grindmoeheid, n.1. grind waar reeds 7 jaar
anjers op groeiden, ongewassen gebruikt teneinde de groeiremming na
te gaan.
Hoewel de proef uitsluitend bedoeld was als een oriëntatie werden de
vergelijkingen inzake de samenstelling van de voedingsoplossing in 2voud aangelegd, de standaard in drievoud.
Onderstaand volgt een opstelling van de bloemproductie per 3 m 2 .
Series
Standaard . . . .
Handelsmeststoffen
—N . .
—Mn . .
—K . .
Oud grond . . .
W a r m e oplossing
W a r m e opl., vaak bevloeien
Vaak bevloeien

Bedden
I
1042 1 )
9782)
1296
1399
1093

883
982
1144
1144
1233
1233

1223
.
1276
1225
11911)
991!)

636
—
——
——

II

Gemiddeld
III

1154

—
—
—
—
—
—
—
—

1140

1127
1261
1295
1042
760
982
1144
1233

1
2

) Ernstige schade in jong gewas door spintaantasting.
) Jong gewas droog gestaan door defect aan pomp.

Hoewel de resultaten, vooral wat betreft de samenstelling van de voedingsoplossingen tijdens de teelt, nog nader moeten worden uitgewerkt,
kan toch wel iets worden gezegd over de verschillende series, waarbij
men echter dient te bedenken, dat deze proef een oriëntatie betreft. Een
proef in duplo geeft nog geen enkel houvast voor een definitieve uitspraak.
De voorlopige conclusies zijn:
1. Het gebruik van kalksalpeter en zwavelzure kali i.p.v. C a ( N 0 3 ) 2 4aq en K2SO4 in technisch zuivere vorm, geeft geen reële verschillen
in productie.
2. Hogere stikstof- en mangaangiften oefenden een gunstige invloed uit
op de bloemproductie.
3. Een hogere kaliumgift drukt de bloemproductie omlaag.
4. Veelvuldig bevloeien is gunstig.
5. Een verwarmde voedingsoplossing drukt de bloemproductie.
In het uitvoerige rapport zal op deze kwestie nader worden ingegaan,
evenals op de kwaliteit van de bloem en bloemstengel bij de verschillende series.
Tenslotte kan worden vermeld dat „grindmoeheid" ontstaat door kleideeltjes — eventuteel gecombineerd met daaraan vastgelegde zouten —
in het grind. Door ditzelfde grind in een praktijkinstallatie uit te spoelen
met water (over een zeef) wordt grindmoeheid voorkomen. Wellicht ten
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overvloede wordt vermeld dat grindmoeheid geen ziekte is die door een
levend organisme wordt veroorzaakt, maar een storing in de voedingsfysiologie.
Vergiftigings- en gebreksverschijnselen
A. A. Steiner

Het doel van deze proef is het verkrijgen van een nader inzicht in de
hoeveelheden sporenelementen die in grindkultuur aan anjers moeten
worden toegevoegd. In eerste instantie wordt getracht het typische vergiftigingsbeeld in de anjers te voorschijn te roepen, waarbij reeds oriënterend de giftige grens wordt nagegaan. Daarnaast wordt getracht het
beeld te verkrijgen, dat ontstaat bij gebrek aan bepaalde sporenelementen.
Alle proeven worden genomen in grote bloempotten (maat 0), die
voor grindkultuur zijn ingericht met bijbehorende 5 liter flessen als reservoirs. Per pot zijn er 3 planten en iedere serie wordt in triplo genomen.
Voor de vergiftigingsserie zijn alle anjers gedurende 3 maanden normaal in de betreffende potten opgekweekt, waarna maandelijks een hogere
gift mangaan, resp. zink, koper, borium en molybdeen wordt gegeven. De
boriumvergiftiging geeft een necrotische punt, speciaal aan ouder blad.
Deze punten worden vrijwel wit. De overige series geven nog geen typische beelden.
Voor de gebreksverschijnselen werden bloempotten met een plastic
laag bedekt. Als substraat wordt 100 % zuiver kwarts gebruikt, dat in
zoutzuur werd gewassen. Voor de serie boriumgebrek werden reservoirs
van polyaethyleen gebruikt. De anjers werden normaal in zand gestekt
en na 6 weken in de bloempotten uitgeplant. Het betreffende sporenelement werd hier direkt onthouden aan de voedingsoplossing. Tot heden is
slechts het boriumgebrek tot uiting gekomen. Dit beeld is zeer specifiek.
De jonge scheuten komen als een kwast uit het bladoksel in plaats van
één scheut in ieder oksel. Voor zover de scheuten nog individueel te voorschijn komen vervormen ze tot een in elkaar gedraaide knoedel. Bovendien geven de bladpunten een paarse verkleuring, speciaal in ouder blad.
Dit beeld is echter niet specifiek voor boriumgebrek, hoewel het er stellig
door wordt versterkt.
De andere series (mangaan, koper, zink en molybdeengebrek) vertonen
nog geen significant beeld. Het is niet uitgesloten dat wij voor enkele
series, met name koper en zink, zullen moeten uitgaan van stek van de
planten uit de huidige proef. Aan de andere kant kan men zich afvragen
of het zin heeft dit door te zetten indien men het beeld zo moeilijk te
voorschijn roept. In de praktijk van de grindkultuur zal het dan zeker
geen probleem vormen.
Vaatziekten
Drs. G. Scholten

I.

Bacterieziekten
a.

Voorkomen van Pseudomonas en Erwinia

In het jaarverslag 1955 (p. 23-25) is beschreven hoe we tot de conclusie kwamen, dat er verschillende soorten ziekteverwekkende bacteriën
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bij de anjercultuur een rol spelen. Voortgezette inventarisatie op de
bedrijven in Nederland en een studiereis naar Denemarken en Zweden
in april 1956 versterkten ons in de mening dat het gevaar voor de anjerteelt in W.-Europa niet wordt gevormd door de Amerikaanse bacteriesoort Pseudomonas caryophylli, maar door een Erwinia-soort. In 1953
werd in Denemarken een ernstige aantasting geconstateerd in de variëteit
Harvest Moon. Hiervan was toen reeds veel besmet plantgoed geëxporteerd, o.a. naar Nederland en Duitsland. Van deze aantasting is door
Hellmers in Kopenhagen bewezen dat Pseudomonas caryophylli de oorzaak was; deze parasiet werd ook bij in Nederland geïmporeerde partijen
geïsoleerd. Het is na veel moeite in het voorjaar van 1956 gelukt, op één
Aalsmeers bedrijf nog een enkele door Pseudomonas aangetaste Harvest
Moonplant te vinden. Deze behoorde tot de nateelt van een partij, die in
1953 uit Denemarken was geïmporteerd.
Ook in Denemarken en Zweden waren alle bacteriezieke anjers, die we
op de verschillende bedrijven aantroffen, door Erwinia aangetast, behalve
een enkele 3-jarige Harvest Moonplant uit een bed dat in 1953 was
geplant. Deze waarnemingen wijzen er op, dat de Pseudomonas-infectie
zich op de besmette bedrijven niet heeft uitgebreid, maar integendeel
aan het afnemen is. Proeven die dit jaar over dit onderwerp genomen
zijn vormen een goede bevestiging van deze ervaringen.
b. Symptomen van de beide ziekten.
Nu we de beschikking hadden over de beide bacteriesoorten was het
ook mogelijk door infectieproeven de ziektebeelden te vergelijken.
Planten die door Erwinia zijn aangetast vertonen meestal reeds kort
na het uitplanten groeistagnatie. De scheuten blijven kort en gedrongen,
zelfs zo dat de leden geheel door de bladscheden worden bedekt. De
bladeren groeien niet volledig meer uit, ieder volgend bladpaar van een
scheut is korter dan de vorige. Bovendien krijgt de gehele plant een
vaal-grijsgroene kleur, de bladeren worden rimpelig met dode punten.
Als er nog bloemen gevormd worden zijn deze klein en gedeeltelijk verdroogd, met zeer korte steel. De wortels zijn voor het grootste deel verrot,
en op doorsnede zijn in de stengelbasis vaak vrij scherp begrensde bruinverkleurde plekken in het hout te zien. Planten die later in het groeiseizoen
worden aangetast vertonen een minder karakteristiek ziektebeeld, doordat
de groeiremming vaak achterwege blijft, en de verwelking meer plotseling
optreedt. Het beeld onderscheidt zich echter van andere verwelkingsziekten als Phialophora en Fusarium door de vale kleur van de plant, welke
niet spoedig volkomen geel en dor wordt. Ook de karakteristieke paarsrode verkleuring in het blad, die zich openbaart als een Sim-sport door
Phialophora wordt aangetast, is bij Erwinia nooit waargenomen.
Een aantasting door Pseudomonas caryophylli wordt getypeerd door het
splijten van de stengelleden. Deze spleten, welke het eerst aan de stengelbasis ontstaan, kunnen zeer groot zijn, zodat de bast over de helft van
de stengelomtrek loslaat. De wonden die zo ontstaan zijn van binnen
bedekt met een taai bruin bacterieslijm.
Sterfte tengevolge van deze aantasting is in onze proeven niet opgetreden; wel zijn een aantal van de besmette planten te gronde gegaan,
maar dit was het gevolg van een aantasting door Fusarium culmorum,
de bekende voet- of scheutrotschimmel, welke door de wonden in de
stengelbasis was binnengedrongen en voetrot had veroorzaakt.
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c. Mogelijkheden

van verbreiding

Het is herhaalde malen voorgekomen, dat afnemers van anjerstek na
kortere of langere tijd tot de ontdekking kwamen dat het aangekochte
materiaal besmet was met Erwinia.
Teneinde na te gaan wat hiervan de oorzaak kon zijn, en zodoende
tot een beter praktijkadvies en eventueel doeltreffender keuringsreglement te komen, werden verschillende proeven genomen.
Hieruit kwam o.a. het volgende naar voren:
1. Wanneer met hetzelfde mes afwisselend een zieke en een gezonde
stek werd bijgesneden, werd een zeer groot aantal gezonde stekken
geïnfecteerd.
2. Dit aantal werd belangrijk verlaagd dor ontsmetting van het stekmes
met brandspiritus 96%. Door Ir. Koek in Wageningen werd bepaald
dat 15% lysol als ontsmettingsmiddel te verkiezen is boven spiritus 96%.
3. Door gezonde stekken gezamenlijk met zieke op water te zetten kan
een belangrijk percentage worden besmet.
4. Door tussen de gezonde stekken in het tablet enkele zieke te plaatsen
wordt de ziekte eveneens verbreid; de mate waarin dit geschiedt is
waarschijnlijk afhankelijk van het vochtgehalte van het zand,
5. Reeds eerder (jaarverslag 1954 p. 26-27) is aangetoond dat besmet
gietwater een ernstige bron van infectie kan zijn.
Naar aanleiding van deze uitkomsten kunnen we het volgende praktijkadvies opstellen:
1. Pluk de stekken van Uw moerplanten inplaats van ze te snijden.
2. Ontsmet regelmatig het mes, waarmee U de stekken bijsnijdt, met
15% lysol.
3. Zet de stekken niet op water! Door de handelingen van stek plukken
en stekken kort na elkaar te verrichten voorkomt U dat de stekken
teveel uitdrogen. Bovendien werd in onze proeven een voor 100 %
goede beworteling verkregen van stekken die voor het stekken 24 uur
droog hadden gelegen.
4. Houdt het stekzand niet te nat. Eenmaal licht aangieten na het stekken
en daarna afdekken is voldoende.
5. Gebruik op het stektablet uitsluitend wel- of leidingwater.
d. Pogingen om de ziekte in de stekken te bestrijden
Uit het bovenstaande komt duidelijk de wenselijkheid naar voren
van een stekbehandeling waarbij de bacteriën in de vaten gedood zouden
worden. Hiertoe werden proeven gedaan met Agrimycine, een mengsel
van de antibiotica streptomycine en terramycine, waarmee de laatste
jaren in Amerika met zeer goed gevolg een beruchte bacterieziekte in de
fruitteelt wordt bestreden.
Stekken, die ziek gemaakt waren door ze gedurende 24 uur in een brij
van fijngehakte stengels van bacteriezieke planten te plaatsen werden
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gedurende eveneens 24 uur geplaatst in oplossingen van 0 tot 1 %
Agrimycine, terwijl daarnaast een deel van de zieke stekken direct werd
gestoken en met de verschillende oplossingen werd aangegoten. Met deze
methode zijn in Amerika goede resultaten verkregen tegen een dergelijke
bacterieziekte in Chrysanten.
De stekproef werd uitgevoerd in maart. Van de niet- of slecht bewortelde stekken werden isolaties gemaakt, de ander werden opgepot.
Het aangieten van de stekken leverde een volkomen negatief resultaat
op; het resultaat van het opzuigen wordt weergegeven in de volgende
tabel:
Concentratie
Agrimycine
0
% (controle)
0.05 %
0.15%
0.30%
0.60 %
1.0 %

Aantal voldoende
beworteld
(totaal 25 st. p. groep)

Aantal met ziektesymptomen
(-pos . isolaties)

22
24
24
24
22
14

22
17
16
11
7
1

Hieruit is dus te zien dat agrimycine door de stekken wordt opgenomen
en een gunstige werking heeft tegen bacteriën. Echter is de concentratie
van 1 % nog niet voldoende om de bacteriën voor 100 % te doden, en
hier laat de beworteling als gevolg van de behandeling reeds zeer veel te
wensen over. Bij een volgende proef, genomen in juni-juli, waar met
dezelfde concentratiereeks werd gewerkt maar naast een behandeling van
24 uur één van 48 uur werd geprobeerd, en bovendien 1,5 % agrimycine
werd geprobeerd, was alleen de beworteling bij de controlegroepen goed;
alle stekken die behandeld waren met Agrimycine in concentraties van
meer dan 0,15 % waren aan de basis verrot.
Vermoedelijk is dus de gevoeligheid van de stekken voor Agrimycine
in de verschillende seizoenen zeer verschillend. In Denemarken en EnEngeland heeft men dit jaar een soortgelijke ervaring opgedaan.
Voor de praktijk kan deze wijze van stekontsmetting derhalve voorlopig
niet worden aanbevolen.
e. De verspreiding van de bacterieziekte in
een normale anjercultuur.
Met het doel een beter inzicht te verkrijgen in de wijze, waarop de
bacterieziekte zich tijdens de normale cultuurperiode in de kas verspreidt,
werd een infectieproef uitgevoerd in 4 tabletten met onderbevloeiing. In de
helft van ieder tablet werd begin juni 10 % van de anjerplanten (William
Sim, geplant begin mei) met behulp van een injectiespuit in de stengelbasis geinfecteerd met Erwinia, terwijl in de andere helft op dezelfde wijze
een besmetting met Pseudomonas caryophylli werd uitgevoerd.
De volgende handelwijze werd op de verschillende tabletten toegepast:
1. W a t e r geven d.m.v. onderbevloeiing, normaal bloemen snijden, planten verwijderen wanneer ze volkomen verwelkt zijn,
2. Water geven d.m.v. onderbevloeiing, bloemen snijden met ontsmet mes
(lysol 15 %), planten die volkomen verwelkt zijn verwijderen.
3. W a t e r geven d.m.v. onderbevloeiing, normaal bloemen snijden, iedere
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plant verwijderen zodra de eerste ziektesymptomen te zien zijn. Links
niet ontsmetten, rechts een plaatselijke ontsmetting uitvoeren met 5 1.
aretan (org. kwikmiddel) 0,8 c/o per opgeruimde plant, na 14 dagen
nog eens gieten.
4. Bovenop water geven met de slang, normaal bloemen snijden, volkomen verwelkte planten verwijderen.
Reeds in augustus stagneerde de groei van alle met Erwinia geinfecteerde planten, en begin oktober begonnen de eerste planten naast
deze bacteriezieke te verwelken. Steeds kon uit de verwelkende planten
de ziekteverwekker worden geïsoleerd.
Aan het eind van het jaar was de toestand zo, dat in de directe omgeving van iedere met Erwinia geinfecteerde plant gemiddeld 3 à 4 planten verwelkt waren. Van de verschillende manieren van water geven was
nog geen invloed te zien, evenmin als van de grondontsmetting en van
het bloemen snijden met een ontsmet mes. De betrekkelijk snelle ververspreiding van plant tot plant is echter een belangrijke kwestie, en
dit resultaat kwam, gezien verschillende vroegere praktijkwaarnemingen
en de opvatting die hierover o.a. in Engeland gold, vrij onverwacht.
Het moet in dit verband niet uitgesloten worden geacht, dat aaltjes
een rol spelen bij de verspreiding van de ziekte, iets wat men b.v. ook
in Amerika voor Pseudomonas heeft gevonden. In ieder geval is hierdoor
duidelijk geworden dat de overbrenging van de ziekte door besmet plantgoed, hoewel waarschijnlijk verweg de belangrijkste, niet de enige verspreidingsmogelijkheid is.
II. Bestrijdingsproef

Phialophora

In de zomer van 1956 konden we de beschikking krijgen over een
proefmonster Griseofulvine. Dit is een antibioticum, dat in tegenstelling
tot de meeste andere preparaten van deze groep, niet tegen bacteriën
maar tegen schimmels werkt. Dank zij een nieuw procédé was het sinds
kort mogelijk, dit middel op technische schaal te fabriceren, zodat het bij
gebleken geschiktheid mogelijk perspectieven zou kunnen bieden bij de
Phialophor,abestrijding. Oriënterende proeven in Engeland hadden bovendien aannemelijk gemaakt dat Griseofulvine een gunstig effect had tegen
Fusarium culmorum en Alternaria in anjers, en tevens de bloemproduktie
gunstig beïnvloedde.
Het vijfde tablet in de kas waar de bacterieproeven zijn genomen, werd
gereserveerd voor proeven met dit middel. Het werd in de concentratie
van 0,2 % (50 % spuitpoeder) gegoten (10 1. per m 2 ) en gespoten, terwijl ook beide handelingen gecombineerd werden toegepast. Drie dagen
na de behandeling werd het tablet geïnfecteerd door een reincultuur van
de schimmel, vermengd met zand, oppervlakkig door de grond te werken,
waarna de behandeling om de vier weken herhaald werd. Eind-augustus
werd de eerstebehandeling toegepast. Reeds in de tweedehelft van oktober
traden symptomen van Phialophora op, en 2 maanden later was het gehele
bed tegronde gegaan, zonder dat enig effect van de griseofulvine-behandeling te zien was.
Samenvattend komt het onderzoek over de vaatziekten bij de Am.
anjers in 1956 op het volgende neer:
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Pseudomonas caryophilli kon slechts op één bedrijf in Aalsmeer worden
aangetoond; de aangerichte schade was van geen betekenis. Op alle
andere bedrijven waar bacterieziekte voorkomt blijkt deze veroorzaakt
te worden door Erwinia.
Ook in proeven werd gevonden dat Erwinia veel gevaarlijker is; de
planten verwelken eerder en de ziekte kan zich gemakkelijk door de grond
verspreiden. De bacteriën kunnen met het stekmes van zieke op gezonde
stekken worden overgebracht; een stekmestontsmetting met 15 % Lysol
wordt thans geadviseerd.
Ontsmetting van Erwiniazieke stekken met Agrimycine leverde geen
praktisch resultaat op; weliswaar konden door opzuigen van het middel
een aantal stekken worden genezen, maar de hiertoe benodigde concentratie ( ± 1% gedurende 24 uur) belemmerde de wortelvorming.
Tegen Phialophora werd een proef met Griseofulvine uitgevoerd. Dit
middel werd zowel preventief als curatief geprobeerd, het werd gegoten
op de grond en gespoten op het gewas (0,2 % van een 50 % spuitpoeder).
Er was geen sprake van een gunstig effect tegen de ziekte.

Roestbestrijding
Drs. G. Scholten
In februari werden stekken verkregen van de variëteit Midas. Deze
behoorden tot een partij die op het stektablet in hevige mate door roest
was aangetast.
Als opgepotte en getopte plantjes werden ze in mei uitgeplant in een
tablet van één der oude kassen, langs de goot en door middel van een
plastic gordijn afgescheiden van de rest van de kas. Door bovendien de
grond behoorlijk vochtig te houden hoopten we de roestinfectie goed op
peil te kunnen houden.
Inderdaad gelukte het, zij het niet zonder moeite, de aantasting in stand
te houden. Vanaf eind juli werd iedere twee weken gestoven met ferbam,
zineb. maneb, Sandotox en Bulbosan, terwijl een vakje als controle werd
gehouden. Aan het eind van het jaar was nog niet te zien, welk van de
gebruikte middelen de beste werking tegen roest had.

Virus-onderzoek
Drs. G. Scholten en W . Belgraver

Serologisch onderzoek volgens een nieuwe methode welke dank zij de
medewerking van het laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse
kon worden toegepast, toonde aan dat het plantenmateriaal, verkregen
op het LP.O. met behulp van meristeem-cultuur (zie jaarverslag 1955
p. 25—26) negatief reageerde. Ook op de vatbare toetsplanten Dianthus
barbatus en Gomphrena globosa werd bij het onderzoek in Wageningen
geen reactie verkregen. W e mogen dus met vrij grote zekerheid aannemen dat het inderdaad gelukt is, langs deze weg virusvrije anjers te
verkrijgen. Het materiaal dat verkregen was door het stekken van scheutjes die tijdens een warmtebehandeling waren gevormd, reageert nog
positief. In verband met de grote betekenis van dit resultaat, zal thans
zo spoedig mogelijk getracht worden van alle belangrijke handelsrassen
virusvrij materiaal te verkrijgen.
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ANTHURIUM
Cultuurproeven
P. v. d. Zwaard

Einde maart werd een partij Anthurium opgepot om na te gaan in hoeverre de grond van invloed is:
a. op de ontwikkeling van het gewas.
b. op de veel voorkomende verschijnselen van lichte randen en bruine
punten der bladeren.
Vooral dit laatstgenoemde verschijnsel zien we de laatste jaren zeer
sterk naar voren komen. Als eerste oriënterende proef werd gestart met
verschillende typen van grond n.1.:
a. naaldenbosgrond.
b. gestoomde naaldenbosgrond.
c. Yi sphagnum + Yl naaldenbosgrond.
d. gestoomde Yl sphagnum + Yi naaldenbosgrond.
e. turfmolm met kunstmest.
De vier eerstgenoemde grondsoorten werden gebruikt zonder er bemesting bij toe te passen, daar deze grondsoorten van nature zeer rijk
aan voedende bestanddelen zijn. Alleen de turfmolm, welke van nature
zeer arm is aan voedende bestanddelen, werd bemest met 7 kg samengestelde mest (12-15-18). Daar dit slechts een kleine partij betrof, werd
deze niet gesplitst in gestoomd en niet gestoomd.
De voorlopige resultaten waren aan het einde van het jaar als volgt:
a. Naaldenbosgrond niet gestoomd.
Vrij normale ontwikkeling wat betreft de groei, doch voor vrijwel
100 % lichte randen aan de bladeren; in enkele gevallen zo erg, dat
de bladeren geheel afstierven.
b. Gestoomde
naaldenbosgrond.
De bladeren ontwikkelden zich groter en zwaarder dan bij de niet
gestoomde, terwijl ook de bladkleur iets donkerder was. De lichte rand
kwam hier belangrijk minder voor n.1. slechts 15 % van de planten
vertoonde randvorming.
c. Niet gestoomde Yl sphagnum + Yl naaldengrond.
Ontwikkeling iets beter dan ongestoomde naaldengrond. Ook de lichte
randvorming iets minder.
d. Gestoomde Yl sphagnum + Yl naaldengrond:
Bij deze grond heeft het stomen niet gunstig gewerkt, noch op de ontwikkeling van de plant, noch op de ontwikkeling van het lichte blad.
In tegenstelling tot de gestoomde naaldengrond zien we hier een
sterke aantasting van geel blad en een verminderde groei.
e. Turfmolm + 7 kg 12-15-18.
De planten ontwikkelden niet zwaar, blad donkergroen met tevens
nog vrij veel lichte randen.
Voorlopige conclusie.
Uit deze voorlopige proef blijkt, dat het stomen van de grond zeer
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goede resultaten kan geven, mits men uitsluitend naaldengrond gebruikt.
Hierdoor verkrijgen we betere groei en weinig bladrandvorming.
Deze conclusies zijn echter voorlopig; het ligt in de bedoeling met deze
proeven verder te gaan.

Grind- en turfcultuur
A. A. Steiner

In april 1956 werd een proef opgezet met Anthurium andraeanum en
A. scherzerianum in grindkultuur, in turfkultuur en een normaal substraat (vnl. sphagnum). Het betreft slechts een oriëntatie in enkelvoud
in kultuurbedden met een oppervlakte van 1 m 2 .
Bij A. scherzerianum zijn nog geen opmerkelijke verschillen in ontwikkeling te zien bij teelt in turf, grind en normaal mengsel. Over het algemeen geeft de grindkultuur een lichtere bladkleur.
Bij A. andraeanum is de ontwikkeling van het gewas in grind belangrijk verder dan in het normale mengsel en in de turf. De turfkultuur heeft
zelfs een zeer matige ontwikkeling.
Bij de grindkultuur met A. andraeanum worden nog voedingsoplossingen vergeleken van verschillende samenstelling. Uitgegaan is van een
standaardoplossing die zetr weinig kalk bevat en ca. 40 % van de stiktof
in vorm. Deze oplossing bevat slechts 0,85 % aan zouten. Deze oplossing
wordt vergeleken met een oplossing, die een normale hoeveelheid kalk
bezit en met een oplossing, die alle stikstof in nitraatvorm bevat.
Overigens zijn deze oplossingen vrijwel gelijk aan de standaard. Tenslotte wordt destandaardoplossing beproefd metdubbele zoutconcentratie,
nl. ca. 1,7 %. Er zijn nog geen noemenswaardige verschillen in ontwikkeling van de planten met verschillende voedingsoplossingen.
AZALEA
Cultuurproeven metAzalea indica
P. v. d. Zwaard

Gietwaier:
Dit jaar werden met drie variëteiten n.1. Violacea, Hexe en Melanie,
vergelijkende proeven opgezet met verschillend gietwater n.1.
a. Slootwater (bovenland).
b. Leidingwater (duinwater).
Uit de analyse blijkt n.1.dat deze twee watertypen vrij sterk uiteenlopen, terwijl bekend is, dat de kwaliteit van het water van groot belang
is voor de kwaliteit van het eindproduct.
Hoewel het zoutgehalte van beide soorten beneden de schadelijke grens
blijft voor de meeste gewassen, is het niet uitgesloten, dat van de Azalea
indica geheel andere resultaten naar voren zouden kunnen komen.
De analyse luidde als volgt:
Slootwater
Leidingwater

Totaal zout
860
450

Cl.
174
64

NaCl
287
105

Hardheid
17 ° D
15.6° D

p.H.
7.7
7.9
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Omstreeks half mei werden 2 bedden uitgeplant in de gebruikelijke
naaldenmosgrond. Het ene bed werd het gehele seizoen met slootwater
gegoten, het andere met leidingwater.
Aan het einde van het seizoen bleek, dat in het geheel geen verschil
was waar te nemen in de kwaliteit. Dit verwekte geen verwondering, daar
door de grote hoeveelheid regenwater welke dit seizoen is gevallen deze
vergelijkende begietingsproef weinig waarde heeft. Het ligt in de bedoeling deze proef in het komende seizoen te herhalen.
Planthoogte:
Voor de derde maal werd uitgeplant op verschillende planthoogten n.1.
a. verhoogde bedden ± 20 cm. boven maaiveld.
b. gelijke hoogte met het maaiveld.
Behalve met Melanie en Hexe, werd dit jaar ook met Paul Schäme
gewerkt. Ook dit jaar was geen verschil waar te nemen tussen hoog en
laag geplante Azalea's. Ondanks de natte zomer was geen verschil te
zien in ontwikkeling, knopvorming en wortelvorming.
Belichting trekproeven.
In november werd reeds een begin gemaakt met belichtingsproeven
tijdens het in bloei trekken. Dit jaar worden alleen vergelijkingen gemaakt tussen:
a. onbelicht.
b. daghchtlampen.
c. normale gloeilampen.
Alleen met de variëteit Paul Schäme kon in november een aanvang
worden gemaakt, daar dit tot nu toe de enige vroeg bloeiende variëteit is,
waarover kon worden beschikt. Een groot gedeelte bloeide reeds voor
het nieuwjaar, doch er waren in bloeitijd of kwaliteit geen verschillen
te zien.
Het gehele trekseizoen wordt doorgegaan met belichtingsproeven.

CACTUS
Bestrijding wortelluis
Drs. W. Helle
Een hardnekkige aantasting van wortelluis (Rhizoecus cacticans) in
Echinocactus was de aanleiding een proef te nemen met enige nieuwe
insecticiden.
Een aantal zwaar aangetaste „cactusbollen" werden tot even boven
de potrand gedurende 5 minuten in onderstaande middelen gedompeld:
Drie bollen in parathion m.o. 25 %, in een oplossing van 0,1 %
»
,, ,. dieldrin m.o.
,, ,,
,,
,, 0,1 %
„ aldrin
m.o. 25 %,
„ 0,1 %
Bij de controle, vijf dagen na behandeling, bleek alleen parathion een
bevredigend resultaat opgeleverd te hebben, n.1. een 100 % doding. De
eidoding van parathion was echter nihil, daar de tijdens de controle verzamelde eieren na enkele dagen normaal uitkwamen.
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Dieldrin en aldrin lieten in de gebruikte doseringen een onvoldoende
doding zien en stonden in werking bij parathion duidelijk ten achter. Teneinde het juiste tijdstip van herhaling der behandeling te bepalen, werden
een aantal wortelluizen in een petrischaaltje met droge turfmolm bij een
gemiddelde temp. van 21 ° C dagelijks op ei-afzetting gecontroleerd.
Over 14 eieren bleek de gemiddelde duur van het ei-stadium bij deze
temperatuur 8—9 dagen, zodat de termijn voor herhaling op twee weken
gesteld mag worden.
Voor een afdoende bestrijding van wortelluizen in cactus dient men
de planten tot de potrand gedurende vijf minuten in een parathion-oplossing van 0,1 % te dompelen, en deze behandeling na ongeveer twee weken
te herhalen. Daar de wortelluizen zich veelal ook buiten de potten ophouden, dient omringende turfmolm of ander substraat ook met parathion
ontsmet te worden.

CONVALLARIA
Onkruidbestrijding
J. Marchai
In aansluiting op de proef die het vorige jaar werd genomen (zie jaarverslag 1955, blz. 33), volgen hier de resultaten die bij het oprooien en
trekken der bloemkiemen werden geconstateerd.
Middelen
Bloemkiemen
. . . .
Bloemkiemen per m 2 . .
Kwaliteit der bloemen bij
het trekken
. . . .

zaagsel

turfmolm dennennaalden

mos

EHt

controle

goed
goed
145
148
zeer goed goed
zeer goed matig

goed
145
matig
slecht

goed
150
matig
matig

slecht
70
matig
slecht

goed
160
matig
matig

goed

goed

goed

zeer goed

goed

goed

De afdekmiddelen vooral turfmolm en zaagsel gaven goede resultaten.
Bij zaagsel was het aantal bloemkiemen lager dan bij de controle, maar
dit komt waarschijnlijk door de randwerking der andere middelen. Opvallend waren de veel betere wortels, evenals de kwaliteit der blad- en
bloemkiemen.
Dennennaalden en mos waren iets ongunstiger, wat betreft de wortels
en de bladkiemen; misschien omdat een dikkere laag n.1. van 4—6 cm
was aangebracht. Het spuiten met EHj^ had slechte gevolgen op de onderaardse ontwikkeling. De kwaliteit der bloemkiemen was zeer matig.
Bij het forceren vertoonden de meeste bloemkiemen z.g.n. neuzen en
kwamen ze bruinachtig te voorschijn met een smal dun bloemetje. De
bloemstengels waren korter en het percentage uitval was groot. Bij de
controle is het percentage bloemkiemen hoog. Hier was uitgegaan van
de beste 10 m2 van de gehele akker.
Conclusie:
De beste onkruidbestrijding in Convallaria's werd verkregen door zaagsel en turfmolm als afdekmiddel te gebruiken. Een laagje van 2—4 cm
was voldoende om het onkruidzaad in de bodem te verstikken en het opgewaaide zaad in de kiem te smoren.
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Behalve enkele diepwortelende soorten behoefden practisch geen onkruiden te worden verwijderd.
Bij gebruik van afdekmiddelen zal men de stikstofvoorziening in de
gaten moeten houden, daar het gewas anders spoedig geel wordt.

CYCLAMEN
Kleinbloemige rassen
P. v. d. Zwaard

Drie jaar geleden werden enige planten ontvangen van een tweetal
kleinbloemige typen, die door Prof. Wellensiek door kruising van de
grootbloemige en de wilde stamvorm waren verkregen. Op het Proefstation werd de selectie voortgezet, zodat dit jaar ongeveer 500 planten
opgekweekt werden. De bloemkleur van het ene type, de var. ,Willy',
komt overeen met die van .Sylphide', die van de andere, de var. ,Sonja',
met die van ,Wit met oog'.
De teelt werd gelijk opgezet met die van de grootbloemige variëteiten, n.1. gezaaid begin-augustus, verspeend half-oktober, opgepot begin-januari, overgepot in 10 cm pot begin-mei. Reeds einde-juli waren de
eerste planten in bloei.
Tijdens het najaar werd een groepje planten ter keuring gebracht te
Aalsmeer en te Haarlem. Een keuring op het Proefstation had tot gevolg,
dat door de V.K.C, aan beide typen een Getuigschrift Ie klasse werd
toegekend.
Na overleg met Prof. Wellensiek besloot deze de nieuwigheden in 1957
via het Proefstation in de handel te brengen. Voor dit doel werd een
groot deel der planten in het najaar voor de zaadwinning opgezet.
Raszuiverheid Rosa von Zehlendorf
R. J. Schmitt
Ook in 1956 werd evenals in de drie voorafgaande jaren in samenwerking met de N.A.K.S.afd. Cyclamen een proef opgezet om na te gaan
hoe groot het percentage planten met een afwijkende bloemkleur is bij
een bepaald Cyclamenras. Dit jaar werd het ras Rosa von Zehlendorf
genomen, dat bekend staat als een ras hetwelk weinig raszuiver is, en
door de kwekers als een van de moeilijkste rassen wordt aangeduid.
Ook dit jaar werden van een 15 tal zaadkwekers weer van ieder 100
jonge oppotbare planten betrokken, die tijdens de bloeitijd uitsluitend
op de bloemkleur werden beoordeeld. In het algemeen bloeiden de planten
vroeg en zo kon op 16 augustus reeds een z.g.n. Cyclamendag worden
gehouden, waarbij alle bij de N.A.K.S. aangesloten Cyclamen zaadkwekers waren uitgenodigd, om de in bloei staande planten te komen bezichtigen.
De 15 groepen planten waren genummerd 1 t/m 15. Van elke groep
van 100 planten werd ongeveer 3/4 deel overgepot in pot no 12, de rest
bleef in pot no 17 staan. Tijdens de bloeitijd bij de kleurbeoordeling zijn
deze twee partijen weer in één cijfer ondergebracht.
44

Voor de kleurbeoordeling werd een schema opgezet van acht groepen
en werd daarbij de volgende indeling aangehouden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kleur gelijk of bijna gelijk aan Salmoneum oculatum.
Kleur iets te licht.
Juiste bloemkleur.
Kleur (iets) te donker.
Kleur gelijk of bijna gelijk aan Rose van Aalsmeer.
Kleur gelijk of bijna gelijk aan Perle von Zehlendorf.
Kleur bevat te veel rood of paars.
Kleur rood of bijna gelijk aan rood.

In procenten uitgedrukt was het beeld dat de 15 groepen planten te
zien gaven als volgt:
no.

1

2

3

4

5

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

15
6
27
1
1
6
7
13
6
4
4
4

20
10
24
10
4
9
13
19
16
13
4
16
3
17
11

44
30
29
31
32
36
31
24
37
18
29
25
21
34
35

8
24
11
23
34
27
17
18
23
25
25
18
20
19
21

6
20
5
16
20
17
17
14
12
22
25
26
23
10
13

—

7
3

6
1
—

7
2
2
4
3
4
4
5
4
14
3
8

7
7
9
4
11
7
7
10
9
2
10
8
7
13
9
9

8
—
—
—

1
—
—

1
—
—

4
—
—

6
1
—

Uit het bovenstaande overzicht blijkt o.m. dat van de 15 groepen
planten 9 groepen een percentage hadden met een juiste bloemkleur van
hoger dan 30 %, terwijl één groep slechts hoger kwam dan 40 %.
Deze percentages zijn aanmerkelijk lager dan bij de rassen Perle von
Zehlendorf, Rose van Aalsmeer en Vuurbaak, welke in de drie voorafgaande jaren werden genomen.
Hoewel onder de waarderingspunten 2 en 4 van de kleurbeoordeling
bij alle groepen nog wel een groter of kleiner percentage planten voorkwam, welke we als z.g.n. geoorloofde bloemkleurafwijkingen zouden
kunnen aanduiden, blijft het beeld dat het ras Rosa von Zehlendorf te
zien geeft toch vrij ongunstig.
W a t verder nog opviel is dat de bloemkleur bij de afwijkende gevallen
vaker te donker was dan te licht. Meerdere groepen kenmerkten zich
ook nog doordat in de bloemkleur te veel rood of paars voorkwam.
Ten slotte kwamen in verschillende groepen ook nog vrij veel planten
voor, waarvan de bloemkleur varieerde van Rose van Aalsmeer tot Perle
von Zehlendorf, ja zelfs ontbrak bij enkele groepen de rode bloemkleur niet.
Conclusie:
Deze proef bewijst wel heel duidelijk hoeveel kleurafwijkingen bij het
ras Rosa von Zehlendorf kunnen voorkomen en tevens hoe noodzakelijk
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het is, dat men zich bij de zaadcultuur, vooral als men meerdere rassen
kweekt, nauwkeurig houdt aan de voorgeschreven nummering van de
potten.
Onderbevloeiing (zie p. 89).

Potgrondmengselproer
Ir. H. J. Wezenberg

In 1956 werd een proef opgezet met de volgende potgrondmengsels:
1. Aalsmeers mengsel (4 dl molm, 2 dl bladgrond, 2 dl. stalmest, \x/i dl
zand).
2. Aalsmeers mengsel met 50 1 fijne Hollith per nï;!.
3. Aalsmeers mengsel met 50 1fijne Hollith per m3.
4. Marba mengsel (4 dl molm, 2 dl bladgrond, 0,5 dl Marba, \x/2 dl
zand).
5. Ornamin mengsel (4 dl molm, 2 dl bladgrond, l}/£ dl zand). Per m"
potgrond werd toegevoegd: 5 kg ornamin, 2 kg superfosfaat, 2 kg
patentkali.
6. Eenheidspotgrond met zware klei.
7. Eenheidspotgrond met lichte klei.
8. Eenheidspotgrond met klei uit Haarlemmermeer.
In 1956 werden enkele proefnemingen van 1955 herhaald (zie jaarverslag 1955 p. 35).
Met het Marba en Ornamin mengsel werd wederom nagegaan of er
een goede vervanger bestaat voor stalmest.
Marba is een organische meststof, bestaande uit excretieproducten van
meelwormen.
Ornamin is een organische stikstofmeststof, bestaande uit kunsthoornmeel met caseïne. Fosfaten en kali zijn hierin vrijwel niet aanwezig en
moeten dus worden aangevuld.
De eenheidspotgronden werden bereid volgens Duits recept, n.1. 2 dl
klei, 1 dl Wilnisserveengrond, 1 dl turfmolm.
Bemesting verspeengrond: 1 kg kas, 2 kg super, 1,2 pat. kali.
Bemesting oppotgrond: 2 kg kas, 2,4 kg super, 2,5 kg pat. kali.
In de mengsels 6,7 en 8 werd klei gebruikt van verschillende herkomst.
De klei uit de mengsels 6 en 7 was afkomstig uit Limburg en voldeed
aan de eisen, die men in Duitsland stelt aan klei, die bruikbaar is voor
eenheidspotgrond n.1. kalkloos en humusarm.
In mengsels 8 werd klei uit de omgeving van Aalsmeer (H'meer) aangevoerd, die weliswaar kalkarm was maar geenszins humusarm (&%).
Hollith is een product afkomstig uit de mijnstreek n.1.gesinteerde bergsteen. In de praktijk wordt dit product gebruikt ,als betonvulling. Dit
produkt werd in deze proef aangewend om na te gaan of hiermede de
lucht-waterhuishouding in de potgrondmengsels verbeterd kon worden.
Alle objecten bestonden uit 4 groepen van 25 planten. De verschillende
groepen werden uitgezet in een wiskundig schema om de invloed van de
standplaats te nivelleren.
Het oppotten van de planten vond plaats eind januari en begin mei
werd overgepot. De geteelde variëteit was Vuurbaak.
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Bij de oogst werden van alle planten de volgende eigenschappen bepaald:
waarderingscijfer voor de kwaliteit van de gehele plant in een schaal
van 1 (zeer slecht) t/m 10 (zeer goed); hoogte van de plant tot boven
op het blad; grootste doorsnede; aantal bloemen en knoppen boven het
blad; waarderingscijfers voor het aantal bladeren, waarbij de aantallen
van 0—20, 20—40, 40—60 etc. aangeduid werden door resp. cijfers 1,
2, 3 etc; waarderingscijfers voor de knoppen in het hart in een schaal
van 0 (zeer slecht) t/m 5 (zeer goed).
Bij het vergelijken van de potgrondmengsels werd gebruik gemaakt
van de rangorde correlatie. Voor elke eigenschap werd de rangorde van
de mengsels bepaald. Sommatie van deze rangorde cijfers bepaalde de
uiteindelijke rangorde (zie verder jaarverslag 1953 p. 31).
De vroegheid van het potgrondmengsel werd bepaald door het vroegheidscijfer. Dit werd verkregen door de oogstperiode in weken onder te
verdelen. De oogst van de eerste week werd het waarderingscijfer 0 gegeven en de oogst van de volgende weken resp. 1, 2, 3 enz.
Het percentage van het aantal geveilde planten per object in de verschillende weken werd met het waarderingscijfer vermenigvuldigd en de
verkregen getallen bij elkaar opgeteld. Bij deze werkwijze betekent een
laag vroegheidscijfer een vroege oogst.
Daar de objecten in meervoud lagen kon wiskundige verwerking volgens de methode Fischer toegepast worden voor het toetsen van de betrouwbaarheid der resultaten.
Resultaten:
Tabel L

Gem. cijfers voor de eigenschapper, der planten
kwaliteit
hoogte

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aalsmeers mengsel
id. + Hollith fijn
id. + Hollith grof
Marbamengsel
Ornaminmengsel
Eenheidspotgr.
lichte klei
7. Eenheidspotgr.
zware klei
8. Eenheidspotgr.
klei H'meer
Tabel II.

Rangnummers
planten

doorsnede
in cm

kn.

waard.
blad

waard. vroegh.
kn.harl : cijfers

27.5
28.1
27.0
27.4
27.7

26.5
26.8
25.9
26.2
26.4

6.1
6.3
4.8
6.6
5.9

4.0
5.4
4.1
4.6
4.7

2.1
2.2
2.1
2.4
2.3

1.9
1.8
1.9
2.3
2.0

246
299
232
189
205

5.3

27.9

26.8

5.9

3.8

2.3

1.8

279

5.4

28.3

27.4

5.7

4.0

2.2

2.1

261

5.7

28.2

28.4

7.0

4.6

2.4

2.1

194

van de potgrc

mden

f o o r de

bl.

Aalsmeers mengsel
id. + Hollith fijn
id. + Hollith grof
Marbamengsel
Ornaminmengsel
Eenheidspotgr.
lichte klei
7. Eenheidspotgr.
zware klei
8. Eenheidspotgr.
klei H'meer

aant.

5.4
5.5
5.2
5.8
5.6

kwal. hoogte doorsn. aant.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

aant.
bl.

sy2 6

5

4
8
1
3

3
8
7
5

VA

7

4

8
7
6

4
3
8
2
VA

'iV?

sy2 ï
2

2

verschillende eigenschapp >en der

aant. waard. waard. vrot;gh. tot. Uiteind.
kn.
blad kn. in ] h.
rangno.

5A
7A

2

3A

5'/?
1
4

5
8
4
1
3

45
35H
54
24
32

6
4
8
2
3

VA

8

VA 7A

7

46

7

2

7

ty7

5>/,

'IA.

6

36

5

1

1

•iVz

VA

2'A

2

i5y2

1

6V?
1
5

7V?
5'/?

VA

IV?

7A
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Analyserapport

van de gebruikte potgronden d.d. 22.5.'56
Aalsmeers
mengsel

Humusgeh.
CaCOs
pH
NaCl
Gloeirest
N-w1)
P-w1)
K-w ' )
P.a.2. -2 )
Mn.a.z. 2 )
Mg.a.Z. 2 )
Fe.a.z. 2 )
Al.a.z. 2 )
J
2

/o
/o
/o
/o

26.2
0.61
6.5
0.075
0.63
28.9
8.4
99.0
50
200
12.0
1.0
0.8

Marba
mengsel

15.5
0.67
6.5
0.016
0.51
35.4
19.3
71.3
50
200
15.0
0.5
0.3

Ornamin
mengsel

18.6
0.53
6.6
0.012
0.70
39.4
11.4
58.0
50
170
15.0
1.0
0.9

Ecnh. potgr.
lichte klei

Eenh. potgr.
zware klei

Eeng. potgr.
H ' m e e r klei

14.0
0.04
5.7
0.019
0.71
47.2
4.4
45.0
190
178
12.5
0.3
1.6

14.0
0.20
6.5
0.018
0.65
38.3
0.4
28.0
13.5
160
9.0
0.4
1.2

18.5
0.11
5.8
0.023
0.94
56.1
11.9
76.5
30
200
8.5
0.7
1.2

) Uitgedrukt in mg per 100 gr. grond.
) Uitgedrukt in d.p.m. in het extract.

Conclusie:
De verschillen in de waarnemingstabel blijken voor de verschillende
eigenschappen van de planten niet erg groot te zijn.
Wanneer men de verkregen verschillen vergelijkt met het Aalsmeers
mengsel als standaard dan blijken het Marba mengsel, Ornaminmengsel
en de eenheidspotgrond samengesteld uit H'meerklei zeker niet voor dit
standaardmengsel onder te doen. In vele opzichten geven deze mengsels
zelfs iets betere resultaten.
Het Aalsmeers mengsel, waaraan grof Hollith was toegevoegd, was
voor de meeste eigenschappen van de plant, wiskundig betrouwbaar, minder gunstig.
Bij beschouwing van de analysecijfers van het grondonderzoek van de
potgrondmengsels blijkt, dat in het Aalmeers mengsel voldoende voedingsstoffen aanwezig waren. De kunstmesttoevoegingen aan het ornamin
mengsel en de eenheidspotgronden hebben, zoals uit de analysecijfers
blijkt, de genoemde mengsels niet in een betere conditie gebracht, wat de
chemische samenstelling van de grond betreft, dan het Aalsmeers mengsel.
De voornaamste conclusies die uit deze proef getrokken kunnen worden
zijn de volgende:
Ornamin, aangevuld met kunstmest en Marbamest blijken in deze potgrondmengsels de stalmest volledig te kunnen vervangen. Dit werd ook
reeds geconstateerd bij een potgrondmengsel-proef in 1955 (zie jaarverslag 1955 p. 35).
Toevoeging van Hollith aan het Aalsmeers mengsel om eventueel de
lucht-waterhuishouding te beïnvloeden, blijkt in deze proef geen resultaten te geven.
Het kweken van Cyclamen in eenheidspotgrond blijkt goede resultaten
op te leveren.
Bestrijding cyclamenmijt
Drs. W . Helle

In aansluiting op de in 1955 behaalde resultaten met Endrin werden
ook dit jaar proeven met dit middel genomen; hiernaast werden nog
andere insecticiden op hun mijtdodende werking onderzocht.
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1. Uitgegaan werd van gezond plantenmateriaal (jonge planten van
Cyclamen persicum), teneinde de preventieve bestrijdingswaarde van
enige insecticiden te onderzoeken. De verschillende middelen werden met
een pulverisator op de planten gespoten, waarbij zorg werd gedragen
dat het hart der planten zo goed mogelijk geraakt werd.
Data bespuitingen 27 februari, 17 maart, 6 en 26 april, 16 mei en 5 juni.
Op elke groep van 8 planten werd + 500 cc spuitvloeistof per bespuiting
gebruikt.
Als infectiemateriaal werden aangetaste Cyclamenplanten gebruikt,
die in direct contact („blad'brug") met de proefplanten stonden. De
infectie-planten werden op 28 februari, één dag na de eerste behandeling,
opgesteld.
Iedere groep bestond uit 16 planten (2 X 8 in herhaling).
De controle geschiedde 11 juni. Hierbij werd onderstaande waardering
gebruikt.
1.
2.
3.
4.
5.

Plant zonder mijten.
Minder dan 25 mijten per plant.
Enkele blad- of bloemknoppen aangetast.
Merendeel der blad- of bloemknoppen aangetast.
Alle blad- en bloemknoppen aangetast.

Overzicht
Middel

Opmerkingen aangaande
ev. nevenwerking van het
middel

Waardering der plant
(in herha ilinç1)

Controle
(bespuiting met water)

5
5

Parathion 2 5 % m.o.
spuitperc. 0 , 1 %
Toxapheen 5 0 % m.o.
spuitperc. 0,5%

5
5

3
5

3
5

4 4 1 1
1 1 5 3

1 2
1 1

1
1

1
1

5
5

1 5 1
5 1 5

5 5
1 5

4 3
1 1

5
4

3 4 5
3 3 1

3
5

3
1

5 4
1 3

Tedion, 5 0 % spuitpoeder
spuitperc. 0,05%

5
5

1 5 5
1 3 1

4
4

3
5

4
5

1
4

H C H , 2 5 % spuitpoeder
spuitperc. 0,25%

1 1 4 1
2 5 5 1

5
2

5
5

5
4

1
4

bladbezoedeling

Endrin, 19% m.o.
spuitperc. 0,5%

1
1

1 1 1
1 1 1

1
1

1
1

1
1

1
1

enige bladbezoedeling

Endrin, 19% m.o.
spuitperc. 0.25%

1
1

1
1

1 1
1 1

1
1

1
1

1
1

1
1

Hoechst 2685, 10% spuitpoeder, spuitperc. 0,2%

4
3

3 3 3
3 3 1

5
5

5
5

5 1
1 3

Toxapheen 5 0 % m.o.
gemengd met Tedion 5 0 %
spuitpoeder
resp. spuitperc. 0,25% en
0,05%

5 5 4
4 5 5

5
4

bladverbranding
enige bladbezoedeling

•

ernstige verbranding
en bezoedeling

Uit deze gegevens blijkt dat met Endrin 0,25 en 0,50% een preventieve bestrijding van Tarsonemus mogelijk is. In hoeverre lagere dose49

ringen afdoende zijn, valt niet te zeggen. De overige preparaten staan
bij Endrin duidelijk ten achter.
Toxopheen, het middel dat vorig jaar perspectieven opende, heeft
waarschijnlijk een te korte werkingsduur om met een spuitinterval van
drie weken resultaten te kunnen geven. Hetzelfde kan gezegd worden
voor HCH en Tedion. Hoechst 2685 bleek phytocide te werken op
Cyclamen.
Tijdens deze proef werd de curatieve werking van Endrin nader bekeken door praktijk-bespuitingen op enkele aangetaste bedrijven. Hierbij
bleek, dat reeds na een enkele bespuiting (0,25 %) zich mijtvrije knoppen
in aangetaste planten vormden. Voor de curatieve werking van Endrin
wordt echter verwezen naar proef no. 2 en 3.
2. In deze proef werd uitgegaan van door mijt aangetaste planten
(Cyclamen persicum) teneinde de curatieve werking van Endrin, Toxopheen, Dieldrin en Kelthane na te gaan. Wederom werd gewerkt met
groepen van acht planten, echter zonder herhaling. De planten werden
behandeld met een spuitinterval van 4 weken (data bespuitingen 23 juli,
21 augustus en 16 september). Op elke groep van 8 planten werd
+ 500 cc spuitvloeistof per behandeling gebruikt. De controle geschiedde
20 september 1956 waarbij dezelfde waardering als in proef 1 toegepast
werd. Speciaal werd gelet op aanwezigheid van mijten in jonge en in
oude knoppen.
Overzicht
Middel

Spuitperc.

Waardering

Opmerking

Endrin m.o.
0,10% 2 1 2 3
1 1 1 In oude knoppen
Endrin m.o.
0,15%
1 1 3
1 1 2
1 1
In oude knoppen
Endrin m.o.
0,20%
1 1 1 1 1 1 1 2
In oude knoppen
Dieldrin m.o.
0,10% 2 3 5 4 4 4 4 3
In oude en jonge knoppen
Dieldrin m.o.
0,20%
3 3 5 4 2 3 4 4
In oude en jonge knoppen
Toxapheen m.o. 5 0 % 0,25%
4 5 3 5 5 4 4 3
In oude en jonge knoppen
Kelthane m.o.
0,10%
1 1 3
3 3 1 2 2
In oude en jonge knoppen
Kelthane m.o.
0,20%
1 3 2 1 1 3
2 1
In oude knoppen
Controle (water)
5 5 5 5 5 5 5 5
In oude en jonge knoppen

Uit het overzicht blijkt dat Endrin in hoge dosering nog zeer werkzaam is, daar alle tijdens de proef gevormde jonge knoppen volkomen
mijtvrij waren. Opmerkelijk is de relatief goede werking van Kelthane
0,2 %, ook bij deze planten werden slechts mijten gevonden in de oude
knoppen.
Toxopheen en Dieldrin komen voor de mijtbestrijding niet in aanmerking, ofschoon toch van een zekere werking gesproken kan worden als
men de waardering vergelijkt met die van de controle.
3. Het eigenlijke effect van Endrin is zuiver en alleen gelegen in de
langdurige werking van het residu. Om enigszins een indruk te krijgen van
de duur, met het oog op het te kiezen spuitinterval, werd hier een proefje
over genomen. De methodiek ter bepaling van de werkingsduur zoals die
bij spint wordt toegepast, leent zich niet goed voor de cyclamenmijt, daar
geïsoleerde mijten tengevolge van een te lage luchtvochtigheid vrij
snel sterven. Derhalve werden 2 X 16 gelijkmatig aangetaste cyclamenplanten met resp. Endrin en Kelthane bespoten en om de week de
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mijtpopulaties en hun verdeling in de plant gecontroleerd. Voor een
goede controle was het nodig het hart van de proefplanten te vernielen,
zodat van de 16 planten er om de week steeds vier gecontroleerd werden.
Datum bespuiting: 23 juli 1956.
Middel
Endrin 0,25%
Kelthane 0,25%

Aantal dagen na de behandeling
14
2123
1311

22
1112
4312

29
1211
4122

43
2311
4434

Uit deze cijfers blijkt dat het Endrin-residu gedurende het gehele
traject (43 dagen) werkzaam was en waarschijnlijk nog langer. Het
spuitinterval behoeft niet korter te zijn dan een maand.
Het residu van Kelthane blijkt echter veel minder lang werkzaam te
zijn. Bij de controle na 14 dagen waren levende mijten uitsluitend te
vinden in oude bloemknoppen, na 22 dagen bleken echter ook mijten in
jonge knoppen voor te komen.
De werkingsduur van Kelthane ligt waarschijnlijk tussen de twee en
drie weken in. Indien in 1957 proeven met Kelthane genomen worden,
zal hiermede rekening gehouden worden door een kort spuitinterval
te nemen.
4. In deze proef werd nagegaan of de verspreiding van Tarsonemus
pallidus langs de grond kan plaats vinden (vergelijk jaarverslag 1955 blz,
44—45). Er werd een opstelling gemaakt van aangetaste cyclameplanten,
die door verschillende substraten gescheiden waren van mijtvrije planten.
De substraten bestonden uit kuilgrond, turfmolm en hout. De afstand,
die de uitzwermende mijten zouden moeten afleggen om een gezonde
plant te infecteren, bedroeg 40—50 cm. De verschillende substraten werden met rust gelaten, wat inhield dat zich op .kuilgrond en turfmolm protonema van mossen ontwikkelden.
Dertig dagen na de proefinzet (28—8—1956) werden de planten op
de aanwezigheid van mijten onderzocht. Hierbij bleek dat alle „kuilgrond"
en „hout" platen geïnfecteerd waren, d.w.z. dat deze substraten voor
mijten begaanbaar bleken. Van de ,,turfmolm"planten bleek 1 plant geïnfecteerd te zijn, n.1. aan de kant, waar het turfmolm begroeid geraakt
was met protonema. Dit correleert met microscopische waarnemingen,
waarbij naar voren kwam dat mijten pas op grond vooruit komen, als
mos, protonema e.d. zorgen voor een „plaveisel".
Samenvatting.
Uit het onderzoek van een aantal insecticiden bleek Endrin een geschikt
middel om cyclamenmijt (Tarsonemus pallidus Banks.) in cyclamen te
bestrijden. Andere middelen bleken onvoldoende.
De lange werkingsduur van Endrin is de oorzaak dat een spuit-interval
van een maand een effectieve residu-dekking waarborgt. Hoewel een
lage dosering van 0,1 % Endrin 20 % m.o. al goed werkzaam is, moet
met het oog op voor de mijt gunstige omstandigheden in het zomerseizoen
voor curatief gebruik een spuitpercentage van 0.25 % geadviseerd worden.
Temeer daar de phytociditeit op cyclaam gering is. Voor preventieve
toepassing is 0,1 % voldoende.
Mogelijk is ook Kelthane geschikt voor de bestrijding, echter zou het
spuitinterval veel korter moeten zijn dan bij Endrin. Verder is gebleken,
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dat cyclamenmijt in staat is, zich over substraten als turfmolm en kuilgrond voort te bewegen, mits deze substraten enigerwijze met mos of alg
begroeid zijn. Ook langs hout e.d. is mijt-infectie mogelijk.
Wortelrot
Drs. G. Scholten

Als vervolg op vroegere proeven over het optreden van wortelrot (jaarverslag 1954, p. 53) werd een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de
omstandigheden die de aantasting kunnen beinvloeden, en naar de rol
van de schimmels Thielaviopsis basicola en Cylindrocarpon radicola bij
het optreden van de ziekte.
Plantjes van de witte variëteit werden voor dit doel gezaaid (18—7—
1955), verspeend en opgepot in gestoomde grond. Z e groeiden op tot
krachtige planten die in de derde week van maart werden overgepot in
potten nr. 14. Hierbij werden de volgende groepen verkregen:
I. Controle, opgepot in gestoomde grond.
II. besmet met Thielaviopsis (als reincultuur toegevoegd aan de gegestoomde potgrond).
III. op dezelfde wijze besmet met Cylindrocarpon.
IV. op dezelfde wijze besmet met beide schimmels.
Iedere groep bestond uit 112 planten. De helft werd geheel in de kas
verder gekweekt, de andere helft kwam in de bak, en wegens plaatsgebrek sedert 22 juni buiten onder een schermmat.
In de kas zowel als buiten werd door toediening van natriumsulfaat
bij de helft van de planten de gloeirest van de potgrond verhoogd tot een
niveau, dat voor de teelt van cyclamen als schadelijk wordt beschouwd.
De proef met de planten, die buiten hadden gestaan, werd 12 september
afgesloten. De planten in de kas werden daarna nog 2 maanden doorgekweekt.
Aanvankelijk leek het er op, dat het onderzoek geen duidelijk resultaat
zou opleveren. Om snel effect te zien van de hoge gloeirest, en een eventuele besmetting van de wortels door de bodemschimmels te vergemakkelijken, werden de planten de eerste weken zeer droog gehouden. Toen
ze daarna weer normaal water kregen, traden in alle groepjes vrij veel
gescheurde knollen op. Dit verschijnsel, dat vaak wordt waargenomen bij
planten, die met Cylindrocarpon zijn besmet, trad hier dus onafhankelijk
van enige besmetting op, en is waarschijnlijk het gevolg geweest van de
cultuuromstandigheden, in dit geval de onregelmatige wateropname. Bovendien duurde het lang, voordat er kwaliteitsverschillen tussen de verschillende groepen optraden. Het abnormaal koude weer en overvloedige
regenval kunnen een verklaring vormen voor het feit dat buiten geen
invloed van de verhoogde gloeirest was te zien. W e l werd in augustus
duidelijk, dat verscheidene planten die met Cylindrocarpon of met beide
schimmels waren besmet, in groei achterbleven. Ook kwamen alleen in
deze groepen planten voor die tengevolge van het afrotten der wortels
los kwamen te staan.
In de kas trad dit verschijnsel ook op; hier werd zelfs een duidelijker
beeld verkregen als gevolg van het feit dat de planten langer konden
worden aangehouden. Tengevolge van verschil in standplaats was de
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Sortimentsprocf met anjers, genomen in samenwerking met de V.K.d
Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde, (zie pagina 17)

van de Kon. Ned.

1
ft* Bi

SI
Proefinstallatie

voor gtindcultuur bij anjers, (zie pagina 31)

Pas geplante Anthuvium andreamim in de proef over qrindculfuiir en de teelt in verschillende Substraten, (zie pagina 41)

Het kleinblocmigeCyelamenras
Sonja, een produkt van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteclt te Wageningen, (zie pagina 44)

Cyclamen, sterk aangetast door de Cyclamenmijt, die thans te bestrijden is met Endrin.
(zie pagina 48)

Cyclamcnplanten met uitgewassen wortelkluit.
Links:
Plant met gezond wortclstclsel.
Midden: Plant aangetast door T'hielaviopsis basicola.
Rechts: Plant aangetast door Cylindrocarpon radicicola, (zie pag. 52)

Euphorbia fulyens.
Links: goed ontwikkelde bloeiwijzc: rechts: doorgegroeide
een plant gegroeid op te vochtige grond, (zie pagina 56)

en vertakte bloeiwijzc

van

Onderbevloeiir.g.
Vooraan met stuwende bevloeiing, daarachter met constante waterspiegel en tenslotte
Hortensia's op schotel, (zie pagina 89)
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bovengrondse ontwikkeling bij de planten met de Thielaviopsis besmetting hier beter dan van de controle. Dit werd vooral duidelijk, toen in
het najaar een periode van zonnig weer bij de controle-planten, die aan
de zuidkant van de kas stonden, veel bladvergeling veroorzaakte, vooral
bij de planten met de hoge gloeirest.
Om tijdens de groeiperiode toch een indruk van eventuele verschillen
in kwaliteit te verkrijgen, werden de bloemen geoogst en geteld. De resultaten hiervan worden weergegeven in onderstaande tabel:
Groep
gloeirest
aantal bloemen buiten
aantal bloemen i. d. kas
totaal aantal bloemen
% t.o.v. controle-norm.

Controle
Thielaviopsis Cylindrocarpan
norm. hoog norm.
hoog norm. hoog
257
399
656
100

235
324
559
85

214
318
532
81

183
317
500
76

187
247
434
66

160
161
321
49

Beide
schimmels
norm. hoog
121
244
365
53

133
160
293
45

Uit deze tabel blijkt dat de meeste bloemen werden geoogst van de
niet besmette planten. Vooral bij de planten die met Cylindrocarpon of
met beide schimmels waren besmet, was de productie aanzienlijk lager.
In de kas openbaarde zich hier bovendien het verschil tussen de hoge
en de normale gloeirest zeer duidelijk. De hoge zoutconcentratie van de
potgrond was tevens oorzaak van het verschijnsel dat de lengte van de
bloemstelen bij deze planten gemiddeld ruim 4 cm korter was dan bij de
planten in normale grond. Buiten was hiervan weinig te zien door de
overvloedige regenval werd het zout snel uitgespoeld, zodat de gloeirest,
hoewel nog verschillende keren een extra dosis van het opgeloste zout
op de potten werd gegoten, half september practisch tot het normale niveau was gedaald.
Deze resultaten zijn duidelijk genoeg om iedere Cyclamenkweker het
grote nut van gezonde grond te doen inzien. De verschillen tussen de
verschillende groepen werden echter nog duidelijker, toen de planten bij
het afsluiten van de proef alle werden uitgeklopt, en de wortelkluiten
werden uitgespoeld. Hierbij kwam het volgende- naar voren:
Ia. controle, normale gloeirest: Wortelstelsel zeer goed ontwikkeld
met veel witte jonge zijworteltjes. De uiteinden van de wortels vormden
een stevig vlechtwerk aan de binnenkant van de pot; de vorm van de potkluit bleef ook na zeer krachtig uitspoelen behouden. Buiten en in de
kas werd eenzelfde beeld verkregen.
b. hoge gloeirest: Het wortelstelsel van de planten die buiten hadden
gestaan was nauwelijks slechter dan van de planten met normale gloeirest. In de kas, waar de gloeirest opgelopen was tot 1,23 % tegen 0,74 %
normaal hadden de meeste planten weliswaar gezonde wortels, maar deze
bevonden zich voornamelijk onder in de pot; bovenin was de zoutconcentratie blijkbaar te hoog. Bovendien waren enkele planten van deze
groep aangetast door wortelrot; hoewel ze goed geisoleerd in verse turfmolm gekuild stonden was er zowel een Cylindrocarpon- als een Thielaviopis-infectie opgetreden! Hieruit blijkt dus duidelijk hoezeer de gevoeligheid voor wortelschimmels verhoogd wordt door een verkeerde
samenstelling van de potgrond.
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IIa. Besmet met Thielaviopsis, normale gloeirest.
Bij het uitkloppen zag men slechts weinig witte wortelpunten; de wortels aan de binnenzijde van de potwand waren grotendeels zwart verkleurd. Bij uitspoelen van de kluit ging de vorm geheel verloren, alleen
de dikkere wortels waren niet aangetast. Tussen de planten die buiten
en die, welke in de kas opgekweekt waren, was weinig verschil te zien.
b. hoge gloeirest. Zelfde beeld als bij de normale gloeirest, over de
gehele linie beworteling nog iets minder. Ook hier geen belangrijk verschil tussen kas- en buitencultuur.
lila. Besmet met Cylindrocarpon. Gloeirest normaal.
Binnen de groepen vertoonden de wortelkluiten zeer grote verschillen.
De beste deden niet onder voor de controleplanten, ze leken a.h.w. immuun
voor de schimmel. Daarnaast kwamen echter planten voor die in 't geheel geen wortels meer hadden; dit zijn de planten die tijdens de cultuur
omvallen. Tussen deze beide uitersten komen alle mogelijke overgangen
voor. Het blijkt dat Cylindrocarpon de hoofdwortels aantast, dikwijls
dicht bij de knol. Deze rotten door of breken af, en naarmate er meer
wortels worden aangetast komt de plant losser te staan. De fijnere wortelvertakkingen hebben weinig of niet van de schimmel te lijden, en we zien
dan ook veel witte wortelpunten bij de planten van deze groep.
b. Cylindrocarpon, hoge gloeirest.
De beste wortelkluiten in deze groep kwamen overeen met die van een
middelmatige controleplant, er kwamen veel planten zonder wortels voor.
Duidelijk bleek hier de grote invloed van de gloeirest: gemiddeld hadden
deze planten niet de helft van de beworteling van de besmette planten
met normale gloeirest.
IV. Besmet met beide schimmels, gloeirest normaal.
Bij uitkloppen zag men weinig of geen witte wortelpunten (Thielaviopsis) terwijl veel hoofdwortels waren doorgerot (Cylindrocarpon). De
beste planten in deze groepen hadden niet duidelijk gereageerd op de
Cylindrocarpon-besmetting, en hadden alleen de fijnere wortelvertakkingen verloren.
b. besmet met beide schimmels, gloeirest hoog. Wortels van alle planten zeer slecht.
Ter verduidelijking van de hier beschreven resultaten worden in onderstaande tabel de wortelgewichten (in grammen) van de verschillende
groepen samengevat.
Groep
Gloeirest
Gew. wortels buiten
Gew. wortels kas
Tot. gew. wortels
% t.o.v. contr.norm.

Con trole

Thielaviopsis Cylindre Dcarpon

Beide
schimmels

norm.

hoog

norm.

hoog

norm.

hoog

norm.

hoog

1087
1299
2386
100

1038
808
1846
77

541
451
992
42

356
406
762
32

638
561
1199
50

306
224
530
22

199
213
412
17

115
135
240
10,5

Uit de verkregen uitkomsten zijn verschillende conclusies te trekken,
die voor de kwekers v.an groot belang zijn.
1°. Zowel Thielaviopsis als Cylindrocarpon kunnen onder verschillende omstandigheden optreden als oorzaak van wortelrot bij Cyclamen.
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2°. Het z.g. omvallen of van de wortel gaan wordt veroorzaakt door
Cylindrocarpon; Thielaviopsis tast de fijne wortelvertakkingen aan.
3°. De aantasting van wortelrot, speciaal door Cylindrocarpon, wordt
in sterke mate beinvloed door de samenstelling van de potgrond.
In 1956 ontvingen we op het Proefstation talloze inzendingen uit verschillende delen van het land van planten die door wortelrot waren aangetast. Meestal bleken de beide genoemde schimmels in combinatie op
te treden. Mogelijk is dit massale optreden een gevolg van de zeer koude
en natte zomer geweest. Duidelijk blijkt hieruit het grote belang van het
kweken in ziektevrije grond. ^Vaar de beide schimmels zeer algemeen
voorkomen, zal een volkomen ziektevrije cultuur in vele gevallen niet
mogelijk zijn. Het is dan van het grootste belang, dat althans in de zaaien verspeenkistjes geen infectie op kan treden. Voor de gehele teelt zal
men de uiterste zorg aan de omstandigheden moeten besteden, waarbij
een goede samenstelling van het grondmengsel waarschijnlijk primair is.
Cylindrocarpon wordt in de praktijk als de ernstigste ziekte beschouwd,
omdat alleen deze ziekte met verlies van planten gepaard gaat. Toch
mogen we de betekenis van Thielaviopsis niet onderschatten. In de beide
tabellen zien we behalve een ongunstige invloed op de bloei dus op de
kwaliteit van de planten, een reductie van het wortelgewicht met meer
dan 50 %. Bovendien zijn het hier de fijne jonge worteltjes die sterven,
en deze dienen juist voor de opname van water. Het ligt voor de hand
dat deze gang van zaken funest is voor de houdbaarheid, temeer wanneer
de bovengrondse ontwikkeling tengevolge van de cultuuromstandigheden
abnormaal sterk is in verhouding tot het wortelstelsel.

DAHLIA
Keuring nieuwigheden
V.K.C, van de Kon. Ned. Mij voor T b . & Pl.k.

In 1956 werden 126 variëteiten opgeplant, waarvan 47 werden bekroond met het Getuigschrift van de Proeftuin. De inzenders waren Fa.
J. B. Ballego en Zn, Leiden (1), Fa. D. Bruidegom, Baarn (2), Fa. L.
A. Hoek, den Haag (3), N.V. Ludwig & Co, Hillegom (5), G. G. Lammerse, Vijfhuizen (4), Fa. K. Maarse Dzn, Aalsmeer (6), N. J. van
Oosten, den Haag (7),Fa. W . Topsvoort, Aalsmeer (8) en Fa. C. S.
Weijers & Zn, Hillegom (9).
De bekroonde variëteiten waren:
Decoratief
Cover Girl (1)
El Magnificio (1)
First Lady (1)
Fresco (1)
Autumn Flame (2)
Yellow Cheer (2)

Small Fry (2)
Pink Delight (6)
Gniding Star (6)
Chinese Lantern (6)
Jan Teulings (7)
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Semi-cactus
Ami Pardieu (1 )
Bright Dragon (1 )
Arubanita (1 )
Bestseller (2)
Rodeo (2)
Soest Vooruit (2)
Frank Loeten (2)
Midget (2)
Miss Universe (2)
Really Good (2)
Perfectos (2)
Moonliner (2)
Tamara (3)
Hoek's White (3)

Belmonte (5)
Salmon Joy (5)
Romantic (5)
Mascarade (5)
Capitano (5)
Sunmaid (6)
Pinnacle (6)
City Light (6)
Caesar (7)
Solist (8)
Capriool (8)
Delicious (8)
Vivaldi (9)

Cactv
Vogue (6)
Pompon
Samaranda (1 )
Yellow Baby (4)
Olympia (5)

Baseball (5)
Orchid Gem (5)
Py (6)

Felicia (Î

Bodin Pinholt (8)

Mignon

EUPHORBIA FULGENS
Bloeivervrceging d.m.v. rondsteken en waterbeheersing
P. v. d. Zwaard

Evenals het vorig jaar werden weer proeven opgezet met Euphorbia,
met het doel, na te gaan welke factoren, naast de kortedagbehandeling,
mede van invloed zijn op de bloeivervroeging.
Ook dit jaar bleek in de praktijk weer, dat bij verschillende kwekers,
ondanks een goed toegepaste kortedagbehandeling, de resultaten buitengewoon slecht waren en zelfs van een misoogst kan worden gesproken.
Reeds vorig jaar was duidelijk uit de proeven gebleken, dat vooral
vocht en in mindere mate ook de voeding naast de kortedagbehandeling
een doorslaggevende rol spelen.
Dit jaar werden vier objecten opgezet, n.1.
I. Rondsteken bij de aanvang van de verduistering.
II. Rondsteken 3 weken na de aanvang van de verduistering,
III. Plastic in de grond.
IV. Controle.
Deze proef werd opgezet op veengrond met verhoogde rabatten, waardoor de planten ongeveer 60 cm uit het grondwater kwamen te staan.
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De planten werden 13 juni gepoot (zware planten met potkluit), reeds
één week na het uitplanten getopt en er werd op 1 augustus een begin
gemaakt met de kortedagbehandeling, welke zeven weken later eindigde.
De plantafstand bedroeg 25 cm in 't vierkant en bij het rondsteken
werd midden tussen de regels doorgestoken. Het plastic werd op 25 cm
diepte aangebracht en wel dusdanig, dat het geheel als het ware een zak
vormde; de grond was zowel van onderen als aan de zijkanten afgesloten
met plastic. W e l werden enkele kleine gaatjes in het plastic geprikt, om
tijdens het zomerseizoen eventueel overtollig gietwater te laten afvloeien.
I.v.m. de slechte zomer hebben de Euphorbia's vrijwel geen water gehad, alleen kort na het uitplanten een paar maal. Het z.g. plasticvak
moest nog een paar maal extra water hebben, zelfs nog éénmaal tegen
de bloei.
Reeds in de nazomer, maar vooral tijdens het najaar kwamen nog groter
verschillen tussen de vakken onderling naar voren.
De vakken plastic en rondsteken bij aanvang verduistering bloeiden
reeds begin november (eerste takken reeds 23 oktober). Het vak dat
3 weken later was rondgestoken bloeide begin tot half december, terwijl
de controle pas eind december—begin januari bloeide.
Het was echter niet alleen de tijd van bloei, die verschil gaf te zien,
maar daarnaast was er ook en groot kwalitatief verschil.
Het contrólevak heeft vrijwel geen enkele goede tak gegeven. N a de
verduistering vormden deze takken alleen een normale eindknop, doch
later splitsten de takken in drie nieuwe groeipunten en groeiden door,
terwijl de eerst gevormde knoppen en bloemen werden afgestoten.
Het eindresultaat gaf een zeer lang uitgegroeide misvormde tak, met
weinig handelswaarde.
Het plastic gaf een goede en vroege bloei, doch de „bloeitros" was
gemiddeld ongeveer 12 cm korter dan normaal.
De mooiste „bloeitros" wrerd verkregen bij die vakken, welke werden
rondgestoken. De planten welke bij de aanvang van de kortedagbehandeling werden gestoken, ontwikkelden zich minder hoog (gemiddeld 25
cm), doch gaven een goede kwaliteit.
Conclusie:
Wil men op veengrond met een vrij hoge grondwaterstand toch voor
de Kerstdagen de Euphorbia fulgens in bloei hebben, dan is het beslist
noodzakelijk, dat m::i naast de kortedagbehandeling de wortelwerking
gaat beïnvloeden.
Dit is mogelijk door met plastic de capillaire werking van de grond te
onderbreken en daardoor de vochtigheid beter in de hand te houden. (Dit
is natuurlijk ook mogelijk bij tablettenteelt), of door middel van rondsteken. Dit laatste is het goedkoopste systeem en geeft bij de juiste tijd
van toepassing de beste resultaten.
De tijd van rondsteken zal vermoedelijk het beste zijn, kort na de aanvang van de kortedagbehandeling. Het is echter gewenst om hierover
het volgend jaar meer vergelijkende proeven over op te zetten.
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Grondontsmetting
Drs. G. Scholten en Drs. W . Helle

Voor de bestrijding van voetrot, een ernstige ziekte van Euphorbia
fulgens, welke wordt toegeschreven aan de schimmel Fusarium solani,
werd een proef genomen met het nieuwe grondontsmettingsmiddel vapam
(Na-N methyl dithio carbamaat).
Volgens de literatuur, die over dit middel beschikbaar was, zou het
niet alleen zeer sterk werkzaam zijn tegen schimmels, maar bovendien
tegen bacteriën, bodeminsecten e.d., aaltjes en onkruiden. De proef kon
bijzonder interessant zijn, omdat de kasgrond, waarin het jaar tevoren
Euphorbia's hadden gestaan, behalve met de voetrotschimmel ook besmet
was met wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne soort), welke laatste in 1955
veel uitval hadden veroorzaakt.
De proef werd in tweevoud uitgevoerd. Per m- werd 50, 75 en 100 cc
vapam aan de grond toegediend, deze hoeveelheden werden gegoten, na
te zijn verdund met 10 1. water.
Hierna werden vakken afgedekt met plasticzeil. Ter vergelijking werden 2 vakken behandeld met het aaltjes dodende middel DD; dit werd in
een hoeveelheid van 1 kg/RR met behulp van een injector in de grond
gebracht. De oppervlakte van de grond werd daarna met water dichtgespoeld. Op beide tabletten werd voorts van één vak de grond gestoomd
en in één vak werd geen enkele behandeling toegepast. Per vak van
+ 6 m2 kwamen 11 of 12 regels van 7 planten. De behandelingen werden
uitgevoerd op 16 en 18 mei; 3 weken na deze datum werden de Euphorbia's geplant.
Deze periode bleek voor een DD behandeling op deze grond (Wilnissergrond) niet lang genoeg. De wortels aan de buitenzijde van de potkluiten gingen verloren waardoor de groei ernstig stagneerde en de planten veel blad verloren. Tot het eind van de proef is de groei op deze vakken zeer slecht geweest. Uitval door aaltjes had in deze vakken in 't
geheel niet plaats. Behalve door de schadelijke werking van de DD gingen
er nog een aantal planten door voetrot ten gronde. Op de controlevakken
was de groei eveneens slecht. Bovendien kwam hier veel uitval voor,
zowel door voetrot als door aaltjes.
Vapam had een zeer gunstige invloed op de groei. Vanaf het uitplanten
ontwikkelde het gewas zich zeer goed; alleen op de gestoomde grond was
de groei nog beter. Tussen de verschillende concentraties was weinig
verschil te zien. Op het ene tablet leek de ontwikkeling op het vak met
de dosering van 100 cc per m- het best, op het andere stond het vak van
50 cc per m2 er iets gunstiger voor. Toen er echter tegen de bloei planten
begonnen weg te vallen, bleek dat de bestrijding van aaltjes zowel als
van voetrot zeer onvoldoende was geweest.
De groei op de gestoomde grond was, zoals gezegd, beter dan op enig
ander vak. Bovendien kwam hierop geen uitval van betekenis voor.
De waarnemingen werden verricht bij het begin van de bloei op 19
oktober 1956, en nadat alle bloemen gesneden waren (4 jan. 1957). Het
bleek niet altijd mogelijk van iedere weggevallen plant de doodsoorzaak
vast te stellen; zoals gezegd, zijn bijv. op de vakken met de DD behandeling veel planten verloren gegaan door de schadelijke werking van het
bestrijdingsmiddel.
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In onderstaande tabel worden de resultaten van de proef samengevat:
Behandeling
vak.
Controle

1 (84 pi)
2 (77 pi)
DD
1 (84 pi)
2 (77 pi)
Vapam 50 cc/m 2 1 (77 pi)
2 (84 pi)
Vapam 75 cc/m 2 1 (84 pi)
2 (77 pi)
Vapam 100 cc/m 2 1 (77 pi)
2 (84 pi)
Gestoomd
1 (77 pi)
2 (84 P l )

tot.
Aangetast door:
Aaltjes
voetrot
uitv.
19-10- '56 4-l-'57 19-•10-' 56
4-1-57 4-1
7
1
0
0
0
9
12
0
8
0
0
0

71
12
0
0
13
33
45
4
39
5
2
1

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

1
36
25
15
13
25
7
14
tl
13
4
6

137

stand van
het gewas
slecht

86

zeer slecht

92

goed

67

goed

72

goed

17

zeer goed

Zoals ook uit de tabel duidelijk blijkt, moeten we concluderen dat
stomen van de grond verre de voorkeur verdient boven één van de andere
behandelingen. De werking van vapam is, zowel tegen aaltjes als tegen
schimmels, in dit geval zeer onvoldoende geweest. Door het middel werd
echter zo'n duidelijke groeibevordering verkregen, dat het de moeite waard
lijkt het ook in andere proeven te betrekken.

FORSYTHIA
Bloeiverlating
J. Marchai

In aansluiting op de proef van 1954, waarbij afgesneden takken teruggehouden werden, werden nu ook struiken naar het koelhuis gebracht om
na te gaan, welk materiaal de beste kwaliteit geeft. Het doel was om half
augustus een partijtje bloeiende takken te krijgen voor een tentoonstelling.
De takken werden reeds op 14 februari naar het koelhuis gebracht.
Een partij was in plastic gewikkeld (zie jaarverslag 1954) terwijl de andere partij was verpakt met vochtig mos(sphagnum), zowel om de ondereinden als tussen de takken.
Door de abnormaal strenge vorst was het niet mogelijk de struiken
voor 6 maart op te steken en weg te brengen naar het koelhuis. Daar de
temperatuur overdag reeds flink opliep, waren de knopjes al iets, hoewel
nauwelijks zichtbaar, gaan werken. De gehele partij kwam bij een temperatuur van — 2° C en een luchtvochtigheid van 95—98 %. De struiken
werden teruggehaald op 4 augustus en de takken op 6 augustus. De
struiken werden eerst in een donkere ruimte ontdooid en flink nat gemaakt. Ook de takken werden voldoende vochtig gemaakt door ze eerst
8 uur in water te dompelen. Alles werd op 7 augustus opgezet, waarbij
de struiken ingegraven en de takken op water gezet werden in een kas,
die met rietmatten was geschermd. De temperatuur bedroeg 70—80° F.
Het resultaat bij de struiken was slecht of zeer matig, doordat de
knopjes reeds iets werkten en daarna 5 maanden in de vorstcel zonder
enige bescherming bewaard waren.
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Van de afgesneden takken was het resultaat veel beter, de groep die
met vochtig mos was verpakt in gewoon papier was nog beter dan die in
plastic verpakt en vertoonde geen verschil met normale in de winter in
bloei getrokken takken.
Conclusie:
Het is goed mogelijk om in augustus over goede kwaliteit bloeiende
Forsythiatakken te beschikken, wanneer men maar zorgt:
1. dat de takken nog in volkomen rusttoestand verkeren.
2. dat de luchtvochtigheid in de cel en rond de knoppen voldoende
hoog blijft.
3. een temperatuur beneden nul (ongeveer — 2 " C ) , wordt aangehouden omdat bij een hogerer temperatuur door de hoge luchtvochtigheid
schimmelvorming optreedt op de levende knopjes.

FREESIA
Bloeitijd vergelijking
C. Kragtwijk

Door de vele proeven met chemische onkruidbestrijding in freesia's
hadden we in de nazomer de beschikking over
zaaifreesia's (réfracta alba), gezaaid half-mei
knolfreesia's (kralen en zaaigeel), gezaaid eind-juni buiten
knolfreesia's (kralen en zaaigeel),gezaaid begin-augustus onder glas.
Deze planten werden in de tweede helft van september opgerooid en
binnen geplant om na te gaan in hoeverre de bloeitijd zou verschillen en
in welke mate de zeer kleine kralen nog bloemen zouden geven. De bloeitijden vielen als volgt:
réfracta alba: bloemen gesneden in nov.-dec.
zaaigeel (buiten): bloemen gesneden begin-jan.
zaaigeel (kas): bloemen snijden eind-febr. enmrt.
Duidelijk blijkt hieruit het grote verschil in bloeitijd bij zaaien van
kralen buiten en onder glas. Dit verschil moet geheel aan de hogere temperatuur onder het glas worden geweten. Daar deze zomer gekenmerkt
werd door lage gemiddelde temperaturen, zou in meer normale zomers
het verschil waarschijnlijk nog groter zijn geweest.
Ook komt hieruit naar voren dat kralen van zaaigeel een kortere groeiperiode hebben dan zaaifresia's. De kwaliteit was tevens beter dan die
van de bloemen uit zaad. Men mag echter niet rekenen op ontwikkeling
van zijtakjes, welke apart geoogst kunnen worden.
Conclusie:
Freesiakralen gezaaid onder glas gaven tengevolge van de hogere temperatuur tijdens de groeiperiode, een aanmerkelijk latere bloei dan die
buiten gezaaid waren. In vergelijking met het goedkopere zaad van réfracta alba zijn kleine kralen van zaaigeel zeer goed te gebruiken.
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De invloed van de grondtemperaturen op de bloeitijd
C. Kragtwijk

In aansluiting op de proeven van de voorgaande jaren werd ook nu
de grondtemperatuur tijdens de freesiateelt opgenomen. Deze waren in
het afgelopen seizoen bij een normale teelt als volgt:

Gemiddeld
Maximum gem
Minimum gem

mei

juni

juli

aug.

sept.

15.5
18.6
11.6

14.6
19.5
10.1

18.4
23.0
13.8

14.4
16.7
12.4

14.2
18.9
11.8

gemiddelde
15.4
19.4
11.9

In vergelijking met de 2 voorgaande jaren had dit jaar een aanmerkelijk
lagere gemiddelde temperatuur. Wanneer we hiermee de gegevens van
1954 vergelijken, dan blijkt dat nu augustus kouder is geweest, terwijl in
1954 de maand juli de lagere temperatuur heeft gegeven. Ter oriëntatie
hierbij de gegevens van de 2 voorgaande jaren:

1956
1955
1954

mei

juni

juli

aug.

sept.

Gem.

15.5
—
17.9

14.6
15.4
16.5

18.4
18.7
16.3

14.4
19.3
17.9

14.2
15.6
17.0

15.4
17.3
17.1

Oogst
Gem.
vanaf
bloei
13/10
21/11
3/9

19/12
17/1
14/10

Wanneer we deze gegevens vergelijken met de gemiddelde bloeidata
(geheel vergelijkbaar is dit niet wegens iets verschil in zaaidata en geteelde superfreesia selecties) dan blijkt dat, ondanks een hogere gemiddelde temperatuur dan in 1956 de bloei in 1954 het vroegste was. Voorgaande proeven hebben reeds bewezen, dat een lagere temperatuur bloeivervroegend werkte. Uit deze temperatuur-gegevens zou men dan de conclusie kunnen trekken dat de lage temperatuur in juli moet zijn voor
vroegbloei.
In 1956 kwam de lagere gemiddelde temperatuur pas in augustus, dus
een maand later, doch hierop volgden geen hogere temperaturen in de
daarop volgende maanden. In dit jaar begon de oogst later en verliep de
bloei minder snel. Terwijl er in 1954 een verschil was van ruim 1 maand
tussen het begin en de gemiddelde bloeidatum, vond in 1956 de aanvang
van de oogst 1 maand later plaats, terwijl het genoemde verschil ruim
2 maanden bedroeg. In 1955 was de bloei aanmerkelijk later, hetgeen
gepaard ging met een temperatuurgemiddelde dat aanmerkelijk hoger lag.
Wanneer we de temperatuurgegevens gaan toepassen op de in dit jaar
genomen zaaitijdenproeven (zie blz. 65) dan zou de verklaring voor verschil in bloeitijd van de eerste 4 nummers en de overige ook hierin verklaard moeten worden.
Deze vroeg gezaaide partijen kunnen omstreeks juni zover in hun ontwikkeling zijn dat zij tengevolge van de lage gemiddelde temperatuur in
juni tot de vorming van bloemknoppen zijn overgegaan. Als de overige
dit stadium nog niet bereikt hebben dan gaat hier de groei langer door
tengevolge van de hogere temperaturen in juli en zal dus ondanks slechts
8 dagen verschil in zaaien een aanmerkelijk latere bloei het gevolg kunnen zijn.
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Conclusie:
Gedurende degroeiperiode van defreesia waren in 1956 de gemiddelde
grondtemperaturen aanmerkelijk lager dan in de voorgaande 2 jaren.
Ondanks de lagere gemiddelde temperaturen in 1956 wasde bloeiperiode
van de freesia's dit jaar later dan in 1954. D e lagere gemiddelde temperatuur werd dit seizoen in augustus gemeten, in 1954echter in juli. De
bloeitijd in 1955 wasnog later, doch de lagere gemiddelde temperaturen
kwamen toen pas voor in september.
Invloed vanschermen en afdekmiddelen opde bloei
C. Kragtwijk

Om meer zekerheid te verkrijgen omtrent de invloed van licht en temperatuur opde groei en bloei van zaaifreesia werden de proeven vanhet
vorige jaar nogmaals herhaald.
Proefopzet.
A. Controle.
B. Schermen.
C. Grond afdekken metriet, kaf en (of) houtmot.
Gezaaid werd op 24 mei,dus later als het vorige jaar. De gebruikte
rassen waren weer zaaigeel en superfreesia (alleen wit).De verschillende afdekmiddelen werden weer direct na het zaaien aangebracht. Uitdunnen isnu niet nodig geweest.
Bij de oogst werden de volgende gegevens verzameld:
Zaaigeel
gemid.
bloei
datum

aantal
gewicht
takjes
gevormde in grammen p. plant
knollen incl. kralen geoogst

gem

Ie

2e

temp-

soort

soort

totaal

A. Controle

17.3

148

102

250

17 jan.

191

3.67

1.31

B. Schermen

17.5

91

89

180

13 jan.

150

3.96

1.20

C. Afdekmateriaal.
16.2
.Riet
Kaf
17.4
Mot
17.2

48
127
139

45
88
121

93
215
260

11 jan.
21 jan.
17 jan.

180
189
216

3.53
3.17
3.20

0.52
1.14
1.25

Superfreesia
aantal
gerooide
knollen

takjes
gewicht
in gram.
p. plant
incl. kralen geoogst

gem.
temp. °C.

aantal bloemen
Ie soort
2e soort

totaal

gem.
bloei
data

Controle

17.3

110

96

206

30 jan.

138

3.18

1.55

Schermmatten

17.5

96

109

205

23 jan.

129

3.52

1.59

Afdekmiddelen
Riet
Kaf
Mot

16.2
17.4
17.2

92
68
104

77
86
89

169
154
193

29 jan.
4 febr.
3 febr.

147
105
122

3.20
2.59
2.78

1.15
1.46
1.59

De eerste bloemen werden geoogst op 21 november dit is 184 dagen
na het zaaien. Het vorige jaar was de groeiperiode aanmerkelijk korter
62

ni. 123 dagen. Dit verschil wordt waarschijnlijk wel veroorzaakt door de
hogere temperatuur en de iets latere zaaitijd.
Ook nu hebben de verschillende afdekmiddelen weer een nadelige
invloed gehad op het totaal aantal geoogste bloemen, behalve de afdekking met houtmot (vorige jaar kaf). De verhouding Ie kwaliteit: 2e kwaliteit was bij de controle het gunstigste. Riet gaf ook nu weer het slechtste
resultaat, terwijl kaf en mot een gunstige indruk gaven. Riet gaf bij zaaigeel de vroegste gem. bloeidatum, terwijl bij superfreesia de bloei gelijk
met die van de controle viel. Dit had ook de laagste gemiddelde grondtemperatuur. Dat schermen met een hogere gemiddelde temperatuur bij
beide rassen, vroegere bloei gaf dan de controle, moet niet alleen gezien
worden als gevolg van de mindere invloed van de zon op het gewas, doch
ook van het enigszins afwijkende temperatuurverloop hiervan (zie Jaarverslag 1955 pag. 491).
De verschillende materialen gaven geen duidelijk verklaarbare verschillen in het aantal gerooide knolletjes en ook het gemidd. gewicht
hiervan. Het aantal is bij schermmatten het laagst, het gemidd. gewicht
echter het hoogst. Vernaliseren bevordert de groei niet.
Het aantal takjes dat per plant geoogst werd, is bij alle behandelingen
lager dan van de controle. Vooral het gebruik van riet gaf een ongunstig beeld.
Conclusie.
Temperatuurverhoging van de grond gaf bij zaaigeel wel bloeivervroeging, bij superfreesia was het ditmaal nauwelijks merkbaar.
Het totaal aantal bloemen is bij alle temperatuurverlagingen nadelig
beïnvloed, bij temperatuurverhoging mogelijk iets verbeterd (mot-kaf).
Vernalisatic van het zaad
C. Kragtwijk
Na het voorkiemen werd het zaad gedurende 5, 10, 20 of 30 dagen
geplaatst bij Yi—1 ° C. Met het voorkiemen werd begonnen op een ogenblik, dat de partijtjes gelijktijdig gezaaid konden worden.
De resultaten waren dermate onregelmatig, dat het geen zin heeft alle
productiegegevens te vermelden. Terwijl bij het zaaigeel vrijwel geen
verschillen in bloeitijd aanwezig waren, was bij de superfreesia's de bloei
het vroegst bij 10 dagen koudebehandeling. Behalve bij de 20 dagen behandelde superfreesia's was het aantal geoogste knolletjes lager dan bij
de controle. Gezien de wisselende resultaten is het de vraag of deze betrouwbaar zijn.
Vernalisatie van het zaad heeft dus geen betrouwbare verschillen gegeven t.a.v. de bloeitijd, het aantal bloemen, het knolgewicht enz.
Temperatuurbehandeling knollen van superfreesia's
C. Kragtwijk
Met de knollen van de superfreesia's werden dit jaar proeven gedaan
over de bewaring, met het doel na te gaan of de bladontwikkeling en
vroegbloei door een bepaalde behandeling beïnvloed kan worden.
De knollen werden bewaard gedurende 12 weken bij 25, 30 of 35 ° C,
gevolgd door 4 weken 9 of 13° C of direct planten.
Geplant werd op 16 augustus onder vast glas.
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Reeds direct was een groot verschil in opkomst van de knollen zichtbaar, zodat op 6 september de volgende waarderingen werden gegeven
(10 zeer goed 1 zeer slecht).
geen nabehandeling

25° C.
30° C.
35° C.

4M

5
1

9° C

13° C.

Vi

9
9
1

Later zijn deze verschillen enigszins weggetrokken. Begin december
bleek bij 25 en 30 ° C alles opgekomen te zijn, bij de groep van 35 °
echter slechts 30 à 35 % (zonder nabehandeling en 13 ° C.) of 55 %
(nabeh. 9 ° C ) .
Zoals te verwachten was, was de bladontwikkeling zeer sterk vooral
bij 25 en 30 ° C , zodat in het laatst van november het blad werd ingekort.
Bij 35 ° was de bladontwikkeling vrij normaal. De nabehandelingen
van 9 en 13° C. bij 25 en 30 ° C. gaven een sterkere bladontwikkeling
dan die zonder nabehandeling.
Er werden bloemen gesneden vanaf 10 febr. tot 28 maart. De verschillende behandelingen toonden zeer weinig verschillen, waarom de
productiegegevens dan ook niet vermeld worden.
Z o verschilden de gemiddelde bloeidata onderling nauwelijks, die van
35 ° bloeiden 1—3 dagen later. Hetzelfde kan ook gezegd worden van
het aantal gesneden bloemen. De groep, behandeld bij 35 ° C. gaf aanmerkelijk minder door de slechte opkomst van deze knolletjes. Door de
ruimere stand van de planten was de verhouding Ie soort en 2e soort
aanmerkelijk gunstiger dan bij de overige behandelingen.
Het aantal bloemen per kammetje was bij de nabehandelde groepen
hoger dan bij die zonder nabehandeling. Voorts geeft een nabehandeling
van 9 ° C. gunstiger resultaten dan 13 ° C. (bijv. 25 °—0 :9.0;
2 5 ° — 9 ° :9.6; 2 5 ° — 1 3 ° : 9,2).
Bij de totale lengte van de hoofdstengel komt duidelijk naar voren dat
een hogere bewaartemperatuur een iets kortere stengel tot gevolg heeft
gehad. Dit is absoluut geen bezwaar aangezien superfreesia's toch reeds
een vrij grote hoogte bereiken voor een goed gewas. In de nabehandelingen waren geen betrouwbare verschillen te zien.
Samenvatting.
Nagegaan werd of de bladontwikkeling en de vroegbloei van knollen
van superfreesia door een bepaalde temperatuurbehandeling beïnvloed
kan worden.
Bij een bewaring bij 35 ° C. was de opkomst slecht, werd de bladontwikkeling sterk geremd terwijl ook de stengels iets korter bleven.
In bloeitijd toonden de verschillende behandelingen zeer weinig verschillen, terwijl de kwaliteit door een nabehandeling van 9 en 13 ° C
gunstig werd beïnvloed.
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Zaaitijden van Superfreesia
C. Kragtwijk

Kleine verschillen in de zaaitijd van superfreesia geven in de praktijk
dikwijls grote verschillen in de bloeitijd. Ook hoort men de klacht, dat de
bloei van dit type dikwijls zo laat in het seizoen een aanvang neemt.
Om deze redenen werd besloten een proefje te doen met verschillende
zaaitijden. O p de volgende data werden freesia, al of niet voorgekiemd,
in kistjes gezaaid en afhankelijk van de ontwikkeling van het gewas later
onder glas gebracht.
No.

voorkiemen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

onder glas
brengen
21
8
4
25
12
1
20
6
S
16

21 maart
4 april
12 april
20 april
5 mei

8 september

maart
april
april
april
april
mei
april
mei
mei
mei

15
15
22
22
29
29
4 oktober
4

Reeds gedurende de zomer was te zien dat vooral bij de vroeger gezaaide de opkomst van het zaad minder was. Bij de niet-voorgekiemde
was dit in sterkere mate het geval dan bij de voorgekiemde. Bij de oogst
konden de volgende gegevens verzameld worden.
Aantal tak es
—. B

ö

z1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

c ö
a ra
<"3.
17
25
36
47
38
48
53
48
55
51

1)

CO 0 ,

-a ,
p «
Ü -o-o

2 3 / 8-5/2
2 3 / 8-5/2
1/ 9-5/2
1/ 9-5/2
13/10-5/2
6/10-5/2
6/10-5/2
13/10-5/2
8/11-5/2
2/11-5/2

16/11
20/10
16/11
6/11
11/12
9/12
13/12
19/12
27/12
22/12

t -o

05 c
O <J

° 'ra3
jöj G

ü 0 ra
oie N

,-< v ra

Q TO c

155
155
149
149
184
177
169
176
187
181

240
213
226
216
243
241
238
245
236
231

G

ra
ra
0

57
112
100
151
96
113
112
107
96
111

ra

O.
t*
dJ

o.

3,36
4,48
2.77
3,21
2,52
2,35
2,11
2.23
1.74
2,17

De bloeiperiode was bij de vroeg gezaaide aanmerkelijk langer dan bij
de later gezaaide. Het voordeel is echter dat een groot gedeelte van de
bloemen echter vroeg in het seizoen gesneden kon worden. In de duur
van de groeiperiode is weinig verschil te constateren. De partijen van
4 april voorgekiemd en gezaaid (4 en 3) hadden iets korter groeiperioden
dan de overige. Verschillen in de gemiddelde bloeidata liepen parallel
hiermee. Men kan in dit opzicht een scheiding maken tussen de nummers
1 tot en met 4 en 5 en de overige; 8 dagen verschil in zaaien kan 2 à
5 weken verschil geven in de aanvang van de bloei en in de tijdsduur tussen zaaien en gemiddelde bloeitijd. Mogelijk is hierop de temperatuur
(zie temperatuurproef) van invloed.
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De totale productie van de voorgekiemde is hoger dan van de niet-voorgekiemde. In de totale productie kunnen we echter zien, dat de stand van
het gewas ook te dicht kan zijn, waardoor de productiviteit per plant
terugloopt. Opvallend is echter dat ook per plant bij de niet-voorgekiemde minder is gesneden dan bij de wel-voorgekiemde.
Conclusie:
Bij het uitzaaien van niet-voorgekiemd en voorgekiemd freesiaz,aad gaf
het laatstgenoemde een aanmerkelijk beter resultaat in het opkomen van
het zaad en het aantal bloemen per plant. Uitgezaaid op verschillende
data had vroeger zaaien een kortere periode tussen zaaien en begin van
de oogst tot resultaat. De gehele teeltduur werd door vroeger zaaien
echter langer, aangezien de bloei over een langere periode plaats vond.
Het aantal dagen vanaf zaaien tot de gem. bloeidatum bleef daardoor
vrijwel gelijk. Met voorgekiemd z,aad werd steeds een groter aantal bloemen per plant gesneden.
Chemische onkruidbestrijding
C. Kragtwijk

N a vele oriënterende proefjes in de voorgaande jaren is dit seizoen, in
samenwerking met de werkcommissie Onkruidbestrijding uit de Landbouworganisatie T.N.O. op wat grotere schaal aan dit probleem gewerkt.
Bij deze proeven werd eerst alleen met zaaifreesia's (réfracta alba) gewerkt, later werd dit uitgebreid met kralen van zaaigeel, welke ten dele
buiten in de open grond, ten dele onder glas gezaaid werden. De zaaifreesia's werden gedeeltelijk op de normale wijze voorgekiemd en deels
zonder voorkiemen gezaaid. De eerstgenoemde werden enige dagen na
het uitzaaien, de niet voorgekiemde ongeveer 4 weken na het zaaien met
de verschillende middelen bespoten. Deze methode van werken gaf het
voordeel dat de mogelijkheid van een onkruidbezetting op het gezaaide
veld bij niet voorkiemen aanmerkelijk groter kon zijn dan bij de voorgekiemden. Spuiten na opkomst van het geteelde gewas is met verschillende
middelen niet mogelijk wegens verbrandingsverschijnselen. Tijdens het
spuiten van de verschillende middelen was er echter ook bij de niet voorgekiemde praktisch geen onkruid waarneembaar. Er werd gespoten met
1 liter vloeistof per 10 m2 bedoppervlakte met de volgende middelen en
concentratie's :
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De proefvakken gezaaid zonder voorkiemen hadden alle een slechtere
stand dan die waarbij wel was voorgekiemd. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk niet te wijten aan de onkruidbestrijdingsmiddelen, doch o.i. meer
aan de minder gunstige omstandigheden tijdens de kieming van deze
zaden. Opvallend was echter dat de onkruidvegetatie ook na de bespuitingen sterker was dan bij de voorgekiemde. De middelen verspoten voor
opkomst van het gewas hebben een aanmerkelijk beter resultaat gegeven
dan die verspoten na opkomst van het gewas. Zeer goed voldeden de
middelen Aamergens en D.N.C, en deze gemengd met Cl.I.P.C. in de
omschreven concentraties verspoten.
Kaliumcyanaat en D.N.B.P. maken bij verspuiting na opkomst een tamelijk gunstige uitzondering, aangezien bij de hergroei van het gewas
geen schadelijke gevolgen geconstateerd werden. Het spuiten, op het
moment dat enkele bladpuntjes zichtbaar zijn (alleen bij Aamergens),
gaf zeer goede resultaten. De middelen welke in zaaifreesia's goede resultaten gegeven hebben, werden uitgebreid met enkele anderen, (of
toepassingswijze) ook gespoten bij kralen van knolfreesia's. Deze werden
gezaaid op 20 juli in de open grond en op 27 juli onder glas. In beide
gevallen werd na een week gespoten. De resultaten waren buiten en onder
glas vrijwel gelijk aan die bij de zaaifreesia's. Een enkele uitzondering
hierop maakten Kaliumcyanaat en D.N.B.P., welke nu meer verbrandingsverschijnselen vertoonden dan bij de zaaifreesia's. Het middel Cl.I.P.C.
alleen verspoten gaf matige resultaten te zien t.o.v. onkruidbestrijding,
terwijl het, ook gemengd met EH^ (beide kiemremmers) tegenviel. Opvallend was ook de slechtere werking van I.P.C. ten opzichte van Cl.I.P.C.
Dit laatste middel gemengd met Aamergens of D.N.C, gaf evenals bij de
zaaifreesia's weer de beste uitkomsten.
Conclusie:
Bij proeven om onkruiden in freesia's op chemische wijze te bestrijden
werden zeer goede resultaten bereikt met D.N.C. 0.5 en Aamergens 4 %,
beide middelen gemengd met Cl.I.P.C. 0.5 %.
Mengen met EHx 0.4 % gaf ook goede uitkomsten. Spuiten na opkomst van het gewas gaf regelmatig (soms ernstige) verbranding, welke
veelal weer overgroeid werd. Spuiten zo kort mogelijk voor de verwachte
datum van opkomst van het gewas, was het beste, terwijl voorlopig 1 liter
vloeistof per 10 m2 gerekend moet worden.

GERBERA
De invloed van onderbevloeiing en p.H. op de uitval door voetrot
Ir. H . J. Wezenberg en P. v. d. Z w a a r d

a.

Onderbevloeiing.
In het najaar van 1955 zijn twee verhoogde tabletten van 15 m x
1.80 m. beplant met jonge zaailingen van Gerbera, eigen kruisingsproducten tussen grootbl. Am. ras en geselecteerd Italiaans ras.
De opzet van deze proef was na te gaan, in hoeverre de teeltmethode
en de grond van invloed zijn op de aantasting door het z.g. voetrot.
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Bij één der tabletten werd op de gewone wijze water gegeven, bij de
andere werd onderbevloeiing toegepast. Op elk tablet werden stalmest en
kunstmest, met en zonder extra rivierzand, met elkaar vergeleken.
De grond waarin was uitgeplant bestond uit z.g. Wilnissergrond, een
zeer humusrijke grond met een p.H. van + 5,5. Bij kleine vakken werd
een mengsel van Wilnissergrond + J4 rivierzand gebruikt.
A a n het einde van het jaar gaf deze proef het volgende
Bemesting

Kunstmest
Stalmest
Kunstmest
Stalmest

Zand

14 zand
14 zand

beeld:

Uitval pi.
per vak

Uitval
onderbevloeing

Uitval
normaal begoten

182
133
70
63

40 %
40,6 %
35,5 %
46 %

30,8 %
33 %
30 %
43 %

Hoewel uit deze oriënterende proef uiteraard geen definitieve conclusie's getrokken mogen worden, blijkt dat het bed met onderbevloeiing
meer uitval heeft gegeven, dan het bed, dat op normale wijze begoten is.
Bij het gebruik van stalmest of kunstmest en de toevoeging van zand valt
geen vaste lijn te bespeuren.
b.

Trappenproef.
Tevens werd ter oriëntatie een pH. trappenproef opgezet, om na te
gaan, in hoeverre de zuurgraad van invloed zou kunnen zijn op uitval,
door het z.g. voetrot.
Er werden acht vakjes beplant, alle met een verschillende zuurgraad.
De zuurgraad varieerde tussen 3,6 en 7,04. Per vak werden 56 planten
uitgepoot. N a ruim één jaar waren reeds vrij grote verschillen waarneembaar wat betreft de uitval.
De resultaten waren:
Grond

p.H.

Uitval

Naaldenbosgrond
Naaldenbosgrond + kalk
Aalmeerse molm
Turfmolm
Turfmolm + zand
Turfmolm + kalk
Wilnissergrond
Wilnissergrond + kalk

4,5
6,5
7,04
3,6
4,3
6,6
5,8
6,9

64%
57%
57%
100%
77%
70%
30%
21%

Uit bovenstaande tabel blijkt, dat bekalking van zure grond in alle
drie gevallen gunstige invloed heeft gehad op de aantasting door voetrot.
Er was echter niet alleen een verschil in uitval, doch ook in ontwikkeling
vooral bij naaldengrond en turfmolm.
De vakken met een kalkgift (125 kg. per 100 m 2 ) gaven zwaardere
planten, met een donkergroene bladkleur.
Het vak Aalsmeerse molm (p.H. 7,04) gaf minder zwaardere planten,
met lichtgroen blad. Hier was duidelijk een chloroze-verschijnsel waarneembaar, vermoedelijk als gevolg van de hoge p.H.
Uit deze oriënterende proef blijkt wel duidelijk dat de p.H. (zuurgraad)
wel van groot belang is op de ontwikkeling van het gewas, doch tevens
op de aantasting van het z.g. voetrot.
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GLORIOSA
Teeltproeven
P. v. d. Zwaard

Het is nu drie jaar geleden dat we + 1 0 0 zaden hebben uitgezaaid
van het Rothschildiana type. Nu hebben we + 250 behoorlijk uitgegroeide
Gloriosaknollen. Tot nu toe werden ze in pot gekweekt tijdens het voorjaar en de zomer, terwijl ze in de winter droog werden bewaard bij
+ 17 ° C. Het afgelopen jaar werden ze op regels in de kas uitgeplant
en gaven de meeste knollen reeds enkele bloemen. Tegen het najaar werden de knollen gerooid en vele zijn nu uitgegroeid tot knollen van 12—
15 cm lengte.
Nu beschikken we over een partij welke voor het grootste gedeelte
goed bloeibaar is. Het ligt in de bedoeling hier cultuurproeven mee op te
zetten, waarbij zal worden nagegaan, welke kweekmethode de beste is
en daarnaast welke bewaartemperatuur de beste is.

HORTENSIA
Bloeiverlating
J. Marchai

Evenals in 1954 werd een proef opgezet om Hortensia's te verlaten.
De planten werden vanaf half februari in het koelhuis bewaard bij
+ 1—2 ° C.
In afwijking van de vorige keer werd nu bijna alle grond afgeschud
om het vervoer te vergemakkelijken en de koelkosten te drukken. De
planten werden afgedekt met turfmolm om het uitdrogen tegen te gaan.
De planten werden teruggehaald half juli, half augustus en half september. Na terugkomst werden de planten nat gemaakt en in verse
grond opgepot. De eerste partij ontwikkelde vrij goed, doch de bloemen
waren slecht op kleur (lichte bloemen met groene plekken). De laatste
partij was zeer slecht, doordat de planten en wortels waren ingedroogd.
Conclusie:
Terwijl het dus goed mogelijk was Hortensia's te verlaten, wanneer
de kluiten intact werden gehouden (zie jaarverslag 1954), gaan de
wortels enigszins indrogen (ondanks de vochtige turfmolm), wanneer
te veel grond wordt verwijderd en komen dan moeilijk tot het vormen
van nieuwe wortels. Hierdoor komen dan de bloemen niet voldoende
op kleur in tegenstelling tot planten met een normale kluit.

LELIE
Trekproef met Lilium „Orange Triumph"
J.Bakkes»
Het doel van dit proefje was om na te gaan of bepaalde typen, die
op het veld niet tot bloei komen ook tijdens de trek geen bloemkelken
geven.
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Hiertoe werd op het veld in de zomer van 1955 met drie typen
planten gewerkt n.1.:
a. Planten met bruin blad.
b. Planten zonder bloemkelken met gaaf, groen blad.
c. Planten met een voldoend aantal bloemkelken, gaaf groen blad.
Daar er nog niet voldoende gegevens bekend zijn, waardoor het verschijnsel „bruin blad" wordt veroorzaakt, had dit oriënterend proefje
alleen tot doel na te gaan, in hoeverre planten met bruin blad op het
veld tijdens de trek in bloei afweken van de goede planten. Van iedere
groep werden 50 planten gemerkt.
Plantdatum in de kas (op verhoogde grondtabletten) 27 december
1955 met plantafstand van 20 x 20 cm (bolmaat verschillend), kastemperatuur de eerste weken ruim vorstvrij tot 45 ° F, later oplopend tot
60 ° F,
De eerste neuzen kwamen boven de grond half februari. Begin april
bleken de typen met bruin blad iets vroeger in opkomst te zijn en gemiddeld ± 10 cm langer van stengel dan de bloeiende typen. 21 april
was over de gehele proef, dus bij alle objecten de bloei aan de zijde van
de verwarmingsbuizen iets eerder dan bij de verder afgeplante bollen.
Verschillende knoppen openden zich, doch de bloei was onregelmatig.
De gelijkvormigheid van de 3 objecten, zowel wat betreft bladvorm als
bladkleur was groot. V a n bruinverkleuring was ook bij de gemerkte
partij met „bruinblad" niets merkbaar. De hoofdbloei viel van 23 april
tot 1 mei. Dit tijdstip is voor deze oranje lelie gunstig, omdat het juist
voor de verjaardag van koningin Juliana (30 april) valt. Trekduur dus
17—18 weken.
Trekresultaat:
typen

bollen

stengels
totaal

bruinblad
niet bloeiers
bloeiers

48

45
44
48

46
49
gem. p.
stengel

bruin blad
niet bloeiers
bloeiers

2.4
2.4
3.2

bloemstengels

37
35
35

scheurkelken
of misvormd

knoppen
verdroogd

3
0
5

7
3
33

geoogste goede kelken
totaal gem. per bloemst.

106
106
155

2.9
3.0
4.4

gem. lengte in cm
p. bloemst.
p. stengel

74
67
66

68.5
61
60

Samenvatting:
Uit dit proefje is niet gebleken dat het verschijnsel „bruin blad" tijdens
de trek weer tot uiting komt. W e l waren bij groep a en b duidelijke
virusplanten merkbaar (resp. 5 en 6 ) .
De bloeiende typen gaven bij de trek gemiddeld meer kelken, ruim
1 kelk per bloemstengel, dan de niet bloeiende typen en typen met
bruin blad.
De niet bloeiende typen gaven tijdens de trek nog ruim 2 kelken per
stengel.
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Broeiresultaten bij het gebruik van 3- of 4-jarige bollen van Lilium regale
J. Bakker
Evenals de twee voorgaande jaren werden proeven genomen bij de
trek van drie- en vierjarige bollen met verschillende bolmaten. Bij deze
proeven worden steeds de beste partijen met een keuringscijfer 9 uitgekozen.
Bleek reeds in 1954, dat met de 3-jarige bollen een beter broeiresultaat
werd verkregen dan bij de 4-jarige; in 1955 werden bij uitplanting van
50 bollen in de maten 24 en op; 22/24 en 20/22 de volgende resultaten
verkregen.
3-jarig
4-jarig

Uitgeplant:
150 bollen
150
„

Bloemstengels voor \erkoop geschikt:
181
81,5 %
98
52 %

De maat 22/24, 3 jarig gaf hierbij het beste resultaat. Grote bolmaten
bleken slechter voor de snij geschikt te zijn en bovendien in Nederland
door het grote aantal kelken per stengel voor de bloemsierkunst niet
geschikt.
Over 1956 een proef met 60 bollen van de volgende maten 24 en op;
22/24; 20/22; 18/20. Alleen bij 3-jarig werd ook 16/18 opgeplant.
Resultaten: (zie tabel op p. 73).
Ook hierbij belangrijk voordeel bij 3-jarige bollen. De kleine maten
van deze groep gaven zelfs hogere uitkomsten dan de grote maten van
de 4-jarige bollen. Bovendien ging de broei bij 3-jarige bollen iets vlotter.
Enkele tips:
Gebruik bollen van goedgekeurde 3-jarige partijen (liefst 9 gekeurd).
Bolmaat 20/22 22/24 (evt. 18/20), de juiste maat voor de trek.
Bol niet uit laten drogen en direct planten in opdrachtige, humusrijke
voedzame grond. Plantdiepte 12 cm.
Trek-temperatuur: aanvang 50-55 ° F, later 60—65 ° F.
Trekduur: planttijd Y2 jan. 3 ^ — 4 mnd.
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Trekproef met voorafgaande warmtebehandeling der bollen bij L. regale
J.Bakke:
Een aantal bollen werd gedurende 7 weken 'bij 20 ° C bewaard tot
de planttijd op 21 februari 1956.
De controlepartij werd aan een normale vorstvrije schuurbehandeling
onderworpen.
Bij het uitplanten der bollen uit de temperatuurbehandeling hadden
deze reeds lange spruiten. Het was de bedoeling geweest deze bewaartijd korter te houden (2—4—6 weken) doch de laat invallende strenge
vorstperiode maakte uitvoering van het proefplan niet mogelijk. De gehele partij was te velde met een keuringscijfer 9 gewaardeerd. Bij opkomst traden echter zoveel misvormingen op, dat dit wel aan de lange
bewaring bij 20 ° C te wijten moet zijn geweest. Slechts enkele bloemen
kwamen tot hun recht.
De bloei viel bij bollen die een warmtebehandeling hadden ondergaan
van half april tot half mei, zeer onregelmatig.
De bloei van de contrôlebollen viel van 22 mei tot 8 juni met een
hoofdbloei op 25 mei, dus gemidd. 2 weken later.
De bloeirijkheid gaf het volgende beeld:
totaal

Warmtebehandeling 20 ° C
Controle, schuurbewaring

41
101

bloemstengels gemid. per
gemid. naar
met kelken
bloemstengel totaal stengels

104
628

2.5
6.2

0.3
4.7

Daar deze proef door de reeds genoemde moeilijkheden door de vorst
niet als maatgevend beschouwd kan worden, zal deze proef een volgend
jaar worden herhaald.
Kultuurtrekproef bij L. regale
J. Bakker
Een aantal bollen van een gelijkwaardige partij (bolmaat 20/22) werd
gebruikt om na te gaan of bij de genomen trekproeven, de toegepaste
plantmethode wel de beste resultaten geeft.
Hiertoe werden 4 groepen van elk 100 bollen op verschillende wijze
geplant, te weten:
a. op de gebruikelijke methode in een grondtablet met gestoomde W i l nissergrond gemengd met oude mest, plantdiepte 12 cm.
b. op dezelfde wijze geplant, plantdiepte 15 cm.
c. geplant in vollegrondstablet met ongestoomde naaldenbosgrond,
plantdiepte 12 cm.
d. opgeplant in potten (maat 12) en ingekuild in grondtablet.
De plantdatum voor alle groepen was 5 maart.
De eerste neuzen kwamen eind maart boven de grond en op 3 april
was de stand zo, dat de bollen die op 12 cm diepte geplant waren, iets
voor waren bij de op 15 cm diepte geplante bollen. De opkomst van de
in potten geplante bollen blijft achter, terwijl de in ongestoomde naaldengrond geplante bollen een ongelijke opkomst vertonen. De bloei viel om74

streeks eind mei—begin juni; er was wel verschil wat betreft het opengaan der eerste bloeikelken. Hierbij bleek, dat de op 12 cm diepte geplante bollen ongeveer 3 dagen vroeger de eerste bloemen vertoonden dan
de dieper geplante en een week eerder dan de bollen welke in potten
geplant waren.
Plantwijze
a. grondtablet 12 cm diep
b.
,,
15 cm diep
c.
,, (ongestoomd) 12 cm diep
d. potten

eerste bloemkelken
22 mei
25 mei
28 mei
28 mei

hoofdbloei
30 mei
31 mei
3 juni
3 juni

W a t de bloeirijkheid betreft kwam sterk naar voren dat het opplanten
in potten ook ten aanzien van de bloemproduktie geen aanbeveling verdient.

Plantwijze
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a grondtablet Wilnissergrond.
Plantdiepte 12 cm . .
b. idem, plantdiepte 15 cm
c. grondtablet, naaldengrond plantdiepte 12cm
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Conc/usfe:
W a t betreft bloeitijd viel weinig verschil waar te nemen tussen de
wijze van opplanten.
De plantdiepte van 12 cm moet als goede diepte aangenomen worden.
Ook in ongestoomde grond was het resultaat bij deze diepte beter dan
15 cm in Wilnissergrond.
Het planten in grondtabletten verdient voorkeur boven opplanten in
potten.
Het beste resultaat werd verkregen met de reeds eerder toegepaste
methode vollegrondstabletten met verse wilnissergrond en koemest op
12 cm diepte geplant.

ORNITHOGALUM
Cultuurproeven
C. Kragtwijk

Aangezien er steeds groter wordende belangstelling komt voor het uit
Z . Afrika geïmporteerde bolgewas Ornithogalum thyrsoïdes, werd besloten enige cultuurproeven te doen.
75

De volgende vragen kwamen naar voren:
a.
b.
c.
d.

de zaadwinning.
het overhouden (bewaren) van de bollen.
De mogelijkheid van vermenigvuldiging door klisters.
verschuiving van de bloeitijd.

a. De zaadwinning.
Ondanks het reeds vergevorderde jaargetijde, werd omstreeks oktober
1955 besloten om zo mogelijk zaad van afgesneden bloemen te winnen,
die in de kas bij ± 60 ° F in de volgende oplossingen werden geplaatst:
15 gram Chrysal per liter water, 15 gram Florosine per 1 liter water
en een oplossing bestaande uit 0.009 % S 0 2 , 0.005 % H 3 P 0 4 , 0.0005 %
Superol, 0.0002 % H 3 B 0 4 en 4 % suiker. Reeds 2—3 weken nadat de
bloemen op deze laatste oplossing geplaatst waren, vertoonden de stengels op de grens van lucht en water rottingsverschijnselen. Deze stengels
werden dan ook hierboven afgesneden en ook geplaatst op een Chrysal
oplossing.
Ondanks regelmatige kunstmatige bestuiving van het grote aantal
bloemetjes kon omstreeks januari slechts weinig zaad worden geoogst.
Aangezien reeds bekend was, dat vers zaad slechts zeer moeilijk of geheel
niet kiemt, werd gewacht tot juni en juli met zaaien. Opvallend was, dat
het kiemen bij eerstgenoemd zaaisel aanmerkelijk langer duurde dan bij
de laatstgenoemde zaaidatum. Deze twee zaaisels werden resp. in september en november verspeend. Veel uitgebreidere zaaiproeven zijn natuurlijk nodig.
Ook van de doorgeteelde bollen (zie onder) werd in het voorjaar getracht zaad te winnen. Ondanks herhaalde kunstmatige bestuiving werd
geen zaad gevormd. Ook door het tijdelijk droger houden van enkele
van de plantjes, kon hierin geen verbetering gebracht worden. Even zo
werd getracht van in de zomer bloeiende planten getracht een weinig
zaad te winnen, aangezien regelmatig een groot aantal insecten bij de
bloemen werd waargenomen. Ook hiervan was de z(aadzetting dermate
slecht, dat er practisch geen zaad geoogst werd.
b. Het overhouden (bewaren) van de bollen.
Uit praktijkervaringen kwam naar voren, dat de geïmporteerde bollen,
waar een seizoen bloemen van gesneden waren, zeer moeilijk of in het
geheel niet waren te bewaren, om ze het volgende jaar weer te gebruiken.
Laat in het najaar van 1955 kregen we de beschikking over een klein
partijtje van deze bollen. Een gedeelte hiervan werd direct weer uitgeplant in bloempotten, terwijl de overige bij kamertemperatuur werden
bewaard. De uitgeplante werden verdeeld in 3 groepen en geplaatst in
een matig warme bak, een iets warme kas en een warme kas. Na enige
weken bleek, dat de groei in de warme kas aanvankelijk beter was dan
die van de overige groepen, terwijl de in de bak geplaatste voor een deel
tot rotting waren overgegaan. De overblijvenden zijn toen in de warme
afdeling verder gekweekt. Hiervan waren in mei de eerste bloemstengels
zichtbaar. Deze planten hadden zich normaal ontwikkeld en hadden allen
2—3 bloeiaren, wat ook als normaal mag worden genoemd. De op kamertemperatuur bewaarde bollen werden in het laatst van maart ook uitgeplant. Het duurde ruim een maand voordat ze begonnen te groeien, terwijl de ontwikkeling aanmerkelijk minder was dan van de direct door76

geteelde bollen. Ook deze planten hebben gedurende de zomer bloemen
gegeven. De stengels waren minder fors en de bloeiaren aanmerkelijk
kleiner en niet ideaal van vorm.
c. Vermenigvuldiging door klisters:
Op de bolletjes, waarover we in het najaar van 1955 de beschikking
kregen kwam, voornamelijk op de bladeren een zeer groot aantal klisters
voor. Deze werden er afgenomen en apart uitgeplant bij verschillende
temperaturen en hadden een groei zoals onder b genoemd. Derhalve
werden deze dan ook in de warme kas geplaatst. Bloemen zijn hiervan
vrijwel niet geoogst, doch de kralen hebben zich gedurende de zomer
ontwikkeld tot normale bolletjes, welke in het volgende seizoen uitgeplant kunnen worden. Ook van de bewaarde bollen werden in het voorjaar de bladkralen apart uitgeplant. Deze hadden een ontwikkeling en
groei, zoals hierboven bij de bollen beschreven. Ook de hieruit ontwikkelde bollen kunnen in het volgende seizoen worden uitgeplant.
d. Verschuiving van de bloei,
In het voorjaar kregen we de beschikking over een kleine hoeveelheid
geïmporteerde bolletjes. Deze werden op verschillende data uitgeplant
om te trachten of hierdoor verschuiving van de bloei mogelijk was. Voor
elke plantdatum werden 100 bolletjes (de laatste groep 50) gebruikt.
Hiervan is geoogst tot 31 december:
Plantdatum
18 april
18 mei
18 juni
18 juli

aug.

sept.

okt.

nov.

dec.

jan '57

80
4

87
83
23

79
85
48
15

15
76
42
26

3
17
26
2

14
28
15

—
—

—

totaal
264
279
169
58

Het later planten had tot gevolg, dat meerdere bolletjes tijdens het
langer bewaren (op kamertemperatuur) gingen schimmelen. Ook was
opvallend, dat van de later geplante, de stengels korter en dunner waren.
Uit de tabel blijkt dat, wanneer men nog buiten wil oogsten, vroeg planten raadzaam is. Mogelijk, dat met een warmere zomer dan die van 1956
ook planten tot half mei goede resultaten geeft, doch later planten zal
voor bloei in de open grond beslist afgeraden moeten worden. Om voor
de later geplante partijen de bloemen nog tot ontwikkeling te laten komen,
werden alle planten omstreeks oktober opgenomen en overgeplaatst in
de kas. Hier groeiden ze weer spoedig aan en was het opvallend, dat
ook van de later geplante partijen de stengel zich forser ging ontwikkelen,
zodat daarna normale kwaliteit gesneden kon worden.
Conclusie:
Proeven genomen om meer inzicht te krijgen in de teelt van Ornithogalum thyrsoïdes gaven als resultaat:
a. met zaadwinning werden nog geen resultaten bereikt.
b. het overhouden van oude bollen was goed mogelijk, hoewel nog geen
positieve gegevens werden vastgesteld t.o.v. de juiste bewaartemperatuur. Ook was het mogelijk reeds gebloeid hebbende bollen direct
door te telen.
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c. Kralen welke altijd in grote hoeveelheid aanwezig zijn, kunnen worden
doorgeteeld.
d. Door later te planten werd een verschuiving van de bloei verkregen,
overplaatsen van de planten onder glas was echter noodzakelijk. Bij
de bewaring treedt echter spoedig schimmelvorming op.
PRUNUS

TRILOBA

De invloed van het weer op het forceren
J. Marchai

Het is bekend dat seringen die vroeg in bloei worden getrokken a.h.w.
doorgroeien, wanneer het blad in september-oktober kunstmatig wordt
verwijderd. Naarmate de struik meer in rust gaat, gaat ook de bloemknop
vaster zitten tot het moment dat het blad van nature wordt afgestoten.
Daarna gaat het forceren steeds gemakkelijker en kan met lagere trektemperaturen worden volstaan.
Dit jaar is een proef opgezet om na te gaan of dit ook zou gelden bij
Prunus triloba. Vanaf 5 oktober werden elke 4 dagen 4 struikjes binnengezet, waarvan 2 exemplaren boven de 5 ° C en 2 boven de 2 ° C geplaatst werden. Op 29 november werd met forceren begonnen. De groepen toonden een zeer groot verschil bij het forceren. De groepen die in
oktober waren binnengezet, vertoonden slechts hier en daar één bloempje,
terwijl de groepen van 2—17 november alleen bloeiden in de top. De
groep van 22 november was goed, terwijl de controlegroep en de groep
van 26 november zeer goed in bloei kwamen.
Het bleek dus, dat zeer vroege trek als bij de sering niet mogelijk is
en dat een periode van lage temperatuur vermoedelijk noodzakelijk is.
De groepen, die minsten 267 uren een temperatuur lager dan 5 ° C hadden gehad, gaven een goed resultaat. Of deze grens van 5 ° juist gekozen is, is uiteraard niet bekend. Deze zelfde groepen hadden 154 uren
lager dan 2 ° C en 98 uren lager dan 0 ° C gehad. Deze temperatuurmetingen zullen in de toekomst worden voortgezet om eventueel te kunnen
komen tot een juist advies omtrent de tijd van aanvang van het trekken.
Phaenologische waarnemingen over de Prunusboorder
J. Marchai

Ook dit jaar zijn weer waarnemingen verricht om het juiste tijdstip
van bestrijding te bepalen van de vlinders der Prunusboorder (Enarmonia
woeberiana). Ook nu werden de aangetaste koppen over 4 kooien verdeeld en werden de volgende aantallen aangetroffen:
datum
10—16 april
17—23 „
24—30
1— 7 mei
8—14 „
15—21 „
22—28 „
29 mei—3 juni
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Enarmonia

Omorgus

12
11

2
4

„

8
15
10
3
2
3

5
4
—
2
—
—•

De vlinder Alabonia werd in het geheel niet gesignaleerd.
De waarschuwingen werden verzonden resp. 16 april en 14 mei, wat
uitermate vroeg was. Misschien is het vroege uitvliegen te wijten aan
het laat trekken der struiken, waarvan de koppen werden afgehaald. Deze
struiken waren in de 2e helft van maart getrokken en werden eind maart
buiten gezet, waarna direct de koppen afgezaagd en in de kooien geplaats werden. Door deze abnormale vroege verschijning was ook de
correlatie tussen bloeitijd van verschillende heesters en het uitkomen der
Prunusboorders dit jaar niet aanwezig. De bloeitijd van deze heesters viel
ongeveer 14 dagen later.
Daar de aantasting ieder jaar geringer wordt door een tijdige bespuiting enerzijds en door vervanging van oude aangetaste struiken anderzijds, is het juiste tijdstip van bespuiting van veel belang om de goede
resultaten te kunnen behouden. In het vervolg zullen de aangetaste koppen
daarom of van vroeg geforceerde struiken of van ongetrokken struiken
genomen moeten worden.

ROOS
Onderstammenprœf met enkele nieuwe rassen (1954)
W. v. Marsbergen
Deze proef heeft nu 3 jaar gestaan en werd dit jaar beëindigd. Een
bezwaar van deze proef was dat de vakjes slechts in enkelvoud geplant
konden worden. Daar de struiken op de onderstam canina aan de lichtzijde van de kas waren geplant steken de uitkomsten vooral in het laatste
zon-arme jaar waarschijnlijk gunstig af ten opzichte van de andere onderstammen.
R. laxa stond wat licht betreft op de minst gunstige plaats.
Totvny Gold
De goede resultaten in het eerste jaar op laxa hebben zich in de volgende jaren niet gehandhaafd. W e l was de kleur van de bloemen steeds
iets beter. Het grote aantal Ie soort bij de totale optelling van de 3 jaren,
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het grote aantal lange takken in
het eerste jaar. Op canina waren de uitkomsten over 3 jaar zeer goed. In
totaal zijn hiervan de meeste rozen gesneden. Het laatste jaar gaf deze
onderstam zelfs de meeste lange takken, wat zoals reeds is opgemerkt
toegeschreven kan worden aan de lichtere standplaats.
Golden Masterpiece
Deze roos heeft bij de kasrozen-kwekers reeds afgedaan omdat het
aantal bloemen, dat gesneden wordt te laag is. Een groot bezwaar van
de bloem is daarbij dat zij te snel openbloeien.
De onderstammen Canina en Bröggs gaven de beste resultaten.
Detroiter en Schlösser's Brilliant
Deze twee vrijwel gelijke rassen hebben geen plaats gevonden in het sortiment in de praktijk. Vooral de minder goede houdbaarheid op water is
van deze rozen een bezwaar. Vooral de laatste 2 jaar is de productie op
laxa teruggelopen. Op canina en Bröggs waren de uitkomsten goed. Ook
op rubiginosa zijn de resultaten bevredigend.
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New Yorker
Deze roos heeft zeer goed voldaan. Het is een snelle groeier en geeft
een goede productie, terwijl de kleur zeer mooi rood is. In het najaar kan
de kwaliteit teruglopen.
Van alle rassen welke in deze proef waren opgeplant gaf deze roos de
meeste bloemen. Het aantal bloemen was het laatste jaar op canina, can.
Bröggs en rubiginosa vrijwel gelijk. De meeste Ie kwaliteit werd gesneden van canina, direct gevolgd door rubiginosa.
Totaal over 3 jaar gaf Bröggs niet alleen het grootste aantal bloemen
maar ook de meeste Ie kwaliteit. O p laxa werden de minste bloemen
geoogst.
Bravo
Deze roos viel als kasroos niet mee vooral omdat de stelen erg kort
blijven. Het laatste jaar was de productie het hoogst op rubiginosa. De
meeste lange takken gaf canina. Totaal over drie jaar gaf Bröggs de
meeste bloemen en tevens het grootste aantal lange stelen.
Conclusie:
Rosa canina en de selectie Bröggs daarvan blijken goed te voldoen. Uit
deze proef is niet duidelijk naar voren gekomen of Bröggs boven canina
de voorkeur verdient, temeer daar het standplaatsverschil waarschijnlijk
een grote rol heeft gespeeld.
Gezien de resultaten met andere proeven, waarin Bröggs goede uitkomsten geeft, is het waarschijnlijk aan te bevelen Bröggs boven canina
te verkiezen, omdat dit een uitgeselecteerde stam van de canina is, terwijl
de canina niet altijd gelijk van groei is daar de herkomst van het zaad
hierbij een rol kan spelen.
R. laxa heeft niet die resultaten gegeven welke men na het eerste jaar
had kunnen verwachten.
R. rubiginosa blijkt een goede onderstam te zijn waarvan de uitkomsten
over het algemeen weinig afwijken van de R. canina en R. can. Bröggs.
Van de opgeplante rassen blijken Golden Masterpiece, Detroiter,
Schlösser's Brilliant en Bravo minder geschikt te zijn als kasroos.
Onderstammenproef met enkele nieuwe rassen (1956)
W . v. Marsbergen

Dit jaar werden opnieuw een aantal nieuwe rassen op verschillende
onderstammen geprobeerd. De proef is nu in tweevoud opgezet.
Als nieuwe rassen werden opgeplant:
Message (wit).
Montezuma (zalmrose).
Tiffany (rose).
Baccara (oranjerood ).
De volgende onderstammen werden gebruikt:
R canina; R canina ,Bröggs'; R canina ,inermis'; R canina .Polmeriana'
(.Polmers').
De tellingen werden uitgevoerd zoals dit ook bij de andere proeven is
gedaan.
Message
Dit is een bijzonder mooie witte roos. De kleur is bijna zuiver wit en
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de bloemen hebben een goede vorm. De steellengte en de stevigheid van
de steel zijn soms erg verschillend.
Het grootste aantal rozen werd gesneden op inermis; canina en Polmeriana gaven het hoogste percentage Ie kwaliteit.
Montezuma
Een groot bezwaar van deze overigens goed groeiende en mooie roos
is dat de bloemen over het algemeen slecht op water open komen. Hierdoor zal de interesse voor deze roos niet groot zijn. De onderstammen
inermis en polmeriana gaven het grootste aantal bloemen. Vooral bij
inermis was het aantal Ie kwaliteit hoog. In verband met ziekteverschijnselen is zeer strenge selectie bij de vermeerdering noodzakelijk.
Tiffany
Een sterk groeiende lichtrose roos met grote knoppen en een goede bloemvorm. Het aantal bloemen is vrij goed. De kleur is soms erg licht, terwijl
deze de neiging hebben om iets blauw te verkleuren.
In tegenstelling tot de voorgaande rassen gaf deze roos op inermis de
laagste productie, al is het verschil niet groot.
Eerste kwaliteit werd vooral gesneden van inermis en polmeriana.
Baccara
De goede groei, de aparte bloemkleur en de zeer goede houdbaarheid
op water hebben naast de hog prijzen di voor de bloemen gegeven werden, tot gevolg gehad dat deze roos in de praktijk op grote schaal is aangeplant.
De bloemproductie is hoger dan van Happiness, het gewas is echter
meer witgevoelig. De resultaten van deze roos op Bröggs waren althans
het eerste jaar opmerkelijk goed, zowel wat het totaal aantal als het aantal Ie kwaliteit betreft. Inermis gaf een veel lagere productie.
Het is de bedoeling dat deze proef enige jaren wordt aangehouden.

Onderstammenproei Polyantha's
W. v. Marsbergen
Ook met polyantharozen werd dit jaar een proef opgezet. Daar in de
praktijk bleek, dat er verschillen bestonden tussen de rassen Dorus Rijkers en Queen Lucia op de onderstam multiflora werden deze twee rassen
voor de proef gebruikt.
Deze werden geprobeerd op de volgende onderstammen:
Rosa canina
„Bröggs"
multiflora scherp
glad
,. rugosa
,, canina ,,Succes"
„Polmeriana".
De proef is in tweevoud opgezet, zodat van elke onderstam 2 vakjes
zijn geplant (per vak 48 struiken).

Doms Rijkers
De uitval bij dit ras was zeer gering. Dit waren in totaal slechts 4
planten, waarvan 4 op R. multiflora glad en 1 op R. can. Succes. Het
grootste aantal bloemen werd gesneden van R. can, Polraeriana, terwijl
op R. muit. scherp de meeste Ie kwaliteit werd geoogst. Hieruit blijkt
wel de sterke groei van deze onderstam.
Queen Lucia
Aanzienlijke uitval trad op bij R. muit. scherp. Dit was in de praktijk
reeds opgevallen. Over het algemeen was de uitval bij deze roos iets
groter dan bij Dorus Rijkers, hoewel het beperkt bleef tot 1 à 2 struiken
per vakje. Alleen bij R. can. Polmeriana trad geen uitval op.
Het grootste aantal rozen werd gesneden van de struiken op R. rugosa.
Het grootste aantal bloemen werd op deze onderstam in de mindere kwaliteiten gesneden. Op .Succes" was het aantal le en 2e kwaliteit zeer
gering. Een zeer goede indruk maakte Polmeriana. Hierop werden de
meeste Ie kwaliteit bloemen gesneden terwijl ook het totaal aantal gunstig is.
Bij voorgaande proeven is gebleken dat men na 1 jaar nog geen conclusies kan trekken.
Oriënterende proef met onderstemmen
W . v. Marsbergen

Deze proef met struiken, welke afkomstig waren van een onderstammenproef van het Instituut voor veredeling van tuinbouwgewassen in
Wageningen, stond dit jaar voor het 2e en laatste jaar.
Daar van elke onderstam slechts 15 planten verdeeld over 3 vakjes
werden uitgeplant, is deze proef slechts als oriënterend te beschouwen.
Het is daarom niet mogelijk hieruit een conclusie voor de praktijk te
trekken.
Derhalve laten wij hier alleen een tabel volgen waarin het aantal gesneden bloemen, verdeeld in 4 kwaliteiten zijn opgenomen en tevens de
gemiddelde cijfers van de 3 vakjes. Achter het totaal gemiddelde is tussen
haakjes het totaal gemiddelde van het vorig jaar geplaatst.
Parel van Aalsmeer
50 cm
1. R. can. Senff
2. R.rubiginosa
3. R. can. Schmiths Ideal
4. S R. canina
5. R. can. Bröggs
. .
6. "R. can Pfänder
7. R. mult, jap
8. R. can Heins. Record
9. R. canKauth
10. R. multiflora
11. R. can. inermis
. .
12. R. can. polmeriana .

5.3
9
. . 8.3
10
. .
10
7
8.7
. . 10
8.3
9.7
. .
10.3
. . 13.3

40 cm

Gemiddelde per vak
30 cm
20 cm

10.7
10.7
9.3
12
13
10
10.7
10.7
14
10.7
13.3
14.3

* Van deze onderstammen is slechts 1 vakje beplant.
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11.3
12
11.7
23
14
21
15.3
17.7
10.7
14.7
12.3
19

25.3
23.3
27.3
21
19.3
26
31.7
29
22.3
28
25.7
29.7

totaal
52.6(28)
55 (33.7)
56.6(26)
66 (29)
56.3(33.4)
64 (30)
66.4(31)
67.4(35)
55.3(31.9)
63.1(30.1)
61.6(21.7)
76.3(33)

Tawny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gold

R. can. Senff . . .
R. rubiginosa . . .
R. can. Schmiths Ideal
R. canina
. . . .
R. can. Bröggs
. .
R. can. Pfänder . .
R. mult. jap.
. . .
R. can Heins. Record
R. can Kauth . . .
R. multiflora . . .
R. can. inermis
. .
R. can. polmeriana

. 4
. 8.3
. 6.3
. 9
. 12
. 5
. 7.7
. 8
. 8.7
. 10
. 12.3
. 7

6.7
9.3
12.7
9.5
13
15.3
10
12
11
7.7
10.7
19.7

15.3
16.3
11.3
9.5
13.1
15.3
16
19.3
16.7
17.7
8.3
10.3

46.7
54.3
44.7
45.5
54.7
51
53
57
52.7
38
44.7
65.3

72.7(78.3)
88.2(57.6)
75 (69)
73.5(55)
92.8(82)
86.6(66)
86.7(67.3)
96.3(69)
89.1(69)
73.4(68.6)
76 (63.7)
102.3(86.6)

Rassenvergelijking van nieuwigheden
W. v. Marsbergen
De nieuwigheden welke in 1955 werden opgeplant zijn dit jaar opnieuw beoordeeld. Behalve de rassen die vorig jaar voor verdere aanplant
werden uitgekozen, heeft het 2e jaar geen andere rozen opgeleverd om
grotere proeven mee op te zetten.
Van de rassen welke vorig jaar werden uigekozen zijn Montezuma,
Message, Baccara en Tiffany op verschillende onderstammen uitgeplant.
Hierover zijn de resultaten elders in dit verslag opgenomen.
Van de rozen waarvan in 1955 reeds 50 struiken werden uitgeplant
volgen hieronder enkele gegevens over het 2e jaar.
Sneeuwprinses' (J. H. Wendel, Noorden)
Ook het 2e jaar heeft deze witte polyantharoos goed voldaan. Na het
snijden kwamen de ogen steeds weer goed terug, terwijl de trossen steeds
behoorlijk waren. Van deze roos zal op het proefstation een kas worden
volgeplant.
Volcano (A. Ofrnan, Haarlemmermeer)
De groei bleef steeds goed. Het aantal gesneden rozen was zeer goed.
Het blijft een bezwaar dat deze roos zeer gevoelig is voor meeldauw.
Wanda (A. Noordam, Aalsmeer)
De kleur van de licht zalmrose bloemen was soms zeer wisselend. De
knop is over het algemeen klein. De groei was steeds goed.
Pink Spiral (G. Maarse Jbzn, Aalsmeer)
De lange, vrij slappe takken, waarvan de nekken dikwijls krom zijn,
maken deze roos minder geschikt als snijroos. De rose kleur en bloemvorm waren goed.
President Eisenhower
Door de zeer sterke gevoeligheid voor meeldauw is deze roos niet voor
de kasteelt aan te raden.
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Mardi Gras
Deze mooie rode roos groeide over het algemeen vrij goed. In de zomer
groeiden de ogen niet altijd weer goed uit. In het najaar was het gewas
niet zwaar. Deze roos is op kleine schaal te proberen.
De rassen Pretoria, Beauté, H.R. 95 (Satisfaction) en 0.1 (Soroptimist), welke vorig jaar ook voor ruimere opplanting werden uitgekozen,
konden dit jaar niet voldoende beoordeeld worden, omdat de groei in
dezse kas te wensen overliet. In deze kas waren ook bijna 100 nieuwe
rassen opgeplant, die in het voorjaar van 1956 werden ingezonden. Alle
struiken worden nu in en andere kas overgeplant.
Ondanks de minder goede groei zijn de rassen Bingo en Tonga uitgekozen om een groter aantal van op te planten, terwijl met de roos Satmir een hele kas beplant zal worden. Alle drie zijn rode rozen.
Spintbestrijding in polyantha-rozen
Drs. W. Helle

In mei 1956 werden een aantal nieuwe middelen geprobeerd op door
spint aangetaste Polyantha-struiken. Deze struiken waren in sterke mate
aangetast en stonden in direct contact met elkaar, zodat re-infecties gemakkelijk plaats konden vinden.
Zoals bekend , treedt parathion-resistentie vooral op bij spintmijten in
Polyantha-rozen (vgl. jaarverslag 1956, blz. 68).
De in deze proef gebruikte mijten waren in hoge mate ongevoelig voor
de normale parathiondosering van 0,1 %.
In de hieronder volgende opsomming van middelen zijn tevens de resultaten besproken. De controles na behandeling geschiedden resp. na 3,
7 en 14 dagen.
Ekatin, gespoten 0,1 % en 0,2 %. In beide doseringen was het resultaat
vrijwel nihil.
Gegoten 50 cc per struik van een 0,1 % en een 0,2 %-ige oplossing.
Ook op deze wijze toegepast (ekatin is n.1. een systematisch werkend
middel, dat dus door wortel en blad in de sapstroom opgenomen moet
worden) kon van geen effect gesproken worden. Gezien de chemische
verwantschap tussen ekatin en parathion is dit weinig verwonderlijk.
Isolan-Pyrazoxon, gespoten 0,1 %. Resultaat nihil in alle controles.
Gegoten 50 cc per struik van een 0,05—0,1 en een 0,2 %-ige oplossing. In geen van deze drie doseringen kon iets van een spintdodende
werking bespeurd worden.
EPN, gespoten 0,15 %. Ofschoon E P N wel enige doding liet zien in de
eerste controle, was deze werking te gering.
(Zie verder onder „Nieuwe insecticiden").
Endrin, gespoten 0.25 %. Geen effect.
Pheukapton m.o. gespoten 0,1 en 0,2 %. In de lage dosering bleek de
werking matig. In 0,2 % oplossing was de doding 90—100 %, (dus
goed) bij de eerste controle. De werkingsduur van pheukapton schijnt
echter kort te zijn, daar na twee weken de spintpopulaties zich via uitgekomen eieren vrijwel hersteld hadden.
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Samenvatting: Een aantal nieuwe acariciden werden getest voor eventuele toepassing tegen parathion-resistente spint (Tetranychus urticae)
in Polyantha-rozen. De middelen Ekatin, Isolan-Pyrazoxon, E P N en
Endrin bleken onbruikbaar. Pheukapton m.o. liet in 0,2 %-ige dosering
een iets gunstiger beeld zien.

SAINTPAULIA
Rassenvergelijking
R. J. Schmitt
Tijdens de eerste maanden van 1956 werd een proef voor rassenvergelijking opgezet van een vijftal variëteiten van Saintpaulia's.
De volgende rassen werden in cultuur genomen: Wilma, Blue Girl,
Blue Boy, Blaues Märchen en een selectie van de gewone algemeen gekweekte Saintpaulia ionantha, dus uitsluitend blauwe, enkelbloemige
rassen.
Van elk ras werden 50 planten betrokken.
Het was jammer dat bij de verschillende rassen, die van een drietal
kwekers werden betrokken, niet op hetzelfde moment van ongeveer gelijkmatig materiaal kon worden uitgegaan. Daardoor was geen nauwkeurige
vergelijking mogelijk, wat betreft de groeikracht, vroege bloei, enz. van
deze cultivars.
Een enkel ras had ook nogal te lijden door aantasting van bladaaltjes,
die overigens te bestrijden zijn door de planten te bespuiten met 0,2 %
van een 15 % parathion-emulsie. De teelt had onder normale omstandigheden in de kas plaats, gecombineerd met andere Gesneriaceae als Gloxinia's en Gesneria's.
Wilma: Van de rassen die bij deze proef waren betrokken heeft deze
naar het ons voorkomt wel de lichtste kleur (hoewel de kleurverschillen
onderling niet groot waren). Het blad van deze variteit is meer normaal
groen dan van de gewone Saintpaulia ionantha. De indruk werd gewekt,
dat het ras Wilma iets vroeger kan bloeien dan de andere variëteiten, die
bij deze proef waren betrokken. Is niet zaad-constant en moet dus door
middel van bladstek worden vermenigvuldigd.
Blaues Märchen: Een Saintpaulia van Zwitserse afkomst. Deze variëteit groeit nogal los of ,,wild", althans de bouw van de plant vinden we
nog niet ideaal. De kleur van dit ras is nog niet uniform en er kwamen
blauwe tinten bij voor. Mogelijk is dit ras door selectie nog wel wat te
verbeteren. De voortplanting door bladstek blijft natuurlijk altijd nog
mogelijk.
Blue Girl: Deze wordt alleen door bladstek vermenigvuldigd, de
zaadwinning schijnt wel mogelijk te zijn, maar de nakomelingschap is dan
nogal variabel wat de bloemkleur betreft. Bij vermenigvuldiging door
middel van bladstek zijn de planten als geheel gelijkmatig diepblauw van
kleur. Zowel de bloemstengels als het blad van deze variëteit staan iets
rechter dan b.v. van de hier algemeen gekweekte Saintpaulia ionantha.
Opvallend is ook nog de witte vlek in het midden van het blad.
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Blue Boy. Ook deze variëteit wordt alleen door bladstek vermenigvuldigd omdat ze niet raszuiver zou zijn; ook de zaadwinning zou minder
vlot gaan. De groeiwijze is iets losser dan de vorige. De kleur is vrij constant helderblauw.
De gewone Saintpaulia ionantha, die in ons land verreweg het meest
gekweekt wordt is behoorlijk zaadvast. Deze wordt ook wel eens aangeboden als Saintpaulia ionantha Amethyst en mogelijk ook nog wel onder
andere namen. De kleur van deze is helder tot donker blauw, het komt
ons voor dat sommige selecties wel eens iets lichter van kleur zijn dan
van de Saintpaulia Blue Girl, maar mogelijk spelen temperatuursverschillen of andere factoren hier ook nog een rol.
Zoals reeds werd opgemerkt kwam het materiaal in de kas niet gelijktijdig in bloei. In hoeverre de ene variëteit beter doorbloeit dan de andere
en dus als kamerplant beter geschikt zal zijn, kan alleen in de huiskamer,
of in een omgeving welke hiermee enigszins overeenkomt met gelijkwaardig materiaal worden uitgeprobeerd en dit zal zich ook over een langere
periode moeten uitstrekken.

SERING
Chemische onkruidbestrijding
J. Marchai

In aansluiting op de proef van vorig jaar zijn enkele nieuwe middelen
en mengsels geprobeerd. De volgende middelen werden verspoten tussen
een Ie jaars gewas op 24 mei:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

D.N.C. % % + Cl.I.P.C. 0.6 %
V.B.C. iy2 % + D.N.C. % %
V.B.C. iy2 % + D.N.C. % % + Cl.I.P.C. 0.6 %
V.B.C. 7]/2 % + Cl.I.P.C. 0.6 %
controle
E.H.1 0,4% (na 2 maanden toegevoegd)

In onderstaande tabel zijn de resultaten verzameld:
middel

werkingsduur

stand van het
gewas

onkruidvegetatie

A

2—4 weken

goed

B

2—4 weken

goed

C
D

5—7 weken
2—4 weken

goed
goed

E

—

matig

na enkele weken veel
kruiskruid
na enkele weken
veel gras
zeer lang geen onkruid
na enkele weken veel
kruiskruid
zeer sterke onkruidvegetatie

De proef was in drievoud opgezet. Elk object was 10 m2 groot en
hierop werd 1 liter vloeistof verspoten.
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Na 2 maanden werd de gehele proef gewied en geschoffeld en daarna
opnieuw bespoten op 26 juli. Bij de groepen A en D werd EH X toegevoegd, een middel dat speciaal werkt tegen kruiskruid. De groep B werd
aangevuld met Cl.I.P.C. 0,5 %. Hierna bleven alle vakken 5—7 maanden praktisch onkruidvrij.
Bij gebruik van Chemische onkruidbestrijding zal men eerst moeten
vaststellen welk onkruid er voor komt en aan de hand daarvan een mengmiddel toevoegen, b.v.
Cl.I.P.C. voor gras en muur
EHi
voor kruiskruid.
Deze middelen dienen te worden verspoten met V.B.C, en/of D.N.C,
al naar de stand en de soort van het onkruid.
Conclusie:
Chemische onkruidbestrijding tussen seringen leidt tot volledig succes,
wanneer voldoende rekening wordt gehouden met de stand en de samenstelling van de onkruidflora. Gespoten werd met V.B.C, en/of D.N.C,
vermengd met Cl.I.P.C. (bij veel grassen en muur) of met EH X (bij
veel kruiskruid).

SNIJGROEN
Waterculfuur van Asparagus plumosus
A. A. Steiner

De in 1955 verkregen indrukken betreffende de invloed van de osmotische waarde van de voedingsoplossing op de groei van Asparagus plumosus werd nader bevestigd, 's Winters worden de beste resultaten
verkregen bij 0,25 atm. 's Zomers is deze oplossing te snel uitgeput, waardoor 0,5 atm. betere resultaten geeft. De oplossingen werden echter
slechts om de vier weken ververst. Het is zeer waarschijnlijk, dat 0,25
atm. toch betere resultaten kan geven, mits vaker wordt ververst. Bij 0,9
atm. treedt sterke groeiremming op.
Een systematisch onderzoek van voedingsoplossingen van een zelfde
totale ionenconcentratie, maar met uiteenlopende onderlinge ionenverhoudingen gaf weinig verschil in de ontwikkeling. De oorzaak hiervan
ligt hoogstwaarschijnlijk in de mogelijkheid, dat de waterkultuur als zodanig reeds een algemene groeiremming geeft (zuurstofvoorziening). De
ontwikkeling is ml. in grindkultuur belangrijk beter.
Asparagus plumosus blijkt zeer gevoelig voor een gebrek aan sporenelementen. Hoewel niet met p.a. zouten werd gewerkt traden dode punten
op aan de veren en ratnken in die vakken waarbij geen A — Z oplossing
van Hoagland werd toegevoegd. Hier was echter wel mangaan, koper,
zink en borium toegediend. De dode punten moeten derhalve veroorzaakt
zijn door een gebrek aan één of meer van de zgn. potentiële sporenelementen uit de A — Z oplossingen.
Een duidelijke invloed van de samenstelling van de voedingsoplossing
op de verhouding „ranken" : „veren" kon niet worden geconstateerd.
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W e l staat vast, dat een goed groeiende plant in het algemeen relatief
meer ranken vormt dan een plant die onder minder gunstige omstandigheden staat, voor zover dit de kwestie van de voeding betreft.
De resultaten van deze proef zijn nog niet in details uitgewerkt. In
de loop van 1957 zal hierover een rapport verschijnen.

VIOLEN
Bestrijding van de violengalmijt in Viola cornuta
Drs. W. Helle

De cultuur van Viola cornuta wordt de laatste jaren zeer gedrukt door
de violengalmijt (Eriophyes violae). De mijt veroorzaakt een achteruitgang in groei, verder blad- en bloemmisvorming.
Al eerder werd gepoogd (o.a. met systox, pestox, parathion) een afdoende bestrijding te vinden, echter zonder resultaat.
Gezien het succes, waarmee middelen met een lang residueel effect als
bijv. endrin tegen soortgelijke dunhuidige mijten gebruikt werden, is een
proef opgezet met dieldrin, endrin en kelthane.
Vijf groepen van gelijkmatig aangetaste planten werden behandeld
met onderstaande middelen:
spuntpercentage
Dieldrin m.o.
0,1 %
Dieldrin m.o.
0,2 %
Endrin
m.o.
0,25 %
Kelthane m.o.
0,25 %
Water
controle
Data bespuitingen
31 juli 1956
21 aug. 1956
Controle 7 sept. 1956
% aan getaste bladeren
Dieldrin m.o. 0,1 %
15—20
Dieldrin m.o. 0,2 %
0
Endrin
m.o. 0,25 %
0
Kelthane m.o. 0,25 %
10
Controle
50—75
Kelthane bleek schadelijk te zijn: verbranding van bloem en blad, gevolgd door bladval en necrose. Dieldrin en endrin gaven geen nadelige
gevolgen.
Daar het gebruik van endrin beperkt moet blijven voor toepassing onder glas dient aan de bestrijding d.m.v. dieldrin de voorkeur gegeven
te worden gezien ook de mindere giftigheid van dieldrin t.o.v. endrin.
Samenvatting:
Uit een proef met kelthane, dieldrin en endrin bleken de laatste twee
middelen bruikbaar bij de bestrijding van de violengalmijt. Gezien beperkende bepalingen inzake het gebruik van endrin, alsmede de hoge
giftigheid van endrin, moet dieldrin in een spuitpercentage van 0,2 %
(20 cc op 10 1. water) geadviseerd worden. Het valt aan te raden de
behandeling te herhalen met een spuitinterval van 3 weken.

Onkruidbestrijding voor de opkomst van het gewas
J. Marchai

Evenals vorig jaar werd een proef genomen in violen en wel met
Aamergens en C.M.U. in verschillende concentrate's. De proef werd in
3-voud opgezet.
objecten

resultaten

A Aamergens 4 %
B
6%
C
,.
4 % + Cl.i.p.c. 0.4 %
D C.M.U. 0.1 %
E
„ 0.15 %
F
„ 0.1 % met extra water
G Controle

zeer goed
goed
slecht
matig
matig
zeer slecht
zeer slecht door het onkruid

De oppervlakte der vakjes was 1 m 2 , de hoeveelheid vloeistof per
vakje 100 cc, dus 1 liter per 10 m2. Object F kreeg na de bespuiting
gedurende 2 weken dagelijks 1 liter water De violen werden op 16 mei
gezaaid en de objecten A — C op 24 mei, D — F op 17 mei gespoten.
Conclusie:
Evenals het vorige jaar werden zeer goede resultaten verkregen met
onkruidbestrijding op zaaibedden van violen met Aamergens 4 %. C.M.U.
beschadigde het gewas sterk, vooral wanneer extra water werd gegeven.

ONDERBEVLOEIING P O T P L A N T E N
P. v. d. Zwaard

Het doel van deze proef is, na te gaan in hoeverre het mogelijk is, bij
de pottencultuur het water geven te mechaniseren. O.a. werden proeven
opgezet met het in bloei trekken van Hortensia's en daarna met de cultuur van Cyclamen. Opzet proef: a. Constante waterstand; b. Stuwende
bevloeiing; c. Controle: planten op waterschotel.
Om een bevloeiingsproef op te zetten is het nodig, over een waterdichte
tafel te beschikken. Dit werd op vrij eenvoudige wijze verkregen. Van
een tafel, die normaal gebruikt werd voor het inkuilen van potplanten,
werd de turfmolm verwijderd en daarna waterdicht gemaakt door de
bodem af te dekken met plastic. Om de juiste breedte te verkrijgen werden
twee stroken aan elkaar geplakt, door middel van plasticlijm.
Het proefvlak met de constante waterstand, werd daarna voorzien van
een laagje van ± 2 c m . grind, waar overheen ± 3 cm. rivierzand. Voor
het bepalen van de juiste hoogte van de waterstand, werd aan het begin
van dit proefvlak een klein stukje vrijgehouden. De waterhoogte werd
nu constant op ± 2 c m . gehouden, waardoor dus alleen het grind met
het water in aanraking kwam. Door de capillaire opstijging bleef de zandlaag constant vochtig, met het gevolg, dat wanneer potplanten op het
zand worden geplaatst, deze ook vrij regelmatig vochtig blijven.
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Stuwende bevloeiing: Ook dit vak werd met plastic dicht gemaakt.
Alleen een kleine uitlaat van een paar c m . werd aangebracht, om het
water vanuit de tafel te kunnen afvoeren naar een reservoir, dat onder
de tafel was aangebracht. Het plastic werd ook hier weer afgedekt met
een ± 2 cm. grindlaagje. Op dit grindlaagje worden de potten geplaatst.
Al naar behoefte wordt nu het water uit het reservoir met een klein
pompje tot ± 5 cm. boven de grindlaag gepompt en vloeit daarna automatisch af naar het reservoir. Door de waterafvoer enigszins te belemmeren is het mogelijk het zo af te stellen, dat na elke bevloeiing de planten
een paar uur in het water staan (maximaal 5 cm.) en dus gelegenheid
krijgen vol te trekken.
Afhankelijk van temperatuur, zon en gewas, moet dit elke dag, om de
dag of om de twee dagen herhaald worden. Dit is echter alleen maar een
kwestie van de motor aanzetten. Zowel bij de constante waterstand als
ook bij de stuwende bevloeiing werd een lichte bemesting aan het water
toegevoegd, deze bestond uit 1 gram geconcentreerde samengestelde
kunstmest per L. water.
Conclusie. De eerste oriënterende proeven, die vrijwel het gehele jaar
in beslag genomen hebben zijn zeer gunstig geweest. Het in bloei trekken
van de Hortensia is zowel op constante waterstand als op de stuwende
bevloeiing zeer goed verlopen. Het eindproduct was kwalitatief zelfs nog
iets beter dan de controle. Ook de Cyclamencultuur gaf een gunstige
indruk; ook hier waren de planten op de bevloeiing voor een groot deel
beter dan bij het controle-vak.
Het is gebleken dat met beide systemen goede resultaten te verkrijgen
zijn. Bij de stuwende bevloeiing is echter een bezwaar dat een vrij groot
reservoir noodzakelijk is n.1. ± 1 m3 reservoir per 20 m2 teeltoppervlakte; daarnaast ook nog een waterpompje met leiding. Dit is niet het
geval met de constante waterstand, dit is eenvoudiger en goedkoper te
maken.
Het ligt in de bedoeling om met deze proeven in het komende seizoen
door te ga,an, om meer ervaring met deze systemen op te doen.
N I E U W E INSECTICIDEN IN DE BLOEMENTEELT
Drs. W. Helle

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van bestrijdingsmiddelen,
die de laatste jaren verschenen zijn. Deze middelen zijn op het proefstation getest op hun bruikbaarheid voor de spintbestrijding in de
bloementeelt, waarbij naast de werking vooral ook gelet werd op de
werkingsduur.
Hiernaast werden deze middelen incidenteel geprobeerd op allerlei insecten als bladluis, dopluis, witte vlieg, ijltjes (bladrollers) enz. Naast
het bestrijdingseffect spelen bij de waardering van een middel andere
factoren een grote rol. Z o kan een middel goede kwaliteiten hebben wat
werking aangaat, echter onbruikbaar zijn voor het bloemenareaal doordat
het gebruik grote risico's met zich meebrengt in de vorm van bladval,
bladbezoedeling, bladverbranding, groeiremming en bloemverkleuring.
Deze secundaire factoren spelen in de bloementeelt een veel grotere
rol dan bijv. in de fruitteelt. Nu is het onderzoek naar de phytociditeit
(== de plantbeschadigende werking) een moeilijk punt in het onderzoek
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van een middel, daar vele milieu-omstandigheden als temperatuur, luchtvochtigheid etc. hieraan gepaard gaan.
Derhalve moet de toevoeging over phytociditeit bij de diverse middelen
meer ter oriëntatie dan a/s vaststaand beschouwd worden. Men lette bij
gebruik van een nieuw middel vooral op de juiste dosering en goede menging, hiernaast moet men steeds realiseren dat een snelle verdamping van
het middel (bijv. door te droge lucht, tocht of een te hoge temperatuur)
zelfs een onschuldig middel phytocide kan maken!
Bij onderstaande opsomming worden in alfabetische volgorde de verschillende middelen behandeld naar hun werkzaam bestanddeel. Ingeburgerde merknamen zijn met verwijzing tussengevoegd.
Basudine, zie diazinon.
Chloorbenzilaat, beter bekend als Gesaspint, in Aalsmeer in gebruik bij
anjer- en rozenkwekers voor de spintbestrijding, Gesaspint werkt
specifiek tegen spintmijten en is weinig of niet werkzaam tegen insecten. De eidodende werking van Gesaspint heeft weinig te betekenen, terwijl ook de werkingsduur kort is (hoogstens 2 dagen). Een
enkele bespuiting met Gesaspint is dus niet afdoende om een spintaantasting volledig op te ruimen. Dit lukt beter indien het gemengd
wordt met een ovicide ( = eidodend) middel als bijvoorbeeld Tedion.
Toch is Gesaspint een bruikbaar middel, daar de directe doding (dus
tijdens en vlak na de bespuiting) zeer goed is. In gevallen van parathion-resistentie komt Gesaspint zeer in aanmerking, daar de werkingsstof niet de minste chemische verwantschap met parathion
vertoont.
De phytociditeit is een precair punt. In verschillende praktijktoepassingen in rozen is beschadiging geconstateerd, in de vorm van bladval en -verbranding (bijv. in Dorus Rijkers, Geheimrat Duisberg,
Tawny Gold, Roselandia e.a.). In anjers is met Gesaspint nog geen
beschadiging geconstateerd.
Gesaspint kan gespoten (10 cc op 10 1water) en verneveld worden
(180—200 cc op 1000 m 3 ) . De giftigheid van Gesaspint is gering.
Chloorparicide, in de verkoop onder de naam Chlorocide. Chlorocide is
zeer werkzaam tegen spinteieren en heeft een lange werkingsduur
(± 4 weken), zodat het bij de spintbestrijding in anjers en rozen in
aanmerking zou komen, indien Chlorocide niet zo phytocide was.
Op anjers en rozen is dit middel niet veilig en moet derhalve ontraden
worden. Onder de naam van Septacin is een mengsel van chlorocide
met malathion in de handel (als spuitvloeistof en als stuifpoeder).
Het voordeel van zo'n mengsel zou natuurlijk zijn dat zowel spint als
allerlei insecten (bladluizen etc.) bestreden kunnen worden. De
chlorocidecomponent maakt het gebruik van Septacin in de bloementeelt onveilig (speciaal de spuitvloeistof). Met stuiven is de kans
op schade geringer. De giftigheid van Septacin is gering. Zie voor
de insecticide werking van Septacin onder Malathion.
Chloorthion. Voor de bloemisterij is dit middel zonder meer een aanwinst
te noemen, gezien de geringe phytociditeit. Het levert al in lage dosering (spuitpercentage 0,05 %, dit is 5 cc op 10 1 water) een goede
bladluisdoding op. Het is op het Proefstation herhaalde malen toegepast in Anthurium andreanum en scherzerianum met zeer goed
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resultaat en zonder schade. Ook het gebruik in potplanten als Cyclamen, Cineraria, Sinningia, Saintpaulia, Hedera, Scindapsus enz.
is veilig. De werking tegen witte vlieg is goed, tegen dopluis
redelijk (echter minder dan Malathion). Tegen spint is het minder
bruikbaar, het doodt geen eieren, terwijl ook de spintmijten onvoldoende gedood, worden ook in dubbele dosering. Evenmin is het
tegen bladrollers bruikbaar. Chloorthion is giftig, het wordt verhandeld als spuitvloeistof.
Chlorocide, zie chloorparacide.
Diazinon, beter bekend onder de merknaam Basudine. Te koop als spuitpoeder, spuitvloeistof en als rookmiddel (rookstroken). Het spuitpoeder moet ontraden worden, aangezien bladbezoedeling optreedt.
De spintdodende werking is matig, de luisdodende werking echter
goed. Ook witte vlieg valt met Basudine goed te bestrijden. Voor
bestrijding van wolluis en bladrollers komt Basudine niet in aanmerking.
De phytociditeit van Basudine is gering, hoewel voorzichtigheid toch
geboden is. Toegepast als rookmiddel tegen bladluis in rozen (Tawny
Gold) is een geval van bladverbranding bekend, hetwelk echter aan
bijzondere omstandigheden toegeschreven mag worden. Als rookmiddel is het in anjers zonder nadelige gevolgen toe te passen. De
giftigheid van Basudine is gering.
Ekatin, zie Thiometon.
Endrin, uitsluitend als spuitvloeistof verkrijgbaar, heeft een merkwaardig
werkingstraject. Het is zeer goed bruikbaar tegen Cyclamen- en Begoniamijt in een dosering van 20 cc op 10 1 water; preventief (voorbehoedend) is 10 cc op 10 1 water al afdoende. De werking op spintmijten is nihil. Goed werkt het tegen bladluis en uilen (rupsen) in
Cyclamen. Of het tegen thrips bruikbaar is, is nog niet onderzocht.
Belangrijk is de zeer goede werking van Endrin op bladrollers (ijltjes) in Roos en Cyclamen! De aanbevolen dosering voor ijltjesbestrijding: 20 cc op 10 1water. Gezien de vele gevallen in 1956 van
Parathion-resistentie zal Endrin ook tegen ijltjes z'n diensten bewijzen. Er moet echter met klem op gewezen worden, dat het vernevelen van Endrin verboden en levensgevaarlijk is en bovendien niet
effectief werkt, daar de formulering van het Endrin-mengsel zich
voor deze wijze van toepassing niet leent. Het behoeft geen commentaar, dat in kassen waar naast rozen nog consumptiegewassen
staan als druiven, tomaten e.d., Endrin niet gebruikt moet worden.
De phytociditeit van Endrin is gering, in 0,2 % toegepast is geen
schade ondervonden op Cyclamen, Sinningia, Saintpaulia, Gesneria
en Polyantha-rozen (Dorus Rijkers). W e l moet het spuitinterval
van één maand niet korter genomen worden, daar verbranding en
groeiremming dan niet denkbeeldig zijn.
Endrin is zo niet het giftigste, dan toch wel de gevaarlijkste stof uit
het bestrijdingsmiddelenarsenaal, vooral ook omdat nog geen tegengif bekend is. Derhalve moeten bespoten planten minstens 24 uur met
rust gelaten worden, alvorens er weer in gewerkt kan worden.
In de handel als ,,Liro-Endrin" en „Endrex".
92

EPN (Du Ponts EPN-300), een zeer giftig spuitpoeder, hetwelk in een
spuitpercentage van 0,15 % een goede spintdodende werking heeft.
De werkingsduur is ruim anderhalve week, dus aanmerkelijk langer
dan van Parathion. Voor de spintbestrijding is het echter minder
aantrekkelijk, daar een bespuiting met E P N veelal een hinderlijke
bladbezoedeling oplevert. Bovendien leent het zich niet voor verneveling, aangezien E P N uitsluitend als spuitpoeder verhandeld wordt.
Tegen Parathion-resistente spint is E P N onvoldoende werkzaam.
Isolan, onder de merknaam Primin verkocht, is een goed bladluismiddel.
De ervaringen met Primin zijn nog te gering in aantal om verdere
antecedenten te beoordelen.
Isolan-Pyrazoxon, een spuitvloeistof met systemisch effect, m.a.w. het
wordt in de sapstroom van een plant opgenomen ter bestrijding van
zuigende parasieten. De luisdodende werking van I.P. is goed, de
spintdodende kwaliteiten zijn echter minder duidelijk, daar verschillende proefresultaten elkaar tegenspreken.
De phytociditeit lijkt gering, daar proefsgewijze toepassing in verhoogde dosering (normaal spuitpercentage 0,1 %) geen schade gaf
bij Cyclamen, Kalanchoë, Saintpaulia, Anthurium scherzerianum,
Scindapsus, Ficus pumila, anjers en rozen (Duisberg, Tawny Gold
en Dorus Rijkers). Isolan-Pyrazoxon is giftig.
Malathion, onder diverse merknamen en als spuitpoeder, spuitvloeistof,
stuifpoeder en als rookmiddel in omloop. Het spuitpoeder is minder
geschikt voor toepassing, daar na gebruik een zichtbaar residu op
de planten achterblijft. De spuitvloeistof komt het meest in aanmerking, temeer omdat hiervan nevelkwaliteiten verkrijgbaar zijn en in
deze toepassing in snijbloemen tegen bladluis gebruikt kan worden.
Gespoten is Malathion effectief tegen blad-, dop-, schild- en wolluis.
Verder tegen witte vlieg. Tegen spint werden met Malathion niet
altijd even goede resultaten geboekt. Voor de bestrijding van ijltjes
komt Malathion evenmin in aanmerking. In rookdoosjes (Liro-Malathion rook) is het in combinatie met Azobenzeen aanwezig, en
dan in werking min of meer met Parathion-rookmiddelen gelijk te
stellen. Uiteraard is het in rookvorm niet geschikt om dop- en wolluis te bestrijden, gezien de bestrijding van deze parasieten vooral
aan het residu moet worden toegeschreven, waarvan met roken geen
sprake is.
Malathion-stuif kan gebruikt worden voor preventieve bladluisbestrijding. De phytociditeit van Malathion is minder dan van Parathion, Malathion is bijv. goed te gebruiken in Cyclamen, Kalanchoë,
Gloxinia, Cactus spec, echter niet in varens. De giftigheid van Malathion is gering.
Metasystox, is een iets minder gevaarlijke vorm van systox, met een
soortgelijke werkingsbreedte. Dus geschikt voor de bestrijding van
bladluis, dop- en schildluis (!), wolluis (!) en spint. De beperkende
bepalingen voor gebruik van Systox door de P.D. gesteld, gelden
ook voor Metasystox.
PCPBS en PCPCBS-bevattende middelen zijn ondanks hun goede werking (n.1. op spinteieren) voor de bloementeelt ongeschikt, daar ze
in ongewenste mate phytocide werken (bladverbranding). Ook in
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combinatie met andere middelen (bijv. onder de naam AAspimal)
moet men ze niet toepassen.
Merken: AAspin, Aaspintol, Jebo Spintox, Liro Mitox, Luxan, Murvesco, Nolaspint, Ovoclor, PP-ovicide, Tetrosept, Tri-spintex, Trispintkill en Tricaride.
Tedion, ook wel V 18 genaamd, te koop als spuit- en stuifpoeder, en
sinds kort ook als mengolie. Tedion is een specifiek spintmiddel,
doodt n.1. spinteieren en zeer jonge spintmijten. Verder valt de orchideeënmijt met Tedion te bestrijden. Tegen insecten is Tedion onwerkzaam.
De werkingsduur van Tedion is lang, 3 à 4 weken. De aantrekkelijkheid van Tedion is gelegen in de geringe phytociditeit. Met Tedion
is op geen enkel gewas verbianding geconstateerd, komt dus zeer
in aanmerking voor de spintbestrijding in gevoelige gewassen. Hoewel met Tedion alleen (en vooral in enig „dichte" planten, als bijv.
Anthuriums) een spintplaag te bestrijden valt, is het raadzaam Tedion
te mengen met een middel dat ook volwassen spintmijten doodt (dus
b.v. met Parathion, T E P , Systox of Chloorbenzilaat) hetwelk zonder
bezwaar kan geschieden.
Van belang is Tedion steeds goed te mengen daar het nogal snel
bezinkt en zo residu-vlekken kan geven.
Tedion is voor de mens weinig gevaarlijk.
Thiometon, sinds kort verschenen onder de naam Ekatin, is een systemisch werkend middel. De ervaringen zijn nog te gering in aantal
om over Ekatin een oordeel te geven.

ONKRUIDBESTRipiNG
De specifieke werking van onkruidbestrijdingsmiddelen
J. Marchai

Er valt veel te bereiken met chemische onkruidbestrijding, mits men
de nodige maatregelen neemt en men de juiste middelen op het juiste
moment toepast. Ieder middel heeft zijn eigen werking. Het ene werkt
groeiremmend, het andere groeistimulerend. Z o moet het ene middel verspoten worden bij donker weer en hoge luchtvochtigheid, terwijl een
ander middel weer verspoten dient te worden met warm droog weer. Zo
werkt het ene middel tegen éénzaadlobbigen en tast het tweezaadlobbigen niet aan, terwijl een ander middel precies andersom werkt enz.
1. Alles dodende

middelen.

a. Natrium chloraat (onkruidzout) kan zowel gestrooid als gespoten
worden. Strooien bij regenachtig weer. Heftig werkend middel,
werkt zowel horizontaal ,als verticaal door de grond. Heeft een
grote randwerking en spoelt met water door de grond.
Steeds oppassen voor de wortels van gewassen, die zich onder de
behandelde oppervlakte bevinden. Niet gebruiken op paden tussen
kassen en bakken, alleen op erven en onbeteelde terreinen.
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b. Arsenieten b.v. As2 0 3 o.a. loofdood.
Niet gebruiken op bedrijven of tussen gewassen. Zeer lange nawerking in de grond, en ophoping, waardoor schade kan optreden
aan een volgende cultuur.
c. Oliën o.a. Shell A.D.
Doodt alle groene plantendelen. Heeft een korte nawerking. Probaat middel, maar voor intensief gebruik te duur.
2. Zaalbedbehandeling d.m.v. pre-emet geneesmiddelen.
De z.g.n. versterkte oliën kunnen zeer goed toegepast worden in de
bloemisterij o.a. bij Violen en Freesia's. Hebben een zeer heftige werking, maar zeer kort en zijn na twee dagen geheel uitgewerkt. Alleen
aan te wenden voor opkomst der gewassen. Bij Freesia's kan men
wachten totdat er enige groene puntjes zichtbaar zijn. Doden alle
groene plantendelen, dus niet te laat verspuiten.
Middelen zijn o.a. Aamergens, Shell P.E. 30 enz.
3. Selectieve middelen.
a. Groeiremmers, zoals I.P.C., C.L.I.P.C, C.M.U., E.H. I.
Deze middelen werken remmend op de celstrekking en doden dus
het pas gekiemde zaad. I.P.C. en C L.I.P.C. werken speciaal op
zaden en grassen en muur, terwijl E.H. I alleen werkt tegen kruiskruid. C.M.U. werkt tegen de meeste onkruidzaden, behalve tegen
kruiskruid, weegbree en diepwortelende onkruiden. Heeft een lange
nawerking en kan daardoor zeer schadelijk werken. Al deze middelen alleen gebruiken op advies.
b. Groeistoffen.
M.C.P.A. preparaten werken specifiek tegen tweezaadlobbigen en
kunnen over granen en grassen worden verspoten, het liefst bij
groeizaam en vochtig weer. Bij bloemisterijgewassen alleen te spuiten na advies. Nooit spuiten met wind, daar dit grote schade kan
geven door overwaaien. Spuitmateriaal zeer grondig schoonmaken,
daar een spoortje groeistof grote schade kan geven, wanneer men
later het spuitmateriaal voor een ander doel zou gebruiken. 2—4
D of D.C.P.A. preparaten werken sterk groeistimulerend, zodat
het gewas zich doodgroeit: werkt sterker dan de voorgaande en
daardoor nog eerder schadelijk. Kan gebruikt worden voor bestrijding van moeraskers (Nasturtium palustre), of Aalsmeers
ondergang en andere wortelonkruiden.
Het groeistof middel 2—4—5 T of T.C.P.A. kan gebruikt worden
tegen kweekgras op leegliggende akkers.
c. Selectief-werkende vluchtige oliën.
In de bloemisterij weinig aangewend, in de groenteteelt echter overbekend o.a. Shell W . ; zeer goed grasdodend middel (in jonge
toestand).
d. D.N.C, bevattende middelen, zowel poeders als vloeistoffen, zijn
zeer giftig. Verspuiten met donker weer en hoge luchtvochtigheid,
daar deze middelen via de huidmondjes van het blad worden opgenomen. W e r k t speciaal tegen tweezaadlobbigen, bij hogere dosering ook schadelijk voor éénzaadlobbigen, doch meestal niet
dodend. Wanneer deze middelen worden gemengd met een uitvloeier, wordt de werking effectiever ook op éénzaadlobbigen.
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e. V.B.C. o[ vruchtboomcarbolineum.
W e r k t heftig in op alle groene plantendelen. Wanneer men dit
mengt met D.N.C, geeft dit een algehele doding van de onkruidvegetatie. Na enkele weken is dit geheel uitgewerkt en kan men
eventueel weer zaaien.
f. D.N.B.P.-preparaten
hebben ongeveer dezelfde uitwerking als
D.N.C, producten, hoewel D.N.B.P. zachter werkt, dus minder
inwerkt op één-zaadlobbigen. Kan soms gespoten worden over het
één-zaadlobbig gewas, b.v. over Freesia's, doch alleen na advies.
g. Kaliumcyanaat heeft practisch dezelfde werking als D.N.B.P.;
geeft soms ook schade aan éénzaadlobbigen, terwijl het tweezaadlobbige onkruid klein moet zijn om onschadelijk gemaakt te
worden.
Spuittemperatuur.
Men moet steeds met deugdelijk materiaal werken en het liefst een
aparte spuit voor dit werk reserveren. Wanneer dit niet mogelijk is, dient
men uiterst voorzichtig te zijn als men de spuit moet gebruiken voor andere doeleinden. De spuitapparatuur moet steeds grondig gereinigd
worden na iedere behandeling, speciaal bij oliehoudende middelen, zoals
V.B.C., Shell-A.D. enz. en ook bij D.N.C, en D.N.B.P.
Bij gebruik van groeistoffen moet hieraan extra aandacht worden besteed, daar een spoortje groeistof grote schade kan veroorzaken aan andere gewassen.
Vraagt steed» advies indien U twijfelt. De weersomstandigheden en
het tijdstip van aanwending zijn meestal beslissend voor een goed resultaat. Hiernaast is een juiste concentratie en een goede verdeling van de
vloeistof van het grootste belang. Als laatste is behalve de werking van
het middel ook de nawerking van groot belang i.v.m. schade aan een
volgende cultuur.

CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING
IN ENIGE BOOMKWEKERIJGEWASSEN
J. Marchai
Op 19 juli werd bij donker weer en bij een temperatuur van 20 ° C
gespoten op een bed met Hedera, Taxus, Hibiscus, Cotoneaster en Evonymus. De grond was zeer nat. Ondanks het feit, dat ook over de planten
gespoten werd, werd geen beschadiging geconstateerd.
Op 15 september gecontroleerd, bleek het resultaat als volgt te zijn:
1. C.M.U.
0.1 %
zeer weinig onkruid
2. C.M.U.
0.15 %
geen
3. E.H. 1
0.4%
weinig
,,
4. Cl.I.P.C.
0.4%
weinig
5. Controle
zeer veel
Op hetzelfde bedrijf werd een rij van de volgende gewassen bespoten:
Genista racemosa, Pinus montana, Ilex scherp, Calluna vulgaris fl.pl.
96

Erica med. „Silberschmelze" en Chamaecyperus lawsoniana ,,Tr. v. Boskoop".
Met het middel E H 1 ( was op 15 september geen of weinig onkruid
aanwezig, terwijl bij geen der genoemde gewassen beschadiging geconstateerd werd. Ook met Cl.I.P.C. 0.4 % was de onkruidbestrijding goed,
doch bij Genista trad enige beschadiging op, terwijl bij Erica de bloemknoppen niet aangelegd werden of door de bespuiting verloren gingen.
Met C.M.U. kwam nergens onkruid voor, doch ook hier trad enige beschadiging op bij Genista, terwijl de groeipunten bij Erica verdorden.
Veel onderzoek is hier dus nog noodzakelijk.

HET ONDERZOEK E N D E BEHANDELING
V A N HET KETELWATER
J. H. Croockewit

In het stookseizoen 1955/56 is een behandeling en onderzoek van watermonsters ten behoeve van het gebruik van water in stoomketels en circulatie-verwarmingssystemen, uitgevoerd op een 25 tal bedrijven.
Sedert het begin van deze werkzaamheden in het najaar van 1953 is
de belangstelling van de zijde van de kwekers steeds toegenomen, zodat
dit onderzoek een groter aandeel van de laboratoriumwerkzaamheden
voor zich opeiste.
De verkregen ervaring met de adviezen en medewerking door controleonderzoek, die in bepaalde gevallen werden gegeven door de deskundigen
van de I.C.I. (Holland) N.V. te Rotterdam, de stooktechnicus de Heer
Weyman en Ir. Krijnen van het I.T.T. te Wageningen hebben er toe
geleid, dat in de praktijk met zeer gunstig resultaat de behandeling van
het ketelwater en het water uit het circuit kon worden uitgevoerd.
De werkwijze en de resultaten van het onderzoek zijn in het verslag
1954—1955 reeds vermeld. In de Tuinbouwgids 1956 verscheen in samenwerking met Ir. Krijnen van het I.T.T. te Wageningen een artikel: „Ketelwater en zijn behandeling".
A.

Het onderzoek van het water.
Het ketelvoedingswater werd onderzocht op hoeveelheden van aanwezige alkalische stoffen, hardheid en zoutgehalte. Het circulatiewater
behandeld met „Alfloc" middelen werd bovendien nog onderzocht op
het gehalte aan natriumsulfiet. Voor de uitgevoerde werkwijze en behandelingen kan in hoofdzaak worden verwezen naar het verslag 1954—
1955. De behandelingen omvatten al naar de aard en samenstelling o.m.
het gebruik van een ionenwisselaar, een voorbehandeling volgens het
z.g.n. kalk/soda procédé of een directe behandeling in de ketel als ketelwater met trinatriumfosfaat of Alflocmiddelen. Een en ander is al of niet
gecombineerd toegepast.
Het wateronderzoek en de kennis van de plaatstelijke omstandigheden,
het waterverbruik en een beoordeling van de meest efficiënte, financiële
mogelijkheden zijn noodzakelijk voor het geven van een juist advies.
Op een buiten Aalsmeer gelegen bedrijf waar per dag een grote hoeveelheid water werd gebruikt is de voorbehandeling van welwater in
daarvoor zeer doelmatig ingerichte bezinkbakken met roerinrichting
verder ontwikkeld. Door de medewerking van de I.C.I. is tenslotte een
97

„Alfloc" mengsel samengesteld, dat bij de juiste, thans voorgeschreven
toepassing een ketelvoedingswater van de gewenste juiste samenstelling
levert.
B. De behandeling van het ketelwater.
Deze bestond in hoofdzaak uit de toevoeging van trinatriumfosfaat.
In gevallen waarbij een te hoge alkaliteit daarvan het gevolg zal kunnen
zijn, is een Alflocpoeder geadviseerd waardoor zonder verhoging van de
alkaliteit het fosfaatgehalte toch op peil werd gehouden. In de meeste
gevallen bleek een te hoge alkaliteit een aanwijzing dat het afspuien te
weinig geschiedde. Ook indien het ketelwater is onthard door een ionenwisselaar is het controleren op de juiste werking hiervan noodzakelijk en
verdient het aanbeveling om bij gebruik van het aldus verkregen ketelwater nog Alflocpoeder toe te voegen om eventuele resthardfoeid van dit
ketelwater te verwijderen. Dit bovenstaande advies van de I.C.I, is in
de praktijk bij nader onderzoek, dan ook van grote betekenis gebleken.
C. De behandeling van het water in het
warmwatercirculatiesysteem
lage druk.
Deze behandeling geschiedde met Alflocmiddelen en dit werd geadviseerd, wanneer als stoomketels gebruikte ketels, ketelsteen vertoonden
(bijv. na grondstomen) of als in het gesloten systeem stoornissen waren
voorgekomen, zoals bijv. door aftappen, uitbreiding van het systeem en
het in goede staat behouden van leidingbuizen wenselijk was.
De controle op de uitwerking van de gebruikte middelen berust op het
onderzoek van het water in het circuit.
D.

Bijzondere gevallen van ketelwaterbehandeling.
Buiten Aalsmeer hebben zich nog een tweetal gevallen voorgedaan
waarbij het ketelvoedingswater zeer ongunstig van samenstelling was
(een zeer hoge blijvende hardheid van 20—25 °D) terwijl de mogelijkheid van voorbehandeling en van directe behandeling in de ketel met beperkte stoomruimte ontbrak, voor zover dit het gebruik van de tot dusver
van toepassing zijnde middelen betrof.
Door de technici van het I.C.I. concern zijn voor de behandeling daarvoor andere meer geschikte Alflocmiddelen gebruikt en voor zover na de
stoomperiode een ketelinspectie mogelijk was, is gebleken dat de daarmee bereikte resultaten bevredigend kunnen worden genoemd.
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GRONDONDERZOEK
A.

Grondmonsters

voor onderzoek te

Naaldwijk.

J. H. Croockewit

Voor bepaalde gevallen is een volledig onderzoek niet noodzakelijk.
Ook dit jaar is een ruim gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een
beperkt grondonderzoek tegen geringere kosten.
De volgende monsters werden naar N,aaldwijk verzonden:
Voor volledig onderzoek
Alleen N, P, P.a.z., K, gloeirest, NaCl en pH
Alleen N, P, P.a.z., K, gloeirest, en NaCl
Alleen N, P, P.a.z., K
Alleen N, P, K
Alleen pH, CaCO ; i Fe en Al
Alleen Humus, gloeirest en NaCl
Alleen Gloeirest en NaCl

585 monsters.
5 monsters.
95 monsters.
20 monsters.
3 monsters.
31 monsters.
2 monsters.
1 monster.
Totaal 742 monsters.

Het onderzoek geschiedde ten behoeve van: kwekers binnenland 608
monsters, kwekers buitenland 102 monsters n.1. (Zuid Afrika 3, Duitsland 50, Engeland 15, Schotland 32), Proefstation Aalsmeer 22, overige
(niet afkomstig van kwekers) 10.

1950
1954
1955
1956

767 onderzocht te Naaldwijk;
509
516
608

346
153
148
204

te Aalsmeer.
„
„
„

Na een verminderde belangstelling voor het onderzoek te Naaldwijk
en te Aalsmeer, is in dit jaar het aantal grondmonsters gestegen. Het
totaal aantal was 812 tegen 664 in 1955.
Door de mogelijkheid van beperkt onderzoek steeg het aantal N , P,
P.a.z. K, NaCl en gloeirest monsters dit jaar tot 95 (in 1955: 42). Ook
de verspreiding van briefkaartformulieren voor het aanvragen van grondmonstername, heef goede diensten bewezen.
De verzonden monsters omvatten de volgende grondtypen:
Kasgronden 514, potgronden 83, kuil- en tablettengronden 70, buitengronden w.o. graszodengrond, veengrond, Wilnissergrond, Zevenhovengrond, 57. naaldenbosgrond, bladgrond en verspeengrond 9, grond van
grondmengselproef 6, compostgrond 2, seringenkluitgrond 1.
Het onderzoek geschiedde ten behoeve van de volgende cultures:
Anjers (280 monsters), rozen (273), Cyclamen (32), Hortensia (34),
Gerbera (14), snijgroen (12), Freesia (10), Sering (6), Euphorbia (5),
Begonia, Helleborus, Primula (elk 3 monsters). Diverse overige gewassen
w.o. augurk, Anthurium (2), Azalea, bollen, Chrysant, Cissus, druiven.
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Ficus, klimplanten, Lathyrus (2), Saintpaulia, perzik, Scindapsus, Sansevieria, tomaten, tulpen, varens (2), enz. (totaal 20 monsters); diverse
potplanten in gemengde cultures (41 monsters), gewas nog onbeslist
6 monsters.
B.

Grondonderzoek te Aalsmeer.
Naast het grondonderzoek ten behoeve van kwekers en omvattende de
bepaling van gloeirest en keukenzoutgehalte met in enkele gevallen ook
bepalingen van pH, C a C 0 3 , N, P, K, werden ten behoeve van bemestings- en cultuurproeven, uitgevoerd door het Proefstation, ook grondmonsters onderzocht volgens de Morgan—Venemamethode en werden
physische bepalingen van grondmonsters verricht.
De maandelijks van uit Wageningen ontvangen contrôlemonsters (zowel grond als oplossingen) werden eveneens onderzocht volgens de
Morgan—Venemanmethode.
Behalve de monsters ten behoeve van kwekers (204 monsters), zijn
buiten de bovenbedoelde Proefstation grondmonsters, nog 67 van buitengronden of elders genomen monsters onderzocht voor rekening van het
Proefstation, indien dit van algemeen belang werd geacht. Dit was bijvoorbeeld het geval bij het onderzoek van o.a. 21 monsters bagger, molm
en molmig goed afkomstig van diverse vindplaatsen in de Westeinder
plassen.
Overige onderzochte monsters waren afkomstig van: kwekers in Duitsland (2) overige instituten binnenland (14), handelaar in potgrond (1).
Van de 288 monsters werden onderzocht op: gloeirest + NaCl + pH,
N, P, K, (6 monsters), gloeirest + NaCl + pH + C a C 0 3 (5), gloeirest
en NaCl + P H (48), gloeirest + NaCl + N, K, (1), gloeirest +
NaCl (225), alleen pH (3).
De monsters werden naar hun herkomst als volgt ingedeeld:
Kasgronden (85), potgronden (53), bak-, kuil- en tablettengronden
(17), buitengronden waaronder Vinkeveense-, Wilnisser-, Zilkergrond,
kleigrond, veen afkomstig uit Amstelveen en opgegraven bij een tunnelbouw, IJsselmeergrond (32); turfmolm (31); molm, bagger (26;) Veengrondmonsters voor Rijkstuinbouwconsulentschap voor bodemaangelegenheden (12); blad- en bosgronden (12); Sphagnum e.a. mos (7); zaai en
stekgronden (5); sering- en kluitengrond (4); stalmest (4).
Van de kasgronden, onderzocht op gloeirest en NaCl bleken 22 monsters een gloeirest te hebben kleiner dan 0,45 % en 20 monsters een NaCl
gehalte minder dan 0,05 %, 28 monsters een gloeirest groter dan 1 %
en 33 monsters een NaCl gehalte groter dan 0,10°/c.
Potgronden: 53 monsters.
Gloeirest < 0,45 %: 13 monsters. NaCl < 0,05 fo: 23 monsters.
Gloeirest > 1 %: 9 monsters. NaCl > 0,10 %: 16 monsters.
Buitengronden: 32 monsters.
Van de onderzochte monsters hadden slechts 8 monsters een gunstig
laag zoutgehalte met gloeirest minder dan 0,45 % en NaCl minder dan
0,05 % waaronder Wilnisser-, Zilkergrond, kleigrond, Zevenhovense100

grond, grond uit Friesland, grond van Broekpolder en een cultuurgrond
uit 't Gooi. 9 monsters hadden een hoog zoutgehalte met een gloeirest,
hoger dan 1 % en NaCl meer dan 0,1 %. Hieronder waren veengronden
afkomstig uit verschillende polders (Broekpolder, Kettelpolder, Alkeetbuitenpolder), Vinkeveens grond en IJsselmeergrond.
Turfmolm: 31 monsters.
Het onderzoek van turfmolm op gloeirest- en NaCl gehalte is wel van
groot belang, daar ook verste turfmolm in vele gevallen een hoog keukenzoutgehalte blijkt te hebben.
De hoge gloeirest komt meestal voor bij gebruikte turfmolm, als gevolg
van de daaraan toegevoegde kunstmeststoffen.
Gloeirest < 0,45 %: 14 monsters. NaCl < 0,05 %: 5 monsters.
Gloeirest > 1,00%: 10 monsters. NaCl > 0,05 %: 15 monsters.
Bij slechts 12 monsters was zout zowel gloeirest beneden 0,50 % met
een NaCl gehalte beneden 0,11 %. Ook al is het humusgehalte van turfmolm hoog, kan een NaCl gehalte van 0,10 % toch zeker als minder
gunstig worden beoordeeld.
Molm, bagger, motmig goed: 26 monsters.
Hieronder vallen de 21 proefmonsters, genomen uit de Westeinderpias.
De gloeirest varieerde van
0,57—1,14 %.
Het NaCl gehalte lag tussen 0,04—0.15 %.
Slechts 5 monsters hadden een gloeirest 1 %.
Slechts 4 monsters hadden een NaCl gehalte 0,10 %.
In aanmerking genomen, dat deze grondmonsters van verse opgebaggerde grond genomen zijn, zal bij deze grondsoorten, na enige tijd buiten
gelegen te hebben (wintermaanden), het zout en keukenzoutgehalte zeker
gunstig laag zijn. Voor wat betreft de monsters van blad- en bosgrond,
Sphahnummos en zaai- en stekgronden, kwam een lage gloeirest van
0,45 % voor bij 11 monsters (8 blad- en bosgronden en 3 zaai- en stekgronden), een hoge gloeirest van 1,0 % kwam voor bij 5 monsters, 1 bladen bosgrond en 4 monsters Sphagnummos).
Een laag NaCl gehalte werd gevonden bij 14 monsters. (NaCl 0,05 %:
blad- en bosgrond en 10 monsters, zaai- en stekgronden 4 monsters). Een
hoog NaCl gehalte 0,1% kwam alleen voor bij de 7 monsters Sphagnummos.
Bij de 4 monsters Seringenkluiten werden als proefneming de gloeirest en het NaCl gehalte, door toevoeging van Nasulfaat en keukenzout,
verhoogd. (Gloeirest 0,95—2,33% NaCl 0,12—0,35 % ) . O p de bloei gedurende het trekken, was van dit hoge zoutgehalte geen nadelige invloed
te bemerken.
Van de 4 onderzochte monsters stalmest was de gloeirest 2,52 tot
5,74 %: het NaCl gehalte 0,62—1,32 %.
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