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VOORWOORD
door Ir. G. W. v. d. HELM

Wederom heb ik het genoegen een jaarverslag te kunnen
aanbieden. Mocht het jaar 1945 onder moeilijke omstandigheden beginnen, het eindigde gelukkig in een tijd van vrede!
Dit vond verder zijn weerklank in het werk op de Proeftuin.
Het wetenschappelijk werk kon dan ook in de proeftuin weer
opgevoerd worden.
Wel vonden er dit jaar enige wijzigingen in de personeelsbezetting plaats. Dr. J. W. M. Roodenburg werd overgeplaatst naar het Botanisch Laboratorium te Utrecht, waar hij
zich geheel kan gaan wijden aan zijn proeven op het gebied
van licht en temperatuur.
Hij werd vervangen door Dr. J. Wasscher uit Wijster, die
reeds in 1944in onze dienst trad en door mij werd belast met
de leiding van het gehele wetenschappelijk onderzoek en zich
speciaal bezighoudt met de selectie van Cyclamen.
Mej. S. v. d. Sman en R. Prager verlieten Aalsmeer om hun
studies voort te zetten.
Drs. D. Noordam nam op 1Augustus het onderzoek op het
gebied van schimmel- en virusziekten ter hand.
Onze Analyst J. P. Zwartelé ging in militaire dienst; zijn
plaats werd tot heden nog niet vervuld. Getracht zal worden
in 1946 alsnog een goeden vervanger aan te stellen. De wens
van het bestuur omhet grondonderzoek in eigen laboratorium
te verrichten, blijft nog bestaan, tot heden was dit nog niet
mogelijk door het gebrek aan ruimte. Hierin zal voorlopig nog
wel niet voorzien kunnen worden.
Van het proeftuinpersoneel bleven de chef K. Zwartendijk
en J. Meester op hun post.
De kasassistent, R. J. Schmitt, aanvaarde elders in 't land
een betrekking en W. Belgraver ging over naar de voorlichtingsdienst.
Dooruitbreiding van dewerkzaamheden werden op 't bedrijf
aangesteld J. Vissers en J. Marskamp.
Een woord van dank aan allen die de proeftuin verlieten is
hier zeker op zijn plaats en ik hoop dat onze nieuwe medewerkers met den chef en het bestaande personeel mee zullen
werken om detuin tot een onderzoekcentrum voor de bloementeelt te maken.
Desamenwerking tussen practijk en onderzoek wordt steeds
intensievei Zo wordt de Rozenproef met nieuwe rassen op
geregelde tijden beoordeeld door een commissie, bestaande uit
tweeRozenkwekers,den chef en eenhoofdassistent van de tuinbouwvoorlichtingsdienst. Aan de Rozenmiddag, waarop een
uiteenzetting over deproef enhaar resultaten gegeven werd en
welke gevolgd werd door een bezoek aan de proef zelf, namen
veel Rozenkwekers deel.
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Hun waardering voor deze wijze van onderzoek is dan ook
aanleiding om in 1946 verder in deze geest voort te werken;
zo zullen voor Lathyrus en Helleborus ook commissies aangesteld worden.
Tussen de bestuursleden, het proeftuinpersoneel, het personeel van detuinbouwvoorlichtingsdienst en de tuinbouwschool
bestond een prettige samenwerking.
Laten wehopen dat gebrek aan materiaal in 1946 geen rem
meer is voor het wetenschappelijk werk.

BESTUUR EN PERSONEEL
PROEFTUIN
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:
Commissarissen:

G.Buskermolen.
P.J.Joore.
N.v.Erk.
W.D.Maarse Kzn.
J. Tas Jaczn.
J.Alderden Dzn.,Aalsmeer.
P.deBruyn,C.A.V.
D.Man,C.A.V.
W.v.LeeuwenWzn., Bloemenlust.
J.v.Zijverden, Bloemenlust.
J. C.M.Mensing,A.T.B.

Wetenschappelijk personeel: Dr.J.Wasscher.
Drs.D.Noordam.
P.v.Mook, kasassistent.
Bedrijf:

K.Zwartendijk, chef.
J. Meester.
J. Marskamp.
J.Vissers.
J.Op't Land.

VOORLICHTINGSDIENST
Het personeel van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst
was in 1945 als volgt samengesteld:
Consulent:
Adjunct:
Hoofdassistenten:

Ir. G.W.v.d. Helm.
Ir. G. S.v. Marie.
P. J. H.N. Adolfs.
J. Bakker.

Assistenten Bloemisterij:

W. Belgraver.
A. Mulder.
W.v. Marsbergen.
J. v.d. Vegte.
P. v.d. Zwaard.

Groenteteelt:

Jac. P. v. d. Berg.

Typistes:

Mej. H.W. Kok.
Mej. T. de Jonge.
Mej. E. de Groot.

Op te merken valt, dat onze assistent voor Groenteteelt, de
Westlander Jac. P. v. d. Berg, wiens adviezen vele kwekers van
groot voordeel zijn geweest bij het uitoefenen van de verplichte groenteteelt, met ingang van 1 September niet meer
in onze dienst is.
Velen zullen deze bekende figuur gemist hebben. We kunnen er zeker van zijn, dat het Westland nog vele jaren van
zijn activiteit zal kunnen profiteren.
Mej. T. de Jonge verliet de dienst in Mei en werd opgevolgd
door Mej. E. de Groot.

FINANCIEEL OVERZICHT
door N. v. ERK

Hoewel de financiële vooruitzichten bij het begin van 1946
ook voor de Proeftuin zeer twijfelachtig waren en daarom de
post „Opbrengst tuin" op de begroting aan de voorzichtige
kant gehouden was, kunnen we op een zeer gunstig jaar
terugzien.
Dat de ontvangsten zo stegen, was in hoofdzaak te danken
aan de hoge opbrengst van de kas Anjers.
Dank zij de ruime kasmiddelen konden de proeven een
gewone voortgang vinden, hoewel de benodigde materialen
ook veel geld vereisten.
Door uitbetaling en schenking kon de post „niet*uitbetaalde aandelen" aanmerkelijk verlaagd worden.
We hopen, dat deze aandelenschuld voor het volgend jaar
niet meer op de balans voorkomt.
Het Rijk, de Provincie N.-Holland, de gemeente Aalsmeer en
andere instellingen wordt dank gebracht voor dedoor hen verleende subsidies.
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ONDERZOEKINGEN
AMERIKAANSE ANJERS
(Dianthus Caryophyllus hybr.)
Kort verslag over het verdere verloop van de proef met
Amerikaanse Anjers
door A. M. VAN DER SMAN, biol. cande.

In 1944 werd een proef opgezet, ten einde na te gaan in
hoeverre Anjerstek over het algemeen aan besmetting door
Phialophora cinerescens onderhevig is. 50 monsters van 140
'stekken, afkomstig van 25 verschillende bedrijven, werden
opgekweekt. Naast 25 monsters van het ras Peter Fisher
werden 25 monsters van andere rassen gebruikt, waaronder 13 verschillende vertegenwoordigd waren. Het grootste
aantal malen werd hierbij het ras Maytime betrokken, omdat
men hiermede zeer veel last van de ziekte had ondervonden.
Dereeds gepubliceerde conclusies van het eerste jaar waren,
in het kort samengevat, de volgende:
1. De uiterlijke kwaliteit van het stek is geen maatstaf voor
het besmet zijn met Phialophora cinerescens. De kas van
herkomst dient te worden gecontroleerd.
2. Bij dejonge planten treedt, 2à 3maanden na het stekken,
een uitval op, veroorzaakt door Fusarium-voetrotting. De
ernst van deze aantasting hangt geheel af van de kwaliteit van het stek. Wanneer het gewas in de kas is aangeslagen, behoort de uitval, ten gevolge van deze schimmelaantasting, geheel op te houden.
3. In de maanden Juli, Augustus en September begint de
verwelking ten gevolge van Phialophora cinerescens zichtbaar te worden.
Besmette planten werden slechts aangetroffen in die
groepen, die uit besmette kassen afkomstig waren. Van 23
groepen, die uit besmette kassen gehaald werden, werden in
15 groepen een of meerdere zieke planten gevonden. Dit
werden de haarden, vanwaar de ziekte zich verbreidde in het
volgende jaar.
Voor meer uitvoerige gegevens verwijzen wij naar het
Jaarverslag van 1944.
In de loop van het tweede jaar, 1945, werd de kas slechts
gestookt van December 1944 tot eind Januari 1945. Kolengebrek liet een verdere verwarming niet toe. Toch hadden de
planten niet veel te lijden van bladvlekken door Heterosporium echinulatum (het „spat"), hetgeen spoedig het geval
kan zijn, wanneer de kas, ten gevolge van onvoldoende verwarming, een te hoge luchtvochtigheid heeft.
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Tot April 1945 werd in het geheel geen uitval door Phialophora-aantasting geconstateerd. Sedertdien traden enige,
zich uitbreidende plekken in de kas op. Voor het merendeel
was dit in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen, waar in
1944planten waren weggevallen door Phialophora-aantasting.
Ook over de groepen, die van gezond stek afkomstig waren,
breidde de ziekte zich nu secundair uit door deze infectiehaarden. Een grote haard ontstond in groep 30 (Maytime).
Dit gewas was ook uit een besmette kas afkomstig, maar in
1944 werd in deze groep geen ziekte gevonden. De besmetting
kan dus secundair zijn en afkomstig van de naastbijgelegen
zieke groep 29.
Voor de uitbreiding van de ziekte in het tweede jaar verwijzen wij naar Tabel I.
Uit de proef blijkt dus dat het niet verantwoord is om stek
te nemen uit besmette kassen. Aan het stek zelf is niet te
zien of het door de schimmel is aangetast en keuring van de
kas van herkomst is dus noodzakelijk. Om de kans op
Phialophora-ziek stek te ontgaan, zou het aan te raden zijn,
om stek te snijden van een kas, die minstens twee jaar oud is.
Want na een jaar kan een besmette kas er nog heel goed uitzien en is de kans op verdacht stek dus groter.
De plannen, om tot een vrijwillige keuring van Anjerbedrijven te komen, zullen zeker bijdragen tot verbetering van
de bestaande Anjercultuur en het is daarom verheugend, dat
deze plannen door de practijk gesteund worden.
Beworteling van anjerstek met groeistofoplossingen
door Drs. D. NOORDAM

Het bewortelen van anjerstek kan bevorderd worden door
het stek even in groeistofpoeder te steken. Dit is een methode
die meer en meer gebruikt wordt.
Een methode, die veel minder gebruikt wordt, is de „natte
methode". Hierbij worden de stekken met hun ondereinde
gezet in een oplossing, waarin een bepaalde hoeveelheid
groeistof is opgelost. Voor dit doel zijn speciale tabletten
Rhizopon A en B in de handel met bijbehorende gebruiksaanwijzing. Naar aanleiding van een vraag van een kweker,
welke sterkte van oplossing en welke tijd van opzuigen het
geschiktste zijn, werden enkele proeven genomen.
De proeven werden alleen met Rhizopon A gedaan, daar
bekend is, dat dit bij anjerstek de beste resultaten geeft. Door
oplossen der tabletjes (een tabletje bevat 50 mg Rhizopon A)
werden oplossingen gemaakt van 150, 100, 75, 50 en 25 mg
per liter water. De stekken werden in bekerglaasjes met deze
oplossingen gezet, 2 tot 3cm diep, gedurende langer of korter
tijd. Voor iedere verschillende behandeling werden 1 tot 3
groepjes van 30 stekken gebruikt.
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Het stekbed bestond uit turfmolm niet er bovenop een laag
scherp zand. De bodemtemperatuur werd op 15° C. gehouden.
5 weken na het steken werd door W. J. Belgraver de beworteling der stekken beoordeeld als „goed", „matig", „slecht"
of „onbeworteld", volgens de hieronder aangegeven maatstaf:
Goed: wortels alzijdig, een flinke kluit blijft aan de wortels
hangen.
Matig: wortels slechts aan één kant ontwikkeld of alzijdig,
maar slechts met een kleine wortelkluit.
Slecht: slechts één of meer wortelbeginsels aanwezig.
Onbeworteld: geen spoor van beworteling te zien.
Bij het berekenen van de percentages bewortelde stekken
werden „goed" en „matig" als beworteld beschouwd, „slecht"
en „onbeworteld" als onbeworteld.
Proef I
1

Begin October werd deze proef gedaan met de anjerrassen
Orchid Beauty, Maytime, Peter Fisher, King Cardinal, Puritan en Barbara Farr. Gedurende 4 uur werden groepjes van
30 stekken gezet in oplossingen van 150, 100, 50 en 25 mg
Rhizopon A per liter. Het resultaat der proef geeft tot de
volgende conclusies aanleiding:
1. Bij een opzuigtijd van 4 uur geven 150 mg en 100 mg
Rh. A per liter geen beter resultaat
dan 75 mg per liter.
75mg Rh. Aper liter geeft 10-40 c/o beter beworteling dan
50, 25 of 0 mg per liter. Alleen King Cardinal gaf ongunstiger beworteling bij 75 mg per liter dan bij 150 en
50 mg.
2. Een opzuigtijd van 20 uur met 75 mg per liter geeft voor
alle 6 rassen een beworteling die beter is of evengoed als
een opzuigtijd van 4 uur met Rh. A-oplossingen van verschillende sterkten. Het bewortelingspercentage bedroeg
bij Orchid Beauty 85%, Maytime 95<'/<>, P. Fisher 85 %,
King Cardinal 65 %,Puritan 95 %,Barbara Farr 95 %.Dit
is gemiddeld 10 % beter dan met de andere Rh. A-oplossingen en de korte opzuigtijd werd bereikt.
De slecht bewortelde stekken werden nogmaals gestoken,
nadat de helft 24uur in water had gestaan en de helft 24 uur
in Rh. A-oplossing van 75 mg per liter. Van deze slecht bewortelde stekken bewortelde nog 60 % der stekken uit water
en 70 % der stekken uit Rh. A-oplossing.
Proef II

Deze proef werd eind November uitgevoerd met „King
Cardinal", een anjerras, dat moeilijk aan de wortel te krijgen
is. Het blad der stekken werd korter afgesneden dan bij
proef I, wat het slap worden tegengaat en waaraan het misschien te danken is, dat King Cardinal hier beter bewortelde
dan bij proef I.
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Gedurende 12, 24 en 48 uur werden 2 of 3 groepjes van 30
stekken gezet in Rhizopon A-oplossingen van 100, 75, 50 en
25 mg per liter.
De volgende conclusies kunnen uit het resultaat der proef
getrokken worden:
1. Een korte opzuigtijd, van 12 uur, gaf het beste resultaat
bij de sterkste Rhizopon A-oplossingen. Bij lange opzuigtijden van 24 tot 48 uur gaven de zwakkere Rhizopon Aoplossingen het beste resultaat.
Dit is uit onderstaande tabel op te maken:
Bewortelingspercentage „King Cardinal"-stek,
Rhizopon A oplossingen in mg p. liter
Opzuigtijd 12 u u r
24 „
48 „

100

75

50

25

0

90
70

75
75
60

75
70

85
85

75

Rhizopon Apoeder

A1%
84

AAV
H 2%
42

Volgende proeven zullen dit resultaat nog wel moeten
bevestigen.
Men zou geneigd zijn aan een opzuigtijd van 48uur met
een Rh. A-oplossing van 25 mg per liter de voorkeur te
geven. Toch verdient het in het geheel geen aanbeveling
om bij anjerstek een langere opzuigtijd toe te passen dan
24 uur, daar anders een begin van rotting kan gaan
optreden.
2. Berekend werd, dat de hoeveelheid groeistof, die door een
stek was opgezogen, uiteenliep van 100 tot 15 mu
( 1 m U iS

LÖÖOÖÖ gTam ->
Uit de proef was niet te concluderen, dat een bepaalde
hoeveelheid door de stekken opgenomen groeistof de beste
beworteling gaf. De beste beworteling werd bereikt bij een
hoeveelheid groeistof door een stek opgenomen, variërend
van 50-15 mu.
3. Stek, dat 24 uur in water had gestaan, bewortelde voor
75%. Stek dat droog gestoken was, slechts voor 20%.
Hieruit is wel te zien hoe belangrijk het is, dat het stek
niet slap is.
4. Stek, dat met Rhizopon A-poeder
op talk 1% was behandeld, bewortelde voor 85 t}i>; met Y2 % Rh. A-poeder was
de beworteling veel minder, nl. 40 %. Een verschil in beworteling tussen stek behandeld met Rhizopon A-poeder
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en Rhizopon A-oplossingen, viel op. De stekken met Rhizopon A-poeder behandeld, hadden alle een ongeveer
even grote wortelkluit. De stekken met Rhizopon A-oplossingen behandeld, hadden wortelkluiten, die onderling
sterk in grootte verschilden en over het algemeen veel
groter waren dan de wortelkluiten van de met Rh. Apoeder behandelde stekken.
5. De slecht bewortelde stekken, die nogmaals gedurende
24 uur in Rhizopon A-oplossingen werden gezet, bewortel.den voor40 %.Decontrole, die zonder meer gestoken werd,
bewortelde voor 15 %. Met Rhizopon A-poeder 1% op talk
bewortelde 10 %; dit slechte resultaat moet wel geweten
worden aan het feit, dat de stekken te slap waren. Met
Rhizopon A-oplossing hebben de stekken daarentegen gelegenheid om weer stijf te worden.
Proef III

Half December werd deze proef gedaan met stek van
„Pelargonium". Gedurende 15 en 24 uur werd stek gezet in
Rhizopon A-oplossingen van 150, 100 en 75mg per liter. Hielstek en scheutstek werden apart behandeld.
De resultaten der proef waren nogal wisselend, maar de
volgende conclusies konden wel getrokken worden.
1. Debeworteling met 150en 100mg Rhizopon Aper liter gaf
geen beter gemiddelde, misschien zelfs slechter dan met
75mg per liter.
2. Hoewel het resultaat met 75 mg per liter wisselend was,
bleek wel dat hiermede een uitstekend resultaat is te
bereiken. Verschil in beworteling tussen een opzuigtijd van
15en24uur wasniet tezien.In beide gevallenwas80-90%
beworteling te bereiken.
3. De beworteling van het scheutstek was veel slechter dan'
van hielstek, nl. 30-45%.
Samenvattend kan gezegd worden, dat met Rhizopon Aoplossingen zeer goede resultaten te bereiken zijn. Het beste
resultaat bereikten wij in het algemeen met 75mg Rh. A per
liter en een opzuigtijd van 12tot 24 uur.
Een vleiJe proef, opgezet om resultaten in devorige proeven
nogmaals te toetsen, gaf helaas zulke wisselende uitkomsten,
dat het gewenst leek, nog een proef op te zetten, waarvan de
resultaten later bekend gemaakt zullen worden.
De „natte methode" verdient devoorkeur boven de „poedermethode", wanneer het stek niet geheel stijf is. Of de natte
methode ook onder normale omstandigheden is te verkiezen
boven de poedermethode, bijvoorbeeld voor bepaalde anjerrassen, zal nog moeten blijken.
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ASTER
(Callistephus sinensis)
„Verwelkingsziekten"
door J. BAKKER

Inleiding en doel
Hoewel deze proef reeds in 1942 als oriëntatieproef op de
Proeftuin en in Beverwijk en omgeving genomen werd, is het
niet overbodig hierover nog enkele mededelingen te doen. Het
lag in de bedoeling deze proef in de daarop volgende jaren
voort te zetten, zodat voldoende gegevens verzameld konden
worden, om te zijner tijd een uitgebreide proef op te zetten,
maar door de oorlogsomstandigheden kon dit geen voortgang •
vinden. Dit neemt niet weg, dat het probleem „verwelkingsziekten" bij dit gewas is blijven bestaan en ook nu nog de volle
aandacht verdient.
De asterteelt gaat de laatste jaren sterk achteruit. Percelen
land, waar asters op geteeld werden, zijn voor dit doel onbruikbaar geworden, zodat vele kwekers ervan afzagen dit gewas
nog verder te kweken.
De oorzaak van het wegvallen is hier nog vrij onbekend;
verschillende soorten verwelkingsziekten spelen hierbij een
rol, waarvan uit de literatuur het „Aster Wilt" (Fusarium
conglutinans callistephi) uit Amerika wel bekend was. Andere
Fusariumsoorten of ook Verticillium treden soms te zamen op
en veroorzaken elk, afhankelijk van de weersomstandigheden,
min of meer schade.
De grootste uitval komt vlak na het uitplanten op het bed
of tijdens de bloei.
Van verwelkingsziekten zijn bekend:
Fusarium conglutinans callistephi.
Fusarium oxysporium.
Verticillium alboatum.
Hiernaast kan bij koel weer ook de voetziekte Fusarium
eulmorum nog groote schade aanrichten, terwijl het „Aster
Yellow", waarschijnlijk een virus, kan optreden.
Nu worden door de handel astersoorten aangeboden, welke
resistent zijn tegen het „verwr.lkingsziek". Deze soorten lijden
in de practijk vaak evenzeer aan wegvallen. De kwekers klagen
hierover, maar verliezen uit het oog, dat bedoelde soorten
resistent zijn tegen één bepaald soort verwelkingsziekte en dat
de omstandigheden in Amerika, waar enkele rassen geselecteerd werden, anders zijn dan in Nederland.
Om een inzicht in dit probleem te krijgen, werden in Kennemerland, waar de ziekte zeer veel voorkomt, enkele proefveldjes uitgezet op verschillende grondsoorten. Tevens zouden
resistente en vatbare rassen vergeleken worden, terwijl ook
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grondontsmetting met formaline werd toegepast, bij verschillende plantafstanden.
Proefopzet
Proefveldjes werden uitgezet op 5bedrijven, nl.
1) C. Bak,Dorpsstraat 13,Assendelft; VeengrondvandeAssendelfter polder, besmet perceel. Sedert 5à 6jaar geen asters
meer geteeld, daar alles wegviel.
2) H. J. Baars, Castricummerweg 4, Uitgeest; Veengrond in
de Dorregeesterpolder, besmet perceel.
3) C. W. Hilbers, Vondellaan 58, Beverwijk; Geestgrond, perceel nooit beteeld met asters.
4) G. Broeze, Creutzberglaan 55,Beverwijk; Geestgrond, perceel nooit beteeld met asters.
5) B. J. Broeze, Gladiolenlaan 223, Beverwijk; Geestgrond,
perceel nooit beteeld met asters.
De grootte van de percelen bedroeg ongeveer 35 m2. De
grondbewerking liep op de verschillende bedrijven uiteen,
terwijl in sommige gevallen bekalking werd toegepast, indien
dit wenselijk bleek uit het analyserapport.
Steeds werd de helft van de percelen ontsmet met een formaline-oplossing, waarna de grond gedurende een week afgedekt bleef liggen.
De jonge asterplanten werden op de Proeftuin opgekweekt
en ongeveer 2weken na de behandeling uitgeplant. Van ieder
type aster zoveel mogelijk een gelijk aantal resistent en nietresistent.
Door het droge weer en de te hoge concentratie van de
formaline-oplossing vertoonde een groot aantal planten verbrandingsverschijnselen, waardoor andere soorten als aanvulling moesten dienen. (22 Juni.)
De plantafstand was 30 cm, in enkele gevallen ter vergelijking 45cm.
Resultaten
Daar deze proef voornamelijk als oriëntatie opgezet was,
waren de stukken van de proefpercelen, die met elkaar vergeleken werden, te klein, het aantal resistente en niet-resistente planten te gering en de verschillende wijzen van grondbehandeling, bemesting en plantafstanden te veelzijdig om
juist cijfermateriaal te verkrijgen.
Bovendien werden de vergelijkingen ongelijk door het wegTallen van planten door verbrandingsverschijnselen.
De volgende opmerkingen kunnen gemaakt worden:
Conclusies
a. Formalinebehandeling. De concentratie van de oplossingen
was te groot, terwijl de tijd, die verliep tussen behandeling
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b.
c.

d.

e.

en uitplanting van dejonge planten, tekort was, waardoor
mede door het warme weer ernstige schade door verbranding optrad.
Bekallcing. Percelen welke een bekalking kregen, gaven
een betere groei te zien dan onbekalkte.
Plantafstand. Een ruime plantafstand geeft een betere
groei. Cijfers over opbrengst werden niet verzameld, zodat
nog zalmoeten blijken of het ookfinancieel verantwoord
is ruim te planten.
Resistentie. Zoals reeds opgemerkt, beperkt resistentie zich
vaak tot resistent zijn tegen éénsoort schimmel. Hetverschil tussen demetresistente envatbare planten beplante
percelen wasniet in het ooglopend. Hetpercentage weggevallen planten wasbij deresistente soorten iets kleiner
dan bij devatbare.Vanbeide groepenwerden zieke planten
ter determinatie opgestuurd naar de Plantenziektenkundige
Dienst, waaruit bij resistente envatbare planten Fusarium
culmorum, duseenvoetziekte, geïsoleerd werd.
Het aantal weggevallen planten bleek ditjaar weer zeer
groot, vooral ophetperceel in Assendelft.
Besmet of niet besmet perceel. De percelen waar reeds
vroeger asters geteeld werden, welke aan verwelkingsziek
leden, gaven ooknu het hoogste percentage uitval.

BEGONIA
(Winterbloeiende hybriden)
Bladstekken van grootbloemige Begonia's
door Dr. J. W. M. ROODENBURG

Toenindelaatste oorlogswinter ookhetelectrisch licht ging
ontbreken, waseen behoorlijke winning van Begoniastekken
in hetvolgende voorjaar uitgesloten enzou het zonder kunstlicht tot de zomer duren eer de moerplanten bij de natuurlijke lange dagdeeerste stekken konden geven.
Gedacht werd daarom aanhetgebruik maken van bladstek,
daar er immers inhet najaar genoeg jong blad vande moerplanten te verkrijgen was.Nu was echter de belangrijkste
moeilijkheid de blaadjes in een voldoend aantal tot spruitvorming aante zetten.
In 1940 waren reeds proeven genomen over deinvloed van
de bodemtemperatuur in het stekbed op het slagen vanhet
bladstek, metde volgende percentages gesproten blaadjes:
•13 Nov.1940—
7 Jan. 1941

alleen centrale bodemverwarming, 19°-21°C.
28,1 %
94 %

met extra electrische
verwarming, 23°-31°C.
9%
27%
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Met Baardse's Wonder werd toen in het geheel geen spruitvorming verkregen. Dekleinbloemige Eges Favorite bracht het
echter tot 98 % slaging, een percentage, dat slechts zelden in
de practijk bereikt werd.
De proeven werden toen en ook in de volgende jaren voortgezet met Eges Favorite, waarbij duidelijk bleek, dat de bladstekjes vooral in de eerste tijd niet te warm gehouden mogen
worden, wil men voldoende spruitvorming verkrijgen. (Zie
Jaarverslagen Proeftuin Aalsmeer, 1941 e.v.)
Van de Grootbloemige Begonia's was dus nog niet veel
bekend. Bovendien meende één der Aalsmeerse kwekers, dat
van bladstekken minder goed bloeibare planten verkregen
werden. Aangezien ons daarvan in 1941niets was opgevallen,
besloten wij in 1944 de van bladstek gewonnen planten te vergelijken met dievan scheutstek.
De bladstekjes waren jonge topblaadjes, geplukt van kleine
Begonia's in pot nr. 18, welke niet als moerplanten werden
aangehouden, doch geveild om ruimte te maken voor het
reservaatbedrijf. Onder één stekraam kwamen 12 vierkante
aarden schotels met verse turfmolm gevuld en belegd met
blaadjes van Exquisite, President, Optima en ter vergelijking
Eges Favorite, van elk ras drie bakjes, waarvan één met onbehandeld stek, één met Rhizopon B 0.1 % op koolpoeder en
één waarin met beenderkool gepoederde bladsteeltjes.
Overeenkomstig de grootte van het blad werden de aantallen
voorExquisite3 x 20,President 3 x 25,Optima 3 x 35enEges
Favorite 3 X 40.Het groeistofpoeder B K 0.1 % werd gekozen
omdat het vorigjaar met EgesFavoritehiermedebijzonder snel
spruiten verkregen waren.
Gewerkt werd zonder bodemverwarming. De gemiddelde
temperatuur van de turfmolm in het stekbed bedroeg 15.4° C.
Gestekt werd in de warme afdeling van de Proefkas, welke
echter zuinig gestookt werd. Het leggen van.de blaadjes geschiedde op 1 November 1944, de datum waarop in voorafgaande jaien ook steeds de Egesblaadjes werden gestekt in
verband met de dan gewoonlijk voldoend lage kastemperatuur.
De blaadjes hielden zich over het algemeen goed, slechts hier
en daar vielereenenkelwegdoorsmeul.
Omstreeks 1 December wortelden de grootbloemige bladstekjes al aardig. Eges Favorite vertoonde pas een begin van
wortel. 25 Januari werd alles nagezien op de vorming van5
spruiten t-\ werden de gewortelden opgepot.
Bewortelingsresultaat
25J a n u a r i 1945

Exquisite
zw ê

controle
BK 0,1%
beenderkool
ÏW

4
6
1

4
6
5

m J1
()
6
7

4
1
6

President
Optima
Eges Favorite
zw û m 1 zw g m 1 zw 6 | m
1
1 5 5 13
8 7 10 2
12 8 7 3
3 10 11 1
G 7 11 3 10 12 8

zwaar, g = goed, m = matig, 1-•=licht

7

4 9 IG
9 10 15
3 7 25
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De invloed van het groeistofpoeder op de wortelvorming is
duidelijk te zien aan de zwaarte van de beworteling. Meestal
waren alle blaadjes op een enkele na geworteld.
Percentages gesproten bladstekken
25 J a n . 1945
controle
BK 0,1%
beenderkool

Exquisite

President

Optima

Eges Favorite

68%
47%
30%

0%
72%
24%

33%
50%
66%

97%
95%
95%

Minder lijn zit er in de aantallen blaadjes, welke een spruit
gevormd hadden. Deze zijn zeer wisselend. Bij Eges Favorite
was het resultaat overal even goed en weer beter dan bij de
Grootbloemige Begonia's en zonder merkbare invloed van de
groeistof. Bij President zou men kunnen denken, dat de beenderkool op zichzelf al enige invloed heeft en dat gecombineerd
met groeistof het beste resultaat verkregen kan worden. Merkwaardig is het totaal ontbreken van spruiten bij de controles
van President. Kijkt men echter naar de getallen van Exquisite
en Optima, dan is het niet meer mogelijk een algemene conclusie te trekken in verband met het al of niet werkzaam zijn
van het groeistofpoeder of van debeenderkool. Men kan alleen
dit zeggen, dat het resultaat der spruiting van bladstekken
van Grootbloemige Begonia's veel wisselvalliger isdan bij Eges
Favorite. De optimale omstandigheden kunnen voor elk ras
blijkbaar weer verschillend zijn.
Degeslaagdebladstekjes werden gezetinpotnr. 20en bleven
lang daarin staan. De groei van de spruiten was nl. zeer langzaam,waarschijnlijk ook aldoor gebrek aan kunstlicht, terwijl
bovendien reeds vroeg in het jaar de brandstoffen op waren.
Zo werden zij pas 2 Juli overgepot in nr. 14 en 5 September
in nr. 11.
Deze planten werden nu vergeleken met Begonia's van
scheutstek, dat eind Mei verkregen was als vroegste stek van
zonder kunstlicht overwinterde moerplanten. Deze werden
22Juni 1945opgepot in nr. 18en overgepot op 1Augustus. Op
5 September werden de planten van blad- en scheutstek (in
nr. 11) naast elkaar op het middentablet ingekuild en verder
met elkander vergeleken. Devoorgeschiedenis der planten was
dus nogal verschillend. Zij werden regelmatig getopt en
gedurende de zomer zoveel mogelijk gelijk behandeld.
Na mijn vertrek uit Aalsmeer heeft de beoordeling der planten plaats gehad door Dr. J. Wasscher.
De beoordeling der planten vond plaats op het ogenblik, dat
ze veilingrijp waren. Op dat moment werd geteld van elke
plant het aantal grote takken, d.w.z. de hoofdstengels, die uit
de grond komen of hun vertakkingen vlak boven de grond, het
aantal open bloeiwijzen en de bloeiwijze, die zich nog in knop.toestand bevinden en het aantal bladeren met de grootste afmeting groter dan 5 cm. Een bloeiwijze werd open genoemd,
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wanneer minstens 3 bloemen geheel ontplooid waren. Tevens
werd acht geslagen op de algemene indruk en de grootte der
planten.
Een volledig ontwikkelde bloeiwijze bestaat bij Optima en
ook bij President uit een bijscherm met gewoonlijk 7 bloemen.
Bij de planten uit scheutstek bij Optima komt het soms voor,
dat de eerste topbloem van een bijscherm afwezig is, doch dat
hiervoor in de plaats een verder groeiende bebladerde tak met
bloeiwijze aanwezig is. Ter weerszijden van de tak bevinden
zich dan meestal twee bloemen. Deze 2 X 2 bloemen werden
samen ook voor één bloeiwijze gerekend. Aan de uiteinden der
takken, dochbij de fijnere takken van deplanten uit bladstek,
ook lager, bezitten de bloeiwijzen vaak minder bloemen. Wanneer minder dan 4bloemen in een bloeiwijze aanwezig waren,
werd de bloeiwijze voor een halve gerekend. Bij Exquisite is
het aantal bloemen per bijscherm nogal uiteenlopend. De
laagste bloeiwijzen bezitten eveneens meestal 7, soms zelfs 8
bloemen. Delateren hebben soms echter ookwel 5of ten slotte
zelfs slechts 2of 3bloemen. Deze laatsten werden eveneens als
een halve bloeiwijze beschouwd. Bij dit ras waren alle bloemen
op het moment van rijpheid reeds duidelijk te onderscheiden,
ook wanneer de bloeiwijzen nog geheel in knop waren. Hierdoor konden bij dit ras alle bloemen geteld worden, hetgeen
niet het geval was bij de rassen Optima en President. Bij de
jongste knoppen van bloeiwijzen bij dezerassen kon bovendien
niet uitgemaakt worden of veel of weinig bloemknoppen aanwezig waren, zodat deze alle als gelijkwaardig beschouwd
moesten worden.
In onderstaande tabel staan de gemiddelde waarden samengevat.
_a
a o

c a
a

M

"ä
Optima (scheutstek).
,
(bladstek) .
President (scheutstek)
„
(bladstek) .
Exquisite(scheutstek)
„
(bladstek) .
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6 „

4,7
4,8
3,2

9 „

2,3
2,7

8,5
51,9
5,4
f!,0
5
5,1

>

10

.

.')

in
knop

totaal

10,0
9,0
6,9
7,3
4,5
3,4

24,5
18,9
12,3
13,9
9,5
8,5

•

1°

2a
it
•oio

IA

42,5
40,5

Bij Optima was dus duidelijk verschil aanwezig. Reeds de
algemene indruk wasvoor deplanten uit bladstek ongunstiger,
doordat de planten in het algemeen veel ijler waren door de
dunnere, dikwijls langere takken en de vaak iets kleinere
bladeren. Het aantal gevormde bloeiwijzen was aanmerkelijk
kleiner, ten deleechter ook doordat debloeiwijzen vaak minder
bloemen bezaten endaardoor als een halvebeschouwd moesten
worden. Doorgroeiende bloeiwijzen, die overigens schrale planten nog een behoorlijk volle aanblik kunnen verschaffen, kwa-

27,5
30,(5
21,1
28,4
17,3
19,0
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men bij de plantera uit bladstek niet voor. Bovendien waren de
planten uit scheutstek gemiddeld 3 weken eerder veilingrijp.
Bij derassen President enExquisitewasweinigverschil aanwezig. Wel kwamen bij eerstgenoemd ras uit bladstek vaak
meer takken voor, evenals meer bladeren, terwijl de planten
tevens soms iets meer gedrongen waren. In bloeirijkheid en.
veilingrijpheid was bij beide rassen echter nauwelijks verschil
aanwezig.
De conclusie uit deze proef is, dat dus in het algemeen ook
uit bladstek goede,bloeibareplanten kunnen worden gekweekt.
Alleen Optima wordt later rijp, maar het isheel goed mogelijk,
dat onder gunstiger omstandigheden dezeook vroeger tot volle
ontwikkeling kan komen.
BOUVARDIA
(Bouvardia-hybriden)
Het bewaren van moerplanten 1 9 4 3 / 4 4
door K. ZWARTENDIJK

Het overhouden van moerplanten gebeurde op drie verschillende wijzen.
A. Partij in de volle grond van het kasrabat uitgeplant.
B. Partij opgepot en gekuild in grondrabat.
C. Partij uitgeplant in volle grondkas en in 't najaar opgetrokken en in tablet van warme kas gekuild.
Debeide eerste groepen Aen B werden wat behandeling betreft nog gesplitst, nl. bij A werd een deel der planten ongemoeid gelaten, terwijl een ander deel in 't najaar gesnoeid
werd.
Bij groep B werd een deel der planten gedurende de winter
met de pot op de grond gezet; het andere deel bleef gekuild
staan.
De plantafstand was voor alle gevallen 25 X 25 cm; de behandeling,wat betreft watergift enziektebestrijding, hetzelfde.
Debesteresultaten watstekopbrengst betreft, werdenverkregen door deplanten gedurende dewinter ongemoeid in devolle
grond van het grondrabat te laten staan, ze daarna in het
voorjaar te snoeien.
Tussen de planten een mengsel van turfmolm en oude koemest strooien en daarna geleidelijk meer water geven.
De opgetrokken planten, welke naar het tablet in de warme
kas werden gebracht, vertoonden veel uitval.
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CHRYSANT
(Chrysanthemum indicum)
Rassenvergelijking
door J. BAKKER

Op verzoek van de Vaste Keuringscommissie van de Kon.
Ned. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, werden
enkele nieuwe rassen van kleinbloemige chrysanten ter vergelijking opgezet.
Het doel was na te gaan, of een nog onbenaamde bronskleurige nieuwigheid van de fa. J. P. Maarse & Zn. inderdaad een
verbetering was van Dr. Jac. P.Thijsse en Eickhof's Glorie.
Ter aanvulling werden nog enkele rassen van het type J. C.
Mensing toegevoegd.
Op 23 Juni werden van elk ras 10 stuks in de volle grond
uitgeplant, nl.:
Directeur Plesman.
J. C. M. Mensing.
Rembrandt.
Spaargaren's Favorite.
Dr.Jac.P.Thijsse.
Sport van Dr. Jac.P. Thijsse.
Eijckhof's Glorie.
17October werden deze planten opgestoken en naar de kas
gebracht.
Keuring
De keuring geschiedde op 26 October door de heren C.
Eveleens, D. Jongkind en J. Spaargaren.
De nieuwigheid werd niet als zodanig gewaardeerd, daar ze
zeer weinig afweek van debestaande Dr. Jac. P.Thijsse. Eijckhof's Glorie vertoonde vrij veel halve,bloemen. Verder waren
Directeur Plesman te flets en Rembrandt te wisselvallig van
kleur. Allpen J. C. M. Mensing gaf een goede bloemkleur. De
Commissi, was vanoordeel,dat het geenzinhad nieuwe sports
te laten keuren, die weinig of niets afwijken van bestaande
rassen. De verwarring wordt hierdoor steeds groter en handel
en kweker zijn hiermee geenszins gebaat.
Het zou daarom aanbeveling verdienen nogmaals een volledige verzameling rassen van het type Mensing op te zetten,
waarna men komt tot een beproefde collectie uiteenlopende
rassen in dit type, geschikt voor de handel en den chrysantenkweker.
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ERICA
(Erica gracilis en nivalis)
Stekken met groeistofpoeders
door Dr. J. W. M. ROODENBURG en G. R. PRAGER

Van eenkweker werd een partij moeren gedurende de winter
in de Proefkas in bewaring genomen als reservaatplanten. Zij
werden koel, doch vorstvrij gehouden, gekuild in de turfmolm
van een tablet en bloeiden fraai. Maar tijdens en vooral na de
bloei gingen veel planten te gronde.
Dewegvallende moerplanten, welkeopdeProeftuin bewaard
werden, zijn microscopisch onderzocht. Hierbij bleek een
bruine verkleuring van de vaten, tot hoog in de planten, voor
te komen. De inhoud van de cellen is gomachtig. De verkleuring is soms eenzijdig.
Geen schimmelgroei treedt echter in de vaten op. Isolaties
uit het betreffende materiaal leverden slechts saprophytisehe
schimmels.
De wortels van de planten zijn niet aangetast. De sterfte
was zo verontrustend, dat besloten werd van de nog gezonde
planten stek te nemen en dit ook in de Proefkas te steken.
Dit geschiedde in Februari, wat een abnormale tijd hiervoor
was, want gewoonlijk wordt reeds in het najaar gestakt. De
kwaliteit van het stek is dan waarschijnlijk beter.
Klaargemaakt werden een stekbed van een raam in de
koele afdeling II en een in de warme afdeeling I, beide met
bodemwarmte.
Door gebrek aan brandstof en het stoken van turf was het
temperatuurverschil niet groot. Bovendien moest in Maart
het stoken reeds geheel gestaakt worden. In Februari waren
de temperaturen onder de ramen gemiddeld:
Afd. II, bodem 15.8° C, lucht min. 12.0° C. en max. 19.7° C.
Afd. I, bodem 16.2° C, lucht min. 12.5° C. en max. 20.9° C.
Het stekken begon op 6 Febr. 1945 en duurde tot de 17de.
Het is een langdurig peuterwerk, daar de stekjes zeer fijn
en slechts enkele centimeters groot zijn. Het moet zeer zorgvuldig geschieden, omdat beschadiging der naaldjes, welke
niet altijd waargenomen ki:n worden, later aanleiding tot
smeul kan geven. Het materiaal bestond uit meestal aan de
basis iets verhoute topstekken, met en zonder hieltje, door
elkaar. Oude bloempjes werden zorgvuldig verwijderd, evenals de naaldjes aan het ondereinde der stekken.
Na het steken werd eenmaal flink aangegoten. Het met
glas afgedekte stekbed bleek al spoedig te vochtig te zijn,
niettegenstaande elkemorgenderamen ereenpaar uur werden
afgenomen.
De betrokken kweker was gewend bij kachelverwarming te
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stekken en het viel op, dat de centrale verwarming minder
Uitdrogend werkte.
Door het zuinige stoken was de juiste vochtigheid niet altijd
in de hand te houden. Na enkele dagen trad reeds schimmel
(Botrytis) op aan naaldjes, welke bij het stekken waarschijnlijk gekneusd waren.
Deze stekjes werden verwijderd, maar het smeul hield regelmatig aan. Weldra vielen ook hele stekjes uit. In overleg met
den kweker werden de ramen na enkele weken op 4 kleine
potjes gezet om de vochtigheid er onder te verminderen en
de schimmelontwikkeling tegen te gaan. Op deze wijze bleef
de turfmolm toch maandenlang voldoende vochtig, zodat de
stekjes niet verdroogden, terwijl de luchtvochtigheid niet te
hoog was.
Het aanwortelen liet vrij lang op zichwachten. Op 30 Maart
werd de eerste wortel waargenomen in Afdeling II, terwijl het
nog een paar maanden duurde eer er een behoorlijk aantal
geworteld was.
Daardoor stond het stek zeer lang aan schimmelaantasting
bloot, wanneer het eenmaal wortelde werd geen uitval meer
geconstateerd.
Op 9 en 16 Februari werden bij dit steksel enige groepjes
behandeld met Rhizopon groeistofpoeders. In afdeling II
werden zowel de witte Erica nivalis als de rode Erica gracilis
gepoederd met resp. Akool 0.5 %, B talk 0.1 en B kool 0.1 %,
40 stekjes per behandeling. In Afdeling I werd een meer uitgebreide reeks opgezet met Erica nivalis, gepoederd met AT
0.5en 0.25 %,AK0.5en 0.25 %,BT 0.1 %en BK0.1 %, terwijl
bij Erica gracilis gewerkt werd met AT 0.5 en 0.25 % en AK
0.5 %, 60 stekjes per behandeling.
Over het geheelwortelden derode Erica's beter dan de witte.
De witte hadden de meeste uitval en een zeer laag slagingspercentage, dat in afdeling I nog het laagste was.
(Zie tabel.)
10 J u n i 1945
Kas
Afdeling II
Afdeling I

E. nivalis

E. gracilis

overlevend

geworteld

overlevend

geworteld

51,3 %
31,2%

19,4 %
6,4%

86,9%
78,3 %

39,4%
49,4 %

In I waren de aantallen gewortelde stekken zo gering, dat
de verschillen tussen de groeistofpoeders geen betrouwbare
conclusies mogelijk maakten. Duidelijker zijn de resultaten
uit afdeling II, waar: BT 0.1 % de beste beworteling gaf bij
beide rassen, zoals blijkt uit de volgende tabel, welke de
stand weergeeft bij het optrekken op 10 Juni.
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9 Febr.—10
Juni 1945

AK 0,5%
contrôle
BT 0,1 %
BK 0,1 %

E.nivalis (wit) 4x40stuks

E.grac. (rood) 4x40stuks

goed

goed

licht

9
5
14
3

niet

uitval

14
19
7
11

17
16
19
2ii

27
8

licht

niet

8
20

23
20
10
23

uitval

9
3
9

De cijfers geven tevens een beeld van het betere slagen en
de mindere uitval bij de roode Erica.
EUPHORBIA
(E. fulgens)
Bladmisvorming
door Drs. D. NOORDAM

Bij Euphorbia fulgens komt een ziekte voor die gekenmerkt
is door de vorming van abnormaal kleine en door inbochtingen sterk misvormde bladeren. Vaak zijn de bladeren kromgegroeid, ontbreekt een bladhelft of isin het geheel geen bladschijf meer aanwezig. Deze bladmisvorming treedt dus op in
de groeiende delen en gaat gepaard met een groeiremming.
De groeiremming veroorzaakt een kort blijven van de stengelleden en is soms zo sterk, dat de eindknop de groei staakt;
dan gaan onder het gedeelte dat bladmisvorming vertoont
okselknoppen uitlopen en vormen zijscheuten, die in de bloeitijd soms nog enkele bloemen vormen.
Er bestaat enig vermoeden, dat we hier met een virusziekte
te doen hebben. Om hierover zekerheid te verkrijgen zijn
proeven genomen, waarvan het resultaat nog niet bekend is.
Daar er nogal verschil van mening bestaat over de vraag
of deze ziekte belangrijke schade veroorzaakt of niet, werd
het verloop van de ziekte in de Euphorbiakas van den Proeftuin (kas 11) nagegaan.
Ongeveer in Augustus schijnt de ziekte pas op te treden.
Begin September 1945 bleken in het linker randbed 47 van
de 180 planten 1 of meer takken te hebben met sterk misvormd blad. De bladmisvorming in het linker middenbed was
minder sterk, in het rechter randbed even sterk of sterker dan
in het linker randbed.
In September, October en November nam de bladmisvorming niet toe. Integendeel, veel planten die begin September
sterk misvormde topblaadjes hadden, vormden weer normale
bladeren. Zohadden verscheidene zieke scheuten half October
aan hun top 4-5 nieuwe niet misvormde bladeren. In beide
randbedden waren half October echter nog veel stengels aan
hun top misvormd.
Begin Januari, vlak voor het snijden der bloeiende takken,
werd in het rechter randbed dat de bladmisvorming het
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ergste toonde, nagegaan welke invloed de bladmisvorming
heeft op de kwaliteit der bloeiende takken. Gezocht moest
worden naar een goede methode om de kwaliteit der takken
te beoordelen. Het bleek dat er een vrij vast verband bestaat
tussen het aantal bladeren en bloemtrosjes aan een tak. Een
tak met meer bladeren heeft in verhouding veel meer bloemtrosjes dan een tak met minder bladeren. Een voorbeeld kan
dit duidelijk maken: Heeft een tak met 10 bladeren bijvoorbeeld maar tweebloemtrossen, dus 1 bloemtros per 5bladeren,
een tak met 40 bladeren heeft wel 20 bloemtrossen, dus
1 bloemtros per 2 bladeren. Van 125 takken werd nu het
aantal bladeren en bloemtrossen geteld en werd aangetekend welke bladeren misvormd waren. Om gegevens te
verkrijgen die zo goed mogelijk met elkaar vergelijkbaar zijn,
werden takken gekozen, die over de draden heen hingen boven
het looppad. Takken met meer dan 45 en minder dan 26
bladeren werden in de gegevens niet verwerkt, daar hun aantal te gering was om een betrouwbaar resultaat op te leveren.
De bladmisvorming werd onderscheiden in „sterk" en
„matig". Bij „sterke" bladmisvorming is de bladschijf gereduceerd tot een blad van minder dan 3 cm lengte. Bij
„matige" bladmisvorming is het blad kleiner dan normaal,
maar groter dan 3cm en heeft uitbochtingen in de bladschijf.
Daar slechts takken met ongeveer even groot aantal bladeren onderling vergelijkbaar zijn, moest gezorgd worden
voor een ongeveer even groot aantal takken met normale als
met misvormde bladeren. Daartoe werden de takken verdeeld
in 4 groepen, nl.:
1. takken met 41—45 bladeren.
2. takken met 36—40 bladeren.
3. takken met 31—35 bladeren.
4. takken met 26—30 bladeren.
De gegevens die op deze wijze werden gerangschikt, zijn
samengevat in tabel I. Hieruit blijkt wel,dat niet gezorgd kon
worden dat het aantal normale en misvormde takken van de
zelfde grootte precies gelijk was,maar voor de goede verdeling
pleit dat het gemiddelde aantal bladeren per tak zowel van
gezonde, matig misvormde als sterk misvormde takken 36
bedraagt.
TABEL I

41—45
36—40
31—35
26—30
Totaal

5
9
4
4
22

213
,'543
130
113
799

119
184
63
54
420

5
8
5
3
21

213
299
164
81
757

105
123
61
40
329

10
8
5
6
29

totaal
aantal
bladeren
totaal
aantal
bloemtros

Sterl misvormde
takken
aantal
takken

§ 2

totaal
aantal
bladeren
totaal
aantal
bloemtros

CO <ü

Matige misvormde
takken
aantal
takken

_ e

totaal
aantal
bladeren
totaal
aantal
bloemtros

Gez onde takken
Aantal
bladeren
per tak

424
302
162
169
1057

189
128
02
60
439
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Uit de gegevens van tabel I is berekend hoeveel bloemtrosjes er gemiddeld per 100 bladeren voorkomen. Dit
vindt men in tabel II. Gemiddeld aantal bloemtrosjes per
100 bladeren.
TABEL II
Aantal
bladeren
per tak

Normale
takken

Matig
misvormde.
takken

Misvormde
takken

41—45
36—40
31—35
26—30
Gemiddol

56
54
48
48
53

49
41
37
49
43

45
42
38
36
42

Uit deze cijfers is op te maken, dat zowel de matig als de
sterk misvormde takken 20 % minder bloemtrossen hebben
dan de takken met normale bladeren. Neemt men in aanmerking dat niet alleen het aantal bloemtrossen minder is dan
normaal, maar de misvormde bladeren aan de takken bovendien nog een lelijk uiterlijk geven, vooral als ze zich aan het
uiteinde van de stengel bevinden, dan is de schade door deze
ziekte veroorzaakt, niet gering te achten. In het kasgedeelte,
waar de ziekte het sterkste optrad, had minstens de helft der
takken misvormde bladeren. Men kan.dus zeggen, dat er in
dit kasgedeelte 10 % minder bloem gevormd was dan zonder
ziekte mogelijk geweest zou zijn en dat bovendien de kwaliteit
der takken door de misvormde bladeren sterk verminderd was.
Dit onderzoek laat wel zien dat de ziekte belangrijk genoeg
is om er de volle aandacht aan te blijven schenken.
Proeven over een voetziekte
door Dr. J. W. M. ROODENBÜRG en
A. M. VAN DER SMAN, biol. cande.

Onder de bloemisterijgewassen te Aalsmeer neemt Euphorbia fulgens een tamelijk ondergeschikte plaats in. Dit is vooral
tewijten aan het feit, dat men bij de teelt van dit gewas steeds
te kampen heeft met een zeer grote uitval ten gevolge van een
voetziekte. Op de Proeftuin te Aalsmeer werd de cultuur van
deze planten reeds vele jaren bestudeerd en hoewel men hierdoor met meer succes teelde, moest men echter met een geregelde uitval rekening blijven houden.
De planten worden door ons gestekt met groeistofpoeder
(Rhizopon B in Koolstof 0.1 %),onder dubbel glas en daarna
opgepot, of meteen als geworteld stek uitgepoot, in de volle
grond. De bewortelde stekken moeten na het uitplanten getopt worden, omdat niet getopte exemplaren een te zware
bloemstengel (van 1.50 m—1.75m) leveren, die na het snijden
te veel te lijden heeft van sapverlies.
De kasgrond wordt gewoonlijk nogal zwaar bemest.
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In 1941 werd uit wegvallende planten voor het eerst Fusarium solani (Mart.) App. en Wr. geïsoleerd. Sedertdien werd
bij 21 isolaties telkens weer dezelfde schimmel gevonden, als
oorzaak van verkleurde voet en het wegvallen van de planten.
In de eerste jaren van het onderzoek was reeds gebleken,
dat planten, die het langst in potten hebben gestaan, het
meest te lijden hebben van deze voetziekte.
In een kas, die in Juli 1944 op de Proeftuin uitgepoot werd,
bleek dat het wegvallen van aangetaste planten in de volle
grond, in de loop van een jaar gemiddeld 60 % bedroeg. (643
van 1060.) Bij het rooien van een rabat, na één jaar, kon
worden geconstateerd dat bovendien 17 % (42 van 246), hoewel uiterlijk gezond, reeds een aangetaste voet bezat.
Van de planten, die direct van het stekbed werden uitgepoot in de volle grond, viel in het eerste jaar slechts 23,5%
weg (45 van 192).
Van de moerplanten, die in potten gehouden werden, viel
gedurende één jaar.ook 60 % weg (42 van 81 planten).
Men probeerde de stengelvoet te beschermen door de plant
te omgeven met een zandlaag. Dit had echter geen resultaat.
Beter scheen te zijn: de gehele plant bij het oppotten en
uitpoten hoog op te binden aan een ijzeren steun, zodat de
v/ortels alléén in de grond komen en de stengelvoet boven de
grond blijft.
Het uitpoten van planten met pot, waarbij, zonder de plant
te beschadigen, de potbodem werd uitgeklopt, scheen eveneens de uitval door voetziekte te beperken. Maar de groei van
de planten was, na deze behandelingen, minder florissant dan
de groei van planten in de volle grond.
De symptomen van de ziekte zijn:
Plotselinge verwelking van de planten, soms zelfs wanneer
deze reeds een bloemstengel dragen.
Devoet isbruin verkleurd, gewoonlijk met een zekere blauwgroene kleur gemengd. Het merg: bruin of geheel verdwenen.
De wortels kunnen gezond zijn, maar dikwijls werd ook
waargenomen, dat de aantasting via de wortels in de plant
doordringt: de wortels hebben dan ook een zeer kwetsbare
schors.
Microscopisch werden myceliumdraden in de houtvaten
gevonden. De wanden van deze vaten zijn bruin. De mergstralen gevuld met een bruine, gomachtige substantie.
Planten met een licht-groene kleur en korte, jonge scheuten blijken ook altijd reeds te zijn aangetast, maar het kan
soms nog lang duren voordat een plant verwelkt, al is de
gehele voet reeds verkleurd.
De Amerikaanse onderzoekers, F.. Weinard en S. Hall,
schijnen een soortgelijke ziekte met succes te hebben bestreden door het stomen van grond. Bij een eerste experiment
ging geen enkele plant verloren in gestoomde grond, tegenover 23 % in onbehandelde grond.
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Bij een tweede experiment waren deze getallen respectievelijk 10 % tegen 59 %. Het experiment liep van Maart tot
Augustus.
Naar aanleiding van deze mededeling werd in Aalsmeer het
effect van grondstomen bij dit gewas geprobeerd.
Proefopzet.
In de kas werd een grondrabat met verse Wilnisser grond
van 14m bij 1.75 m voor de helft gestoomd. Deze helft werd in
vier delen verdeeld, die gestoomd werden totdat een temperatuur van 100° C. was bereikt. Dit was afhankelijk van de
druk van de ketel en hierdoor werd respectievelijk gedurende
2 uur, \yA uur, lJ/£ uur en 1 uur gestoomd. In ieder deel werden drie grondthermometers geplaatst. Tabel I geeft de bereikte temperaturen weer.
TABEL I
gestoomd
gedurende:
2 uur
lï „
11 ..
1 „

bereikte temperatuur:
75°
100°
100°
85°

99°
72°
—
99°

100°
10(P
100°
99°

De volgende morgen "was de temperatuur: 60 graden C.
Het uit te poten materiaal was in drie groepen te verdelen:
S: stek, dat vanaf het snijden zo steriel mogelijk werd
behandeld. Dit stek werd in gestoomde turfmolm
gestoken en na 2 maanden als geworteld stek uitgeplant.
O - S: stek, dat in onbehandelde turfmolm werd gestoken,
na V/2 maand*in gestoomde grond werd opgepot en
op een tablet ingekuild gedurende 1 maand.
O - O: stek, dat in onbehandelde turfmolm werd gestoken,
na l/2 maand in onbehandelde grond werd opgepot
en gedurende 1 maand ingekuild.
Door deze behandeling is dus na te gaan of het noodzakelijk is, om de planten reeds vanaf het stekken zo steriel mogelijk te behandelen of dat het.stomen van de volle grond
alléén voldoende is.
De plantjes, die in gestoomde grond werden opgepot, waren
iets krachtiger dan de groep, die in onbehandelde grond was
opgepot. De lengte was respectievelijk: gemiddeld 25 cm en
21 cm.
In tabel II vindt men in de eerste kolom het percentage
uitval vóór de bloei. Na de bloei werd het gewas teruggesneden. De planten staan dan soms geheel zonder blad. In
Juni bloeiden de planten voor de tweede maal. Kolom II geeft
de uitval tot dit tijdstip, terwijl de derde kolom de uitval ten
gevolge van deze voetziekte in één jaar weergeeft.
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TABEL II
Kas* rond gestoomd
Groep.

S.
O—S.

o—o.

Kasgrond onbehandeld

Uitval
Augustus
tot
Februari

Uitval
Februari
tot
Juni

Totale
uitval in
1 jaar

Uitval
Augustus
tot
Februari

Uitval
Februari
tot
Juni

Totale
uitval in
1 jaar

5.4%
5.5%
31.4%

9.0%
14.8 %
38.9 %

14.4%
24.1 %
72.2 %

14.5 %
5.4%
20.0 %

23.6 %
17.8%
34.5 %

45.4 %
28.6 %
54.5 %

Het blijkt dus dat de schimmel al in een zeer jong stadium
in de plant kan doordringen. De voorbehandeling van het
stek dient daarom zorgvuldig te geschieden. Het beste is om
stek te steken in gestoomde turfmolm en dit, als geworteld
stek, meteen uit te poten in de kas. Het is niet geheel afdoende, maar een belangrijke verbetering geeft het stomen van
de volle grond in dit geval wel.
Is men genoodzaakt het stek eerst op te potten, dan is het
belangrijker om de potjes en potgrond te stomen dan de
volle grond.
De kasgrond alléén te stomen, zonder daarbij de voorbehandeling van het plantgoed uit te voeren, is zeker niet de
juiste manier orn deze kwaal te bestrijden.
Ook verversen van de kasgrond heeft in dit verband geen
zin, aangezien Fusarium solani een algemene bodemschimmel
is, die dus ook weer in de nieuwe kasgrond voorkomt.
De hoge opbrengst van de bloemtakken loont zeer zeker de
extra-moeite, die het stomen van stektablet èn kasgrond met
zich brengt.
Literatuur.
Weinard F.enHall S.W.
Stemrot-disease controled by sterilizing soil
Ann.Rep.Illin.Agric.Ex.Sta. 1937.Pag.282.
Potproeven met verschillende grondsoorten

Met het oog op de vele potproeven met Euphorbia fulgens
werd genrobeerd, welke grondsoort eigenlijk het best geschikt
is voor c'it gewas. Hoewel in de gebruikelijke Wilnisser grond
de groei gewoonlijk goed was, overeenkomstig vroegere practische ervaringen, was het toch wel mogelijk, dat een andere
grondsoort nog betere resultaten zou kunnen geven. Zo is
b.v. de uitval door voetziekte (Fusarium solani) in Wilnisser
grond nog zeer belangrijk.
Ten einde de werking van de diverse grondsoorten afzonderlijk te kunnen beoordelen, werd gebruik gemaakt van de
onvermengde grond, alleen met wat zand er aan toegevoegd
en wel:
Klei, bladgrond, Aalsmeerse molm en Wilnisser grond.
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Helaas was de beschikbare klei niet best van kwaliteit, nl.
stug en vet, zonder behoorlijke kruimelstructuur. De gevolgen hiervan bleven dan ook niet uit en de planten deden het
daarin van het begin af aan slecht.
Op 13 Juli 1945 werd een 100-tal planten, welke van het
vorig jaar van laat stek in potjes de winter overgehouden
waren, in 4 groepen verdeeld en in de betreffende grondsoorten overgepot. De potten werden in turfmolm in een tablet
van de Proefkas ingekuild.
De groei in bladgrond, molm en Wilnis was ongeveer gelijk,
alleen in klei bleven de planten direct achter, doordat zij
slecht aansloegen. Dit werd ook spoedig zichtbaar aan de
lichtere bladkleur. Het donkerste groen vertoonde de bladgrondgroep.
Op 31 Juli en 4 Sept. werd getopt en in het najaar werd
enige keren bijgemest met een oplossing van A.S.F.-korrels.
De eindbeoordeling der planten vond plaats in de week vóór
Kerstmis, toen de planten in de pot geveild werden. Op
1 November waren bij alle groepen de bloemknoppen reeds
duidelijk zichtbaar. De eerste bloempjes gingen op 5 December open bij een tweetal planten in bladgrond, waarna spoedig
ook de andere planten uit deze groep en in Wilnisser grond
en in molm volgden, v evenals een aantal in klei. Toen op
19 December begonnen werd met het beoordelen der planten,
was het grootste aantal bloemen van de meeste bloeiwijzen
epen, uitgezonderd bij verschillende planten in kleigrond,
waarvan enige zelfs nog geheel in knop stonden. In het algemeen kan men zeggen, dat de planten in klei gemiddeld ongeveer een week later bloeiden dan die van de overige 3 groepen,
waartussen nagenoeg geen verschil te zien was.
De beoordeling vond in hoofdzaak plaats aan de bloeiende
twijgen. Takken zonder bloemtrossen kwamen echter ook zeer
weinig voor. Overigens gebeurde het beoordelen zodanig, dat
de planten zowel als potplant en als snijbloem beschouwd
konden worden. In de eerste plaats werd de hoogte van de
gehele plant gemeten. Voor de beoordeling als potplant werd
het aantal bloeiwijzen per plant geteld en gemeten, ongeacht
de lengte der bloemdragende takken zelf. Naar de lengte der
bloeiwijzen zelf werd een drietal kwaliteitsklassen onderscheiden. De lengte der bloeiwijzen varieerde van 1-22 cm. De
eerste kwaliteit bezat bloeiwijzen langer dan 10 cm, de tweede
kwaliteit van 5-10 cm lang en de derde kwaliteit van korter
dan 5 cm. Het aantal bloeiwijzen langer dan 15 cm was zo
gering, dat het niet de moeite waard was, hiervoor nog een
aparte klasse te onderscheiden. In onderstaande tabel (bij
bladgrond tevens nog 1 en bij kleigrond nog 4 dode planten
aanwezig), staat het gemiddelde aantal bloeiwijzen per plant
weergegeven.
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TABEL I

Wilni&ser grond . . .
Aalsmeerse molm . .
Bladgrond

aantal
planten

hoogte

Ie kwal.

2ekwal.

3ekwal.

24
20
29
20

52
53
54.6
45.7

0.96
0.75
0.72
0.20

1.54
2.50
2.27
0.70

3.0
2.0
2.14
2.50

Hieruit blijkt dus in de eerste plaats, dat de groei bij de
planten in klei in het algemeen aanmerkelijk slechter was
dan bij deoverige 3groepen, waarvan deplanten in bladgrond
nog het grootst waren. Deze verschillen waren reeds in Sept.Oct. zichtbaar. Over het geheel genomen was de bloeirijkheid
het grootst bij de planten in molm, daarna die in bladgrond
en Wilnis, terwijl die van de planten in klei veel minder was.
Voor de beoordeling van snijbloem werd de lengte der
bloeiende takken gemeten (de gebogen takken vlak gelegd),
benevens de lengte van de gesteltakken, wanneer deze ongeveer in het verlengde van de eigenlijke bloemtakken gelegen
waren en mede afgesneden konden worden. Soms werden zelfs
2 of 3 gesteltakken meegeteld. Als minimum-lengte voor snijbloem werd 30 cm lengte genomen, terwijl tevens nog de takken van 25-30 cm lengte in de tabel vermeld zijn, waarvan het
twijfelachtig is, of ze nog als volwaardige snijbloemen beschouwd mogen worden. In de tabel werden 5 groepen onderscheiden, nl.:
A. takken, langer dan 30 cm en met bloeiwijzen langer dan
5 cm.
B. de takken van A langer dan 40 cm.
C. de takken van A met de eigenlijke bloemtak langer dan
25 cm.
D. takken langer dan 30 cm, doch bloeiwijzen korter dan
5 cm.
E. takken van 25-30 cm lang.
TABEL II
B
Wilnis
Molm
Bladgrond
Klei

38gem. 1.58
35 „ 1.75
59 „ 2.03
11 .. 0.55

17gem. 0.71
16 „ 0.80
24 „ 0.83
3 „ 0.15

14gem. 0.58
21 „ 1.05
24 „ 0.83
4 „ 020

D

E

12gem. 0.50
1 „ 0.05
6 „ 0.21
6 „ 0.30

19 gem. 0.80
9 „ 0.45
14 „ 0.48
10 „ 0.50

De beste resultaten gaf dus bladgrond, daarna molm en
Wilnis, terwijl die van klei weer veel slechter waren. De meeste lange bloemtakken kwamen voor bij molm. In het algemeen
kan gezegd worden, dat de planten betrekkelijk weinig fraaie
bloemtakken gevormd hebben. Waarschijnlijk is hiervoor
eenmaal te vaak getopt, hetgeen bij uiting kwam bij vergelijking met andere planten, die later gestoken waren, doch
minder getopt en die veel fraaiere bloemtakken hadden gevormd, terwijl tevens de bloemtrossen zelf veel langer waren.
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Wel waren daarentegen de bloeiwijzen bij de proefplanten in
het algemeen iets breder, doordat het aantal bloemen per
afzonderlijke bloeiwijze in de oksel van elk blad hier iets
groter was.
Een belangrijke tekortkoming was ten slotte de bladval.
Het blad begon eerst aan de top geel te worden, of het gehele
blad werd bont gevlekt, ten slotte geheel geel, om eindelijk af
te vallen. Alleen de groep Wilnis had betrekkelijk weinig last,
op enkele planten na, die gele bladpunten of gevlekt blad
en geelgroene bladeren vertoonden. In het algemeen was het
blad hier echter fraai donkergroen, het jonge blad zelfs paarsachtig van kleur. Bij de planten in molm was het verschijnsel
veel erger en hadden de meeste planten een aantal gevlekte
of gelebladeren, die ten slotte afvielen. Dit vond meestal eerst
plaats bij de onderste bladeren, doch dikwijls ook in de bloeiwijze zelf. Ook bij de groep bladgrond trad het euvel vrij erg
op,zodat hier zelfs geheel kale takken en één geheel kale plant
aanwezig waren. Het ergst washet bij kleigrond, waar het verschijnsel reeds in geringe mate in September en October
zichtbaar werd. Op 1 November kreeg men reeds een algehele indruk dat de planten hier geler van kleur waren. Alle
planten bezaten bij deze groep geelachtig blad of ten minste
gevlekt blad of gele bladpunten, terwijl reeds veel blad afgevallen was en ookhier geheel kale planten aanwezig waren,
waarbij het twijfelachtig is, of de knoppen nog zullen opengaan. Mogelijk kan dit een gevolg zijn geweest van de bemesting.(?) OpdeProeftuin zoudenvroegergeelkleuringenbladval
voorgekomen zijn ten gevolge van bemesting.(?) Zeker is dat
de andere groep planten, staande in een grondsoort, waardoorwelstalmestwasgemengd,dochdienooitbijgemest waren,
thans nogbetrekkelijk weinig geelblad vertoont.
Aan het wortelstel was weinig verschil te zien. De meeste
kleine wortels waren bruin en dood. In de potten kleigrond
waren de wortels niet in de klei zelf vertakt, doch alleen in
de oude oorspronkelijke kluit en langs de rand van de pot.
Het verschijnsel van geelkleuring en afval van blad moet
over het algemeen toegeschreven worden aan een onvoldoende werkzaamheid van het wortelstelsel, waarop de plant onmiddellijk het bladoppervlak inkrimpt door het afstoten van
blaadjes. De slechte werking van de wortels kan het gevolg
zijn van een te koude of te natte grond. Beide factoren zijn
hier waarschijnlijk aanwezig geweest, daar volgens de temperatuurmetingen de kas in het najaar onvoldoende gestookt
is, waardoor de minima des nachts vaak te laag zijn geweest
(beneden 15° C). Onder die omstandigheden bijmesten met
kunstmestoplossing zal de grond te kil en te vochtig maken,
waarop de zwakke Euphorbiawortels gemakkelijk tot rotting
overgaan. Het is dus niet zozeer de kunstmest als wel de
methode van bijmesten, welke hier ongunstig gewerkt kan
hebben. De Euphorbia fulgens is buitengewoon gevoelig voor
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lage temperaturen, waardoor deze cultuur alleen mogelijk is,
wanneer ruim over brandstof beschikt kan worden.
Door den kweker M. C. v. Staaveren werd een proefje genomen om na te gaan of Euphorbia fulgens ook behoorlijk in klei wilde groeien. Daarvoor werden de volgende series
opgezet:
1. Normaal grondmengsel (oppotgrond = Aalsmeerse molm
+ mest).
2. Klei met iets ruige mest voor structuurverbetering en
daarnaast tevens kunstmest.
3. Klei met ongeveer een derde deel ruige mest, dus zeer veel,
doch economisch wel verantwoord. Geen kunstmest.
Bij alle drie groepen was het grondmengsel afgedekt met
een dun laagje turfstrooisel. Geheel vergelijkbaar waren de
groepen niet, daar de planten van 2 en 3, voordat ze in de
klei waren gezet, uitgeklopt waren.
Na 1 maand tijd waren de resultaten reeds duidelijk zichtbaar. De planten van groep 1, die toen ongeveer 60 cm hoog
waren, waren gemiddeld zeker 5 à 10 cm hoger dan die in de
klei. Verder was 2iets beter dan 3, doch het verschil was veel
geringer dan tussen normale oppotgrond en klei. Het uiteindelijk resultaat was zodanig, dat het niet verantwoord is, om
Euphorbia in kleigrond uit te planten, ook al is de structuur
door een grote stalmestgift verbeterd.
Een ander proefje had voornamelijk betrekking op twee
soorten Wilnisser grond, nl. echte venige, verse uit de put gegraven (3 weken gelegen) grond en teelaarde uit de Wilnisser polder. Van beide groepen werden 4 series van 5 planten
onderscheiden, nl.:
1. Wilnisser grond + kunstmest.
2. 1 dl Wilnis -f 1 dl oppotgrond.
3. Wilnis + ruige mest.
4. Turfstrooisel -f mest.
Op 1Februari 1946 was weinig verschil tussen deze groepen
te zien. In verband met de in het vorige verslag opgemerkte
mogelijke invloed van kunstmest, kan hier gezegd worden,
dat de planten met kunstmest weinig of niet minder waren
dan de radere en niet meer geel blad vertoonden. Misschien
was het blad iets lichter van tint, maar toch natuurlijk nauwelijks zichtbaar.
Deze oriënterende proeven laten dus wel zien, dat Euphorbia fulgens niet al te kieskeurig is wat betreft de grondsoort,
voor zover het humusrijke gronden zijn. Alleen klei voldoet
niet, hetgeen echter niet wil zeggen, dat klei niet als bestanddeel van een aanmaakgrond voor potcultuur gebezigd zou
kunnen worden. Op de Hortus Botanicus te Utrecht is men
zelfs van mening, dat toevoeging van klei gunstig werkt. De
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iets betere ontwikkeling in bladgrond geeft aanleiding bij
verdere proeven met grondmengsels ook deze grondsoort als
bestanddeel voor aanmaakgrond te onderzoeken.
HIPPEASTRUM
(Amaryllis)
Selectie van hybriden
door J. BAKKER

Inleiding
De behoefte bestond om omstreeks Kerstmis het bestaande
sortiment witte bloemen te vergroten. Gedacht werd aan een
vroegbloeiende, zuiverwitte Hippeastrum.
Reeds enige jaren werden op de Proeftuin met 10bollen van
witte Hippeastrum kruisingen verricht om te trachten tot dit
resultaat te komen.
Verder werden nog enige bollen van „gekleurde hybriden"
uit het Westland voor kruisingsdoeleinden opgezet en enkele
botanische soorten, zoals H. rutilum en H. aulicum aangeschaft.
Door kruisingen van H. rutilum met witte hybriden hoopte
men een ander kleinbloemig type „amaryllis" te krijgen.
Daar er bij al deze kruisingen vrij willekeurig te werk werd
gegaan en veel onbruikbaar materiaal werd aangehouden,
was een strenge selectie noodzakelijk.
Dit jaar werd en ook het volgende jaar zal alleen worden
gebruikt voor een strenge selectie op de bestaande partij.
Nieuwe kruisingen werden dan ook niet uitgevoerd.
Opzet.
Alle bollen werden uitgeplant in de volle grond van een
grondrabat met vermelding van het nummer van de plant,
waaruit ze afkomstig zijn.
De bloemen van uitgegroeide bollen werden nauwkeurig
nagegaan.
Typen met een slechte bloemvorm, onzuivere kleur en
ziekteaantasting werden verwijderd. Goede bloemen werden
gemerkt en onder een nieuw nummer uitgeplant als het witte
hybriden waren. H. rutilr:m kruisingen werden in een afzonderlijke groep ondergebracht.
Met de volgende partijen zal het volgende jaar met een
verdere selectie worden doorgegaan:
Uitgangsmateriaal de nos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.
Witte hybriden
no's
stuks
13
53
14
60
15
51
16
65

no's
17
18
19
20

stuks
80
86
45
29

no's
21
22
23
24

stuks
10
76
41
5
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Hybriden afkomstig uit het Westland
de nos. 12, 12A, 12B, 58, 13, 43.
H. rutilum I 12 stuks.
H. rutüum-kruisingen IA 24 stuks, IB 11 stuks.
H. aulicum 12 stuks.
Waarnemingen
Van het uitgangsmateriaal zijn de no's. 5 en 11 vervallen,
daar de bollen aangetast waren door het „vuur". Bij de witte
hybriden kwamen al enige mooie typen naar voren, maar de
meeste bollen waren nog te klein om een volledig uitgegroeide
bloem te geven, zodat deze aangehouden worden voor een
nadere beoordeling. Van de uit het Westland afkomstige bollen gaven nog slechts enkele een bloem, welke meest fletse
tinten hadden. Een bloem had een dieprode kleur en wordt
voor mogelijke kruisingen apart gehouden. Van de H. rutilum-kruisingen bloeiden al enkele bollen met een korte bloemsteel en sierlijk rood met wit gestreepte bloemen. De groei van
het gewas was goed; een groot gevaar leverde echter het optreden van een virusziekte, het „Tomato Spotted Wilt" op,
welke ook andere gewassen, zoals Begonia en Gloxinia kan
aantasten.
De aangetaste planten werden gemerkt en zoveel mogelijk
verwijderd.
Op 12 December werden de bollen gerooid, waarbij de wortels niet van de bollen verwijderd mogen worden.
De bollen kwamen in bakjes onder de tabletten van kas 5
te staan.
Een deel hiervan, nl. de no's. 13 tot en met 22, werd op
20December reeds weer opgezet in de tabletten met turfmolm
(bodemwarmte) van kas 5, zodat weer spoedig met selectie
kan worden voortgegaan.
Een goed doorgevoerde selectie zal zeker een paar jaar in
beslag nemen, voordat de partij weer voor nieuwe kruisingen
gebruikt kan worden.
LELIES
Lilium Ijngifiorum „White Queen"
door J. BAKKER

Inleiding
De import van Japanse leliebollen voor de trekkerij ligt de
laatste jaren volkomen stil en er zullen voorlopig ook wel geen
bollen uit het land van de Rijzende Zon komen.
Het gebruik van witte lelies voor kerkelijke gelegenheden en
rrrafwerk is zo belangrijk, dat er echter spoedig uitgezien
diende te worden naar lelies, die de Japanse konden vervangen.
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In 1943 trad bij den heer P. Bakker te Enkhuizen een witte
lelie, Lilium longiflorum „White Queen", naar voren, welke
ook hier winterhard zou zijn en uit zaad in korte tijd een
bloeibare bol vormt.
Vorig jaar werd een partij van deze bollen uitgeplant bij
de Gebr. van Buggenum te Beverwijk, die tevens enkele bedden er van uitzaaide.
Door ons werden na een bezoek aan dit bedrijf 1000 zaailingen besteld voor uitplanting op de Proeftuin.
Doel
Dit betrof het eerste jaar:
a. Een onderzoek naar de winterhardheid.
b. Het kiezen van de juiste teeltgrond.
c. Het nagaan van de bruikbaarheid als snijbloem.
Proefopzet (Ie jaar)
In 1944werden de 1000zaailingen als volgt uitgeplant:
300 stuks in de volle grond op 't bovenland (veengrond).
300 stuks in de volle grond van de polder (klei).
400 stuks in de stookbak.
De bollen in de volle grond werden afgedekt met een laagje
turfmolm van 3 cm dikte.
Resultaten
In dit voorjaar waren overgebleven:
32 bollen op 't bovenland.
0 bollen in de polder.
375 in de stookbak.
Van de 32 bollen in de volle grond bloeide er slechts één,
met een kleine bloem; de bollen bleven klein, maar zullen
worden aangehouden voor kruisingsdoeleinden om de winterhardheid op te voeren.
De bollen in de stookbak ontwikkelden een stevig gewas,
dat 5 Juni goed in knop stond. (Reeds half April werden de
eerste knoppen gevormd.)
Over het algemeen vormden deze jonge bollen nog slechts
één bloemknop per stengel. Het is echter al een opmerkelijk
resultaat dat deze de tweede zomer al een honderdtal bloeiende bollen gaven.
(Op 22 Juni 84 bloemstengels met één bloem en 10 met
twee bloemen.)
Omstreeks deze tij4 vertoonden zich op bloem en blad
bruine vlekken, waaruit een Botrytissoort geïsoleerd werd.
Deze schimmelaantasting was te wijten aan het vochtige
weer.
Op 20 Juli werden alle stengels afgesneden tot 10 cm boven
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de grond en toen half October de bollen gerooid werden,
bleken ze een groot aantal klisters gevormd te hebben.
Daar deze lelie doorgroeit, kon ze direct weer opgezet worden; de wortels moeten aan de bol blijven zitten.
Proefopzet (2e jaar)
Nagegaan moest nu worden:
a. De trekmogelijkheid in pot en in de volle grond van de
kas bij verschillende temperaturen.
b. De winterhardheid van een klein partijtje bollen.
Hierbij werd als volgt te werk gegaan.
Ie Teelt in pot.
a. 4 maal 10 stuks in 14e pot bij 4 verschillende temperaturen in kas 12 (opgezet 23 October).
b. 4 maal 10 stuks in 14e pot, gekuild in het grondrabat
van kas 9 (na 3 maanden bij 4 verschillende temperaturen in kas 12 opzetten).
c. 10 stuks in 14e pot met de bolneus boven de grond.
Wanneer de groei begint, afdekken met turfmolm en
verteerde mest (kas 5).
2e Vollegrondsteelt in kas 9in Wilnisser grond, gemengd met
scherp zand. Plantdiepte 4 à 5 cm.
3e Overwintering van 50 bollen in de volle grond van het
bovenland onder strobedekking, nl.:
25 stuks in 1944/45 overwinterd in de stookbak.
25 stuks in 1944/45 overwinterd in de volle grond.
4e Opkweek van de klisters in de stookbak in veengrond, gemengd met scherp zand.
De resultaten met deze methoden verkregen zullen in het
volgend jaarverslag bekend gemaakt worden.
Samenvatting over het eerste jaar
1. Lilium longiflorum „White Queen" is een witte lelie,
waarvan de kelken ongeveer rechthoekig op de stengel
staan. De bloem is ivoorwit met iets groen in de keel en
bezit een stevige waslaag, waardoor ze niet zo spoedig
smet. De bloembladen zijn ongeveer 12cm lang en krullen
iets om. Per stengel kan men van een goede bol 5 à 7
kelken verwachten.
2. De bloemen zijn nog variabel, zodat selectie en eventueel
kruising nodig zijn.
3. De houdbaarheid van de bloemen is groot.
4. Van een zaaisel kàn men in twee jaar bloeibare bollen
verwachten, al zijn deze niet altijd groot genoeg voor de
trek.
5. Dewinterhardheid isvoor onsnog twijfelachtig.
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ROZEN
Rassenvergelijking op gestoomde en ongestoomde grond
door J. BAKKER

Inleiding (2e jaar)
Voor de opzet van deze proef, verwijs ik naar het jaarverslag van 1944.
De behandeling bleef ook dit jaar voor alle rassen hetzelfde, wat betreft voorjaarssnoei, bemesting en ziektebestrijding. In één geval werd echter van deze gelijkvormigheid
afgeweken en wel bij het toppen.
Enkele nieuwe rassen zouden naar onze mening een beter
gewas geven, indien ze getopt werden. Dit werd dan ook uitgevoerd, maar met de helft van het aantal struiken van het
betreffende ras, terwijl er steeds rekening mee werd gehouden, dat dit met een gelijk aantal van het gestoomde en van
het ongestoomde gedeelte gebeurde.
Deopbrengstverhouding tussen de gestoomde en ongestoomde partij werd hiermee dus niet geschaad.
Behandeling
Eén bed werd gerooid, nl. dat van no. 3229, aangezien dit
ras als kasroos ongeschikt was. Hiervoor in de plaats kwamen
enkele regels met
Kaiserin Auguste Victoria, crèmewit Theehybride.
Souvenir de Claudius Pernet, geel
Pernet hybride.
Oranje Triumph, scharlakenrood
Kleinbloemig.
Deze rassen werden niet in de proef betrokken, maar dienden als aanvulling van het sortiment.
Op 6 Maart werd de gehele kas gesnoeid op 20 à 25 cm
hoogte.
Een bemesting van 5 m 3 ruige mest ( l m 3 per are) werd
gegeven op 20 Maart. De mest werd niet ondergespit, maar
over de grond verspreid en ingespoten.
Waarnemingen
Deze werden op gelijke wijze uitgevoerd als verleden jaar.
De keuring van het gewas gebeurde door de commissie, terwijl de opbrengstgegevens met medewerking van den chef en
het personeel werden verkregen.
Resultaten
a. De invloed van het stomen.
Ook dit jaar was het verschil in groei tussen het gestoomde
en ongestoomde gedeelte goed merkbaar. Vooral de Better
Timestypen en Roselandia gaven eind April weer een opvallend verschil te zien. Later bij het volgroeien van de eerste
snee v/as de groei van het ongestoomde en gestoomde gedeelte
niet zo opvallend verschillend meer.

41
Na het uitlopen van de tweede snee kwam het verschil bij
de Better Timestypen echter weer sterk naar voren, hetgeen
verder bij deze rassen de gehele zomer zichtbaar bleef.
De oudere rassen reageerden ook dit jaar sterker op 't
stomen dan de nieuwe.
Nu hebben de vorenstaande opmerkingen alleen betrekking
op de indrukken, die we verkregen bij de vergelijking van het
gewas, zoals het zich in de kas voordeed. Cijfers geven in dit
geval een juister beeld en bij het verwerken hiervan kwamen
enkele opmerkelijke gegevens naar voren.
Het totaal aantal rozen dat dit jaar gesneden werd, bedroeg
70.166 stuks en wel 39.234 van het gestoomde en 30.932 stuks
van het ongestoomde gedeelte; een opbrengstverschil van
8.300 rozen.
Het vorig jaar werden 7.300 rozen meer gesneden van het
gestoomde gedeelte.
Men zou dus geneigd zijn de invloed van het stomen over
1945 hoger aan te slaan dan in 1944.
Maar wat is het geval. Het totaal-aantal rozen over 1945
is veel groter dan het vorig jaar, waardoor de verhouding
geheel anders wordt, nl.:
Opbrengstvermeerdering door stomen 1944 34.2 % i).
Opbrengstvermeerdering door stomen 1945 26.8 % i).
Voor het tweede jaar betekent dit dus, dat relatief de opbrengst 7.4 % minder is geworden.
De invloed van het stomen begint dus te dalen, hoewel het
voordeel nog een opbrengstvermeerdering van 26.8 % over
1945 is.
De diverse rassen geven het volgend beeld:
1944
1945
No.
Ras
1
Better Times
28.8
30.7
2
Red Better Times
55.6
37.7
3
Parel van Aalsmeer
22.8
60.7
4
Peerless
47.8
30.6
5
No. 1
30.9
16.5
27.9
6
No. 6
26.3
8
Briarcliff
22.2
20.9
9
Dame Edith Helen
29.9
21.2
15.9
10
No. 29
25.0
11
Katherine Pechtold
26.7
52.5
20.9
12
No. 2
20.6
38.2
13
No. 100
34.0
40.2
14
Roselandia
33.6
14.4
15
Geheimrat Duisberg
34.2
51.1
16
No. 41
41.2
38.2
17
Ras v. Verburg
35.1
18.2
18
Hadley
17.8
Hierbij is geen. rekening gehouden met No. 3229.
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Uit vorenstaande cijfers valt af te lezen, dat bij de oudere
rassen Red Better Times, Parel van Aalsmeer, Peerless, Katherine Pechtold en Geheimrat Duisberg het gewas zich op
het ongestoomde gedeelte belangrijk hersteld heeft. Dit geldt
ook voor de nieuwe No. 1en No.29.
De Better Timestypen, uitgezonderd Parel, geven met Roselandia nog steeds de grootste verschillen te zien. Het verschil bij Roselandia is in 1945 zelfs nog groter geworden.
Van de nieuwe rassen zijn no. 100, no. 41 en het ras van
Verburg de groepen waarbij het verschil groter is geworden.
Opgemerkt dient te worden, dat er van de beide laatste
rassen slechts twee regels uitgeplant staan, zodat de cijfers
hiervan in verhouding tot de andere geen vergelijkbaar beeld
te zien geven.
Een uitzondering op het reageren van nieuwe rassen bij
gestoomde en niet gestoomde grond vormt dus no. 100.
Wat hiervan de reden is,' konden wij niet nagaan; waarschijnlijk herstelt deze trage groeier zich moeilijk bij slechte
bodeminvloeden.
Het verschil in gewicht van de bloemen bedroeg dit jaar
142.5 kg, waarbij nog 45.5 kg snoeiselverschil kwam. Totaal
werd nu 1S8 kg meer „hout" gesneden van het gestoomde
deel ten opzichte vangnet ongestoomde.
De kwaliteitsverhoudingen in procenten waren dit jaar als
volgt:
Ie
2e
3e
4e
5e
Gestoomd
3.9
20.6
35.7
29.2
10.6
Ongestoomd 2.7
15.7
31.8
33.6
16.2
Ook hierbij dus een gunstiger beeld bij het gestoomde gedeelte, vooral wat 2e en 3e kwaliteit betreft.
Een zeer opvallend verschijnsel komt hierbij nog naar
voren en wel, dat het kwaliteitsverschil vorig jaar vooral bij
de Ie kwaliteit tot uiting kwam.
Bij het gestoomde zowel als het ongestoomde gedeelte liep
ni. de Ie kwaliteit met 20 % achteruit en vond vooral bij het
gestoomde gedeelte een verschuiving plaats naar 3e en 4e
kwaliteit.
Sommige rassen gaven een achteruitgang bij de Ie kwaliteit van ca. 35 % (Red Better Times, Peerless, Dame Edith
Helen, No. 29 en Henriette Pechtold); slechts bij één ras, de
gele No. 41,bleef de verhouding gehandhaafd. Dit is voor een
deel te wijten aan het feit, dat de laatste snee, die naar verhouding meer Ie kwaliteitsrozen oplevert dan de voorgaande,
niet geoogst werd.
Een totaal-overzicht van de kwaliteits- en opbrengst-verhoudingen van elk ras vindt U in bijgaande tabel.
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b. Rassen
Better Timestypen
Zeer gevoelig voor. stomen. Het grootste aantal rozen gaf
ook dit jaar Parel van Aalsmeer van deze groep met 4.297
rozen; eerste en tweede kwaliteitsrozen gaf ze percentsgewijs
minder dan de andere in deze groep. Hierbij was Red Better
Times het beste, nl. met 2 % eerste en 18.5% tweede kwaliteit. (Zie verder tabel.)
No. 1
Staat als kasroos achter bij de vroeger gekweekte Mälar
Rose, waarmee ze veel overeenkomst vertoont. Reeds vroeg
in het voorjaar vatbaar voor „meeldauw" en „'t zwart". Geen
exportroos, daar het hout te zwaar is ten opzichte van de
bloem en deze zeer spoedig haar kop laat hangen en uitvalt.
Hadley
Blijft een goede roos, maar ze moest niet zoveel last van 't
wit hebben.
No. 6
Voor meeldauw nog weinig vatbaar, werd begin October
wel aangetast door 't zwart. Geeft een groot aantal scheuten
en kan diep weggesneden worden. De helft, die getopt werd,
gaf langer schot. De knop is stevig, doch te plat. Het grootste
nadeel is echter dat deze struiken nu reeds te veel kort hout
gaven, waardoor ze een ouder voorkomen kregen.
Briarcliff
Blijft nog steeds een goede roos, met een behoorlijke opbrengst, 4.985 stuks.
Dame Edith Helen
Slaat tegenover de bekende rassen geen slecht figuur, al
is deze roos gemiddeld zwaarder dan de anderen, nl. 17.8
gram tegenover een Better Times 10.6 en Briarcliff 13.2 gram
per roos. Ze kan nog steeds als een goede geefster bestempeld
worden.
No. 29
Een „TTelen"-type, dat iets sneller uitloopt met een regelmatige groei. De opbrengst was dit jaar hoger dan bij Edith
Helen, terwijl de verhouding verleden jaar juist omgekeerd
was. De knop is te blauw en de bloemblaadjes smetten te
spoedig, zodat niet van een verbetering gesproken kan
worden.
Katherine Pechtold
In haar type een uitstekende roos met lang schot. Dit jaar
vrij grote aantasting van „ijltjes".

RASSENVERGELIJKING
Gestoomd
Percenta ge
II
I
III
IV
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Better Times . . .
Red Better Times .
Parel van Aalsmeer
Peerless
. . . .
No. 6 1 )
Vervallen
. . . .
Briarcliff
. . . .
Dame Edith Helen .
No. 29
K a t h e r i n e Pechtold
Henriette P e c h t o l d .
No. 100
Ro.selandia . . . .
Geheimrat Duisberg
No. 41^)
Ras Verburg 2 ) . .
Hartley*)
. . . .

1.6
2.0
1.3
1.7
2.8
0.6
7.1
5.8
4.0
5.4
4.3
2.1
0.9
4.3
44.2
7.5'
4.5
3.9

14.0
18.5
11.3
15.3
18.2
8.9

I

35.7
35.3
36.9
31.2
29.3
35.4

33.6
32.6
34.2
35.7
30.0
42.5

15.1
11.6
16.3
16.1
19.7
12.6

0.5
0.5
0.6
0.9
1.6
1.1

7.6
5.2
6.9
8.5
14.0
8.3

26.8
22.1
24.1
19.8
30.7
29.0

34.3
34.8
24.2
38.2
27.3
34.0
27.6
37.9
28.7 ' 35.9
10.5
33.4
18.5
39.5
19.6
41.7
28.8
16.5
34.2
41.1
17.2
32.0

18.5
25.4
24.6
22.8
24.9
37.4
31.2
27.8
8.7
15.0
35.9

5.3
6.4
10.1
6.3
6.2
16.6
9.9
6.6
1.8
2.2
10.4

5.1
5.1
4.0
2.4
3.3
0.8
0.9
1.9
38.1
5.2
3.3

27.7
21.8
26.9
21.6
22.6
6.6
10.3
15.8
36.2
28.9
16.7

36.8
36.1
32.3
38.4
39,6
24.5
32.9
39.6
17.4
41.0
35.3

20.6

29.2

10.6

2.7

15.7

31.8

35.7

1
2

Ongestoomd
Percentage
II
III

) 3 regels uitgeplant
) 2 regels uitgeplant

No. 12, nu Henriette Pechtold gedoopt
Van de nieuwe rassen een van de beste, met na Roselandia
de grootste opbrengst en een goede kwaliteitsverhouding.
De opbrengst zou nog groter geweest zijn, maar aangezien
van dit ras zethout genomen moest worden, moesten we een
snee laten uitbloeien en werd deze niet meegeteld. Door de
dunne, stevige stengel waarschijnlijk een goede exportroos.
No. 100
TypeMarcel Royermet eenoranje kleur. Eentrage groeister,
die na het wegsnijden der rozen spoedig „open plekken"
geeft. Het toppen werkte wel gunstig op de lengtegroei, maar
jammer dat dit gewas zo kort blijft.
Roselandia
Nog steeds de geefster onder onze rozen, wat aantal betreft.
Het percentage eerste kwaliteit was niet groot. Reageert zeer
sterk op stomen. Als men nagaat dat ook chloroseverschijnselen bij dit ras het sterkst optreden, dan kan men wel van
een gevoelige roos spreken.
In het najaar spoedig last van 't zwart.
Geheimrat Duisberg
Met een goede opbrengst, gaf iets meer le en 2e kwaliteit
dan Roselandia.
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TOTAALCIJFERS
Gestoomd

V

stuks

gewicht

1945

Ongestoomd
stuks

gewicht

Verschillen
stuks

gewicht

26.0
29.4
30.4
33.5
20.3
14.7

2249
2246
2368
2276
2128
2524

28420
27770
27900
26340
30180
30470

1721
1631
1929
1743
1826
1973

18800
16180
19720
16910
24680
23640

528
615
439
533
302
551

9620
11590
8180
9430
5500
6830

7.1
9.1
11.1
7.3
6.1
29.7
17.5
8.8
1.2
3.9
10.7

2728
1999
2261
3045
3472
2665
4072
2979

2257
1650
1950
2299
2871
1928
2906
2603

409
715
521

32210
29130
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No. 41
Vormt een lang en fors gewas met scheuten tot 1 m lengte.
Aangezien hiervan echter twee regels stonden uitgeplant,
wordt van deze roos een kas opgeplant, waarbij dan tevens
verschillende bed-breedten zullen worden nagegaan, te meer
daar dit ras het tweede jaar weinig achteruitgaat, wat kwaliteitsverhouding betreft. Dit ras werd het gehele jaar niet
aangetast door meeldauw.
Sport A. Verburg
Van dit ras is het lang niet zeker, of het wel een sport van
Roselandia is.
De slanke knop doet het prachtig op het lange hout en is
voldoende stsvig. Enkele kwekers zouden deze roos eerder
gekweekt hebben, maar volgens hun zeggen staakt ze in 't
najaar spoedig de groei.
Conclusies
a. Stomen heeft ook het tweede jaar een gunstige invloed op
de groei van rozen, al loopt die iets terug, nl. 7.4 %.
b. De invloed blijft nog het sterkste merkbaar bij de oudere
rassen.
c. L'.ij Roselandia en no. 100 is het verschil ten opzichte van
het vorig jaar groter geworden.
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d. Parel van Aalsmeer gaf ook dit jaar de hoogste opbrengst
van de Better Timestypen; Red Better Times gaf meer
kwaliteitsrozen.
e. HenriettePechtold (no.12) enno.41waren debeste nieuwe
rassen, terwijl ook Sport Verburg en no. 6 goede rassen
lijken.
ƒ. In het aantal eerste kwaliteitsrozen treedt het tweede jaar
over de geheele proef een sterke daling op.
SERING
(Syringa vulgaris)
Zomerbloei
door P. v. d. ZWAARD

Gedurende de afgelopen zomer hebben wij op de Proeftuin
enige proefjes genomen met het ontbladeren van seringen.
De bedoeling van deze proef was, om zonder extra-stookwarmte, tijdens de nazomer over bloeiende seringen te beschikken.
De struiken, die voor deze proef gebruikt werden, waren
trekbare struiken en stonden dus voor het tweede jaar vast.
De hiervoor gebruikte variëteit was Mad. Florent Stepman.
Als gevolg van het vroege voorjaar, waren ook de seringen
vroeg uitgegroeid en waren wij derhalve genoodzaakt de proef
ook vroeg te laten aanvangen.
Om een goed inzicht te krijgen in het verloop van de knopvorming werd reeds begonnen zodra de seringen uitgegroeid
waren.
Na de gehele partij (ca. 200struiken) rond gestoken te hebben, is op die datum, 4 Juni, ook de eerste groep van 10 struiken ontbladerd. Het ontbladeren ging vrij vlot. In een haal
naar beneden stroopt men een tak kaal.
Alleen de bovenste blaadjes moeten afgeknepen of met een
mes afgesneden worden. Het was een zeer eigenaardig gezicht.
Midden in de zomer kale struiken, waarvan de takken zeer
dun waren en nog niet verhout. De ontwikkeling van deze
eerste groep was als volgt: Over het algemeen was de eindknop normaal afgestorven. Na ca. 10 dagen kwam er werking
in de bovenste vier paar eindknoppen. Deze knoppen groeiden uit tot scheutjes van 3 tot 5 cm met ongeveer vier paar
blaadjes. Hier was zelfs geen spoor van bloemaanleg te zien.
Na ongeveer 4 weken waren de zijscheutjes geheel uitgegroeid
en stierven de eindknoppen van de zijscheutjes af, terwijl in
de loop van de zomer ook de verhouting normaal plaats had.
Bij deze groep bleek duidelijk dat de ontbladering te vroeg
plaats had gehad.
Een week later, op 11 Juni, werd de tweede groep van 10
struiken ontbladerd. Ook hier kwam na ca. 10 dagen werking
in de bovenste 3 à 4 paar zijknoppen. De scheutjes, die gevormd werden, waren bladscheutjes. Toch waren hier enige
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afwijkingen waar te nemen ten opzichte van de eerste groep.
Er ontwikkelden zich namelijk scheutjes met afwijkende
bladvorm. Bij de eerste groep troffen wij alleen het eerste
originele bladtype aan, terwijl wij bij de tweede groep zowel
het originele als het afwijkende bladtype aantroffen.
Wij zagen hier dus de volgende typen: 1. de vegetatieve
vorm, 2. de generatieve vorm. Ook de eindknop van de zijscheutjes bleek bij nauwkeurige waarneming afwijkend te
zijn. Het was alsof zich een zeer gedrongen bloemknop gevormd had, die niet tot ontwikkeling gekomen was, doch in
de aanleg verdroogd. Hier was dus inderdaad een begin van
bloemvorming waar te nemen.
Ook ontbladeren op 11Juni bleek dus nog te vroeg, om er
practische resultaten van te kunnen verwachten.
De volgende 10 struiken werden weer een week later, op
18Juni, ontbladerd. Ontwikkeling als bij de vorige groep, dus
afwijkende en normale bladtypen. Ook vertoonden verschillende eindknoppen van de zijscheutjes weer knopaanleg,
zonder echter tot ontwikkeling te komen.
Ook de 10 struiken, welke op 25 Juni werden ontbladerd,
vertoonden vrijwel hetzelfde beeld.
Hieruit bleek, dat het ontbladeren in de maand Juni, voor
de practijk Un het geheel geen waarde zou hebben, althans}
niet bij de gebruikte variëteit Stepman
'
Bij de groep, die op 2 Juli ontbladerd werd, viel wel op,
dat er veel afwijkende bladvormen ontstonden, maar ook hier
kwam toch nog geen bloem tot ontwikkeling.
Weer een week later, dus op 9Juli, werden weer 10 struiken
behandeld en bij deze groep had de eerste duidelijke bloemontwikkeling plaats. Het waren echter nog afwijkende bloemen, veelal een halve tros met afwijkende bladtypen er doorheen. In het algemeen gaf deze groep nog overwegend bladontwikkeling, doch meestal met afwijkende typen.
Op 17 Juli werd de volgende groep ontbladerd. Deze groep
gaf zeer veel verschil met de vorige groep. Hier had vrijwel
een algemene bloemontwikkeling plaats, 6 weken na de ontbladering stond de groep in volle bloei. De bloemen waren
vrij normaal, zowel de twee- als de vierkoppers. Alleen was
de tros nog iets gedrongen, een zelfde beeld ongeveer als bij
seringen die in de winter tijdens het trekken niet warm
genoeg hebben gestaan. Daarbij ontwikkelt zich dan ook een
dergelijke gedrongen tros.
Op 20 Juli volgden weer 10 struiken. Ook hier kwam het
tot een algemene bloemontwikkeling. Deze partij bloeide weer
6 weken na het ontbladeren. Hoewel ook hier de bloemtros
over het algemeen gedrongen was, leverde hij toch bloemen
met behoorlijke handelswaarde.
Ookde groep,dieop30Juli ontbladerd werd, kwam tot algemene bloemontwikkeling. Deze struiken bloeiden omstreeks
10 September, ook zes weken na het ontbladeren. Dit was de

laatste groep, die in devrije natuur nog goed tot ontwikkeling
kwam. Ook deze groep leverde nog bloemen met behoorlijke
handelswaarde.
De groep, die op 6 Augustus werd ontbladerd, toonde reeds
duidelijk dat de ontwikkeling niet zo snel meer ging. Een
maand later, dus op 6 September, begonnen de knoppen wel
te breken, maar uiterst langzaam. Dit was ook het geval met
de drie volgende groepen, die resp. op 15, 22 en 29 Augustus
werden ontbladerd. Deze groepen kwamen slecht tot ontwikkeling, vermoedelijk daar vooral de nachttemperatuur te laag
was. Van deze laatste vier groepen hebben we in September
nog een gedeelte in de koude kas geplaatst, om te zien, hoe
de ontwikkeling daar zou zijn. Doch ook dit viel tegen. Er
ontwikkelde zich op de duur een zeer gedrongen bloemtros,
welkevoordehandel waardelooswas.
Conclusie
Uit een en ander blijkt wel, dat het inderdaad mogelijk is,
seringen zonder stookwarmte in de nazomer in bloei te hebben. Wil dit echter voor de practijk waarde hebben, dan komt
het er op aan, dat we de juiste 'datum voor het ontbladeren
weten.
Wil men met Mad. Florent Stepman resultaat hebben, dan
moet men niet vroeger, maar ook niet later dan 30 Juli ontbladeren.
Wanneer men later ontbladert, moet men de struiken vóór
September in de kas plaatsen, terwijl dan 'snachts nog bijgestookt dient te v/orden.
Dit jaar werd deze proef met Stepman opgezet, omdat we
geen andere struiken tot onze beschikking hadden. Wellicht
zal de variëteit Marie Legraye eerder tot bloeien overgaan en
daardoor meer geschikt zijn voor zomerbloei. In deze richting
zal dan ookkomend jaar een proef worden opgezet.
DE PLANTENCOLLECTIES OP DE PROEFTUIN
door Dr. J . WASSCHER,

Het is reeds vele jaren geleden, dat er door de Proeftuin een
volledige lijst van alle daar aanwezige planten werd uitgegeven. Nog steeds bestaat er een vrij grote verzameling van
zeer verschillende planten, zoals houtige gewassen en vaste
planten, éénjarige zaaibloemen en kasplanten, bol- en knolgewassen. Deze collecties zijn natuurlijk vooral bestemd als
demonstratiemateriaal bij het onderwijs aan de Tuinbouwschool, doch daarnaast zijn ze zeker ook van betekenis voor
de kwekers, die hierdoor kennis kunnen maken met minder
algemeen geteelde gewassen. Het leek daarom gewenst weer
eens een zo volledig mogelijke lijst van soorten in het Jaarverslag op te nemen. Dit jaar zullen alleen de kasplanten en
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de vollegronds knol- en bolgewassen worden opgenomen,
terwijl dan het volgende jaar ook de overige planten aan de
beurt komen. De in onderstaande lijst genoemde kasplanten
behoren grotendeels to.t de z.g. schoolverzameling, die in de
pottenkas is ondergebracht. Een kleiner deel staat verspreid
in de proefkas of andere kassen op het bovenland. In de lijst
staan ook opgenomen een aantal minder algemene plantensoorten, waarmee proeven worden genomen. Gaarne houdt de
Proeftuin zich aanbevolen voor eventuele opgaven van gewenste of mogelijke aanvullingen van deze collectie. De verzameling bol- en knolgewassen is uitgeplant in de tuin op het
bovenland, direct achter de school.
Kasplanten

VAATCRYPTOGAMEN
Polypodiaceae (Varens)
Adiantum cuneatum Langsd. et Fisch, var. elegans hort.
„Brillant Else".
Adiantum hispidulum Sw. (A. pubescens Schk.).
Adiantum tenerum Sw. (A. scutum hort.).
Asplenium nidus L.
Cyrtomium falcatum J. Sm.
Microlepia setosa cristata hort.
Microlepia speluncae Moore.
Nephrolepis cordifolia Presl.
Nephrolepis exaltata Schott var. bostoniensis hort.
Nephrolepis exaltata Schott var. Maasii hort.
Nephrolepis exaltata Schott var. Rooseveltii Am. R. et
PI. co.
Nephrolepis exaltata Schott var. „Teddy Junior" Am. R.
et PI. Co.
Nephrolepis exaltata Schott var. Whitmannii Barr.
Pellaea rotundifolia Hook.
Platycerium bifurcatum C. Chr. (P. alcicorne Desv.).
Polypodium aureum L. (P. glaucum hort).
Polystichum aculeatum Roth (Aspidium angulare Sw.)
.Pteris a -juta Ait.
Pteris cretica L. var. Wimsettii hort.
Pteris tremula R. Br.
Pteris umbrosa R. Br.
Selaginellaceae
Selagïnella Kraussiana A. Br. var. variegata hort.
CONIFERAE
Poâûcarpaceae
Podocarpus neriifolia D. Don.

50
MONOCOTYLAE
Gramineae
Stenotaphrum americanum Sehr. var. variegatum hort.
Cyperaceae
Cyperus alternifolius L.
Palmae
Howea Forsteriana Becc. (Kentia Forst. F. v. Muell.).
Phoenix Roebelenii O'Brien.
Araceae
Anthurium crystallinum Lindl. et André.
Anthurium Andraeanum. Lindl.
Monstera deliciosa Liebm.
Schismatoglottis Roebelinii Pitch et Manda.
Commelinacea
Rhoeo discolor Hance.
Zebrina pendula Schnitzl (Tradescantia zebrina hort.).
Liliaceae
Aloë arborescens Mill.
Aloë mitriformis Mill.
Aloë variegata L. ,
Bowiea volubilis Harv.
Cordyline australis Hook.f.
Dracaena Godseffiana Baker.
Gasteria verrucosa Haw.
Lilium longiflorum Thbg. „White Queen".
Ophiopogon jubaran Lodd.
Sansevieria zeylanica Willd.
Sansevieria zeylanica Willd. var. Laurentii hort.
Veltheimia viridifolia Jacq.
Amaryllidaceae
Agave americana L.
Clivia nobilis Lindl.
Hippeastrum H. aulicum. Herb. hybr.
Hippeastrum rutilum Herb. hybr.
Hymenocallis speciosa Salisb.
Nerine sarniensis Herb. var. coiusca major Bak.
Vallota purpurea Herb.
Bromeliaceae
Aechmea spec.
Angelirium Rogersii.
Billbergia pyramidalis Ldl. X B. Jenischiana Wittm.
Billbergia speciosa Thbg.
Cryptanthus bivittatus Rgl.
Cryptanthus bivittatus Rgl. X C. Beuckeri Morr.
Cryptanthus zonatus Beer.
Macrochordium Lamarckei.
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Vriesia hybr.
Vriesia psittacina Lindl.
Vriesia V. speciosa Hook (V. splendens Lern.).
Musaceae
Strelitzia Reginae Banks.
Marantaceae
Maranta leuconeura Jtforr.
Orchidaceae
Bletia hyacinthina R.Br. (Bletilla striata Rchb.f.).
Cymbidium Lowianum Rchb.f.
DICOTYLAE — CHORIPETALAE
Moraceae
Ficus elastica Rxbg.
Ficus elastica Rxbg. var. fastuosa hort.
Ficus pandurata Hance.
Ficus radicans Desf. var. variegata hort.
Ficus rubiginosa Desf. (F. australis Willd.).
Nyctaginaceae
Bougainvillea glabra Choisy var. variegata hort.
Crassulaceae
Crassula falcata Willd. (Rochea f. D C ) .
Kalanchoë Faustii.
Kalanchoë hybr. „Goldhybride".
Kalanchoë Blossfeldiana v. Poelitz.
Kalanchoë grandiflora Wight.
Kalanchoë kewensis hort.
Kalanchoë Kirkii N.E.Br.
Kalanchoë laciniata Haw.
Kalanchoë marmorata Bak.
Saxifragaceae
Saxifraga sarmentosa L.var. tricolor hort.
Geraniaceae
Pelargonium zonale Ait. „Black Vesuvius".
Rutaceae
Citrus sinensis Osb.
Murrava exotica L.
Malpighiaceae
Malpighia coccigera L.
Euphorbiaceae
Codiaeum variegatum BI. (=> Croton v. hort.) „Baron J. de
Rothschild".
Codiaeum variegatum BI, „Empereur".
Codiaeum variegatum BI. „Hardenbergii".
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Codiaeum variegatum BI. „Compte Rüge".
Codiaeum variegatum BI. „Youngii".
Codiaeum variegatum BI. „Weismannii".
Codiaeum variegatum BI. aureum.
Euphorbia fulgens Karw.
Euphorbia mammillaris Berger.
Euphorbia pulcherrima Willd. ( = Poinsettia p. Grah.)
Euphorbia splendens Bojer.
Euphorbia Tirucalli L.
Vitaceae
Cissus antarctica Vent.
Tiliaceae
Sparmannia africana L.f.
Passifloraceae
Passiflora coerulea L.
Begoniaceae
Begonia hybr. div. rassen. '
Begonia Griffithii Hook ( = B. picta hort.).
Begonia rex Putz. „Silberkönigin".
Begonia Scharffiana Rgl.
Begonia semperflorens Lk. et Otto div. rassen.
Begonia weltoniensis hort.
Cactaceae
Chamaecereus Silvestrii Britton et Rose.
Epiphyllum Ackermannii Haw. hybr. (Phyllocactus Ack.
S.-D.).
Physalidopsis roseus.
Zygocactus truncatus K. Schum. (Epiphyllum tr. Haw).
Punicaceae
Punica Granatum L. var. nanum Pers.
Araliaceae
Fatsia japonica L.
DICOTYLAE — SYMPETALAE
Primulaceae
Cyclamum persicum Mill. div. rassen.
Apocynaceae
Acocanthera venenata Don.
Nerium Oleander L.
Asclepiadaceae
Ceropegia Woodii Schlecht.
Hoya carnosa R.Br.
Stephanotis floribunda A. Brogn.
Labiatae
Coleus hybr.

53

Solanaceae
Cyphomandra betacea Sendt.
Datura arborea L.
Gesneriaceae
Columnea gloriosa Sprague
Gesneria cardinalis Lehm. (G. macrantha hort.)
Saintpaulia ionantha II. Wendl.
Acanthaceae
Aphelandra squarrosa Nees. var. Leopoldii v. Houtte.
Beloperone guttata.
Crossandra undulaefolia Salisb.
Diclyptera superecta Brem.
Ruellia Devosiana hort.
Rubiaceae
Bouvardia hybr. „President Cleveland".
Bouvardia hybr. „Rosalinde".
Bouvardia Humboldtii hort.
Ixora hybr. „Regina".
Ixora hybr. „Shawii".
Manettia bicolor hort.
Rondeletia odorata Jacq.
Campanulaceae
Campanula isophylla Mor.
Bol- en Knolgewassen

Liliaceae
Allium Moly L.
Chionodoxa Luciliae Boiss.
Fritillaria imperialis L.
Fritillaria Meleagris L.
Hyacinthus orientalis L.
Muscari botryoides Mill.
Ornithogalum umbellatum L.
Puschkinia scilloides Adams var. libanotica Boiss.
Scilla hispanica Mill. alba.
Scilla hispanica Mill. „Sky blue".
Scilla sibirica Andr.
Tulipa.
Bizario „Inaulinde".
Bizarre „L'Union".
Breeder „Cherbourg".
Breeder „Louis XIV".
Cottage „Grenadier".
Cottage „Rosabella".
Darwin „Bartigon".
Darwin „Zwanenburg".
Leliebloemig „Alaska".
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Leliebloemig „Marceline".
Parkiet lutea major.
Parkiet „Adm. v. Constantinopel".
Rembrandt „Purity".
Rembrandt „Wedding robe".
Triumph „Hindenburg".
Triumph „Ursa minor".
Mendel „Capt. Smolenaars".
Mendel „Weber".
Duc van Tol „Wit maxima".
Dubbele Vroege „Mr. v. d. Hoef".
Dubbele Vroege „Oranje Nassau".
Enkele Vroege „Duc de Berlin".
Enkele Vroege „Generaal de Wet".
Enkele Vroege „Ibis".
Tulipa chrysantha Boiss.
Tulipa Eichleri Rgl.
Tulipa Forsteriana J. M.C.Hoog „Défiance".
Tulipa Forsteriana J. M. C H o o g „Mme Lefeber" („Red
Emperor").
Tulipa Kaufmanniana Rgl. „Brillant".
Tulipa Kaufmanniana Rgl. „Gaiety".
Tulipa Marjoletti. P.et S.
Amaryllidaceae
Gälanthus nivalis L.
Ixiolirion montanus Herb.
Narcissus Bulbocodium.
Narcissus Barrii hort.. „Lady Moore".
Narcissus Barrii hort. „Mrs. Barclay".
Narcissus incomparabilis Mill. „Beata".
Narcissus incomparabilis Mill. „Helios".
Narcissus Jonquilla L. var. odorus hort.
Narcissus Jonquilla L. var. odorus rugulosus hort.
Narcissus Jonquilla L. „Trevithian".
Narcissus Leedsii hort „Daisy Schäffer".
Narcissus Leedsii hort „Tunis".
Narcissus poeticus L.
Narcissus poeticus var. ornatus maximus Haw.
Narcissus Pseudo-Narcissus L. „King Alfred".
Narcissus Pseudo-Narcissus L. „Mrs. Krelage".
Narcissus Pseudo-Narcissu, L. „Victoria".
Narcissus Tazetta L. poetaz „Admiration".
Narcissus Tazetta L. poetaz „Laurens Koster".
Iridaceae
Crocus biflorus Mill.
Crocus chrysanthus Herb.
Crocus etruscus Pari.
Crocus vernus Wulf. var. albus hort.
Gladiolus (hybr.) Colvillei Sw.
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Gladiolus (hybr.) nanus hort.
Gladiolus primulinus Bak.
Iris hybr. (I. hollandica hort.).
Iris reticulata M.B.
Iris Xiphium L. (I. hispanica hort.) „Cajanus".
Iris xipnioides Ehrh. (I. anglica hort).
Ixia hybr. „Beauty of Norfolk".
Ixia hybr. „Vulcan".
Sparaxis tricolor Ker „Ariadne".
Sparaxis tricolor Ker „Fireking".
Orchidaceae
Bletia hyacinthina R.Br.
Ranunculaceae
Anemone coronaria L. de Caen.
Anemone coronaria L. de Caen Hollandia.
Anemone coronaria L. St. Brigid.
Eranthis hiemalis Salisb.
Ranunculus asiaticus L. (Franse).
Ranunculus asiaticus L. (Perzische).

KORT OVERZICHT VAN DE ONDERZOEKINGEN
AAN DE PROEFTUIN IN 1946
door Dr. J. WASSCHER

Voor het onderzoek aan de Proeftuin kan het van veel belang zijn, wanneer de kwekers op de hoogte zijn, welke
proeven er genomen worden. De belangstelling voor de proeven zal er zeker door worden vergroot en de kwekers zullen er
eerdertoekomendeProeftuin hiervooreenstebezoeken, terwijl
daardoor nieuwe gezichtspunten voor het onderzoek naar
voren kunnen worden gebracht. En slechts door zulk een
nauwe samenwerking met de practijk kan het wetenschappelijk onderzoek zoo goed mogelijke resultaten afwerpen. In de
hoop, dat de belangstelling van de kwekers hierdoor wordt
opgewekt, zullen hieronder in het kort de lopende onderzoekingen en de nog te nemen proeven, waarin, behalve de
wetenschappelijke onderzoekers en de chef van de Proeftuin,
ook verschillende assistenten van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst zijn betrokken, worden behandeld.
Amerika;-me anjers. De grote proef, die in de kas op het
polderbedrijx gelopen heeft, wordt afgebroken. Hiervoor in
de plaats komt een grote rassenproef, waarin alle in Aalsmeer
gekweekte rassen met elkaar vergeleken zullen worden, terwijl bovendien stek van enige niet in Aalsmeer gekweekte
rassen verzameld is. In het geheel zullen meer dan 60 verschillende rassen in deproef betrokken zijn. Tevens zullen nog
pogingen worden aangewend, om nieuwe rassen uit het buitenland te importeren. Aan deze grote proef zal tevens een
proefje worden verbonden, om de invloed van het stomen van
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de grond op het gewas na te gaan. De grond van de gehele
kas zal worden gestoomd op een klein gedeelte na, zodat een
paar rassen vergeleken kunnen worden, die staan zowel op
gestoomde als op ongestoomde grond.
De vaatziekte, veroorzaakt door de schimmel Phialophora
cinerescens, staat nog steeds in het middelpunt der belangstelling. In verband met de vraag tot hoever de grond in een
zieke kas ververst moet worden, om de ziekte kwijt te raken,
zal in een kas op het bovenland grond uit een dergelijke
kas worden gebracht, die van verschillende diepten zal worden opgegraven en waarop natuurlijk jonge anjers worden
geplant. In dezelfde kas zal worden nagegaan, hoe lang de
schimmel in de grond blijft leven. Hiervoor zal grond uit een
kas worden gehaald, waarop vroeger een ziek gewas heeft
gestaan, doch gedurende de laatste jaren leeg heeft gestaan.
Tevens zal dit worden nagegaan aan grond, die enige jaren
geleden naar beneden was gewerkt, doch thans weer naar
boven is gebracht.
Daarnaast zullen in de proefkas verschillende oriënterende
proeven worden genomen, om na te gaan of het mogelijk is,
dat het anjerstek zelf reeds ontsmet kan worden. Hiervoor
zullen de stekken aan een warmwaterbehandeling worden
blootgesteld, terwijl men ze tevens verschillende ontsmettingsmiddelen zal laten opzuigen. Behalve op de Phialophora
zullen ook tegen de anjerroest (Uromyces caryophyllinus)
verschillende ontsmettingsmiddelen worden geprobeerd, eveneens bij stekken.
Tevens zullen nog proeven genomen worden, welke de
beste methode is, om anjers in potten te telen, dit met het
oog op de mogelijkheid, nieuw geïmporteerde rassen te onderzoeken, zonder dat eventueel meegekomen ziekten de reeds
aanwezige planten door de grond kunnen infecteren.
Begonia. Bij de winterbloeiende Begonia's zal speciale aandacht worden gewijd aan een nieuwe vorm, die enige jaren
geleden op de Proeftuin gewonnen is, met het doel deze
nieuwe plant zoveel mogelijk te vermeerderen en eventueel
op een keuring aan te bieden.
In verband met het feit, dat rioolslib in de handel wordt
gebracht om te dienen als oppotgrond, is hiermee een proefje
opgezet met verschillende rassen.
Pogingen worden nog steeds gedaan, om de zaaibegonia's
Rote Perle en Rose Perle (Begonia semperflorens gracilis),
waarvan geen zaad meer geïmporteerd kan worden, op een
vegetatieve wijze te vermeerderen, die voor de practijk
rendabel is.
Bouvardia. Van dit gewas zal een flinke cultuur worden
opgezet om de cultuurwijze grondiger te bestuderen, waarbij
natuurlijk vooral ook weer aandacht geschonken zal worden
aan het overhouden van de moerplanten. Mogelijk zal hier-
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aan ook nog een grondsoortenproef worden verbonden. De
proeven zullen zowel betrekking hebben op B. Humboldtii als
op B. hybrida (Rosalinde en President Cleveland), terwijl
bovendien nog geprobeerd wordt andere soorten of rassen uit
het buitenland te importeren.
Cyclamen. De proeven bij Cyclamen hebben hoofdzakelijk
betrekking op de selectie. Hiervoor zijn onderzoekingen aan
de gang met de rassen Wit en Perle von Zehlendorf, waarbij
nagegaan zal worden of er door stamselectie meer te bereiken
is dan met de algemeen gebruikte massaselectie. Aan deze
proef is een aantal kleinere onderzoekingen verbonden, die
in verband staan met de verschillende methoden van zaadwinning.
Wat het ziekteonderzoek betreft, zullen vooral weer onderzoekingen worden gedaan over de bladmisvormingen, die bij
deze potplant voorkomen.
Euphorbia fulgens. De cultuur van deze plant wordt voortgezet, vooral ook met het oog op de levering van stekmateriaal. Ook bij de Euphorbia komen bladmisvormingen voor,
waarvan onderzocht wordt, waardoor dit euvel wordt veroorzaakt.
Gerbera. Van dit gewas, waarvan een nieuwe kas zal worden ingeplant, zal vooral ook weer de cultuurwijze worden
bestudeerd, waarbij natuurlijk vooral het wegvallen der
planten en eventuele ziekteverschijnselen in het oog zullen
worden gehouden.
Helleborus.Voor dit, voor de Proeftuin geheel nieuw object,
staan verschillende uitgebreide onderzoekingen op het programma. In de eerste plaats zullen op het bovenland proefvelden worden aangelegd, waarop tegelijkertijd de invloed
van de planttijd en de plantdiepte zal worden nagegaan, terwijl tevens hierbij de invloed van het al of niet blootkrabben
onderzocht zal worden. Belangrijk is ook de kwestie van het
al of niet beschaduwen van de bedden. Voor dit vraagstuk zal
een proefveld worden aangelegd op het bedrijf in de polder,
waarvan een gedeelte niet beschaduwd zal worden, terwijl de
rest beschaduwd zal worden door struiken of door horizontaal
geplaatste scher ^hokken. Een belangrijk onderdeel vormt
ook het ziekteonderzoek, waarbij vooral aandacht geschonken
zal worden aan de bladvlekkenziekte, veroorzaakt door de
schimmel Coniothyrium Hellebori. Verder ligt het in de bedoeling, dat vele grondmonsters van Helleborusakkers worden genomen, zodat aan de hand van mogelijke conclusies,
die uit de analysecijfers getrokken kunnen worden, overgegaan kan worden tot minder ingewikkelde bemestingsproeven dan anders het geval zou zijn. Mogelijk kunnen hieruit
nuk conclusies getrokken worden over de beste grondsoort.
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Daar het misschien mogelijk is, dat nog verbetering te brengen is in het bestaande sortiment, zullen zoveel mogelijk
soorten en rassen worden bijeengebracht, om te zien, of hierbij nog vormen aanwezig zijn, die geschikt zijn om kruisingen mee te verrichten. De eerstgenoemde proeven zullen
steeds betrekking hebben op de twee meest belangrijke rassen (ras Keessen en ras Buis).
Hippeastrum. De reeds enige jaren lopende kruisings- en
selectieproef met dit bolgewas om te komen tot een vroeg
bloeiende witte vorm en de kruisingen met H. rutilum, worden voortgezet. Daar verschillende planten vuur- en virusverschijnselen vertoonden, zal aan deze ziekten speciale aandacht worden geschonken.
Lathyrus. Als onderdeel van de onderzoekingen, die te
Baarn worden genomen, is hier een kas beplant met deze
snijbloemen, om het verschijnsel van de bodemmoeheid van
dit gewas te bestuderen. Hiervoor werden planten uitgepoot
op grond, waarop reeds een jaar te voren Lathyrus was geteeld, op de oude kasgrond, waarop bonen hadden gestaan,
en op geheel verse grond. Ten dele werd tevens de grond gestoomd of geënt met knolletjesbacterièn.
Lilium longiflorum. De proeven met het ras „White
Queen", welkemogelijk als plaatsvervangster van deniet meer
verkrijgbare Japanse lelies kan dienen, worden voortgezet.
Hiervoor wordt de trekmogelijkheid nagegaan in potten bij
verschillende temperaturen, evenals in de volle grond. Tevens
wordt aandacht geschonken aan de winterhardheid.
Nerine sarniensis. In navolging van onderzoekingen, die
verricht werden te Wageningen, zal een proef worden opgezet, waarbij door tijdens de rustperiode van de bollen een
bepaalde temperatuurbehandeling toe te passen gekomen
kan worden tot een belangrijke verhooging van het bloeipercentage eneen verschuiving van debloeitijd van September
tot ongeveer Kerstmis.
Rozen. De grote rassenproef in de kas op het polderbedrijf,
waarbij tevens de invloed van het grondstomen werd nagegaan, zal vooral met het oog op het laatste nog een jaar
worden voortgezet, dit in verband met het feit, dat in het
tweede jaar de invloed van het stomen percentueel geringer
was dan in het eerste jaar.
In een kas op het bovenland zal een proef worden opgezet,
waarbij op de vakken 4 of 6regels zullen worden geplant, om
hiervan de invloed op het aantal rozen en het gemak van het
plukken te onderzoeken.
Ook zullen in een kas op het bovenland bespuitingen worden uitgevoerd met verschillende winterbestrijdingsmiddelen,
waaronder verschillende nieuwe preparaten.
Naar aanleiding van de grote sterfte in de jonge struiken,
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alsook in de zettingen, zullen proeven opgezet worden, waarbij
verschillende rooidata van struiken en onderstammen onderzocht zullen worden, in verband met de rijpheidstoestand van
het hout. Ook zullen de struiken op verschillende diepte uitgeplant worden en zal het zethout gedurende kortere of
langere tijd worden bewaard.
Grotere proeven zullen ookworden genomen met Polyantharozen, waarvan de teelt bestudeerd zal worden en verschillende rassen met elkaar vergeleken zullen worden. Dit zal zowel
gebeuren in een kas op het bovenland als in de volle grond in
de polder. Tevens zal de cultuur in potten worden nagegaan,
terwijl ook de invloed van verschillende onderstammen een
onderwerp van onderzoek zal zijn.
Sering. De proeven, die dit jaar op de Proeftuin zijn genomen, om door ontbjadering de planten vroeg in het seizoen
in bloei te trekken, zullen zo mogelijk met „Marie Legray"
worden voortgezet, indien ten minste een kweker bereid gevonden zal worden, dit op zijn bedrijf te laten uitvoeren.
Enige nieuwe vormen, die een paar jaar geleden op de
Proeftuin werden gewonnen, zullen in bloei getrokken
worden.
Violieren. De selectieproeven, die vrijwel elk jaar op de
Proeftuin worden genomen, om te komen tot een zo hoog
mogelijk percentage dubbelbloemige, worden ook dit jaar
uitgevoerd. Tevens worden pogingen aangewend, om de mogelijkheid na te gaan, of men reedsin het kiemplantenstadium
de dubbele en enkelbloemige planten kan onderscheiden, terwijl bovendien naar een verband zal worden gezocht tussen
snelheid van kiemen en dubbelbloemigheid.
Entomologisch onderzoek. Daar ook de entomoloog al zijn
tijd weer aan het onderzoek zal kunnen besteden, werd door
hem reeds een werkprogramma opgesteld, waarin de spintbestrijding bij verschillende gewassen een belangrijk onderdeel vormt. Dit onderzoek, dat zal aansluiten bij een vroeger
onderzoek over de bestrijding van anjerspint, zal zowel de
systematiek en levenswijze als de bestrijding omvatten. Als
tweede belangrijk onderwerp staat de bestrijding van ijltjes
in rozen op het programma. Daarnaast zal nagegaan worden
welke mogelijkheden voor debloementeelt er misschien zullen
zitten in de bestrijdingsmiddelen, die tijdens de oorlog in het
buitenland zijn ontt'aan. Verschillende van deze stoffen zullen o.a. ook onderzocht worden op reeds vroeger onderzochte
insecten, zoals de Taxuskever en de Prunusboorder.
Overige onderzoekingen. Naast de vorengenoemde onderzoekingen zullen verschillende kleinere proeven worden genomen, waarvan de onderzoekingen op het gebied van de
plantenziekten, benevens stekproeven met verschillende gewassen genoemd moeten worden. Om aan de wens van ver-
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schillende zijden tegemoet te komen, zullen tevens cultuurtjes worden opgezet met een aantal minder bekende potplanten. Het oog is daarbij gevallen op de éénjarige zaaibloem Schizanthus wisetonensis en op de rode bessen dragende Ardisia crispa, die vooral met de Kerstdagen aftrek
moet vindeneneentamelijk warme,twee-of driejarige cultuur
verlangt.
Ten slotte moet nog gewezen worden op de wenselijkheid,
dat dekwekers zelf met hun problemen naar de Voorlichtingsdienst of de Proeftuin komen, waarna dan de mogelijkheid
van het onderzoek in oogenschouw genomen kan worden.
Juist de problemen, die uit de practijk zelf naar voren komen,
zullen tevens vaak de belangrijkste zijn.
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