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In het voorwoord van het verslag over het voorgaande jaar zijn verschillende sombere woorden geschreven over de toekomstige financiële
toestand van de Proeftuin. Inderdaad is gebleken, dat ook in 1948 met
een groot verlies gewerkt moest worden, hetgeen vooral ook de aard
van het bedrijf met zich meebrengt. In het vorige verslag werd er reeds
op gewezen, dat er andere wegen gezocht moesten worden om het werk
op de Proeftuin te financieren. Het mag bekend worden verondersteld,
dat na veel voorbereidend werk, de Groep Bloemisterij zich achter de
Proeftuin heeft geplaatst, en dat op de algemene vergadering van de
Groep in Januari 1949 het bestuursvoorstel, om aan het Bedrijfschap
voor Sierteeltproducten te verzoeken voor het jaar 1949 een subsidie
van ƒ 20.000,— aan de Proeftuin toe te kennen, met bijna algemene
stemmen is aangenomen.
Door deze ruime en royale houding der Nederlandse bloemisten en
mede door het feit, dat het Departement ook een grotere subsidie gaf
dan in de voorafgaande jaren, kan de toekomst van de Proeftuin met
meer optimisme bezien worden.
Nu de Nederlandse bloemisten blijk hebben gegeven, dat ook volgens
hun mening de Proeftuin^ langzamerhand een meer landelijk karakter
heeft gekregen, is het vanzelfsprekend, dat hiermede in de toekomst nog
meer rekening wordt gehouden en dat de Groep Bloemisterij op de een
of andere wijze medezeggingschap krijgt in de exploitatie.
Deze reorganisatie zal in de loop van 1949 tot stand komen. Geheel
parallel hiermede lopen de plannen van het Departement van L.V. & V,.
die de Proeftuin tot een landelijk proefstation willen verheffen. Een commissie van advies, bestaande uit enige consulenten en een tweetal kwekers zal hierbij het Bestuur ter zijde staan.
Overigens kan gezegd worden, dat er weer veel nuttig werk is
verricht door onderzoekers en tuinpersoneel. Een grotere verbetering
voor het onderzoek was de aanstelling van een wetenschappelijke
hulpkracht. Met het oog op het steeds meer uitbreidend onderzoek werd een zekere decentralisatie toegepast, door de eenhoofdige
technische leiding te laten vervallen en het polderbedrijf onder de beproefde leiding van K. Zwartendijk en het bedrijf achter de school
onder die van P. v. d. Zwaard te stellen. Beide bedrijven mogen zich
in een steeds groter wordende belangstelling verheugen. De personeelsleden, Meester, Arends, v. d. Hoek, van Beek en enige leerlingen der
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school kweten zich alle, ieder op zijn eigen wijze, van hun plicht. Helaas
ontviel ons personeelslid Nico van Beek ons door de dood. In de korte
tijd, dat hij op de tuin werkzaam is geweest, had hij zich doen kennen
als een serieuze werker.
Evenals voorgaande jaren werden de meeste assistenten van de Voorlichtingsdienst in het onderzoek betrokken.
Het bestuur en de commissarissen kwamen wederom plichtsgetrouw
vrijwel geregeld om de twee weken bijeen.
Een belangrijk feit was het tot stand komen van de nieuwe pottenkas
op het bovenland en de nieuwe snijbloemenkas in de polder, de laatste
voor een groot deel van materiaal afkomstig van afbraak.
Een der moeilijkste problemen vormt thans zeker nog het ruimtegebrek
voor het personeel. Ondanks deze en andere moeilijkheden kan overigens met enige voldoening op het afgelopen jaar worden teruggezien.
Hopelijk mag het jaar 1949 enige nog bestaande wensen in vervulling
brengen.
De Directeur,
Dr. J. W A S S C H E R .

W i n s t - en Verliesrekening
Bedrijf Wetensch. Werk
Grond
Huur
Lasten

f

400,10 ƒ
47,38 „

—,— ƒ 400,10
—,— „
47,38
f

Bedrijf
Onderhoud
Verzekering

f 5.787,25 /
23,88 „

—,3,-

447AÎ

/ 5.787,25
26,88
„ 5.814,13

Afschrijvingen
Proefkas . . . . .
Bedrijf Stommeerkade
Stookbak
Installatie
. . . .

ƒ 1.000,—

750—
30,50
52,—

/ 1.000,—
,. 750,—
30,50
52,—
1.832,50

Arbeid
Salaris chef . .
„ vast personeel
„ los personeel
Sociale lasten . . .

/
„
„
..

2.730,50
5408,25
1.316—
1.728,69

ƒ
——
„ 4.700,50
„ 1.406—
„ 872,35

f 2.730,50
„ 10.108,75
„ 2.722—
„ 2.601,04
18.162,29

Bedrijfsbenodigdheden
Mest en grond . .
Bestrijdingsmiddelen
Bedrijfsmiddelen
Brandstoffen
. .
Licht en Kracht
Wetenschappelijk Werk
Werktuigen en gereedsch
Zaden en Plantgoed , . .
Vracht en emballage . . .
Omzetbelasting
Veilingsprovisie

ƒ 1.443,47
323,37
522,98
3.961,34
106,98

ƒ

157,10
1.700—
160,47
1.259,95
16,83

749,70
ƒ 1.438,91
ƒ
75,33
20,32 .
,. 937,42

-.-

/
ƒ
„
„

453,45
52,82

/ 1.443,47
„ 323,37
„ 680,08
„ 5.661,34
„ 267,45
„ 1.259,95
„ 766,53
/ 1.892,36
f 128,15
20,32
„ 937,42

10.402,19
1.892,36

1.085,89
Diversen
Administratiekosten
Reiskosten . . .
' Contributie . . .
Onvoorzien . . .

ƒ

295,46

„

26—
196,30

f 1.176,66
55,—
82,32

ƒ 1.472,12
55—
„ 108,32
„ 196,30
1.831,74

ƒ28372.13
J

ƒ13.096,45

ƒ41.468,58

) Hierbij wordt opgemerkt, dat het werkelijk verlies op wetenschappelijk onderzoek
over 1948 ƒ862,08 plus ƒ6.300,— = ƒ7.162,08 bedraagt met een totaal verlies van
ƒ 14.466.71.

over het jaar 1948
Bedrijf
Opbrengst
Veiling
Contant
Zaden en Plantgoed

Wetensch.

ƒ13.401,82 ƒ
. „ 200,30 „
309,95 „

Werk

—,—
—,—
—,—

„
„

ƒ13.401,82
200,30
309,95
ƒ 13.912,07

Wetenschappelijk
Onderzoek
Grondmonsters
Proefnemingen

ƒ

—,—
—,—

ƒ
„

583,27
430,10

ƒ
„

583,27
430,10
1.013,37

Subsidies
Rijk 1947
ƒ
—,— ƒ 6.300—
ƒ 6.300,—
Provincie Noord-Holland . „ 1.250— „ 1.250,— „ 2.500 —
Idem (extra)
750— „
—,— „ 750,—
Gemeente Aalsmeer
400,10 „
—,— „ 400,10
Verenigingen
1.103,75 „ 1.103,75 „ 2.207,50
Contributies
Donaties
Rente
Ledenkapitaal C.A.V.
Diversen
Jaarverslagen
2 % Onkosten C.T.A.V.
Liquidatie
VeW.es

aandelen

ƒ 2.546,25
6,—
619,48
184.17
ƒ
. „

ƒ 2.566,75
„
—,-—
„
—,—
„
—,—

—,— ƒ
155,68 „

f
140,—
ƒ 7.304,63

ƒ28.372,13

ƒ
ƒ

ƒ 5.113—
„
,6—
„ 619,48
„
184,17

„ 12.157,60
„ 5.113,—
„
6,—
„ 619,48
„
184.17

0,50
f
0,50
—,— „
155,68
—,—
ƒ 140,—
862.08 1 ) ƒ 8.166,71

ƒ13.096,45

,. 156,18
„
140 —
„ 8.166,71

ƒ41.468,58

Balans per 31 December 1948
Bedrijf Stommeerkade
Afschrijvingen

ƒ 7.500,—
,, 5.250,—
ƒ 2.250 —

Proefkas
Afschrijvingen

ƒ 10.000,—
,, 8.000,—
„ 2.000 —

Pottenkas (schokbeton)

15.657,50

Kassen en bakken
Afschrijvingen

ƒ
„

1,—
—,—
„

1—
3.112,50

„

244 —

„

1—

„

294,80

Rozenkas
Betonbak
Afschrijvingen

ƒ
„

Garage
Afschrijvingen
Installatie ( W a n en pomp)
Afschrijvingen
Verwarmingsinstallatie
Pottenkas
Rozenkas

ƒ
,,
. . . .

ƒ
,,.

305 —
61,—
1,—
—,—
346,80
52,—

ƒ 2.385 —
,,
868,—
:

Ledenkapitaal C.A.V. .

3.544,14

Debiteuren
Belegde Reserve
Nieuwbouw
Diversen

„ 3.253 —
„ 3.706,06

ƒ 23.316,06
,,
245,71
„ 23.561,77

Kas
Bank
Giro

ƒ

99,90
48.910 —
4.648,84
,. 53.658,74
ƒ111.284,51
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van de Proeftuin te Aalsmeer
Voorschot veilingen

ƒ 25.000,—

Provincie

„ 2.250,—

Crediteuren

„ 1.558,55

Pensioenreserve

„

Reserves
Nieuwbouw Laboratorium . . .
Proefkas
Diversen

197,52

ƒ 23.316,06
10.000,—
245,71
„ 33.561,77

Bestemmingsreserve Nieuwbouw
Kapitaal

„ 42.000,—
6.716,67

ƒ111.284,51
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Bestuur en Personeel
PROEFTUIN
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

G. Buskermolen.
P. J. Joore.
N. v. Erk.
W . D. Maarse Kzn.
J. T a s Jaczn.
Commissarissen:
J. Alderden Dzn., A.T.B.
P. de Bruyn, C.A.V.
D. Man, C.A.V.
W . v. Leeuwen Wzn., Bloemenlust.
J. v. Zijverden, Bloemenlust.
Joh. Hofman, Gem. Aalsmeer.
Wetenschappelijk personeel: J. H. Croockewit, analyst.
Mej. L. Ravestein, wetensch. hulpkracht.
P. v. d. Zwaard, chef bedrijf Stationsweg.
Bedrijf:
K. Zwartendijk, chef bedr. Stommeerkade.
C. A. v. d. Hoek.
N . J. v. Beek (f 28.12.-'48).
J. Arends (tot 1 October).
Bovendien waren de volgende leerlingen van de Tuinbouwschool
werkzaam:

v

Mej. J. Castelein (tot 31 Juli).
B. f. Homan (tot 1 Mei).
C. Terstal (tot 1 Mei).
F. Geerling (tot 3 Juli).
J. Schouten.
J. Hendriks.
J. Scheltus.

VOORLICHTINGSDIENST
Het personeel van de
als volgt samengesteld:
Consulent:
Ingenieurs:
Hoofdassistent l e kl.
Hoofdassistenten:
Assistenten:

Typistes:
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Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst was in 1948
Dr. J. Wasscher.
Ir. G. S. v. Marie, entomoloog.
Drs. D. Noordam, phytopatholoog.
P. J. H. N . Adolfs.

J. Bakker.
P. v. d. Zwaard.
W . Belgraver (Anjers).
C. J. Kragtwijk (Anjers).
W . v. Marsbergen (Rozen).
A. G. A. v. d. Nes (Trekheesters, Cycl.).
L. J. v. d. W a t e r e n (Cyclamen).
Mej. H. W . Kok.
Mej. I. Richter.
Mej. C. P. v. Velzen.

ONDERZOEKINGEN
AMERIKAANSE ANJERS
RASSENVERGELIJKING
Opbrengsten over het teelttijdvak April 1946 t.e.m. Febr. 1948
Als laatste gedeelte van deze proef worden nu de totale eindresultaten in ogenschouw genomen.
Voor wat betreft de voorgeschiedenis kan verwezen worden naar de
verslagen over 1946 en 1947, waar de opbrengsten van die jaren in verschillende tabellen werden opgegeven.
Ook werd reeds in die verslagen opgemerkt, dat het verwerken der
cijfers in grafieken, hoewel veel overzichtelijker, om technische redenen
hier niet goed mogelijk was, zodat de eindopbrengsten in tabellen weergegeven zullen worden.
Een beschrijving van de uitgeplante rassen werd reeds uitvoerig gegeven in het voorgaande jaarverslag, zodat ook voor dit gedeelte de
lezer verwezen wordt naar dat betreffende verslag.
In de nu volgende tabel van de opbrengst, in'aantallen bloemen, werd
alleen rekening gehouden met Ie en 2e kwaliteit. De mindere kwaliteiten werden niet in de gegevens verwerkt.
Voor het nauwkeurig bepalen van de opbrengst per plant zijn de
getallen afgerond op 1/10 anjer. Dit lijkt eerst vreemd, doch daar vaö
alle rassen niet evenveel planten uitgepoot konden worden, moest we!
van deze manier gebruik gemaakt worden (zie ook verslag 1946).
Het eindresultaat ziet er nu als volgt uit:
'46
'46 '46 '46 '47 '47 '47 '47 '48 '48 '48

White Maytime
White Peter Fisher .
Puritan
Ivory
White Betty Lou ...
Allwood's Cream
Allwoods Purity
Maleine
Ashington Pink
Pink Spectrum
Betty Lou
B. L. Supreme Deens
Peter Fisher
Maytime
Dark Pink Mayttiie
Miss Brenner I
Miss Brenner II
Elisabeth I
Elisabeth II
Charming

Planten
Verloop I
120-55 2.1
120-109 4.6
120-113 3.2
120-105 4.1
120-85 1.8
24-24 2.9
54-53 2.3
40-40 2.5
120-118 3.4
120-92 2.6
120-83 4.0
120-116 3.2
120-114 4.6
120-83 2.8
120-88 2.8
108-107 2.0
110-72 2.3
108-68 3.7
120-103 2.8
32-32 2.5

II
1.8
1.5
1.3
0.9
2.1
2.1
0.8
2.3
1.4
1.2
1.7
1.6
1.7
3.0
2.1
2.9
3.3
2.0
1.8
2.1

Tot. I
3.9 8.5
6.1 13.1
4.5 10.9
5.0 11.5
3.9 10.0
5.0 8.9
3.1 17.2
4.8 6.9
4.8 8.5
3.8 5.4
5.7 9.4
4.8 10.1
6.3 10.3
5.8 8.7
4.9 8.5
4.9 8.1
5.6 8.0
5.7 10.3
4.6 9.9
4.6 5.5

II Tot. Tot.
9.0 17.5 21.4
9.6 22.7 28.8
8.0 18.9 23.4
11.4 22.9 27.9
7.8 17.8 21.7
8.1 17.0 22.0
10.6 27.8 30.9
12.0 18.9 23.7
10.4 18.9 23.7
8.8 14.2 18.0
6.4 15.8 21.5
5.0 15.1 19.9
8.5 18.8 25.1
11.8 20.5 26.3
11.0 19.5 24.4
7.8 15.9 20.8
6.9 14.9 20.5
7.2 17.5 23.2
8.1 18.0 22.6
6.4 11.9 16.5

I
0.1
0.1
0.4
0.0
0.4
0.0
0.1
0.0
0.4
0.0
0.4
0.3
0.3
0.0
0.5
0.5'
0.2
0.4
0.4
0.0

II
0.3
0.2
0.4
0.6
0.2
0.4
1.0
0.2
0.6
0.4
0.2
0.2
0.2
0.4
0.1
0.4
0.5
0.3
0.2
0.1

Tot.
0.4
0.3
0.8
0.6
0.6
0.4
1.1
0.2
1.0
0.4
0.6
0.5
0.5
0.4
0.6
0.9
0.8
0.7
0.6
0.1

'46
'47
'48
Tot.
21.8
29.1
24.2
28.5
22.3
22.4
32.0
23.9
24.7
18.4
22.1
20.4
25.6
26.7
25.0
21.7
21.3
23.9
23.2
16.6
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Eleanor
120-53 2.1 1.6 3.7 9.0 5.6 14.6 18.3 0.5 0.2 0.7 19.0
Mrs. C. B. Johnson D
96-92 3.2 2.4 .5.6 8.5 7.9 16.4 22.0 0.2 0.1 0.3 22.3
Idem inlands
8-8
1.9 2.6 4.5 9.2 7.5 16.7 21.2 0.0 0.1 0.1 21.3
Laddie Deens
120-104 2.0 0.4 2.4 8.4 3.3 11.7 14.1 0.3 0.2 0.5 14.6
Ideminlands
24-19 1.5 1.2 2.7 5.9 4.9 10.8 13.5 0.0 0.3 0.3 13.8
Fairy Queen
16-16 4.4 0.6 5.0 11.6 4.3 15.9 20.9 1.0 0.5 1.5 22.4
Canadian Pink
4-4 7.0 5.0 12.0 7.2 13.2 20.4 32.4 0.2 0.2 0.4 32.8
John Briry
120-119 3.3 0.7 4.0 11.0 2.1 13.1 17.1 0.3 0.1 0.4 17.5
Pink Treasure
112-94 3.3 2.1 5.4 7.0 6.9 13.9 19.3 0.2 0.1 0.3 19.6
Krimhilde
12.9 1.3 3.6 4.9 4.1 8.9 13.0 17.9 0.1 0.1 0.2 18.1
Vivian
20-20 3.0 1.4 4.4 5.4 9.6 15.0 19.4 0.0 0.0 0.0 19.4
Doris Allwood
28-26 1.6 1.0 2.6 5.3 17.3 12.6 15.2 0.0 0.4 0.4 15.0
Orchid. Beauty
120-110 2.5 0.9 3.4 7.8 3.5 11.3 14.7 0.0 0 . 2 . 0 . 2 14.9
Pelargonium
60-49 2.2 0.4 2.6 9.5 2.7 12.2 14.8 0.0 0.2 0.2 15.0
Aristocrat
120-120 2.7 0.6 3.3 3.8 5.8 9.6 12.9 0.1 0.4 0.5 13.4
Maine Sunshine D ... 112-108 2.0 1.3 3.3 5.9 3.8 9.7 13.0 0.0 0.2 0.2 13.2
Idem inlands
16-16 f.9 1.8 3.7 7.8 5.6 13.4 17.1 0.0 0.3 0.3 17.4
Golden W o n d e r
36-36 1.7 2.5 4.2 5.4 9.3 14.7 19.0 0.0 0.4 0.4 19.4
Barbara Brigham
120-1112.1 2.2 4.3 6.2 6.7 12.9 17.2 0.0 0.2 0.2 17.4
Lady Hudson
48-39 0.5 2.3 2.8 5.5 6.0 11.5 14.3 0.0 0.3 0.3 14.6
Margaretha
28-27 0.6 4.4 5.0 3.5 8.7 17.2 17.2 0.0 0.1 0.1 17.3
Oranje Nassau
36-36 1.0 2.4 3.4 5.7 6.2 11.9 15.3 0.0 0.3 0.3 15.6
Orange W o n d e r
120-120 1.8 2.6 4.4 6.3 6.0 12.3 16.7 0.0 0.2 0.2 16.3
Chief Kokomo
46-8 4.0 1.0 5.0 24.1 10.7 39.8 29.8 1.0 1.5 2.5 42.5
Pharoah
120-78 0.9 2.3 3.2 6.4 3.6 10.0 13.2 0.0 0.1 0.1 13.3
No. 78
12-12 2.1 5.5 7.6 7.8 3.5 11.3 18.9 0.0 0.9 0.9 19.8
March, of Headfort .. 36-36 1.4 1.9 3.3 5.3 6.1 11.4 14.7 0.0 0.3 0.3 15.0
Barbara Farr
120-103 3.6 0.9 4.5 7.6 9.3 16.9 21.4 0.4 0.7 1.1 22.5
Spectrum Supreme ... 120-113 3.7 2.0 5.7 4.6 11.9 16.5 22.2 0.0 0.7 0.7 22.9
King Cardinal
120-95 3.4 1.7 5.1 13.3 3.8 17.1 22.2 0.4 0.1 0.5 22.7
Wivelsf. Crimson II . 108-87 3.4 1.9. 5.3 7.8 5.5 13.3 18.6 0.1 0.3 0.4 19.0
Rode Eleanor
8-8 0.6 0.5 1.1 7.2 6.1 13.3 14.4 0.0 0.6 0.6 15.0
Parker
120-90 4.0 0.5 4.5 12.5 4.3 16.8 21.3 0.4 0.2 0.6 21.9
Topsy
120-62 3.0 1.0 4.8 9.8 7.2 17.0 21.8 0.2 0.2 0.4 22.2
Woburn
8-8
1.4 0.8 2.2 6.5 6.7 13.2 15.4 0.0 0.3 0.3 15.7
Wivelsf. Crimson I .. 100-62 2.0 1.0 3.0 14.1 8.4 22.5 25.5 0.3 0.1 0.4 25.9
Emile
8-5 2.0 1.8 3.8 8.5 7.7 16.2 20.0 0.2 1.6 1.8 21.8

In de eerste kolom, achter de naam van het betreffende ras, vindt men
voor het aantal planten, waarover de proef liep, 2 getallen, het begin
aantal, waarmede in April 1946 de teelt begonnen werd, en het aantal
planten dat op eind Februari 1948 nog aanwezig was.
De tweede kolom geeft aan het aantal Ie kwaliteit anjers, de 3e.het
aantal 2e kwaliteit anjers, en de 4e het totale aantal anjers per plant
gesneden in het tijdvak van half Juli t.e.m. eind December 1946.
Kolom 5, 6 en 7 geven dezelfde gegevens weer over het gehele jaar
1947, terwijl kolom 8 het totale resultaat over het Ie en 2e jaar, in totaal
aantal anjers per plant laat zien.
Z o geeft kolom 9, 10 en 11 weer de opbrengst over de eerste twee
maanden van 1948 en de laatste kolom het totale aantal anjers per plant
gesneden over de gehele teeltperiode 1946—1948.
W a n n e e r nu het sortiment bekeken wordt, blijkt, dat Allwood's Purity, al is dit geen nieuw ras meer, toch het hoogste aantal witte anjers
gegeven heeft. Als tweede komt W h i t e Peter Fisher naar voren, welke
het de eerste twee jaren steeds tot het grootste aantal witte anjers gebracht heeft. Puritan als winterbloeier geeft toch nog iets minder bloemen. De veel gevraagde W h i t e Betty Lou kwam bij deze proef als witte
anjer met weer iets minder bloemen in de tabel. Hoewel de Betty Lou* typen in de winter meestal nog aardig wat bloemen geven, kan deze
lagere opbrengst ook voor een deel in de kwaliteit van het plantmate14

riaal gezocht worden. De Deense importen waren bij het uitpoten niet
zo fors als onze inlandse producten.
Van de lichtrose spant Canadian Pink de kroon. Ook dit verouderde
ras heeft, ondanks de hoge opbrengst, enkele minder goede eigenschappen. Na Canadian Pink komt Maytime, de bekende rose anjer, welke
een goede opbrengst geeft, maar nogal veel scheurt en tamelijk vatbaar
is voor verschillende schimmels. Als opvolger van Maytime zien we
Peter Fisher, een zeer goede gever, doch net als vorig jaar iets minder.
dan Maytime. Elisabeth II, de anjer, welke in 1947 bij grote hoeveelheden werd aangeplant, heeft een zeer goede opbrengst, zodat ook deze
tot de zeer goede gevers gerekend kan worden. Verder vinden we nog
Mia Brenner I en II, welke in deze proef iets achter bleven bij de reeds
vermelde. Toch is deze anjer om de goede winterbloei het aanplanten
zeer zeker waard.
Overgaande naar donkerrose is ook hier Elisabeth I het ras, dat de
grootste opbrengst geeft. Evenals Betty Lou, misschien iets minder, is
dit een goed bruikbare anjer, voor vele grondsoorten geschikt. Bettv x
Lou Supreme, een Deense selectie uit Betty Lou en Pink Treasure, zijn
iets lager in opbrengst. V a n deze beide kan nog worden opgemerkt, dat
Betty Lou Supreme volgens de winners een betere kleur moet hebben;
ons is dit echter niet altijd opgevallen. Pink Treasure kan in de winter
vaak beter gevulde bloemen geven. Spectrum Supreme, een anjer, welke
vrijwel geheel door andere rode anjers verdreven is, stond het hoogst in
aantal, vrijwel direct gevolgd door Wivelsfield Crimson II, een steenrode anjer, welke 'behalve de goede opbrengst, echter vrijwel geen aanbevelenswaardige eigenschappen bezit. De kleur is meestal verre van
mooi. King Cardinal en Barbara Barr, beide nu al bijna verouderde rassen, hebben een vrijwel gelijke opbrengst, welke gerust nog goed kan
genoemd worden. In het sortiment donkerrood spant Wivelsfield Crimson 1 de kroon. Deze heeft als eindopbrengst een hoger aantal bloemen
gegeven dan Seth Parker, welke verleden jaar de favoriet was. Dit jaar
moest dit ras het afleggen tegen Topsy, alhoewel het verschil zeer klein
was.
Doris Allwood, Orchid Beauty en Pelargonium zijn vrijwel gelijk in
opbrengst. De teelt-eigenschappen van deze rassen lopen wel iets uiteen, doch speciaal voor het ,,gemengd' kan men zijn keus gerust op deze
rassen laten vallen. Bezien we tenslotte de gestreepte, geel- en oranjekleurige, dan blijkt bij de geelgekleurde Maine Sunshine een behoorlijk
grotere opbrengst te geven dan Aristocrat. De laatste heeft échter een
mooie, warm-gele kleur, en geeft in gemengde bouquetten een kleuriger
effect. V a n de gestreepte is Chief Kokomo, een anjer, welke een tijdlang
bijna niet aangeplant werd, de beste gever. Dit ras, met de lichtrose
Canadian Pink, waren de beste gevers. Zij gaven resp. 42 en 32 bloemen per plant. Dit zegt toch wel iets t.a.v. de opbrengst. N a Chief
Kokomo komt Golden Wonder, ook lang geen slechte gever. Jammer
dat dit ras nogal eens wat korte en kromme stelen geeft. Barbara Brigham en Orange Wonder, de specifieke zomerbloeiers, komen tegen de
tijd, dat het gewas opgeruimd wordt, in het voorjaar, wat minder gunstig voor de dag. Toch kunnen deze rassen lang niet tot de minste gevers
gerekend worden. In de winter is de bloemkleur echter minder mooi.
Als eindconclusie kan opgemerkt worden, dat sommige rassen in het
begin wat meer, andere wat minder geven. Deze verschillen kunnen
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tijdens de teelt wat afvlakken of sterker worden. Een tweede opmerking
moet zijn, dat verschillende rassen niet geschikt zijn om in het groot
aangeplant te worden, doch juist voor „gemengd" allerminst gemist
kunhen worden.
Als laatste opmerking vermelden wij hier nog, dat voor een uitgebreide beschrijving van alle in deze proef betrokken rassen, zowel als
voor die, welke niet in deze proef werden opgenomen, verwezen wordt
.naar de ,,Tweede beschrijvende voorlopige Rassenlijst 1948", uitgave
van de afdeling Anjers van de N.A.K.-S., welke onlangs in druk is verschenen.
Telproef Anjers geteeld op tabletten van verschillende constructie
N a afloop van de proef rassenvergelijking werd in het voorjaar van
1948 de kasgrond van kas 23 aan de Stommeerkade weer geschikt gemaakt voor een nieuwe teelt.
Behalve grondontsmetting, welke op verschillende manieren werd toegepast (zie grondontsmetting pag. 18) werd in deze kas ook een proef
met tabletten van. verschillende constructie opgezet. In totaal werden
4 verschillende tabletten in duplo aangebracht. Deze bestaan uit:
1. Tablet van gewapend beton, geheel bestaande uit losse platen, en
geconstrueerd op vrij hoge poten. (Systeem „ W a l c h " ) . De hoogte
vanaf de bestaande kasgrond is 30 cm.
2. Asbest tablet, welke bestaat uit gedeelten van 1 m lengte met vaste
zijkanten. Deze gedeelten worden aaneen geschoven tot een groter
geheel. Dit tablet wordt door, een betonnen paal, plat op de grond
liggende, ondersteund; hoogte vanaf de kasgrond ca. 10 cm.
3. Tablet vlak op de grond, zonder luchtruimte eronder, geconstrueerd
uit een aangesmeerde rietmat, met voor ontwatering een iets holle
bodem, waarin een draineerbuis is aangebracht.
4. Eveneens uitneembaar tablet van tril^beton platen. Geen hoge poten,
doch zo geconstrueerdy dat de zijkanten door het gewicht van de
grond staande gehouden wordt. Het geheel ligt weer op een betonnen onderlegger, waarin gleuven voor de zijkanten zijn uitgespaard;
hoogte vanaf de kasgrond ca. 10 cm (Systeem „Boot").
Alvorens over te gaan tot een voorlopig overzicht van de voor- en
nadelen van de verschillende bakken, wordt eerst een overzicht gegeven
van de uitgeplante anjers op deze tabletten, de grond, welke in deze
tabletten werd gebracht, en de behaalde resultaten over het jaar 1948.
t.a.v. het aantal gesneden anjers.
De tabletten zijn in de lengte voor 3 rassen verdeeld. Uitgeplant
werd: gerekend vanaf het middenpad; Betty Lou, Mia Brenner II .en
William Sim. Deze verdeling werd over alle tabletten gelijk aangebracht, evenajs op de twee contrôle-bedden van dezelfde grootte, in de
volle grond van de kas. Van al deze verschillende tabletten werd van de
duplo's de grond gestoomd. Ook van de twee contrôle's in de volle
grond werd 1 bed gestoomd. Als grond voor deze tabletten en de controle in de volle grond, werd humeuze klei gebruikt, welke voordien,
aan de hand van het chemisch onderzoek, werd bemest met stalmest en
Thomasslakkenmeel. N a het inbrengen van de grond werden de anjers
uitgeplant op 25 t/m 27 Mei. Dit is later dan normaal, doch door de
ontsmettingswerkzaamheden van het andere gedeelte van de kasgrond,
kon niet eerder tot uitplanten worden overgegaan. Dit „overrijd" uitplanten heeft een opbrengstvermindering tot gevolg gehad.
16

In de nu volgende tabel bezien we de voorlopige resultaten, welke op
de verschillende tabletten, en de controle in de volle grond, behaald
zijn, in het tijdvak van 31.8/48 t/m 31.12/48.
Systeem
tablet

Behandeling

„Walch"

Gestoomd

Idem

Ongestoomd Betty Lou
54 17 8 25 0.3 0.1 0.4
Mia Brenner II .. 54 12 17 29 0.2 0.3 0.5
William Sim
54 69 30 129 1.3 C.5 1.8

Asbest tablet

Idem

Gestoomd

p.pl.p.pl.p.pl.
Aantal I II Tot. I II Tot.
uitgepl.
Betty Lou
54 67 19 86 1.2 0.3 1.5
Mia Brenner II .. 54 2 16 18 0.0 0.3 0.3
William Sim
54 85 15 100 1.6 0.2 1.8
Ras

Betty Lou
54 59 35 94 1.1 0.6 1.7
Mia Brenner II .. 54 5 4 9 0.1 0.0 0.1
Wililam Sim
54 45 16 61 0.8 0.3 1.1

Ongestoomd Betty Lou
54 11 10 21 0.2 0.1 0.3
Mia Brenner II .. 54 4 15 19 0.1 0.2 0.3
William Sim
54 54 15 69 1.0 0.2 1.2

Tablet op de grond Gestoomd

Idem

*

Betty Lou
45 33 15 48 0.7 0.3 1.0
Mia Brenner II .. 45 9 7 16 0.2 0.1 0.3
William Sim
45 69 26 95 1.5 0.6 2.1

Ongestoomd Betty Lou
45 33 15 48 0.7 0.3 1.0
Mia Brenner II .. 45 1 19 20 0.0 0.4 0.4
William Sim
45 58 35 93 1.3 0.7 2.0

Controle volle grond Gestoomd
Idem

Betty Lou
54 43 28 71 0.8 C.5 1.3
Mia Brenner II .. 54 7 5 12 0.1 0.1 0.2
William Sim
54 60 21 81 1.1 0.4 1.5
Ongestoomd Betty Lou
54 15 14 29 0.3 0.2 0.5
Mia Brenner II .. 54 13 28 41 0.2 0.5 0.7
William Sim
54 61 26 87 1.1 0.5 1.6

„Boot

Ongestoomd Betty Lou
54 38 23 61 0.7 0.4 1.1
*)
Mia Brenner II .. 54 11 11 22 0.2 0.2 0,4
William Sim
54 60 38 98 1.1 0.7 1.8

Idem

Ongestoomd. Betty Lou
54 19 15 34 0.3 0.3 0.6
Mia Brenner II .. 54 6 18 24 0.1 0.3 0.4
William Sim
54 49 13 62 0.9 0.2 .1.1

*) Door tijdsomstandigheden werd in deze groep alleen van ongest. grond uitgegaan.

Zoals reeds vermeld, heeft het te laat uitplanten vrij lage opbrengsten
tot gevolg gehad. In de groepen Betty Lou gaf gestoomde grond op het
asbest tablet de hoogste opbrengst. Voor William Sim was dit grootste
aantal gesneden anjers afkomstig van het gestoomde tablet, gemaakt
vqjgens systeem „Walch". De opbrengsten van Mia Brenner II moeten
zeer laag genoemd worden, waarvan de oorzaak tot nu toe niet bekend
is. Dit ras gaf de meeste anjers in de groep van de ongestoomde volle
grond. Bij dit ras was dus, doordat hierbij meestal op een goede wintersnede gewerkt wordt, de bloei het eerste op de volle grond. De snijperiode is echter nog te kort om betrouwbare gegevens te verstrekken.
Nu volgen enige opmerkingen over de tabletten.
De tabletten, bestaande uit losse planten, rustende op betrekkelijk
hoge poten, zijn o.i. niet geheel doelmatig. Het geheel is een zeer zware
constructie en te hoog van de grond, wat de verschillende cultuur-werk-
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zaamheden sterk belemmert. Op lichtere gronden zullen deze, zonder
verdere onderbouw, gemakkelijk verzakken.
Het tablet geheel uit asbest is daarentegen van veel lichtere constructie, met veel minder eigen gewicht. Dit heeft als voordeel, dat het minder snel verzakt; bij ondersteuning met een betonnen paal en een goed
vaste ondergrond, vormt dit een goed tablet, waarvan de aanschaffingskosten echter vrij hoog zijn.
Het vaste tablet, gemaakt uit een aangesmeerde rietmat, heeft een
lagere kostprijs, doch het nadeel van het niet meer kunnen verplaatsen,
kan in sommige gevallen dit oordeel te niet doen. O p zich is dit tablet
goed bruikbaar.
En tenslotte het tablet geconstrueerd uit losse platen en zijkanten,,
vervaardigd uit trilbeton. Dit tablet met een onderbouw van geringe
hoogte voldoet goed in de practijk. De gemakkelijke verplaatsbaarheid
heeft als voordeel, dat, nadat het gewas afgedragen is, eventuele verzakkingen gemakkelijk hersteld kunnen worden.
Als slotopmerking: De teelt op tablet heeft als voordeel, dat met geheel nieuwe grond van zeer geringe dikte gewerkt kan worden, wat
grote besparing in grond met zich mede brengt. De verwachte meeropbrengsten t.o.v. het stomen is tot nu toe voor Betty Lou en William
Sim bewaarheid. Of de teelt op tabletten een grotere opbrengst geeft
dan die in de volle grond, kon in deze korte period« nog niet bevestigd
worden.
*
VAATZIEKTEBESTRIJDING
door Drs. D. Noordam
Tot nu toe is het niet op overtuigende wijze gebleken, dat met grondontsmettingsmiddelen of met behulp van stomen grond, besmet met
Phialophora, geheel vrij te maken is van deze besmetting. Op de proeftuin werd daartoe in kas 22, in de kashelft die met Phialophora sterk
besmette grond bevat, een proef opgezet, waarbij de grond met formaline, chloorpicrine en met behulp van stomen werd ontsmet. De grond
werd 60 cm diep tot het grondwaterniveau omgewerkt, waarbij echter
wel de bovenste steek grond (veen met klei gemengd) boven bleef. Zijkanten en stijlv.oeten werden met formaline 4 % flink nat gegoten ter
ontsmetting. Op de volgende wijze werd de ontsmetting toegepast:
Formaline werd als 4 % oplossing tijdens het omwerken op de grond
gegoten, op 60 en 30 cm en bovenop de grond. De behandeling werd
17 Maart toegepast maar bovenop de grond werd de formaline pas 15
April gegoten nadat verschillende werkzaamheden in het overige gedeelte van de«kas waren beëindigd.,In totaal werd per m 2 tot 60 cm
diepte 2 liter formaline 40 % gebruikt. Aan de wortels van sla, die 15
dagen na de laatste formalinebehandeling in de grond werd gepoot,
trad verbranding op; 22 dagen na de laatste behandeling was geen
beschadiging van slawortels meer te constateren. N a de ontsmetting is
de grond bemest en gefreesd.
Chloorpicrine (,,Larvacide") werd in de grond gebracht met behulp
van een handinjecteur. Per m 2 werd 18 maal 2 cc. Larvacide in de grond
gespoten op 20 cm diepte. Bij de helft van het proefvak werd bovendien
eenzelfde hoeveelheid Larvacide op 50 cm diepte in de grond gespoten,
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hoewel dit niet geheel bevredigend uitgevoerd kon worden. Onmiddellijk na de behandeling werd de bovengrond nat gespoten om al te snel
ontwijken van het gas tegen te gaan. Vóór de chloorpicrinebehandeling
werd de mest in de grond gebracht. Naderhand werd gefreesd. De
behandeling met chloorpicrine vond plaats 23 April. De laagste grondtemperatuur bedroeg toen 12° C. De wortels van sla, die 14 dagen na
de chloorpicrinebehandeling in de grond werd gepoot, bleven onbeschadigd.
Stomen werd gedaan met behulp van stoomrekken op 60 cm diepte;
de grond was tijdens het stomen en daarna, afgedekt met rietmatten en
jutezakken. Daarna is de grond bemest en gefreesd. Het stomen vond
plaats 31 Maart. Ter controle is een klein gedeelte onbehandeld gelaten
en met behulp van eternietplaten is dit gedeelte afgescheiden van het
er aangrenzende gestoomde gedeelte.
De kas is 25 Mei 1948 met anjers bepoot. De eerste uitval door Phialophora werd geconstateerd in het contrôlevak en wel na 6 weken. In
het gedeelte ontsmet met chloorpicrine werd na 11 weken, in het gestoomde gedeelte na 16 weken, in het met formaline behandelde gedeelte
na 17 weken de eerste uitval geconstateerd. Aan het einde van 1948
waren door de Phialophora-ziekte dood gegaan:
In gedeelte met formaline behandeld 60 planten van de ±' 800 pi. 8 %
„ chloorpicrine „
31
„
„ *„ ± 840 , , 4 %
In gestoomde gedeelte
„
12
„
„ „' ± 1 0 3 0 „ 1%
In onbehandelde gedeelte
„
14
„
„ „ ± 200 „ 7 %
De uitval in het met formaline behandelde gedeelte is zo sterk doordat er op één plaats 44 planten dood gegaan zijn. Een bespreking van
deze voorlopige resultaten kan beter wachten totdat het verdere verloop
van de proef bekend is. O p het ogenblik lijkt het echter wel waarschijnlijk dat een betere bestrijding van de Phialophoraziekte met een ander
middel dan stomen nog niet gevonden is.
GRONDSTOMEN
door W . Belgraver
Invloed van stomen op de grond
Gebleken is, dat het stomen van de grond een duidelijke groeiverbetering geeft. Reeds in de vorige verslagen werd vermeld, dat een klein
gedeelte van de anjerkas aan de Stommeerkade niet gestoomd werd, als
controle op het overgrote deel, dat wel gestoomd werd. Met de reeds
meermalen geconstateerde groeiverbetering gaat een verhoging van de
opbrengst samen. In de verslagen van 1946 en 1947 werden reeds voorlopige resultaten bekend gemaakt. Nu deze proef geëindigd is, kunnen
we een overzicht geven van het eindresultaat. Deze vergelijking tussen
gestoomd en ongestoomd werd gemaakt met het ras King Cardinal en
het ras Mayttate. V a n beide rassen werden op het ongestoomde gedeelte 180 plasten uitgeplant, terwijl op het gestoomde gedeelte de vakken 120 planten groot waren. N a verloop van de teelt bleven van de
180 King Cardinal nog 124 over. Dit was voor Maytime 96, zodat heel
wat uitval geconstateerd werd.
De opbrengsten over beide rassen, ten gunste van de gestoomde
/
vakken, luiden als volgt:
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King Cardinal
Maytime

Gestoomd
Totaal gemiddelde per plant
Ongestoomd •
„
„
„
„
Gestoomd
„
„
„
„
Ongestoomd
„
„
„ '.,

1948 '46en '47
22.9
22.3
16.8
16.4
27.2
26.1
19.4
18.9

VAATZIEKTEBESTRIJDING
door plaatselijke ontsmetting van de grond
door Drs. D. Noordam
In kassen waar de grond niet besmet is met Philophora kan enige tijd
na het poten van de anjers uitval optreden door Phialophora ten gevolge van het poten van besmette anjers. Deze uitval begint altijd met
verwelking van hier en daar een enkele plant. W a n n e e r in dit stadium
verdere uitbreiding van de ziekte te voorkomen is, zou dit veel waard
zijn. Zou het niet mogelijk zijn met grondontsmettingsmiddelen die enkele zieke plekken in een kas te ontsmetten, zonder dat de omringende
planten er al te veel schade van ondervinden? Voor een dergelijke
plaatselijke ontsmetting kunnen desnoods ontsmettingsmiddelen gebruikt
worden, die voor het ontsmetten van een gehele kas te duur zijn.
Op de proeftuin is in kas 11 een proef opgezet om deze mogelijkheid
van plaatselijke ontsmetting van grond na te gaan. Hiertoe is in een
tablet een laag grond van 15.cm dikte, besmet met Phialophora gebracht,
die afkomstig was van plekken waarop anjers hadden gestaan, die door
Pihalophora aangetast waren (zie Jaarverslag 1947, blz. 26-29).
Dit tablet is in 24 vakken verdeeld, die met behulp van glasruiten tot
een diepte van 30 cm van elkaar gescheiden werden. Telkens 3 vakken
werden nu begoten met 10 liter per m 2 'van de volgende oplossingen:
Aardisan 0 . 2 5 % , Aardisan 0 . 1 5 % , Dithane 0 . 5 % , Formaline 0 . 5 % ,
Formaline 1%, Forsal 1%, Sublimaat 0.1 %, terwijl 3 vakken ter controle onbehandeld bleven. N a 10 dagen werden de vakken ieder bepoot
met Barbara Farr, ElisabetK II, Maytime en W h i t e Betty Lou.
Tijdens de begieting met de ontsmettingsmiddelen stonden enkele
anjerplanten in ieder vak uitgepoot. De planten, die in de vakken stonden die met formaline 1% behandeld werden, gingen dood, de planten
in de vakken begoten met formaline 0.5 % gingen grotendeels dood,
terwijl de andere ontsmettingsmiddelen geen of slechts zeer geringe
beschadiging veroorzaakten aan de wortels der planten.
Half Juni werden de anjers gepoot en vanaf begin November was de
eerste uitval door Phialophora te constateren. Het verdere verloop van
de proef dient echter nog afgewacht te worden, alvorens conclusies
getrokken kunnen worden over de bruikbaarheid der bestrijdingsmiddelen.
ROESTBESTRIJDING
door Drs. D. Noordam en C. Kragtwijk
Roest, een ziekte veroorzaakt door een schimmel Uromyces caryophyllinus (Sehr.) Wint., treedt de laatste jaren in sterke mate op en
veroorzaakt belangrijke schade, doordat de groei van de planten onder
deze ziekte lijdt.
Bij kwekers werden enkele proeven genomen om na te gaan of er
geen beter bestrijdingsmiddel van roest is dan zwavel, dat in de koudere
jaargetijden weinig werkzaam is. In een eerste proef kon de bestrijding
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niet lang genoeg worden voortgezet om de resultaten goed te kunnen
beoordelen; Fermate als spuitmiddel maakte echter wel de beste indruk.
In een tweede proef bleven, ook in' de onbehandelde anjers, de nieuwe
scheuten vrij van roest, zodat ook deze proef weinig leerde. De derde
proef gaf zeer duidelijke verschillen te zien en wordt daarom hier uitvoeriger behandeld.
V a n half Juni tot begin Augustus werden proefvakken met anjers van
ongeveer 3 m M maal bespoten en 6 maal bestoven. Als spu'itmiddelen
werden gebruikt 8 liter per ongeveer 3 x 3 m 2 van: Cupromaag 0.3 %.
Dithane D H 0.5 % met Zinksulfaat 0.25 %, Fermate 0.25 % en Tulis'an
0.5 %. Behalve aan Tulisan werd aan deze bestrijdingsmiddelen als uitvloeier toegevoegd Lissapol 1 :3000, terwijl dit voor Dithane later werd
verhoogd tot 1: 1500. Als stuifmiddelen werden gebruikt Fermate. 15 %,
Stuifzwavel 65°, Chancel en Zerlate 10 %, Onbehandelde gedeelten
konden in de proef niet betrokken worden. Iedere behandeling werd op
3 vakken toegepast. Het constateren van verschillen in resultaat tussen
de gebruikte middelen was de eerste maand zeer moeilijk. De spüitmiddelen maakten toen een betere indruk, daar zij de sporen van de roestvlekken afspoelden.
N a 2 maanden waren echter duidelijk verschillen te constateren in
de mate waarin de nieuw gevormde scheuten door roest waren aangetast. Een goede methode voor de beoordeling van de graad van aantasting bleek te zijn, het tellen van het aantal niet aangetaste bladparen,
die zich bij een scheut boven het aangetast blad bevonden. Hoe meer
bladparen zich boven een door roest aangetast blad bevinden, des te
geringer is de roestaantasting. Het totaal aantal bladparen van de
nieuwe scheuten bedroeg 10 tot 15. W a n n e e r we voor ieder middel
aangeven onder hoeveel bladparen beneden de top der njeuwe scheuten
zich verscheidene bladeren bevonden, die nieuwe roestplekken vertoonden, dan krijgen we voor:
Çupromaag en stuifzwavel ......... 5
Dithane
6
Tulisan en Zerlate
7
Fermate als stuifmiddel
8
Fermate als spuitmiddel
geen
In deze proef gaf Fermate als spuitmiddel dus het beste resultaat; in
totaal konden slechts 4 blaadjes van nieuwe scheuten gevonden worden
met roest. Fermate als stuifpoeder kwam daarna r één van de proefvakken had 1 blad met roest, het tweede proefvak 3 en het derde verscheidene. Cupromaag was in zoverre beter dan stuifzwavel, dat bij stuifzwavel boven het vijfde bladpaar meer bladeren door roest waren aangetast dan bij Cupromaag. Z o ook waren bij Zerlate meer bladeren door
roest aangetast boven het zevende blad dan bij Tulisan, terwijl één
proefvak van Tulisan vrij was van roest.
Niet onbelangrijk is het verschijnsel, dat de anjers in de vakken die
met spüitmiddelen behandeld waren, achter bleven in groei ten opzichte
van de bestoveft vakken; Bij Fermate als spuitmiddel was de groeiremming het minste, terwijl de vakken, die met Tulisan waren bespoten,
uitgesproken de sterkste groeiremming vertoonden. Niet onwaarschijnlijk wordt deze groeiremming veroorzaakt door de uitvloeiers die de
spuitvloeistoffen bevatten. Het min of meer oplossen van de Waslaag
door de uitvloeiers is misschien wel de belangrijkste oorzaak van deze
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groeiremming. Een half jaar na deze waarneming was nog te constateren dat de bespoten vakken achter war'en in groei ten opzichte van
de bespoten vakken.
Een bezwaar van de spuitmiddelen is nog, dat ze op het gewas vlekken achter laten. Vooral Fermate maakt door zijn zwarte kleur het
gewas enigszins onooglijk. De stuifmiddelen waren allen zeer weinig
opvallend, ook op de bloem, terwijl Fermate en Zerlate geen verbranding op de'bloemen veroorzaken, een groot voordeel boven stuifzwavel.
Samenvattend kan gezegd worden:
Fermate 0.25 % met als uitvloeier Lissapol 1:3000 gaf de beste roestbestrijding in deze proef. W e g e n s het veroorzaken van groeiremming
en het smoezelig maken van het gewas zal echter Fermate 15 % als
stuifpoeder ter voorkoming en bestrijding meestal de voorkeur verdienen
daar dit de roest ook goed bestrijdt, op het gewas vrijwel niet opvalt,
eenvoudiger toe te passen is en (in tegenstelling tot stuifzwavel) geen
bloemverbranding veroorzaakt. Het bestuiven dient herhaald te worden,
b.v. iedere 14 dagen 3 kg per 1000 m 2 .
SPINTBESTRIJDING MET A Z O B E N Z E E N
door Ir. G. S. van Marie
De behandeling met azobenzeen is thans de belangrijkste werkwijze
geworden voor de bestrijding van spint in Amerikaanse anjers. Het
voorschrift, vermeld op pag. 22/23 van het jaarverslag over 1947, kan
worden gehandhaafd.
Het gebruik van rookpoeder, op de wijze als in het jaarverslag over
1947 vermeld op pag. 23, heeft dit jaar op grote schaal zijn bruikbaarheid in de prattijk bewezen.
Met het smeren van met water tot een smeerbare verf aangeroerde
Lirozene-50 op de pijpen van een stoomverwarming werd een proef
genomen op een daarvoor geschikt bedrijf. Hierbij bleek de werking
zeer goed; de hoeveelheid dient echter iets lager te worden genomen;
80 g Lirozene-50 per 100 m 3 gaf enige verbranding, 60 g Lirozene-50
(bevattend 30 g azobenzeen) per 100 m 3 is voldoende.
PARATHION ALS SPUIT- E N STUIFMIBDEL T E G E N
SPINT E N BLADLUIS
door Ir. G. S. van Marie
Het nieuwe middel parathon (zie onder bestrijdingsmiddelen, pag. 74)
is behalve als middel dat verneveld wordt (zie pag. 79) ook als stuifmiddel en spuitmiddel beproefd, vooral tegen spint; daarnaast ook tegen
bladluis.
Verstuiven tegen bladluis werd door verschillende kwekers toegepast.
Bij contrôle van enige gevallen bleken de bladluizen gedood, behalve
die binnen in de koppen zaten. Het betrof hief een poeder met 0.75 %
parathion.
Verstoiven tegen spint werd twee keer herhaald met een 0.75 %
parathion bevattend stuifpoeder. Beide malen was het resultaat onvoldoend«, hoewel wel dode mijten aangetroffen werden. Een proef met
een middel dat 2 . 5 % parathion bevatte (bereid door een 2 5 % bevattend spuitpoeder te verdunnen met talk) uitgevoerd bij een kweker, gaf
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geen bevredigend resultaat, al waren er wel veel dode mijten. Schade
trad niet op.
Virspuiten. Een oriënterende proef met verspuiten van 2 gram per
liter van. een verspuitbaar poeder dat 25 %. parathion bevatte (Plant
Products Cy., Toronto, imp. Van Zijverden), waarbij 80 liter per 100
m2 verspoten werd, gaf een afdoend resultaat tegen spint. Een kweker,
die op ons advies een zeer ernstige spinthaard behandelde op dezelfde
wijze, had eveneens een gunstig resultaat. Een bezwaar van dit middel
is, dat het vlekken achterlaat, die heel langzaam verdwijnen. Beschadiging treedt niet op.
Ter beproeving van de emulgeerbare producten welke geen vlekken
nalaten werden proeven genomen met potplanten bezet met spint op de
Proeftuin en op een oud gewas (eveneens zwaar met spint bezet) op
het bedrijf van de firma van Iterzon, Oosteinderweg; de resultaten werden door telling van levende en dode mijten na de behandeling bepaald.
De resultaten waren:
1. Een redelijk goede bestrijding is met alle onderzochte middelen (verspuitbaar poeder en twee merken emulgeerbare producten) te bereiken.
2. Gebaseerd op de tellingen was, bij overeenkomstig parathiongehalte
bij de proef op de tuin het verspuitbaar poeder wat minder in werking dan de emulgeerbare producten, in de proef bij V a n Iterzon
was het juist andersom. De omstandigheden spelen hierbij blijkbaar
een rol.
3. In verband met de tegenstrijdige resultaten onder 2. vermeld kan
het voordeel van de emulgeerbare producten, dat ze geen vlekken
nalaten, als een doorslaggevend argument gelden om deze te prefereren boven de verspuitbare poeders.
4. Een concentratie die overeenkomt met 0.025 % parathion in de
spsoeivloeistof is zeker voldoende; met de -helft zijn al goede resultaten bereikt. Daar spuiten in anjers toch alleen in aanmerking komt
voor het opruimen van haarden, en de hoeveelheid gebruikte vloeistof dus nooit groot is, neme men de concentratie echter niet te laag.
5. Op beschutte plaatsen aanwezige mijten overleefden de bespuiting.
V a n doordringen in de plant was in dit geval dus geen sprake. Zorgvuldig spuiten is dus gewenst.
6. Enkele dagen na de bespuiting worden op alle objecten uit het ei
gekomen jonge larven aangetroffen. De eidodende werking is dus
onvoldoende.
Vernevelen. Zie hiervoor onder bestrijdingsmiddelen.
SPINTBESTRIJDING M E T NATRIUMSELENAÄT
door Ir. G. S. van Marie
Hoewel de resultaten in 1947 verkregen met de bestrijding van spint
met natriumselenaat niet gunstig waren (zie Jaarverslag 1947, pag.
23-26), werden de proeven in 1948 voortgezet, waarbij met de ervaring
van het vorig Jaar en met de inmiddels ter beschikking* gekomen literatuur rekening werd gehouden.
a. Pottenproef.
Het doel hiervan was de oplossing van de volgende vier vragen:

.
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1. Is met een dosis die geen beschadiging geeft een goed resultaat tegen
spint te bereiken?
2. Z o ja, wat is die dosis?
<
3. Hoe groot is de schade door overdosering?
4. W e l k e invloed heeft een sulfaatrijke grond op de punten 1, 2 en 3?
Dit laatste punt werd in het onderzoek betrokken, daar volgens
Amerikaanse gegevens een grote hoeveelheid sulfaat de opname van
het selenaat door de plant zou remmen.
De anjers werden geteeld in potten (maat 11). De potten werden
verdeeld in 3 partijen, waaraan de volgende hoeveelheden natriumsulfaat per pot werden toegevoegd: 0, 4 g, 8 g. Iedere groep werd verdeeld in vier groepen, die ieder een verschillende dosis selenaat kregen
en wel: 0, 30 mg, 60 mg en 120 mg per pot. De planten werden opgepot
1 Juli, het sulfaat toegediend 10 Juli, de planten werden besmet door
scheuten van met spint besmette anjers en violieren op 25 Juli op de
planten te hangen; het selenaat werd 31 Juli toegediend. De potten
werden opgesteld in een kasje. Tot begin September was van enig effect
van de behandeling niets te zien, daarna traden verschillen op. In October werd cijfermateriaal verzameld betreffende de volgende punten:
1. de spintaantasting, onderscheiden in mijten en eieren op de, twee
bovenste bladparen van alle scheuten die een knop of bloem vormen:
2. de lengte van de langste scheut van iedere plant;
3. de knoppen, bloemen en uitgebloeide bloemen van iedere plant (er
werd niet geplozen).
De tellingen van het aantal levende mijten leverde de volgende
cijfers op:
Gemiddelde aantal mijten per blaadje.
Sulfaat toegediend: 0 g
4g
' 8g
selenaat toegediend:
0 mg
14
18
19
30 mg
11
9
19
60 mg
15
5
4
120 mg
0
0
0
De cijfers voor de eieren vertoonden ongeveer hetzelfde verloop.
De invloed van het sulfaat is niet met zekerheid na te gaan daar deze
vertroebeld bleek door een standplaatseffect.
Van veel belang is ze (zelfs bij de hoogste dosis) echter waarschijnlijk niet.
Met toeneming van de hoeveelheid selenaat neemt het aantal mijten
en eieren af. Een hoeveelheid van 120 mg natriumselenaat per pot geeft
een practisch afdoende bestrijding, 60 mg per pot is nog onvoldoende.
Het uiterlijk van de met 120 mg natriumselenaat behandelde planten
was ook fris in tegenstelling tot alle andere planten, die een typisch
spintig uiterlijk hadden.
Uit de resultaten van de lengtemetingen waren bepaalde conclusies
niet mogelijk; belangrijke verschillen waren in elk geval niet aanwezig.
Het aantal bloemen per plant stijgt duidelijk met de toenemende hoeveelheden selenaat. Van een schadelijke invloed van het selenaat is
dus geen sprake. Of het grotere aantal bloemen toe te schrfven is aan
een directe invloed van het selenaat of alleen een gevolg i s ' v a n de
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spintbestrijding, is niet uit te maken. De invloed op het aantal mijten
en eieren én die op het aantal bloemen loopt zeker niet geheel parallel,
maar het is mogelijk dat dit op een vroeger tijdstip wel het geval is
geweest.
Samenvatting:
1. met een dosis die geen beschadiging geeft is een goed resultaat tegeu
spint te bereiken;
2. die dosis ligt voor anjers in potten boven de 60 mg en waarschijnlijk
dicht bij de 120 mg;
3. 120 mg is nog geen duidelijke overdosering;
4. de invloed van de sulfaatrijke grond was door een standplaatseffect
niet met zekerheid na te gaan, ze is waarschijnlijk niet groot.
De resultaten van deze proef wettigen het voortzetten van het onderzoek met dit middel.
GRINDCULTUUR M E T TOEVOEGING V A N
NATRIUMSELENAAT
door Ir. G. S. van Marie
In het bijzonder voor de grindcultuur lijkt de bestrijding van spint
met natriumselenaat een zeer voor de hand liggende methode. Daar
voor de grindcultuur van Am. anjers enige belangstelling komt, werd
een oriënterende proef opgezet om alvast enig inzicht betreffende de te
gebruiken hoeveelheid te krijgen.
Hiertoe werden 6 bakken, ieder een voedingsoplossing van 10 liter
bevattende, beplant met 5 anjerplanten per stuk op 19 Juli.
De van 19 Juli—13 Augustus gebruikte voedingsoplossing bevatte
geen selenaat. O p 13 Augustus werd deze vervangen door één van de
dubbele sterkte waaraan verschillende hoeveelheden selenaat waren toegevoegd. Op 11 September werd ter verversing een nieuwe voedingsoplossing met selenaat geheel gelijk aan die van 13 Augustus in gebruik
genomen. Daarvan werden slechts de voedingselementen bijgevuld voorzover uit de analyse bleek dat ze verbruikt waren, selenaat werd na
11 September niet meer aangevuld. Metingen van de lengte-groei leverden te onregelmatige uitkomsten op —' mede doordat sommige planten
reeds in knop stonden en andere niet — om er gevolgtrekkingen aan
te kunnen verbinden. Bij de beoordeling op het oog op 18 October
bleken echter interessante verschillen te bestaan.
De voorlopige conclusie is dat een hoeveelheid natriumselenaat overeenkomende met 15 mg Selenium per liter het beste is. De proef moet
voortgezet worden.
NATRIUMSELENAAT I N D E VOLLEGROND V A N E E N KAS
door Ir. G. S. van Marie
De hiervoor behandelde proef met natriumselenaat toegediend aan in
potten gekweekte anjers kon niet zonder meer gebruikt worden als basis
voor eventuele practijkadviezen, daar de toestand in de vollegrond (of
in tabletten) natuurlijk niet zonder meer vergelijkbaar is met die in potten. Een proel waarbij ter bestrijding van spint natriumselenaat aan de
kasgrond werd toegediend, kon in 1948 niet genomen worden bij gebrek
aa/i een voor de teelt van anjers geschikte kas waarin het spint niet op
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andere wijze bestreden behoefde te worden. In de grote anjerkas in de
polder bestaat hiervoor geen gelegenheid daar de andere hierin aanwezige proeven een goede spintbestrijding noodzakelijk maakten. W e l
kon daar een proef worden opgezet waarbij de inwerking van natriumselenaat op de groei van het gewas werd onderzocht. Hiertoe werden
gebruikt 4 rassen: W h i t e Betty Lou, John Briry, Orchid Beauty en
Chief Kokomo. Ieder ras werd op vijf verschillende wijzen behandeld,
nl. door toedienen van de volgende hoeveelheden natriumselenaat per
m 2 : 0 g, 1.25 g, 2.5 g, 5.0 g in één keer, 5.0 g in twee keer.
De eerste toedienng vond plaats op 1 Juli, de tweede op 26 Juli. In
het verslagjaar werden tussen de verschillende behandelingen geen
groeiverschillen geconstateerd, terwijl ook geen verschijnselen die op
beschadiging zouden wijzen werden geconstateerd. Enige luisaantasting
trad op, welke zo grillig verdeeld was, dat hieruit geen conclusies getrokken konden worden. Bij Orchid Beauty kwam op alle veldjes enige
luis voor. De proef wordt voortgezet.

STEKKEN M E T GROEISTOFFEN
door Drs. D. Noordam en W . Belgraver
In Januari werd een proef opgezet met „William Sim", een Amer,
anjer. Nadat de stekken schoongemaakt waren, werden ze om 17 uur
met hun voet in de groeistofoplossingen gezet tot de volgende morgen
9 uur. In deze tijd werd door iedere 30 stekken 10—12 cc. van de oplossingen opgezogen. De onbehandelde stekken waren de vorige dag
reeds gestoken, de andere direct nadat ze uit de oplossingen waren gehaald. Als groeistoffen werden gebruikt ,.LWII" 1 :320, Hortomone
A. 1:500 en 1 . 1000 en Rhizopon A. 75 en 50 mg per liter. De stekken
behandeld met Hortomone A. werden na de behandeling met water afgespoeld. 13 Januari werden de stekken gestoken, 10 Februari werden
ze opgerooid en beoordeeld. De beoordeling van de kwaliteit van de
beworteling leverde moeilijkheden op. Rhizopon A. namelijk bevorderde
de wortelvorming op de knopen, terwijl er zich bij Hortomone A. hier
en daar wortelbeginsels op de leden ontwikkelden. Dit laatste deed
L W I I in nog veel sterkere mate; zo diep als de stekken met korte basisleden in de groeistofoplossing hadden gestaan, waren ze overdekt met
wortelbeginsels; stekken met lange basisleden vertoonden op de leden
minder wortels. Het aantal wortels gevormd bij L W I I was zeer groot,
de lengte was daarentegen geringer dan bij de wortels van de Rhizopon
A. groepen. Voor Rhizopon A. en Hortomone A. werd de beworteling
volgens de hieronder aangegeven maatstaf beoordeeld:
Goed: de voet van de stek is rondom beworteld; zeer goed, wa:nneer
de beworteling extra zwaar was; matig, wanneer een deel van de omtrek van de stekbasis onbeworteld was; slecht beworteld, wanneer
slechts één of een paar worteltjes aanwezig waren.
Voor L W I I werd de beworteling goed genoemd, als er rondom talrijke worteltjes (soms nog zeer klein) aanwezig waren; matig als aan
één zijde de worteltjes nog niet ontwikkeld waren, al waren de wortelbeginsels soms al te zien; slecht als er maar een enkel worteltje aanwezig was.
De gegevens en de resultaten van de proef zijn samengevat in de tabel.
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W a t de beworteling betreft blijkt, dat de met groeistof behandelde
stekken allen beter zijn dan de onbehandelde stekken; Hortomone A. en
LWII gaven hierbij het beste resultaat; meer dan 90 % van de stekken
zijn behoorlijk beworteld, tegenover ongeveer 65 % van de niet met
groeistof behandelde stekken. Bij Hortomone A. had een aantal stekken
een bruine voet, een verschijnsel dat bij de andere behandelingen niet
te zien was. Bij Rhizopon A. was een groter aantal stekken dan bij de
andere groepen, aan de voet rot.
Echter na het oprooien,zijn de stekken opgepot in pot nr. 18 en in
de bak gezet. W a t de groei betreft was een maand hierna geen verschil
te zien tussen de controle en Rhizopon A. 50 mg per liter, terwijl de
groei van stek met Rhizopon A. 75 mg per liter behandeld, iets beter
was dan van de controle. De groei van de stekken behandeld met Hortomone A. 1:500 en 1: 1000 en LWII 1 :320 was duidelijk achter bij
de controle. Gelijktijdig met deze proeven waren gelijke stekken ook
gestekt met Rhizopon A. poeder 0.7 %. Tussen Rhizopon A. 75 mg per
liter en A. poeder was geen verschil in groei te constateren.
Ruim 3 maanden later werden de plantjes uit de potten geklopt. Toen
bleek dat de met Hortomone en LWII aan de wortel gebrachte stekken slechter waren dan de onbehandelde. Vele van deze stekken hadden een bruine stengelvoet, terwijl de wortelbasis abnormaal knolvormig verdikt was. Het aantal op het oog gezonde bewortelde stekken is
in procenten weergegeven, in de laatste kolom van de tabel. V a n Hortomone A. was 50 %, van LWII 40 %, van Rhizopon A. ruim 70 % en
van de onbehandelde 55 % gezond. Ongetwijfeld waren bij de „gezonde" Hortomone en LWII plantjes nog een aantal dat enige bruinverkleuring aan de stengelvoet had, maar dit werd verder niet bij alle plantjes nagegaan. Het met Hortomone A. en LWII behandelde materiaal
zag er zo onbetrouwbaar uit, dat het beter leek het niet in de kas uit
te planten; een klein gedeelte werd echter uitgeplant in de kas, het
merendeel hiervan is langzamerhand dood gegaan.
Samenvattend kan gezegd worden:
*• Hortomone A. en L W I I gaven in deze proef met William Sim een
sneller en beter beworteling dan Rhizopon A. oplossingen en onbehandelde stekken, maar beschadigden tevens de voet van de planten zodanig, dat de „voorsprong" na enige maanden veranderd was in een
grote achterstand ten opzichte van de onbehandelde en met Rhizopon
A. oplossing behandelde stekken, terwijl na het uitpoten het merendeel
van de Hortomone en L W I I planten dood gegaan is. •

BEGONIA
MOERPLANTENBEHANDELING
door Dr. J. Wasscher
Terwijl door sommige kwekers de begonia-moerplanten steeds op
schotels worden gekweekt, worden ze door anderen steeds in turfstrooisel gekuild. Door een enkele kweker worden de planten in zuivere poelmolm gekuild. Met de variëteiten President, Apricot Beauty, Exquisite
en van der Meer's Glorie werd een proef genomen, waarbij enige methoden van moerplanten-behandeling vergeleken werden. Ten dele werden de planten normaal in turfstrooisel, waaraan niets werd toegevoegd,
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gekuild, ten dele in turfstrooisel, waardoor kunstmest werd gemengd, en
ten dele in een mengsel van 2 delen turfstrooisel en 1 deel Aalsmeerse
molm, terwijl daarnaast een gedeelte geheel op schotels werd gekweekt
en regelmatig bijgemest, nl. met een oplossing van 2 gram A.S.F. 12-1518 per liter water. Bij de tweede 'groep werd voor het begin van de
proef 25 gram A.S.F. 12-15-18 per m2 door de kuilgrond gemengd.
Toen in April bleek, dat de bladkleur der gekuilde planten iets te
wensen overliet, werd eenmaal een overbemesting toegepast, ook bij het
ongemeste gedeelte. Elke variëteit bestond bij elke groep uit 5 planten.
Terwijl de proef omstreeks 1 December aanving, werden de stekken
gesneden tot 26 Juni. In het onderstaande overzicht is het totaal aantal
stekken per groep weergegeven, waarbij echter alleen de scheutstekken
werden opgenomen en de bloemstekken zijn verwaarloosd. In de tweede
kolom is duidelijkheidshalve het aantal stekken in de onbemeste turfstrooisel op 100 gesteld, waarnaar de overige waarden werden omgerekend.
gekuild
gekuild
gekuild
Variëteit
onbemest
bemest
turfstr.
op schotel
plus molm
President
104
116
101
168
Apricot Beauty
87
93
77
96
Exquisite
86
112
77
118
V a n der Meer's G l o r i e . . . 142
181
154
180
President
100
Ü2
97
162
Apricot Beauty
100
107
88
110
Exquisite
100
129
89
137
V a n der Meer's Glorie ... J 0 0
127
108
126
Gemiddeld
100
119
~96~
134 ~
Uit deze gegevens blijkt dus, dat de kunstmest, die aan de turfstrooisel
werd toegevoegd, een verhoging van het aantal stekken van 19 % heeft
gegeven. Toevoeging van molm aan de turfstrooisel had in dit geval niet
het gewenste resultaat, hetgeen duidelijk geweten kan worden aan het
feit, dat de gloeirest en het zoutgehalte van de molm tamelijk hoog was.
De beste groep bleek echter die te zijn, waar de planten op schotels
werden gekweekt.
P O T G R O N D P R O E V E N M E T WINTERBLOEIENDE
BEGONIA'S
door Dr. J. Wasscher
In het jaarverslag over 1946 komt een verslag voor over een proef
met begonia's, gekweekt in een grondmengsel, waarin rioolslib verwerkt was.
Gezien het feit, dat nadien door sommige kwekers slechtere resultaten met hun gewassen met deze potgrond werden verkregen, waarschijnlijk veroorzaakt door een te hoog keukenzoutgehalte en een te
hoge gloeirest van één der bestanddelen, werd door de Fa. Anes en
V a n der Perk te Katwijk de potgrond in een nieuwe samenstelling geproduceerd. In 1948 werden daarom wederom proeven met dit nieuwe
mengsel opgezet, waarbij in hoofdzaak de groei en bloei in dit mengsel
met die in het normale Aalsmeerse grondmengsel (3 delen molm plus
2 delen mest plus 1 deel zand) werd vergeleken.
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Daar het rioolslibmengsel vrij arm is aan kali, werd tevens bij enige
groepjes een extra gift patentkali gegeven, neerkomende op 1 resp. 2 kg
per m 3 grond. De proeven werden genomen met de variëteiten President, van der Meer's Glorie en Exquisite. Bij de verschillende proeven
varieerde het aantal planten van 20 tot 40, waarbij de groepjes, die met
elkaar vergeleken werden, even groot waren.
Tijdens de bloeitijd werden de volgende eigenschappen bepaald: de
hoogte van de plant, het aantal bladeren groter dan 5 cm, het aantal
open bloeiwijzen en eveneens het aantal, dat zich nog in knoptoestand
bevond, benevens het totaal aantal bloeiwijzen.
De volgende gemiddelde waarden werden verkregen:
aantal
bloeiwijzen
hoogte bladeren open in knop tot.
37.4
15.5
46.5
9.0
6.5
39.7
47.2
16.7
8.7
8.0

v. d. Meer's Glorie
25

Aalms. gr.
Potgr. 3 BI.

President
40

Aalsm. gr.
Potgr. 3 BI.

35.4
36.7

24.9
26.4

6.2
6.7

6.1

12.3
12.6

President
40

Potgr. 3 BI.
plus 1 kg K
plus 2 kg K

34.5
34.7
36.3

32.4
32.3
33.0

6.9
5.6
7.0

5.1
4.8
5.0

12.0
10.4
12.0

Exquisite
20

Aalsm. gr.
Potgr. 3 BI

30.2
35.6

27.9
33.3

5.8
7.4

5.7
5.5

11.5
12.9

v. d. Meer's Glorie
25

Aalsm. gr.
Potgr. 3 BI.
plus 1 kg K
plus 2 kg K

32.6
34.0
35.3
34.6

45.9
48.6
50.7
49.6

11.3
12.0
11.5
12.2

8.1
7.2
8.1
9.7

19.4
19.2
19.6
21.9

Uit deze cijfers blijkt dus, dat zowel bij het eerstgenoemde proefje met
van der Meer's Glorie, als bij die met President en die met Exquisite,
waarbij de rioolslib potgrond met het Aalsmeerse mengsel vergeleken
werd, de hoogte der planten, het aantal bladeren en het aantal bloeiwijzen steeds iets groter was bij de rioolslibmengsels. Alleen bij de
tweede proef met van der Meer's Glorie was het aantal bloeiwijzen iets
geringer.
De werking der extra kaligiften is niet duidelijk. Terwijl bij President'
de groep met 1 kg per m 3 slechter was dan de contrôle en de groep met
2 kg per 'm3 vrijwel gelijk hieraan, leek bij van der Meer's Glorie het
aantal bloemen bij toenemend kaligehalte eveneens toe te nemen.
Bij deze proef bleek dus, dat dit rioolslibmengsel, in de handel gebracht als mengsel 3 BI, in deze samenstelling, voor Begonia's minstens
evengoede resultaten op kan leveren als het normale Aalsmeerse grondmengsel.
MEELDAUWBESTRIJDING
door Drs. D. Noordam
V a n de proeven, die het vorige jaar genomen zijn, is het verslag te
vinden in het Jaarverslag 1947, blz. 38—41. Kort samengevat was het
resultaat van het onderzoek toen: Bij temperaturen boven 20° C. kan
een bespuiting van begonia's met Cupromaag plus uitvloeiers verbran30

ding geven op de bloemen ten gevolge van de gebruikte uitvloeiers.
De uitvloeier Peekaa is de enige onderzochte uitvloeier, die geen
bloemverbranding te weeg brengt, maar gecombineerd met Cupromaag
wordt meeldauw onvoldoende bestreden. Tulisan 0.2 % met Peekaa als
uitvloeier bleek bruikbaar, maar diende nog verder onderzocht te worden.
In 1948 werden deze proeven voortgezet. Als uitvloeiers werden nog
onderzocht Aseptine, Lissapol N, Ossengal en 3 uitvloeiers aangeduid
als „Spreader", „Spreader Blue Point" en „X 100", maar al deze*uitvloeiers veroorzaakten min of meer brandvlekjes op de bloemen bij temperaturen die varieerden van 25—30° C.
Tulisan 0.2 % met als uitvloeier 0.6 % Peekaa voldeed tenslotte toch
niet. Een deel van de meeldauwvlekken werd, ook na 2 bespuitingen
kort na elkaar, niet geheel gedood en ging weer doorgroeien. Bovendien bleek na bespuiting bij temperaturen boven 20° C. soms enige
beschadiging te ontstaan op de bloemen. Misschien dat deze beschadiging door de uitvloeier wordt veroorzaakt, die reeds in het handelspreparaat verwerkt is.
Hiermede kunnen deze proeven voorlopig als beëindigd beschouwd
worden.
Bestuiven ter bestrijding van meeldauw.
Daar geen spuitmiddelen gevonden konden worden, bruikbaar ter
bestrijding van meeldauw op bloeiende begonia's bij temperaturen boven
20° C , werden proeven genomen met stuifmiddelen.
Presidentplantjes, sterk aangetast door meeldauw, werden bestoven
met tien verschillende middelen. Het bleek dat Zerlate 1 0 0 % , Cladox,
Murphy's Copper Lime Dust ( 1 6 % Koper), Yellow Cuprocide 5 % en
Dithane Z . 78 7 %, meeldauw in het geheel niet of zeer weinig bestreden. T.M.T. 1 7 % , Koper Sandoz met 2 5 % en 1 6 % Koper hadden
een geringe meeldauwbestrijdende werking.
Fermate 1 0 0 % , Koper Sandoz met 5 0 % Koper en Boots Botrytis
Dust bestreden meeldauw matig, maar waren niet in staat de zeer zware
infectie te onderdrukken. Dithane Z. 78 als onvermengd stuifpoeder
werkte beter dan de hiervoor genoemde stuifmiddelen, de aanwezige
meeldauwvlekken werden niet gedood, maar breidden zich ook niet of
slecht weinig uit. Stuifzwavel bleek in staat de meeldauw .te doden,
•maar ondanks de bestuiving ook van de onderzijde der bladeren werd
soms een enkel meeldauwvlekje op de onderzijde der bladeren of aan
de voet van de stengel gevonden.
W e r d in de vorige proef nagegaan welke stuifmiddelen meeldauw
kunnen doden, in een volgende proef werd nagegaan of begonia's bestoven met stuifmiddelen vrij blijven van meeldauw. Het bleek uit deze
proef dat Koper Sandoz met 16 % koper, Murphy's Copper Lime Dust
met 16 % Koper en Yellow Cuprocide 5 % niet in staat zijn een meeldauwinfectie ook maar enigszins tegen te gaan. Cladox, Dithane Z . 78
7 % , T.M.T. 1 7 % en Zerlate 1 0 0 % doen dit wel, zij het in geringe
mate. Boots Botrytis Dust en Fermate 50 % gaan de meeldauwinfectie
sterker tegen, maar zijn niet afdoende. Dithane Z . 78 1 0 0 % bleek de
meeldauwinfectie té kunnen voorkomen; slechts op de voet van één van
vier planten was een meeldauwvlek aanwezig. De planten behandeld
met stuifzwavel waren geheel vrij van meeldauw.
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Fermate maakt door zijn zwarte kleur de planten zo onooglijk, dat
het om deze reden nooit voor bestuiven van bloeiende begonia's in aanmerking komt. De beschadigende werking werd nagegaan voor Boots
Botrytis Dust, Dithane Z . 78 1 0 0 % en stuifzwavel, de enige stuifmiddelen, die blijkens het bovenstaande resultaat voor meeldauwbestrijding
in aanmerking komen, door telkens 2 bloeiende planten President met
ieder middel te bestuiven. In een eerste proef werden de planten zeer
zwaar bestoven en na 5 uur bij 31-32° C. te hebben gestaan bleek, dat
de met stuifzwavel bestoven bloemen geheel slap en verbleekt waren.
De bloemen bestoven met Boots Botrytis Dust en Dithane vertoonden
hier en daar een lichte verbranding, maar ook bij de onbehandelde planten was een lichte beschadiging van de bloemen te constateren. In een
tweede proef werden de planten zó licht bestoven, dat de bloemen er
nog ooglijk uitzagen. Na 10 uur bij 25° C. gestaan te hebben, vertoonden de bloemen met zwavel bestoven ernstige brandvlekken, de onbestoven bloemen en de bloemen bestoven met Boots Botrytis Dust en
Dithane bleven zonder enige beschadiging.
Het poeder dat Boots Botrytis Dust en Dithane Z . 78 op de planten
achterlaat, is iets minder of even opvallend als dat van stuifzwavel.
Uit deze bestuivingsproeven blijkt, dat alleen stuifzwavel meeldauw
afdoende kan bestrijden en dat Dithane Z . 78 als onvermengd poeder
meeldauw niet afdoende bestrijdt, maar wel meeldauw voorkomt. In
tegenstelling tot zwavel geeft Dithane Z . 78 geen verbranding van bloemen. Het is gewenst dat op groter schaal door kwekers wordt nagegaan
of Dithane- Z . 78 bruikbaar is in de tijd dat zwavel gevaar oplevert van
bloemverbranding.
Cupromaag met Deril en andere uitvloeiers.
Meeldauwbestrijding met Cupromaag 0.1 % met Deril 0 . 3 % is een
goede methode. De vraag deed zich echter voor of stoffen die als uitvloeier in de handel zijnv Deril, dat een insectenbestrijdingsmiddel is,
kunnen vervangen. Twee proeven werden genomen waarbij met ieder
bespuitingsmiddel 4 planten President bespoten werden. Aan Cupromaag 0.1 % werd toegevoegd 0.2 en 0 . 4 % Deril en 0.1 en(of) 0 . 2 %
van Aseptine, Aseptapoeder, Shell, Protectol, Etaldyn, Agral II, Jebo
uitvloeier, Para-uitvloeiolie en Sandovit.
De conclusies uit deze proeven te trekken zijn:
In het algemeen gaat een betere bevochtiging van blad en meeldauwvlekken gepaard met een betere bestrijding van de meeldauw. Bij de
hoogste gebruikte concentratie van de onderzochte uitvloeiers was de
meeldauwbestrijding ook het beste.
De beste bestrijding werd bereikt met Cupromaag met Deril 0.4 % .
Tussen Deril 0.2 %, Etaldyn 0.2 % en Sandovit 0.2 % was geen verschil
te vinden, geen of slechts,een zeer enkel levend meeldauwvlekje was te
vinden na de bespuitingen. Alle andere uitvloeiers bestreden de meeldauw minder. Cupromaag met Aseptapoeder, Protectol, Agral II, Jebo
en Para-uitvloeiolie als uitvloeier bestreden meeldauw slecht. Kan het
slechte resultaat van deze uitvloeiers geweten worden aan de slechte
bevochtigende werking van deze uitvloeiers, voor Agral II, dat goed
bevochtigde, geldt dit niet. Agral II 0.1 % gaf wel iets beter resultaat
dan 0.05 %, maar zowel 0.1 % als 0.2 % waren slecht. Aseptine en
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Shell bestreden meeldauw matig, vooral op verticale delen werden de
meeldauwvlekken bij Aseptine niet gedood.
De eindconclusie uit deze proeven kan zijn: Cupromaag met Deril
0.4 % bestreed meeldauw beter dan andere uitvloeiers in een concen
tratie van 0.2 % of lager, maar het vervangen van Deril door Etaldyn
of Sandovit kan zonder bezwaar aanbevolen worden, daar 0.2 % Deril,
Etaldyn en Sandovit meeldauw even goed bestrijden. Het gebruik van
Cupromaag met de andere onderzochte uitvloeiers moet afgeraden worden, zeker in de hier onderzochte en door de handel aanbevolen concentraties.
PARATHIONBESPUITINGEN
door Ir. G. S. van Marie
Om een inzicht te krijgen in de werking van parathion o.o begonia's
werd een bespuiting uitgevoerd met de volgende middelen:
1. Een verspuitbaar poeder van Plant Products Cy. Toronto, Imp. V a n
Zijverden, Hillegom ( 2 5 % parathion bevattend).
2. Een emulgeerbare vloeistof, eveneens 25 % bevattend, geleverd door
Van Zijverden, Hillegom.
3. Het emulgeerbare product E. 605 f, van Bayer, Leverküssen, Imp.
Agro-Chemie, Arnhem ( 1 0 % parathion).
4. Emulgeerbare vloeistof van Plant Protection Ltd., Yalding, Imp.
I.G.I. Holland ( 3 . 7 5 % parathion).
Deze producten werden ieder verspoten in drie concentraties, zodanig
gekozen, dat het percentage parathion in de sproeivloeistof ongeveer
gelijk was, n.1.:
a. 0.025%;
b. 0 . 0 5 % ;
c. 0.10%.
V a n de grootbloemige begonia's werd telkens een rij van 8 planten
Exquisite en één van 8 planten V a n der Meer's Glorie, van de kleinbloemige telkens één flinke plant Eges Favorite bespoten. Alle planten
stonden in bloei.
De resultaten waren:
1. Bladbeschadiging trad nergens op.
2. Het verspuitbare poeder veroorzaakte storende vlekken. Alleen de
laagste concentratie zou desnoods nog te gebruiken zijn.
3. De bloemen van Eges Favorite worden alleen bij het gebruik van de
hoogste concentratie beschadigd.
4. De bloemen van de beide grootbloemige rassen werden door alle
middelen in alle gebruikte concentraties beschadigd, hoewel in de
laagste concentratie zeer weinig.
5. De middelen vertoonden, indien de parathion-concentratie gelijk genomen werd. gften betrouwbare verschillen (afgezien van de vlekken
van het spuitpoeder).
Voor, de invloed van Parathion in vernevelde vorm zie onder Bestrijdingsmiddelen, Vernevelen Parathion (pag. 79).
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CHRYSANT
VERGELIJKING VERSCHILLENDE SPUITMIDDELEN
door Ir. G. S. van Mark
Tot f947 was de bestrijding• van bladluis in op het veld staande
chrysanten vrijwel geheel gebaseerd op het bespuiten met nicotine. In
1947 kwam H.E.T.P. in gebruik (zie jaarverslag 1947, pag. 41 en pag.
85). In d« loop van 1948 werd weer een nieuw lyisdotlend middelParathion ontvangen. De invloed die deze middelen (waarbij inplaats van
H.E.T.P. het aanverwante T.E.P.P. werd gebruikt) hebben op de groei
van de plant, werd vergeleken in een pxoef met hei jas Godfried Gei»,
Parathion werd in twee sterkten gebruikt, terwijl bovendien één uitvloeier in de vergelijking betrokken werd. Iedere behandeling werd toe
gepast op 5 vakjes van 6 planten. De bespuitingen werden uitgevoerd
22 Juli, 18 Augustus en 4 September.
Uiterlijk was tussen de op verschillende wijze behandelde planten
geen verschil te zien, behalve dat de met het Parathion praeparaat (een
verspuitbaar poeder) bespoten planten de eerste tijd na élke behandeling de lichtgrijze vlekken vertoonden, veroorzaakt door de opgedroogde draagstof. Bij de eindcontrole op 1 October was dit echter
practisch volledig afgeregend. Alle planten war.cn vóór de eerste bespuiting gemeten; 1October werd een tweede meting verricht. De resul
taten der metingen (totaal van 30 planten in cm) waren:
21 Juli 1 October
Uitvloeier 1 cm3 Etaldyn per liter
842
2142
Nicotine 2 cm^ 95/98% + 1 cm? Etaldyn per liter 844
1997
T.E.P.P. 1 cms Lirohex-extra per 1.25 liter
811
2071
Parathion, 4 g 25% poeder per liter
809
2024
Parathion, 1 g 25% poeder per liter
:... 855
2056
Van enig verschil in invloed op de planten tussen de verschillende
middelen is geen sprake. Uit het volledige cijfermateriaal bleek zelfs,
dat i e t verschil tussen de rijen groter was dan tussen de behandelingen.
BESPUITINGEN MET PARATHION IN VERSCHILLENDE
STERKTEN EN OP VERSCHILLENDE TIJDSTIPPEN
dopr Ir. G. S. vaa Marie
Om inzicht te krijgen in eventuele beschadigende werking van Parathion op chrysanten werd een bespuitingsproëf uitgevoerd op Godfried
Gem. Gebruikt werd een verspuitbaar poeder dat 2 5 % Parathion bevatte. Dit werd verspoten in de sterktes:
4 g per liter.
2 g per liter.
1 g per liter.
Iedere sterkte werd op drie wijzen toegepast, n.1.: 1 maal (22 Juli),
2 maal (22 Juli, 18 Augustus) en 3 maal (22 Juli, 18 Augustus, 4 September), ledere behandeling werd uitgevoerd op 2 vakken, elk bevattend 16 planten.
Behoudens vlekken op de bladeren, veroorzaakt door de draagstof,
welke er op de duur weer afregende, was niets bijzonders te zien. Daar
op het oog geen enkel groeiverschil tussen de drie behandelingen te
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zien was, werd' van meting afgezien. Parathion heeft blijkbaar zelfs in
de zeer hoge concentratie van 4 g van een 25 % bevattend product per
liter geen invloed op de groei van Godfried Gem.
INVLOED V A N NATRIUMSELENAAT OP D E GROEI
door Ir. G. S. van Marie
Het zeer giftige natriumselenaat wordt in Amerika wel toegepast als
bestrijdingsmiddel van dierlijke plagen in Chrysanten. In tegenstelling
tot andere bestrijdingsmiddelen wordt dit zout in de grond gebracht,
waaruit het door de plant opgenomen wordt. De plant wordt hierdoor
giftig voor dieren. Doel van deze proef was de invloed van deze stof
op de planten na te gaan. Luisaantasting trad helaas niet voldoende op
om een oordeel over de bruikbaarheid van dit middel tegen bladluizen
te kunnen vellen, terwijl andere dierlijke parasieten geheel afwezig
waren.
Een gelijkmatig veld Godfried Gem. werd verdeeld in 16 vakken-,
ieder bevattende 12 planten. Hierop werden 9 Juli 4 verschillende behandelingen toegepast.
1. onbehandeld.
2. 2.5 g natriumselenaat per m 2 .
3. 5.0 g
4. 10.0 g
„
„ „
Iedere behandeling kwam dus 4 maal voor.
9 Juli werden de planten gemeten waarbij bleek, dat het veld voldoende gelijkmatig was.
1 October werd opnieuw de lengte gemeten. Hierbij werden de volgende cijfers gevonden voor de gemiddelde lengte in centimeters van
9—12 planten (afwijkende en uitvallers niet meegeteld).
Dosis:
1
2
3
4
Som
Parallel A
71
72
67
65
275
„
B
77'
71
72
68
288
„ C
77
74
68
64
283
„ D
76
74
67
71
288
Alle parallellen tezamen
301 291 274 268
1134
Bij toenemende dosis van het natriumselenaat is de gemiddelde lengtegroei der planten afgenomen. Afgezien van de andere bezwaren die aan
het gebruik van natriumselenaat kunnen kleven (vergiftiging van later
op dezelfde grond eventueel te telen eetbare gewassen, hoge prijs) is
het voor plagen die op andere wijze te bestrijden zijn (zoals bladluizen)
vanwege deze gcoeiremming zeker niet aantrekkelijk. Alleen indien men
er aaltjes mee kan bestrijden zou een natriumselenaat-behandeling zin
hebben.

CYCLAMEN
STAMSELECTIE
door Dr. J. Wasscher
Zoals in hef verslag over 1956 is vermeld, werd in dat jaar zaad gewonnen van 35 planten van Perle von Zehlendorf en evenveel van W i t .
Ten dele geschiedde dit door zelfbestuiving, ten dele door kruisbestuiving. In de zomer werden van elke plant een vijftigtal zaden uitgezaaid
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en opgekweekt. De meeste planten kwamen niet in de loop van het jaar
1947, doch in de eerste maanden van 1948 in bloei. De verschillende
partijen werden naar een groot aantal kenmerken beoordeeld. Tussen
de verschillende partijen bleken grote verschillen aanwezig te zijn. De
meeste groepen bleken om bepaalde redenen niet voor verdere selectie
geschikt te zijn; deze redenen waren b.v.:
1. Ongelijkmatigheid van de partij. Dit was bij vele groepjes het geval
en had betrekking op verschillende kenmerken, zoals bloemgrootte,
bloemvorm, grootte van de planten en vooral de bloemkleur, waarop
later teruggekomen wordt.
2. Onjuiste bloemvorm, zoals b.v. onregelmatige bloemen e.d. Bij W i t
vielen vooral enige groepen op met grote bloemen, waarbij de blaadjes echter slap waren en zo flodderbloemen ontstonden. Bij P.v.Z.
en in het volgende jaar vooral ook bij Rose van Aalsmeer bleek een
zeer groot percentage der planten bloemen te bezitten met meer of
minder sterk ingesneden of gerafelde kroonbladeren. Bij R.v.A. was
dit zelfs zo sterk het geval, dat nauwelijks planten met gaafrandige
bloemen voorkwamen.
3. Steellengte. Bij enige groepen bezaten alle planten, dus afkomstig
van bepaalde moederplanten, zeer korte bloemstelen, zodat de bloemen ten dele niet boven het blad uitkwamen.
4. Vanzelfsprekend moesten ook verschillende groepen uitgeschakeld
worden, doordat de planten te kleine bloemen bezaten, te weinig
bloeirijk waren, de planten te klein waren, enz.
Hoewel er dus vele groepen uitgeschakeld moesten worden, bleken
bij andere groepen toch wel degelijk voordelen van stamselectie naar
voren te komen, zodat de planten van sommige partijen in bepaalde
opzichten juist zeer homogeen waren. Z o waren zowel bij W i t als
bij P.v.Z. enige groepen aanwezig, met vrijwel volkomen gelijke
bladtekening, andere groepen hadden een gelijkmatige bloemvorm
of bloemkleur, e.d. >. ,
Op enige opvallende verschijnselen zal dieper worden ingegaan, nl.
op de kleurafwijkingen, bladmisvormingen en vertakkingen.
a. Kleurafwijkingen.
Reeds verschillende malen is er op gewezen, dat bepaalde variëteiten
zaad kunnen leveren, waaruit een aantal planten met afwijkende bloemkleuren kunnen ontstaan, waarbij het gevaar aanwezig is, dat dergelijke
planten, ondanks hun afkomst uit een bepaalde variëteit, als zaadplant
voor een andere variëteit kunnen worden gebruikt. Het is wel zeer
waarschijnlijk, dat hierdoor de zaadvastheid der variëteiten niet bevorderd wordt.
Ook bij de nakomelingen van de gebruikte planten van P.v.Z. bleken
deze kleurafwijkingen vrij veel voor te komen, waarbij echter opgemerkt
dient te worden, dat de zaadplanten iets te donker van tint waren. Bij
de 497 planten bleken de volgende afwijkingen in bloemkleur voor te
komen en overeen te komen met de volgende variëteiten:
5 stuks Rosa van Zehlendorf; 3 stuks Rose van Aalsmeer; 39 stuks
Vuurbaak; 2 stuks Carmin salmoneum; 3 stuks Donkerrood.
Bovendien bleken kleinere verschillen voor te komen, waarbij de
bloemkleur iets te licht of te donker was, enz.
Wanneer bij de bovenstaande aantallen tevens nog die planten ge36

teeld worden, die wat de kleur betreft min of meer tussen P.v.Z. en
Vuurbaak en P.v.Z. en Rose van Aalsmeer in stonden, dan bleek ongeveer 80 % der nakomelingen tot de var. P.v.Z. gerekend te mogen
worden.
Iets dergelijks deed zich ook voor bij nakomelingen van een plant van
Rosa von Marienthal. Behalve licht- en donker-lilarose planten, waren
ook aanwezig met de bloemkleur van Rose van Aalsmeer, Lichtrood en
Rosa von Zehlendorf.
In het zaaisel van 1947 trad het eveneens op bij de nakomelingen van
Rose van Aalsmeer en Rosa von Zehlendorf. W e l was het percentage
bij eerstgenoemde variëteit geringer, zoals blijkt uit de volgende aantallen: Van de 210 planten bleken 3 planten een bloemkleur te hebben
overeenkomende met die van Salmoneum oculatum, 5 als Rosa von
Zehlendorf, 3 als Perle von Zehlendorf, 1 als Vuurbaak en 3 als Rood.
Men mag het dan ook een gelukkig verschijnsel noemen, dat op de
vergadering van de N.A.K.S., afd. Cyclamen, besloten werd, dat voor
de Cyclamenzaadtelers verplichtend werd gesteld genummerde potten
te gebruiken. Hierdoor kan tenslotte altijd worden geconstateerd of een
plant met een bepaalde bloemkleur inderdaad ook overeenkomt met de
variëteit waaruit hij is ontstaan. Ongetwijfeld zal hierdoor op de duur
de raszuiverheid moeten toenemen. Tenslotte volgt hieronder nog eens
de nummering zoals die aangehouden moet worden:
1.
2.
3.
4.
5.

Vuurbaak
Rose van Aalsmeer
Rosa van Zehlendorf
Salmoneum oculatum
Carmin salmoneup

6.
7.
8.
9.
10.

W i t met oog
11. Donkerrood
Rosa von Marienthal 12. Cattleya
Reinrosa
13. Sylphide
Lichtrood
Rood

b. Bladmisvorming.
Sommige planten vertonen meer of minder sterk misvormd blad, dikwijls beginnende met enigszins gekruld blad. Sterker aangetaste bladeren zijn vaak sterk ingesneden en gelobd en geheel misvormd. Vermoedelijk wordt deze afwijking veroorzaakt door een virusziekte. In de
maand Augustus, toen de planten dus nog in de bak stonden, werd
nagegaan, hoeveel planten van elke partij waren aangetast, hetgeen in
onderstaande tabel is weergegeven.
Wit
aantal pi. misvormd
Z.B. en B.B.
440
72
K.B.
238
31
Totaal 678
103

Perle von Zehlendorf
aantal pi. misvormd
298
20
481
26779
46
Hieruit blijkt "dus,,dat deze bladmisvorming bij W i t veel meer voorkwam dan bij P.v.Z., hetgeen in de practijk gewoonlijk eveneens, het
geval is. Belangrijk is echter het feit, dat de aantasting in sommige partijtjes veel groter was dan bij andere, terwijl ze bij een aantal groepen
geheel ontbrak. Een partij bij W i t was voor 80 % aangetast, terwijl bij
andere groepea van W i t en P.v.Z. dikwijls 40—50 % der planten misvormde bladeren bezaten. Ook een groepje van 40 planten, ontstaan
door zelfbestuiving van een plant van Rosa von Marienthal, was voor
45 % aangetast.
Hoewel virusziekten gewoonlijk niet met zaad overgaan, wordt door
%
16.4
13
15.2

%
6.7
5.4
5.9
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bovengenoemde feiten wel de indruk gevestigd, dat de bladmisvorming
wel door zaad overgebracht wordt. Door zaad te winnen van dergelijke
planten zal dit echter bewezen moeten worden. Voorlopig moet echter
afgeraden worden planten met één of meer misvormde bladeren als
zaadplant op te zetten.
c. Vertakkingen.
Vertakkingen komen in allerlei vormen voor, van een bloemsteel met
een enkel blad er aan tot takken met verschillende bladeren en bloemknoppen. De vertakking kàn vlak boven de knol plaats vinden, doch
ook kan een echte stengel met bladeren en bloemen gevormd worden.
Vaak zijn de bladeren kleiner dan de normale, terwijl de bloemen zelden
tot een normale ontwikkeling komen. Dikwijls steken de vertakkingen
boven het normale blad uit. Deze misvormingen worden gewoonlijk bij
het omkuilen verwijderd, waarbij dan dikwijls gaten in het bladerdek
ontstaan.
Daarnaast komen .dikwijls ook nog bladvormige kelkbladen voor,
waardoor de bloem soms ook niet tot een normale ontwikkeling komt.
Hoewel dit niet geheel juist was, daar het niet zeker is, dat de beide
bovengenoemde verschijnselen dezelfde oorzaak hebben, werden deze
planten bij de telling samengevat. De telling geschiedde eveneens toen
de planten nog in de bak stonden.
Bij W i t werd geen enkele vertakking aangetroffen, bij P.v.Z. was het
resultaat, dat van de 298 uit door zelf- of buurbestuiving gevormd zaad
ontstane planten. 59 vertakkingen bezaten en van 481 op de gewone
wijze ontstane planten 122 de misvormingen vertoonden, d.w.z. 19.8 %
en 2 5 . 4 % . Belangrijk was ook'hier weer het feit, dat, hoewel bij de
meeste groepen wel één of enkele planten vertakkingen bezaten, ook
hier weer 2 groepen aanwezig waren, waar in meer dan 80 % der planten vertakkingen voorkwamen. Bovendien was dit bij de meeste van
deze planten zo sterk het geval, dat 5—10 vertakkingen per plant voorkwamen.
Hoewel hier ook geen bewijs aanwezig is, «iringt zich ook hier de
gedachte naar voren, dat we met een erfelijk verschijnsel te maken
hebben, dat met het zaad over kan gaan. Opgemerkt moet nog worden, dat geen een der zaadplanten, waarvan het zaad werd gewonnen,
waaruit de proefplanten zijn ontstaan en die betrokken werden van een
kweker, vertakkingen bezaten. Het is echter in het geheel niet onmogelijk, dat ze wel aanwezig zijn geweest, doch door de kweker reeds bij
het omkuilen waren verwijderd. W a n n e e r dan ook aangeraden wordt
geen planten met vertakkingen als zaaddrager te gebruiken, moet tevens
opgemerkt worden, dat de planten, waaruit in de bak reeds takken verwijderd worden, gemerkt moeten worden.
POTGkONDPROEVEN
door Dr. J. Wasscher
In 1948 werden verschillende proeven genomen met potgrondmengsels, waarin rioolslib was verwerkt. De eerste proeven werden gedaan
met oudere mengsels, waarvan ook in de practijk gebleken was, dat de
samenstelling niet geheel bevredigde. De volgende proeven werden met
een nieuw mengsel genomen, geleverd door de Fa. Anes G V a n der
Perk, die op ons verzoek tevens enige andere mengsels samenstelde.
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De eerste proeven werden genomen mçt de variëteiten Perle von
Zehlendorf, W i t en W i t met Oog. In het voorjaar werden de jonge
plantjes direct in de verschillende grondmengsels in potmaat 18 opgepot,
waarna ze later overgepot werden in dezelfde mengsels in potmaat 11.
Gebruikt werden de z.g. mengsels I en III, terwijl als controle het
gewone Aalsmeerse mengsel werd gebruikt.
Opvallend was, dat speciaal de variëteit W i t in het begin sterk in
groei achterbleef bij de beide rioolslibmengsels, doch dat de achterstand,
hoewel niet geheel, toch grotendeels werd ingehaald. De metingen en
tellingen aan de volwassen planten gebeurden alle op hetzelfde tijdstip.
Bepaald werd de diameter der planten, het aantal open bloemen, het
aantal knoppen langer dan 2 cm, terwijl tevens een schatting van de
kleinere knoppen (het hart) werd gemaakt volgens de schaal: 0 — geen
knoppen meer aanwezig; 1 — slecht; 2 — matig; 3 — goed en 4 —
uitstekend. Het eindresultaat was:
Variëteit

Perle v. Z .

Wit

W i t met Oog

Mengsel

diameter open bl.

normaal
potgr. I
potgr. III

31.8
28.3
30.—

10.0
7.1
7.8

normaal
potgr. I
potgr. III

30.—
29.5
29.2

4.3
4.6
3.9

normaal
potgr. I
potgr. III

30.2
.28.2
27.7

4.6
4.0
4.0

knoppen
hart
groter dan
2 cm
24.8
2.5
20.4
1.9
24.1
2.1

'

26.3
29.7
23".9

2.4
1.8
2.3

21.9
18.2
15.6

2.1
1.7
1.5

Bovenstaande cijfers geven de gemiddelde waarden aan van de groepen, die uit 33—42 planten bestonden. Uit de cijfers blijkt, dat de planten in het algemeen bij alle 3 variëteiten in het Aalsmeerse grondmengse!
steeds het beste waren. De minder goede resultaten van de andere
mengsels moeten vermoedelijk voor een groot gedeelte geweten worden
aan de te hoge gloeirest en te hoog zoutgehalte van een der samenstellende bestanddelen, die dan ook uit de nieuwe mengsels weggelaten
worden.
,r Bij de proeven met de nieuwe mengsels werd uitgegaan van jonge'
planten, gegroeid in Aalsmeerse grond, doch die overgepot werden in
potmaat 11 in de andere grondmengsels, waarin ze dus ongeveer een'
half jaar gestaan hebben. De proeven werden alleen genomen met de
variëteit W i t . Behalve het Aalsmeerse mengsel (3 delen molm, 2 delen
mest plus 1 deel zand) werden de rioolslibmengsels 3B1 in nieuwe
samenstelling, potgrond 3B1 plus \y2 kg patentkali per m 3 en potgrond
VII, waarin iaplaats van turfstrooisel een belangrijke hoeveelheid klei
was verwerkt, gebruikt, terwijl door ons nog een mengsel werd samengesteld uit 2 delen bladgrond, 1 deel klei en 1 deel mest. Elke groep
bestond uit 40 planten. Het resultaat, dat in de Kerstweek werd bepaald,
was:
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Cyclamen W i t
Mengsel

diameter

open bl.

knoppen
groter dan
2 cm
29.43
27.5
26.05

hart

Aalsmeers mengsel
33.0
4.53
2.17
Potgrond IIIB1
33.7
7.0
1.97
pi. \y2 kg. pat.k. 33.7
5.22
1.92
2 delen bladgrond pi. 1 deel
klei en 1 deel mest
31.0
5.18
23.35
1.65
Potgrond VII
32.4
4.88
23.43
1.33
Uit deze tabel blijkt dus, dat de beide mengsels, waarin klei was verwerkt, in alle opzichten, zowel wat de grootte der planten als wat het
aantal bloemen en knoppen betreft, duidelijk slechter waren dan de
overige 3 groepen. Vooral potgrond VII was wat het aantal kleine
knoppen betreft, aanmerkelijk slechter. Tussen de overige 3 grondmengsels was betrekkelijk weinig verschil aanwezig. Terwijl het aantal open
bloemen bij het Aalsmeers grondmengsel iets kleiner was dan bij de
3B1.-mengsels, was daarentegen het aantal knoppen bij de Aalsmeerse
grond iets groter. In de'grootte der planten was weinig verschil aanwezig. Hoewel de rioolslibmengsels arm zijn aan kali, vooral vergeleken
met de Aalsmeerse molm, heeft in dit geval een extra toevoeging van
patentkali geen verbeterende werking gehad.
Evenals bij de begonia's bleek dus uit deze proef, dat ook voor
Cyclamen het rioolslibgrondmengsel 3B1. in de nieuwe samenstelling
een goede potgrond kan zijn.
INVLOED V A N D E GROOTTE V A N H E T Z A A D
door Dr. J. Wasscher
In de zomer van 1946 werden partijtjes zaad, afkomstig van verschillende zaadplanten, in drie•groepjes verdeeld, nl. grof, middelmatig en
fijn zaad, met het doel dckiemkracht en de kiemsnelheid hiervan na te
gaan. De resultaten van deze kiemproeven zijn in het jaarverslag over
dat jaar vermeld.
Bij deze proeven bleek echter al spoedig, dat er bij sommige groepen
een zeer duidelijk verschil aanwezig was, wat de grootte der kiemplanten betreft. Daarom werd besloten om de proef met het zaad, afkomstig
van één plant, voort te zetten tot de planten bloeiden. Evenals dat het
geval was met de meeste Aalsmeerse Cyclamen, kwamen deze planten
zeer laat in bloei, zodat ze pas in de periode van 5 Januari—17 Februari
geveild werden.
Tijdens de bloei werden de planten gewaardeerd volgens een een-*
voudige puntenschaal, variërende van 4 tot 9, welke gebaseerd werd
op de grootte der planten, bloeirijkheid, enz. Tevens werd de veildatum
opgenomen. In onderstaande tabel werd weergegeven, welk waarderingscijfer de planten der drie groepjes van ca. 30 planten gemiddeld
kregen en de gemiddelde veildatum.
Waarderingscijfer Gem. Veildatum
Grof Zaad
7.04
8 Januari
Middelmatig Zaad
6.67
11 Januari
Fijn Z a a d
6.38
16 Januari
Uit bovenstaande gegevens blijkt dus duidelijk, dat het verschil, dat
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bij de verspeende kiemplanten aanwezig was, zich steeds gehandhaafd
heeft en dat het grofste zaad de beste planten heeft opgeleverd. Dat een
fijn zaadje overigens ook wel een goede plant kan leveren, blijkt uit het
feit, dat enige planten, afkomstig van fijn zaad, toch*waardig gekeurd
werden om als zaadplant dienst te doen. De planten uit hét grove zaad
waren tevens iets, ofschoon weinig, eerder rijp.
Hoewel het zeer goed mogelijk is, dat het iets fijnere zaad van een
kweker evengoede planten zal geven dan het grovere zaad van een
andere, blijkt uit deze proef toch duidelijk, dat grof zaad gemiddeld
betere planten geeft dan fijn zaad, afkomstig van dezelfde plant.
MEELDAUW
door Drs. D. Noordam en A. v. d. Nes
Op de bloemen van Cyclamen komt een ziekte voor veroorzaakt door
meeldauw (Oidium cyclaminis W e n z l ) . Op de bladeren van Cyclamen
werd echter nooit meeldauw gevonden. De ziekte, die al een jaar of tien
in Aalsmeer op een enkel bedrijf bekend is, schijnt de laatste tijd steeds
meer voor te komen, tot nu toe op „Perle von Zehlendorf" en „Donker
rood" en eenmaal op „ W i t " .
Daar volgens de litteratuur o.a. meeldauw van begonia's door dezelfde
schimmel wordt veroorzaakt, werd onderzocht op de proeftuin of meeldauwsporen van winterbloeiende begonia's op cyclamenbloemen meeldauw veroorzaken. Hiertoe werden 6 Cyclamen Perle von Zehlendorf
bestoven met meeldauwsporen van winterbloeiende begonia's „Eges
Favorite", „President" en „Exquisite". Van deze 6 planten werden
daarna 3 planten gedurende 24 uur geplaatst in een glazen kast, waardoor de lucht met waterdamp verzadigd wàs. Op geen enkele bloem
heeft zich meeldauw ontwikkeld. N a 3 weken werden 3 van deze planten bestoven met meeldauwsporen van Cyclamen bloemen en binnen
14 dagen ontwikkelde zich meeldauw op de bloemen, zonder dat de
planten gestaan hadden in lucht verzadigd met waterdamp. De 3 andere
planten, die dus niet met cyclamenmeeldauw waren bestoven maar wel
met begonia meeldauw, zijn al die tijd vrij gebleven van meeldauw.
Hiermede is de kwestie nog niet opgelost waar de cyclamenmeeldauw
overblijft in de tijd dat er geen bloeiende cyclamen zijn.
Ter bestrijding van cyclamenmeeldauw werden de bloemen bespoten
met Cupromaag 0.1 % met Deril 0.3 %. Ter bestrijding bleek het nodig,
dat binnen 5 dagen na de eerste bespuiting een tweede keer bespoten
wordt. Oude bloemen op de planten zijn door de bespuiting wat eerder
weg dan zonder bespuiten. Vlekken laat de bespuiting nagenoeg niet
achter op de planten.
Een proef werd opgezet of de bevruchting en zaadzetting te lijden
hebben van de bespuiting. Telkens werden een dag na de bespuiting de
bloemen bestoven. Deze proef is nog. niet beëindigd, maar het maakt
wel de indruk dat de bespuiting een nadelige invloed heeft op de vruchtzetting.
HARTROT
door Drs. D. Noordam
Bij het kweken van Cyclamen wordt veel last ondervonden van een
wegrotten van blad- en bloemstelen in het hart van de planten, bovenop
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de knol. De allereerste oorzaak hiervan is niet bekend, maar wel is het
e^i feit dat wanneer men dit rotten z'n gang laat gaan er niet veel van
de planten overblijft en alle rottende delen overdekt worden met de
grauwe schimmel, Botrytis cinerea. Om na te,gaan of met bestrijdingsmiddelen dit hartrot is tegen te gaan werden cyclamen, die in het begin
van hun bloei waren, in het hart bestoven met Brassicol, Boots Botrytis
Dust, Dithane Z. 78 onvermengd, Fermate 50 %, Copper Lime Dust
1 6 % Cu en Stuifzwavel. Iedere behandeling werd toegepast op 12
planten in 3 groepen van 4. De planten werden in groepen van 4 in
willekeurige volgorde in de kas gezet.
Het bestuiven vond 2 maal plaats en 3 maal werden de rotte delen
van de planten verwijderd en geteld. Bij het tellen en beoordelen van
de rotte delen werd onderscheid gemaakt tussen „droogrot" en ,,natrot". Bij ,,droogrot" verdrogen de planten min of meer, terwijl bij natrot
de .plantendelen in een natte waterige massa overgaan.
Anderhalve maand na de eerste bestuiving werd de proef beëindigd,
de planten stonden toen in volle bloei. Het resultaat van deze proef
geeft niet de minste aanwijzing dat enig stuifmiddel het rotten tegen
gaat, de onbehandelde planten hebben evenveel rotte delen als de bestoven planten. Het totaal aantal rotte delen zowel in de onbehandelde
als in behandelde groepen was practisch gelijk en bedroeg, over de \]A
maand dat werd gecontroleerd, 36 tot 40 per groep van 12 planten.
Van de bloemstelen die gaan rotten gaat het overgrote deel in natrot
over, bladstelen en knoppen worden merendeels door droogrot aangetast. Verder onderzoek zal nodig zijn om uit te maken welke van deze
verschijnselen beschouwd moeten worden als een afsterven onder invloed van schimmels en bacteriën en welke als een min of meer natuurlijk afsterven. Met de schimmelbestrijdingsmiddelen zal men alleen tegen
de eerste, niet tegen de laatste wijze van afsterven succes kunnen
hebben.
INVLOED V A N H.C.H.^>P GROEI
door Ir. G. S. van Marie
In verband met een eventuele bestrijding van de Taxuskever wera
onderzocht of H.C.H, een groeiremmende werking uitoefent op cyclamen. Jonge planten werden opgepot (grondvolumen ongeveer 140 cm 3
per potje). De potten werden alle begoten met 15 cm 3 water waarin
gesuspendeerd 0, 37.5 mg, 150 mg en 600 mg Hexyclan (spuitmiddel
dat 1 0 % H.C.H, bevat). Groeiverschillen werden niet geconstateerd.
Deze dosis werkt dus nog niet remmend. Vooruitlopend op het volgend
jaarverslag kan echter worden meegedeeld, dat ook de hoogste dosis
niet voldoende is gebleken om feeds in de pot aanwezige taxuskeverlarven te doden.
PARATHIONBESPUITINGEN
door Ir. G. S. van Marie
Om een inzicht te krijgen in de werking van Parathion op cyclamen
werd een bespuiting uitgevoerd met de volgende middelen:
1. Een verspuitbaar poeder van Plant Products Cy., Toronto, imp.
V a n Zijverden, Hillegom ( 2 5 % Parathion bevattend).
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2. Een emulgeerbare vloeistof, eveneens 25 % bevattend, geleverd door
Van Zijverden, Hillegom.
3. Het emulgeerbare product E. 605 f. van Bayer, Leverküssen, Imp
Agro-Chemie, Arnhem ( 1 0 % Parathion).
4. Emulgeerbare vloeistof van Plant Protection Ltd., Yalding. Imo.
I.C.I., Holland ( 3 . 7 5 % Parathion).
Deze producten werden ieder verspoten in'drie concentraties, zodanig
gekozen, dat het percentage Parathion in de sproeivloeistof ongeveer
gelijk was, n.1.:
a. 0 . 0 2 5 % ;
b. 0.05 %;
c. 0.10%.
Bespoten werd telkens één bloeiende plant van het ras Rose van Aalsmeer en twee verschiMende bloeiende planten van een zeer gemengd
sortiment van verschillende lichtgekleurde soorten. De resultaten waren:
1. Bladbeschadiging trad nergens op. •
2. Het verspuitbare poeder gaf storende vlekken, erger naarmate de
gebruikte concentratie hoger was.
3. Vaak trad bloembeschadiging op. Deze ontbrak bij de laatste twee
middelen in de laagst gebruikte concentratie en was zeer gering bij
de eerste twee middelen in de laagste concentratie en bij E. 605 f.
in de middelste concentratie.
Daar de aantasting grillig in zijn optreden was (sommige bloemen
van één plant wel, andere niet beschadigd) moet men aan deze
gegevens voor vergelijking der middelen niet te grote waarde
hechten.
4. Vaak was de naar beneden gerichte slip van de bloemkroon het
zwaarst beschadigd.

GERBERA
GRINDCULTUUR
door Dr. J. Wasscher en J. H. Croockewit
De proef, die in Januari 1947 op een tablet van ongeveer 5.4 m 2 in
de Proefkas was opgezet, werd op dezelfde wijze voortgezet. Tijdens
de wintermaanden werd slechts eenmaal per dag, gedurende de zomer
echter 2 of 3 maal per dag bevloeid. Terwijl reeds eerder de töevo.er
iets was verbeterd, werden in het laatst van 1948 nog enige kleine veranderingen aangebracht, waardoor de beluchting van de oplossing werd
verbeterd, terwijl tevens tijdens het volpompen een gedeelte van de oplossing weer wegvloeide en de oplossing in het geheel niet in het tablet
bleef staan.
Evenals in het voorgaande jaar w'erd wederom de z.g. W . P . oplossing gebruikt. Toen tenslotte geen gips en super 40 % meer aanwezig
waren, werden deze stoffen vervangen door D a ( N O s ) 2 4 aq.,. K 2 S 0 4
en super 1 4 — 1 8 % . Terwijl in 1947 elke maand de oplossing geheel
werd vervangen, werd in 1948 met behulp van snelmethoden nagegaan
of de helft of «neer van de verschillende bestanddelen uit de oplossing
v e r d i e n e n waren, welke daarna weer werden toegevoegd. O p deze
wijze zijn vanzelfsprekend veel minder kunstmeststoffen nodig dan wanneer alles ververst wordt. Het was opvallend, dat het fosfaat steeds het
vlugst uit de oplossing was verdwenen, waarschijnlijk doordat het
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gedeeltelijk aan het grind wordt vastgelegd. In Mei en Juni was ook de
nitraatbehoefte belangrijk. Ter vergelijking is in onderstaande tabel
weergegeven, welke hoeveelheden der verschillende stoffen in 1947 en
1948 werden toegevoegd.
•
1947
1948
Kaliumnitraat ( K N O s )
10,3 kg
1,8 kg
Magnesiumsulfaat ( A l g S 0 4 7 aq.)
8 kg
1,8 kg
Ammonimumsulfaat ( ( N H 4 ) 2 S 0 4 )
1.8 kg
0,4 kg
Dubbelsuperfosfaat 4 0 %
6.8 kg
1,4 kg
Supesfosfaat 1 4 — 1 8 %
2,7 kg
Gips ( C a S 0 4 2 aq.)
2 kg
0,8 kg
Kaliumsulfaat (K 2 SÓ 4 )
1 kg
Calciumnitraat (CafNO^Js 4 aq.)
1,3 kg
Vanzelfsprekend werden ook regelmatig sporenelementen toegevoegd.
Opvallend was het dat bij bepaling van het totale zoutgehalte van de
oplossing, het enige malen bleek, dat deze hoger was geworden i.p.v.
lager. Vermoedelijk heeft een gedeelte van de zouten zich hierbij aan
het grind vastgezet. Een bepaling van de gloeirest in het grind toonde
aan* dat in de bovenlaag deze 0 . 2 — 0 . 3 % en in de onderlaag 0.05 %
bedroeg. De grindlaag werd daarna regelmatig met leidingwater doorgespoeld.
De groei was in het algemeen behoorlijk, doch ogenschijnlijk niet beter
dan in de volle grond. In de laatste maanden van 1948 was de ontwikkeling zeer goed en de bloemvorming zelfs ongekend, met vele planten
met 10—15 knoppen of bloemen boven het blad. Pas vanaf 1 Januari
1949 werden echter regelmatig, tellingen verricht.
Een zeer belangrijk feit is ook, dat van de 60 planten in het tablet
grindcultuur slechts 1plant afgestorven is, terwijl van de 490 even oude,
op de normale wijze in Wilnissergrond gekweekte planten niet minder
dan 203 planten weggevallen waren, hetgeen neerkomt op meer dan
41 % . Blijft de uitval in het grind achterwege, dan ligt in de grindcultuur inderdaad misschien een mogelijkheid om aan de Gerberacultuur
een zekerder basis te geven.

HELLEBORUS
TEELTPROEVEN
door A. v. d. Nes
In het jaarverslag over 1946 werden doel en opzet van deze proeven
reeds volledig vermeld, zodat wij thans volstaan kunnen met deze verkort weer, te geven. Bij de onderdelen volgt dan zonodig een verdere
toelichting.
Drie kweekmethoden werden in 'deze proeven verwerkt, n.1.:
1. Planttijd (voorjaar of nazomer).
2. Plantdiepte (2, 4 en 6 cm).
3. Al of niet ontbloten der wortelstokken.
In de jaren 1946, 1947 en 1948 werden steeds 6 bedden beplant, waarvan 3 in het voorjaar en 3 in het najaar, resp. 2, 4 en 6 cm diep. De
ene helft van ieder bed werd wel, de ander niet blootgekrabbeld. Iedere
helft was beplant met evenveel planten van de rassen Buis en Keessen.
November 1948 werden de planten van de eerste groep (1946 geplant),
in de kas gebracht en kwamen daar op de normale wijze in bloei.
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Door de zeer ongunstige weersomstandigheden gedurende de groeiperiode (strenge winter gevolgd door hete zomer) kon reeds in 1947
vrij veel uitval geconstateerd worden (zie jaarverslag 1947). De overgebleven planten waren niet zwaar, wat ook tot uiting komt in het
gemiddelde aantal bloemen per plant.
Hieronder volgen de resultaten:
Uitval.
Onderstaande tabel geeft het aantal planten welke in de kas gebracht
werden, met ( ) het aantal planten welke geen bloem gaven en op het
veld achter bleven.
Planttijd
Ras
Plantdiepte
2 cm
4 cm
6 cm
Voorjaar
Buis
24 (8)
32 (2)
34 (6)
Keessen .... 27 (6)
29 (5)
36 (0)
Nazomer Buis
20 (6)
38 (2)
39 (2)
Keessen .... 21 (7)
35 (5)
36 (2)
Totaal
92(27)
134(14)
145(10)
Het oorspronkelijk aantal in de proef opgenomen planten bedroeg per
bed en per ras 42, dus totaal per plantdiepte 168 stuks.
Uit bovenstaande cijfers blijkt duidelijk de ongunstige invloed van
ondiep planten op de uitval. W a n n e e r wij de planten, welke bij het
opnemen geen bloemknop hadden en dus niet in de kas gebracht werden, buiten beschouwing laten, dan komen wij tot een uitvalpercentage
in de 2 cm bedden van ± 44 % tegenover resp. ± 18 % in de "4 cm
en 11 % in de 6 cm diep geplante bedden.
W e l moet worden opgemerkt, dat bij normale winter en zomer het
verschil waarschijnlijk niet zo groot zou zijn, wat mogelijk in de groepen welke in de volgende jaren beoordeeld nullen worden tot uiting zal
komen.
Bloemopbrengst.
De gegevens, welke in onderstaande tabel verwerkt zijn, werden verkregen door het aantal bloemen bij iedere oogst te tellen, terwijl bij het
afleveren van gehele planten en bij het opruimen ook de knoppen meegeteld werden. In het totaalcijfer werden deze als bloem opgenomen.
De cijfers geven het gemiddeld aantal bloemen per plant,
nb is niet, b is wel blootgemaakt in de laatste zomer.
Planttijd
Ras
Plantdiepte
2 cm
4 cm
6 cm
nb
b
nb
b
nb
b
Voorjaar
Buis
2.8
3.5
4.4
4.9
3.7
4.0
Nazomer
3.5
5.8
7.3
7.4
7.1
9.2
Voorjaar
Keessen
1.0
0.1
0.5
1.2
0.5
1.6
Nazomer
0.3
2.7
1.0
2-1
0.4
1.0
Duidelijk blijkt de invloed van de verschillende cultuurmaatregelen
op de bloemopbrengst. Wij kunnen bovenstaande gegevens in onderdelen splitsen, waardoor een en ander een duidelijker beeld geeft.
Plânttijden.
Gemiddeld aantal bloemen per plant in verband met tijd van planten.
' Ras
Voorjaar Nazomer
Buis
3.9
6.7
Keessen
0.8
1.2
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Deze cijfers geven dus alleen het verschil tussen planttijden, ongeacht
de plantdiepte en het al of niet blootkrabbelen. De gunstige resultaten
van het planten met z.g. hard blad komt zeer sterk naar voren. Uit de
waarnemingen, welke tijdens de groeiperioden gedaan werden, bleek in
tegenstelling met hetgeen men zou verwachten, dat de planten van de
in het voorjaar beplante bedden na de strenge winter 1946—'47 sterker
waren opgevroren. Deze hadden ook meer te lijden van de daarop volgende droge zomer, wat tot gevolg had dat zij zich minder goed ontwikkelden.
Plantdiepte.
Zowel bij de voorjaars- als de nazomer-beplanting werden 3 bedden
beplant op resp. 2, 4 en 6 cm diepte. Uit de tabel welke het aantal uitgevallen planten weergeeft, bleek reeds het ongunstige effect van ondiep
planten. Ook de overgebleven planten blijken op het 2 cm bed van
minder kwaliteit, wat tot uiting komt in de lagere gemiddelde bloemopbrengst. Deze was h.1.:
Ras
Plantdiepte
2 cm
4 cm
6 cm
Buis
3.9
6.0
6.0
Keessen
1.2
1.2
0.9
Vooral het ras Buis blijkt zeer gevoelig voor ondiep planten.
Het zeer lage gemiddelde aantal bloemen van het ras Keessen moet
te wijten zijn aan de invloed vàn de droge zomer van 1947, welke zich
op dit ras sterker deed voelen (zie jaarverslag).
Al of niét blootkrabbelen.
V a n ieder bed werd de helft waarop zich een gelijk aantal planten
van beide rassen bevond blootgekrabbeld. Dit vond plaats door met de
hand de grond, welke zich op de knoppen bevond, te verwijderen.
Het resultaat was als volgt:
Ras
nb
b
Buis
4.8 .
5.8
Keessen
0.6
1.4
nb is niet, b is wel blootgekrabbeld.
De gunstige invloed, welke deze methode heeft, is reeds bij verschillende kwekers bekend. Ook uit bovenstaande cijfers blijkt dat hierdoor
de bloemaanleg gunstig wordt beïnvloed. Samenvattend komen wij na
het in bloei brengen van de eerste groep tot de volgende conclusie:
1. De meest gunstige tijd van planten is in de nazomer. Daartoe worden de planten op de normale wijze gescheurd en opgekuild in liefst
niet te arme grond, daar anders in verband met het feit, dat zij daar
geruime tijd blijven staan, kans bestaat op geelkleuring door gebrek
aan voedsel.
2. Plant ± 4 à 5 cm diep. Bij een vorstperiode zullen de planten in
mindere mate opvriezen, terwijl gedurende de zomer niet zoveel hinder ondervonden wordt van langdurig droog en zonnig weer.
3. Verwijder in de laatste zomer de overtollige grond van de knoppen
daar hierdoor het aantal bloemen gunstig wordt beïnvloed.
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BEMONSTERING - AKKERS
door A. v. d. Nes
Tussen 1—15 Oct. 1946 werden van 17 3-jarige akkers grondmonsters
genomen en voor volledig onderzoek opgezonden naar Naaldwijk. Doel
was enig inzicht te krijgen in de voedseltoestand van de grond op het
eind der cultuurperiode. Voor volledig verslag zie jaarverslag 1946,
blz. 57.
Daarnaast werd een begin gemaakt met de bemonstering van 6 akkers
welke dat jaar beplant waren. V a n deze akkers waren er drie beplant
met ras Keessen en drie met ras Buis. Regelmatig werd gedurende de
groeiperiode in voor- en najaar een monster genomen, zodat in totaal
5 monsters van iedere akker werden onderzocht. Alle akkers bevonden
zich op z.g. Bovenland.
Voor het planten werden alle akkers bemest met stalmest. De hoeveelheid varieerde van 1 tot 1 ^ m 3 per are. Overbemesting werd gedurende de groeiperiode niet gegeven. Onderstaande tabel geeft de gemiddelde cijfers van de 6 akkers.
Datum
Humus C a C 0 3 pH
bemonstering gloeiverlies %
4 Nov. 1946 ... 38.9 4.56 6.3
17 Mei 1947 ... 46.8 4.82 6.9
6 Nov. 1 9 4 7 . . . 45.1 5.06 7.2
20 Mei 1948 ... 45.5 3.08
7.2
10 Nov. 1947 ... 49.3 3.30
7.4

NaCL
%
0.039
0.036
0.034
0.017
0.023

gloeirest N P i 8 ° K
% water
water
0.39 9.3 0.9 14.0
0.44 12.6 0.8
9.3
0.67 8.3 0.6
8.8
0.37 6.0
1.5
3.6
0.32 5.7 0.1
5.3

Humasgloeiverlies en C a C 0 3 .
De verschillen, elke de cijfers in deze kolommen te zien geven, zijn
niet groot. Een bepaalde lijn is hierin niet te zien, zodat het ons niet
jtfist lijkt om hieruit conclusies te trekken.
W a n n e e r men een pH van 7 aanneemt als neutraal, blijkt de gemiddelde pH van de akkers van zwakzuur via neutraal naar zwak basisch
te gaan. Dit is mogelijk te verklaren door het feit dat de mest op sommige akkers de Wilnisgrond, welke voor het planten opgebracht wordt,
een lagere pH heeft dan de grond van de akker. Door het opstijgen
van bodemvocht, met een hogere pH, gedurende de groeiperiode, wordt
ook de pH in de bovenste laag, welke tijdelijk door menging met mest
en Wilnisgrond gezakt was, weer verhoogd. Invloed van deze geringe
verandering is niet te verwachten.
Gloeirest en NaCL n
Beide blijken steeds onschadelijk te zijn. Het N a C L (keukenzout)
wat meestal in stalmest in ruime mate aanwezig is, blijkt na verloop van
tijd uit te spoelen. Terwijl ook de gloeirest, welke mede bepaald wordt
door de aanwezige vóedingszouten langzaam daalt, gedeeltelijk door
afname van de planten, gedeeltelijk door uitspoelen. De stijging van de
gloeirest in hrt gemiddelde van Nov. 1947 naar 0.67 en van N a C L bij
Nov. 1948 naar 0.023, moet men toeschrijven aan de invloed van de
zomer. Bij uitdrogen van de grond krijgt men nl. een vochtstroom uit de
diepere lagen, welke de zich daar bevindende zouten meevoert, waar
door de concentratie ook in de hoger gelegen lagen stijgt.
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N (stikstof).
Algemeen wordt aangenomen dat de stikstof uit stalmest voor een
groot gedeelte pas na geruime tijd ter beschikking van de plant komt.
Dit komt hier goed tot uiting in het stijgen van het stikstofgetal van 9.3
in Nov. 1946 tot 12.6 in Mei 1947. Deze cijfers kunnen voldoende geacht
worden. Daarna vindt een regelmatige daling plaats tot 5.7. Men kan
dus ook in de laatste zomer niet van stikstofarmoede spreken. Proeven
zullen uit moeten wijzen of een verhoging van het stikstofgetal gedurende die tijd gunstig resultaat heeft.
P (fosfor).
In het algemeen is de hoeveelheid fosfor welke in onze gronden
voorkomt niet hoog. Ook deze gemiddelde cijfers zijn te laag. Weliswaar is het een bezwaar dat op de analyserapporten geen P citroengetal voorkomt, doch dit zal bij een P getal van 0.9 zeer waarschijnlijk
ook te laag zijn. Door uitspoelen en opname van de planten daalde het
P getal in Nov. 1948 zelfs tot 0.1. Opvoeren van de hoeveelheid fosfor
gedurende de gehele periode blijkt noodzakelijk, vooral in de zomer
vóór dat de planten in de kas gebracht moeten worden. Het eigenaardige verschijnsel, dat bij de monstering van Mei 1948 alle akkers een
hoger fosforgetal hebben, is moeilijk te Verklaren.
K (kali).
Hier zien we een geleidelijke daling van de cijfers. Het gemiddelde
van Nov. 1946 monster is voldoende. Ook het tweede jaar kan men nog
niet van gebrek spreken, doch de beide laatste seriemonsters geven een
gemiddelde dat te laag is. Ook hier schuilt een mogelijkheid tot opvoeren
van de bloemenopbrengst door overbemesting in de laatste zomer.
i De geringe stijging van 3.6 tot 5.3 in Nov. 1948 vindt hoogstwaarschijnlijk zijn oorzaak in het meevoeren van kali door opstijgend bodemvocht gedurende de zomer, daar kali bij neerslag makkelijk naar diepere
grondlagen spoelt en vandaar bij droge periode met bodemvocht opstijgt.
Ook hier schuilt een mogelijkheid tot opvoeren van de bloemopbrengst
door overbemesting in de laatste zomer.
Het doel van deze bemonstering was gegevens te verzamelen waardoor later met meer succes bemestingsproeven genomen konden worden. Een oriënterende proef werd reeds uitgezet, doch door slechte
stand van het gewas op sommige akkers waren de gegevens niet voldoende betrouwbaar, zodat het geen zin heeft deze te vermelden. De
volgende jaren hopen wij met deze proeven door te gaan.
BESCHADUWINGSPRÓEF
door A. v. d. Nes
In Augustus 1947 werden 5 bedden uitgeplant achter de Tuinbouwschool, waarvan er 3 in de proef werden opgenomen. Deze 3 bedden
zijn voor de helft beplant met ras Buis en ras Keessen. Voorjaar 1948
werd waar nodig het beschaduwingsmateriaal aangebracht. De indeling
der proef was toen als volgt:
a. 1 bed beschaduwd door jonge populieren;
b. 1 bed beschaduwd door schermhekken op ± 50 cm hoogte;
c. 1 bed onbeschaduwd.
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Gedurende de zomer 1948 kreeg men de indruk dat de beschaduwing
met populieren het meest gunstig was. De schermhekken laten minder
licht door, wat in een zomer als deze met betrekkelijk veel donker weer
niet onverdeeld gunstig is. De planten maakten een minder goede indruk. Het onbeschermde bed was in groei iets minder dan de beide
anderen. Gedurende de wintermaanden bleek het blad van het onbeschermde bed tevens meer bruinverkleuring te vertonen. De uiteindelijke
conclusie kan Dec. 1950 pas plaats vinden na het in bloei brengen.
Strobedekking.
Teneinde te onderzoeken of het mogelijk is de schade van opvriezen
te beperken door de planten voor de winter met stro of bladriet te bedekken werd ter oriëntatie op een bed welke buiten de beschaduwingsproef valt, een gedeelte der planten eind November met een laagje stro
bedekt. Het resultaat zal sterk afhankelijk zijn van het al of niet optreden van een strenge vorstperiode.
KRUISINGEN
door A. v. d. Nes
Tijdens de bloei in de kas werden kruisingen verricht tussen een
zaailing welke uitmuntte in groei en bloeirijkheid gedurende het eerste
jaar na uitplanten en planten van het ras Buis en Keessen. Een aantal
vruchten is goed gezet. In de loop van 1949 zal het zaad uitgezaaid
worden.
WORTELROT
door Drs. D. Noordam
De laatste jaren treedt blijkbaar in toenemende mate een ziekte op
die de wortelstokken van Heileborus doet wegrotten, waarna de gehele
plant afsterft. Hoewel de oorzaak van de ziekte onbekend is, werd toch
reeds een kleine oriënterende proef genomen of behandeling van het
plantgoed met ontsmettingsmiddelen het wortelrot kan tegengaan, terwijl deze proef tevens kon leren in hoeverre het plantgoed ontsmettingsmiddelen verdraagt.
Eind Januari werden planten met wortelrot van Ras Keessen en H.
purpurascens zo goed mogelijk van de rotte delen ontdaan en telkens 12
planten gedurende 2 uur ondergedompeld in Aretan 0.125 %, 0.25 %
en 0.5 %, Brassicol 0.2 %,. Californische pap 2.5 %, Dithane 0.25 %.
0.5 % en 2.0 %, Formaline Y2 %, 1% en 2 %, Sublimaat 0.1 % en Uspulun 0.25 %. N a deze behandeling zijn de planten buiten gepoot. In
de loop van het jaar bleek:
1. In alle groepen zijn planten dood gegaan en geen enkele groep is
beter dan de groep onbehandelde planten.
2. De planten behandeld met de formaline-oplossingen zijn alle dood.
Van de planten behandeld met Aretan 0.25 % en 0.5 %, Dithane
0.5 % en 0.2 % en sublimaat 0.1 % is een belangrijk groter aantal
dood gegaan dan van de andere behandelde en onbehandelde groepen.
Het blijkt dus dat door behandeling van het pootgoed geen bestrijding
van het wortelrot gevonden is. Een grondiger onderzoek van d'eze ziekte
zal nodig zijn voordat deze ontsmettingsproeven voortgezet dienen te
worden.
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HIPPEASTRUM
PARATHION T E G E N WOLLUIS
door Ir. G. S. van Marie
Een partij afgesneden bollen zwaar besmet met wolluis werd bespoten
met 1 g per liter van een verspuitbaar poeder dat 25 % parathion bevatte. De wolluizen, die met de "sproeivloeistof bevochtigd werden, bleken na 1 dag gedood; de wolluizen die niet geraakt werden daar ze zich
tussen de schubben bevonden bleven in leven.

PRUNUS
PHAENOLOGISCHE W A A R N E M I N G E N OVER D E
PRUNUSBOORDER
door Ir. G. S. van Marie
Ten behoeve van de waarschuwing voor het spuiten tegen d« Prunusboprder werd wederom evenals voorgaande jaren (zie jaarverslag over
1947, pag. 60-61 en 1946, pag.'69-70) waarnemingen verricht over het
té voorschijn komen van de vlinders van de boorder Grapholita W o e b e riana. De waarnemingen, welke geheel op dezelfde wijze als het vorig
jaar verricht werden, werden uitgevoerd door de assistent A. G. A. van
de Nes. De resultaten samengevat per week zijn vermeld in onderstaande tabel:
Datum
•
Grapholita
Alabonia
Omorgus (sluipwesp)
17—23 April
6
niet ver13
24—30 April
5
schenen;
7
1—7 Mei
5
in deze
3
8—14 Mei
13
partij blijk4
15—21 Mei
19
baar af2
22—28 Mei
.v 10
wezig.
—
29 Mei—3 Juni
10
—
4—10 Juni
9
1
11—17 Juni
8
—
18—24 Juni
3
—
25 Juni—1 Juli
3
—
2—8 Juli
1
—
9—15 Juli
1
—
Op 22 April werd de waarschuwing voor de eerste bespuiting verzonden, de tweede vier weken later.
Door de hoofdassistent bij de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst te
's-Gravenhage, J. van den Berg, werden te Berkel op dezelfde wijze
waarnemingen verricht. De eerste vlinder werd daar 1 dag na die in
Aalsmeer geconstateerd. Waarschijnlijk begint de vlucht dus over een
vrij groot gebied op dezelfde tijd.
Het ligt in de bedoeling de waarneming en de erop gebaseerde waarschuwingen in 1949 op dezelfde wijze te verrichten.
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R O S A (Grootbloemige rozen)
RASSENVERGELIJKING
door }. Bakker
Ook dit jaar werden bij de verschillende rassen geen tellingen uitgevoerd en moest alleen afgegaan worden op de beoordeling op 't oog.
Nog eens kwam naar voren, dat een groot aantal rassen in kleine aantallen van struiken niet bevorderlijk is voor groei en beoordeling. Vooral
bij W i t kwam dit sterk tot uiting, waarvan wel 5 rassen op één bed
stonden, met als gevolg hoge en lage rijen door elkaar.
Hoewel de zettingen klein waren en zeer laat gepoot werden, was
hiervan bij de groei het tweede jaar weinig meer te bemerken.
Een afzonderlijke opsomming van de hoedanigheden van ieder ras
heeft weinig zin, daar'er zeer veel uitgeplant zijn, die als kasroos geen
verbetering bleken te zijn.
Enkele korte opmerkingen volgen hier:
Rood.
No. 66 (Hens Verschuren) fa. H. A. Verschuren &Zn. De warme rode
kleur (donker Turks rood met gloed) bleef zeer goed, geheel
verschillend met het rood van, de Better Times-typen. Een bezwaar is echter, dat weinig goed ontwikkeld blad voorkwam op
de bloemsteel, waarbij toch enkele goede vijfbladeren wel gewenst zijn. N a een snee komt de roos traag terug en gaat in
het najaar niet lang door.
No. 56 en No. 97, zeer donker rode rozen, zullen voor de handel waarschijnlijk te donker zijn. No. 97 geeft zeer lange stelen.
No. 81 eveneens een mooie rode kleur, loopt echter moeilijk uit.
Rose.
No. 18 fa. J a c Vecschuren-Pechtold bleek toch niiet aan de verwachtingen te voldoen. De groei is sterk met lange scheuten, maar
de grote knop is propperig en verkleurt. Bovendien had dit ras
nogal last van meeldauw. .
No. 4 van dezelfde firma beviel eveneens niet, scheve knoppen, betrekkelijk weinig takken en vatbaar voor meeldauw. In Juli
ontving ze Getuigschrift van Verdienste.
Zalmrose
No. 3546 Fa. Jac. Verschuren-Pechtold, met lange stelen en grote
bloemen, waarvan de knop echter te bol is.
No. 32 Fa. H. Ä. Verschuren & Zn., heeft in Juli de naam „Glorie van
Haps" gekregen. De bloem verkleurt niet, de struik geeft veel
takken » a a r het grootste bezwaar is dat deze te kort blijven,
vooral bij de eerste snee.
Oranjekleurig.
No. 6 Fa. Jac. Verschuren-Pechtold. Deze viel in de vorige proef op
door haar prachtige kleur en groot aantal takken. Het nadeel
was dat ze te kort bleef. Bij deze proef werd ze veredeld op
R. multiflora om langere takken te krijgen. Dit werd wel bereikt, maar de kleur werd veel slechter, hetgeen een algemeen
verschijnsel is bij rozen, veredeld op R. multiflora.

No. 1546 Fa. Jac. Verschuren-Pechtold, een lange knop met goede
vorm, te dun door te weinig bloembladeren.
No. 3046 Fa. Jac. Verschuren-Pechtold, in Juli Getuigschrift Eerste
Klasse onder de naam van „Fanny Blankers-Koen" ontvangen.
Een oranje-gele knop, aan de binnenkant zalmkleurig. De kleur
blijft goed, maar wordt tenslotte lichter bij het uitbloeien. De
knop is lang en spits en staat op een lange, rode steel met rode
stekels. Nadeel is dat bij de eerste snee een aantal knoppen wel
wat krom zijn. De struik is goed vertakt en het ziet er wel naar
uit, dat ze door wil groeien. Deze roos zal nogmaals in groter
aantal worden uitgeplant.
No. 946 Fa.,Jac. Verschuren-Pechtold, „Souvenir de Jac. Verschuren",
een roos, waar waarschijnlijk iets in zit, met stevige knoppen.
Door de lange stengels kan veel eerste soort gesneden worden.
Evenals de voorgaande bestemd om in groter aantal op de
Proeftuin geprobeerd te worden, Getuigschrift Eerste Klasse.
Geel.
Hierbij zaten geen verbeteringen, al zouden 1146 en 2346 nog eens
in de gaten gehouden moeten worden. No. 1146 ontving in Juli Getuigschrift van Verdienste.
Wit.
Het valt nog steeds niet mee om een verbetering van de oude Kaiserin
Auguste Victoria te brengen. 'Van de vele witte rassen, gewonnen door
de Fa. Jac. Verschuren-Pechtold kwam alleen naar voren: No. 2146.
zuiver wit met iets groenige buitenzijde, een mooie slanke roos met
30—35 bloemblaadjes. Opvallend is de snelle groei en de lange stevige
takken. Ook deze roos verkreeg Getuigschrift Eerste Klasse.
INVLOED V A N D E BEDBREEDTE E N P L A N T A F S T A N D
OP D E OPBRENGST
door J. Bakker
Bij een tussentijdse telling bleek dat het verschil in aantal gesneden
rozen tussen de brede en smalle bedden zeer gering was. Besloten werd
de proef per 1 Augustus 1948 stop te zetten.
Totaal werden tot deze datum 13204 rozen gesneden, waarbij 6698
van de smalle bedden en 6505 van de brede, een verschil dus van 193
rozen. Het aantal Ie kwaliteitsrozen gaf een gunstig beeld voor de
smalle bedden, n.1. 292 rozen meer. van de smalle bedden dan van de
brede. De kwaliteitsverhouding was als volgt:
Ie
2e
3e
4e
5e
Smalle bedden
1725 1798
1439 1200 536
Brede bedden
1433 1764 1523 1290 495
Zoals reeds eerder vermeld, was de Spek's Yellow met zijn smalle,
opgaande groei nu juist niet de meest geschikte variëteit voor deze
proef. Een groter opgezette proef met een breed-uitgroeiende roos, b.v.
Roselandia, zou een betere vergelijking mogelijk maken, waarbij dan
tevens rekening gehouden zou kunnen worden met de pad-ruimte, welke
iedere wijze van beplanting vraagt.
Voor de opzet van deze afgelopen proef wordt verwezen naar ons
jaarverslag van 1946, pag. 71.
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GEELKLEURING (CHLOROSE)
door Drs. D. Noordam
Al vele jaren worden in Aalsmeer kasrozen met slechte groei en geelachtig blad bespoten met mangaatsulfaat en vaak met succes. Er doen
zich echter gevallen voor waar noch door bespuiting met mangaan, noch
door de bemesting de gele kleur der bladeren is op te heffen. Een dergelijk geval deed zich voor in een kas met Edith Helen; de groei van
het gewas was zeer slecht wat des te meer opviel doordat enkele plekken nog een normale groei vertoonden. Behalve aan de slechte groei,
het kleine blad en de dunne, korte stengels, is'ook aan de kleur der
bladeren te zien dat bij deze rozen iets niet in orde is. Bij de slechte
rozen is de kleur van het bladmoes namelijk lichtgroen, vaak zelfs geel,
terwijl de nerven grotendeels hun groene kleur behouden. Alleen in zeer
ernstige gevallen is alle groene kleur uit de bladeren verdwenen. De
rozen werden bespoten met mangaansülfa'at maar zonder enig resultaat.
De ziekte beantwoordde trouwens ook niet aan het ziektebeeld dat bij
mangaangebrek optreedt. Zijn bij mangaangebrek alleen de grove zijnerven der blaadjes groen, hier behielden ook de fijnste nerven hun
groene kleur; slechts wanneer het blad zeer sterk vergeelt, verdwijnt
ook de groene kleur van de nerven. Ook zeer opvallend is dat bij deze
ziekte de bovenste jongste bladeren het ziektebeeld het duidelijkst vertonen en de oudere bladeren in de loop van de tijd groener worden.
Bij mangaangebrek echter lopen de ziekteverschijnselen op de jonge
bladeren niet sterker in het oog dan op de oude bladeren en dé oude
bladeren blijven de ziekteverschijnselen ook behouden.
Om na te gaan of, en welke gebreksziekte dit ,,chlorose"-verschijnsel
bij de rozen veroorzaakt, werden onderzoekingsmethoden gebruikt, die
vooral door Roach c.s. in het East Mailing Instituut in Engeland zijn
uitgewerkt en die hierop berusten, dat een kleine hoeveelheid van allerlei stoffen aan een blad wordt toegediend. De toediening van de stof
waar de plant gebrek aan heeft maakt dan dat de bladeren hun normale kleur weer krijgen, terwijl de niet behandelde bladeren hun afwijkende kleur behouden.
De eerste methode waarbij katoenen draadjes, vooraf gedompeld in
oplossingen van zouten en gedroogd, met behulp van een naald door
blaadjes of bladstelen werden geregen, bleek onbruikbaar. Ook zuur
fuchsine, een rode kleurstof, die de planten zonder beschadiging gemakkelijk op kunnen nemen, op deze wijze toegepast, gaf geen roodkleuring
van naburig weefsel.
'Béter voldeed de tweede methode waarbij de hoofdnerf van een blad,
na afsnijden van de topblaadjes, in een buisje met een voedingszoutoplossing werd gedompeld. Door de hoofdnerf in een buisje met een
1 % zuurfuchsine-oplossing te dompelen bleek, dat de vloeistof in het
eerste uur snel, latçr langzaam wordt opgezogen en de blaadjes van het
blad rood kleuren; soms kleuren 1 of 2 bladeren erboven en onder ook
geheel of ten dele rood.
Als derde methode werden voedingszoutoplossingen met een watje
op de blaadjes gewreven. Ook deze methode bleek zeer goed bruikbaar
en had in deze proeven op de vorige methode voor, dat een tegenoverstaand blaadje onbehandeld gelaten, zeer goed kon dienen ter vergelijking met het behandelde. Voor goede bevochtiging der blaadjes werd
aan de oplossingen een uitvloeier toegevoegd.
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Stikstof, phosphor, kalium, calcium, magnesium, ijzer, mangaan, zink,
koper, nikkel en borium werden als bepaalde verbindingen aan gele
bladeren toegediend met de hierboven beschreven tweede en derde
methode. De sterkte waarin de oplossingen gebruikt waren, bedroeg bij
de opzuigmethode voor N, K en Ca 1%, voor P en Mg 0.5 %, voor
Fe, Mn, Zn, Cu, Ni 0.025 %, voor Bo 0.1 % . In 't algemeen vertoonden
de blaadjes het dichtste bij de buisjes waaruit de voedingsstoffen werden opaezogen enige verbranding. De bladeren die zink, koper en nikkel hadden opgezogen waren geheel dood. In een latere proef, alleen
met ijzer, werd de opzuigtijd 2 inplaats van meer dan 24 uur genomen
zonder dat naderhand verbranding te zien was.
De vloeistoffen die met een watje OD de bladeren gestreken zijn. werden gebruikt in een sterkte van lj/j % . Na ongeveer 3 weken werden
de resultaten beoordeeld en daarbij bleek dat geen enkele van de bovengenoemde stoffen, behalve ijzeT, ook maar enige kleurverandering had
veroorzaakt. De ijzerzoutoplossing had met de tweede methode (de opzuigmethode) de behandelde bladeren en soms ook enkele bladeren
erboven geheel of ten dele gelijkmatig groener gemaakt. De ijzerzoutoplossing met een watje op de bladeren gewreven, had groene vlekken
veroorzaakt op de gele bladeren. De tijd waarna groenkleuring der
bladeren viel te constateren bleek in verschillende proeven sterk afhankelijk van de temperatuur en de groeisnelheid. Bij ongeveer 70° F . en
op jonge groeiende blaadjes was reeds n a ' 3 dagen enige groenkleuring
te constateren, terwijl dit bij .ongeveer 45° F. en op oudere bladeren
meer dan 3 weken duurde. Nadat op deze wijze was vastgesteld dat
deze ziekte door ijzergebrek veroorzaakt wordt, lag het voor de hand
te onderzoeken of door bespuiten met ijzerzouten een groenkleuring van
de gele bladeren te bereiken is, zoals bij mangaangebrek bespuitingen
met mangaansulfaat zeer goede resultaten kunnen geven. Zowel door
de ijzerzoutoplossingea op blaadjes te wrijven als door bespuiten met
deze oplossingen werd dit nagegaan.. Onderzocht werden oplossingen
van ijzersulfaat in ferro- en ferrivorm, ijzeracetaat, ijzercitraat als groene
en bruine plaatjes, ijzerchloride in ferro- en ferrivorm en ijzerammoniumsulfaat. Om uitvlokkinq van deze zouten tegen te gaan werd ook zwavelzuur in verschillende concentraties toegevoegd. Ferrosulfaat vlokte
namelijk onmiddellijk uit als niet vooraf zwavelzuur aan de vloeistof
werd toegevoegd. Ijzercitraat en ijzerchloride vlokten minder gemakkelijk uit, terwijl ijzeracetaat zowel bij toevoegen van te veel als bij toevoegen van te weinig zuur uitvlokte. (Ijzeracetaat 1% + 0.05 % zwavelzuur vlokte uit, ijzerace-taat 0.05 % + 0.05 % zwavelzuur echter
niet). Zwavelzuur 0.05 bleek voldoende om uitvlokking te voorkomen.
Daar mogelijk ook uitvloeiers invloed hebben op het resultaat der bespuiting werd een aantal uitvloeiers in verschillende concentraties onderzocht. De resultaten die in deze proeven bereikt werden kunnen kort
samengevat worden.
Alle onderzochte ijzerzouten, behalve misschien ijzerammoniumsalfaat,
geven een groenkleuring van de gele bladeren; bij een concentratie van
0 . 0 5 % ( + zwavelzuur 0 . 0 5 % en uitvloeier 0 . 1 % ) kleurde 1/5 deel
tot de helft van het behandelde blaadje groen.
De onderzochte ijzerzouten bleken in een concentratie sterker dan
0.1 % geheel onbruikbaar voor bespuiting daar sterkere oplossingen min
of meer bladverbranding en bladval veroorzaken. Maar ook 0.1 % en
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0.05 % kan bladverbranding veroorzaken. Ijzeracetaat veroorzaakte
nog de minste bladverbranding. Zwakkere oplossingen werden niet
onderzocht.
Het aanzuren van de ijzerzoutoplossingen 'met zwavelzuur blijkt het
groenkleuren der gele bladeren sterk te bevorderen. Z o kleurde Ferrosulfaat, Ijzeracetaat, IJzercitraat en Ijzerchloride 0.05 % zonder zwavelzuur, respectievelijk 14, 1, 3 en 4% van het behandelde bladgedeelte
groen, terwijl dezelfde oplossingen met 0.05 % zwavelzuur respectievelijk 40, 22, 19 en 21 % groen kleurden.
Bevordert zwavelzuur de groenkleuring, toevoegen van zwavelzuur
aan de oplossingen veroorzaakt tevens in sterker mate een verbranden
van de bladeren. Toevoegen van kalk wordt in de litteratuur aanbevolen
om bladverbranding bij het spuiten met ijzeropïossingen tegen te gaan.
Een bespuiting van ijzersulfaat en ijzercitraat 0 . 5 % met sproeikalk
0.25 % gaf respectievelijk 3 en 9 % groenkleuring, terwijl dezelfde oplossingen zonder kalk respectievelijk 72 % en 60 % groenkleuring gaven.
W e l trad met kalk practisch geen verbranding op in tegenstelling tot
de ijzerzouten die zonder kalk gespoten werden, maar toch lijkt het
logischer een zwakke aangezuurde ijzerzoutoplossing te gebruiken dan
een sterke ijzerzoutoplossing waaruit de kalk het meeste ijzer neerslaat.
Zonder uitvloeier gaven de ijzerzoutoplossingen zeer weinig groenkleuring, wat voor een belangrijk deel wel toegeschreven moet worden aan
het feit dat de vloeistofdruppels zonder uitvloeier slechts een zeer klein
gedeelte van het blad bevochtigen.
Om een aantal uitvloeiers met elkaar te vergelijken werden aan ijzerchloride oplossingen als uitvloeiers toegevoegd Agral II, Aseptine
vloeibaar, Etaldyn, Sandovit, Saponine, Shell en Coverite 0.1 % en
0.2 % maar geen duidelijke verschillen waren te constateren bij het
beoordelen van het resultaat van deze proef.
In een proef waarbij of alleen de bovenzijde óf alleen de onderzijde
met de ijzerhoudende vloeistof werd bevochtigd, bleek bevochtiging van
de onderzijde van het blad zeer veel sterker groenkleuring te weeg te
brengen dan bevochtiging van de bovenzijde; het verschil werd duidelijker naar mate de gebruikte ijzerzoutoplossingen zwakker waren.
Behalve op Edith Helen werden op juist uitlopend gewas van Better
Times bespuitingen uitgevoerd met 0-.25% en 0.1 % Ferrosulfaat met
0.05 % zwavelzuur en 0.1 % Etaldyn als uitvloeier. Een bespuiting, die
uitgevoerd werd toen de bladeren van de nieuwe scheuten zich juist
vlak uitgespreid hadden, veroorzaakte zo'n ernstige verbranding, dat
het uitgesloten moet worden geacht, dat een bespuiting van een gewas
met ijzerzouten in dezf concentraties, in een periode van groei ooit motjehjk zal zijn. Misschien zal het bespuiten van het gewas na de snoei,
voordat nieuwe scheuten uitlopen, wel mogelijk zijn. Het is dan echter
zeer de vraag of de plant in staat is het ijzer, dat op deze wijze is opgenomen, naderhand in voldoende mate naar de jonge scheuten te transporteren, daar uit de proeven bleek dat het ijzer door de bladeren opgenomen, slechts op de plaats van binnendringen een groenkleuring veroorzaakt.
Daar van bespuiten met ijzerzouten voorlopig weinig te verwachten
is, zullen proeven worden opgezet om na te gaan of de grond niet
zodanig is te veranderen, dat de ijzergebreksverschijnselen van de rozen
verdwijnen.

STERROETDAUW
door Drs. D. Noordam
Proef 1. Na de oorlog ondervinden de kwekers veel last van sterroetdauw (Actinonema rosae (Lib.) Fr.) in de kassen, die zij met jonge
struiken nieuw bepoten. Het vermoeden werd geuit, dat de struiken,
die meestal uit Brabant en Limburg betrokken worden, door sterroetdauw aangetast zouden zijn en dat op deze wijze de struiken sterroetdauw in de kassen zouden brengen. Men zou dan moeten aannemen,
dat de struiken op het hout of de knoppen de sterroetdauw meebrengen,
daar toch de struiken zonder bladeren in de kas gepoot worden. Om
dit na te gaan werden struiken met en zonder sterroetdauw gekocht,
gedurende de winter opgekuild en in het voorjaar gepoot toen de struiken alle blad verloren -hadden. Er werd zorg voor gedragen dat de struiken met sterroetdauw (Mme Butterfly) en zonder sterroetdauw (Geh.
Duisberg). zowel bij het opkuilen als poten ver van elkaar verwijderd
bleven.
De struiken met sterroetdauw vertoonden eind Mei de eerste sterroetdauw en half Juli waren 12 van de 25 struiken door sterroetdauw aangetast. De struiken zonder sterroetdauw zijn geheel vrij gebleven van
sterroetdauw. Hiermede is wel aangetoond dat struiken die sterroetdauw hebben, de ziekte over kunnen brengen, ook al dragen ze geen
bladeren. Struiken zonder sterroetdauw daarentegen blijven op onbesmet terrein vrij van sterroetdauw.
Proef 2. De bestrijding van sterroetdauw met bestrijdingsmiddelen
vindt in Aalsmeer plaats door het herhaalde malen bespuiten van de
rozen met Bordeauxse pap of andere koperhoudende middelen. Het
resultaat van dergelijke bespuitingen is pas op de lange duur zichtbaar,
terwijl een afdoende bestrijding niet altijd wordt bereikt. Dit doet de
vraag rijzen of er geen bestrijdingsmiddelen zijn die sterroetdauw op
een meer afdoende wijze kunnen bestrijden.
Een proef bij een kweker genomen werd afgebroken, daar het wekelijks verdampen van zwavel het goed beoordelen van de resultaten onmogelijk maakte. Het zwavelverdampen werd ook steeds toegepast onmiddellijk nadat het water van het spintspuiten was opgedroogd. Men
kreeg wel de indruk, dat zwavel verdampen in de zomermaanden de
uitbreiding van sterroetdauw in sterke mate had tegengewerkt.
Een andere proef werd uitgevoerd op buitenrozen, Geh. Duisberg en
Mme Butterfly, die door bespuiten met sterroetdauwsporen ziek waren
gemaakt. Als bestrijdingsmiddelen werden gebruikt de stuifmiddelen:
Zwavel, Fermate 15 % en Sandotox, en de spuitmiddelen Bordeauxse
pap 1%, Tulisan 1%, Fermate 0.25 %, Puratized Spray 0.15 % (na
2 bespuitingen 0.1 %). Aan Bordeauxse pap werd 0.1 %, aan Fermateen Pur. Spray 0.2 % Agral II als uitvloeier toegevoegd. Iedere behandeling werd uitgevoerd op 3 struiken Duisberg en 3 struiken Mme Butterfly. Het bespuiten en bestuiven vond plaats vanaf half September tot
begin November iedere 14 dagen; in totaal werd deze behandeling
5 maal toegepast. Vóórdat de eerste behandeling met de bestrijdingsmiddelen plaats vond, werd het aantal blaadjes geteld dat door sterroetdauw was aangetast. Daarna vonden tot begin November nog 4 tellingen plaats, waarbij de aangetaste en getelde blaadjes werden gemerkt
met behulp van Krijtwit, Velpa-Bever en water (ongeveer in de verhouding 1 :2 :4).

Bij de telling, die bijna 4 weken na de eerste bespuiting plaats vond,
was reeds enige werking van enkele bestrijdingsmiddelen te constateren,
die bij het voortzetten der proeven nog duidelijker werd.
Het resultaat van deze proef kan als volgt worden samengevat:
De resultaten bij Duisberg en Mme Butterfly bereikt, stemmen goed
met elkaar overeen. Alleen Tulisan 1% gaf bij Duisberg betere bestrijding dan bij Mme Butterfly, terwijl sterroetdauw door Fermate 0.25 %
bij Duisberg iets minder bestreden werd dan bij Mme Butterfly. Aan de
resultaten bereikt bij Duisberg dient meer waarde gehecht te worden
dan aan die met Mme Butterfly, daar deze laatste slechts een zeer gering
aantal bladeren bezat.
Het totale aantal blaadjes van de onbespoten struiken die bij de laatste twee tellingen door sterroetdauw waren aangetast, bedroeg bij Duisberg 284. Stellen we dit aantal gelijk aan 100 dan bedroeg het aantal
aangetaste blaadjes van de laatste twee tellingen bij de bespoten struiken, hierop omgerekend en weergegeven in afgeronde getallen:
Onbehandeld
Stuifzwavel
Fermate stuif 1 5 %
Fermate stuif 0.25 %
Tulisan 1%
Sandotox
Bordeauxse pap 1%
Puratized Spray 0.1 % (0.15 %)

100 blaadjes met sterroetdauw
50
50
30
20
20
15
5

Puratized Spray blijkt dus sterroetdauw het beste te bestrijden. Puratized Spray veroorzaakte echter enige misvorming van het blad en
soms wat brandvlekjes.
Bordeauxse pap bestreed sterroetdauw goed, maar afgezien van het
feit, dat Bordeauxse pap de bladeren door z'n residu ontoonbaar maakt,
blijkt het de groei van de struiken te benadelen, veroorzaakt vroegtijdig
bladval, terwijl talrijke rode brandvlekjes op de bladeren voorkomen.
Sandotox, een stuifmiddel, dat o.a. zwavel en koper bevat, voldeed
beter dan de stuifmiddelen Fermate 1 5 % en stuifzwavel.
Tulisan voldeed tamelijk goed. V a n Fermate en stuifzwavel kan gezegd worden dat ze sterroetdauw wel enigszins bestrijden maar toch
weinig.
De eindconclusie, die uit deze proef getrokken kan worden, is, dat
Puratized Spray sterroetdauw beter dan enig ander middel bestrijdt en
het ideale middel ter bestrijding van sterroetdauw genoemd zou kunnen
worden, als het op zodanige wijze toegepast kan worden, dat geen
bladmisvorming optreedt. Dit laatste zal nog nader onderzocht worden.
SPINTBESTRIJDING M E T A Z O B E N Z E E N
door Ir. G. S. van Marie
Met potplanten van de rassen Better Times en Roselandia en Orange
Triumph (polyantharoos) werden proeven genomen ter bestrijding van
spint met azobenzeen. Met de practisch afdoende dosis (80 g van het
50 % azobenzeen bevattende product Lirozene-50 per 100 m 3 kasinhoud), werden bij de Orange Triumph alleen moeilijkheden (bladverkleuring) ondervonden bij zeer snelle temperatuurdalingen. De Better
Times was gevoeliger en de Roselandia zeer gevoelig. Het laatste ras
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vertoont zelfs onder gunstige omstandigheden vaak nog beschadiging,
zich uitend in bladval, bladverkleuring en misvormingen van het jonge
blad. Met Better Times was, indien de temperatuur tijdens de behandeling niet onder de 41 graden C. (70 graden F.) kwam en ook daarna
(in de volgende nacht) niet veel daalde, net te bereiken, dat er geen
noemenswaardige beschadiging optrad en deze zich beperkte tot een
enkel verkleurd blaadje.
Bij de toepassing in de practijk bleek, dat daar over het algemeen de
beschadiging minder erg was dan bij de proeven. Waarschijnlijk zijn
de potrozen wat gevoeliger, terwijl bovendien het feit, dat deze proeven
genomen werden in een kleine kasafdeling, welke uiteraard bij dalende
buitentemperatuur sneller afkoelt dan een grote rozenkas, misschien een
grote rol speelt. Toch bleek ook in de practijk Roselandia zo gevoelig,
dat op dit ras alleen in geval van ernstige spintaantasting het gebruik
van azobenzeen kan worden aanbevolen. Voor Better Times en verwante soorten is tegen de behandeling geen bezwaar, mits ze de laatste
paar weken voor de bloei niet wordt uitgevoerd, daar dan een grote
kans bestaat op bleke bloemen, een verschijnsel dat bij herhaling zowel
in eigen proeven als in de practijk geconstateerd werd. Hoewel dit niet
altijd optreedt, dus blijkbaar afhankelijk is van bepaalde, nog onbekende
inwendige of uitwendige factoren, is het hier zeker niet tot de winter
of lichtarme periodes beperkt zoals de Amerikaan Blauvelt vermeldt. Bij
gebruik van een te grote dosis (meer dan 320 g rookpoeder dat 12.5 %
azobenzeen bevat per 100 m 3 kasruimte) of indien een snelle temperatuursdaling optreedt tijdens of in de nacht na dé behandeling, kreeg men
ook op Better Times in de practijk bladbeschadiging, zich uitend in uitgebleekte bladeren (gelijkt op beschadiging door blauwzuür).
Bij verdampen op stellen neme men 80 g Lirozene-50 (of een hiermee
in totale hoeveelheden azobenzeen overeenkomende hoeveelheid van een
ander product) per 100 m 3 kasruimte. Bij Roselandia verdient het aanbeveling wat minder te nemen. Bij verdampen van het Lirozene-50 op
de pijpen van de stoomverwarming, waarbij het tot een smeerbare verf
met water aangeroerde Liroz^ne-50 op de pijpen wordt uitgesmeerd,
moet men 60 g per 100 m 3 gebruiken.
Of azobenzeen zich een blijvende plaats zal veroveren onder de middelen ter bestrijding van spint in rozen, is daarvan afhankelijk of met
andere minder riskante middelen, zoals Parathion een even goede bestrijding te bereiken is of niet. Door vergelijkende tellingen zal dit in
1949 onderzocht worden.
V E R N E V E L E N PARATHION
door Ir. G. S. van Marie
Het vernevelen van met een organisch oplosmiddel verdunde Parathion met behulp van een verfspuit gaf in de practijk als regel goede
resultaten (zie onder bestrijdingsmiddelen, pag. 79).
Een proef werd genomen in de rozenkans op het polderbedriff van
de Proeftuin, waar in het bijzonder nagegaan werd:
a. de werking tegen bladluis (Macrosïphum rosae) bij lage tempertuur;
b. beschadiging.
Gebruikt werd per 100 m 3 kas-inhoud 40 cm 3 va« een 20 % oplossing
van technisch Parathion in aceton. De temperatuur was tijdens de behandeling 15° C. en daalde de daaropvolgende nacht tot 2° C. Ook de
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daaropvolgende dagen was de temperatuur in deze onverwarmde kas
zeer laag. Tijdens de behandeling werd door het middenpad gelopen.
De zichtbare nevel bereikte duidelijk de zijkanten (breedte kas 15 m).
Een 10-tal planten, verdeeld over 4 groepen, welke bezet waren met
bladluizen, werden gemerkt.
N a 1 dag waren de luizenkolonies hier en daar iets uitgedund maar
van practische betekenis was dit niet.
N a 4 dagen was in drie van de 4 groepen geen levende bladluis meer
te zien. De 4e groep, bestaande uit één grote knop, was ook uitwendig
geheel schoon. Inwendig w-arden naast een aantal dode, ook enkele
levende jonge luizen gevonden. De gemerkte kolonies bevonden zich op
grote afstand van het pad waardoor met de nevelspuit gelopen was.
Bladluis op roos is blijkbaar ook bij lage temperatuur vrij goed te
doden door Parathion te vernevelen. Het afsterven verloopt echter
langzaam. Om te onderzoeken of het raken van de planten met de nevelstraal op korte afstand beschadiging kon veroorzaken, werd op een bed
Parel van Aalsmeer langs het pad de spuit op het gewas gericht. Ter
vergelijking was vooraf aan de andere zijde van het pad hetzelfde gedaan, waarbij alleen aceton gebruikt was. W a a r de planten alleen met
aceton geraakt waren, trad geen schade, op. De Parathion oplossing
d.e.t. veroorzaakte een typisch beschadigingsbeeld. De bloemstelen onder
de knop verdroogden en knikten om. De knoppen en stengels werden
donkerbruin tot zwart van kleur en de bladeren vertoonden donkere
glimmende vlekken. Het beschadigingsbeeld was volkomen gelijk aan
dat in één geval in de practijk geconstateerd. Men moet zorgdragen bij
gebruik van de verfspuit voor het vernevelen van Parathion het apparaat zodanig te houden, dat de nevelstraal over het gewas heen gaat,
maar het gewas niet direct raakt.
BESPUITING M E T NATRIUMSELENAAT
door Ir. G. S. van Marie
Het in 't volgende artikel besproken natriumselenaat wordt toegediend
aan de grond of de watercultuur en dan door de plant via de wortels
opgenomen en naar de bovenaardse delen vervoerd. Uiteraard moet op
deze wijze heel wat verloren gaan, doordat een deel komt op plaatsen
waar geen wortels zijn, uitspoelt, of in de grond vastgelegd wordt. Het
is bovendien waarschijnlijk dat deze storende invloeden ook nog niet in
alle gronden dezelfde zijn wat bij eventueel advieswerk voor de practijk
gemakkelijk tot fouten .aanleiding zou kunnen geven. Konden we het
zout door de bladeren laten opnemen door een bespuiting, op dezelfde
wijze als dit met mangaansulfaat wordt toegepast, dan zou men dus op
het (dure) middel kunnen bezuinigen en bovendien waarschijnlijk betrouwbaarder resultaten krijgen. Daarom werd op rozen (ras Better
Times en ras Roselandia) een bespuiting met 1%, J/£%, % %• %%
en l!w% natricmselenaat-oplossing beproefd. Zelfs Vir,'% gaf reeds
enige beschadiging e n j ^ % reeds vrij erg. In deze methode ziVdus geen
perspectief.
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NATRIUMSELENAAT T E G E N SPINT
door Ir. G. S. v. Marie
Natriumselenaat is een zeer giftig, goed oplosbaar zout, dat, aangebracht in de grond (of bij een grindcultuur in de voedingsoplossing)
door de planten wordt opgenomen en deze giftig maakt voor dieren.
Een proef werd opgezet in een bestaande kas beplant met Spek's
Yellow (geplant 1946). Een deel van de kas werd in vakken verdeeld,
op elk waarvan 14 Juli een behandeling met een oplossing van natriumselenaat werd toegepast. Na de behandeling werd water gegeven. Toegepast werden de volgende doses, ieder op 2 veldjes:
a. onbehandeld;
b. 2.5 g natriumselenaat/m 2 ;
c. 5.0 „
. , ' ' , .
d. 10.0
.
,
.
„
.
.
'
Beschadiging was nergens zichtbaar, ook niet bij de hoogste dosis.
Tellingen van mijten en eieren op begin October geplukte bladmonsters leverden de volgende resultaten op (aantallen per 220 blaadjes).
Mijten
Eieren
a. onbehandeld
771
381
b. 2.5 g/m2
1079
257
c. 5.0
208
52
d. 10.0
41
9
Zowel de leverde mijten als de eieren vertonen bij toenemende dosis
selenaat een duidelijke afneniing van hun aantal, De dosis van 10.0 g
per m 2 geeft een practisch afdoende bestrijding, de dosis van 5.0 g reeds
een niet onbelangrijke. De proeven met dit middel verdienen te worden
voortgezet, waarbij in de eerste plaats nagegaan moet worden hoelang
de werking behouden blijft en hoe het resultaat tegen andere plagen
van de roos is. Zou de werking slechts kort duren en eenzijdig zijn, dan
is het middel vrij zeker te duur.
PARATHION T E G E N BLADROLLERRUPSEN (IJLTJES)
door Ir. G. S. van Marie
Tegen bladrollerrupsen in rozen, zeer waarschijnlijk behorend tot de
soort Cacaecia costana F. werd een proef genomen in een zwaar aangetaste kas Roselandia op het bedrijf van P. Kniep, Aalsmeerderweg
204. Vergeleken werden: bestuiven met 2,5 % parathion bevattend stuifpoeder (bereid door een 25 % verspuitbaar poeder, fabr. Plant Products
Cv., Toronto, Importeur V a n Zijverden, Hillegom, met talk te verdunnen), bespuiten met 4 cm 3 per liter E. 605 f. (fabr. Bayer, importeur
Agro-chemie, Arnhem) en onbehandeld. Na 1 dag bleken op beide behandelde bedden uit de meeste spinsels de rupsen verdwenen. Het kleine
percentage aanwezigen was traag, enigszins gekromd. Op het onbehandelde bed werden, evenals op alle bedden voor de behandeling, in een
hoog percentage spinsels actieve, zeer bewegelijke rupsjes gevonden.
De kweker past daarna een bestuiving over de gehele kas toe met
een gunstig resultaat. Op andere bedrijven werden echter met bestuiving met parathion geen resultaten verkregen. De oorzaak van deze
tegenstrijdige resultaten is nog niet opgehelderd. Een. mogelijke verklaring ligt in de temperatuur waarbij de behandeling wordt uitgevoerd
en die de eerste tijd nadien in de kas heerst.
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SYRINGA (Sering)
ONTBLADERING
door A. v. d. Nes
Het losstoken van seringen brengt vooral in de maanden November—
December vrij hoge kosten aan brandstoffen met zich mee. Daar proeven in 1945 (zie betreffend jaarverslag) hebben bewezen, dat men invloed kan uitoefenen op het loskomen der knoppen door ontbladering
van de struiken, werd dit jaar onderzocht in hoeverre deze methode te
gebruiken is ten aanzien van de brandstoffenbesparing bij het forceren
van Syringa Fl. Stepman in de maanden November—December.
Daar het, in tegenstelling met de vorige proef, niet in de bedoeling
lag, dat de bloemknop onmiddellijk door ging groeien, werd met ontbladeren begonnen op het tijdstip, waarop men verwachten kon, dat de
bloemknop zich niet verder zou ontwikkelen, n.1. 30 Augustus. Deze
verwachting is bewaarheid.
Tot en met 20 October werden iedere week 4 struiken, waarvan de
knoppen nog goed gesloten waren, ontbladerd.
Tot aan de tijd, dat het in de practijk gebruikelijk is om alle struiken
los te steken, werden steeds 2 struiken bij het ontbladeren opgestoken.
Dit is gebeurd bij de groepen, welke op 30 Augustus en 6 September
ontbladerd zijn. Het gaf later geen verschil.
O p 6 November werden alle groepen in de kas gebracht. Door middel van kachelwarmte werd op de dag een temperatuur onderhouden
van 80° F.
In de nacht daalde de temperatuur, zoals bij losstoken van seringen
gebruikelijk is, terwijl de struiken 2 à 3 maal per dag vochtig gemaakt
werden.
Hieronder volgen de data, waarop onbladering plaats vond met korte
beschrijving van de ontwikkeling.
Groep 1. Ontbladerd op 30 Augustus.
Zeven dagen nadat de struiken in de kas waren gebracht,
was bij een gedeelte der knoppen de bloeiwijze zichtbaar, ca.
40 % der knoppen vertoonden echter geen groei.
De tros, welke zich uit de wel uitgelopen knoppen ontwikkelde, bleef echter zeer gedrongen, zodat op 30 November,
toen de groep in bloei stond, het geheel zeer propperig aandeed en practisch geen marktwaarde bezat.
Groep 2. Ontbladerd op 6 September.
De ontwikkeling was als bij groep 1. Er bleven echter minder
knoppen zitten en de bloeiwijze was op 30 November iets
minder gedrongen. Het geheel was echter nog niet fraai.
Groep 3. Ontbladerd op 13 September.
Deze groep bleef in het beginstadium der ontwikkeling iets
achter bij de groep 1 en 2. De knoppen kwamen echter regelmatig los, zodat men van een normale ontwikkeling kon spreken. Later werd de achterstand op de groepen 1 en 2 ingehaald, zodat ze tegelijkertijd bloeiden. De bloem was vrij goed,
hoewel de tros nog iets meer gerekt had kunnen zijn.
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Groep 4. Ontbladerd op 21 September.
Dit bleek de beste groep te zijn. De duur der ontwikkeling
was enige dagen langer als bij seringen welke bij hoge temperatuur geforceerd worden, doch het verloop was normaal.
Er bleven practisch geen knoppen zitten. O p 30 November
werden de eerste takken geoogst. De kwaliteit was voor de
tijd van het jaar goed.
Groep 5. Ontbladerd op 27 September.
Bij deze groep viel een sterke teruggang te constateren. Pas
na 14 dagen was bij een gedeelte der knoppen van enige ontwikkeling sprake. De bloei viel 5 dagen later als bij groep 4.
De kwaliteit was beduidend minder.
Ook de groepen 6, 7 en 8, ontbladerd op resp. 4, 12 en 20 Oct., vertoonden een steeds verdere teruggang in ontwikkeling en kwaliteit,
zodat ontbladeren in de maand October geen zin schijnt te hebben.
De helft van het aantal struiken van iedere groep was iets verder
van de kachel geplaatst, zodat de temperatuur regelmatig enige graden
lager was. Zij ontwikkelden zich langzamer en er vond tussen de groepen onderling een verschuiving plaats ten aanzien van de kwaliteit. Bij
deze laatste was groep 3 de beste.
Voorlopige conclusies:
;
1. Het meest gunstige tijdstip voor ontbladeren valt tussen 13 en 21
September.
.
.
.
2. Het lossteken der struiken geeft geen verschil.
3. Tijdens het lossteken dient de temperatuur in de kas minstens 80°
F. te zijn.
SNOEIPROEF
<-

door A. v. d. Nes

De snoeiperiode van Seringen ligt normaal tussen Dec. en Febr.
W o r d t men door omstandigheden gedwongen om laat te snoeien, bijv.
eind Maart, dan wordt dit dikwijls in de zomer merkbaar door een mindere groei. In enkele gevallen echter wordt ook zeer vroeg gesnoeid,
soms zelfs terwijl het blad nog aan de struik zit. In dat geval zouden de
uitlopende knoppen in het voorjaar zwaarder zijn en dus een steviger
gewas geven. Teneinde nu proefondervindelijk de invloed van verschillende snoeitijden op het volgend gewas vast te stellen, werd een proefje
uitgezet op de proeftuin aan de Stationsweg. Iedere maand beginnende
half October werden 2 regels gesnoeid. De bedoeling is daarmee door
te gaan tot en met Maart.
BEMESTINGSPROEVEN
door A. v. d. Nes
In de meeste gevallen wordt de bemesting van seringen alleen bepaald door ervaringen, welke de kwekers, ieder op hun eigen bedrijf,
gedurende een groot aantal jaren hebben opgedaan, zonder dat proefondervindelijk bewezen is, welke bemesting de voorkeur verdient.
Teneinde meer gegevens te verzamelen omtrent de behoeften van de
planten in de verschillende groeiperioden, werden dit jaar enige bemestingsproeven opgezet:
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a. bij struiken, welke in 1948 trekbaar groeien;
b, bij struiken, welke in 1948 geplant werden.
In beide gevallen betrof het de var. Fl. Stepman.
Proefopzet A. Op 6 akkers, welke aan verschillende kwekers toebehoorden, werden 15 regels in de proef opgenomen, onderverdeeld in
3 groepen van 5 regels, welke bemest werden met resp. zwavelzure
ammoniak, dubbelsuperfosfaat en zwavelzure kali. De hoeveelheden
kwamen overeen met een bemesting van: 2]/2 kg zw. ammoniak, 2]/2 kg
dubb. superfosfaat, 2 kg zw. kali per 100 m*.
Gedurende de groeiperiode werden de groepen op regelmatige tijden
met elkaar vergeleken, waarbij gelet werd op kleur en afmeting van het
blad, lengtegroei en afrijpen. In de loop van het trekseizoen 1948-'49
worden van iedere partij een gelijk aantal struiken tegelijkertijd in een
kas in bloei getrokken. Daar dit echter op 1 Januari 1949 nog niet bij
alle partijen geschied wàs, lijkt het ons juist met het bekend maken van
de resultaten te wachten tot het volgend jaarverslag.
Proefopzet B. Deze proef heeft tot doel:
1. Het verschil vast te stellen tussen een bemesting met a. stalmest,
b. kunstmest.
2. De invloed te bepalen van een bemesting met stikstofhoudende meststoffen in verschillende hoeveelheden. Voor iedere proef werden 3
proefveldjes aangelegd op verschillende akkers. De bemesting bestond het eerste jaar uit:
,
B I . a. \]/2 m 3 stalmest.
10 kg Granumix 5-10-10 +
2>y2 kg Zwavelzure Ammoniak +
4 kg Superfosfaat.
B. 2. a. 8 kg Granumix 5-10-10 + 3 kg Superfosfaat + 2 kg
Z w . Ammoniak.
b. 8 kg Granumix 5-10-10 + 3 kg Superfosfaat + 4 kg
Z w . Ammoniak.
c. 8 kg Granumix 5-10-10 + 3 kg Superfosfaat + 6 kg
Z w . Ammoniak.
Alle hoeveelheden per 100 m 2 .
Het ligt in de bedoeling om in 1949 op de veldjes van de proef B 1
een gelijke gift kunstmest te strooien, terwijl op de proefveldjes van B 2
ook dit jaar een bemesting gegeven zal worden overeenkomstig met de
gift van 1948. Daarna zullen van iedere partij een gelijk aantal struiken
in één kas getrokken worden.
V a n alle akkers, welke in beide proeven betrokken zijn, werden
grondmonsters genomen, waardoor mogelijk het resultaat van de bemesting op akkers, waarvan onderling de voedseltoestand verschilt, tot
uiting komt.

VARENS
BEGIETING JONGE PLANTEN M E T PÂRATHION
door Ir. G. S. van Marie
Daar nog steeds behoefte bestaat aan een goed bestrijdingsmiddel
tegen de larven van Lycoria (vroeger Sciara genoemd) dat niet schais voor de zeer gevoelige jonge varenplanten, werden met para63»

thion (zie voor bijzonderheden hierover onder bestrijdingsmiddelen,
pag. 74) een aantal proeven opgezet. Hierbij konden slechts in een
paar gevallen bakken met een flinke aantasting gebruikt worden; de
meeste proeven moesten opgezet worden met niet aangetaste bakken;
zodoende konden in elk geval waardevolle gegevens over de invloed
op de jonge planten worden verkregen. De proeven worden in 1949
voortgezet.
1. Oriënterende proef met Adiantum bicolor.
Bedrijf D. J. Tas, Uiterweg 272, 7 Augustus. Toegepast overal 1 liter
per kistje (36.5 x 44.5 cm) van de volgende middelen:
T.E.P.P.: Lirohex-extra 1: 1250.
Parathion: 25 % bevattend spuitpoeder 2 g/l.
Parathion: 25 % bevattend spuitpoeder 1 g/l. water.
Iedere behandeling werd op 2 halve kistjes toegepast. Op het tijdstip
van behandelen waren de planten voor de eerste keer verspeend. Toen
ze 15 September opnieuw verspeend werden was geen verschil te zien.
2. Proef met 3 soorten op gelijke wijze behandeld.
Bedrijf D. }. Tas, Uiterweg 272, opgezet 15 October. Toegepast per
kistje 1 liter, bevattende 2 g van een 25 % parathion bevattend verspuitbaar poeder. Eenmaal verspeend.
Soorten: Adiantum bicolor, Pteris cretica, Pteris arguta.
Iedere behandeling werd op twee hele kistjes toegepast. Resultaten:
29 October: de Adiantum.vertoont niets bijzonders, bij de beide Pterissoorten de behandelde sterk achtergebleven in groei.
8 November: bij Adiantum p'ractisch geen verschil, bij de Pterissoorten
de groei zeer zwak (de planten hebben de halve grootte van de controleplanten): de groei is langs de randen wat beter; de planten zijn opval
lend donkergroen; enkele bezitten iets glazig blad met afgestorven
bruine plekjes.
14 December: de Pterissoorten vertonen nog steeds een grote achterstand in groei.
3. Proef met verschillende concentraties.
Bedrijf D. J. Tas, Uiterweg 272. Opgezet 15 October. De proef werd
genomen met een 25 % parathion bevattend verspuitbaar poeder in de
volgende sterkten:
a. niets;
b. 2 g/liter;
c. 4 g/liter;
d. 8 g/liter.
Soort: Adiantum scutum.
Twee kistjes werden in tweeën verdeeld. Op ieder half kistje werd
0.5 liter vloeistof aangewend.
Resultaten:
29 October. Het concentratie-verloop tekent zich in de groei reeds
duidelijk af. Hoe sterker hoe slechter de groei.
8 November, b. iets minder dan a; ietwat donkergekleurd;
c. sterk achter bij a; donkergroen;
d. zwaar beschadigd; veel glazig blad; rot treedt op.
14 December. Het beeld blijft hetzelfde; b. is reeds onbevredigend.
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4. Verschillende parathionmiddelen.
Bedrijf Gebr. Man, Oosteinderweg 15. Opgezet 13 October.
De volgende behandelingen uitgevoerd op telkens een half of een heel
kistje (de hoeveelheden opgegeven' per heel kistje).
1. onbehandeld;
2. 2 g per 0.5 liter van een 2 5 % bevattend spuitpoeder (Plant Products);
3. 5 cm 3 per 0.5 liter van een 10 % bevattend emulgeerbaar product
(E. 605 f.);
4. 14 cm 3 per 0.5 liter van een 3.75 % bevattend emulgeerbaar product
(I.C.I.). ,
De nrs. 1 tot en met 4 toegepast op Pteris cretica alba.
5. 2 g per 0.5 liter van een 2 5 % bevattend spuitpoeder (Plant Products).
6. 5.0 cm 3 per 0.5 liter van een 1 0 % bevattend emulgeerbaar product
(E. 605 f.).
De nrs. 5 en 6 toegepast op Pteris tremula met veel Lycoria.
7. 14 cm 3 per 0.5 liter van een 3.75 % bevattend emulgeerbaar product
(I.C.I.), toegepast op Pteris tremula (beter gewas dan 5 en 6, zonder
Lycoria).
8. 5 cm 3 per 0.5 liter van een 1 0 % bevattend emulgeerbaar product
(E. 605 f.), toegepast op Adiantum scutum.
Resultaten:
19 October.

1. Goed.
2. Iets geel.
3. Veel minder goed.
4. Veel minder goed.
5 en 6. Beide vrijwel geheel bruin; de larven kropen
reeds de dag na de behandeling eruit en waren de
daaropvolgende dood.
7. Helemaal bruin.
8. Goed.
5 November. 1. Goed.
2. Iets minder, kleur iets bruinachtig; gaat verder wel.
3. Gaat wel, beter dan 2.
4. Totaal dood.
5. en 6. Zeer slecht, maar enkele plekjes groen.
7. Totaal dood.
8. Goed.
5. Doseringsproef met lagere doses.
Bedrijf D. J. Tas, Uiterweg 272, opgezet 10 November.
Uit de voorgaande proeven blijkt wel, dat 2 g van een 25 % parathion
bevattend product per kistje (of een daarmee overeenkomende hoeveelheid van een ander product) in vele gevallen zeer riskant is. Daarom
thans lagere doses geprobeerd, telkens op tweemaal een half kistje.
Beproefd werden van een 25 % parathion bevattend spuitpoeder 1 g,
0.5 g, 0.25 g, 0.125 g per kistje, steeds opgelost tot 0.5 liter. Deze doses
gaven geen duidelijk verschil in groei.
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6. Stuiven van parathion.
Bedrijf fa. J. C. Maarse, Uiterweg 318-320. Opgezet 15 November.
Bij deze proef welke een zeer oriënterend karakter droeg, werden een
aantal zaaikistjes licht bestoven met een 0.75 % parathion bevattend
stuifpoeder. Schade trad niet op, terwijl de indruk werd verkregen, dat
de zo behandelde kistjes minder sterk door Lycoria werden aangetast.
Gezien het grillig karakter dat de aantasting steeds heeft, moeten meer
proeven genomen worden, alvorens deze methode als zeker te kunnen
adviseren.
7. Doseringsproef tegen larven van Lycoria.
Bedrijf D. C. Tas, Oosteinderweg 53. Opgezet 22 November.
4 kistjes met Pteris, alle zwaar aangetast, werden verdeeld in tweeën.
Op de aldus verkregen 8 vakjes werden 4 verschillende behanddingen
toegepast en wel:
a. 0.5 g per kistje van een 25 % parathion bevattend spuitpoeder;
b. 0.25 g idem idem.
c. 0.125 g idem idem.
d. 0 g.
Deze hoeveelheden werden opgelost tot 0.5 liter.
Resultaat: enige minuten na aanwending komen uit a reeds larven
boven, spoedig gevolgd door b, nog later door c. Na ongeveer 1 uur op
a reeds talrijke larven, op b wat minder, op c nog weer minder. Op
a en b reeds enkele doden.
24 November, op a veel dode larven; op b veel dode larven; op c een
gering aantal dode larven.
Reeds treedt enig herstel van het gewas op.

VIOLIEREN
OMVALZIEKTE

v

door Drs. D. Noordam
In vorige Jaarverslagen (1946, blz. 89—91; 1947, blz. 77—80) werden proeven' beschreven, waarbij omvalziekte veroorzaakt werd door
Rhizoctonia sp. Deze ziekte bleek .bij zaaiproeven in potten met Brassicol in de kleinste hoeveelheid die gebruikt werd, namelijk 2% gram
per liter grond en bij verspeenproeven in potten met l}/£ gram per liter
grond, afdoende te worden bestreden.
Dit jaar werden de proeven behalve met deze Rhizoctonia ook voortgezet met grond afkomstig uit 6 verschillende bakjes waarin omvalziekte, waarschijnlijk door Pythium veroorzaakt, was opgetreden bij bladbegonia, vetplanten, zaaibegonia (2 bakjes) en Pteris tremula (2 bakjes). Deze 6 verschillende grondmonsters werden later genummerd I tot
VI. Deze grond met omvalziekte-schimmels werd gemengd met gestoomde grond. Na een week werd deze grond gebruikt.
Zaaiproeven.
Proef 1.
De grondmonsters I-VI werden in potten gedaan. Vooraf werd echter
een gedeelte gemengd met Brassicol en Aagrano. Aardisan en Uspulun
werden daarentegen bovenop de gevulde potten gegoten. Iedere behandeling werd bij drie potten toegepast. Per pot werd 300 gram Violieren-
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zaad „Excelsior" gezaaid. De gegevens en resultaten van deze proef zijn
samengevat in tabel 1.
Tabel 1, 8-1-1948; resultaat 26-1.-1948.
Percentage omvalziekte bij grond
besmet met omvalziekte
I II III I V V V I Gem. I-VI
0
o 0 0 1 0
Aardisan %% 100 cc p. 1. grond
0
o 1 0 10 10 0
4
o 15 5 5 15 0
7
Uspulun 34 %
1
0
Aagrano 4 g. p. 1. grond
0
0
60
20
Brassicol 2 g. p. 1. grond
5
28
1 ,,
5 8585 65 65 6525 5
42
55 25 555535 5
30
Onbehandeld
5 55
Uit deze proef blijkt dat:
1. Aardisan % % en Aagrano 4 g per liter grond geheel afdoende zijn,
omvalziekte trad practisch niet op.
2. Bij Aardisan % % en Uspulun % % trad soms geen omvalziekte op,
maar in andere gevallen bezweek eea gering aantal plantjes door
omvalziekte.
3. Bij Brassicol 2 en 1 gram per liter grond en bij de onbehandelde
grond bezweek bij de 6 verschillende grondmonsters altijd een groter
of kleiner aantal plantjes. Merkwaardig is, dat in de grond waaraan
Brassicol is toegevoegd, de omvalziekte meestal in sterker mate -optreedt dan in de onbehandelde grond. In een proef van 28-11-1947
bleek evenzo bij Brassicol (5 en 2]/2 g per liter grond) meer omvalziekte op te treden dan bij de onbehandelde grond.
Proef 2.
Bij deze proef werd gestoomde grond gemengd met Rhizoctonia en
daarnaast met een reincultuur van het C.B.S. te Baarn van Pythium de
Baryanum' „Meredith". Voordat de grond in de potten gedaan werd, is
deze gemengd met de bestrijdingsmiddelen in poedervorm, Aagrano, een
preparaat no. 1223 en Brassicol. De gegevens en resultaten van deze
proef zijn samengevat in tabel 2. Het gedeelte echter dat op Pythium
betrekking heeft is weggelaten, daar in deze grond te weinig omvalziekte optrad om conclusies mogelijk te maken.
Tabel 2. Zaaiproef 8-6-1948. Resultaat 5-7-1948. Verspeenproef 5-71948. Resultaat 20-7-1948.
Zaaiproef
VerspeenPercentage
jj* 0 * 1 ,
omvalziekte , ? a n t a l
doorRhizoc- p ! a n , ) e s ° m 9 e ,„,-,
vallen door
Rhizoctonli

Aagrano 4 g p. liter grond
4 „ + Brassicol 2 g per liter grond
1„

+

2
1

3
3
2
3
2
3
4
4
65

3
0
0
0
13
0
0
0
24
67

1 „
„
2
1 „
„ 1
1 „
„
y2
No. 1223 5 „
5 „ + Brassicol 2
5„
„
1„
5 „
Y2 ,
„ iy2 „
„ iy2 „
„
2
,. V/2 „
..
1
» 2 H ..
' ..
Vi ..'
Brassicol 2 g per liter grond
1

„

y2

!

3
2
7
61
5
4
17
48
4
3
5
2
3

1
2
3
30
0
0
3
23
1
4
0
3
8

2

H

Onbehandeld
97
30
Uit deze proef blijkt, dat:
1. Aagrano 4 en 2 gram per liter grond Rhizoctonia-omvalziekte afdoende bestrijden.
2. Aagrano 2 en 1 gram en no. 1223 5 en iy2 gram per liter grond
bestrijden Rhizoctonia-omvalziekte vrijwel niet.
3. Brassicol bestrijdt de Rhizoctonia-omvalziekte zeer goed in de gebruikte hoeveelheden van 2, 1 en 3^2 gram per liter grond. Eén keer
{no. 1223 met y gram per liter grond) vertoonde Brassicol een vrij
hoog percentage uitval door omvalziekte, n.1. 1 7 % .
Verspeenproeven.
Proef 3.
O p dezelfde wijze als in proef 2 beschreven werden potten behandeld, terwijl daarna in iedere pot 10 violierenplantjes werden verspeend.
De gegevens en resultaten van deze proef zijn eveneens samengevat in
tabel 2. Uit deze proef blijkt, dat:
1. Aagrano 4 gram per liter grond Rhizoctonia-omvalziekte afdoende
bestrijdt, maar bij kleinere hoeveelheden Aagrano treedt omvalziekte
op en wel bij 1 gram per liter grond sterker dan bij 2 gram per
liter grond.
2. No. 1223 5 en iy2 gram per liter grond zijn geheel onvoldoende ter
bestrijding van de Rhizoctonia-omvalziekte.
3. Brassicol, 2 gram per liter grond vertoonde weinig, 1 en y2 gram
echter meer omvalziekte.
4. Brassicol in combinatie met Aagrano of no. 1223 gaf de beste bestrijding. Ook bij de kleinste gebruikte hoeveelheden (Aagrano 1
gram met Brassicol y2 gram en no. 1223 iy2 gram met Brassicol
y2 gram per liter grond) vertoonden geen of slechts enkele plantjes
omvalziekte.
Samenvattend kan gezegd worden dat tegen omvalziekte, door waarschijnlijk Pythium, bij zaaien van violieren van de gebruikte middelen
Aardisan J4 % en Aagrano 4 gram per liter grond het beste resultaat
gaven. Tegen Rhizoctonia-omvalziekte bleek Brassicol echter veel beter
te voldoen. Een door de grond mengen van poeders Aagrano of no.
1223 samen met Brassicol, bleek tegen Rhizoctonia zeer goed te werken;
Brassicol 5, iy2 en 2 gram per liter grond en Aagrano 4 gram per liter
bleken de groei soms te benadelen; terwijl Brassicol toegepast tegen
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Pythium-omvalziekte de ziekte soms nog verergert. Aagrano 1 gram
met Brassicol ]/2 gram en no. 1223 iy2 gram met x/2 liter Brassicoï per
liter grond de kleinste gebruikte hoeveelheden, bestreden Rhizoctonia
goed, terwijl dit voor Pythium nog onderzocht dient te worden.

GRONDONDERZOEK
door J. H. Croockekwit
Volledig onderzoek.
Voor volledig onderzoek werden na droging en verpakking naar het
laboratorium te Naaldwijk verzonden, 745 monsters waarvan 689 ten
behoeve van kwekers (d.i. 75 meer dan in 1947), de overige voor de
Proeftuin).
Voor volledig onderzoek werden naar het laboratorium te Qosterbeek verzonden 8 monsters.
Voor wat de grondsoort betreft waren de monsters afkomstig van:
bladgrond, bosgrond. Brasemermeergrond, kasgrond, kuilgrond, potgrond, seringenakkers en van andere buitencultures, turfmolm, W i l nissergrond enz.
Voor wat de cultuur van het gewas betreft: Het onderzoek geschiedde voor de volgende cultuurgewassen: Adiantum, Anjer, Begonia, Cyclamen, Euphorbia, Freesia, Gesneria, Hortensia, Mais, Primula, Rozen,
Seringen, Snijgroen enz.
Gloeirest- en keukenzoutgehalte.
Het onderzoek op gloeirest- en N a C l gehalte werd verricht op de
Proeftuin zelf. In totaal werden onderzocht 513 monsters, waarvan ten
behoeve van kwekers 468 monsters (hetgeen 202 meer is dan in 1947)
en voor de Proeftuin 45 monsters.
De Analyse-uitkomsten waren bij de onderzochte monsters als volgt:
Kasgronden (170 monsters)
Gloeirest %
Aantal
Aantal
NaCl %
0.03 t/m 0.15
2
36
0.00 t/m 0.04
0.16 „ 0.30
22
51
0.05 „ 0.08
0.31 „ 0.45
41
36
0.09 „ 0.12
23
0.46 „ 0.60
•17
0.13 „ 0.20
24
0.61 „ 1.00
0.21 „ 0.93
38
1.01 „ 2.00
39
meer dan 2.00
11
Hierbij bleken dus 65 monsters of 38.2 % van het totale aantal beneden de schadelijke grens (aangenomen op 0.45 % gloeirest) te liggen
wat het gloeirestgehalte betreft en 36 monsters of 21.2 % van het totale
aantal beneden de schadelijke grens (aangenomen op 0 . 0 4 % N a C l )
voor wat betreft het keukenzoutgehalte.
Potgronden (132 monsters).
Gloetreet %
Aantal
0.03 t/m 0.50
40
0.51 „ 0.80
34
0.81 „ 1.60
46
1:61 „ 2.60
7
2.61 „ 3.00 .
5

• NaCl %
0.00 t/m 0.04
0.05 „ 0.08
0.09 „ 0.16
0.17 „ 0.53
0.57 „ 1.03

Aantal
18
31
46
36
1
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Slechts bij 40 monsters of 30.3 % van het totale aantal, waren de
gloeirestpercentages goed. Bij de percentages voor N a C l hadden slechts
18 monsters of 1 3 . 6 % van het totale aantal een gunstig N a C l gehalte.
Turfmolm (59 monsters).
Gloeirest %
Aantal
2
0.03 t/m 0.15
12
0.16 „ 0.30
10
0.31 „ 0.45
13
0.46 „ 0.60
17
0.61 „ 1.00
4
1.01 „ 2.00
1
2.01 „ 2.31

NaCl
0.00 t/m
0.05 „
0.09 „
0.13 „
0.21 „

%
0.04
0.08
0.12
0.20
0.50

Aantal
4
. 20
13
17
5

pH
4—4.5

Vrijwel alle monsters hebben een pH 4—4.5, doch de gehalten aan
gloeirest en keukenzout zijn zeer uiteenlopend, slechts 24 monsters van
de 59 of 40.6 % heeft een gloeirest beneden 0.46 % en slechts 4 monsters van de 59 of 6.8 % heeft een N a C l gehalte beneden 0.05%.
Baggermolm (57 monsters).
(Waaronder begrepen de monsters genomen uit de Westeinderpias
ten behoeve van het onderzoek van de molmgaten aldaar).
Gloeirest %
Aantal
NaCl %
*Wt
0.31 t/m 0.40
2
2
0.00 t/m 0.04
0.41 „ 1.00
•21
2
0.05 „ 0.08
0.09 „ 0.12
1.01 „ 1.50
25
15
7
0.13 „ 0.20
1.51 „ 2.00
18
0.21 „ 0.40
2.01 „ 2.35
1
15
4.25
1
0.41 „ 0.52
4
1.38
1
In Februari 1948 verscheen in het Voorlichtingsblad van het Rijkstuinbouwconsulentschap Aalsmeer een artikel over het onderzoek van
baggermolm afkomstig uit de Westeinderpias, onderzocht in November
1947 en eveneens gepubliceerd in het Jaarverslag 1947.
In 1948 werden nog de volgende resultaten verkregen:
Februari 1948
Maart 1948
April 1948

Mei 1948
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Voor N a C l
Voor gloeirest
0.08%
0.50 %
0.44%
1.60%
0.14%
0.65%
0.19%
0.93%
1.32% 1.20 m diepte 0 . 2 5 % 1.20 m diepte
1.10%
0 . 1 0 % 3.50 m diepte
0 . 8 2 % bovenlaag
0.23 % bovenlaag
0.80 %
0.20 %
0.79%
0.22 %
0.80 %
0.10%
0.85%
0.13 %
1.10%
0.13%
1.16%
0.18%
0 . 3 1 % kleilaag
0.02 % kleilaag
0.33%
0.06 %

October 1948

1.03% bovenlaag
1.13%

0.13 % bovenlaag
0,12%
1.30% .
0.15%
1.32%
0.12%
1.36%
0.09%
0.88%
0.12%
Zowel wat de gloeirest- als het N a C l gehalte betreft geven de molmonsters te hoge cijfers. De kleilagen geven verschillen van 0.31—
1.32 % gloeirest en 0.02—0.25 % N a C l . De watermonsters uit de W e s t einderpjas geven op verschillende diepten tot 3 m een chloorgehalte van
160—170 mg Chloorion per liter, overeenkomstig het kanaal- en boezemwater.
Kuilgrond.
Gloeirest %
Aantal
NaCl %
Aantal
7
6
0.20 t/m 0.45
0.00 t/m 0.04
10
10
0.90
0.05
0.08
0.46
6
5
1.50
0.09
0.12
0.91
1
2.00
0.12
3
0.20
1.50
1
0.35
1
2.79
-7-tal
monsters
geven
lagere
cijfers
voor
gloeiresten
Slechts een 6keukenzoutgehalte dan de aangenomen schadelijke grens.
Buitengrond (25 monsters).
Aantal
NaCl ;
Gloeirest y0
Aantal
7
0.00 t/m 0.04
11
0.03 t/m 0.15
6
0.05 „ 0.08
7
0.30
0.16
6
0.09 ... 0.12
0.45
4
0.31
1
0.13 „ 0.20
0.60
0.46
2
2
0.21
0.63
0.61
1
1
1.11
1.01
1.98
2
1.15
Ongeveer de helft van het aantal monsters geven gunstige cijfers voor
gloeirest- en keukenzoutgehalten.
Onderzoek van stalmest (12 monsters).
Aantal
Gloeirest %
2.69
1
1
3.72
7
4
t/m 4.8
2
5
,. 5.8
1
6.7
Uit de zeer hoge cijfers voor gloeirestwel, dat het gebruik van verse stalmest af

NaCl %.
0.6 t/m 0.73
0.94 „ 1.6
1.7 „ 2.2
3.0.

Aantal
2
8
1
1

en keukenzoutgehalten blijkt
te raden is.

Onderzocht werd een monster Dedco compost.
Gloeirest 1,32 %, N a C l 0.06.
Dit monster geeft veel lagere cijfers voor,gloeirest- en keukenzoutgehalte en het toepassen van compostproducten nadat deze onderzocht
zijn op gloeirest, N a C l en de verdere samenstelling heeft dan ook de
belangstelling opgewekt.
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Bladgrond (9 monsters).
Gloeirest %
0.03 t/m 0.15
0.16 „ 0.30

Aantal
4
5

Wilnissergrond (4 monsters).
Gloeirest 0.32 %
1.03
1.04
2.25

NaCl %
0.00 t/m 0.04

Aantal
9

'NaCl 0.09%
0.04
0.03
0.26

Onderzoek van Bloempotmateriaal (3 monsters).
Bloempotten tot gruis gemalen en het mat. onderzocht.
Gloeirest 0.14 % N a C l 0.02 %
0.14%
0.006—0.01%
0.38 %
0.06 %•

WATERONDERZOEK
door }. H. Croockewit
Het kanaal- en boezemwater te Aalsmeer en Aalsmeer-Oost werd
regelmatig op een 6-tal verschillende plaatsen bemonsterd en onderzocht op Chloorgehalte. •
Alleen tijdens vorstperioden met ijsvorming bleek dat door onvoldoende doorstroming van het water dit keukenzout (Chlooriongehalte)
op de verschillende plaatsen grote verscheidenheid opleverde.
Z o liep in Januari 1948 dit gehalte uiteen van 85—200 mg Chloorion/1.
en in December 1948 van 170—227 mg Chloorion/1.
In de overige maanden waren de cijfers 120—180 mg Chloorion/1.
In alle onderzochte gevallen bleef het water beneden de schadelijke
grens ( ± 300 mg Chloorion per liter) en werd goedgekeurd voor gebruik als giet- en sproeiwater.
Behalve dit kanaal-boezemwater werden nog een 40-tal monsters onderzocht ten behoeve van kwekers, omvattende welwater, slootwater,
leidingwater, kanaal- en boezemwater, enz.
Over de watermonsters uit de Westeindefplassen zie onder onderzoek Baggermolm Westeinderpias.
In een 5-tal gevallen moet op grond van een te hoog chloorgehalte
het gebruik van het onderzochte water als giet- en sproeiwater worden
afgekeurd.
Een watermonster uit de Kalslagerpolder bevatte 326 mg Chloorion/1.
Een monster kanaal-boezemwater uit Berkel (Z.H.) bevatte 740 mg
Chloorion/liter.
T e Wilnis bleek op een kwekerij na onderzoek van het grondwater
op verschillende plaatsen het chloorgehalte zeer uiteenlopend. V a n een
8-tal monsters waren de uitkomsten: 156—596 mg Chloorion/1. Er waren
3 monsters boven de 300 mg Chlooricm/1, n.1. een van 340 mg Chlorion/1.
een van 370 mg Chloorion/l en een van 596 mg Chloorion/I.
In Juli 1948 vond een wateronderzoek plaats, dat ten doel had het
effect van kasgronddrainage na te gaan. Het leidingwater gebruikt voor
deze drainage bevatte per liter: 900 mg totaal aan zouten, 270 mg N a C l
of 165 mg Chloorion, terwijl het water uit de draineerbuis komende,
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per liter bevatte: 2020 mg totaal aan zouten, 468 mg N a C l of 283 mg
Chloorion.
De totaal zoutafvoer bedroeg dus in dit geval: (2020 — 900) mg =
1120 mg per liter en het N a C l (468 — 270) mg = 198 mg per liter.

BESTRIJDINGSMIDDELEN
AZOBENZEEN. GEVOELIGHEID VERSCHILLENDE
GEWASSEN
door Ir. G. S. van Marie
.Behalve met de roos zijn ook nog met vele andere gewassen proeven
genomen met azobenzeen om de mate van gevoeligheid van deze gewas-,
sen te leren kennen. Deze proeven zijn steeds op betrekkelijk kleine
schaal genomen. Naast typische spintplanten zijn ook verschillende andere beproefd in verband met het voorkomen van verschillende cultures
in één kas. De proeven zijn als.regel genomen met 80 gram Lirozene-50
per 100 m 3 kasinhoud, verdampt op electrteche verdampstellen. Bij het
gebruik maken van de hieronder vermelde resultaten houde men de
volgende punten in het oog:
1. de omstandigheden spelen een grote rol; vooral te lage temperaturen
geven spoedig schade;
2. ervaringen met rozen, in mindere mate met anjers en Gerbera's hebben geleerd, dat in één plantensoort tussen de rassen (bij de zeer
variabele Gerbera tussen de individuen) grote verschillen in gevoeligheid kunnen bestaan. Daar in de meeste gevallen maar een beperkt sortiment onderzocht kon worden, bedenke men dus dat de volgende gegevens geen garanties inhouden voor het hele sortiment;
3. er zijn aanwijzingen (met Salvia's, in mindere mate ook met Coleus),
dat zeer jonge planten er slechter tegen kunnen dan oudere. Dit kan
men niet generaliseren, maar mogelijk vertonen meer planten dit
verschijnsel;
4. als regel kunnen bloemen er slecht tegen, al zijn er uitzonderingen,
waarvan de anjer de belangrijkste is (hoewel hierbij ook nog wel
• eens schade voorkomt);
5. soms komt voor dat bloemen ontstaan uit tijdens de behandeling aanwezige knoppen veel te bleek zijn.
De kleurstofvorming is dus geremd (zie ook roos).' Zeer duidelijk
vertoont Campanula isophylla Mayi het; deze geeft na de behandeling
bleekblauwe tot volslagen witte bloemen.
Asparagus plumosus, verdroeg het goed (alleen potplanten onderzocht!).
Begonia hybriden, bloemen alle gevoelig, niet al te rijpe knoppen en de
bladeren hebben onder gunstige omstandigheden (voldoende warm,
planten niet nat) geen hinder (onderzocht: Exquisite, President, V a n
der Meer's Glorie, Ege's Favorite).
Begonia semperflorens, bloemen vallen af, maar nieuwe bloemen goed.
Blad onbeschadigd.
Bouvardla heeft spoedig bladverbranding. Niet aan te bevelen.
Campanula isophylla Mayi (Blauwe Ster), bloemen soms iets verwelkt,
nieuwe bloei bleek (zie boven), blad vrijwel onbeschadigd. Valt m.i.,
mits niet kort voor de bloei, in de practijk te proberen.
Clematis, zwaar beschadigd.
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Codiaeum (Croton), sommige rassen verdragen het goed, andere vertonen veel bladval.
Coleus, verdraagt het slecht (oudere planten wat beter). Niet aan te
bevelen.
Grassuia (niet bloeiend), niets aan te zien.
Cyclamen, blad verdraagt het wel. Bloem geen voldoende ervaring,
waarschijnlijk, riskant.
Dahlia, blad verdraagt het goed (rasverschil mogelijk!), bloem geen
ervaring.
Euphorbia fulgens, waarschijnlijk het meest gevoelige gewas, wordt
zelfs door lage doses reeds zo zwaar beschadigd, dat men met het
dampen van een er naast liggende kas er op rekenen moet, dat door
lekken en kieren ontsnappende damp wel eens schade zal kunnen
geven.
Euphorbia pulcherrima, wel veel minder gevoelig, maar toch, vooral bij
jonge planten, zeer riskant.
Fuchsia, vrij gevoelig (ook blad).
Gloxinia, bloem valt af, maar nieuwe bloei goed. Blad onbeschadigd
(3 rassen).
Hippeastrum (Amaryllis), onbeschadigd, maar bloemen niet onderzocht.
Hortensia, bloem spoedig beschadigd, blad vrij gevoelig. Niet zonder
meer aanbevolen, maar er worden nog nadere proeven opgezet.
Kalanchoë, blad onbeschadigd, bloem geen ervaring.
Pelargonium zonale, bloem beschadigd, nieuwe bloei goed. Blad goed.
In niet bloeiende toestand' m.i. geen bezwaar, in bloeiende toestand
— alleen in geval van zeer ernstige spintaantasting — verantwoord,
ld. Black Vesuvius. Hiervoor geldt hetzelfde.
Primula obconica, ook hiervoor geldt hetzelfde. Andere Primula's nog
niet onderzocht.
Saintpaulia, bloemen volkomen vernietigd, blad onbeschadigd.
Salvia, vooral als jonge plant zeer gevoelig. Niet direct aanbevolen,
maar voor grotere planten misschien voorzichtig proberen.
Varens, meestal zwaar beschadigd. Asplenium nidus en Cyrtomium falcatum verdragen het wel. Neprolepis exaltata werd licht beschadigd.

PARATHION
door Ir. G. S. van Marie
In 1948 werden enkele producten ontvangen waarvan de werking
berust op dit nieuwe insecten-bestrijdingsmiddel.
De werkzame stof diaethyl-pafanitrophenyl-thiofosfaat is in de oorlogsjaren ontwikkeld door de Duitser Dr. G. Schrader, werkzaam bij
Bayer. Deze heeft de aanduiding E-605 gebruikt. De Amerikanen, die
na de oorlog ook de fabricatie hebben ter hand genomen, hebben als
algemene naam voor dagelijks gebruik de naam „Parathion" ingevoerd,
hierin nagevolgd door de P.D. en de meeste importeurs, waarbij we ons
in dit verslag aansluiten.
Het onverdunde technische parathion is een bruine (in dunne lagen
gele) vloeistof, die als zodanig niet voor gebruik door de tuinbouw
bestemd is maar verwerkt wordt tot verschillende producten als: verspuitbare poeders, stuifpoeders, emulgeerbare vloeistoffen, oplossingen
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die verneveld kunnen worden, aërosolvullingen. Als meest in het oog
vallende eigenschappen van deze stof kunnen we noemen: veelzijdigheid
in werking, bezit nawerking (in tegenstelling tot bijv. T.E.P.P., dat er
in werkzaamheid het dichtste bij staat) als regel niet erg giftig voor
planten (uitzonderingen zijn er wel, zie Varens), zeer giftig voor de
mens. Voor de proeven met dit middel zie ook onder Amerikaanse anjer,
Begonia, Chrysant, Cyclamen, Hippeastrum, Roos en Varens).
Oriënterende bespuitingsproef met een verspuitbaar poeder.
Om een indruk te krijgen van een eventueel schadelijke werking werd
gespoten in enige sterkten op een sortiment planten, staande in een bak
op de Proeftuin. Gebruikt werd een verspuitbaar poeder, gefabriceerd
door Plant Products Cy., Toronto (Canada) én geïmporteerd door de
Fa. van Zijverden, Hillegom, dat, volgens opgave importeur, 25 %
Parathion bevatte. Hiervan werden gebruikt de concentraties:
4 g per liter (overdreven hoog).
2 g per liter (hoog).
1 g per liter (matig).
De gewassen werden goed nat gespoten. N a de behandeling de ramen
er over en geschermd. W e e r afwisselend donker en opklarend. De resultaten werden drie dagen na de bespuiting opgenomen. De planten werden daarna nog een paar weken waargenomen, maar dit leverde geen
nieuwe gezichtspunten op. Behalve dat in enige gevallen beschadiging
optrad werd veel hinder ondervonden van de grijs-witte vlekken veroorzaakt door de „draagstof" uit het verspuitbare poeder. Dit is een
euvel dat alleen aan dit bepaalde type bestrijdingsmiddel kleeft, maar
dat met de Parathion als zodanig niets te maken heeft. Daar dit niet bij
ieder gewas evenveel opviel is ook dit afzonderlijk vermeld. De resultaten zijn in onderstaande tabel opgenomen. Indien voor de plantennaam
een B staat bloeide het gewas. Indien niets vermeld betekent het: onbeschadigd.

75

TJ

•o
CO

CO
T3
M

13

co
J3
u
«1

XI
O
en
eu
.O

&l

CU

J3

l *X -

II II I I II

J3
O

u

en

II

4 J

•«-»

•—H

•~'

s

CU O
'•*3 co
CO

S

CU

4)

O

Q

co

co

.

h »>
ö Ö

w

o

G
O

U
""

-*-J

a "

cO ui

Ui

-d
çp
-3
CO

-a'

JH

JC

Co

u
co

«J
4-*

(_|

03

CU

N

a

CU

CO

u

i

4J

CO

">

CU

4-1
Cv)

GJÜ
eu >

CU >

O

5ü

Üz

5ü

_ÇU

CU

*>

">

en W
co co
G J3
eu eu0

co
en

03
4-1

4-1

•2P-

eu

CU

'S

£-°

eu

Co

CO

<->• eu

£Q

4-1

. _ co

CJ

03

en"

O CU

cu

l

CU J ^
CO CU

4-1

4->

eu

(0
<j

1 «J2

1

eu
O ™

t

l

Ui
CO
CO

CO

«

e

eu g
tn co
co i ±

u
co
CJ
-O

4J
-Û

1—4

a

•5
CO

i—i

• — 1

S» c

> eu

0 ^
u

-d

•t?

;

"§
-d
CO O S
e/? CO

4 g pe
evlekt

CU

CD
4-»

CL)

co ïï
co " ^
j ï co

CU
4->

~> N 'S
CU

J-i
eu

O

CD

l-tf
0 co

4-)

CU

u

-5

CO

co

^« 5
"3
ss

Cv)
CO
Ui

?
N

w

•J

J , CO
s. *-»
eu .Si

CO

CO

CJ

co

co

U «

">

eu
Co

.3
cO
U|

-d

-3

-3

CO

CJ

(U
co ""iT' co
CD CJ CJ

-d

03

-a

eu

-S

(J

CO

to"

£ o £

PQCQN C Q N

0

° «,
co w

1X«

^•6

i "Q

4-»

*>

>>

X
u
co
eu

M

lU

eu M
O eu

CO

X
u

4-»

_ÇU B . C . Ü s!_4J
eu -o o -a
«2 « £ CU o co o cooeu eu
£ 3 N ü ca-=3 caT3«a O

Ui

(U ço

CO

U

co

Ui CJ

!>

CO

x

CO

eu

«

ui
- M

-d

CO

eü
«J X

j

CO

3V

: heel i
Licht g
i heel i

•d 1

CÓ g

co

N

U

«M

«

en CO

s;

Ul

>
COU

X

O o.
o
en
t3 «

eu
O

eu
at

j

Si

XI

<u

-°

g g"
o| S
(

C- 0

e o ^

'S

S3^
m-f

g
^

« 3 »

CQ < < «
76

8
S
S

. öcofu

co

- ft S

CO § eu

tt^K 2 'S

« u,
« CO
. 5 ro

g

|

i ) j q

CQ U

«S
cO

3

.2.S
o

eo-S

g ^
O

g Q. 09

u«
Q

U PU K _4 h «

J2<s,J
coco

eu '" eu

Q-T

Terzelfder tijd werden buiten de volgende planten met dezelfde concentraties bespoten:
Chrysant: Godfried Gem.
Prunus triloba.
Roos: Better Times, bloeiend.
Roos: Roselandia, bloeiend.
Sering.
De enige beschadiging die optrad was een klein beetje verbrande
rand aan de bloem van Better Times bij toepassing van 4 g/liter.
Bij 4 g per liter traden veel residuvlekken op, ernstig bij Sering, licht
bij Prunus, overigens matig. Bij 2 g per liter was de sering matig, de
Prunus niet gevlekt, de overige licht. Bij 1 g per liter vertoonden de
bladeren van de sering witte vlekjes aan de bladpunten, de andere
waren practisch schoon.
Bespuitingsproef met zeer uiteenlopende doseringen met middelen van
verschillend type.
Bij de proef werden overdreven doseringen ingeschakeld om een eventueel schadelijke werking op het spoor te komen.
Gebruikt werden de volgende producten:
Verspuitbaar poeder: v. Plant Products, Toronto, sterkte 25 % parathion. (E. 605 f). Emulgeerbare vloeistof: Bayer, importeur Agro-chemie,
sterkte ongeveer 10 %; idem Plant Protection Yalding, importeur I.C.I.Holland, sterkte 3.75 %.
Verspoten werden concentraties die overeenkwamen met 0.01 %
0.05 %, resp. 0.25 % van de werkzame stof in de sproeistof. Bespoten
werden: Asparagus plumosus, Begonia Semperflorens (B), Chrysanthemum frutescens (B), Coleus en Salvia (B), voor een deel der proeven
ook Dahlia, Lobelia (B), Pelargonium Zonale (B) en Sinningia (B).
De resultaten (controle na 3 dagen, daarna geen wijziging meer).
B = bloeiend.
Concentratie 0.01 % parathion
Plant Products
(poeder)

Bayer E 605 f

Plant Protection

goed

goed

goed

enkele bloemen
verbrand
goed
goed
goed

enkele bloemen
verbrand
goed
goed
goed

enkele bloemen
verbrand
— (afwezig)
goed
goed

Asparagus
glumosus
Begonia semperflorens
Chrysanthemum
frutescens
Coleus
Salvia
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Concentratie 0.05 % parathion
Plant Products
(poeder)

Plant Protection

Bayer E 605 f

Asparagus
plumosus
Begonia semperflorens
Chrysanthemum
frutescens
Coleus
Dahlia
Lobelia
Salvia

goed, maar gevlekt
een aantal oude
bloemen gevlekt
—• (ontbreekt)

goed
bloemen
beschadigd
goed

goed
bloemen beschadigd

goed, maar gevlekt
goed, maar gevlekt
goed, maar gevlekt
goed, maar gevlekt,
bloemen onbruikb.

goed
goed
goed
goed, ook de
bloemen

goed
goed
bloemen beschadigd
goed, ook de
bloemen

goed

Concentratie 0.25 % parathion
Plant Products (poeder)

Bayer E 605 f

Asparagus plumosus
Begonia semperflorens

goed, behoudens vlekken
alle bloemen verbrand

Chrysanthemum frutescens
Coleus
Dahlia
Lobelia

goed, behoudens vlekken
goed, behoudens vlekken
goed, behoudens vlekken
— (afwezig)
goed, behoudens vlekken
bloemen vrij erg verbrand. Vlekken
goed, behoudens vlekken
bloemen verbrand
vlekken
Alles vol vlekken van het
spuitresidu

goed
alle. bloemen verbrand,
bladeren gedeeltelijk
goed
goed
goed
alle bloemen verbrand;
blad enigszins
een deel der bloemen verbrand. Verder goed
goed
— (afwezig)

Pelargonium zonale
Salvia
Sinningia
Algemeen

v

Uit deze proeven zijn de volgende conclusies te trekken:
a. bladbeschadiging treedt niet gemakkelijk op, zelfs niet bij onpractische hoge concentraties (maar zie ook varens, pag. 63);
b. bloembeschadiging kan optreden, zelfs bij zeer lage concentraties,
maar de soorten zijn op dit punt zeer verschillend (zie ook Amerikaanse anjer. Begonia, Cyclamen);
c. verspuitbare poeders laten een storend residu achter en zijn daarom
of niet of alleen in zeer lage concentraties te gebruiken op een gewas
dat spoedig markt-klaar moet zijn.
Nawerking spuitmiddel.
Als een belangrijk voordeel van parathion werd opgegeven, dat het
een aanzienlijke nawerking zou bezitten, zodat insecten of mijten, die
lange tijd na een behandeling op een behandeld gewas terechtkomen,
gedood zouden worden. Om dit te controleren werd een eenvoudig
proefje genomen waarbij spintmijten geplaatst werden op rozenbladeren
(drijvend op water), geplukt op verschillende tijdstippen na een bespuiting met 2 g/l, 1 g/l en 0.5 g/l van een 25 % parathion bevattend
verspuitbaar poeder of met 1 cc Lirohex-extra per 1250 cc water
(een T.E.P.P. bevattend middel). Een dag nadien werden de levende
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en dode mijten geteld. Bladeren geplukt één dag na de behandeling
gaven een volledige sterfte bij 'gebruik van de hoogste concentratie;
een grote, zij het onvolledige bij de beide lagere en een even grote
sterfte als de onbehandelde na de behandeling met T.E.P.P. Bladeren
geplukt 3 dagen na de behandeling gaven slechts een geringe sterfte
meer te zien, evenals de na 4 dagen geplukte.
Er is dus in tegenstelling tot T.E.P.P. een nawerking, die echter in
dit geval niet langer dan een paar dagen duurt. De behandelde planten
stonden buiten en het weer was warm.
Vernevelen parathion.
Enige proeven konden worden genomen met een apparaat, gebruikt
door de C.T.A.V. om parathion in loondienst te vernevelen. Dit apparaat bestaat uit een verfspuit, in het reservoir waarvan de benodigde
hoeveelheid parathion wordt gebracht (verdund met een organisch oplosmiddel). De benodigde druklucht wordt geleverd door een pomp aangedreven door een electromotor merk „Lilliput".
Men kan met dit apparaat de parathion-oplossing fijn vernevelen.
De nevel blijft lange tijd in een behandelde kas hangen. Enige behandelingen toegepast in de practijk werden bijgewoond en de resultaten
gecontroleerd, waarbij bleek, dat goede resultaten tegen bladluis en spint
op rozen en anjers te bereiken waren zonder schade aan het gewas.
Tegen spint was het resultaat op roos niet in alle gevallen bevredigend.
De mislukking in enkele gevallen moet waarschijnlijk aan te lage temperatuur worden toegeschreven. Beschadiging werd in 1948 alleen geconstateerd in één geval, waar bleek dat de nevelstraal het gewas direct
geraakt had. Bij een proef (zie onder Roos, pag. 58) bleek deze beschadiging kunstmatig op te wekken.
Proeven werden genomen in kas 9 op de Proeftuin, waarbij een aantal
gewassen op hun gevoeligheid voor Parathion in deze vorm werd onderzocht, waarbij de persoon die de verfspuit hanteerde op één plaats
bleef staan en de planten op verschillende afstanden werden opgesteld.
De eerste groep stond vlak voor de plaats waar verneveld werd, de
tweede op 5 m, de derde j p 10 m en de vierde op 15 m afstand. Bij
beide proeven, welken genomen werden, werd de nevelstraal over de
planten heen gericht. Tevens werd op deze wijze bepaald op welke
afstand van de spuiter nog een voldoende werkzaamheid tegen spint
werd verkregen. Gebruikt werd per 100 m 3 kasinhoud de eerste maal
50 cm 3 van een oplossing die 1 0 % technisch parathion in aceton bevatte, de tweede maal 40 cm 3 . De zichtbare nevelwolk drong tot 12 m
van de spuiter door tijdens de bewerking. De op een op afstand van
15 m geplaatste anjerplant aanwezige spintmijten werden echter in beide
gevallen nog alle gedood. Een kas van normale breedte kan men dus
zeker zonder bezwaar in één arbeidsgang, waarbij men door het middenpad loopt, met de gebruikte apparatuur of een daarmee overeenkomende, behandeld worden.
Beproefd werden de planten:
Amerikaanse anjer, ras Peter Fisher (bloemen),
Begonia, V a n der Meer's Glorie (bloeiend),
Begonia Exquisite (bloeiend).
Begonia Eges Favorite (bloeiend),
Begonia rex,
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Campanula isophylla Mayi (jonge plant),
Codiaeum (Croton, 2 rassen),
Cyclamen Donkerrood,
Cyclamen W i t ,
Cyclamen (diverse lichtgekleurde rassen).
Aan de andere zijde van het pad bevond zich ter hoogte van de eerste
twee groepen (0 en 5 m afstand) een partij Nephrolepis exaltata.
De resultaten waren de volgende:
1. bladbeschadiging van betekenis trad alleen op bij de Nephrolepis
(dorre bladpunten, later afvallen van de blaadjes). Op Begonia rex
in de groepen op 0 en 10 m afstand werden enkele verdachte vlekjes
gevonden;
2. de bloemen van de anjer waren overal onbeschadigd;
3. bij Begonia en Cyclamen trad bloembeschadiging op, die in alle
gevallen ernstig was in de groep vlak bij de spuiter en afnam naarmate de afstand groter werd. In de groep op 10 meter waren alleen
de bloemen van de Cyclamen Donkerrood (die duidelijk het gevoeligst waren) zwaar beschadigd en de bloemen van Eges Favorite
licht.
Gezien de onmogelijkheid om in de practijk in normale potplantenkassen een afstand van ongeveer 10 meter voor de planten te bewaren,
kunnen we uit deze proeven de conclusie trekken dat vernevelen van
Parathion op deze wijze bij bloeiende Cyclamen of Begonia's niet uitvoerbaar is.
Aansluitend aan deze proef werd beide malen kas 9, naast kas 10
gelegen, op normale wijze behandeld met de nevelspuit. Hierin bevonden zich Amerikaanse anjers en Bouvardia's. Deze ondervonden beide
keren geen schade, behalve op één plaats waar de spuit even gelekt had
en zodoende vloeistof op de planten was gekomen. Daar trad ernstige
verbranding op.

ONKRUIDBESTRIJDÏNG
door A. v. d. Nes
In aansluiting op het oriënterend proefje „in 1947 (zie jaarverslag
1947, pag. 91) en mede op verzoek van enige kwekers werden dit jaar
proeven genomen om onkruid op seringenakkers met chemische middelen te bestrijden.
Twee groepen van middelen leken ons hiervoor in aanmerking te
komen, n.1.groeistoffen, welke een selectieve werking vertonen en nadat
ze op het onkruid gebracht zijn, door deze worden opgenomen, waardoor een dermate ernstige vergroeiing veroorzaakt wordt, dat het onkruid na verloop van tijd afsterft en kleurstoffen, welke door chemische
verbranding alle kruidachtige plantengroei doden.
V a n eerstgenoemde groep werden naast elkaar drie merken gebruikt,
welke willekeurig gekozen waren, van de laatste één, n.1. Nipton. Van
die middelen, waarvan bij oriënterende proeven gebleken was dat er
een mogelijkheid in schuilde, werd bij latere proeven de concentratie
op halve sterkte genomen om op deze wijze vast te stellen, waar de
grens voor een afdoende werking lag.
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Ons lijstje van gebruikte middelen zag er als volgt uit:
Groeistoffen: 1. Chipman Brand
0.2 %
2. W e e d no More
0.12%
3. W e e d no More
0.06%
o,o
4. Agroxone
1
Kleurstoffen: 5. Nipton
0.5 %
6
0.25%
De proefveldjes, waarop bovengenoemde middelen geprobeerd werden, zijn als volgt te beschrijven:
a. akker oude seringenstruiken, waartussen vrij veel distels, variërend
in grootte van 4—15 cm, benevens pollen muur (Stellaria media);
b. hoek tweejarige veredelde struikjes. Op deze akker was de grond
bedekt met jonge muur ter hoogte van 4 à 5 cm;
c. akker oude struiken, waarop pollen muur, Kruiskruid en z.g. zaaigras;
d. braakliggend terrein met distels, Kruiskruid en oude pollen muur en
gras.
*
Het gewas werd door middel van een kasspuit bespoten, terwijl de
hoeveelheid gebruikte vloeistof ca. 1 liter per 20 m2 bedroeg.
Er dient op gewezen te worden, dat men ervoor zorgen moet, alleen
het onkruid te bevochtigen, daar hier van een selectieve werking geen
sprake is omdat èn de sering èn de meeste onkruiden tweezaadlobbig
zijn, dit in tegenstelling met het gebruik van groeistoffen op granen en
grasland, waar mén wel te maken heeft met eenzaadlobbige cultuurgewassen en tweezaadlobbig onkruid. Bij de kleurstoffen is voorzichtigheid nog meer geboden, daar deze stoffen op ieder gewas, wat ermede
bespoten wordt, verbranding veroorzaken.
Het verloop der proeven was als volgt:
Proefveld a. De kleurstoffen veroorzaakten reeds na een dag zowel bij
distels als bij muur algehele verbranding van de bovenaardse delen. Bij de muur was dit voldoende om de gehele
plant te doen afsterven doch de distels, van welke de
stevige wortels dus niet werden aangetast, liepen na enige
tijd weer uit, zodat het resultaat gelijk stond met afschoffelen, en het onkruid niet afdoende werd bestreden. Bij
de met groeistoffen bespoten onkruiden deden zich na
enige dagen abnormale groeiverschijnselen voor. Blad en
stengels werden krom en begonnen te krimpen. De muur
herstelde zich echter na verloop van tijd, zodat wel een
zekere groeiremming optrad, doch het onkruid niet werd
gedood. Bij de distels werden echter ook de wortels aangetast. Na circa een week waren deze bruin en begonnen
te rotten, zodat hier de bestrijding wel afdoende was.
Proefveld b. Hier betrof het alleen jonge muur. Ook hier waren de met
kleurstof bespoten planten na verloop van korte tijd totaal
verbrand, terwijl het verloop bij de groeistoffen was als
op a.
81

Proefveld c. Op dit veldje kwam ook Kruiskruid en zaaigras voor. Hei
Kruiskruid gedroeg zich ongeveer als de muur, dus algehele verbranding met kleurstof, kromgroeiïng waarna herstel bij de groeistoffen. Het zaaigras werd door geen van
de beide middelen afdoende bestreden, wat in hoofdzaak
te wijten is aan de spitse vorm van het blad, en de waslaag waardoor dit onkruid practisch niet bevochtigd wordt.
Proefveld d. Op dit veldje groeiden zowel muur, Kruiskruid, zaaigras
als distels. Het verschil was echter, dat de onkruiden
ouder waren dus meer weerstand boden. Dit kwam ook
tot uiting in het feit, dat de vergroeiing nadat met groeistoffen gespoten was minder hevig was als op de vorige
proefveldjes en enige grote distels de dans ontsprongen.
V a n de kleurstof veroorzaakte alleen de hoogste concentratie algehele verbranding. Het beste resultaat werd dus
verkregen, als het onkruid nog klein en in volle groei was.
In het algemeen kan nog opgemerkt worden, dat de kleurstoffen sneller werkten dan de groeistoffen. Bij zonnig weer trad reeds na enige
uren verbranding op,*terwijl de werking van groeistoffen pas na een of
meer dagen te zien was.
W a n n e e r op zeer jong onkruid gespoten werd, was een concentratie
van 0.25 % bij het gebruik van Nipton voldoende. Op ouder onkruid
dient men echter zeker 0.5 % 'te gebruiken. Bij de bestrijding van distels
met groeistoffen bleek dat W e e d no More 0.06 % niet geheel voldoende
was, de andere concentraties echter wel.
Beschadiging op de seringen werd niet waargenomen, ook niet bij
het trekken van een partij, welke van een akker kwàm, die in de zomer
tweemaal met Nipton^onkruidvrij was gemaakt. W e l was opgevallen,
dat het land langer „schoon" bleef dan na het wieden.
Conclusie:
Ie. Op distels gaven de groeistoffen afdoende resultaat, terwijl dit op
de andere onkruiden (behalve gras) met kleurstof ook het geval
was.
2e. De bestrijding is doeltreffender naarmate het onkruid kleiner is.
3e. Het meest gunstige tijdstip van bespuiten is voor kleurstoffen de
ochtend van een zonnige dag, wanneer het windstil weer is. Groeistoffen kunnen ook met bedekte lucht verspoten worden mits de
temperatuur niet te laag is.
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