INLEIDING
Het verslag over 1943 is wederom verschenen en kan ik U
hierbij aanbieden.
Het geheel heeft een kleine uitbreiding ondergaan. Ik hoop
dat het mogelijk is op dezen ingeslagen weg voort te gaan.
Het onderzoek is ook in 1943 op onvermoeide wijze voortgezet. Door gebrek aan materiaal is ook de Proeftuin beperkt
geworden in zijn plannen. Toch mocht hij van alle kanten een
volle medewerking ondervinden, omdat een ieder begrijpt, dat
juiste proefnemingen de basis vormen voor gestadigen vooruitgang van onze bloementeelt.
Ook dit jaar raad ik belangstellenden kweekers aan den Proeftuin te bezoeken, omdat er altijd weer iets is, waarmee zij hun
voordeel kunnen doen.
Tusschen bestuur, onderzoekers, tuinpersoneel en directeur
heerschte een prettige verstandhouding, hetgeen de liefde tot
het werk sterk bevordert. Alleen door volledige en vlotte samenwerking is het mogelijk iets goeds tot stand te brengen.
Al dengenen, die bijgedragen hebben om dit jaarverslag tot
een goed geheel te brengen, zeg ik hierbij gaarne dank.
De Directeur,
Ir. G. W. v. d. Helm.

FINANCIEEL OVERZICHT
Evenals het voorgaande jaar was 1943 voor den Proeftuin in
financieel opzicht zeer gunstig. Hoewel ook het halve bedrijf
voor het kweeken van groenten was omgezet, mochten de ontvangsten toch met ƒ10909,24 stijgen, wat in hoofdzaak te danken was aan den grooteren verkoop van zaden en planten.
Door vermeerdering van personeel stegen ook de uitgaven
aan loonen en sociale lasten, wat echter niet verhinderen kon,
dat de reserves voor verschillende doeleinden nog flink de
hoogte ingingen.
Ondanks het normale beeld, dat de balans te zien geeft, zou
het bestuur den post „niet uitbetaalde aandeelen" gaarne zien
verdwijnen.
Hoewel reeds op verschillende manieren gepubliceerd werd,
dat alle aandeelen aflosbaar gesteld zijn, zijn er nog steeds aandeelhouders, die hier geen gebruik van maken.
De ontvangst der verschillende subsidies, waarvoor we de
betrokken instanties dank zeggen, evenals de aflossing der hypotheekschuld, vonden weer op regelmatige wijze plaats.
De Penningmeester,
N. van Erk.

B A L A N S VAN DEN PROEFTUIN TE
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Gebouwen:
Debet.
Proefkas . .
Garage
Kassen
Bedrijf Stommeerkade . . . . .
Obligaties C.A.V
Kas, Bank en Giro
. . . .
Belegde Reserve Nieuwbouw
„
„
Diversen
Debiteuren
Credit.
Aandeelen uitgeloot, niet uitbetaald
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Crediteuren
Afschrijving Proefkas
. . . .
„
Bedrijf Stommeerkade
„
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. . . .
„
Bouw Proefkas . . .
„
Diversen . . . . . .
„
Vernieuwing Bedrijf . .
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„
1.—
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ƒ 780.—
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,
60.—
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,10000.—
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BESTUURS- EN
VEREENIGINGSAANGELEGENHEDEN
In het afgeloopen jaar werden 21 bestuursvergaderingen gehouden, waarvan 2 met commissarissen en adviseurs.
Aan de vergaderingen met commissarissen en adviseurs werd
een bezoek aan den tuin verbonden, waardoor alle belanghebbenden in nauw contact met de loopende proeven blijven. Bovendien wordt om de veertien dagen een vergadering van adviseurs
enwetenschappelijk personeel gehouden,waarbij loopende proevenworden besproken en plannen voor te nemen proeven worden
opgemaakt.
De besprekingen met de verschillende veilingen om te komen
tot een collectieve aansluiting hebben tot resultaat gehad, dat de
volgende veilingen zich hebben aangesloten: C.A.V. met 450,
Bloemenlust met502,Bloemkweekersvereeniging „Flora" te Beverwijk met216en Gooische Bloemen- en Plantenveiling te Hilversum
met 25 leden, zoodat ons ledental op het oogenblik 1220 bedraagt.
De Amsterdamsche Veiling heeft besloten voorloopig een jaarlijksche subsidie te geven.
Het bestuur ondervond geen wijzigingen en is als volgt samengesteld:
Voorzitter: G. Buskermolen;
Secretaris: P. J. Joore;
Penningmeester: N. v. Erk;
Leden: C. Tas Wzn.,W. D. Maarse Kzn.
Commissarissen:
Gemeente Aalsmeer: J. Alderden Dzn.;
C.A.V.: P.de Bruyn, D. Man;
Bloemenlust: W. v. Leeuwen Wzn., J. v. Zijverden;
A.T.B.: J. C. M. Mensing.
Adviseurs:
Dr. J.W. M. Roodenburg;
Ir. G. S. van Marie;
C. J. Augustijn;
A. Buisma;
J. Seffinga;
K. Zwartendijk.
De Secretaris,
P. J. Joore.

PERSONEEL
De wetenschappelijke onderzoekingen werden ook dit jaar gedaan door Dr. J. W. M. Roodenburg en Ir. G. S. v. Marie, terwijl
de kas-assistent P.v. d. Zwaard hen in hun werkzaamheden
bijstond.
Half December werd mej. A. M. v. d. Sman als phytopatholo-

gisch assistente aangesteld voor het onderzoek van schimmelziekten. J. P.Zwartelé verrichtte evenals de voorgaande jaren het
grondonderzoek.
De werkzaamheden op het bedrijf werden onder leiding van
den chef K. Zwartendijk uitgevoerd door J. Meester en W . Cornelisse. In den loop van het jaar werd W. Belgraver als knecht
aangesteld, terwijl tevens enkele leerlingen van de Tuinbouwschool op den tuin werkzaam waren.
In de samenstelling van het personeel van den Tuinbouwvoorlichtingsdienst, welke weer in nauw verband met den Proeftuin
stond, kwam eenige wijziging. De heer J.Seffinga werd benoemd
tot leeraar van de Tuinbouwschool, terwijl de heer P.J. H. N.
Adolfs als hoofdassistent werd aangesteld.
Het personeel van dezen dienst is nu als volgt samengesteld:
Consulent:
Ir. G. W. v. d. Helm
Hoofdassistent: P.J. H. N. Adolfs
Assistenten:
J. Bakker
A. Mulder
W. v. Marsbergen
J. P. v. d. Berg
J. v. d. Vegte
J. Marskamp
C. J. Fontijn
Typistes:
H. W. Kok
S. v. Hoogdalem *)
T. de Jonge

ONDERZOEKINGEN
A m e r i k a a n . 5 c h e A n j e r s (Dianthus Caryophyllus hybr.).
Behandeling van stek met bestrijdingsmiddelen.
Gezocht wordt naar een werkwijze waardoor het mogelijk is,
ook als het gesneden stek niet vrij van spint is, spintvrije jonge
anjerplanten te verkrijgen. Het meest voor de hand liggend is een
ontsmetting van het onbeworteld stek, daar dit, indien uitvoerbaar, verreweg den minsten arbeid en materiaal zou vragen.
Vooraf dient dan echter nagegaan te worden de invloed die
de te gebruiken middelen op de beworteling hebben. In den
herfst 1943 zijn hierover uitvoerige proeven opgezet. Deze zijn
nog niet afgesloten. Als resultaat kan thans echter reeds worden
vermeld:
a. De volgende middelen zijn in de aangegeven concentratie
geheel onbruikbaar, daar ze blad of stengel ernstig beschadigen:
Californische pap, 4 % en sterker.
Kaliumtrisulfide,4 % en sterker.
Vruchtboomcarbolineum, 1 % en sterker.
*] Sinds 15 December op haar verzoek eervol ontslagen.

Begassing met:
Tetrachlooraethaan (beproefd 50 cc/m3).
Aethylacetaat (beproefd 100 cc/m 3 ].
Methallylchloride (80 cc/m 3 en meer).
b. De minerale-olie-emulsie Shell-Z-E-60 vernietigde in concentraties van 1 °/o,2°/oen4°/o de waslaag volkomen,zonder dat
dit overigens schadelijke gevolgen had. De planten worden
echter felgroen, hetgeen in de practijk wel een bezwaar zal zijn.
c. Alle tot nu toe onderzochte behandelingswijzen gaven een
onbevredigend bewortelingspercentage te zien. Het is echter nog
niet uitgemaakt of dit aan de gebruikte middelen of aan de wijze
van aanwending ligt.
Ir. G. S. van Marie.
Enquête Spintbestrijding.
Om een inzicht te krijgen in de werkwijze van de practijk bij
de bestrijding van spint in anjers, werd hiernaar in Augustus een
rondvraag ingesteld bij een 25-tal bedrijven. Hierbij bleek dat
practisch op alle bezochte bedrijven van de kunstmatige verdamping van naftaline gebruik gemaakt wordt. De wijze van toepassing vertoont echter groote verschillen; ieder werkt eigenlijk
op zijn eigen manier. Te noemen vallen de volgende punten.
1. De warmtebron. De overgroote meerderheid werkt met
petroleum of electriciteit. Sporadisch komen daarnaast carbid en
stoom (verwarmingspijpen) voor, terwijl enkele kweekers opgaven
vroeger kaarsjes te hebben gebruikt.
Het oordeel over de waarde der verschillende systemen loopt
zeer uiteen. De indruk is verkregen dat het gekozen systeem niet
beslissend is voor het resultaat. De ervaring die men met een bepaald apparaat heeft, speelt zeker een groote rol.
2. Het aantal pannen per oppervlakte-eenheid. Dit liep uiteen
van 13—24 per 1000 m 2 ; 18—22 kwam veel voor.
3. De hoeveelheid naftaline per pan. Samen met 2 zou dit
gegevens hebben kunnen leveren voor de per m2verdampte naftaline. Veel kweekers bleken echter niet in staat het op te geven,
ze doen de door hen gebruikte pannen eenvoudig vol. In de
gevallen waarin het bekend was, bedroeg het % — I K kg. naftaline per pan.
4. De tijdsduur van het verdampen. Deze loopt uiteen van
4 tot 9 uur.
5. Het tijdstip van den dag waarop begonnen wordt, loopt
ook uiteen. Het meest gebruikelijk is kort na den middag.
ó. De temperatuur. Over de toelaatbare maximumtemperatuur loopen de meeningen zeer uiteen. Sommigen wenschen die
niet hooger dan 110° F., anderen beweren zelfs boven 125° F.

geen schade geconstateerd te hebben. M.i. zijn deze gegevens
zeer onbetrouwbaar, daar als regel niet voldoende aandacht
wordt geschonken aan de wijze van ophanging van den thermometer. Wordt deze bijv. direct door de zon bestraald, dan wijst
hij veel te hoog aan.
Het minimum waartoe de temperatuur mag dalen vóór men
genoodzaakt is de behandeling stop te zetten,varieert van 70° F.
tot 90° F. met één van 100° F.en één die 55—<S0° F. opgaf.
7. Het aantal malen dat men de behandeling verricht, verschilt
zeer. Sommigen passen het middel slechts toe als het beslist noodzakelijk is en reeds spint optreedt, anderen beschouwen het als
een normalen cultuurmaatregel die zij vaak toepassen. Sommige
bedrijven gaven op het in den zomer zoo vaak te doen als het
weer en het beschikbare materiaal toelieten.
8. Het tijdvak waarin met naftaline gewerkt wordt varieert
bij hen die geregeld naftaline toepassen niet veel. Als het weer
het toelaat is het April-October.
9. Bestrijden van spint met water naast de naftaline. Sommigen
achten dit niet noodig, anderen alleen op de meest bedreigde
plaatsen, weer anderen doen het geregeld.
Onder de laatsten zijn er die geregeld spuiten vóór de naftalineverdamping, anderen die het erna doen.
10. De bereikte resultaten. Het oordeel hierover is uiteenloopend. Met zekerheid zijn, tengevolge van de groote variatie in
behandeling bij het toch nog vrij beperkte aantal gevallen, geen
factoren aan te wijzen die hiervoor van doorslaggevende beteekenis zouden zijn. Over enkele punten die er zich goed voor
leenen, zullen proeven genomen worden.
Ir. G. S. van Marie.
Phialophora-ziekte.
Kunstmatige besmetting met Phialophora cinerescens, den verwekker van de bekende anjerziekte, werd uitgevoerd bij beworteld stek van 9 anjervariëteiten. Gebruikt werd een V/i jaar oude
isolatie van de schimmel,welke blfjkbaar niet krachtig meer werkzaam was. Toch was reeds na 2 H maand, begin Mei, een zieke
plant te vinden bij Charming en Orchid Beauty. Het meest aangetast bleek later in Juni/Juli Charming; dan volgden Eleanor en
Orchid Beauty, terwijl King Cardinal, Peter Fisher en Bonanza
slechts één enkele maal ziek werden. Niet ziek nog waren eind
Juli Garnet's Beauty, Vivian en Puritan.
Op grond van een bedrijf waar 2 jaar geleden Phialophorazieke anjers gestaan hadden en waarop sindsdien twee maal
tomaten geteeld waren,gelukte het niet jonge anjerplanten (Maytime) weer ziek te laten worden. Na 7 maanden was in de stengels geen Phialophora-aantasting te vinden,zoodat verondersteld
mag worden, dat deze grond niet meer besmet was.
Dr. J. W. M. Roodenburg.

Kruisingen.
Ook dit jaar werden enkele anjerkruisingen verricht. De groote
moeilijkheid die we bij het bestuiven ondervinden, is het verkrijgen van stuifmeel. Erzijn nl. veel variëteiten die geen of onvoldoende stuifmeel geven,vandaar dat men zich tot de variëteiten
moet beperken, die voldoende stuifmeel geven. In den zomer van
1942zijn de volgende kruisingen verricht:
1. Garnet's Beauty é X Eleanor Ç . De bedoeling van deze
kruising is een Eleanor met den stevigen stengel van Garnet's
Beauty.
2. Charming ° X Eleanor £ • De bedoeling van deze kruising is,
een Charming te verkrijgen met een minder gedrongen groei.
3. Puritan (wit) + X Garnet's Beauty (donkerrood).
Deze laatste niet zoozeer met een speciale bedoeling, doch
alleen om te zien welk resultaat verkregen wordt.
Over 't algemeen is de bestuiving goed gelukt; op een enkele
uitzondering na heeft overal zaadvorming plaats gehad.
Op 28 October 1942 zijn de kruisingen uitgezaaid.
Het zaad bleek een goede kiemkracht te bezitten, vrijwel alle
zaden kwamen tot ontwikkeling. Na het verspenen in Dec. 1942
konden de zaailingen in Mei 1943 uitgepoot worden.
Tot nu toe ontwikkelen de planten zich normaal, voor verdere
beoordeeling zullen we eerst den bloei moeten afwachten.
P. v. d. Zwaard.
Bego nia's. (Winterbloeiende hybriden).
Mijtenbestrijding.
Ter bestrijding van de mijt Tarsonemus latus Banks op Begonia
(zie hiervoor jaarverslag 1941 p. 12—14) werd in den winter
1942-1943 een uitgebreide proef genomen.
Op ló December 1942 werden kunstmatig besmette Begoniaplanten, welke 15 December afgesneden waren, met een zevental
middelen behandeld. Alle planten waren vóór de behandeling
duidelijk aangetast, behalve een tiental Optima's welke gebruikt
worden voor een proef met preventieve zwavelbehandeling. Alle
planten werden in één tablet opgesteld,de verschillende objecten
gescheiden door hooge glasruiten. De partij ontving dagverlenging door middel van kunstlicht en werd na het toepassen van de
te onderzoeken middelen niet meer met bestrijdingsmiddelen behandeld. Aan het laatstvermelde feit is het toe te schrijven dat
bladluizen en thripsen de gelegenheid kregen storend op te
treden. Op 3 Februari 1943 werd het resultaat gecontroleerd.
1. O n b e h a n d e l d : 5 Optima:4 zwaar aangetast, 1 licht
aangetast. 5 President: 3 zwaar aangetast, 2 licht aangetast.
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2a. N ico t i ne: 5 President gedompeld in0,4% nicotine met
0,1°/o uitvloeier. Onbeschadigd door behandeling; alles zwaar
aangetast.
2b. N i c o t i n e : 5 President gedompeld in 0 , 2 % nicotine
met 0,05% uitvloeier. Onbeschadigd door behandeling; alles
zwaar aangetast.
3a. B e g a s s i n g m e t M e t h a l l y l c h l o r i d e : 8 Optima:80gram per m 3 ;temperatuur 13—15° C.;ó uur. Na een paar
dagen hebben de planten een iets bleek uiterlijk en hangen
enkele bladeren slap. Later isvan beschadiging niets meer te zien.
5 planten waren mijtvrij, 1 was niet te beoordeelen door thrips,
1 verdacht en 1duidelijk door mijten aangetast.
3b. B e g a s s i n g m e t M e t h a l l y l c h l o r i d e : 40 gram
per m 3 ; temperatuur 13—16,5° C ; 6 uur. Onbeschadigd. 5 President: 2 duidelijk aangetast,2 mijtvrij, 1niet te beoordeelen (thrips
en luis). 5 Optima: mijtvrij.
4. B e g a s s i n g m e t M e t h y l b r o m i d e : 20 gram per
m 3 ; temperatuur 15—17° C ; ó uur. Onbeschadigd. 5 President:
mijtvrij. 5 Optima: mijtvrij.Thrips en luis komen wel voor.
5a. Ka Ii um t risuIf i d e; 1 % oplossing; na enkele dagen
eenige verbrande bladeren.5 President: 4 planten mijtvrij, 1 plant
met mijten.
5b. K a Iiumt risul î i d e; 0 , 5 % oplossing; onbeschadigd.
Door luisaantasting niet meer te beoordeelen.
óa. Ka Ii ummo no suIf i d e; 1 % oplossing;5 Optima: na
enkele dagen eenige verbrande bladeren. Door luisaantasting
verder niet te beoordeelen.
6b. K a l i u m m o n o s u l f i d e ; 0,5% oplossing;5 President:
onbeschadigd. Door luisaantasting verder niet te beoordeelen.
7a. C o s a n ; 0 , 6 % ; 5 President: onbeschadigd; 4 mijtvrij, 1
duidelijk aangetast. Thrips aanwezig.
'
7b. C o s a n ; 0 , 3 % ; 5 Optima: 1 mijtvrij,! zwaar aangetast,
1 verdacht, 2 niet te beoordeelen wegens luis en thrips.
8a. S t u i f z w a v e l a l s b e s t r i j d i n g s m i d d e l ; reeds
ernstig door mijten aangetaste planten (5 Optima en 5 President]
flink gezwaveld; onbeschadigd en alle mijtvrij.
8b. S t u i f z w a v e l a l s v o o r b e h o e d m i d d e l ; uitgegaan van 5 planten Optima die niet duidelijk aangetast waren,deze 16 December gezwaveld; 23 December opnieuw besmet
door het opleggenvan blaadjes van Baardse'sWonder bezet met
talrijke mijten; resultaat: niet aangetast.
8c. C o n t r o l e op 8b; 5 planten Optima als bij 8b; niet gezwaveld; 23 December besmet met hetzelfde materiaal en op

dezelfde wijze als 8b; resultaat: 2 ernstig aangetast, 1 tamelijk
ernstig, 2 mijtvrij (wel iets thrips).
Afdoende bleek dus alleen bestuiven met zwavel en begossen
met methylbromide. Zoodra weer voldoende besmet materiaal
aanwezig is,zullen de proeven hiermede voortgezet worden. De
begassing met methylbromide is voor toepassing op groote
schaal in de practijk nog niet rijp. Anders staat het met de bestuiving met zwavel, daar dit middel zeer eenvoudig toe te passen is,
terwijl tegen de behandeling van moerplanten met zwavel geen
bezwaren bestaan.
Daar anderzijds de moerplanten de voornaamste bron van
besmetting vormen (zie jaarverslag 1942 p. ó), kan iederen
Begoniakweeker worden aangeraden alle moerplanten als voorbehoedmiddel tegen mijtenaantasting te zwavelen.
Ir. G. S. van Marie.
Daglengteproeven met grootbloemige hybriden.
Zie onder Daglengteproeven.
Invloed van de temperatuur op bladstek van Ege's Favorite.
Z^e onder Temperatuurproeven.
Groeistoffen.
Zie onder Stekken met groeistofpoeders.
Kruisingen.
In den loop van den nazomer werd getracht zaad te winnen
van grootbloemige winterbloeiende Begonia's. Hiervoor werden
gebruikt de variëteiten Optima, Exquisite en President. Deze werden onderling met elkaar gekruist. Hiernaast werden nog gekruist
B. Weltoniensis ° X B. tuberhybrida grandiflora plena (donkerrood). Na de bestuiving ontwikkelde zich het zaad, dat begin
October geoogst werd. 23 October 1942 werd al het zaad uitgezaaid.
De eerstgenoemde kruisingen, dus die van Optima, Exquisite
en President kwamen niet op, daar dit zaad,zooals door ons verwacht werd, niet kiemkrachtig bleek te zijn.
Van de tweede kruising kwamen ongeveer 20 plantjes tot ontwikkeling.
Deze zijn gedeeltelijk onder kunstlicht den winter overgehouden
en kwamen in den loop van dit jaar in bloei. De eerste indrukken
van deze zaailingen waren niet ongunstig. De bloemen waren
over 't algemeen intens rood van kleur en verschilden onderling
weinig. De beste planten werden aangehouden om stek te winnen, terwijl van andere planten na onderlinge kruising opnieuw
zaad werd gewonnen. De planten zullen het komende jaar
opnieuw beoordeeld worden.
P.v. d. Zwaard.
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B o u v a r d i a hybriden.
Overwintering van moerplanten.
Daar de overwintering van Bouvardia's groote moeilijkheden
oplevert, zal nagegaan worden welke wijze van overwinteren de
juiste is.
Destektijd op 22Maart was eigenlijk te laat, maar leverde voor
den aard van de proef geen bezwaar op. Bij een juisten stektijd
kunnen echter in een zomerseizoen meer bloemen gesneden
worden.
Het eerste gedeelte van het stek werd 8 Juni opgepot in pot
no. 11; het tweede gedeelte in pot no. 14.Als grondmengsel werden gebruikt 2 deelen Aalsmeersche molm, 1deel scherp zand en
1 deel ruige mest.
De potten werden ingekuild in een grondrabat met Wilnisser
grond op een afstand van 25 bij 25 cm. Op 5 Augustus werd de
geheele partij dieper gekuild. De groei en bloeirijkheid waren
goed, hoewel veel hinder werd ondervonden van thrips en witte
vlieg.
De planten werden op drie manieren behandeld.
a. blijven gekuild staan op dezelfde plaats.
b. worden opgezet bij 65° F. om stek te winnen.
c. blijven in pot boven den grond staan.
J. Bakker.
Groeistoffen.
Zie onder Stekken met groeistofpoeders.
C h r y s a n t (Chrysanthemum indicum).
Bestrijding van bladaaltjes.
Ook in 1942 werden weer, in samenwerking met den heer
C.J.Augustijn,ambtenaar van den P.D.alhier, eenige proefvelden
opgezet (drie in De Kwakel en één op den Proeftuin), teneinde
na te gaan of de aantasting van den chrysant door bladaaltjes
(Aphelenchoïdes ritzemabosi) door cultuurmaatregelen te verhinderen is. In tegenstelling tot de vorige jaren trad er dit jaar
een flinke aantasting op,zoodat een goede beoordeeling van de
waarde van de toegepaste werkwijzen mogelijk was. Door uittellen van het percentage aangetaste planten vóór het binnenbrengen werden onderstaande resultaten verkregen.
1. Proefveld G. W . Voorn, Boterdijk 78, De Kwakel.
Invloed bemesting:
Onbemest . .
Bemest volgens normaal advies
Bemest met extra stikstof, fosfaat en kali . . . .
Bemest met extra stikstof
Invloed plantafstand en drainage:
Ongedraineerd, afstand 26 X 26 cm
Gedraineerd, afstand 26 x 26 cm
Ongedraineerd, afstand 35 X 35 cm
Invloed afstroopen onderste blad:
Niet afgestroopt

20,4%
17,9%
18,2%
11,8%
23,6%
22,7%
4,9%
28,0 %
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Afgestroopt
.. >'22,7-,%
Invloed andere maatregelen:
Bodembedekking met turfmolm
, . 26,1 %
Vaselinering om stengel
. 28,4%
Lijmring om stengel
25,0°/o
Onbehandeld . . . . . . . . . . . . . .
.21,9%
Het eenige punt waar iets in zit, is de wijde plantafstand; Men
bedenke echter dat op dezelfde oppervlakte onderstaande aantallen planten gekweekt werden:
Ongedraineerd, afstand 26 X 26 cm: 142 gezonde + 42 zieke.
Ongedraineerd, afstand 35 X 35 cm: 137 gezonde + 7 zieke.
2. Proefveld C M. v.'d. Zaal, Drechtdijk 32, De Kwakel.
O p dit proefveld was de aantasting zoo gering,dat geen betrouwbare conclusies getrokken konden worden.
3. Proefveld R. Zijerveld, Drechtdijk 38, De Kwakel.
Invloed bemesting:
Onbemest
6,2%
Bemest volgens normaal advies
10,8%
Bemest met extra stikstof, fosfaten en kali . . . .
14,3%
Bemest met extra stikstof
9,8%
Invloed plantafstand en drainage:
Ongedraineerd, afstand 27,5 X 27,5 cm
10,0%
Gedraineerd,afstand 27,5 X 27,5 cm
14,1%
Ongedraineerd, afstand 31 X 31 cm
ó^Vo
Invloed afstroopen onderste blad:
Niet afgestroopt . . . . . . .
18,4%
Afgestroopt
3,7%
Invloed andere maatregelen:
Bodembedekking met turfmolm
11,5%
Vaselinering om stengel
3,4%
Lijmring om stengel
19,8%
Onbehandeld
9,4%
4. Proefveld op den Proeftuin.
Invloed bemesting:
Onbemest
54,0%
Bemest volgens normaal advies
54,5 %
Bemest met extra stikstof, fosfaat en kali . . . .
37,9%
Bemest met extra stikstof
45,1 %
Invloed drainage en plantafstand:
Ongedraineerd, afstand 27,5 X 27,5cm . . . .
55,8 %
Ongedraineerd, afstand 35 X 35cm
30,8 %
Gedraineerd, afstand 27,5 X 27,5cm
55,7 %
Drainage langs.veld afstand 27,5 X 27,5 cm . . . 48,1 %
Alleen de resultaten met wijder dan op normalen afstand planten zijn van dien aard dat ze verdere proeven rechtvaardigen.
In de overige behandelingswijzen zit geen perspectief, behalve
misschien in afstroopen van de onderste bladeren.
Ir. G. S. van Marie.

12
Groeistoffen.
Zie onder Stekken met groeistofpoeders.
Verschillende variëteiten met korten dag.
Zie onder Daglengteproeven.
C i n e r a r i a (Cineraria hybr. multiflora nana).
Kortedagbehandeling.
Zie onder Daglengteproeven.
Temperatuursbehandeling.
Zie onder Temperatuurproeven.
C l e m a t i s (C. hybride Prins Hendrik).
Stekken.
Zie onder Stekken met groeistofpoeders.
C r o s s a n d r a (C. undulaefolia).
Temperatuursbehandeling.
Zie onder Temperatuurproeven.
Stekken.
Zie onder Stekken met groeistoffen.
C r o t o n (Codiaeum variegatum Baron James de Rothschild).
Stekken.
Zie onder Stekken met groeistofpoeders.
C y c l a m e n (Cyclamen persicum giganteum).
Cyclamenziekten.
Het is weer eens gebleken, dat men in de practijk vaak geen
juiste voorstelling heeft van wat men noemt „de Cyclamenziekte".
Meestal worden alle ziekelijk uitziende planten beschouwd te
lijden aan deze kwaal. In werkelijkheid echter moeten wij een
reeks van ziekten onderscheiden, waarvan er dan enkele zijn,
welke het meest op den voorgrond treden. Naar onze waarnemingen moeten de volgende ziekteverschijnselen onderscheiden
worden:
1. hartblaadjes met lange stelen en kleine, bleekgroene of
glanzende schijven;
2. onregelmatig, krullerig blad;
3. misvormde bladeren;
4. verschillende bladverkleuringen;
5. ringvormige bladvlekken;
ó. zachtrot van bladstelen;
7. blad- en bloemstelen met bruine insnoering bij den knol;
8. verdroogde bloemknoppen;
9. hartrot en bruine verkleuringen binnen in den knol;
10. zachtrot van den knol;
11. rotting van de wortels met als gevolg bladverlies.
Tot nog toe zijn de door schimmels veroorzaakte ziekten het
meest onderzocht en het blijkt, dat daarbij de meeste schade
veroorzaakt wordt door Botrytis cinerea, welke bij overmatige
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vochtigheid een goede kans heeft de Cyclamen aan te tasten. De
bladeren worden slap en rotten weg; vanuit de aangetaste bladstelen dringt de schimmel in den knol binnen, waarin roodbruine
plekken ontstaan. Ten slotte kan de knol geheel verrotten en de
plant te gronde gaan. De ziekte dient voorkomen te worden
door goede cultuurmaatregelen.
Het zachte knolrot van de Cyclamen wordt door een bacterie
veroorzaakt.
De infectieproeven met verschillende Cylindrocarponschimmels
werden op uitgebreide schaal voortgezet. In geen enkel geval
trad echter een ziekteverschijnsel ten gevolge van deze infecties
op, zoodat wij moeten aannemen, dat de onderzochte Cylindrocarponsoorten voor de Cyclamen niet parasitair zijn, al worden
zij er herhaaldelijk op gevonden.
Pogingen zijn gedaan om de eventueele aanwezigheid van
virus in zieke Cyclamen aan te toonen. Geprobeerd werd het
verschijnsel van misvormde bladeren over te brengen door knolenting of met sap van zieke planten, echter zonder resultaat.
Evenmin gelukte dit met het verschijnsel van ringvlekken.
Dr. J. W. M. Roodenburg.
Cyclamenaanmaakgrond.
Aanmciakgrond.
Bij de proefnemingen met aanmaakgrond voor Cyclamen werd
in voorgaande jaren steeds uitgegaan van de bestaande grondmengsels zooals deze op de bedrijven werden gebruikt, waarbij
werd getracht door verbetering van een aantal ongunstige factoren een beter grondmengsel te verkrijgen. Hierdoor werd een
zeer goed inzicht verkregen in de gemiddelde samenstelling en
de mogelijkheden tot verbetering van aanmaakgrond voor
Cyclamen.
De op deze wijze verkregen ervaringen gaven aanleiding tot
een gewijzigden proefopzet, waarmede met de laatste reeksen
van de proef in 1942 reeds werd geëxperimenteerd voor zoover
het althans grondonderzoek betrof.
Opzet.
In 1943 werd uitgegaan van een gemiddeld grondmengsel van
de navolgende samenstelling:5.5 volume „molm", (bagger uit den
Westeinderpias), 3.5 volume stalmest en 1 volume zand; bij gebruik van andere meststoffen werden de hoeveelheden tot bovengenoemde verhouding omgerekend.Van de vele problemen welke
in verband staan met aanmaakgrond voor Cyclamen, werd een
aantal nader in oogenschouw genomen en deze kunnen als volgt
worden samengevat:
1°. toevoeging van andere gronden aan bovengenoemd
mengsel; .
2°. bemesting en toevoeging meststoffen;
3°. gebruik van andere gronden in plaats van „molm".
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De beide eerste groepen waren uit de vroegere proefnemingen
naar voren gekomen,- voor de laatste groep golden de volgende
overwegingen:
a. : De mogelijkheid dat de hoeveelheid beschikbare „molm"
mettertijd door bescherming van de oeverlanden aan den
Westeinderpias (en daardoor vermindering van de afkalving,
waardoor de grovere baggermengsels met vrij groote zekerheid ontstaan) vrijwel geheel uitgeput kan raken.
b. De meermalen geopperde veronderstelling dat Cyclamen bij
gebruik van sommige kleigrondmengsels langer houdbaar zouden zijn dan bij gebruik van veengrond.
Objecten.
Van de onder 1genoemde mogelijkheden werden de volgende
objecten vergeleken:
toevoeging van bladgrond;
toevoeging van Wilnisser grond (grond afkomstig uit polder Wilnisveldzijde).
Van de onder 2 genoemde mogelijkheden werden de volgende
objecten vergeleken:
gebruik van koemest t.o.v. koemest + varkensmest;
„
„ koemest t.o.v. kunstmest (korrelmeststof);
„
„ koemest met toevoeging van stikstof in z.g. zuren
en basischen vorm;
„
„ koemest met toevoeging van fosfaten,„
„ (fosforzuur) in z.g. zuren en basischen vorm,„
„ koemest met toevoeging van kali in z.g. zuren vorm.
Van de onder 3 genoemde mogelijkheden werden de volgende
objecten vergeleken:
gebruik van Wilnisser grond;
„
met toevoeging van „molm";
„ bladgrond;
kalkkleigrond in twee hoeveelheden;
„
met toevoeging van molm;
„
„
„
„ Wilnisser grond;
„
„
„
„ molm en Wilnisser
grond;
„
„
„
„
„
„ bladgrond.
Voor een goede vergelijking werden nog vier grondmengsels
van kweekers in de proef opgenomen.
Grondonderzoek.
De enkelvoudige bemonstering van de gebruikte grondmengsels bleek, zooals reeds in 1942 werd vastgesteld, onvoldoende
inzicht te geven in de samenstelling van het grondmengsel, zoodat
werd overgegaan tot een regelmatige bemonstering gedurende
de geheele proef.
De grondmonsters werden iedere veertien dagen genomen en
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onderzocht in het laboratorium van den Proeftuin „Z.-H. Glasdistrict" te Naaldwijk. De verkregen gegevens werden in grafieken vastgelegd.
Cultuur.
De cultuur werd zooveel mogelijk uitgeoefend als op een normaal Aalsmeersen potplantenbedrijf, waarbij de planten dus
hoofdzakelijk in den bak geteeld worden en voor den bloei naar
de kas worden overgebracht.
Opgepot in potmaat no. 18werden 3000 planten van de variëteit Perlevon Zehlendorf, afkomstig van een speciaal Aalsmeersch
Cyclamenbedrijf.
Per object werden ruim 120 planten opgepot, terwijl hiervan
40 planten werden overgepot, waarvan uiteindelijk 25 planten
resteerden voor bemonstering voor grondonderzoek.
Beoordeeling.
De beoordeeling vond plaats volgens een tiendeelige schaal,
waarbij de meeste aandacht werd geschonken aan de voor de
practijk belangrijke gegevens.
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Groep

Opmerkingen óver den groei in pot no. 18
(13 Februari—10 Juni)

Grondmengsel

Waardeering

Verhouding plantenvoedende stoffen
De partij maakte een vrij
regelmatigen indruk; de
planten waren over het
algemeen flink doorgroeid.

Vrij ongunstig, hoog
kaligehalte, laag fosfaatgehalte. Vermoedelijk betere groei bij
betere onderlinge
verhouding.

molm
koemest
zand
bladgrond

Partij regelmatig van
groei; planten van zware kwaliteit.

Vrij gunstig, voldoende fosfaten, kaligehalte hoog.

molm
koemest
zand
Wilnisser gr.

Planten aanvankelijk
klein, groeiden pas laat
door, daardoor vrij groote achterstand in groei.

Vrij ongunstig, laag
gehalte aan fosfaten.
Mogelijk betere groei
met hooger fosfaatgehalte.

Groep 4

5,5 volume molm
3,5 volume koemest
1 volume zand
+ 1kg zwavelzuren ammoniak; per m3 gr.

Partij van vrij goede
kwaliteit; planten hoewel
niet groot, vertoonden
vrij goeden groei.

Vrij gunstig, gehalte
aan fosfaten te laag.

Groep 5

5,5 volume molm
3,5 volume koemest
1 volume zand
+ 1 kg kalkammonsalpeter per m3 grond

Partij tamelijk onregelmatig; planten weinig
uitgegroeid.

Vrij gunstig, voldoende stikstof en fosfaten, hoog kaligehalte.

Groep ó

5,5 volume molm
3,5 volume koemest
1 volume zand
-I- 1 kg superfosfaat per
m 3 grond

Partij regelmatig; planten flink doorgroeid, goede kwaliteit.

Gunstig, kaligehalte
iets te hoog.

Groep 7

5,5 volume molm
3,5 volume koemest
1 volume zand
+ 1 kg Thomasslakkenmeel per m 3 grond

Partij regelmatig, planten klein van stuk, echter
goede doorgroei.

Vrij gunstig, eenigszins laag gehalte aan
fosfaten, hoog kaligehalte (in water oplosbaar).

Groep 8

5,5 volume molm
3,5 volume koemest
1 volume zand
+ 1 kg patenkali per m 3
grond

Partij vrij onregelmatig,
meerdere kleine planten.

Vrij ongunstig, laag
gehalte aan fosfaten,
hoog kaligehalte.

Groep 1

5,5 volume molm
3,5 volume koemest
1 volume zand

Groep 2

5,5 volume
3,5 volume
1 volume
1 volume

Groep 3

5,5 volume
3,5 volume
1 volume
1 volume

74

5Ï
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Opmerkingen over den proei in pot no. 11
(10 Juni—25 November)
Aantal
bloemen

Opmerkingen bij vergelijkingen met
andere groepen
Vergeleken met

Zoowel planten afzonderlijk als geheele partij
van vrij goede kwaliteit.
Ten opzichte van alle
andere groepen vroege
bloei; bloeirijk.

550 (stadium
„marktrijp" reeds
voorbij, te ver uitgebloeid).

Partij van goede kwaliteit; bloeirijk.

427 (stadium
„marktrijp", zeer
vele knoppen).

groep 1

groep 2:
bloeiduur langer, hoofdbloei
± 14 dagen later, bloeirijker; toevoeging bladgrond
(pH 3,9) had geen invloed
op pH-grondmengsel (wel op '
fosfaatgehalte,
waardoor
waarschijnlijk betere groei).

De plarten waren ongelijk van groei, matige
kwaliteit.

316 (gedeelte van
de partij „marktrijp").

groep 1

groep 3:
,kwaliteit
minder
evenals
bloeirijkheid; toevoeging
Wilnisser grond had vrijwel
geen invloed op de pH.

Partij vertoonde veel ongelijke planten, waarbij
enkele van onvoldoende
kwaliteit. Indruk: geheele partij van voldoende
kwalite't.

334 (vrijwel geheele partij „marktrijp").

groep 1

groep 4:
kwal. minder, minder bloeirijk.

De partij vertoonde weinig bloem en weinig
knop, vele kleine planten. Indruk: onvoldoende kwaliteit.

209 stuks (vrij regelmatig over de
partij verdeeld).

groeo 1

groep 5:
kwaliteit veel minder, minder
bloem, planten kleiner,
kwaliteit minder, minder
bloem, planten kleiner.

Vrijwel alle planten van
zeer goede kwaliteit;
partij bloeirijk.

434 stuks (planten
grootendeels
„marktrijp").

groep 1

groep 6:
kwaliteit aanmerkelijk beter;
in stadium geheel „marktrijp". Meer bloemen.

Vele planten met korte
bloemstelen, veel uitval
(oorzaak verschillend).

335 stuks (p. plant
sterk uiteenloopend).

groep 1

groep 7:
kwaliteit iets minder; minder
bloeirijk.
kwaliteit veel minder, planten
minder stevig, minder bloeirijk.

groep 4

groep 6

Partij vrij regelmatig,
planten van vrij goede
kwaliteit.

315 stuks (regelmatig over de partij verdeeld).

groep 1

groep 8:
weinig verschil in groei,bloeirijkheid echter veel minder.
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Groep

Opmerkingen over den groei in pot no. 18
(13 Februar'—10 Juni)

Grondmengsel

Waardeering

Verhouding plantenvoedende stoffen

Groep 9

5,5 volume molm
2 volume koemest
1,5 volume varkensmest
1 volume zand

Partij van middelmatige
kwaliteit.

Eenigszins ongunstig,
hoog kaligehalte.

Groep 10

5,5 volume molm
1 volume zand
+ 1 kg A.S.F, korrels
17x 15x 18 per m3 gr.

Partij van vrij goede
kwaliteit, goede doorgroei van de planten.

Gehalte aan fosfaten
over het algemeen
vrij laag.

Groep 11

5,5 volume Wilnisser gr.
3,5 volume koemest
1 volume zand

Partij eenigszins onregelmatig, zwaar uitgegroeide planten.

Laag gehalte aan fosfaten, eenigszins
hoog kaligehalte.

Groep12

5,5 volume Wilnisser gr.
3,5 volume koemest
1 volume zand
2 volumen molm

Partij tamelijk onregelmatig, planten over het
geheel van lichte kwaliteit.

Laag gehalte aan fosfaten, eenigszins
hoog kaligehalte.

Groep 13

5,5 volume Wilnisser gr.
3,5 volume koemest
1 volume zand
1 volume bladgrond

Partij van middelmatige
kwaliteit, planten groeien
echter goed door.

Tamelijk gunstig,
eenigszins hoog kaligehalte.

Groep 14

5,5 volume Wilnisser gr.
3,5 volume koemest
1 volume zand
+ 1 kg kalk per m3 gr.

Vele kleinere planten,
partij van middelmatige
kwaliteit.

Laag gehalte aan fosfaten, eenigszins
hoog kaligehalte.

Groep 15

5,5 volume Wilnisser gr.
3,5 volume koemest
1 volume zand
+ 2 kg kalk per m3 gr.

Partij onregelmatig en
van matige kwaliteit.

Laag gehalte aan fosfaten, eenigszins
hoog kaligehalte.

Groep 16

5,5 volume kleigrond
3,5 volume koemest
1 volume zand

74

Partij regelmatig, flink
doorgroeide planten.

Vrij aunstig, eenigszins laag stikstofgehalte.

Groep 17

5,5 volume kleigrond
3,5 volume koemest
1 volume zand
2 volumen molm

74

Planten tamelijk goed
doorgroeid, partij, vrij
regelmatig.

Vrij gunstig, eenigszins laag stikstofgehalte.

61
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Opmerkingen over den groei in pot no. 11
(10Juni—25 November)
Waardeering

Aantal
bloemen

Opmerkingen bij vergelijkingen met
andere groepen
Vergeleken met

Planten van goede kwaliteit.

335 stuks.

groep 1

groep 9:
kwaliteit iets minder, partij
minder regelmatig.

Vrijwel alle planten van
goede kwaliteit; partij
gerkvormig.

371 stuks.

groep

groep 10:
kwaliteit in jong stadium iets
minder, in ouder stadium beter dan groep 1, echter later
„marktrijp" en minder bloeibaar.

Partii van ruim voldoende kwaliteit, echter
eenigszins onregelmatig.

375 stuks.

groep 1

groep II:
partij over het geheel iets
minder van kwaliteit dan
groep 1; minder bloeirijk.

Planten van vrij lichte
kwaliteit; partij eenigsonregelrnatig, weinig
bloem.

266 stuks. Eenigszins onregelmatjg
over de planten
verdeeld.

groeo 1

groep 12:
belangrijk minder bloeirijk,
kwal. over het geheel minder.
groep 12:
minder bloeirijk, kwaliteit in
jong stadium minder, in ouder
stadium weinig verschil.

Planten van zeer goede
kwaliteit.

335 stuks (planten
nog niet geheel
„marktrijp").

groep 11

groep 11

aroep 12

7}

groep 13:
vooral in ouder stadium aanzienlijk beter van kwaliteit,
groep 13:
idem.

Vele planten met slappe
bladeren en bloemstelen.

300 stuks.

groeo 11

groep 14:
planten slapper en langer
van steel.

Vrijwel alle planten met
slappe bloemstelen.

372 stuks.

groep 11

groep 15:
bloemstelen langer en slapper.

groep 14

groep 15:
kwaliteit vrijwel gelijk, echter
bloeirijker.

groep 1

groep 16: minder gelijkvormig, minder bloeirijk.
groep 16:
kwaliteit iets minder, planten
echter steviger.

Gewas onregelmatig,
partij niet gelijkvormig.

364 stuks.

groep 11

Planten van goede kwalitei*.

361 stuks.

groep 12

groeo 16 !

groep 17:
kwaliteit beter, grooter bloeirijkheid.
groep 17: kwaliteit vooral in
ouder stadium beter.
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Groep

Opmerkingen over den groei in pot no. 18
(13 Februari—10 Juni)

Grondmengsel

Waardeering

Verhouding plantenvoedende stoffen

Groep 18

5,5 volume kleigrond
3,5 volume koemest
1 volume zand
2 volumen Wilnisser gr.

Partij tamelijk onregelmatig, planten van slechte kwaliteit.

Vrij laag gehalte aan
plantenvoedende
stoffen.

Groep 19

5,5 volume
3,5 volume
1 volume
1 volume
1 volume

kleigrond
koemest
zand
molm
Wilnisser gr.

Planten niet zwaar van
kwaliteit, partij tamelijk
onregelmatig.

Laag gehalte aan
plantenvoedende
stoffen.

Groep 20

5,5 volume
3,5 volume
1 volume
2 volumen

kleigrond
koemest
zand
bladgrond

Partij zeer gelijkvormig,
zware, regelmatig gevormde planten van zeer
goede kwaliteit.

Tamelijk laag stikstofgehalte,tamelijk hoog
gehalte aan fosfaten.

Groep 21

grondmengsel kweeker A

Partij van middelmatige
kwaliteit, aantal kleinere
planten.

Tamelijk laag stikstofgehalte.

Groep 22

grondmengsel kweeker D

Partij van zeer matige
kwaliteit, vele lichte plpnten.

Tamelijk laag stikstofgehalte, hoog gehalte
aan fosfaten.

Groep 23

grondmengsel kweekerL

Planten van slechte kwaliteit, vertoonen weinig
groei.

Inverhouding tot stikstof en kali laag gehalte aan fosfaten.

Groep 24

grondmengsel kweeker P

Planten van zeer matige
kwaliteit, vertoonen weinig groei.

Tamelijk hoog gehalte aan fosfaten en
kali, tamelijk laag
stikstofgehalte.

6ï
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Opmerkinaen over den groei in pot no. 11
(10 Juni—25 November)
Waardeering

Aantal
bloemen

Opmerkingen bij vergelijkingen met
andere groepen
Vergeleken met

Planten van slechte kwalite't; partij zeer onregelmatig.

276 stuks onregelmatiq over de partij verdeeld.

groen 16

Partij eenigszins onregelma"ig, doch van goede
kwaliteit.

380 stuks.

groep 16

groep 17

groep 17
groep 18

61

Planten van matige kwaliteit; partij tamelijk gelijkvormig.

382 stuks.

groep 2

groep 13
groep 16

7i

groep 18: kwaliteit en bloeirijkheid minder.
groeo 18:
kwaliteit in ouder stadium
veel minder; minder bloeirijk.
groep 19:
kwaliteit in ouder stadium
aanmerkelijk beter.
groep 19:
kwaliteit iets minder, vooral
in ouder stadium.
groep 19: kwaliteit in ouder
stadium veel beter.
groep 20:
kwaliteit in jong stadium beter, in ouder stadium aanzienlijk minder.
groep 20:
idem.
groep 20:
kwaliteit in jong stadium veel
beter.

Planten middelmatig van
kwaliteit, partij niet gelijkvormig.

251 stuks.

groep 1

groep 21 :
kwal. minder; minder bloeirijk.

Parii van vrij
kwaliteit.

goede

253 stuks.

groep 1

groep 22:
kwaliteit in jong stadium minder, in ouder stadium iets beter, echter veel minder bloeirijk.

Parij van matige kwalite't, vele lichte planten.

220 stuks.

groep 1

groep 23:
vooral in jong stadium kwaliteit belangrijk minder, veel
minder bloeirijk.

Planten van goede kwaliteit.

218 stuks.

groep 1

groep 24:
in jong stadium kwaliteit minder, in ouder stadium kwaliteit beter, echter veel minder
bloeirijk.
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Conclusies:
Toevoeging van meststoffen geeft bij gebruik van „molm" het
beste resultaat in z.g. zuren vorm. Hiervan werd door toevoeging
van superfosfaat een belangrijke verbetering verkregen.
Toevoeging van biadgrond gaf in de meeste gevallen verbetering van kwaliteit. Verder onderzoek in dezen is noodzakelijk
evenals bij de vergelijking van andere gronden met „molm".
Opvallend is het feit dat de planten in het jonge stadium veel
sterker op de verschillen reageeren dan in ouder stadium, waar
de verschillen veel meer beperkt zijn.
Grondonderzoek alléén blijkt niet voldoende voor een juist
inzicht, hierbij is gewasonderzoek noodzakelijk.
Een groot nadeel werd ondervonden van het hooge kaligehalte
van den stalmest; gebruik van kunstmest blijkt heel goed mogelijk.
Bij de zure grondmengsels kon een duidelijke stijging van de
pH (6,5— 7,1) worden aangetoond, hetgeen veroorzaakt kan
werden door het gietwater (pH 7,0— 7,5).
J. Seffinga.
Lange- tegenover kortedag.
Zie onder Daglengteproeven.
Temperatuursbehandeling.
Zie onder Temperatuurproeven.
D a hIiq (D. imperialis).
Het in bloei brengen door korten dag.
Zie onder Daglengteproeven.
E u p h o r b i a (E. fulgens syn. E. jacquiniaeflora).
Stek winnen met kunstlicht.
Zie onder Daglengteproeven.
E u p h o r b i a (E. splendens).
Stekken.
Zie onder Stekken met groeistofpoeders.
Temperatuursbehandeling.
Zie onder Temperatuurproeven.
G e r b e r a (G.Jamesonii hybriden).
Begassingsproef.
Telkens 48 Gerberaplanten, gerooid en afgesneden, werden in
Maart, alvorens ze opnieuw te poten, begast met onderstaande
middelen, in de hoop een middel te vinden om de planten te
ontdoen van de in den vorigen herfst er op geconstateerde mijten
(Tarsonemus latus).
Methallylbromide 20 cc/m 3 . Alles dood.
Methallylchloride 80 cc/m 3 . Beschadigd, 36 planten in leven.
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Methylbromide 20 g./m 3 . Onbeschadigd, door scheuren vermeerderd tot 60 planten. (Onbehandelde tot 66.)
Dewerking op de mijten kon niet nagegaan worden, daar deze
ook in de onbehandelde niet optraden.
Ir. G. S. van Marie.
H ip p ea s trum hybriden.
M-gas tegen wolluis.
Elders zijn tegen wolluis in Hippeastrum goede resultaten bereikt met begassing van de besmette bollen met methallylchloride, door de B.P.M, onder den naam M-gas in den handel
gebracht. Naar aanleiding hiervan werden de volgende begas.singen uitgevoerd:
80 cc/m 3 — 7Y2 uur bij 17—20° C. (groote bollen);
80 cc/m 3 — 7 uur bij 12—15° C. (idem);
100 cc/m 3 — 7V2 uur bij 17,5—20° C. (kleine bollen).
Ook werd nog een begassing met methylbromide beproefd en
wel 20 g./m 3 gedurende 15 uur.
De bollen werden op een bedrijf op een tablet uitgeplant. Uit
de voor de behandeling zwaar besmette bollen groeiden volkomen normale planten,welke geheel vrij van wolluis bleven.
Het komt echter zeer op de uitvoering van de begassing aan.
Voor inlichtingen hierover wende men zich tot den Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst.
Ir. G. S. van Marie.
H o r t e n s i a (Hydrangea macrophylla).
Kruisingen.
In Maart 1943 zijn de eerste zaailingen in bloei gebracht. Deze
zaailingen waren afkomstig van enkele kruisingen van Europa,
Hamburg en Mad. E. Mouillère.
De bestuiving heeft plaats:gehad in April 1941. Om zaad te
verkrijgen moet men gebruik maken van de tweeslachtige kleine
bloempjes; deze bevinden zich onder de eigenlijke bloemen,
welke geheel steriel zijn. Tegen het najaar werd hetzaad geoogst
en 18 Oct. 1941 uitgezaaid. Na ongeveer 10 dagen waren de
eerste zaadjes reeds gekiemd. Den geheelen winter zijn ze in de
warme kas voortgekweekt, tegen het voorjaar afgehard en
daarna in Mei 1942 uitgeplant op het vrije veld. De verdere behandeling was gelijk aan de overige Hortensia's.
8 December 1942zijn de eerste zaailingen in de kas gebracht;
slechts een klein gedeelte ( ± 20 planten) was tot knopvorming
overgegaan, de rest was nog niet ver genoeg ontwikkeld.
Bij de bloeiende zaailingen kwamen vele variaties voor, zoowel
in kleur als in groeiwijze. Er waren enkele witte typen tusschen,
doch het meerendeel was rose tot lichtrose van kleur.
Na den bloei zijn de planten afgesneden en daarna opnieuw
uitgeplant, ook de rest der zaailingen, die geen knop gevormd
hadden, is uitgeplant.
Het isde bedoeling om het komende voorjaar de geheele partij
opnieuw tot bloei te brengen.
P.v. d. Zwaard.
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Blauwkleuring.
Met dit gewas is een uitvoerige proef opgezet om na te gaan
wat de beste methode is om blauwbloeiende planten te verkrijgen. Hierbij is de in de practijk meest gebruikelijke werkwijze als
uitgangspunt genomen, waarop verschillende variaties zijn aangebracht.
Onderzocht worden de volgende punten:
a. De hoeveelheid aluin welke gegeven moet worden. Daar
misschien in de practijk wel meer gegeven wordt dan strikt
noodig is, worden ook kleinere hoeveelheden beproefd.
b. Welke aluin gegeven moet worden, ledere beproefde hoeveelheid is daarom gegeven of als kali-, of als ammoniakaluin,
öf als mengsel van beide.
c. Daar de gebruikelijke giften kali-aluin een belangrijke kalibemesting, ammoniakaluin een belangrijke stikstofbemesting
beteekenen zijn bovendien series opgezet, waarbij overeenkomende hoeveelheden kali- of ammoniakstikstof in den vorm
van kalium- of ammoniumsulfaat worden aangewend.
d. Omgekeerd is ook de werking van aluminiumsulfaat, dus een
aluminiurnzout waarin geen kali of stikstof voorkomt, in de
proef opgenomen.
De proef wordt uitgevoerd met drie variëteiten (Europa, Holstein en Gertrud Glahn) in Wilnisser grond.
Aan het einde van het jaar stonden de planten, welke in September met de verschillende zouten behandeld waren, in den bak.
Het ligt in de bedoeling ze voorjaar 1944 te trekken en te beoordeelen.
Ir. G. S. van Marie.
Ix o ra hybriden.
Kweekwijze.
De ixora is een tropische plant die tot de familie der Rubiacae
behoort. De bloeiwijze heeft wel iets van de Hortensia. De kleur
der bloemen is meestal bruingeel tot oranje en de bladeren zijn
leerachtig.
In Maart ontvingen we 175 bewortelde stekken, nl. 50 Regina,
50 Shaw, 50 no. 1 en 25 no. 2. Deze werden opgepot (pot
no. 18), in grond bestaande uit ± 1deel molm,2 deelen Wilnisser
grond en 1 deel mest.
De eerste weken na het oppotten zijn ze onder dubbelglas
voortgekweekt, bij een temperatuur van ± 65° F.
13 Mei hebben we de partij getopt om beter vertakte planten
te verkrijgen. Deze toppen zijn opnieuw gestekt met verschillende
groeistof-concentraties (zie verslag Dr. Roodenburgl.
1 Juni is de partij overgepot in pot no. 11, waar we ongeveer
hetzelfde grondmengsel voor gebruikten. Slechts een enkele plant
ging in den nazomer tot bloëmvorming over. Ook de vertakking
liet nog te wenschen over.
20 October is de partij opnieuw getopt, behalve een enkele
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plant die tot bloemvorming overgegaan was en die we lieten
bloeien.
Onze eerste indrukken zijn,dat vooral voor een vlotte ontwikkeling van de Ixora de temperatuur in geen geval onder de 70° F.
moet komen en de lucht bovendien steeds goed vochtig moet zijn.
Nu we over wat meer plantenmateriaal beschikken, kunnen we in
het komende jaar ook verschillende grondmengsels met elkaar
vergelijken, want ook hieraan is nog wel iets te verbeteren.
P.v. d. Zwaard.
Japansche Azalea.
Trekproef.
Daar den laatsten tijd naast de Azalea indica meer en meer de
Japansche azalea als potplant naar voren komt, werd op den
Proeftuin een trekproef genomen met dit gewas.
Opgezet werden 14 kleinbloemige en 31 grootbloemige variëteiten, met vroege, middelvroege en late trekbaarheid, verdeeld
in twee temperatuursbehandelingen vanaf 11 Februari.
Deeerste partij werd vlak voor het opzetten opgepot en daarna
op een verwarmd tablet'in turfmolm ingegraven (temp. 70° F.).
De tweede partij stond in den vollen grond van een gematigde
kas en werd bij 50-—60° F. geleidelijk in bloei getrokken.
Van 1 t./m. 5 Maart wa.ren de vroege vars. en enkele middelvroege vars. van de eerste partij marktrijp. Van de koel getrokken
middelvroege vars. openden zich de knoppen van 29 Maart tot
7 April. De late variëteiten stonden omstreeks half April in vollen
bloei.
Korte cultuurwenken.
Het a a n s c h a f f e n van t r e k b a r e p l a n t e n .
De vermeerdering geschiedt door het nemen van stek, dat in
Juli op bodemwarmte gestoken wordt. Daar het opkweeken tot
trekbare heesters een vierjarige cultuur vereischt, zal de bloemkweeker zijn trekbare struiken gewoonlijk bij een boomkweeker
bestellen, waarbij het gewas in den zomer op het veld bekeken
wordt. Koop planten die gelijkmatig ontwikkeld zijn en een rijken
bloei beloven. Bij Japansche azalea's kan de waarde als marktplant bij een middelmatigen of geringen bloei niet worden goedgemaakt door het blad, zooals bij Azalea indica.
Het t r e k k e n .
De te trekken heesters worden in Oct.-Nov. opgepot. Het opzetten op een tablet met bodemwarmte isgeen bezwaar, mits zoo
weinig mogelijk bovenwarmte gegeven wordt. De trekkas moet
niet te hoog zijn en de planten behooren zoo dicht mogelijk bij
het glas te staan, waardoor de kleur van de bloemen intenser
wordt.
Een dagtemperatuur van 60—70° F. totdat de knoppen flink
werken, daarna kan ze iets hooger,- de kleur wordt dan echter
fletser.
Het geleidelijk trekken in een koude tot matige kas komt de
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bloemkleur ten goede, vermindert den bladval en het optreden
van dieven.
B e h a n d e l i n g t o t m a r k t r i j p e plant.
De knoppen regelmatig vochtig houden door b.v. 's morgens
de planten over den kop te broezen.
Dieven' steeds wegnemen. Bebladerde takken, welke bij onregelmatig gevormde planten boven de bloemen uitsteken, neemt
menweg,waardoor de vorm verbetert. De planten zijn verhandelbaar wanneer de planten goed gekleurde knoppen hebben.
Variëteiten.
Kleinbloemig.
Voor vroegen trek met Kerstmis en Nieuwjaar zijn de volgende
geschikt:
Kirin:
licht karmijnrose, met zilverachtigen gloed;
half dubbel.
Christmas Cheer: bij vroegen trek karmijnrose, later rood; half
dubbel.
Hinodegiri:
meekraprood.
Dit zijn kleine, gedrongen planten met een rijken bloei. Iets
grooter met lossen groei is:
Cangalla:
meekraprood, enkelbl. open bloem.
Voor middelvroegen trek:
Favorite:
meekraprood, enkelbl. weinig dieven.
Orange Beauty: oranjerood, enkelbl.
Alladin:
scharlakenrood, enkelbl.
Esmeralda:
phloxrose, keel wit, enkelbl.
Matador:
scharlakenrood, enkelbl.
Grootbloemig.
Annamaria:
roomwit, enkelbl., heel lichtgroen, rijk vertakt.
Palestrina:
wit, enkelbl. heel lichtgroen, hoog opgroeiend.
Beethoven:
rhodanimepurper, breed uitgroeiend.
Mozart:
phloxrose, enkelbl., breed uitgroeiend.
Elisabeth:
geraniumlakrood, enkelbl., slecht gevormd.
Schubert:
phloxrose, breede, forsche plant.
Regina:
scharlakenrood, gedrongen groei.
Zampa:
oranje- tot schalakenrood, hoog opgaand.
Op den Proeftuin werden verder van enkele Boskoopsche kweekers nieuwigheden opgezet, welke gedeeltelijk nog niet benaamd
waren. Hiervan bleken bij de kleinbloemigen Salmon Princess
phloxrose en Perfection scharlakenrood rijk te bloeien en als potplant geschikt te zijn. De grootbloemige variëteiten gaven een
goeden bloei, maar over 't algemeen zullen de kleine, gedrongen
planten voor den handel over de veiling beter geschikt blijken te
zijn dan de hoogere planten.
J. Bakker.
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K a l a n c h o ë (K. Blossfeldiana syn. K. globulifera coccinea).
Onvoldoende verduistering.
Zie onder Daglengteproeven.
Temperatuursbehandeling.
Zie onder Temperatuurproeven.

' .

La th y ru s (L. odoratus Spencer praecox).
Bodemmoeheid.
Wederom werd een proefserie met Lathyrus in potten opgezet,
half in gestoomden, half in niet-gestoomden ouden Lathyrusgrond.
Dit stoomen geschiedde hier door electrisch verhitten. Daar de
grond verzout bleek te zijn,was van elke groep de helft gespoeld.
Voorts werd een reeks behandelingen toegepast, nl. enting
met de schimmel Pénicillium expansum, bemesting met stalmest,
zwavelzuren ammoniak en ten slotte een groep, waarbij eerst
stalmest gegeven en daarna de grond gestoomd was.
Op 15 Januari werd gepoot. Eind Maart was de groei op den
gestoomden grond overal beter dan op niet-gestoomden. Alleen
de groep met eerst stalmest en daarna gestoomd, was van het
begin af aan al in groei achtergebleven en eigenlijk volkomen
mislukt. Het meestoomen van den stalmest heeft hier dus zeer
ongunstig gewerkt. Het uitspoelen van den grond had over het
geheel geen duidelijk effect.
In April/Mei kwarri het grootste aantal bloemen met de langste
bloemstelen van de gestoomde groepen. Daarvan leverde het
meeste de partij „zwavelzure ammoniak gestoomd, gespoeld".
De minste opbrengst aan bloemen kwam van den niet-gestoomden, niet-gespoelden grond en wel speciaal bij Pénicillium. Deze
enting had alleen in de eerste maand eenige groeiverbetering
gegeven. De hoogste planten kwamen voor in de serie, waarbij
alleen gestoomd en gespoeld was en waarbij ook het wortelstelsel het best ontwikkeld was.
Stikstofknolletjes aan de wortels werden bijna niet gevonden
bij den ongestoomden grond. Het meest kwamen zij voor bij de
gestoomde, gespoelde groepen.
Het stoomen of wel het electrisch verhitten tot 100° C. was hier
dus de eenige behandeling, welke een werkelijk genezenden
invloed op den Lathyrus-moeden grond uitoefende.
Dr. J. W. M. Roodenburg.
P e l a r g o n i u m (Black Vesuvius).
Stekken.
Zie onder Stekken met groeistofpoeders.
P o i n s e t t i a (Euphorbia pulcherrima).
Kortedag-behandeling.
Zie onder Daglengteproeven.
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Temperatuursbehandeling.
Zie onder Temperatuurproeven.
Stekken.
Zie onder Stekken met groeistofpoeders.
P r u n u s (Prunus triloba plena).
Prunusboorder-. levenswijze.
In 1943 werd het onderzoek naar de levenswijze van den
Prunusboorder (Grapholitha Woeberiana) voortgezet voor enkele
punten die voor de bestrijding van belang kunnen zijn.
a. Verspreidingsproef. Voorjaar 1943 werden Prunusstruiken op
den Proeftuin uitgeplant als op bijgaand kaartje aangegeven.
Bij Z. kwamen 2 rijen van 9 struiken, zwaar aangetast door
boorders. Aan weerszijden (A.l en A.2) kwamen 5 rijen van
9 struiken vrij van boorders. Aan de Noordzijde werd nog een
rij van9 aangetaste struiken geplant IX). Langs het middenpad
(B) en langs het pad aan de Noordzijde (C) werden telkens
2 rijen van 9 gezonde struiken geplant. Vóór de proefkas werden de overige gezonde Prunusstruiken uitgeplant (D).
In October werden de boorgangén in de oorspronkelijk gezonde struiken geteld. Het resultaat was:
A.l : (ingesloten tusschen zieke): aangetast 22van de 45 struiken. Hierin 225 boorgaten, d.i. gem. 10 per aangetasten struik,
met een maximum van 28.
A.2: (aan één zijde begrensd door zieke), aangetast 18 van
de 45.Hierin 102boorgaten,d.i. gem.6 per aangetasten struik,
met een maximum van 32.
B.: in de Zuidelijkste rij één aangetaste struik met3 boorgaten.
C : vrij van aantasting.
D.: van 27 gecontroleerde struiken 4 aangetast. Hierin 11
boorgaten, d.i. gem. 2,5 per struik met een maximum van 5.
De overige niet nauwkeurig gecontroleerd, maar in elk geval
weinig aangetast. Het is niet geheel uitgesloten dat D. besmet
isvanaf de er dichtbij staande proef met ingehoesde stammen
(zie b.), waaruit bij de controle enkele vlinders ontsnapt zijn.
De proef laat de volgende conclusies toe:
1. op korten afstand is de besmetting groot.
2. op längeren afstand is de besmetting het eerste jaar blijkbaar gering.
3. als regel is een struik direct door meerdere rupsen aangetast; vermoedelijk leggen de vlinders meerdere eieren
tegelijk op één stam.
4. een stam kan reeds het eerste jaar zeer ernstig aangetast zijn.
b. Uitkomen der vlinders.
Hiertoe werden vergeleken drie partijen:
1. getrokken 12Januari—13 Februari.
2. getrokken 8—29 Maart.
3. niet getrokken; 29 Maart afgeknipt.
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Van iedere partij werden ó stammen afgezaagd en in een
kooi gebracht en ó stammen buiten geplant en ingehoesd.
De voornaamste resultaten waren:
1. in het begin komen in de kooien evenveel dieren uit als in
de hoezen;het houdt echter veel eerder op.Blijkbaar wordt
het uitdrogen van de afgezaagde stammen op den duur
den hierin levenden dieren noodlottig. Er komen voordien
echter nog wel zooveel vlinders uit, dat doode en eventueel afgezaagde stammen op een hoop geworpen een
ernstige besmettingsbron voor in de nabijheid staanden
Prunus vormen. Deze dienen vóór de vlinders uitkomen,d.i.
voor half April verbrand te zijn.
2. Het tijdstip van trekken heeft geen belangrijken invloed op
het tijdstip van uitkomen.
3. Uit de ingehoesde stammen kwamen gemiddeld ong.:
9 exemplaren van Grapholitha Woeberiana,
3
„
„ Alabonia bractella,
3
„
„ Omorgus difformis.
Van het laatste dier, dat een sluipwesp is, waarvan de
larven parasiteeren op de rupsen, kwamen er, merkwaardig genoeg, in de kooien méér uit.
4. de sluipwesp komt uit van begin April—eind Mei, meest
vóór half Mei.
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5. Grapholitha Woeberiana komt uit van half April—eind
Juli, in hoofdzaak half Mei—eind Juni.
6. Alabonia bractella begint wat later te verschijnen dan
Grapholitha.
7. Erzijn zeer groote verschillen tusschen de stammen,ook de
op één wijze behandelde, zoowel wat het totaal aantal
dieren, de verhouding van de soorten, als de tijdstippen
van verschijnen betreft. Om nauwkeurige gemiddelden
over deze gegevens te verkrijgen zouden dus groote aantallen stammen genomen moeten worden.
Ir. G. S. van Marie.
Prunusboorder: bestrijdingsproeven.
Een aantal proeven werd in 1943 genomen om te trachten een
bestrijdingsmethode te vinden tegen de aantasting door de
borende rupsen van Grapholitha Woeberiana.
1. Bespuitingsproef A. in den voorzomer.
In den voorzomer bevinden zich zooals bij de bestudeering
van de levenswijze van den beschadiger in 1942 gebleken was
— en in 1943 bevestigd werd — de eitjes van Grapholitha
Woeberiana buiten op de koppen en stammen. De rups verlaat het ei door een scheur aan de bovenzijde en boort zich
vervolgens in. Het lag voor de hand te beproeven of het
mogelijk was met een bespuiting metinsectendoodende middelen of de eieren te dooden, öf de zich inborende rupsen te
vergiftigen. Voor het eerste werden beproefd nicotine (0,2%,
verspoten met 0,1 % uitvloeier) en zomerolie (Shell Z.E. 60,
1°/o) voor het laatste loodarsenaat (0,3%, verspoten in
1% kalkmelk, onder toevoeging van 0,1% uitvloeier). Beproefd werden drie sproeischema's; bedoeld was om de 8,
resp. 12, resp. 16 dagen te spuiten. Door voor de bespuiting
ongunstige weersomstandigheden moest hiervan vaak worden
afgeweken, ledere behandeling werd in drievoud uitgevoerd,
telkens op een groep van 5 struiken. De verdeeling van de
groepen over het veld was zoodanig dat een wiskundige verwerking van de resultaten, ter controle van de betrouwbaarheid van die uitkomsten, mogelijk was.
Het resultaat werd nagegaan door 21 October te tellen hoeveel boorgangen, waaruit versch boormeel werd uitgestooten,
aanwezig waren. Samengevat werden de volgende cijfers
hiervoor verkregen:
Totaal per 15 struiken

Nicotine
. . . . . . .
Zomerolie
Loodarsenaat
Onbehandeld

8 dagen

12 dagen

16 dagen

255
182
219
213

208
129
149
354

225
233
175
275
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Tusschen de verschillende sproeischema's (tijden) is geen belangrijk verschil. Het effect van de nicotine is niet duidelijk. Zorrïerolie en loodarsenaat geven een belangrijke vermindering van
aantasting. Hoewel dit verschil wiskundig vaststaat, is het voor
de practijk niet voldoende.
2. Bespuitingsproef B. in den voorzomer. Op een ander proefveld werden een paar andere bestrijdingswijzen beproefd.
a. 3 X bespuiten met pyridine ( 5 % van een door den Proeftuin Naaldwijk in den handel gebracht pyridinezeepmengsel) om de vlinders af te schrikken.
b. 1 X bespuiten met een sterke loodarsenaatsuspensie (1 %
loodarsenaat in 1 °/o kalkmelk onder toevoeging van 0,1 %
uitvloeier).
Samengevat waren de resultaten (aantallen boorgaten per 27
struiken):
onbehandeld: 470
•pyridine:
596
loodarsenaat: 303.
Loodarsenaat heeft belangrijk beter gewerkt dan onbehandeld en zeer veel beter dan pyridine. Het laatste middel gaf
geen belangrijke verbetering. De resultaten met loodarsenaat
zijn ook hier voor de practijk niet voldoende.
3. Insmeren in het voorjaar.
22 April (dus rijkelijk laat) werden op een proefveld telkens
4 veldjes van 6 struiken behandeld door de aangetaste plaatsen in te smeren met resp. raapolie, raapolie waarin paradichloorbenzol was opgelost en raapolie waaraan uitvloeier
was toegevoegd. Beschadiging door de behandeling werd
niet geconstateerd, echter bleek uit de gevonden leege pophuidjes op 21 Mei dat uit ingesmeerde struiken evenals uit de
onbehandelde veel vlinders uitgekomen waren. Als groote
rups of als pop is het dier dus blijkbaar niet erg gevoelig voor
een dergelijke behandeling.
4. Insmeren in den zomer.
Naar aanleiding van de goede resultaten, het vorig jaar met
insmeren in den nazomer bereikt (zie verslag over 1942, p.
10-11), werd dit jaar een uitgebreide proef hierover opgezet.
Vergeleken werden drie middelen, nl.:
raapolie;
raapolie, waarin 20 g. paradichloorbenzol per 100 cc is opgelost;
raapolie, waarin 5 cc uitvloeier per 100 cc is opgelost.
Alle drie middelen werden aangewend op drie tijden: 23 Juli,
10 Augustus en 20 Augustus. De indeeling van het proefveld
was geheel als bij 1.Door telling*van de boorgangen waaruit
versch boormeel werd uitgestooten werd 20 October het resultaat bepaald. Samengevat werden de volgende cijfers verkregen:
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Totaal per 15struiken

Raapolie
R.+ P.D.B
R.+ uitvl
Onbehandeld

8 dagen

12dagen

16dagen

41
67
88
340

103
134
137
370

65
91
75
318

De behandeling met alle middelen blijkt een zeer belangrijk
verschil met onbehandeld op te leveren. De drie middelen en ook
de drie aanwendingstijden verschillen onderling niet. Hoewel de
vermindering van aantasting door de behandeling wel niet geheel
afdoende is (er werd gemiddeld 7 4 % vermindering van aantasting verkregen) is het toch hoopvol genoeg om met proeven in
deze richting door te gaan. Het insmeren is in de practijk zeker
uitvoerbaar.
Ir. G. S. van Marie.
Roos.
Bladrollerrupsen („Uitjes").
Het is niet gelukt een middel te vinden,waarmee deze schadelijke rupsjes (zie jaarverslag 1942, p. 11) te dooden zijn, zonder
het gewas te beschadigen. De practijk gebruikt wel naftaline,
waarmee wel goede resultaten bereikt worden in den zomer,
echter vaak onder eenige beschadiging.
Behalve de in het verslag over 1942 vermelde soort Cacaecia
costana waren er in dat jaar nog 2 soorten gevonden,welke toen
het vorige verslag geschreven werd nog niet gedetermineerd
waren. Dit is thans door het Laboratorium voor Entomologie te
Wageningen geschied. De soorten waren:
a. Olethreutes ochroleucana; deze heeft donkergroene rupsen.
Deze kwam in 1943 veel voor, zeker evenveel als Cacaecia
costana.
b. Cacaecia podana; deze heeft lichtgroene rupsen en wordt
slechts sporadisch aangetroffen.
Ir. G. S. van Marie.
S c h l u m b e r g e r a (S.Gaertneri syn. Epiphyllum Gaertneri).
Temperatuursbehandeling.
Zie onder Temperatuurproeven.
S o l a n u m (S. capsicastrum).
Stekken.
Zie onder Stekken met groeistofpoeders.
Sparmannia.
Stekken.
Zie onder Stekken met groeistofpoeders.
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V i o l i e r e n (Matthiola incana).
Temperatuursbehandeling van jonge planten.
Zie onder Temperatuurproeven.
Z y g o c a c t u s (Z.truncatus syn. Epiphyllum truncatum).
Dagverkorting van 1 tot 5 weken.
Zie onder Daglengteproeven.

DIVERSE PROEFNEMINGEN
Bestrijding van witte vlieg met Calcid.
Bij een begassing in de potplantenkas bleek aan een ernstige
plaag van witte vlieg (Trialeurodes vaporariorum) vrijwel geheel
een eind te maken door een eenmalige aanwending van 34 gram
Calcid per m3 kasruimte. Van de vele aanwezige gewassen vertoonden alleen Bladbegonia en Pelargonium zonale var. Black
Vesuvius beschadiging (de laatste alleen aan de bloemen).
Ir. G. S. van Marie.
Methallylbromide als begassingsmiddel.
Methallylbromide, waarvan ons een monster door de Bataafsche Petroleummaatschappij verstrekt werd, is een gemakkelijk
verdampende vloeistof. De damp heeft een sterke, insectendoodende werking. Volgens onderzoekingen, verricht op het
laboratorium van de B.P.M, is de stof ongeveer viermaal zoo
giftig voor insecten (graanklanders) als methallylchloride. Om de
werking op planten te onderzoeken werden eenige begassingen
in een gaskist uitgevoerd. Als proefplanten dienden potplanten
van tomaat (jong), cyclamen (jong), begonia (Optima en President) en roos (Better Times), verder gerooide oude planten van
gerbera en afgesneden bloemen van Amerikaansche anjers. De
hierbij optredende beschadiging was zoo ernstig dat weinig hoop
bestaat het middel in de bloementeelt te kunnen gebruiken. De
gifwerking op planten is veel meer dan viermaal zoo groot als
die van methallylchloride, welk laatste middel, in voor insecten
of mijten doodelijke doses,voor bebladerde planten somsook nog
schadelijk is.
Ir. G. S. van Marie.

TEMPERATUURPROEVEN
Evenals in de vorige jaren werden proeven genomen met een
aantal gewassen bij 4 verschillende temperaturen, ditmaal 20,
19, 16 en 12 graden Celsius. Bij de hoogste temperatuur werd
bovendien bodemwarmte gegeven (3° C. extra).
Reeds op 11 September werden over de 4 afdeelingen verdeeld: Kalanchoë, Phyllocactus, Schlumbergera en Zygocactus,
waarbij in de eerste maand de temperaturen weinig verschilden.
Half October, na het aanmaken van den ketel, kwamen er bij:
Begonia Ege's Favorite, Cineraria, Euphorbia splendens en
Poinsettia. Op 2 November werd hieraan nog Cyclamen toegevoegd en 14 Januari Violier.
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B e g o n i a Ege's Favorite.
Kleine planten, van half October af in de verschillende temperaturen, bloeiden in de beide warme afdeelingen ongeveer gelijk,
half November, terwijl bij de lagere temperaturen pas bloemknop
te zien was. Bij 16° kwamen ze begin December in bloei en bij
12° veertien dagen later. Deze laagste temperatuur werkte sterk
vertragend op groei en bloei. De plantjes bleven echter nog wel
gezond en kunnen dus nogal wat koude verdragen.
C i n e r a r i a hybr. multiflora nana.
Bij de hooge temperaturen ontwikkelden zich de Cineraria's
bijzonder slecht, vooral op de bodemwarmte, waar practisch
geen bloemknoppen gevormd werden en de planten ~op den
duur dood gingen. De beste ontwikkeling had plaats bij 16°,
half Januari verscheen daar de eerste bloemtros. Deze groep
kwam in Februari in bloei met mooie, volle trossen aan flinke,
gedrongen planten. De temperatuur van 12° was te laag, hier
bleven de plantjes kleiner, met ijle bloemtrossen.
Hooge temperatuur in het najaar onderdrukt dus bij Cineraria
de vorming van bloemknoppen. Een matige warmte van ± 16°
geeft de snelste knopvorming.
C r o s s a n d r a undulaefolia.
Dit gewas groeit in de warmte het beste. Reeds in November
bleef de groei bij 16° en 12° sterk achter, vooral de laagste
temperatuur werkte schadelijk, de planten verwelkten en gingen
te gronde. Maar ook 16° werkte zeer ongunstig, zoodat driekwart van het aantal planten verloren ging. Bij 19° en 20° was
de groei zoo goed, dat zich ook bloemtrosjes ontwikkelden. De
bloei begon in Januari en wel mèt bodemwarmte 14 dagen vroeger dan zonder. De bodemwarmte gaf bovendien betere ontwikkeling, meer bloemen en donkerder groen blad.
De Crossandra blijkt dus wel veel warmte noodig te hebben.
C y c l a m e n persicum giganteum, Perle v. Zehlendorf.
De temperatuursbehandeling werd gegeven van af het verspenen. De hooge temperaturen gaven hier weer de snelste ontwikkeling en het grootste blad, vooral met bodemwarmte. De
planten werden echter slapper dan in de koelere afdeeling, waar
ze bij l ó ° stevig en goed ontwikkeld waren. Bij 12° bleef de groei
sterk achter en ook de bloei liet zeer lang op zich wachten. Bij
de hooge temperaturen ontwikkelden zich (in Juli en Augustus)
de meeste bloemen, vooral bij de planten, welke in den winter
bij 20° en met bodemwarmte waren opgekweekt.
Hooge temperaturen bij de jonge planten kunnen dus den bloei
vervroegen.
E p i p h y l l u m Ackermannii (syn. Phyllocactus Ackermannii).
Evenals vorige jaren gaven de lage temperaturen de meeste
bloemknoppen en den vroegsten bloei. Het „ b l a d " was bij hooge
temperatuur en bodemwarmte het mooiste groen van kleur. In
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de beide warme afdeelingen vormden zich nieuwe scheuten,
welke rolrond waren. Daar waren dus sterkere groei en minder
bloei.
E u p h o r b i a splendens (Christusdoorn).
Deze is zeer dankbaar voor een hoogere kastemperatuur in
den winter. Reeds na één maand was te zien, dat de groei der
jonge planten bij 19° en20° C. belangrijk bevorderd werd, vooral
op de bodemwarmte ontwikkelden zich veel nieuwe blaadjes.
Deze ontwikkeling was regelmatig minder met afnemende temperatuur. Ook de ontwikkeling van bloemen had hetzelfde verloop.
Bij 20° (dus op bodemwarmte) opende zich de eerste bloem op
17 Januari. Op 15 Februari waren de aantallen bloemen: 22, 12,
5 en 0. Bij de laatste groep (12°) had in het geheel geen groei of
bloei plaats, de planten bleven echter gezond.
Daar vroeger reeds gebleken is,dat kortedagbehandeling geen
uitwerking heeft, is het alleen mogelijk met hooge kastemperatuur
in den winter den bloei te vervroegen.
K a l a n c h o ë Blossfeldiana (K. globulifera coceinea).
In de warmste afdeeling (20°) opende zich het eerste bloempje
al 23 December, bij 19° pas half Januari. Dit verschil moet aan de
bodemtemperatuur worden toegeschreven. De kwaliteit der planten wordt echter bij deze hooge temperaturen niet goed. Het
beste,stevigste gewas ontwikkelde zich bij 16°,waar de bloei wel
pas half Februari begon, maar de blqemen een mooie, dieproode
kleur vertoonden. Het langst werden de bloemstengels bij 19°,
dus zonder bodemwarmte, waarbij de lengtegroei lang doorgaat
en het openen van de bloemknoppen daardoor vertraagd wordt.
Bij 12° kwam er van den bloei heelemaal niets terecht. Half Maart
was alles nog steeds in knop, met zeer korte bloemstengeltjes.
De gematigde temperatuur (16°) blijft dus de voorkeur verdienen. Vervroeging van den bloei kan beter met kortedagbehandeling bereikt worden.
Po in s e t t i a (Euphorbia pulcherrima).
Zeer gevoelig yoor de kastemperatuur in het najaar is de
Poinsettia. Deze invloed was hier goed te zien aan een sterkeren
groei, donkerder 'bladkleur en vroegere ontwikkeling van de
bloemen met grootere schermen, welke bij 19° ruim 2 maal zoo
groot waren als bij 16°. Met bodemwarmte bij 20° ontwikkelden
zich de mooiste planten met de grootste schermen. Bij te lage
temperatuur wordt het blad geel en staat de ontwikkeling stil.
Bij 12° werden de planten ziek van de kou.
S c h l u m b e r g e r a Gaertneri (syn. Epiphyllum Gaertneri).
De planten werden dit jaar reeds 11 September over de 4
afdeelingen verdeeld om een störenden invloed van lagere
temperaturen in het vroege najaar uit te sluiten. Inderdaad werd
de bloemknopvorming bij de hooge temperaturen sterk vertraagd
en verschenen bij 16° reeds begin Februari de eerste knoppen.
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De bloei begon eind Maart. De aantallen knoppen bedroegen
toen achtereenvolgens voor de 4 afdeelingen: 93,386,931 en567.
Bij 16° werden dus de meeste knoppen gevormd en wel 10 maal
zooveel als bij 20° met bodemwarmte. Daar wordt dus de bloemaanleg sterk onderdrukt door te veel warmte, terwijl daar ook de
meeste nieuwe bladleden gevormd worden.
Men moet hier dus met een gematigde temperatuur ( ± 16°)
den groei onderdrukken om de bloemknopvormihg te bevorderen.
Z y g oc a c t u s truncatus (syn. Epiphyllum truncatum).
Hier werden in het najaar bij 16° de meeste bloemknoppen
gevormd. De vroegste bloei had echter in de warmere afdeelingen plaats. Half December was bij 19° het grootste aantal bloemen te vinden; bij 12° openden zich de eerste bloemen pas in
Januari. De hoogere temperaturen werkten ongunstig op den
gezondheidstoestand der planten in,waarvan er in den loop van
den winter nogal veel te lijden hadden van rotting van wortels
en stengelvoet, waarin Fusarium oxysporum gevonden werd. Bij
12° bleven de planten gezond. Het ging hier om van stek gekweekte planten en het is mogelijk, dat dergelijke planten op
eigen wortel gevoeliger zijn dan geënte.
Een matige kastemperatuur verdient dus voor Zygpcactus op
eigen wortel de voorkeur.
Temperatuursbehandeling van jonge Violieren.
V i o l i e r e n Matthiola incana ras Excelsior, wit.
De vroeger verkregen resultaten (zie Jaarverslag 1941,p. 17)
bij verschillende temperaturen met violieren in potten,waren aanleiding een dergelijke proef te herhalen met in den vollen grond
uitgepote planten. De temperatuurbehandeling werd gegeven
aon de jonge planten na het verspenen tot vóór het uitpoten.
Gezaaid werd op 31 December in de warme kas. Op 14 Januari
werden de kistjes met verspeende planten gezet bij 20°, 19°, 16°
en 12° C. Op 9 Maart werd uitgepoot. Al spoedig werd zichtbaar, dat de stengels der koud gehouden planten het snelste
uitgroeiden, waardoor het gewas van 12° hooger werd dan van
16° en dit weer hooger dan van 19° en 20°. De eerste bloemen
openden zich 18April bij de planten van 12°.Eenweek later volgden die van 16°.Begin Mei kwamen de planten,welke in de jeugd
warm gehouden waren (19° en 20°). Hier begon dus de bloei
ongeveer 3 weken later. De koud gehouden partijen leverden
bovendien wat meer bloeiende planten op.
Hiermede is dus, ook voor cultuur in den vollen grond, bevestigd, dat violieren in de jeugd een lage temperatuur moeten
hebben.
Invloed van de temperatuur op bladstek van Ege's Favorite.
B e g o n i a Ege's Favorite.
Zooals elk jaar werd weer op 3 November het bladstek in turfmolm gelegd, ditmaal verdeeld over 10 kiemschotels,welke in het
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Begoniastektablet gezet werden (18° C.J. Telkens na een week
werd 1 bakje op extra electrische bodemverwarming (21°) geplaatst, met het doel na te gaan in welke periode het bladstek
een matige temperatuur noodig heeft om spruitjes te vormen. Eind
December waren overal eenige spruitjes te zien en wel de meeste
envoorlijkste bij de partij,welke na4weken op de hooge bodemwarmte gekomen was. In Februari, bij het oppotten, had het
partijtje, dat van het begin af aan op extra bodemwarmte had
gestaan, slechts 75°/o blaadjes met een spruit. Die, welke pas
later warm gezet waren, hadden een betere spruitvorming, vooral
de reeds genoemde 4-wekengroep, waarvan 9 8 % geslaagd was.
De blaadjes, welke in het geheel geen hooge temperatuur ontvingen, hadden 91% spruitjes. Het na 4 weken extra verwarmen
geeft dus het hoogste slagingspercentage.
Zoo blijkt dus telkens weer (1941-1942), dat de factoren, zooals
hooge temperatuur en groeistof, die groei en wortelvorming van
de Ege's-blaadjes bevorderen, de spruitvorming tegenwerken. Dit
bleek ook thans weer,het geval te zijn met een groote partij van
bijna 1000 bladstekjes, waarvan de eene helft op verschen turfmolm 8 9 % met spruitjes gaf en de andere helft op 2 jaar oude
turfmolm slechts 6 4 % . Hier waren echter meer-wortels gevormd,
in overeenstemming met de ervaring, dat nieuwe turfmolm over
het algemeen een minder goede beworteling van stekken geeft.
Bij deze bladstekken isdit dus juist een voordeel.

DAGLENGTEPROEVEN
B e g o n i a , winterbloeiende.
Invloed begindatum en belichtingsduur.
Nagegaan werd de invloed van den begindatum der belichting in combinatie met verschillende belichtingsduren. De variëteiten Exquisite, President en Optima werden op 5 October en
op 2 November onder het kunstlicht gebracht. Bij het afsnijden
op 4 Januari bleken de planten, welke van October af belicht
waren, meer goed stek te leveren dan die van November. Bij
Exquisite kwam zelfs in het geheel geen goed stek van de Novemberplanten. Bij alle drie de variëteiten hadden de Novembergroepen de meeste bloemen ontwikkeld.
Bovendien werden met elkaar vergeleken belichtingstijden van
7 uur, 11 uur en 14 uur per nacht, gegeven direct na zonsondergang. Bij Exquisite en President was het grootst aantal open
bloemen aanwezig bij de 7 uur-belichting, bij Optima warerv de
verschillen in dit opzicht niet duidelijk.
Met Baardsê's Wonder werd een soortgelijke proef genomen,
thans echter met 4 begindata, nl. 5 October, 19 October,
2 November en 6 November. Met de eerste 3 begindata werd
op 4Januari heteerste goede stek gesneden,bij de planten,welke
pas 16 November kunstlicht ontvingen was dit nergens het geval.
Half November isdus blijkbaar al te ver in den tijd om vroeg stek
te kunnen winnen. Er ontwikkelt zich dan nog te veel bloem.
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Tusschen de diverse belichtingstijden waren geen sprekende
verschillen.
•
Bij de tweede maal afsnijden op 1 Magrt 1943 hadden de
diverse behandelingen bij alle 4 de Begoniavariëteiten vrijwel
geen effect meer. Alleen Baardse'sWonder leverde nog ongeveer
30°/o meer goed stek met 14 uur licht per nacht dan met 7 uur.
De controleplanten,welke zonder kunstlicht overwinterd waren,
leverden voor zoover ze niet dood of vrijwel kaal waren, pas
18 Juni de eerste stekken bij de variëteiten Exquisite, Baardsè's
Wonder en Optima. Bij President was dit slechts het geval bij 2
planten. Het tijdsverschil met de belichte planten bedraagt dus
bijna een half jaar.
Voor het winnen van goed stek vroeg in het jaar is het dus
noodig uiterlijk begin November de moerplanten te gaan belichten. Voor zéér vroeg stek is belichting van af October bevorderlijk. Langere belichtingstijden dan 7 uur per nacht kunnen
nog verbetering geven.
Bepaling van de nog juist werkzame verlichtingssterkte.
Een tweede proef met kleine planten van Optima en President
werd 16 October ingezet op een afzonderlijk tablet met een
uiterst zwakke verlichting,welke in de lengterichting der plantenrijen een afnemende reeks vertoonde van 10 tot bijna nul Lux,
O p 27 November werd voor de eerste maal afgesneden. Aan
den groei der planten was de invloed van de sterkte der verlichting te zien,vooral bij een rij Optima,welke uitwat zwaardere
planten bestond. Hier groeide de top door tot bij een verlichting
van 1 Lux. Bij minder licht eindigde de top in een bloem en had
ook later, na het afsnijden, geen verdere groei of bloei plaats.
O p 26 Februari bleken tusschen 10 en 3 Lux nog bloemstekken
gevormd te zijn. Goed stek was er niet bij, daarvoor was de
geheele verlichting nog te zwak. President gaf dergelijke verschillen te zien, echter was hier alleen vlak onder het lampje een
enkel stek te snijden, dus bij ongeveer 10 Lux.
De hier gebruikte uiterst zwakke verlichtingen van gemiddeld
5 Lux zijn dus nog maar juist voldoende om de moerplanten gedurende den winter aan den groei te houden. Voor een goede
stekwinning is ongeveer 5 maal zoo sterk licht noodig (zie Jaarverslag 1942, p. 5).
Dagverkorting tot 8, 10 en 12 uur.
Met de Begonia-variëteiten Optima, Exquisite en President werd
op 26Juli een kortedagproef ingezet met kunstmatige daglengten
van 8, 10, 12en 15 uur, welke tot 1September toe gegeven werden. Eentelling van het aantal bloemen en knoppen gaf bij oude
moerplanten van Optima, Exquisite en President met 12 uur de
meeste en met 15 uur dag de minste bloemvorming. Vlak voor de
behandeling afgesneden jongere planten van Optima hadden
met8 uur dag de sterkste bloemvorming. Dergelijke planten,welke

40
niet afgesneden waren,vertoonden veel geringer verschillen, wat
te verwachten was, daar de bloemaanleg-hier al vóór de kortedagbehandeling tot stand was gekomen.
Uit deze proef blijkt dat dagverkorting in den zomer tot op
12 uur reeds voldoende is om een aanmerkelijke vervroeging van
den bloei te verkrijgen. Noodig zijn daarvoor sterke, bossige
planten, vandaar het gebruik der oude moeren. Immers, elke
scheut die uitloopt, gaat onder invloed van den korten dag
onmiddellijk tot bloemvorming over.
C h r y s a n t h e m u m indicum.
Verschillende variëteiten met korten dag.
Aan 9 variëteiten werd van 5 Augustus tot 1 September een
korte dag van 8 uur gegeven. Op 26 Augustus waren reeds
bloemknoppen te vinden bij Chiquita, Godfried Gem en Rose
Precose. Bij laatstgenoemde ging de eerste bloem reeds 1 September open, een maand vroeger dan bij de onbehandelde.
Op 31 Augustus waren ook de andere variëteiten in knop, te
weten Printemps d'Amour, Yellow Mefo, Intensity, Golden Coralie
en Beautiful Lady. Nog niet in knop was toen Algores Yellow. De
bloei vond plaats in de natuurlijke volgorde, zooals die ook bij de
onbehandelden te zien was. Blijkbaar heeft dus elke variëteit een
eigen, bepaalden tijdsduur noodig voor de ontwikkeling van knop
tot bloem. Door de vroegere knopvorming blijven de met korten
dag behandelde planten aanmerkelijk lager.
C i n e r a r i a hybr. multiflora nana.
Kortedagbehandeling.
Zoo duidelijk als de temperatuurinvloed was, zoo weinig sprekend bleek de uitwerking van een maand kortedagbehandeling
van 9 uur, op 19September begonnen. Eind Maart was het aantal
open bloemen wel wat grooter, maar de bloeitijd verschilde toch
niet veel. Blijkbaar is de temperatuur in September nog te hoog
voor bloemknopvorming.
C y c l a m e n persicum giganteum, Perle von Zehlendorf.
Lange- tegenover kortedag.
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking in één der
Tuinbouwbladen werden ook de Cyclamen in deze proevenreeks
betrokken. Van 21 Juni tot 13 Augustus werd een korte dag
gegeven van 8 uur met als controle een partij met 8 uur daglicht
+ 8 uur kunstlicht. Het had practisch geen invloed op den,bloei.
Wel werden de bloemstelen bij den langen dag meer gerekt,
hetgeen te verwachten was tengevolge van het gloeilampenlicht.
Invloed op den bloemaanleg kon de daglengtebehandeling niet
meer uitoefenen, omdat de bloemknopvorming reeds lang te
voren begonnen was.
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D a h l i a imperialis (Boomdahlia).
Het in bloei brengen door korten dag.
De boomdahlia is een gewas, afkomstig uit Guatemala, waar
het normaal in bloei komt. In onze streken is dat niet het geval.
Hier ontwikkelt zich in den zomer een enorm groote plant met
alleen blad en geen bloem. Hoogstens komt er een enkele bloem
in het allerlaatst van het seizoen, wanneer het najaar zacht is.
Hoewel de bloem geen bijzondere sierwaarde heeft, kan het voor
kruisingen van belang zijn, dit gewas in den zomer in bloei te
krijgen, gelijk met de andere Dahlia's. Kortedagbehandeling was
de hiervoor aangewezen weg, maar vroegere pogingen op verschillende plaatsen hadden nog geen volledig succes.
Van 8Julitot 2Augustuswerd een aantal planten dagverkorting
gegeven tot op 11 uur in overeenstemming met de kortste daglengte in Midden-Amerika. De eerste maand bleven de planten
maar gewoon doorgroeien en werden zelfs wat langer dan de
onbehcindelden. Half Augustus werd eindelijk de eerste knop
waargenomen. De knopvorming was echter het duidelijkst bij
planten, welke in Augustus bovendien nog een dagverkorting tot
8 uur hadden gekregen. Op 5 September opende zich hieraan de
eerste bloem. De behandelde planten bloeiden buiten regelmatig
verder. De niet-verduisterden vormden geen enkelen knop. In pot
in de kas gebracht, opende zich hieraan de eerste bloem pas
18 November, dus 2XA maand later.
E u p h o r b i a fulgens (syn. E. jacquiniaeflora).
Stek winnen met kunstlicht.
O p overeenkomstige wijze als bij de Begonia's werd geprobeerd deze Euphorbia vroeg tot levering van stekken te brengen,
door middel van dagverlenging met kunstlicht. Jonge planten in
pot werden daartoe 17 September onder de gloeilampen gebracht en 8 uur per nacht belicht. Daardoor werd de bloemvorming volledig onderdrukt en ontwikkelden zich in het najaar uitsluitend bladvormende, sterke scheuten. De niet-belichte controleplanten vormden in dien tijd enkel scheuten met bloemknoppen.
O p 15 December werden de eerste stekken gestoken.
Dagverlenging met kunstlicht is dus uitstekend bruikbaar om
van Euphorbia fulgens vroeg stek tewinnen.
Ka Ia nchoë-soorten.
Gevoeligheid voor korten dag.
Dezelfde behandeling als de Cyclamen kreeg van 9 Juli af een
reeks van verschillende botanische soorten van Kalanchoë. De
eenige variëteit, welke op den korten dag reageerde, met de
ontwikkeling van een bloemtros, was K. Faustii,welke 13 November begon te bloeien. De soorten,welke niet op den korten dag
reageerden, waren K. Kirkii, K. kewensis, K. marmorata, K. laciniata, K. Quartiana en K. grandiflora.
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K a l a n c h o ë Blossfeldiania (K. globulifera coccinea).
Onvoldoende verduistering.
Een partij planten inden bak werd van 3Augustus tot 6September verduisterd tot een 8 uur dag met een rietmat, welke aan het
eene einde den bak volkomen afsloot, terwijl het andere einde
open gelaten werd. Deze onvolledige verduistering had tot resultaat, dat er begin September nog op 1meter afstand van de lichtspleet geen knopvorming te zien was. Op grooteren afstand
verschenen de knopjes normaal. De slecht verduisterde planten
maakten pas knop begin November toen de goed verduisterde
al gingen bloeien. Daartusschen waren allerlei overgangen te
vinden bij de planten, welke nog een zwakke hoeveelheid daglicht tijdens de verduistering-hadden gekregen. Daar kwamen de
vervroegde trosjes vertraagd tot ontwikkeling of hadden de
planten slechts een klein aantal vervroegde trosjes. Bij de goede
verduistering verschenen meer zijtrosjes.
Zorgvuldig verduisteren is dus bij de kortedagbehandeling een
eerste vereischte!
P o i n s e t t i a (Euphorbia pulcherrima).
Kortedag gedurende enkele dagen.
Kleinen Poinsettiaplanten werd van 2 Augustus af een 8 uur dag
gegeven, gedurende 2, 4, ó, 8, 10 en 12 dagen. Deze zeer korte
verduisteringen hadden practisch geen invloed, behalve dat met
12 korte dagen de knopvorming in October nog iets vervroegd
bleek te zijn en het roode scherm zich begin November ontwikkeld had. Bijde andere groepen begon toen de roodkleuring pas.
Z y g o c a c t u s truncatus (syn.Epiphyllum truncatum).
Dagverkorting van 1tot 5 weken.
Van óAugustus af werden groepjes planten 8 uur dag gegeven,
gedurende 1,2,3,4 en5 weken. De eerste bloem opende zich op
13 October bij de 3-wekengroep. Half October waren bij alle
partijen bloemen aanwezig, behalve bij de één week behandelden. Eén week kortedag is dus niet voldoende voor bloemknopvorming. De meeste vroege bloemen verschenen bij de 4-wekenbéhandeling.

STEKKEN MET GROEISTOFPOEDERS
Toen wij in 1943 de beschikking kregen over een uitgebreide
reeks groeistofpoeders van verschillende sterkte en samenstelling,
welwillend afgestaan door de Amsterdamsche Chinine Fabriek,
was dit aanleiding onze proeven in deze richting voort te zetten
en uit te breiden. Stekken van een heele serie bloemisterijgewassen werden aan een groeistofbehandeling onderworpen om na
te gaan welke van de poeders de beste beworteling gaf. Vergeleken werden de volgende poeders van Rhizopon A:
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talk met 1%, 0,7 %, 0,5 %, 0,4 %, 0,25 % ß indolylazijnzuur,
aangeduid met A T ;
kool met 0,7 %, 0,5 %, 0,4 %, 0,25 % ß indolylazijnzuur, aangeduid met AK;
en van RhizoponB-.
talk met 0,2 % en 0,1 % |3 naphtylazi'inzuur, aangeduid met BT;
kool met 0,1 % a naphtylazijnzuur, aangeduid met BK.
B e g o n i a , winterbloeiende.
Uit 3 proefreeksen bleek, dat Rhizopon B talk 0,1 % in het
algemeen zeer geschikt is voor Begonia's. Wel krijgt men vaak
met andere samenstellingen ook goede resultaten, doch B talk
0,1 % gaf het grootst aantal malen de sterkste beworteling, zoodat deze wel voor de practijk aanbevolen kan worden. De beste
behandelingen voor de verschillende variëteiten vindt men in
onderstaande tabel.
proef 1

variëteit
Baardse's Wonder

. . .

BT 0,1 %

Optima

BT 0,1 %

President

AT 0,5 %
BT 0,1 %
A T 0,5%

Exquisite
Ege's Favorite

proef 11
AT 0,25%
BT0,1 %
BT 0,1 %
BK 0,1 %
A K0,7 %

proef lil

BT 0,1 %

BT 0,1 %
A T 0,7 %
BT 0,1 %

Een proef met 4 verschillende bodemtemperaturen gaf bij
Baardse's Wonder, zoowel met als zonder groeistofpoeder, een
duidelijke toename van de beworteling met stijgende bodemtemperatuur. Het beste was 26° à 28° C. Daarboven nam de
wortelvorming weer af.
B o u v a r d i a hybriden.
Hier werden de poeders A talk 1% en Btalk 0,2 % vergeleken
met groeistofoplossingen van verschillende sterkten,welke laatste
echter geen beter resultaat opleverden dan een behandeling met
gewoon water. Btalk 0,2 % gaf intusschen de beste beworteling.
C a m p a n u l a isophylla alba.
Bij Ster van Bethlehem wortelt in den zomer het stek gewoonlijk
slecht, omdat er steeds bloemknop in zit. Dit kon met groeistofpoeder verbeterd worden.
C h r y s a n t h e m u m indicum.
Veertien variëteiten werden behandeld met A talk 1%. Over
het geheel werden duidelijke verschillen waargenomen, behalve
bij Printemps d'Amour. Belangrijke verbetering van het slagingspercentage gaven Chiquita, September Lila, White, Crème en
Yellow. Bij variëteiten waar dit weinig te beteekenen had, was
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vaak nog een zwaardere beworteling bereikt, b.v. Rose Precose,
Mrs. J. Pierson en Beautiful Lady.
C l e m a t i s hybride, Prins Hendrik.
Een reeks van 4 proefnemingen, waarbij getracht werd deze
Clematis door stek te vermeerderen, leverde niet dadelijk het gewenschte resultaat op. In overeenstemming met inlichtingen van
Drs. Kruyt uit Boskoop bleek het wortelen sterk afhankelijk van
de kwaliteit van het stek. Toch werd geen hooger bewortelingspercentage bereikt dan54 % enwel meteenoplossing van Rhizopon B,2 tabletten per liter met een opzuigtijd van24 uur. Bij deze
proef werd wel duidelijk, dat Clematis Prins Hendrik een flinke
dosis groeistof noodig heeft.
C o d i a e y m variegafum, Baron J.de Rothschild.
Crotonstek, behandeld met uitsluitend B talk 0,1 % gaf na 10
weken 85 % beworteling tegen 30 % bij de onbehandelden.
C r o s s a n d r a undulaefolia.
Een groeistofproef met 4 bodemfemperaturen toonde aan dat
20° C. nog niet voldoende isvoor een snelle beworteling,- 23° en
28° gaven toenemend resultaat en 33° werkte weer minder goed.
Met groeistofpoeder (B talk 0,2 %) werd het beste effect al bereikt bij 23°. Een extra bodemverwarming kan dus vervangen
worden door groeistoftoediening.
Hier waren over hef geheel de naphtylazijnzuur-(B)poeders
beter van werking dan de indolylazijnzuur-(A)poeders.
E u p h o r b i a splendens.
Christusdoorn bleek dankbaar voor een poederbehandeling.
Bij topstekjes was zonder groeistof na ó weken 60 % geworteld,
met B talk 0,1 % werd 95 % bereikt. Zeer sprekende verschillen
leverden ook stam-stukjes, waarvan tweemaal zooveel aan den
wortel gingen.
I x ora hybriden.
Bij3 Ixora-variëteiten werd een belangrijke verbetering van de
beworteling verkregen met Btalk 0,2 %.
P e l a r g o n i u m , Black Vesuvius.
O p bodemwarmte begon deze Pelargonium reeds na 5 dagen
de eerste wortelpuntjes te vertoonen. N a 11 dagen was het
meerendeel al geworteld, zonder groeistof zelfs voor 100%. Bepaald schadelijk werkte B talk 0,2 %, dat waarschijnlijk een te
sterk poeder voor Black Vesuvius is. Het beste was de partij met
A kool 0,7%. Opzuiging van oplossingen werkte minder goed
dan poederbehandeling. Bij voldoend hooge temperatuur krijgt
men zonder groeistof dus al reeds 100% slaging.
Po ins e11ia (Euphorbia pulcherrima).
In2 proefseries werd bepaald, welk groeistofpoeder het meest
geschikt zou zijn voor dit gewas. Het bleken vooral de kool-
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poeders te zijn, waarmee de beste resultaten verkregen werden,
nl. B kool 0,1 % en A kool 0,5 %, met welke laatste de tweede
maal zelfs 100% beworteling bereikt werd.
P r u n u s insititia,onderstam St.Julien.
Geprobeerd werd of het mogelijk is het wortelopslag van de
Prunusstruiken met groeistof te stekken.Dit bleek in principe wel te
gaan, hoewel het slagingspercentage nog zeer gering was. De
juiste behandeling is nog niet gevonden, maar wel bleek duidelijk
dat de scheuten wat ouder moeten zijn en er dus wel eenige
verhouting moet zijn begonnen.
S a n s e v i e r a thyrsiflora.
Bladstekken van de groenbladige Sanseviera gaven met B kool
0,1 % wat meer beworteling dan met enkel beenderkool.
S o l a n u m capsicastrum.
In December werd een groote proef met 1300 stekken van den
z.g. „Capsicum" genomen bij 17°, 20°, 24° en 29° C. bodemtemperatuur en met een serie van de belangrijkste talkpoeders.
Bij de twee hoogste bodemtemperaturen was de beworteling het
beste. In tegenstelling met de algemeene ervaring waren de
A-poeders (indolylazijnzuur) werkzamer dan de B-poeders (naphtylazijnzuur). Het beste werkte A talk 1%, waarmede 98 % beworteling bereikt werd bij 24° C , tegen 76 % bij de bijbehoorende controle.
Het was duidelijk te zien, dat Capsicum-stek een flinke bodemtemperatuur noodig heeft.
S p a r m a n n i a africana.
Bij de kamerlinde had de groeistofbehandeling weinig invloed.
Het al of niet slagen vindt meer zijn oorzaak in de mate van
uitgerijpt zijn van de jonge scheuten. Kleine, zachte topstekken
wortelen niet of slecht.
Samenvattend kunnen wij dus zeggen, dat vaak verschillende
poeders een goed resultaat kunnen opleveren, doch dat dikwijls
een zwakkere concentratie dan de oorspronkelijke standaardpoeders beter werkt dan deze. Het grootst aantal malen gaf
Btalk,0,1 % de meestewortelbevordering,zooals blijkt uit nevenstaande tabel, waarin onze ervaringen van de laatste jaren zijn
samengevat.
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GUNSTIG W E R K E N D E GROEISTOFPOEDER
CONCENTRATIES VOOR B E W O R T E L I N G B I J
STEKKEN V A N BLOEMISTERIJGEWASSEN
A = ß indolylazijnzuur,

Plantensoort
Begonia hybriden
grootbloemige

kleinbloemige
Beloperone guttata
Bouvardia hybriden
Campanula isophylla
Chrysanthemum indicum
Clematis hybr.
Codiaeum variegatum
Coleus hybr.
Crossandra undulaefolia
Dianthus Caryophyllus
Euphorbia fulgens
Euphorbia splendens
Genista racemosa
Ixora hybriden
Pelargonium zonale
Phyllocactus Ackermannii
Poinsettia
Prunus insititia
Rosa (Polyantha)
Sanseviera thyrsiflora
Solanum capsicastrum
Sparmannia africana
Zygocactus trunc'atus

B= a naphtylazijnzuur,
K = beenderkool.
Variëteit

T = talkpoeder,

Rhizopon-poeder

Baardse's Wonder
Exquisite
Optima
President
Ege's Favorite (scheutstek)

BT 0,1 %
BT 0,1 %
BT 0 , 1 %
BT 0,1 %
BT 0,1 %

Pres.Cleveland;Roselinde
alba
diverse variëteiten
Miss Pulling
Prins Hendrik
Baron J. de Rothschild
bonte

BT 0,2 %
BT 0 , 1 %

AT0^%
A K 0,7 %
A T 0,7 %
A T 1,0%
A T 0,7 %
A T 1,0%
A T 1,0%

BT 0,1 %
BT 0,1 %
A T 1,0%
BT 0,2 %

Amerikaansche anjers
Witte Peter Fisher

Regina
Shawii
Black Vesuvius

onderstam St. Julien
Orange Triumph

BK 0,1 %
BT 0 , 1 %
BT 0 , 1 %
BT 0,1 %
BT 0,2 %

BK 0,1 %
BT 0,1 %

A T 1,0%
A T 0,7 %
A T 0,7%

A K 0,7 %
A T 0,5 %
A K 0,5 %
A T 1,0%
A T 0,5 %

BK 0,1 %
A T 1,0%
BK 0,1 %
A T 0,5 %

Bij de vetgedrukte poedersterkten zijn uit een geheele reeks
de optimale concentraties uitgezocht, bij de niet vetgedrukte
werden slechts enkele poeders geprobeerd. Bijgewerkt tot Juni
1944.
J. W. M. Roodenburg.
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GRONDONDERZOEK
De werkzaamheden op het laboratorium konden helaas nog
niet worden uitgebreid, zoodat het onderzoek nog beperkt bleef
tot drie bepalingen, nl.=
1. Bepaling van de gloeirest.
2.
„
„ het keukenzoutgehalte.
4.
„
„ het gehalte aan koolzure kalk.
In het afgeloopen jaar werden 219 monsters op „gloeirest"
onderzocht, slechts 3 op keukenzoutgehalte en 24 op koolzure
kalkgehalte. De laatstgenoemde 24 bepalingen betroffen een
onderzoek naar het koolzure kalkgehalte, verricht voor de „Commissie voor Grondonderzoek bij den Tuinbouw", met het doel om
de apparatuur van het Bedrijfslaboratorium te Groningen, van
het laboratorium te Naaldwijk en van Aalsmeer onderling te
toetsen en de cijfers onderling te vergelijken. Hierover werd een
rapport gemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering van deze
commissie zal worden overhandigd.
Verder werden na voordrogen (luchtdroog maken) 1125 monsters voor volledig onderzoek naar Naaldwijk verzonden en 4
naar het Bedrijfslaboratorium te Groningen.
Een indruk van de steeds groeiende belangstelling voor het
grondonderzoek in de laatste jaren geeft bijgaande grafiek,
waarbij horizontaal de jaren zijn afgezef vanaf 1924 en waarvan
de hoogte van den balk het aantal in dat jaar onderzochte grondmonsters aangeeft. Men ziet een sterke stijging vanaf 1938 en een
plotselinge sterke stijging in 1942 en '43, waarvan de stijging in
1942 wel wat geflatteerd is door het buitengewoon hooge aantal
monsters, dat plotseling in Aalsmeer onderzocht werd. Hierin zijn
echter opgenomen de monsters van het in dat jaar verrichte
onderzoek naar de gloeirest van de Aalsmeersche rozenkassen
en monsters van onderzoekingen betreffende uitspoeling en verdeeling van het zoutrestgehalte op den Proeftuin alhier verricht.
Inverband hiermede werden ni. ± 600 monsters onderzocht.
De monsters van 1929 tot en met 1940, in Aalsmeer onderzocht
en waarvan het aantal in 1930 nog 180 bedroeg, betreffen voornamelijk onderzoek op keukenzoutgehalte, gehalte aan koolzure
kalk op pH (zuurgraad), welk onderzoek op vrij primitieve wijze
werd verricht, terwijl die van 1942 en '43 hoofdzakelijk op gloeirest onderzocht werden,volgens door het bedrijfslaboratorium te
Groningen vastgestelde methoden.
Verder zien we dat het aantal monsters dat in 1943 voor volledig onderzoek naar Naaldwijk verzonden is, bijna 3 maal zooveel bedraagt als in 1942.
Het boezemwater werd wekelijks op 5 plaatsen gecontroleerd,
door onderzoek op keukenzoutgehalte en bleek gedurende het
geheele jaar een voor gietwater onschadelijk gehalte aan keukenzout te bezitten. Enkele van telers binnengekomen watermonsters werden eveneens op keukenzoutgehalte onderzocht.
Onderzoekingen betreffende „Humusbepalingen" met behulp
van den nieuwen voor het laboratorium aangeschaften electri-
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sehen gloeioven met automatische temperatuurregelingen betreffende de gloeirestbepaling voor de „Commissie voor Grondonderzoek" konden wegens inbeslagname van het gebouw nog
niet worden verricht, doch hiermede hopen we spoedig een aanvang te maken.
De aanschaffing van materiaal ter verdere uitrusting van het
laboratorium stuitte nog steeds op groote moeilijkheden in verband met de tijdsomstandigheden.
J. P. Zwartelé.
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