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VOORWOORD
Vooral van een organisatorisch standpunt bekeken is het jaar 1949
zeer belangrijk geweest, daar immers in dit jaar de reorganisatie vrijwel
geheel tot stand kwam. Zoals bekend mag worden verondersteld, werd
tijdens de ledenvergadering van de Groep Bloemisterij in Januari 1949
besloten aan het Bedrijfschap voor Sierteeltproducten te verzoeken, voor
het lopende jaar een subsidie van f 20.000 aan de Proeftuin te verlenen.
Toen deze gelden binnen kwamen en het Ministerie van Landbouw
Visserij en Voedselvoorziening tevens de wens naar voren bracht, dat
de proeftuin tot een proefstation met een landelijk karakter verheven zou
worden, werd door het bestuur een commissie ingesteld, om plannen voor
de reorganisatie op te stellen. De voorstellen die door deze commissie,
bestaande uit de Heren D. Admiraal, Mr. Zwahlen, J. D. T a s en ondergetekende, naar voren werden gebracht, werden door het bestuur en
de commissarissen geheel goedgekeurd, evenals door het bestuur van
de Groep Bloemisterij.
Besloten werd over te gaan tot het oprichten van een nieuwe stichting,
waarvan het bestuur zou bestaan uit 11 leden, nl. 5 aangewezen door de
beide veilingen in het district, waar het Proefstation is gevestigd,
3 leden aangewezen door de Kring Veilingen (buiten de standplaats),
1 lid aangewezen door de Kring Handelskwekers, 1 door de Kring BJoemistwinkeliers en 1 door de Kring Hoveniers. Nadat deze verandering is
vastgelegd, zal de vereniging „De Proeftuin" worden opgeheven. Tegen
het einde van het jaar kwam het nieuwe bestuur echter reeds bijeen.
Een speciaal woord van dank mag wel worden gebracht aan de commissarissen van de veilingen C.A.V. en Bloemenlust en van de A.T.B.,
n.1. de Heren P. de Bruijn, D. Man, W . van Leeuwen, J. van Zijverden
en J. Alderden Dzn., die steeds getrouw de vergaderingen van het oude
bestuur hebben bezocht, doch niet geaarzeld hebben zich achter de
nieuwe plannen te stellen, waardoor echter hun eigen functies werden
opgeheven. Voor het zittende bestuur zal het zeker een gevoel van waardering hebben gegeven, dat door de Aalsmeerse veilingen het gehele
bestuur werd aangewezen om deze veilingen in het nieuwe bestuur te
vertegenwoordigen. De namen van de nieuwe bestuursleden zijn er voldoende borg voor, dat deze heren hun nieuwe taak met veel animo tot
heil van de gehele bloemisterij zullen vervullen.
Voor het onderzoek zelf is nog van betekenis, dat de beide wetenschappelijke onderzoekers Ir. G. S. van Marie en Drs. D. Noordam
over zullen gaan naar het Instituut voor Plantenziektenkundig Onder-

zoek, doch gedetacheerd zullen blijven op het Proefstation te Aalsmeer.
Wanneer de zelfstandigheid van het Proefstation hierdoor niet wordt
aangetast, kan het meerdere contact, dat de onderzoekers door deze
verandering met andere instituten en onderzoekers zullen krijgen, ongetwijfeld vruchtbare resultaten afwerpen.
De leiding van de dagelijkse werkzaamheden stond evenals het vorige
jaar weer onder de beproefde leiding van de Heren KI. Zwartendijk en
P . van der Zwaard, die in hun werk werden bijgestaan door de Heren
Meester, Bon, van der Laan en enige leerlingen van de Tuinbouwschool.
Als tweede Wetenschappelijke hulpkracht werd de Heer F. N a p aangesteld. Ook de assistenten van de Voorlichtingsdienst zijn dikwijls bij
sommige proefnemingen betrokken geweest.
W a t de opstand betreft, kan nog vermeld worden, dat een klein
warenhuisje gereed kwam en dat er helaas nog geen verandering is gekomen in de werkgelegenheid voor de onderzoekers, daar nog steeds
geen verbouwing of uitbreiding van de school heeft plaats gevonden.
Niet onvermeld mag blijven, dat de Ver. Proeftuin in 1949 50 jaren
had bestaan. Daar dit moment juist plaats vond tijdens de reorganisatie,
werd gemeend hieraan geen verdere ruchtbaarheid te geven. Dat deze
reorganisatie tevens de dood van de vereniging tot gevolg zal hebben,
zal niet betreurd behoeven te worden, wanneer het werk van de vereniging voortgezet en zo mogelijk verbeterd wordt door het landelijke
Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland.
De Directeur,
Dr. J. W A S S C H E R .

VERLIES. EN WINSTREKENING OVER 1949
Grond
Huur .
Lasten.

400,—
137,25
ƒ

Bedrijf
Onderhoud
Verzekering .

537,25

6.353,72
26,88
6.380,60

Afschrijvingen
Proefkas 12 . . . .
Bedrijf Stommeerkade
Pottenkas 4 . . . .
Betonbak
Rozenkas 23 . . .
Verwarmingsinstallatie
Instalatie
Arbeid
Salaris Chef. . . .
„ vast personeel
„ los personeel
Sociale lasten . . .

1.000,—
750 —
782.50
30,50
311,25
325,30
52 —

f

2.930,28
15.256,04
1.085,95
3.187,98
22460.25

Bedrijfsbenodigdheden
Mest en grond
Bestrijdingsmiddelen . . . .
Bedrijfsmiddelen
. . . . .
Brandstoffen
Licht en Kracht
Wetensch. hulpmiddelen . .
Werktuigen en gereedschappen
Zaden en Plantgoed . .
Vracht en emballage
Omzetbelasting. . .
Veilingprovisie. . .
Diversen
Administratiekosten
Reiskosten
. . .
Contributie
. . .
Onvoorzien . . .

.
.
.
.

f

1.257,70
341,21
1.311,70
6.167,19
247,67
775,56
705,60
„

f

125,52
176,13
1.312,42

f

1.406,34
284,30
102,41
108,07

10806,63
1.137,56

161407

iom.17.
592,86

Rente,
Investeringscertificaten
Koersverlies. . .

268,51

Afschrijving
Subsidies. .
Contributies.
Winst

50,—
675,—
725,—
9.087,32
ƒ 58.762,72

PROEFSTATION VOOR DE BLOEMISTERIJ AALSMEER
Opbrengst
Veiling
Contant
Zaden en Plantgoed

. .

ƒ 18.734,58
125,97
6.081,52
ƒ 24.942,07

Wetenschappelijk onderzoek
Grondmonsters.
Proefnemingen

ƒ
„

573,35
275,—
848,35

Subsidies
Rijk 1948
Provincie N.-Holland

ƒ
„
(extra)

Gemeente Aalsmeer
Groep Bloemisterij
Verenigingen

7.200—
2.500—
750,—
,
400,—
„ 20.000,—
„
330,—
31.180,—

Contributies en donaties

„

—,—

Rente

„

1.513,37

Ledenkapitaal C.A.V.

„

133,89

Diversen
Jaarverslagen
Grondstomen

ƒ
„

10,40
134,64
„

145,04

ƒ 58.762,72

BALANS PER 31 DECEMBER 1949
A. Proefkas 12
Afschrijvingen

ƒ 10.000,—
„ 9.000,—
ƒ

Pottenkas 4 . . . .
Afschrijvingen .

ƒ 15.657,50
„
782,50

Kassen en bakken
Afschrijvingen

ƒ
„

1.000 —

„ 14.875,—
'

1,—
—,—

Betonbak
Afschrijvingen-

ƒ
,

305 —
91,50

Garage
Afschrijvingen

ƒ
„

1,—
—,—

B. Bedrijf Stommeerkade
Afschrijvinqen

ƒ
„

7.500,—
6.000,—

Rozenkas 23
Afschrijvingen
Warenhuis 24 .
Opslagruimte

ƒ
„

3.112,50
311,25

,,

213,50

„

1—

„

1.500,—

„
ƒ
,,

„
„

ƒ
,

Waterinstallatie (wan en pomp)
Polder
Afschrijvingen

ƒ

a

__J1

,

ƒ
„
„

„
„

2.146,50
1.080,—
510,—
565,—

„

„„„
377,80

868 —
86,80
346,80
135,—
104,—

1.343,20
485,57
351,—
„

Meubilair
Stalen kas . . .
Ledenkapitaal C.A.V
Debiteuren
Belegde reserve
Nieuwbouw Laboratorium
Bedrijf
Investeringscertificaten
3%
Nieuwbouw Laboratorium
Bedrijf

2 80125
1.996,64
142,—

2.385-•
238,50

Strebelketel
Circulatiepomp en regul.
Verwarming bakken

Wetenschappelijk
werk
Autoclaaf
Install. Grindcultures
Grondmolen

1,—

„

A. Verwarmingsinstallatie
Pottenkas 4
Afschrijvingen

B. Rozenkas 23
Afschrijvingen

„

2.179,77

„
„
„

147,25
3.678,03
11.830,81

„

11.561,77

ƒ 11.316,06
„
245,71

ƒ 12.000,—
25.200 —
„ 37.200 —

Saldi
Kas
Bank
Giro

ƒ
„

85,25
6.397,07
3.606,32
„ 10.088,64
ƒ 104.677,16
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Renteloze
voorschoften
Provincie (bedrijf Stommeerkade)
Veilingen: C.A.V
Bloemenlust

. . . .

ƒ
ƒ

1.500,—

5.154,76
3.436,90
„

Crediteuren .
Grindinstallatie
Reserves
Nieuwbouw Laboratorium
Proefkas . "
Nieuwbouw bedrijf
„
Kapitaal

8.591,26

>(

2.734,57

)(

485,57

ƒ 23.316,06
10.000 —
ƒ

245,71
25.200—

„ 25.445,71
„ 58.761,77
„ 32.603,99

ƒ 104.677,16
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BESTUUR EN PERSONEEL
PROEFTUIN
In het begin van 1949 was het bestuur nog als volgt samengesteld.
Voorzitter:
G. Buskermolen.
Secretaris:
P. J. Joore.
Penningmeester:
N . v. Erk.
Leden:
W . D. Maarse Kzn, J. D. Tas.
Commissarissen:
J. Alderden Dzn, A.T.B.
P. de Bruyn, C.A.V.
D. Man, C.A.V.
W . v. Leeuwen W z n , Bloemenlust
J. van Zijverden, Bloemenlust.
Joh. Hofman, Gem. Aalsmeer.
N a de verheffing van proeftuin tot Proefstation met een landelijk
karakter werd het bestuur samengesteld uit de volgende leden:
Kring Bloemenveilingen, rayon Aalsmeer:
G. Buskermolen, voorzitter.
P. J. Joore, secretaris.
N, v. Erk, penningmeester.
W . D. Maarse Kzn.

J. D. Tas.
Kring Bloemenveilingen, buiten Aalsmeer:
Jos. Klinkenbergh, Loosduinen.
C. Schoone, Assendelft.
A. Maassen, Lent.
Kring Handelskwekers:
A. J. Stemerding Jr., 's-Gravenhage.
Kring Bloemist-Hoveniers:
W . Beunder, Haarlem.
Kring Bloemist-IWinkeliers: C. Thim, Amsterdam.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de leden, die in Aalsmeer
woonachtig zijn.
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Personeel:

P. v. d. Zwaard, chef bedrijf Bovenland,
Stationsweg 17.
K. Zwartendijk, chef bedrijf Polder,
Stommeerkade 23.
J. Croockewit, analyst.
Mej. L. Ravestein, wet. hulpkracht.
F. Nap, wet. hulpkracht.
J. Meester.
J. H. Bon.
A., E. v. d. Laan.
J. Castelein (van 14 Juni tot 29 Oct.).
J. Schouten (tot 7 Mei).
M. J. Kok (7 Aug. tot 3 D e c ) .
C. A. v. d. Hoek (tot 26 Febr.).
J. J. Haalmeyer (tot 25 Juni).
J. H. M. Hendriks (tot 2 Juli).
J. N. Scheltus (tot 14 Mei).
S. Schijndel (vanaf 4 Sept.).
R. E. Quelle (vanaf 14 Sept.).
A. Hazenberg (vanaf 2 Oct.).

VOORLICHTINGSDIENST
Het personeel van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst was in 1949
als volgt samengesteld:
Consulent:
Ingenieurs:
Hoofdassistent A:
Hoofdassistenten:
Assistenten:

Typistes:

Dr. J. Wasscher.
Ir. G. S. v. Marie, entomoloog.
Drs. D. Noordam, phytopatholoog.
P. J. H. N . Adolfs.
J. Bakker.
P. v. d. Zwaard.
W . Belgraver (Anjers).
C. J. Kragtwijk (Anjers, Freesia).
W . v. Marsbergen (Rozen, bodemkartering )A. G. A. v. d. Nes (Trekheesters,
Cyclamen).
R. Schmidt (Potplanten).
Mevr. H. W . Jouwersma—Kok.
Mevr. I. Wesselius—Richter.
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AMERIKAANSE ANJERS
Opbrengstvergelijking tablettenteelt en gestoomde en ongestoomde grond
W . Belgraver.

In het voorjaar van 1949 werd door verschillende omstandigheden vrij
laat een proef opgezet met tabletten van verschillende constructie, nl.
asbesttabletten (systeem Verhoek), betontabletten systeem Walch, Boot
en op de grond. Daar van elk systeem 2 tabletten aanwezig waren, werd
de grond van één tablet gestoomd, van de andere niet. Tevens was vergelijking met vollegrondsteelt mogelijk.
Op elk tablet werden uitgeplant de rassen William Sim, Mia Brenner
en Betty Lou. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de opbrengsten
in 2 kwaliteiten gedurende 2 jaren tot. 1 Januari 1950 weergegeven.

Systeem
tablet

Walch
„
*t

Asbest
tablet
tt

tablet
o/d grond

**
Controle
v.d. grond
t,

Boot

„

Behandeling
(gem. per plant)

p

Verloop
aantal
plantcn

»s S
O

G u
a O
•— 0

"o
H

54/54 731 151 882
gestoomd Betty Lou .
(16.1)
Mia Brenner h '. 54/54 548 227 775
William Sim
54/54 607 182 789
ongestoomd Betty Lou .
54/54 812 147 959
(17.3) Mia Brenner fi'. 54/54 583 266 849
William Sim
54/54 784 81 865
gestoomd Betty Lou .
54/54 799 229 1028
(18.0) Mia Brenner h '. 54/54 576 310 886
William Sim
54/54 611 254 865
ongestoomd Betty Lou .
-45/45 663 183 846
(18.1) Mia Brenner h '. 45/45 455 285 740
William Sim
45/45 672 122 794
gestoomd Betty Lou .
54/54 705 155 860
(15.0) Mia Brenner fi ! 54/52 404 215 619
William Sim
54/54 526 93 672
ongestoomd Betty Lou .
45/44 668 169 837
(15.6) Mia Brenner ii . 45/42 220 167 387
William Sim
. 45/45 637 82 719
gestoomd Betty Lou .
54/54 796 152 948
(16.8) Mia Brenner ii'. 54/54 496 252 748
William Sim
54/51 784 76 860
ongestoomd Betty Lou .
54/54 658 166 824
(15.0) Mia Brenner h '. 54/54 490 221 711
William Sim
54/54 692 77 769
ongestoomd Betty Lou .
54/45 439 189 628
(13.8) Mia Brenner ii '. 54/54 478 236 714
William Sim
. 54/51 527 101 628
ongestoomd Betty Lou .
54/53 639 222 861
(15.8) Mia Brenner ii'. 54/54 498 300 798
William Sim
, 54/53 696 98 794

"3. S

is

-as

ai v

13.5
10.1
11.2
15.0
10.7
14.5
14.7
10.6
11.3
14.7
10.1
14.9
13.0
7.7
12.4
15.0
5.1
14.1
14.7
9.1
14.9
12.1
9.0
12.8
9.1
8.8
10.1
11.9
9.2
13.0

2.7
4.1
3.3
2.7
4.9
1.5
4.2
5.7
4.7
4.0
6.3
2.7
2.8
4.0
1.7
3.7
3.9
1.8
2.8
4.6
1.4
3.0
4.0
1.4
3.9
4.3
1.9
4.1
5.5
1.8

"5 -*.
2"

16.2
14.2
14.5
17.7
15.6
16.0
18.9
16.3
16.0
18.7
16.4
17.6
15.8
11.7
14.1
18.7
9.15.9
17.5
13.7
16.3
15.1
13.0
14.2
13.13.1
12.16.14.7
14.8

In de eerste plaats valt bij deze tabel op, dat de totaalopbrengsten over
2 jaar lager liggen dan bij vroegere opbrengstproeven. Dit moet geweten
worden aan het late uitplanten. Vroeg uitplanten verdient dan ook zeker
aanbeveling.
14

a
m«
o-

— 0\
a «*•

1.5
0.3
1.8
0.4
0.5
1.8
1.7
0.1
1.1
0.3
0.3
1.2
1.0
0.3
2.1
1.0
0.4
2.0
1.3
0.2
1.5
0.5
0.7
1.6
1.1
0.4
1.8
0.6
0.4
1.1

17.7
14.5
16.3
18.1
16.1
17.8
20.6
16.4
17.1
19.0
16.7
18.8
16.8
12.0
16.2
19.7
9.4
17.9
18.8
13.9
17.8
15.6
13.7
15.8
14.1
13.5
13.8
16.6
15.1
15.9

s?

W a t de verschillende systemen bereft, kan opgemerkt worden, dat bij
deze proef over het algemeen de asbestbakken de beste resultaten hebben
gegeven en dat de opbrengsten bij de bakken op de grond niet slechter
waren dan bij de andere betonbakken. De teelt in de volle grond was in
sommige gevallen beter, in andere slechter dan bij de tablettenteelt, zodat
uit deze proef geen vaststaande conclusie over de opbrengst bij de tablettenteelt t.a.v. die bij de vollegrondsteelt getrokken kan worden.
In het eerste jaar vertoonden de planten op de gestoomde grond een
duidelijk betere groei dan die op de ongestoomde grond. Merkwaardiger
wijze ging tegen de verwachting in deze voorsprong in het tweede jaar
weer verloren, althans de opbrengst was in bijna alle gevallen bij de
gestoomde grond lager dan bij de ongestoomde. Misschien kan hierbij ook
de ligging der tabletten een rol gespeeld hebben, daar de gestoomde
bakken minder licht ontvangen kunnen hebben, daar ze ten noorden
van de ongestoomde bakken lagen.
Opgemerkt kan nog worden, dat op de tabletten vrijwel geen uitval
is opgetreden, in tegenstelling bij de andere proeven in de volle grond,
die in dezelfde kas werden genomen.
Doseringsproef met natriumselenaat tegen spint
Ir. G. S. van Marie

Op twee anjertabletten in kas 7 werd een doseringsproef met natriumselenaat opgezet.
Toegepast werden 4 doses:
0—onbehandeld.
1—3 g. natriumselenaat / m 2
2—6 g.
„
/m2
3—9 g.
„
/m2
Iedere behandeling werd toegepast op 4 veldjes à 24 planten: Ras:
Ashington Pink. Geplant: half Maart. Getopt: 9 April. Selenaat toegediend 11 April. Kort daarop besmet met spint door op elke plant 3 anjerblaadjes vol spint te hangen.
Bij de telling op 16 Juni bleken de groepen 1, 2 en 3 practisch vrij van
spint, terwijl 0 zeer zwaar aangetast was (vak 0 gemiddeld 36 mijten
en 31 eieren per blaadje). Deze toestand bleef bij latere tellingen
gehandhaafd. De onbehandelde groep was direct aan z'n „spintig" uiterlijk te herkennen. Desondanks kan de behandeling nog niet worden
aanbevolen, daar het selenaat reeds in de laagste toegepaste dosis duidelijk schadelijke gevolgen voor de planten had. Het selenaat had de volgende effecten:
a. groeiremming, reeds bij vergelijking van de groep 1 met de (door
spintaantasting slechte!) onbehandelde. Groep 3 vertoonde echte
dwergplanten.
b. vertraging van de bloei.
c. vermindering van de totale bloemenopbrengst. Dit staat nog niet
geheel vast.
d. sterke vermeerdering van het aantal zijscheuten.
e. bij de hoogste dosis vorming van slappe, grasachtige zijscheuten.
f. bij de hoogste dosis gedeeltelijk afsterven van de planten.
g. een slechte wortelontwikkeling.
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De dosis 3 g / m 2 is al duidelijk te veel geweest. Er zullen proeven
genomen moeten worden met nog lagere doses om te zien of een goede
bestrijding van het spint bij de cultuur op bakken te bereiken is met
doses die door de plant zonder schade worden verdragen.

Pottenproef met natriumselenaat voor spintbestrijding
Ir. G. S. van Marie

De in het jaarverslag 1948, p. 23 en vlg. beschreven pottenproef werd
ten dele in gewijzigde vorm voortgezet. Een deel der potten uit de groepen die 30, 60 en 120 mg. natriumselenaat per pot hadden ontvangen
en uit alle drie sulfaatgroepen werd gemengd door elkaar opgesteld. In
de loop van de zomer ontwikkelde de aanwezige spintpopulatie zich
verder, waarbij een belangrijk verschil tussen de verschillende groepen
zichtbaar bleef. Bij een telling op 17 October was er geen groep meer
vrij van mijten, maar toch was toen nog een zeer belangrijk verschil
aanwezig tussen de groep die 120 en die 60 mg. selenaat ontving.

per blad:
0 g. sulfaat . . .
4 g. sulfaat . . .
8 g. sulfaat . . .

60 mg. selenaat
mijten
eieren
8.8
1.0
5.7
0.5
5.5
0.8

120 mg. selenaat
mijten
eieren
1.8
0.7
1.9
0.5
1.3
0.3

1 4 ^ maand nadat het selenaat toegediend is, geeft 120 mg. natriumselenaat per pot, dus nog een vrij grote bescherming tegen spintaantasting. Op 5 Augustus dus ruim 12 maanden na de toepassing, waren de
groepen die 60 en 120 mg. selenaat per pot ontvingen, nog practisch vrij
van spint, in tegenstelling tot de groep die 30 mg. selenaat per pot
ontving.

Grindcultuur met toevoeging van natriumselenaat
Ir. G. S. van Marie

Oriënterende proef
De in 1948 opgezette proef waarbij aan de voedingsoplossing van op
grind geteelde Amerikaanse anjers verschillende doses natriumselenaat
werden toegevoegd, is in 1949 voortgezet tot 10Juni. De ontwikkeling van
alle planten was vrij slecht daar de planten door de kou geleden hebben.
Bij het opruimen op 10 Juni bleken de planten op de niet met selenaat
voorziene voedingsoplossing vooral aan de punten van de andere bladen
spintig. De groep met 5 mg. selenium per liter was nogal beschadigd
door bladluizen. Overigens waren geen op het oog zichtbare verschillen
aanwezig. De planten in alle groepen waren min of meer chlorotisch,
echter zonder verband met de hoeveelheid selenium.
Tellingen leverden het volgende gemiddelde aantal spintmijten en
-eieren per blad op.
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Hoeveelheid selenaat
0 mg/l
5 mg/l
10 mg/l
15 mg/l
20 mg/l
25 mg/l

Mijten per blad
4.8
2.7
0.0
0.0
0.1
0.0

Eieren per blad
15.2
12.2
0.0
0.0
0.0
0.0

10 mg Selenium per liter, toegediend als natrium selenaat en twee
keer toegediend (13 Aug. 1948 en 11 Sept. 1948) gaf dus op de duur
een afdoende bescherming tegen spint. De invloed op de plant moet echter nagegaan worden onder meer normale omstandigheden en met een
betere proefopzet als voor deze oriënterende proef mogelijk was.
Voor het verkrijgen van meer nauwkeurige gegevens werd een nieuwe
proef opgezet, geplant 2 Sept. 1949. Gebruikt werden weer de bakken
gevuld met grint waaraan 10 hl voedingsoplossing werd toegevoegd.
Toegevoegd werd de gewijzigde W . P . oplossing.
O p 16 Sept. werd hieraan toegevoegd:
12 mg natriumselenaat per liter
I18
R mg
mn,
24 mg
„
„ „
telkens op 3 bakken.
4 October werd de voedingsoplossing ververst en weer dezelfde dosis
selenaat toegevoegd. Daarna vond in het verslagjaar geen verdere toevoeging meer plaats.
In iedere bak werden 5, vrij grote en bij het planten met vrij veel
spint bezette planten geplaatst.
17 November en 1 December werd de lengte gemeten. De gemiddelde
lengte voor alle planten was:
behandeling
12 mg. natriumselenaat /l . . . .
18 mg.
„
/l . . . .
24 mg.
„
/l . . . .

17 November
48 cm.
46 cm. '
39 cm.

1 December
55
52 ^
45

18 mg selenaat / 1 (2 X toegediend) geeft duidelijk een groeiremming.
15 November en 1 December werd een telling verricht van mijten en
eieren aanwezig op monsters waarvan telkens 5 blaadjes per plant werden genomen.
De resultaten waren:
behandeling
12 mg. natriumselenaat /l
18 mg.
„
/l
24 mg.
„
/l

Per 75 bladeren
15 November
1 December
Mijten Eieren Mijten
Eieren
340
116
339
284
402
194
180
288
182
45
79
110

Hieruit vallen nog niet veel conclusies te trekken. De hoogste dosis
heeft in ieder geval wel een remmende invloed op de ontwikkeling der
spintpopulatie. Ruim 2 maanden na de behandeling is er echter nog geen
sprake van een volledige bescherming. De proef wordt voortgezet.
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Vaatziektebestrijding
door Drs. D. Noordam

Voorjaar 1948 werd grondontsmetting met behulp van formaline,
chloorpicrine en stomen uitgevoerd in kas 22, ter bestrijding van Phialophora cinerescens. Deze schimmel was daar in de grond aanwezig,
doordat er vroeger anjers met deze ziekte gestaan hadden. (Zie voor
uitvoerige beschrijving van de uitvoering van de proef Jaarverslag 1948,
blz. 18—19).
•!£.
Het doel van de proef was na te gaan of grond, besmet met Phialophora, door ontsmetting weer geschikt te maken was voor anjercultuur.
Om het verloop van de proef na te gaan werd iedere 2 weken aangetekend of, en op welke plaats er anjers verwelkten door Phialophora.
De eerste verwelking was 6 weken na het poten te constateren in het
niet ontsmette gedeelte. In het gedeelte ontsmet met chloorpicrine werd
na 11 weken, in het gestoomde na 16, en in het met formaline behandelde
gedeelte na 17 weken de eerste uitval geconstateerd. In onderstaande
tabel is weergegeven het totaal aantal planten dat door Phialophora verWelkte; na Juni 1949 werden geen tellingen meer verricht.

Formaline . .
Chloorpicrine .
Gestoomd . .
Onbehandeld .

.
.
.
.

Totaal aantal
planten
' 800
840
1030
200

Phialophoraziek
1948
60 = 8 %
31 = 4 %
12 = 1 %
14 = 7 %

Phialophoraziek
tot Juni 1949
188 = 24 %
313 = 37 %
201 = 20 %
70 = 35 %

Uit deze proef kan worden opgemaakt:
1. Formaline heeft geheel onvoldoende gewerkt. Uit het feit dat het
eerste halve jaar reeds op 10 verspreid liggende plaatsen uitval door
Phialophora optrad, kan geconcludeerd worden, dat op verscheidene
plaatsen in de grond Phialophora is blijven leven. Misschien is de
formaline in de kluiten klei onvoldoende doorgedrongen, vooral bij
de bovengrond, die na de behandeling niet werd afgedekt.
2. Chloorpicrine heeft het slechtste resultaat gegeven. In het eerste halve
jaar kwam op 19 verspreid liggende plaatsen uitval door Phialophora
voor.
3. Stomen heeft het beste resultaat gegeven, wat uit de totaalcijfers van
uitval onvoldoende blijkt. Dit komt doordat in het gedeelte dat aan
het chloorpicrinevak grensde in sterke mate uitval optrad. In het
gestoomde gedeelte is echter buiten deze grensstrook het eerste halfjaar slechts één plant gevonden, die door Phialophora was aangetast. De uitval in het gedeelte tegen het chloorpicrinevak aan kan ten
dele verklaard worden door het feit, dat daar tijdens het stomen te
lage temperaturen bereikt werden; ook een besmtetting met Phialophora vanuit het chloorpicrinevak is niet uitgesloten. Ongeveer een
jaar na het poten is ook sterke uitval opgetreden in het gedeelte, dat
grensde aan het onbehandelde gedeelte; deze uitval kan beschouwd
worden als een gevolg van besmetting vanuit het onbehandelde gedeelte en niet als gevolg van onvoldoende werking van het stomen.
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Samenvattend kan gezegd worden, dat formaline en chloorpicrine
Phialophora minder goed bestrijden dan stomen. Een proef waarbij de
kans op besmetting vanuit niet gestoomde gedeelten vermeden wordt,
zal moeten leren of stomen Phialophora in de grond geheel en al doodt.
Vaatziektebestrijding door plaatselijke ontsmetting van de grond
door Drs. D. Noordam

In jaarverslag 1948 blz. 20 wordt de opzet van deze proef beschreven.
Telkens 3 vakken grond, besmet met Phialophora, werden begoten
met 10 liter per m 2 van de volgende oplossingen: Aardisan 0.5 %,
Aardisan 0.25 %, Dithane D 14 0.5 %, Formaline 1 %, Formaline
0.5 %, Forsal 1 %, Sublimaat 0.1 %, terwijl 3 vakken onbehandeld
bleven.
Doordat in een aantal vakken geen Phialophoraziekte is opgetreden,
en een scheiden van de vakken met glasruiten als onvoldoende beschouwd moet worden, is uit deze proef weinig op te maken. In 2 onbehandelde vakken en 1 vak behandeld met Forsal en Sublimaat werd de
eerste uitval geconstateerd. Echter ook in vakken behandeld met andere
ontsmettingsmiddelen is naderhand uitval door Phialophora opgetreden.
Buiten deze proef is getracht de grond te ontsmetten op plekken waar
één of enkele anjers door Phialophora waren weggevallen. Op deze plekken werd de grond begoten met 0.5 % Aardisan, 10 1per weggevallen
plant (grotere plekken iy2 of 5 1per weggevallen plant). Deze begieting werd na 3 weken herhaald.
Schade van deze begieting hebben wij nooit geconstateerd. In enkele
gevallen was inderdaad te constateren dat naburige planten niet ziek
werden na de behandeling met Aardisan. In talrijke gevallen werden
echter toch naderhand naburige planten Phialophora-ziek.
Waarschijnlijk is, dat ontsmetting met Aardisan niet gelukt wanneer
Phialophora reeds is doorgedrongen in de wortels van uiterlijk no)g
gezonde planten.

Vaatziekte veroorzaakt door Fusarium
door Drs. D. Noordam

Bij Betty Lou en Elisabeth werd door keurmeesters van de N.A.K.S.,
afd. Anjers een vaatziekte geconstateerd, die afweek van de-Phialophoraziekte, doordat de bruinverkleuring onder de bast dieper naar het
merg toe doordringt en vooral doordat het aangetaste hout vezelig is en
zilverig wit van kleur. Door de P.D. te Wageningen en door ons werd
uit deze zieke planten nooit Phialophora geïsoleerd, maar Fusarium
oxysporum (Schl.)emend. Sn. et H. Aangetoond diende te worden, dat
Fus.oxysporum inderdaad in staat is anjerplanten ziek te maken en hiertoe werd de volgende proef genomen.
Proef 1. Fus.oxysporum werd op Richard's voedingsopl. gekweekt
en na affiltreren van de vloeistof werd de schimmelmassa (mycelium) fijngewreven met zand.
Beworteld stek Elisabeth II (11 planten per groep) werd opgepot in
grond vermengd met 16, 1.6 en 0 gram mycelium per liter. Onbeworteld
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stek (11 stekken per groep) werd gestoken in turfmolm met eveneens
16, 1.6 en 0 gram mycelium per liter.
Onbeworteld stek. Reeds na 3 weken was het onbewortelde stek met
16 g mycelium p. 1.verwelkt. Het stek met 1.6 g mycelium p. 1.heeft voor
een deel nog wortel gevormd, maar na 2x/i maand waren ook al deze
stekken dqod. In de groep zonder Fusarium waren wel enkele stekken,
die niet wortelden, maar vaatziekte trad niet op.
Beworteld stek. In de groep met 16 g mycelium per liter was na 6
weken geelkleuring te zien van de bladeren van enkele planten; na 10
weken waren alle planten verwelkt. In de groep met 1.6 g mycelium
p. I. verliep het proces langzamer, maar na 14 weken waren ook alle
planten verwelkt. In de groep zonder Fusarium is geen verwelking opgetreden. Aangetoond is met deze proef, dat Fusarium oxyspovum de
oorzaak is van de vaatziekte bij Betty Lou en Elisabeth.
Proef IL In deze proef werd nagegaan of ook andere anjerrassen dan
Betty Lou en Elisabeth aangetast worden door Fusarium oxysporum.
O p dezelfde wijze als in proef 1 beschreven, werd Fusarium oxysporum
op een voedingsoplossing gekweekt en daarna zó door de grond van een
tablet heen gewerkt, dat in de bovenste 10 cm ongeveer \Yi gram
mycelium per liter grond aanwezig was. 20 Juli werden op deze grond
13 anjerrassen uitgepoot, en daarnaast op een zelfde tablet zonder Fusarium oxysporum. De gegevens van deze proef zijn samengevat in onderstaande tabel:

Anjerras

Miller's Yellow . .
Maine Sunshine
Barbara Brigham
Mia Brenner II
D. P. Fisher .
Pharoah . .
Chief Kokomo
Orchid Beauty
William Sim
Topsy . . .
W. B. Lou .
Betty Lou .
Elisabeth II . '

Aantal
planten
per bed

30/8/'49

Uitval
Grond met Fus. oxysporum
21/9
28/12
13/10 14/11

4
5
8
13
45
40
35
25
20
25
25
25
15

3
1
4

2

4

9

1
6

6

11
8
3

7
9
5

2
2
1

2

2
2
5
1

Uitval
zonder Fus.
22/2/<50

1
1
1
4
3
1
4
3
6

Totaal

oxysporum
Totaal

1
l
l
10
3
4
25
3
0
8
25
25
14

Uit deze proef blijkt, dat Betty Lou, W . B. Lou en Elisabeth II zeer
vatbaar zijn voor Fusarium oxysporum. Na 6 weken zijn reeds een aantal
planten dood en na 5 maanden zijn alle planten dood. Ook Chief Kokomo
en Mia Brenner II zijn zeer vatbaar. Ook bij de andere rassen kwamen
planten voor die, dikwijls slechts aan één zijde van de stengel, dood
gingen. Alleen bij William Sim werd geen plant gevonden, die aangetast was door Fusarium oxysporum. Ook in de grond zonder Fusarium
oxysporum gingen enkele planten dood. Niet altijd kon hier Fusarium
oxysporum als oorzaak van het afsterven gevonden worden. Zowel in
het onbehandelde gedeelte als in het behandelde gingen enkele planten
dood door voetrot, veroorzaakt door andere schimmels.
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0
0
1
1
1
5
1
1
0
2
0
0
0

Samenvattend kan gezegd worden: Uit deze proef blijkt, dat Betty
Lou, White Betty Lou en Elisabeth zeer vatbaar zijn voor Fusarium
oxysporum; Mia Brenner H en Chief Kokomo zijn iets minder en de andere onderzochte rassen zijn weinig of in het geheel niet vatbaar.
Virusziekte
door D. Noordam en W Belgraver

Voorjaar 1948 werd door kwekers advies gevraagd over een ziekteverschijnsel bij het Am. anjerras „Peter Fisher", dat enigszins deed denken aan een aantasting door thrips en bladluis. Dierlijke beschadigers
waren echter niet aanwezig.
Bij een zieke plant is de bladrand onregelmatig gegolfd, het blad is
hobbelig en de jongste bladeren blijven dikwijls in elkaar vastzitten en
trekken krom. Dikwijls zijn de ziekteverschijnselen niet zo uitgesproken
en zijn alleen geelachtige, soms meer grijsbruine, waterige vlekjes ter
grootte van x/3—Y2 m m zichtbaar. Tegen het licht bekeken zijn deze
waterige vlekjes, behalve het centrum, doorschijnend. Een aantal van
deze vlekjes kunnen met elkaar versmolten zijn en een grotere vlek of
een lijntje vormen. De groei van de zieke planten is slechter dan normaal
en de bloemen zijn van mindere kwaliteit.
Om aan te tonen dat we hier met een virusziekte te doen hadden,
werd P. Fisher stek geplukt, dat sterk ziekteverschijnselen vertoonde en,
van een meer gezonde partij, stek, dat hiervan geheel vrij was. Na
bewortelen en oppotten werden met behulp van spleetenting op deze
onderstammen enten gezet, die al of niet ziekteverschijnselen vertoonden.
Behalve P. Fisher enten, werden ook enten van andere rassen gebruikt
om na te gaan of ook deze door dezelfde ziekte aangetast kunnen worden.
Voorjaar 1949 zijn de planten waarbij de enting geslaagd was, uitgepoot
in een kas. Bij het snijden werd het aantal bloemen geteld en bij de
beëindiging van de proef (eind November) het aantal nog op het gewas
aanwezige knoppen. Bij het beëindigen van de proef werd ook aangetekend welke planten ziekteverschijnselen vertoonden, terwijl van iedere
plant de hoogte werd gemeten. De gegevens en resultaten van deze proef
zijn samengevat in de tabel.
Aantal
planten

Betty Lou op gezonde
W. P. Fisher . . .
Betty Lou op zieke
W. P. Fisher . . .
Puritan op gezonde
W . P. Fisher . . .
Puritan op zieke
W. P. Fisher . . .
Orchid Beauty op zieke
W. P. Fisher . . .
King Cardinal op gezonde
W . P. Fisher . . .
King Cardinal op zieke
W. P. Fisher . . .
D. Allwood op gezonde
W. P. Fisher . . .

Aantal Gem. hoogt z Aantal
ziek
ia cm.
gesn. bl.

Aantal
Aantal
bl. en kn.
knoppen
Totaal

Gezond
= 100*)

22

3

89

26

37

72

100

16

16

81

15

23

60

83

7i

91 i

33

20i

54

100
89

27 (23) i
27

27

89

6

45

48

27

27

78

5

6

10

95i

24

9i

53

100

24 (8) i

4i

24

24

88

12

31

45

85

26

26

77

3

5

8

100

*) Voor verklaring, zie pag. 22, onder 3
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Aantal
planten

Aantal Gem.hoogte Aantal Aantal Aantal bl. en kn.
ziek
in cm. gesn, bl. knoppen Totaal Gezond

D. Allwood op zieke
W . P. Fisher . . . .
29
29
66
Chief Kokomo op gezonde
W. P. Fisher . . . .
25
5
89
Chief Kokomo op zieke
W. P. Fisher . . . .
28
20
84
W . P. Fisher gezond op
gezonde W. P. Fisher .
26
10
102
W. P. Fisher gezond op
zieke W. P. Fisher . .
24
24
83
W . P. Fisher ziek op gezonde W . P. Fisher . .
23
23
79
W . P. Fisher ziek op zieke
W. P. Fisher . . . .
20
20
83
i — in dit cijfer alleen weergegeven de gegevens,
aantal planten tussen haakjes aangegeven in de kolom

7

4

10

125

21

36

57

100

8

32

36

63

31

60

88

100

11

33

46

51

15

35

54

61

8
30
48
55
die betrekking hebben op het
„aantal planten".

Uit deze proef is op te maken:
1. De ziekte gaat over met ent en onderstam. Zijn onderstam en ent,
of één van beiden ziek, dan wordt de gehele plant ziek. Dit vindt altijd
voor 100 % plaats. De enige uitzondering kwam voor bij Chief Kokomo.
Hier was bij 8 van de 20 planten niet met zekerheid te constateren, dat
de planten ziek waren.
2. Zijn gezonde W . P. Fisher-onderstammeh gebruikt en enten van gezonde W . P. Fisher of enten van andere anjerrassen, dan blijft het grootste
gedeelte van de planten gezond. Hiermede is dus aangetoond, dat planten
niet ziek behoeven te worden, wanneer van gezonde onderstammen en
enten wordt uitgegaan. Dat een aantal van deze planten echter toch ziek
is geworden, kan voor een deel verklaard worden door de mogelijkheid,
dat onderstam of ent bij het enten ziek was zonder verschijnselen te vertonen, voor een deel ook door het feit, dat overbrenging van de ziekte
door b.v. bladluis niet uitgesloten is. Dit te meer, daar op het gewas wel
eens bladluis aanwezig is geweest. Het ras D. Allwood is ook op gezonde
onderstam, ziek, wat geheel hieraan toegeschreven moet worden, dat de
enten reeds ziekteverschijnselen vertoonden, zij het minder duidelijk dan
W . P. Fisher. Door enten is de ziekte dus ofer te brengen. Op grond
hiervan en op grond van het ziektebeeld kunnen we daarom besluiten, dat
we met een virusziekte te doen hebben.
3. De opbrengst aan bloemen is bij de gezonde planten hoger dan bij
de zieke planten. In de laatste kolom van de tabel is het aantal bloemen
plus knoppen voor de gezonde planten gelijk gesteld aan 100. Bij de planten, waar onderstam of ent ziek zijn, is dit aantal echter 10 tot zelfs (bij
P . Fisher) 50 procent minder. In deze percentages komt niet tot uitdrukking, dat bovendien de kwaliteit van de bloemen van de zieke planten
minder was dan die van de gezonde.
De enige uitzondering „Doris Allwood" moeten we buiten beschouwing
laten, daar het aantal bloemen en knoppen te klein was voor het trekken
van een conclusie en Doris Allwood bovendien, zowel in de gezonde als
in de zieke partij voor 100 % ziek was.
4. Ook in de gemeten lengte van de planten komt naar voren, dat de
gezonde planten van betere kwaliteit zijn; de gemiddelde lengte van de
gezonde planten is namelijk groter.
Belichtingsproeven, zie pag. 76.
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ANTHURIUM
Behandeling met Natriumselenaat
Ir. G. S. van Marie

De proef werd opgezet op het bedrijf van G. Oud, Oosteinderweg met
het doel na te gaan de invloed van een behandeling van de potgrond met
natriumiselenaat op de ontwikkeling van de Anthuriumplanten. Met de
toelaatbare doses kan daarna de werking op thripsen en slakken worden
nagegaan.
Opzet: 4 hoeveelheden: 0, 20, 40 en 80 mg. natriumiselenaat per pot.
4 parallellen ieder bestaande uit 3 planten en zodanig opgesteld,
dat standplaatseffecten over alle behandelingen gelijkmatig verdeeld kunnen worden geacht.
2 behandelingstijdstippen:
x) direct na het oppotten (24 November)
y) na ruim 3 weken (17 December).
De planten waren opgepot in een mengsel van gelijke delen klei,
sphagnum, en bladgrond, waarvan ongeveer 475 g/pot (natgewogen,
vochtgehalte — berekend op luchtdroog — 46 % ) gebruikt werd. Het
natriumselenaat werd toegediend in de vorm van een 0,2 % oplossing.
Door aanvulling met verschillende hoeveelheden water werd er zorg voor
gedragen, dat alle potten evenveel water kregen.
Beoordeling 23 Juni.
Het blad en de wortel werden ieder afzonderlijk gewaardeerd in de
graden: best, goed, matig en slecht, waaraan resp. het cijfer 4, 3, 2 en 1
werd toegekend. Wiskundige*verwerking van de aldus verkregen resultaten zal dienen in te lichten over de werkelijke waarde die aan deze
cijfers is toe te kennen Een voorlopige beoordeling is verkregen door de
cijfers van alle 12 op dezelfde wijze behandelde planten (de 4 parallellen
dus samengevat) op te tellen. De aldus verkregen som zou minimaal 12
(alles slecht) maximaal 48 (alles best) kunnen bedragen. De werkelijk
verkregen resultaten zijn:

Behandeling 24 November
Blad
Wortel

Behandeling 17 December
Blad
Wortel

0 mg/pot
20 mg/pot
40 mg/pot

31
28
—

30
26
—

37
36
32

29
28
29 •

40 mg/pot
80 mg/pot

28
23

21
20

—
27

—
24

Houdt men rekening met de feiten:
a. dat kleine verschillen niet zeker zullen vaststaan.
b. dat de beoordeling van de toestand van de wortels veel scherper kan
zijn dan van het blad.
Dan zijn de volgende voorlopige conclusies gerechtvaardigd:
1. Kort na het oppotten behandelen geeft veel meer kans op schade dan
3 à 4 weken wachten.
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2.

Kort na het oppotten toegediend zijn 40 en 80 mg. zeker schadelijk,
20 mg. misschien.
3. Drie à vier weken na het oppotten toegediend zijn 20 en 40 mg. waarschijnlijk niet schadelijk, 80 mg. waarschijnlijk wel.
De waarschijnlijke schadelijke grens is in de tabel aangegeven met een
-lijn.

ASPLENIUM
Natriumselenaat tegen bladaaltjes
Ir. G. S. van Marie

In samenwerking met de fa. Lemkes te Alphen aan de Rijn en de
assistent van het R.TC. te Amsterdam, C. Gelein werd een proefje opgezet om te onderzoeken of bladaaltjes in Asplenium met Natriumselenaat te
bestrijden zijn.
Hiertoe werd 1 m 2 op een tablet (turfmolm ± 6 cm diep) verdeeld in
4 vakken 0, I, II en III. O p ieder vak werden 15 door aaltjes aangetaste
en 10op het oog gezonde planten gekweekt. Van een standaard oplossing,
die 24 g. natriumselenaat/1. bevat, werden de volgende hoeveelheden genomen.
vak 0 — niets
vak I — 40 cm 3
vak 1 1 — 8 0 cm 3
vak III — 160 cm 3
Deze hoeveelheden werden verdund tot 1 liter en zo regelmatig mogelijk over het vakje uitgegoten.
Toepassing 15 Febr. O p 29 Maart was gemiddeld de controle het
beste in groei. Naarmate de dosis selenaat hoger was, werd de groei
slechter. De groep die 160 cm 3 ontving was verreweg het slechtst. Een
aantal planten zijn onderzocht op de aanwezigheid van aaltjes. In alle
waren talrijke aaltjes aanwezig. Tussen de groep die 0, 40 en 80 cm 3
was geen enkel verschil te zien, de groep die 160 cm 3 ontving bevatte
misschien iets minder aaltjes. Daar deze dosis reeds 4 X z o hoog is als
een welke reeds groeiremming geeft, is de kans zeer gering, dat met
natriumselenaat tegen aaltjes in Asplenium enig resultaat van practisch
belang te bereiken zou zijn.
AZALEA. Belichtingsproeven, zie pag. 76.

JAPANSE AZALEA
Bestrijding van knopval
door J. Bakker.

a. Bespuiting met groeistoffen (bloem open).
De eerste bespuiting werd uitgevoerd op 22 Februari met de variëteit
„Palestrina", wit.
Gespoten werd met 1 en 10 mg Rhizopon B. per liter, waarnaast een
onbespoten groepje; ieder object 3 bloeiende planten.
O p 26 Februari vertoonden de planten bespoten met 10 mg Rhizopon
reeds bloemval. Deze groep had een lichte verkleuring op de bloemblaadjes. Ook 28 Februari bleef de bloemval groot bij deze groep.
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O p 4 Maart was de val percentage-gewijs de volgende:
10 mg/l.
6,6 %
4,1 %
0,5 % per plant
1 »
2,3%
0,8%
1 %
„
controle
2,7%
0,5%
1,2%
N a 4 Maart trad door rijpheid sterke bloemval bij alle groepen op.
O p 11 Maart was de 10 mg groep uitgebloeid, controle voor de helft
uitgebloeid en bij 1 mg kwamen de jonge knoppen nog gaaf open. Een
bespuiting op open bloemen is dus niet aan te raden.
In verband met het verschijnsel dat knoppen bespoten met een lage
concentratie nog laat open kwamen werd de volgende proef opgezet:
b. Bespuiting met groeistoffen (knoppen dicht, kleurend).
Bespuiting uitgevoerd op 17 Maart met 2 planten per object met de
volgende concentrate's 1 mg en 10 mg Rhizopon B per 1.
Bij de eerste controle op 17 Maart bleek de knopval als volgt:
10 mg 0; 1 mg 3 en controle 8 knoppen, daarna trad tot 29 Maart
bij geen der groepen knopval op.
Op 3 April en latere dagen trad door rijpheid sterke bloemval op.
O p 2 April was de val:
10 mg/l.
0,5 % en 6 % van het aantal bloemen per plant.
1 „
4,3 % en 0,6 % van het aantal bloemen per plant.
controle
14,4 % en 7,6 % van het aantal bloemen per plant.
Door 't geringe aantal planten schommelen de percentages nog sterk,
maar wel bleek dat een bespuiting met 1of 10 mg p. 1. de bloemval verminderde, waarbij geen schade optrad. Een uitgebreider proef met meer
planten verdient aanbeveling.
c. Bespuiting met Latex 31 x (knoppen kleurend, dicht).
Met het afsluitingsmiddel Geon Latex 31 x, dat na opdroging een
dun, doorschijnend filmpje op de plant vormt, werd 1plant met 20 %, en
1 met een 10 % oplossing bespoten zonder uitvloeier. De var. Palestrina
werd 22 April behandeld, waarbij na een week bleek dat de knoppen dun
gekleefd waren en zeer moeilijk of met beschadiging opengingen. De randen der bloemblaadjes waren sterk bruin verkleurd. Op 9 Mei begint de
bloemval in ongeveer gelijke mate bij iedere plant.
d. Bespuiting met Latex 31 x (bloem open).
Opnieuw werd de var. Palestrina gebruikt en nu bespoten met 7 %
zonder uitvloeier. Reeds na 2 dagen waren de bespoten bloemen sterk
beschadigd en vertoonden bruine ronde vlekjes.
Voor witte Japanse azalea's is dit middel dus ongeschikt.

BEGONIA
Een kuilgrondproef met winterbloeiende begonia's
door Dr. J. Wasscher en P. van der Zwaard.

Het lijkt geheel vanzelfsprekend, dat de samenstelling van de grond
van tabletten of bakken, waarin potplanten gekuild staan, ook een grote
invloed uit zal oefenen op de groei van deze planten, aangezien immers
deze planten vocht, door de poreuze potwand heen, uit het kuilmedium
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opnemen en uiteraard daarbij ook de opgeloste voedingszouten mee opnemen. In het afgelopen seizoen werd een proef genomen met een drietal
variëteiten van winterbloeiende begonia's, die gekuild werden in vier
verschillende grondsoorten, nl.:
A. Turfstrooisel.
B. Turfstrooisel, waardoor 25 g A S F (12-15-18) was gemengd, voordat de planten er in gekuild werden.
C. Bosgrond.
D. Naaldenbosgrond.
Zowel turfstrooisel als bosgrond en naaldenbosgrond zijn zuur. Turfstrooisel is bij een ieder bekend als een gemakkelijk te bewerken en uitstekend1 vochthoudende kuilgrond, doch ze is gewoonlijk arm aan voedingsstoffen en kan soms een te hoog zoutgehalte hébben. Bosgrond is
iets minder vochthoudend, bevat meestal weinig schadelijke zouten, doch
is gewoonlijk rijk aan voedingsstoffen, vooral fosfor is goed vertegenwoordigd. Naaldenbosgrond' is vooral wanneer het enigszins verteerd is,
goed vochthoudend, terwijl de voedingsstoffen meest in een gunstige verhouding aanwezig zijn.
Reeds na een maand waren duidelijke verschillen aanwezig in de groei
en in de kleur van het gewas, welke verschillen steeds duidelijker werden.
O p het moment, dat de planten veilingrijp waren, werd van de planten de
hoogte gemeten, het aantal bladeren met een doorsnede van-meer dan
5 cm werd geteld, benevens het aantal open bloemen en nog gesloten
knoppen. De gemiddelde resultaten waren:
Variëteit

Apricot
Beauty

van der Meer's
Glorie

President

Hoogte

Kuilgrond

A. turfstrooisel . .
B. turfstrooisel +
ASF . . .
C. bosgrond . . .
D. naaldenbosgrond
A. turfstrooisel . .
B. turfstrooisel +
ASF . . .
C. bosgrond . . .
D. naaldenbosgrond
A. turfstrooisel . .
B. turfstrooisel +
ASF . . .
C. bosgrond . . .
D. naaldenbosgrond

^l"^1

flr

" Bloemen

Knoppen

Totaal

. 22

21

38

45

83

.
.
.
.

28
22
25
26

34
18
28
11

51
38
41
40

85
54
80
22

136
92
121
62

.
.
.
.

32
26
28
22

18
11
14
10

58
34
44
14

35
32
34
13

93
66
78
27

. 27
. 24
. 25

18
14
18

24
19
17

24
20
23

48
39
40

Uit bovenstaande cijfers blijkt wel duidelijk, dat de groepen met zuivere
turfstrooisel bij alle drie variëteiten uiteindelijk de slechtste waren. Gedurende de gehele duur van de proef liet de groei te wensen over, terwijl
de kleur van het blad steeds geler werd. De groepen waarbij kunstmest
aan het turfstrooisel was toegevoegd, waren alle zeer goed. De groei was
sterk, terwijl de kleur van de bladeren goed was. Het totaal aantal
aangelegde bloemen was steeds het hoogste. Bij de planten gekuild in
bosgrond was de groei in het algemeen gedrongen, waarmee een betrekkelijk slechte bloemaanleg gepaard ging. De bladeren vertoonden een zeer
donkergroene kleur, terwijl ook de bloemkleuren intens waren. De planten
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gekuild in naaldenbosgrond waren in het algemeen goed, ze waren fraai
gedrongen, het aantal bloemen was iets geringer dan bij het bemeste
turfstrooisel en het blad was buitengewoon donkergroen van kleur, terwijl ook de kleur van de bloemen zeer donker was. Vooral de planten
van Apricot Beauty hadden een fraaie vorm.
Als eindconclusie kan getrokken worden, dat wanneer turfstrooisel als
kuilgrond wordt gebruikt, een bijmenging met 25 g A S F per m 2 een
grote verbetering in de groei, het aantal bloemen en de bladkleur teweeg
kan brengen. In sommige gevallen kan misschien nog wel iets meer
gebruikt worden, doch voorzichtigheid is zeker geboden, daar bij enige
planten van de var. van der Meer's Glorie en Apricot Beauty de groei
thans reeds te welig werd. Terwijl bosgrond wel een fraaie bladkleur
gaf, doch de groei te wensen overliet, is het de moeite waard de proeven
met naaldenbosgrond voort te zetten, gezien de fraaie gedrongen groei
en de fraaie kleur van blad en bloemen.

Invloed parathion en zwavel
Ir. G. S. van Marie

Het stuiven van zwavel tegen wit en mijten, eventueel gemengd met
D.D.T. tegen thrips, is in de Begoniacultuur een veel toegepaste maatregel. Daar zwavel/D.D.T. niet werkzaam is tegen bladluizen, moet men
deze afzonderlijk bestrijden, wat zeer eenvoudig kan met parathion stuifpoeder. De vraag deed zich voor of de combinatie zwavel/parathion schadelijk zou kunnen zijn. 15 Juli werd een proef opgezet op een middentablet in de proefkas. Toegepast werden de volgende behandelingen:
1. Bestoven met stuifzwafel.
2. Bestoven met parathion (2 % stuifpoeder).
3. Eerst bestoven met stuifzwavel, onmiddellijk daarna met parathion
(2 % stuifpoeder ).
4. Als 3, daarna voorzichtig even natgebroesd.
Alle planten stonden in de kas die zoveel geschermd werd als de proeftuinchef als minimum noodzakelijk achtte. Een partij werd bovendien
nog extra geschermd door een houten schermmat die vlak boven de
planten werd uitgerold. Zowel in de licht geschermde als in de zwaar
geschermde partij bestond iedere behandeling uit 4 rijen, ieder gevormd
door:
5 exemplaren Van der Meer's Glorie,
5
„
Apricot Beauty,
1 exemplaar President,
1 . „
Christmas White,
1
„
Exquisite (slechts in 2 rijen).
De planten zijn enige weken aangehouden. Van enige beschadiging
of verschil in groei was geen sprake, behalve de te verwachten invloed
van het zwaar schermen (lange, slappe stengels).
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Meeldauwbestrijding
door Drs. D. Noordam.

De proeven ter bestrijding van meeldauw op bloeiende winterbloeiende
begonia's werden voortgezet. Kort samengevat waren de resultaten van
de proeven der vorige jaren (zie jaarverslag 1946, blz. 29—30; 1947,
blz. 38—41; 1948, blz. 30—33):
1. Op bloeiende begonia's is bij temperaturen van 20 tot 30 graden C
geen Cupromaag of ander spuitmiddel waaraan een uitvloeier moet
worden toegevoegd, te gebruiken. Alle onderzochte uitvloeiers veroorzaakten nl. brandvlekken op de bloemen, bij deze temperaturen.
2. Van 10 onderzochte stuifmiddelen bestreed stuifzwavel meeldauw
het beste. O p bloeiende planten was Dithane Z . 78 bruikbaar ter
voorkoming van meeldauw, zonder de bloemen te beschadigen bij
hogere temperaturen.
Dit jaar werden enkele proeven genomen uitsluitend om vroeger
bereikte resultaten nogmaals te bevestigen en te controleren.
In een proef genomen in Januari bleek Cupromaag 0,1 % met Etaldyn
0,2 % uitstekend bruikbaar ter bestrijding van meeldauw op Eges Favorite. Hetzelfde middel gaf in Juli bij President zó sterke groeiremmingen, dat de planten vergeelden en ten dele afstierven, terwijl naast
deze President bespoten met Cupromaag plus Etaldyn ook gelijke planten stonden, die geregeld bestoven werden met stuifzwavel en Dithane
Z . 78, welke planten een normale groei vertoonden. Drie proeven worden
hieronder beschreven waarbij de werking van stuifmiddelen tegen meeldauw en de beschadiging die zij op bloemen kunnen veroorzaken, werd
nagegaan.
Proef 1. Juli tot September 1949.
Niet bloeiende planten President werden eenmaal per 1 of 2 weken,
zowel van onderen als van boven bestoven met Dithane Z . 78, pentachloornitrobenzeen 20, 40 en 60 % en met stuifzwafel. Toen de planten
gingen bloeien werden de bestuivingen met zwavel vervangen door
bestuivingen met Dithane Z . 78 en pentachloornitrobenzeen. In de buurt
van deze planten stonden planten die sterk door meeldauw waren aangetast, zodat voortdurend infectie van de proefplanten met meeldauw plaats
vond. Dit had tot gevolg, dat zich meeldauw ontwikkelde op de planten
van de proef, soms in zo sterke mate, dat het onmogelijk was het aantal
meeldauwvlekken te tellen. Uit de proef bleek:
1. Bij een zó zware meeldauwinfectie zijn Dithane Z. 78 en pentachloornitrobenzeen niet in staat meeldauwaantasting te vooorkomen. Ook op
de planten bestoven met stuifzwavel hebben zich nog enkele meeldauwvlekjes ontwikkeld. Stuifzwafel was zóveel beter dan de andere
stuifmiddelen, dat voor niet bloeiende planten uitsluitend stuifzwavel
in aanmerking komt ter bestrijding van mjeeldauw.
2. Planten tot de bloei bestoven met stuifzwavel en daarna met Dithane
Z . 78 en pentachloornitrobenzeen zijn veel minder aangetast door
meeldauw dan planten die alleen voor de bloei met stuifzwavel waren
bestoven. Zowel Dithane Z . 78 als pentachloornitrobenzeen hadden
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een behoorlijke preventieve werking. O p verticale delen was de
werking van Dithane Z . 78 echter beter dan van pentachloornitrobenzeen.
3. Geen enkel stuifmiddel had nadelige invloed op de groei der planten.
Proef 2.
Van veel belang is het te weten of Dithane Z . 78 of pentachloornitrobenzeen onder bepaalde omstandigheden de begoniabloemen beschadigt.
Dit werd nagegaan door bloeiende President in een kas te bestuiven
met deze 2 bestrijdingsmiddelen. Deze proef werd genomen in Juli en drie
maal herhaald, respectievelijk bij 26.5 graden C en 29—30 graden C. Bij
26.5 graden C. werd bij Dithane Z . 78 en pentachloornitrobenzeen geen
beschadiging van de bloemen waargenomen.
Bij 27 graden C. werd bij Dithane Z . 78, pentachloornitrobenzeen 20
en 40 % geen beschadiging waargenomen, maar wel bij pentachloornitrobenzeen 60%. Bij 29—30 graden C. waren met pentachloornitrobenzeen 60 % een aantal bloemen ernstig beschadigd. Met 40 % evenzo,
al was het aantal beschadigde bloemen minder. Met pentachloornitrobenzeen 20 % waren zeer kleine, bijna niet opvallende brandvlekjes zichbaar
op verscheidene bloemen waar een klein klontje stuifmiddel op de bloemen
was blijven liggen. Dithane Z . 78 gaf geen beschadiging.
Uit deze proef blijkt dus, dat Dithane Z . 78 nooit, pentachloornitrobenzeen soms wel beschadiging van de bloemen geeft bij temperaturen boven
25 graden C.
Proef 3 November 1949.
Eges Favorite plantjes, die allen min of meer begonnen te bloeien en
bij welke geen meeldauwaantasting werd waargenomen, werden verdeeld
in drie groepjes van 5 planten, die als volgt werden behandeld::
5 Planten werden zó dik bestoven met Dithane Z . 78, dat het poeder
op de bladeren té zien was, maar zonder dat dit de planten onooglijk
maakte.
5 Planten werden dun bestoven met Dithane Z . 78 en 5 planten bleven
onbehandeld.
De planten werden willekeurig door elkaar gezet, terwijl cp 5 meter
afstand een begonia President stond, die sterk door meeldauw was
aangetast, zodat de Eges Favorite plantjes aan een zware besmetting van
meeldauw bloot stonden.
Twee en vier weken na de bestuiving werden de planten gecontroleerd
en bleken bij de telling de volgende aantallen meeldauwvlekjes aanwezig
te zijn:
Na 2 weken
blad
bloem
5 Controleplanten
5 Planten, dun bestoven
5 Planten, dik bestoven

97
97

14
22
10

Na 4 weken
blad
bloem
589
411
154

257
247
127

Hieruit blijkt dat:
1. Zeer dun bestuiven van de planten met Dithane Z . 78 geeft een aantasting door meeldauw, vrijwel gelijk aan die van onbestoven planten.
29

2. Dik bestuiven van de planten voorkomt meeldauw de eerste 2 weken
behoorlijk goed, vooral op het blad. Dat de bloemen in verhouding
sterker door meeldauw zijn aangetast dan de bladeren, wordt verklaard door het feit, dat de bloemen die naderhand opengaan, niet
door Dithane tegen meeldauwinfectie beschermd zijn.
3. 4 Weken na de bestuiving blijft het verschil in meeldauwaantasting
tussen onbestoven en met Dithane Z . 78 bestoven nog zichtbaar.
Op grond van deze proef verdient het aanbeveling alle bloeiende planten met Dithane Z . 78 te bestuiven en deze bestuiving zo mogelijk iedere
week te herhalen.

BOUGAINVILLEA
Groeistofbespuiting
door A. G. A. v. d. Nes.

Het is bekend, dat regelmatig klachten worden ontvangen over het
laten vallen van bloemen en knoppen door bovengenoemd gewas. Soms
vindt dit reeds op de veilingkarren plaats, soms pas later bij de winkelier
of particulier.
Op verzoek van een kweker, welke ons 15 exemplaren van B. glabra
ras Sanderiana ter beschikking stelde, werd dit vraagstuk nogmaals onderzocht. Er was nl. reeds bekend, dat een bespuiting met groeistoffen een
gunstige invloed uitoefende, doch over de schadegrens en de duur van de
nawerking beschikten wij nog niet over gegevens.
De standplaats, welke de plant in huis of winkel krijgt ten aanzien
van licht, tocht, luchtvochtigheid en temperatuur is vanzelfsprekend van
grote betekenis. Daarom werden de 15 ex. in 3 groepen verdeeld, welke
een verschillende plaats kregen. Groep A bleef in de kas, Groep B kwam
in een kamer van de Rijkstuinbouwschool te staan, terwijl Groep C naar
de zolder werd verplaatst. Er ontstonden op deze wijze vrij grote verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid, temeer daar in kas en kamer wel,
op zolder niet gestookt werd.
Van iedere groep werden de ex. verschillend behandeld nl.:
1.
2.
3.
4.
5.

1 ex. 1 X bespoten met een oplossing van
1 „ 1X
,
1 „ 2X
,
„
„
1 „ 2X
„
„
1 „ controle onbespoten.

1 mg Rhizopon B per 1. water
10 „
1„
10 „

Regelmatig werden gevallen bloemen en knoppen geteld terwijl ook de
temperatuur 3 x daags werd opgenomen.

Nevenstaande tabel geeft het aantal gevallen bloemen en knoppen per
7 dagen.
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Wanneer eerst het standplaatseffect nader bekeken wordt, zien wij
dat Groep A, welke steeds in de kas is gebleven, in het geheel geen
knopval te zien geeft. Tot aan het opheffen van de proef op 29 December
waren alle knoppen goed uitgekomen, en ook nadien kwamen de overgebleven knoppen tot hun recht.
Groep B daarentegen liet reeds na enige dagen veel knoppen en bloemen vallen. De standplaats in een van de kamers van de school was
ongunstig. Vrij donker, droge lucht, wisselende temperatuur doordat met
een kachel gestookt werd en de deur zeer vele malen open en dicht moest.
Groep C houdt ten aanzien van knop en bloemval het midden tussen
A en B. De standplaats op zolder was matig licht, koel en vrij van tocht.
De invloed van de bespuiting was goed merkbaar. Er bleek dat ook na
de 2e bespuiting met de sterkste concentratie (10 mg per 1) in het geheel
geen schade optrad. De bespuitingen werden 1week na elkaar uitgevoerd.
Bij alle groepen blijkt, dat de planten welke 2 x met een oplossing van
10 mg Rhizopon B per 1water bespoten waren het langst hun bloemen
behielden en knopval het minst optrad.
Hierop volgen de planten, welke 1 x met gelijke concentratie bespoten
werden, terwijl daarna volgen 2 x 1 mg per 1„ 1 x 1 mg per 1 en de
controle.
Resumerend kunnen we dus het volgende vaststellen:
a. Een bespuiting van 10 mg Rhizopon B per 1water geeft ook bij een
herhaalde bespuiting na een week geen schade of vergroeiing.
b. Knop- en bloemval werd tot aanvaardbare grenzen teruggebracht.
c. Een lichte, tochtvrije standplaats bij een temperatuur van ca. 60° F
verdient aanbeveling.

BOUVARDIA
Rassenvergelijking
door Dr. ƒ. Wasscher en P. van der Zwaard.

Naast de witte Bouvardia Humboldtii, die buiten uitgeplant werd,
werden in een kas een zestal variëteiten van B. hybriden met elkaar vergeleken, nl. de meest gekweekte Rosalinde (lichtrose) en de scharlakenrode President Cleveland en een viertal nieuwigheden of minder bekende
vormen.
De Amerikaanse var. Christmas Red bezit dezelfde scharlakenrode
kleur als de Pres. Cleveland, doch de gloed is minder sterk, zodat deze
nieuwigheid niet als een verbetering kan worden opgevat.
De nieuwe Am;, var. Pink Giant is een forse groeier, met grote bloemtrossen en grove bloemen. De bloemkleur is meer egaal zalmrose.
De bloemen zijn groter dan bij de andere variëteiten. De groei is zeer
sterk, zodat zeer lange takken ontstaan. De opbrengst is misschien iets
kleiner. Deze var. mag zeker als een aanwinst voor het sortiment worden
beschouwd.
Een kleinbloemige, oranjekleurige variëteit, waarvan de naam ons onbekend is, bezit weinig waarde, daar het gewas in het algemeen slap is en
de bloemen snel verkleuren naar vuilrose.
Een witte hybride, waarvan ons de naam evenmin bekend is, bezit dezelfde groei-eigenschappen als de gekleurde variëteiten, doch de bloemen
komen niet gelijktijdig maar na elkaar open, zodat geen volle bloemschermen ontstaan. De vergelijking wordt voortgezet.
CALCEOLARIA. Belichtingsproeven, zie pag. 77.
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CAMPANULA isophylla
Virusziekte
door Drs. D. Noordam.

In Campanula's komt een ziekte voor waarbij op de bladeren vlekken te
zien zijn, die hier en daar duidelijk kringen vertonen. Bij ernstige aantasting zijn de aangetaste bladeren enigszins hobbelig en misvormd en
belangrijk kleiner dan de bladeren van gezonde planten. De zieke planten
zijn van mindere, soms zeer slechte kwaliteit. De kweker die dit verschijnsel constateert, meent dikwijls dat spint de oorzaak van deze ziekte
is en schenkt er daardoor niet de aandacht aan welke nodig is.
Deze Campanulaziekte wordt veroorzaakt door virus, door Lycopersicum virus 3 („Tomato Spotted W i l t " ) . Sap van zieke Campanula bladeren veroorzaakte op Petunia hybr. bruine, dode vlekken op de ingewreven
bladeren, terwijl de niet behandelde bladeren gezond bleven.
Afgezien van het feit, dat viruszieke Campanula's dikwijls van mindere
kwaliteit zijn, leveren de zieke Campanula's een gevaar op voor andere
gewassen, daar thrips deze ziekte ook op andere gewassen kan overbrengen. In de practijk bleek het volgende:
1. Door Ir. Y. van Koot werd in de oorlogsjaren geconstateerd, dat
tomaten met Lycopersicum virus 3, alleen voorkwamen in de buurt van
plaatsen waar Campanula's met deze ziekte aanwezig waren.
2. Capsicum annuum, staande naast zieke Campanula's, aangetast
door deze ziekte (zie jaarverslag 1946, p. 103) liet in ernstige mate zijn
bladeren vallen.
3. In een kas waar één viruszieke Campanula stond werd ongeveer
de helft der daar gekweekte Gloxinia's door dezelfde ziekte aangetast.
4. Cineraria's op een kwekerij met viruszieke Campanula's vertoonden
in sterke mate verwelkingsverschijnselen (zie dit jaarverslag blz. 69).
Door slechts stek te plukken van gezonde Campanula's en door bestrijding van thrips kan men gezonde Campanula's verkrijgen. Dat dit tot
nu toe niet wordt gedaan kan hieruit blijken, dat op de meeste kwekerijen
alle Campanulaplanten virusziek zijn en dat ons slechts één kwekerij
bekend is waar de Campanula's geheel gezond zijn.
CAMPANULA MAYI. Belichtingsproeven, zie pag. 77.

CHRYSANTEN
Sortimentsproef Chrysanthemum indicum middelgrote typen
door P. van der Zwaard.

De opzet van deze proef was, om in de eerste plaats wat meer inzicht
te verkrijgen in het zeer uitgebreide sortiment nieuwigheden, welke we
t i j de Chrysanten aantreffen. In de tweede plaats werd nagegaan in
hoeverre deze variëteiten bestand bleken te zijn tegen Parathion,
Met dit doel werden 38 variëteiten omstreeks eind Mei uitgeplant.
Het stek was toen nóg zeer klein en kwam zo uit het stekkistje. Het was
dus tamelijk laat stek. Van elke variëteit werden 20 stuks uitgeplant.
Begin tweede week in Juni werden alle stekken getopt, met het doel elke
plant met 3 takken te laten ontwikkelen.
De gehele partij werd tijdens de zomer in het geheel riiet met nicotine
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behandeld, doch alleen 3 maal met Parathionstuif 1 % bestoven. Dit was
in de afgelopen zomer voldoende om de Chrysanten geheel thrips- en
luisvrij te houden. Alle variëteiten werden uitgeplant op 25 cm in het
vierkant, hetgeen voor dit late stek en dan doorgekweekt op 3 takken
in het algemeen goed mogelijk is geweest. Als bijzonderheid kan nog
worden opgemerkt, dat deze Chrysanten niet zijn opgebonden volgens
het normale Aalsmeerse systeem;, doch d.m.v. een verschuifbaar netwerk,
hetwelk al naar de groei werd opgetrokken. Dit systeem voldeed zeer
goed, het gaf een aanmerkelijke arbeidsbesparing en is vooral goed
bruikbaar bij de z.g. middelgrote typen Chrysanten, welke met 3—5
takken worden opgekweekt.
De volgende variëteiten werden uitgeplant:
Ronald:
Deze gaf een purperrode bloem van ± 11 cm doorsnede, een gedrongen stevige groei ( ± 65 cm). Bloei vanaf 20 September, bleek goed
bestand tegen Parathion. De bloem smet niet en daardoor zeer geschikt
als buitenbloeier.
Millersdale:
Gaf een zuiver helder witte bloem van ± 13 cm doorsnede (in knoptoestand iets lila). Bloei vanaf 15 September. Stevige, beste ;groeier ( ±
90 cm), geen Parathion beschadiging, de bloem kon geheel zuiver worden
geoogst, smet vrijwel in het geheel niet.
Typhoon:
Is een verbetering van Hurricane, gaf een donkerbruinrode bloem
van ± 13cm doorsnede, welke vanaf 20 September bloeide. Buitengewoon
sterk t.o.v. smetten van de bloem en ook wat betreft Parathion-gevoeligheid. Beste groeier (± 90 cm), donkergroen blad.
Polar Beauty:
Een witte variëteit met creme-achtig hart, bloei vanaf 20 September,
bloem ± 14 cm>, grove linten. De groei was grof, ± 70 cm hoog, het
blad werd echter erg bont, vermoedelijk door de Parathion. Buiten smet
de bloem, tegen de bloei beter onder glas.
Marce//e:
Een beste groeier tot 1,20 m lang.'Gaf echter een late bloei, ± half
October, waardoor de bloem welke rose van kleur was, niet tot zijn
recht is gekomen, veel gesmet en verwaaid. Moet tegen het najaar onder
glas. Goed bestand tegen Parathion.
Tempest:
Ook deze gaf een late bloei vanaf half October, vrij grote fluweelrode
bloem ± 1 4 cm doorsnede. Goed in de groei ± 1.20 m lang, een weinig
Parathion beschadiging in het blad. Is echter niet geschikt om buiten in
bloei te brengen, moet onder glas. Doordat ze niet onder glas gekomen
zijn, is de bloem niet goed tot zijn recht gekomen.
Alpine:
Een zuiver witte, goede groeier (± 1 m lang) met een grote bloem), zh
15 cm doorsnede, met brede bloemblaadjes, bloei vanaf 20 September,
34

smet weinig en daardoor goed om buiten te snijden. Het blad gaf een
weinig Parathion beschadiging te zien.
Mayford Pink:
Gaf een zalmrose, mooie en grote bloem, ± 15 art, bloei vanaf
25 September. Vrij forse groeier ± 80 cm. Gaf wel iets besmette bloemen
en een weinig Parathion beschadiging. Het is vermoedelijk beter om bij
deze variëteit met vroeger stek te beginnen of anders ze tegen de nazomer met glas af te dekken.
Yellow Corona:
Buitengewone sterke, gele variëteit, gaf een flinke groei ± 1 m lang
en een ± 13 cm grote bloem. Smet in het geheel niet en is buitengewoon
houdbaar. Bloei vanaf 15 September. Het bleek een van de beste middelgrote buiten-Chrysanten.
Alfreton

Yellow:

Een gele ± 11 cm grote ingebogen bloemyorm. Flinke groeier, 75 cm
lang. Bloem smet vrijwel niet, doch buitengewoon zwak in zijn blad,
vermoedelijk in het geheel niet bestand tegen Parathion.
Mayford Orange:
Flinke groeier tot 1 m lang, vrijwel in het geheel niet in bloei gekomen.
Pas na 15 October bloem, welke in verband met het late seizoen niet meer
tot zijn recht kwam. Met deze variëteit mbet met vroeger stek worden
begonnen, of tegen de bloei onder glas. In het blad een weinig Parathion beschadiging.
Marion:
Een crême-gele variëteit, goede groeier tot ± 1 m hoog. Geen Parathion beschadiging. Evenals de vorige is deze niet tot zijn recht gekomen
daar de bloei in October pas tot stand kwam. Ook hier met vroeger stek
starten of met glas afdekken.
Una:
Tot ± 70 cm hoge groeier, miet een rose vaste bloem, de bloei was laat,
± begin October, waardoor een deel der bloemen besmet werd, moet
tegen de bloei worden afgedekt met glas. Geen Parathion beschadiging.
Welcome:
Goede groeier tot ±: 90 cm hoog en prima blad, een bronskleurige
bloem van ± 1 4 cm, bloei vanaf 20 September. Kan goed tegen Parathion.
De bloem smet iets, vooral de latere bloemen.
Royal Pink:
Rose losse bloem, ± 15 cm middellijn. Tot 70 cm hoog gewas, bloei
vanaf 15 September, bloem was vrij erg besmet, daardoor beter geschikt
voor onder glas. Niet gevoelig voor Parathion.
Mary Mona:
Een mooie zalm-rose bloem, ± 12 cm doorsnede welke vanaf 20 September bloeide. De bloem smette vrijwel niet, ondanks de betrekkelijk
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late bloei. Tot 70 cm lengte gegroeid. Geen last van Parathion. De bloem
lijkt wel iets te verbleken.
Arnhem:
Goede groeier tot ± 80 cm hoogte, gaf een bronskleurige bloem van
± 1 2 cm doorsnede. Bloei vanaf 15 September, buitengewoon sterk en
smet niet. Goed bestand tegen Parathion. Prima voor buitenbloei.
Sparkler:
Sterke variëteit met roodbruine bloem van ± 9 cm doorsnede,
bloei vanaf 20 September tot ± 70 cm hoogte gegroeid. Bloem smet buiten vrijwel niet. Goed in het blad, geen Parathion beschadiging. In het
algemeen een goede variëteit, doch bloem niet erg groot.
Carefree:
Een goud-bronze bloeier, welke niet tot zijn recht is gekomen. De bloei
had plaats vanaf 10 October, voor buitenbloei te laat. Alleen mogelijk
wanneer met vroeg stek wordt gestart. In deze late partij vertoonde zich
ook veel virusaantasting,
Balcombe Glory:
Een goud-gele bloeier, met vaste ingébogen bloemen, welke vanaf
20 September bloeide. Zeer goede groeier ± 90 cm hoog. Is niet gevoelig voor Parathion. Bloem smet weinig.
Perfection:
Vrij late bloeier vanaf ± 1 5 October, zeer grote, vaste ivoorkleurige
bloemen, ± 1 7 cm doorsnede tot ± 1 m hoogte uitgegroeid. Ondanks
de late bloei buiten, nog weinig besmet. Toch is het voor deze variëteit
noodzakelijk, dat ze tegen de bloei onder glas komt. Goed bestand tegen
Parathion.
Golden Bloom:
Vrij kleine, oranje-bronze bloem, ± 9 cm doorsnede, tot ± 75 cm
hoogte. Bloei vanaf 20 September. Smet vrijwel niet. Vermoedelijk iets
Parathion beschadiging.
Samaria:
Een lichtrose bloem van ± 11 cm doorsnede en ± 85 cm hoogte. Deze
variëteit is bij ons niet tot zijn recht gekomen, de bloei kwam na 15 September en daardoor sterk besmet. Voor goede bloei buiten moet met vroeg
stek worden gestart. Deze variëteit is niet bestand tegen Parathion.
Lady Electra:
Vrij platte, grote crême-witte bloem ± 16 cm doorsnede, vanaf 25 September in bloei. Ondanks late bloei weinig bloemen besmet, toch een
type welke tegen de bloei onder glas moet. Sterke groeier ± 85 cm hoog.
Geen Parathion beschadiging.
Luminous:
Gedrongen groeier ± 65 cm lang met vrij kleine roodbruine bloem
± 10 cm. Bloei vanaf 15 September. Vrij sterk, smet weinig. Geen
Parathion beschadiging.
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Charter:
Goede groeier tot 1 m hoog. Een egale lichtbruine bloemkleur, vrij
grote bloem, welke in het geheel niet smet. Ook goed bestand tegen
Parathion.
Daydream:
Gaf een zalm-rose bloem, ± 1 3 cm doorsnede. Groeide tot 75 cm hoog.
Bloei vanaf 20 September. Gaf vrij veel besmette bloemen, moet of onder
glas tegen de bloei, of met vroeger stek beginnen. Vermoedelijk ook iets
Parathion beschadiging.
Ruby:

-

Dönkerrose bloeier, vanaf 15 September in bloei. Tot 70 cm hoog. Vrij
sterk, geen Parathion beschadiging. Voor vroeg zeer goed, de laatste
bloemen iets besmet.
August Pink:
Niet geheel tot zijn recht gekomen, bloei ± 15 October, helderrose
bloemen. Goede groeier. Geen Parathion beschadiging.
Corona:
Een goede lichtbronze bloem, vanaf September in bloei. Tot ± 75 cm
hoog gewas. Bloem smet in het geheel niet. Geen Parathion beschadiging.
Goede buitenbloeier.
Red Matador:
Gaf een vrij kleine bruinrode bloem. Bloei ± 15 September, ± 60 cm
hoog gewas. Bloem smet niet. Gewas tegen Parathion bestand.
Avalanche:
W i t met crême-achtig hart, buitenste blaadjes iets lila-rose verkleurend,
bloei ± 14 cm. Gewas ± 75 cm hoog. Bloei na ± 5 October. Beter met
vroeger stek beginnen, of tegen de bloei afdekken met glas. Geen Parathion beschadiging.
Beryl:
-Donker rose bloem, ± 12 cm doorsnede. Tot 75 cm hoog gewas. Bloem
smet weinig. Deze variëteit is wel mooi, doch bijna niet te kweken, i.v.m.
grote gevoeligheid voor bladaaltjesziekte.
Royal Bronze:
Buitengewoon mooie, bruinbronze kleur vanaf September in bloei, ±
14 cm doorsnede. Smet in het geheel niet. Het zou een ideale chrysant
zijn, wanneer deze variëteit niet zo gevoelig voor virusziekten was. Het
is vrijwel ondoenlijk een zuivere partij te kweken en daardoor veel uitschot.
Sweetheart: lila rose.
Pearl Sweetheart: crême-achtig rose.
Red Sweetheart: kastanjebruin.
Christina Sweethaert: bruin-rose.
Egerton Sweetheart: zalm-rose.
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Al deze Sweethaert typen zijn ongeveer gelijk in groei, ± een lengte
van 75 cm en een bloem van 11 cm doorsnede. De bloei was ± 1 5 September, waren allen buitengewoon sterk t.o.v. het smetten der bloem.
Vermoedelijk iets parathion beschadiging. In het algemeen zeer goede
variëteiten voor buitenbloeiers, doch niet al te laat stek gebruiken.

Invloed bestrijdingsmiddelen op groei
door Ir. G. S van Marie

Een proefveld met de soort Yellow Corona werd opgezet om een aantal middelen te vergelijken als bestrijdingsmiddelen voor de verschillende
op chrysanten voorkomende bladluizen. Deze proef heeft als zodanig
niet aan het doel beantwoord daar een aantasting van het gewas door
bladluizen achterwege bleef en een poging om kunstmatig een besmetting
met tenminste één bladluizensoort — Coloradoa rufomaculata — tot
stand te brengen, geen succes had. W e l kon worden nagegaan de invloed
op de lengtegroei van de planten.
De bespuiting werd uitgevoerd begin September. Onderstaande tabel
geeft de gemiddelde lengte per plant bij meting half October.
middel
Onbehandeld .
D.D.T. . . .
T.E.P. . . .
H.C.H. . . .
H.C.H. . . .
Parathion . .
Toxapheen. .
Toxapheen. .

merk

hoeveelheid

_

_

Gesafid (34%)
Lirohex extra
Phil. v. H. 10% y
Hexapuur 7]/i% y
Vloeib. v. Zijv. (7y2 %)
50%
50%

2 cm3/liter
0,8 cnvVliter
1 cm3/liter
1,3 g. /liter
2 cm3/liter
2,5 cm3/liter
5 cm3/liter

lengte in cm
69
68
67
66
69
68
65
62

Behalve misschien de toxapheen oefent geen der middelen in de toegepaste concentratie een invloed van betekenis uit op de groei. W e l
moet bij de beoordeling hiervan rekening worden gehouden met de vrij
late toepassing (er is lang gewacht in de hoop, dat er zich alsnog een
luizenplaag zou ontwikkelen) en met het feit, dat het resultaat slechts
op één ras betrekking beeft (parathion b.v. kan op andere rassen wel
schade geven). Zowel in de met T.E.P. als in de met beide concentraties
toxapheen behandelde proefvakken kwam er 1 vak (van de 8) voor met
ernstige schade aan de bloemen door oorwormen. In verband met het
grillig optreden van deze aantastingen (de controle was er geheel vrij
van) kon hieraan geen verdere conclusie worden verbonden dan dat genoemde 2 middelen hiertegen niet veelbelovend zijn.

Aalrjesbestrijding met natriumselenaat
door Ir. G. S van Marie

Het bladaaltje (Aphelenchoïdes Ritzema-bosi Schwartz) is tengevolge
van zijn inwendige leefwijze zeer moeilijk chemisch te bestrijden. Het
middel natriumselenaat wordt echter door de plant opgenomen en biedt
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dus tegen deze parasiet wel mogelijkheden, zoals uit Amerikaanse en
Deense onderzoekingen reeds gebleken was. Een proef werd opgezet,
waarbij onderzocht werd of een afdoende aaltjesbestrijding zonder beschadiging van de planten mogelijk is, hoeveel selenaat hiervoor benodigd is, en wanneer het toegediend moet worden.
Hiervoor werden gebruikt planten van het ras Rayonante, welke
zwaar door aaltjes waren aangetast, geplant 10 Juni.
Toegepast werden 4 verschillende hoeveelheden natriumselenaat, nl.:
0

g per m 2

2y2..
5

„ „

„ „ „

7y2
Iedere hoeveelheid werd op 4 verschillende tijdstippen na het planten
toegepast en wel:
1 week na het planten (17 Juni)
11 dagen later
(28 „ )
22 „
„
( 9 Juli)
33 „
„
(20 „ )
Iedere behandeling werd toegepast op 3 veldjes bestaande uit 2 rijen
à 5 planten.
Bij het binnenbrengen van de planten in de kas zijn de resultaten bepaald. Bepaald werden:
A. de lengte van de planten. Hieruit werden de volgende gemiddelden
berekend (in cm per plant)
na 1 week 11 d. na 1 22 d. na 1 33 d. na 1
Onbehandeld
iy2 g/m2
5
iyz

83.6
87.0
86.4
90.4

87.0
85.0
81.7
85.0

84.5
84.4
81.3
84.7

79.9
89.4
88.0
83.9

De behandeling blijkt hierop geen invloed gehad te hebben, noch
ten voordele, noch ten nadele.
B. de lengte van het stengeldeel van de grond tot het onderste gezonde
blad. Hoe meer bladeren door de aaltjes zijn aangetast, hoe hoger
dit cijfer wordt.
na 1week 11 d. na 1 22 d. na 1 33 d. na 1
Onbehandeld
V/2 g/m2
5
iy2

30.1
28.8
20.6
23.9

30,7
29.9
193
22.4

27.8
31.2
29.8
23.4

31.3
34.2
31.6
28.3

Een hoge dosis blijkt bij vroege aanwending wel een gunstige invloed
uit te oefenen.
het aantal kennelijk gezonde planten (op het oog beoordeeld) in de
3 veldjes (30 planten) tesamen:
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na 1week 11 d. na 1 22 d. na 1 33 d. na 1
Onbehandeld
1
3
5
6
2H g/m2
5
1
0
3
5
12
18
9
3
7H
19
16
16
7
Ook hier blijkt een hoge dosis, mits vroeg aangewend, een gunstige
invloed uit te oefenen, al is nergens een afdoend resultaat bereikt.
D. de aanwezigheid van aaltjes. Hiertoe werd van iedere plant het
bovenste aangetaste blad genomen. Indien dit ontbrak het onderste
blad. De 10 bladeren van een veldje werden samengebundeld en fijngesneden. De stukjes werden gemlengd en hieruit steeds een ongeveer even groot monster genomen. Dit werd in een Petrischaal gebracht en 20 cm 3 leidingwater toegevoegd. Na enige uren staan werd
het omgeschud en vervolgens 1 cm 3 vloeistof afgepipetteerd en op
een horlogeglas gebracht. Deze vloeistof werd onder de loupe op
aaltjes onderzocht, waarvan het resultaat werd uitgedrukt in een
waarderingscijfer.
0—
1—
2—
3—
4—

aaltjes afwezig
zeer weinig aaltjes aanwezig
weinig aaltjes
matig aaltjes
veel aaltjes

Het gemiddelde van telkens 3 veldjes is vermeld in onderstaande tabel:
na 1week 11 d. na 1 22 d. na 1 33 d. na 1
Onbehandeld
2Y2g/m2
5
7Y2

4.0
3.3
23
1.0

4.0
3.7
0.7
1.3

3.7
2.7
3.0
2.0

3.Ü
3.7
3.7
3.0

Er blijken bij de hoge doses, mits vroegtijdig aangewend, veel minder
aaltjes aanwezig te zijn.
Samenvattend kunnen we dus zeggen, dat de aantasting van ernstig
besmette planten van chrysanten sterk teverminderen is met 5,0 g natriumselenaat per m 2 , mits toegepast 1 week na het planten of 11 dagen later.
Indien 7% g per m 2 wordt toegepast is er nog een duidelijk effect, indien
het nog 11 dagen later wordt toegediend.
Aan de practijk wordt de toepassing van natriumselenaat echter nog
niet aanbevolen, daar een deel van het selenaat in de grond achterblijft.
Dit kan door een later op die grond geteeld voedingsgewas worden opgenomen, waardoor dit zeer giftig wordt en dus gevaarlijk voor de consument.
Bovendien is een beschadiging van het gewas ook niet uitgesloten,
daar soms sterke groeiremmingen kunnen optreden (zie jaarverslag 1948,
pag. 35). In tegenstelling tot andere middelen waarbij het gewas zich
na een overdosering meestal weer spoedig herstelt is een fout gemaakt
met de toediening van selenaat niet meer te herstellen.
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Virusziekte
door Drs. D. Noordam.
In Chrysanten komen ziekteverschijnselen voor die sterk doen denken
aan virusziekte. Om te bewijzen dat hier inderdaad sprake is van virusziekte werd van verscheidene chrysanten blad fijn gewreven in een
mortier, uitgeperst en daarna roet de vinger op bladeren van z.g. toetsplanten gewreven. Aan het blad werd bij het fijnwrijven 1 % Natriumsulfiet toegevoegd en de toetspknten werden vooraf bestoven met carborundum poeder van grofte 400. Een kleine proef, die hier niet wordt
beschreven, werd genomen, waarbij o.a. Aanwinst op Petunia dergelijke
verschijnselen gaf als hieronder beschreven wordt.
De ziekteverschijnselen die de chrysanten vertoonden, waren de
volgende:
Yellow Cleome, hoofdnerf en bladvoet geelgroen, blad krom naar één kant.
Perfection, op blad lichtgroene banden of brede ringen; soms blad wat
hobbelig.
Smites, zeer duidelijke gele of licht groene lijnen of ringen.
September Bronze, blad vlekkerig groen. Bloem klein, bronskleur ten
dele geel.
Carefree, geelgroene mozaiektekening op blad. Bloem brons, geelgestreept.
Yellow Utopia, mozaiek van licht- en donkergroen op het blad.
Royal Bronze, nerven meer boven op het blad dan normaal, fijne nerven
lichter groen. Blad hobbelig. Plant sterk achter in groei.
Het sap van al deze chrysanten gaf op tabak (Nicotiana tabacum
„.White Burley") gelijke verschijnselen. Op de met sap ingewreven bladeren verschenen pas na ongeveer een maand gele, vaak ringvormige
vlekken. O p de niet behandelde, zich nieuw ontwikkelende bladeren werden eerst de nerven lichter groen. Daarna ontstond op deze bladeren een
mozaiek van licht- en donkergroen. Dikwijls waren op de nieuwgevormde
iladeren geelgroene ronde vlekken van Y2—1 cm doorsnede te zien.
Zeer typisch waren de verschijnselen op Petunia hybr. Binnen een
week ontstonden op de met sap ingewreven bladeren grijze vlekken, soms
ook geelgroene ringvormige vlekken met normaal groen centrum,. Langzamerhand stierven deze bladeren af. De niet met sap behandelde bladeren groeiden bleekgroen uit of vertoonden een mozaiek van licht- en donkergroen. Hiervan waren de eerste verschijnselen reeds na een week te
:zien. Na 5—6 weken groeiden nieuwe bladeren uit die geheel of ten dele
d e bladschijf misten, zodat soms alleen de hoofdnerf aanwezig was. Bij
enkele planten ging de stengel in rotting over, waardoor de plant dood
ging.
Op Nicotiana paniculata en N . rustica, verwekte het sap van bovengenoemde chrysanten weinig sprekende verschijnselen. Bij N . glutinosa
geleken de ziekteverschijnselen zeer sterk op die van Petunia. Alleen was
d e reactie op de met sap ingewreven bladeren bij N . glutinosa minder
iypisch en bestond meestal in een vergelen der bladeren. Bij N . silvestris
leken de verschijnselen op die bij N . tabacum, maar op de geinoculeerde
Bladeren verschenen bij N . silvestris duidelijker vlekken.
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Om na te gaan met welk virus we hier te doen hadden, werden de
verschijnselen vergeleken met die, welke sap van Cineraria met Lycopersicum virus 3 veroorzaakte. De verschijnselen die dit Lycopersicum virus
3 veroorzaakte (zie verslag blz. 68) verschilden sterk van het chrysanthenvirus. Bijvoorbeeld op Petunia vorm|de Lycopersicum virus 3 na 5 dagen
onregelmatige bruine vlekjes met zwartbruine rand. Deze vlekjes werden
daarna nog wat groter, maar verder gebeurde er niets; de nieuw gevormde
bladeren bleven volkomen gezond.
Temperatuurresistentie

van virushoudend sap

Uit bladeren van Nie. rustica, die 5 weken tevoren ziek was gemaakt met
sap van Yellow Cleome, werd sap geperst dat 10 minuten in een reageerbuisje werd verhit in een waterbad tot 30, 40, 50, 60 en 70 graden C.
Na deze verhitting werd het sap gewreven op de bladeren van telkens
5 planten Petunia, N . glutinosa en N . silvestris. Het sap dat tot 60 en 70
graden C was verhit gaf op geen enkele plant virusverschijnselen. Het
sap verhit tot 50 graden C. heeft alleen N . glutinosa ziek gemaakt. Met
het sap verhit tot 30 en 40 graden C en met het onverwarmde sap zijn
op planten zowel van Petunia, N . glutinosa als N . silvestris, ziekteverschijnselen gekomen.
Kruisinoculaties
Sap van een Cinerariaplant met Lycopersicum virus 3-verschijnselen,
werd gewreven op de bladeren van telkens 1 plant N. tabacum, die vroeger ziek gemaakt was met sap van de 7 bovengenoemde chrysanten. O p
de bladeren die ziekteverschijnselen vertoonden van het chrysanthenvirus,
ontwikkelden zich bij 4 van de 7 planten na ongeveer een week een
aantal bruine, dode vlekken, typerend voor Lycopersicum virus 3. Dat 3
van de 7 planten geen verschijnselen vertoonden is misschien toevallig;
het aantal geinoculeerde bladeren was nl. wel erg klein. In ieder geval
blijkt uit deze proef wel, dat het chrysanthenvirus een ander virus is dan
Lycopersicum virus 3.
Welk virus?
Op grond van de verschijnselen die dit chrysanthenvirus veroorzaakt
op Petunia en op de 5 gebruikte tabakssoorten is niet met zekerheid te zeggen met welk virus we te doen hebben. In de veronderstelling, dat het
chrysanthenvirus identiek zou kunnen zijn met het augurkenvirus, werd
sap van viruszieke chrysanten op augurkenplantjes gewreven. De
augurkenplanten bleven gezond, zodat hiermede niet bewezen werd, dat
hier sprake is van augurkenvirus.
Vermeld dient nog te worden, dat het niet gelukte met sap van enkele
chrysanten, die ziekteverschijnselen vertoonden, ziekteverschijnselen op
te wekken bij de toetsplanten, die in de hiervoor beschreven proef gebruikt
werden. Onderzocht zal worden wat hiervan de oorzaak is. Bij Pulling
en Aanwinst die wel enige verschijnselen vertoonden die aan virusziekte
deden denken, hadden de bladeren soms bruine, dode bladgedeelten. In
een aantal gevallen, ten dele ook door de P.D. te Wageningen onderzocht, bleken deze planten aangetast te zijn door een schimmel, Verticillium sp. Of deze schimmel in de eerste plaats viruszieke chrysanten aantast, dient nader onderzocht te worden.
Belichtingsproeven, zie pag. 78.
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CINERAMA (Zie Senecio, pag. 68).
CRASSULA. Belichtingsproeven, zie pag. 79.

CYCLAMEN
Potgrondproeven
door Dr. J. Wasscher en P. van der Zwaard

In het voorjaar werd een proef opgezet met jonge zaailingen van het
ras Perle von Zehlendorf, die gezaaid en verspeend waren in het normale
Aalsm'eerse mengsel, zodat de voorbehandeling geheel gelijk geweest is.
O p 1 Febr. werden de plantjes echter opgepot in een twaalftal verschillende grondsoorten, waarin ze omstreeks 15 Mei ook in een grote
pot werden overgebracht.
Tegen de tijd, dat de planten veilingrijp waren, werden verschillende
metingen en tellingen gedaan, nl. over de diameter der planten, het aantal open bloemen en knoppen groter dan 2 cm, terwijl tevens een waarderingscijfer aan de nog aanwezige knoppen in het hart van de plant)
werd gegeven. Dit laatste varieerde van 0 tot en met 4. Ook werd de
gemiddelde veilingrijpheid bepaald.
De volgende mengsels werden gebruikt:
I. Aalsmeerse molm (3 dln) + mest (2 dln) -j- zand (1 dl).
II. Aalsmeerse molm -\- % deel bosgrond.
III. Aalsmeerse molm -\- ^ deel klei.
IV. Klei (3 dln) + mest (1 dl).
V . Zuiveringsslibmengsel A en P 3 BI.
VI. Lents grondmengsel.
VII. Klei + turfstrooisel + mest ( 1 : 1 : 1 ) .
VIII. Bosgrond + turfstrooisel -f- mest ( 1 : 1 : 1 ) .
IX. Klei -f- bosgrond -f- mest ( 1 : 1 : 1 ) .
X. Klei + mest (1 : 1).
XI. Naaldengrond.
XII. Aalsmeerse molm -f~ A S F .
In onderstaande tabel zijn de gemiddelde resultaten samengevat, waarbij nog opgemerkt dient te worden, dat het aantal planten per groep 50
bedroeg.
Grote
Groep
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Diameter Bloemen Knoppen Totaal Hartcijfer Gem. veildatum

15September
14.8
7.6
7.2
2.5
13.4
7.9
5.5
2.2
11
12.0
7.3
4.7
2.3
13
t
4.9
4.5
9.4
1.8
18
f
13.5
5.8
2.3
6
7.7
,
10.3
6.5
3.8
1.1
19
t
11.6
6.5
5.1
2.1
20
t
5.4
4.2
9.6
1.8
26
t
11.3
7.3
4.0
2.0
20
,
6.2
3.4
9.6
1.7
21
,
5.4
4.5
9.9
1.6
21
,
5.4
4.3
9.7
1.8
21
,
Uit deze gegevens blijkt, dat de eerste groep, dus het normale Aalsmeerse grondmengsel de beste resultaten gegeven heeft bij deze proef,
waarbij de planten op de te Aalsmeer gebruikelijke wijze werden geteeld.
36.9
36.2
34.5
30.6
34.0
33.3
35.6
31.6
34.5
30.8
30.0
32.8
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De planten waren de grootste van alle, terwijl het aantal bloemen
en knoppen tevens het hoogste was. Ook de groepen, waarbij een vierde
deel bosgrond of klei door dit mengsel was gemengd, behoorden tot de
beste, ofschoon ze iets minder waren dan de eerstgenoemde. De groep,
waarbij met klei gemengd was, omvatte planten, die iets gedrongener
waren dan bij de controlegroep. Een vergelijking tussen de groepen I
en XII doet zien, welk een gunstige werking de stalmest t.o.v. alleen
kunstmest uitoefent bij de teelt van Cyclamen.
Een goede groep was ook nr. V, dus het potgrondmengsel 3 BI. van A.
en P., waarin zuiveringsslib wordt verwerkt. Dit is de op een na beste
groep wat het aantal bloemen en knoppen betreft. Opvallend was de
vroege bloei van deze groep; de gemiddelde veildatum viel 1 tot 3 weken
eerder dan bij de overige groepen.
De groepen I V en X, waarbij klei het hoofdbestanddeel van de potgrond vormde, behoorden tot de slechtste. Ten dele mag dit echter misschien geweten worden aan het feit, dat we hier niet te doen hadden met
een belegen mengsel, doch dat verse klei werd gebruikt, terwijl alle mengsels kort te voren waren aangemaakt. Ook het Lentse grondmengsel gaf
bij de Aalsmeerse teeltwijze slechte resultaten, waarbij niet alleen de
plantgrootte gering was, doch ook de bloemvorming slecht. W a a r in het
grondmengsel naast klei en stalmest tevens nog turfstrooisel (groep VII)
of bosgrond (groep IX) was verwerkt, waren de resultaten reeds beter,
hetgeen er op kan wijzen, dat de Cyclamen misschien een iets zuurder
grondmengsel prefereert, of dat deze grondsoorten de structuur van het
grondmengsel hebben verbeterd. Alle groepen met klei vertoonden wel
een gedrongen groei, doch dit ging steeds gepaard met een te slechte
bloemvorming.
Ook de groep VIII, waarbij bosgrond een der hoofdbestanddelen
vormde en de groep XI (naaldenbosgrond) gaven minder goede resultaten. Gezien de goede chemische samenstelling van laatstgenoemde grond
viel het resultaat van deze groep enigszins tegen.
Samenvattend kan gezegd worden, dat bij deze proef het normale
Aalsmeerse grondmengsel de beste resultaten heeft gegeven, terwijl daarnaast het zuiveringsslibmengsel 3 BI. genoemd moet worden, vooral ook
door de iets vroegere bloei. De kleimengsels en de twee soorten bosgrond
hebben minder goede resultaten gegeven. Bijmenging met deze grondsoorten of met turfstrooisel gaf soms echter verbetering.

Bestrijding van de larven van de lapsnuittor
Zie Kalanchoë.

Invloed parathion
Ir. G. S. van Marie

Daar in de voorzomer bij herhaling klachten binnenkwamen over beschadiging van Cyclamen door parathion, werd 14 Juli een proef opgezet.
Toegepast werden 3 werkwijzen:
0. Onbehandeld.
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1. Stuiven met Lirothionstuifpoeder (2 % ).
2. Spuiten met iy2 vloeibaar (v. Zijverden) 1 : 500.
De helft der behandelde planten werden normaal geschermd, de andere
helft werd extra geschermd met een houten schermmat, die altijd op
de lat bleef liggen. Behalve Cyclamen werden Kalanchoë, Crassula, Pelargonium zonale, Pelargonium peltatum en Primula obconica in de proef
opgenomen. De Primula obconica planten waren spoedig (ook in de
onbehandelde partijen) zeer slecht. De overige planten vertoonden niets
bijzonders, dit ondanks het feit dat op de behandeling een periode van
warm,, zonnig weer is gevolgd. De omstandigheden waaronder de beschadiging door parathion in de practijk kon optreden zijn dus nog niet
bekend.
Ringvlekkenziekte
door Drs. D. Noordam en A. van de Nes

Dit jaar werd door kwekers onze aandacht gevraagd voor een ziekte die
vooral in de jaren 1936 tot 1938 op vele bedrijven in zo hevige mate
voorkwam, dat de cyclamencultuur er door te gronde gericht scheen te
worden. Vooral Perle von Zehlendorf heeft van deze ziekte te lijden.
Vanaf Augustus zijn ons de volgende verschijnselen opgevallen bij
Perle von Zehlendorf. De kleur van de jonge bladeren is dikwijls valer
dan normaal, is gemengd met een bruine brons tint. Bij oudere bladeren
zijn zeer typisch lichter gekleurde ronde vlekken van 1—3 mm, omgeven
door een bruin ringetje. Deze bruine ringetjes worden bij het ouder worden van bet blad duidelijker. Vroegtijdig afsterven v a » deze zieke bladeren treedt op.
Naar de verschijnselen te oordelen doet deze ziekte aan een virusziekte
denken. Uit zieke bladeren werd sap geperst en gewreven op bladeren
van een aantal tabakssoorten, Datura Stramonium en Petunia. Tot nu toe
gelukte het niet op deze wijze uit te maken of we inderdaad met een
virusziekte te doen hebben.
Belichtingsproeven^ zie pag. 79.

FREESIA
Kiemproeven en Bloeibeinvloeding
door C. Kragtwijk

Dbor het bouwen van een nieuwe kas op het proefbedrijf aan de Stomm'eerkade was er een gelegenheid om Freesia te telen zoals dit meestal
te Aalsmeer gebeurt, d.w.z. door buiten te zaaien en in de nazomer de
kas er over te bouwen. Hierdoor was het mogelijk om enige proeven te
nemen met Freesia, var. Buttercup.
I.

Kiemproeven.
In de literatuur wordt dikwijls aangeraden het zaad 24 uur te weken
in water van 90° F. (33° C.) en vervolgens enige weken voor te kiemen
in zand. Behalve deze methode werd tevens in turfmolml voorgekiemd,
terwijl bovendien proeven genomen werden met gietwater van verschillende temperaturen.
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Proefopzet:
A. Zaad in water van 90° F. (33° C.) gedurende 24 uur.
1. Voorgekiemd in zand en vochtig gehouden met water van 20° C.
2.
„
„ turfmolm en vochtig gehouden met water van
20° C.
3.
„
„ zand en vochtig gehouden met water van 12° C.
4.
,,
,, turfmolm en vochtig gehouden met water van
12° C.
B.

Zaad in water van 70° F. (21° C.) gedurende 24 uur.
5. Voorgekiemd in zand en vochtig gehouden met water van 20° C.
6.
turfmolm en vochtig gehouden met water van
20° C.
7.
zand en vochtig gehouden met water van 12° Ç.
8.
turfmolm en vochtig gehouden met water van
12° C.

C. Zaad niet in het water doch direct in zand.
9. Voorgekiemd in zand en vochtig gehouden met water van 20° C.
De te gebruiken hoeveelheid zaad werd genomen op 3 gram per m 2 .
Op 30 April werd begonnen met het voorkiemen op de boven omschreven wijze. Het zaad en zand (resp. turfmolm) werden regelmatig omgezet
waarbij het na een week opviel, dat er verschillende zaden zacht werden
en gingen rotten. Dit heeft echter geen ernstige omvang aangenomen. De
temperatuur van het zand (resp. turfmolm) is geregeld tussen 20 -f- 24°
C. geweest.
' O p 15 Mei waren de eerste kiemworteltjes zichtbaar. De verschillende
groepen ontliepen elkaar op dit punt 1 dag. Overigens was het kiemen
zeer onregelmatig. Er is gezaaid toen ongeveer 20 % gekiemd was, hetgeen op 21 Mei het geval was. Een bedje (D) werd door omstandigheden
een week later gezaaid en had iets grotere kiemwortels. Aangezien de
kiemproeven over alle bedjes verdeeld waren in verband met de later toegepaste korte dag (schermen) behandeling is een gedeelte van elk der
kiemproeven ook op dit bedje gekomen.
Het zaad werd afgedekt met een dun laagje grond waarover turfmolm.
(1 baal per 60 m 2 ) .
Het weer was voor en tijdens het zaaien tamelijk zonnig en droog, na
het zaaien was de temperatuur iets lager, terwijl er tamelijk veel. neerslag
was.
O p 10 Juni kwamen, na een paar dagen warm, weer, alle partijtjes
behoorlijk boven de grond. D e gehele zomer was er geen verschil in
groei tussen de verschillende behandelingen. In October werd het glas
over de freesia's gebracht. O p 21 September waren de eerste bloemknoppen zichtbaar, dit was in kiemproeven 2—5—6—7. O p 3 Nov. werd
begonnen met bloemen snijden. De bloeitijd is verder bij de korte dag
(schermen) behandeling beschreven.
Het aantal bloemtakken gesneden van de verschillende kiemproeven is
van:
3
1
2
2733
2783 — 2732
gemiddeld 2761
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4
2796

5
2943

6
7
8
2939
3087 — 2879
gemiddeld 2962

9
— 2738

Hierbij valt op, dat:
1e. De groepen welke 24 uur geweekt zijn in water van 20° C beter
opbrengst gegeven hebben. Het verschil is ongeveer 7 % (2962—
2761)..
2e. De groep welke niet geweekt is, gaf een gelijke opbrengst als die van
24 uur in water van 33° C.
Het aantal gesneden bloemen geeft niet precies het aantal gekiemde
zaden aan. Al naar de kwaliteit van het gewas zijn er zijtakjes gesneden,
zie blz. 48.
Aangezien een betere kwaliteit van bloem gepaard gaat met een beter
vertakt gewas, mogen we aannemen, dat de hogere opbrengst van 5—6—
7—8 deels een gevolg is geweest van het betere vertakken van het gewas.
Conclusie:
A. Het percentage gekiemde zaden is bij de verschillende kiemproeven
ongeveer gelijk.
B. Door het zaad 24 uur te weken in water van 20° C iseen betere kwaliteit van de bloemen en mogelijk een hoger percentage kieming verkregen.
C. Bij het gebruik van zand of turfmolm; bij het voorkiemen zijn geen
sprekende verschillen verkregen.
D . Ook het vochtig houden van het zand (resp. turfmolm) met water
van 20° of 12° C geeft geen verschil.
De kwaliteitsbeoordeling werd gedaan vóór het snijden van de freesia.
Om de 2 weken is van een aantal takjes het aantal knopjes per takje
geteld. Uit deze cijfers is gebleken, dat de kwaliteit van de proefveldjes
5 tot en met 8 beter is geweest dan van 1 tot en met 4 en 9.
II. Korte dag behandeling en schermproeven
In aansluiting op de kiemproeven zijn er na het uitzaaien korte dag en
schermproeven genomen. De kiemproeven zijn in de breedte van de kas
gezaaid, de korte dag (resp. schermen) zijn uitgevoerd in de lengte van
de kas. Zodoende is er van elke kiemiproef ook een gedeelte in de korte
dag (resp. schermen) behandeling gekomen.
Proefopzer.
Bed A. Doorlopend schermen zoals bij de Cyclamen wordt gedaan.
B. Controle.
C. Korte dag behandeling van 24 Augustus tot 14 September. Verduistering van 18 uur tot 8 uur.
D. Controle (een week later gezaaid dan overige).
E. Korte dag behandeling van 3 Augustus tot 24 Augustus. Daglicht 8—18 uur.
F. Korte dag behandeling van 27 Juli tot 17 Augustus.
G. Korte dag behandeling van 30 Juli tot 10 Augustus.
G. is een week in korte dag behandeling geweest roet enkele rietmatten,
vervolgens is alles uitgevoerd met dubbele rietmatten. Het schermen A
is uitgevoerd met schermmatten en hiermede is begonnen op 13 Juli en
geëindigd op 30 September. Later is besloten om van de bedden G, E, F
de vakjes 1—2—3 (deze nrs. zijn van de kiemproef) 2 weken langer in
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korte dag behandeling te houden. Deze vakken zijn 5 weken verduisterd,
waarvan de behandeling resp. is geëindigd op 24 Augustus, 31 Augustus
en 7 September. Een gewas beoordeling in het begin van Augustus gaf
de volgende conclusie: De planten onder de schermmatten zijn iets meer
gerekt dan de overige..Ook hadden deze een lichtere groene bladkleur en
hadden minder te lijden van het vuur (Heterosporium gracile).
Bij debedden G, F, E is de korte dag behandeling begonnen voordat de
bloemknop boven de knol in de schede te vinden was. Bij C is de korte
dag behandeling begonnen toen de bloemknop net boven de knol aanwezig was.
O p 21 September waren de eerste knopjes boven het blad zichtbaar.
Dit was in bed A vak (kiemproef) 2 -f- 5 en in bed C, vak 5—6—7. O p
2 October waren in de bedden A, B, C bloemknopjes te zien. Deze waren
onregelmatig over de bedden verdeeld. De overige bedden waren nog
maar matig voorzien van knoppen.
Er is gesneden van 3 November 1948 tot 24 Januari 1949.
De bloeitijd is als volgt over deze periode verdeeld:
Gesneden van 3—11
tot 7—12
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

14.8 %
3.3 %
7.4 %
0.6 %
1.0 %
0.8 %
1.4 %

van 8—12
tot 23—12

van 24—12
tot 7—1

49.8 %
43.6 %
42.2 %
29.2 %
29.3 %
25.0 %
31.0 %

22.7 %
31.5 %
33.3 %
37.2 %
35.6 %
37.8 %
38.0 %

van 8—1
tot 24—1
12.7 %
21.6 %
17.1 %
33.0 %
34.1 %
36.4 %
29.6 %

Uit deze percentages valt op te maken, dat regelmatig schermen (A)
een vervroeging van de bloei gegeven heeft, de bloeitijd is echter over
een langere periode verdeeld. Hiertegenover staat, dat de kortedag behandeling van 24 Augustus tot 14 September (C) een meer gelijkmatige
bloei had. Deze korte dag behandeling is begonnen toen het bloemknopje
net boven het knolletje was. Bij de overige groepen (E, F, G) was de
bloemknop nog niet te vinden toen met de korte dag behandeling begonnen
werd. Van deze bedden zijn de meeste bloemen gesneden aan het einde
van de oogstperioden. V a n deze bedden moet ook vermeld worden, dat
hier aanmerkelijk minder zijtakjes aan kwamen dan van deoverige bedden.
Aangezien deze zijtakjes apart gesneden zijn (en bij het totaal geteld)
heeft dit de bloeitijd van deze groepen (A, B, C, D ) gemiddeld iets verlaat. W e mogen hierbij ook nog een andere factor aanvoeren, nl. het weer.
Dit was in dit seizoen gekenmerkt door vele zonloze dagen. Hierdoor
ging het effect van schermen (resp. korte dag) terug. Bij vele heldere
dagen zijn mogelijk betere verschillen te verkrijgen.
Om te zien of de verduistering (resp schermen) nog invloed had op de
kwaliteit, zijn er enige kwaliteitsbeoordelingen gedaan. Hoewel deze
beoordelingen globaal gedaan zijn, willen we toch het resultaat hiervan
vermelden. Het hoogste in kwaliteit werd C (korte dag 24 Augustus tot
14 September) genoteerd. V a n gelijke waarde waren B, D, E, F en G,
terwijl A (doorlopend schermen) de laagste waardering kreeg. De verschillen waren echter niet groot, terwijl tijdens het hoogtepunt van de
oogst de kwaliteit altoos het beste was.
(Zie verder pag. 50)
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(Vervolg van pag. 48)

Samenvatting:
A . Doorlopend schermen gaf vervroeging van de bloei. De oogst was
echter over een langere periode verdeeld, terwijl de kwaliteit er niet
op verbetert.
B. Een korte dag behandeling zodra de knoppen boven de knollen zijn,
gaf een geringe vervroeging. De kwaliteit is goed, terwijl de oogst
over een kortere periode was verdeeld.
O

Een korte dag behandeling te vroeg gegeven werkt de ontwikkeling
tegen.

Vuurbestrijding
door Drs. D. Noordam en G. Kragtwijk

,,Vuur" in Freesia's is een ziekte waarbij de bladeren meestal vanaf
de rand of de top roodbruin verkleuren. De aangetaste bladeren kunnen
tenslotte geheel afsterven. De oorzaak van de ziekte is een schimmel
Heterosporium gracile. Ter bestrijding wordt aangeraden het gewas te
bespuiten met Bordeauxse Pap. Om na te gaan of dit nog steeds het
beste bestrijdingsmiddel is, werd een proef opgezet waarbij bespuitingen
met Bordeauxse Pap 1%, Fermate 0,25 % en Aaventa 0,1 % met elkaar
werden vergeleken. Aan Bord. Pap werd als uitvloeier toegevoegd Agral
II 0,1 %, aan Fermate en Aaventa Agral II 0,2 % De bespuitingen werden 3 maal uitgevoerd', telkens na 14 dagen. Iedere behandeling werd
toegepast op 3 vakken.
O p 23 September werd geteld hoeveel bladeren min of meer door Vuur
waren aangetast. Van de telkens 3 vakken tezamen bedroeg het aantal
aangetaste bladeren:
Onbespoten 660,
Bord. Pap 210,
Fermate
480,
Aaventa
475.
W e zien hieruit, dat Bordeauxse Pap de beste bestrijding en dat Fermate en Aaventa ongeveer een gelijke bestrijding geven, wel beter dan
onbespoten, maar veel slechter dan Bordeauxse Pap.
W a t de groei van het gewas betreft, viel het op dat het gewas bespoten met Aaventa geler was dan het gewas in alle andere vakken. Ook
in December was het gewas bespoten met Bordeauxse Pap iets groener
en forser dan bij de onbespoten vakken en had opvallend minder afgestorven oudste bladeren. Fermate en Aaventa daarentegen vertoonden
meer afgestorven oudste bladeren dan de onbespoten vakken, terwijl de
Aaventavakken ook nog steeds iets geler van kleur waren. Ook in bloemopbrengst blijkt er verschil te zijn. Bordeauxse Pap gaf meer bloemen
en van betere kwaliteit dan de andere vakken, terwijl Fermate en Aaventa
nog achter bleven bij de onbespoten vakken. Hier dient wel opgemerkt te
worden, dat de verschillende vakken niet geheel vergelijkbaar waren
onderling, doordat het aantal planten per vak sterk uiteen liep. Ejein
bevestiging van dit resultaat in een volgende proef is daarom wel gewenst.
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De bedden die buiten de proef vielen, waren op dezelfde tijden als de
proef bespoten met Koperoxychloride 0,5 %. Hoewel hier geen tellingen
werden verricht, was zeer duidelijk te zien, dat de Vuurbestrijding veel
minder effectief was als met de Bordeauxse Pap in de proef.
Voetrot Freesia
•door Drs. D. Noordam en C. Kragtwijk

O p verzoek van een kweker werd een onderzoek ingesteld naar het
wegrotten van Freesiazaailingen, een ziekte die soms in ernstige mate
optreedt.
Dit jaar werd door de kweker buiten op 11 Mei zaad gezaaid, dat
3 weken was voorgekiemd.
De eerste ziekteverschijnselen werden geconstateerd in de tweede helft
van Juni. Bij de zieke plantjes vergeelden een of meer bladeren. Dit werd
veroorzaakt door een aantasting van~ het ondergrondse stengelgedeelte,
5—20 mm boven de stengelvoet. Het weefsel was hier aan een zijde van
de stengel iets ingezonken en ging naderhand over in roodbruin, rottend
weefsel.
Uit dit zieke weefsel werd geregeld een schimmel geisoleerd en door het
C.B.S. te Baarn gedetermineerd als Fusarium oxysporum Schl. Om na
te gaan of deze schimmel inderdaad deze ziekte kan veroorzaken werd
mycelium, gekweekt op een voedingsoplossing vermengd met grond, die
daarna in potten werd gedaan en bezaaid m,et Freesia. Deze proef leverde
echter niet het bewijs dat bovengenoemde schimmel de oorzaak is van de
ziekte, daar vrijwel geen ziekteverschijnselen werden waargenomen.
Een proef waarbij vóór het zaaien de grond was ontsmet met ver-\
schillende organische kwikpreparaten, Brassicol en Dithane D 14 leverde
geen resultaat op, daar slechts in geringe mate voetrot optrad en geen
verschil was te constateren met onbehandelde gedeelten.

GERBERA
Grondsoortenproef
door P. van der Zwaard.

Gezien de gunstige resultaten welke het vorig jaar zijn bereikt met de
grindcultuur van Gerbera, werd dit jaar een proef opgezet in kas nr. 9
•waar één verhoogd bed van 18 m lang en 1,80 breed werd ingericht voor
gedeeltelijke grindcultuur. Gezien de ervaringen, die met de volledige
grindcultuur zijn opgedaan, werd nu besloten niet een volledige grindcultuur op te zetten, doch alleen de bovenlaag uit grind te laten bestaan en
daaronder de normale voedzame grond. Op die manier komt dus het hart
van de plant in grind te staan, waardoor de kans op hartrot zou worden
verminderd. Naast het grind als bovenlaag, werden ook nog enkele andere
proeven opgezet, o.a. een bovenlaag van scherpzand, een van slapzand en
van Vermiculite (d.i. een Amerikaans import product, hetwelk wordt verkregen door mica bij zeer hoge temperatuur te verhitten, waardoor een
steriele, poreuze massa ontstaat). Ook werd een vak met sphagnum afgedekt, daar dit in sommige gevallen schimmelwerend werkt. Een klein
gedeelte werd extra hoog uitgeplant, waardoor het hart van de plant
boven de grond bleef. De controle werd uitgeplant op de normale manier,
dus zonder bovenlaag. De grond die werd gebruikt, bestond uit zuivere
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Wilnisgrond, welke voor het planten werd bemest met ± 2 m 3 goed
verteerde stalmest per 100 m 2 . De bovenlagen hadden allen een dikte
van 3—4 cm, behalve één grindvak, dat een dikte van 8 cm had. Dus
daar krijgen we een vergelijking van 4 cm tegenover 8 cm. De planten
werden in Mei uitgeplant op 25 cm in het vierkant; dit waren zaailingen
van het vorig jaar, welke in de zomer waren uitgezaaid en tegen het
najaar in 18e pot waren opgepot. Bij het uitplanten werd de grond zo
veel mogelijk verwijderd. Elk der groepen bestond ongeveer uit 30 planten. De planten ontwikkelden zich alle vrij normaal, wel moesten de
grindvakken vooral na het uitplanten, verschillende malen extra worden
gegoten om ze gemakkelijker door te laten wortelen, doch aan het einde
van het jaar was er vrijwel geen verschil in ontwikkeling van het gewas.
Dit werd ook niet verwacht, daar de ondergrond voor alle vakken gelijk
was. W e l werden er verschillen verwacht t.o.v. het uitvallen der planten;
dit bleek ook inderdaad juist te zijn.
Aan het einde van het jaar waren de volgende aantallen weggevallen:

Uitgeplant . . .
Weggevallen . .

Vernicuhte

Slapzand

18
0

27
3

Scherpzand

,

30
1

27
6

* cm.
gr.

33
1

Sphagnum

g cm

30
0

27
4

hooggeplant

18
5

Uit deze cijfers blijkt wel, dat reeds het eerste jaar zeer grote verschillen naar voren zijn gekomen. In procenten uitgedrukt krijgen we het
volgende:
Vak
Vermiculite
Slapzand
Scherpzand
Contrôle
4 cm gr
8 cm gr
Sphagnum
Hooggeplant

Uitval

,

0 %
11.1 %
3.3 %
22.2 %
3 %
0 %
14.8 %
27.6 %

Hoewel deze proef zeer eenvoudig is opgezet en wetenschappelijk
niet geheel verantwoord, zit er toch wel enigszins lijn in, wat betreft het
uitvallen. Dé meeste uitval gaf het vak, dat hooggeplant was. Dit werd
echter niet veroorzaakt door het z.g. hartrot, doch hier zijn vele planten
min of meer verdroogd. Het grote bezwaar bij het hoge uitplanten bestaat
hierin, dat tijdens het oogsten van de bloemen en ook tijdens het opknappen van de planten, deze zeer spoedig los komen te staan en daardoor
afsterven. Meer opvallend is het hoge percentage uitval, nl. 22,2 % bij
het controle vak, vooral vergeleken met de grindvakken, vermiculite en
scherpzand. Hoewel dit pas het eerste jaar is en we in het geheel nog
geen conclusie kunnen trekken, is het toch wèl enigszins hoopgevend en
ziet het er naar uit, dat we op vochtige en humusrijke gronden, door
middel van een of andere bovenlaag het afstervingspercentage kunnen
drukken. De bedoeling is, dat deze proeven enkele jaren worden voortgezet en deze planten dus volgens dit schema blijven staan.
Het is de vraag, of bij het ouder worden der planten en de harten dus
zoveel dichter worden, de percentages niet sterk zullen wijzigen.
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Productie-Selectieproef Gerbera
door P. van der Zwaard.
Bij de planten van de z.g. bovenlaag-proef werd van het begin der bloei
af de productie bepaald. Hoewel de vakken onderling vermoedelijk in
hun productie geen verschillen zullen weergeven, daar de ondergrond
als zodanig in zijn geheel gelijk is, geven de planten onderling zeer zeker
verschillen.
Dït is zelfs het eerste jaar zeer sterk naar voren gekomen. De opbrengsttabel die hier volgt, geeft voor elke plant weer, hoeveel bloemen de
betreffende plant heeft gegeven. Deze cijfers zijn dus van de jonge planten welke in Mei zijn uitgeplant. De eerste bloemen zijn nog in de
Augustusmaand geoogst.
PRODUCTIELIJST.
Aantal bloemen per plant vanaf Augustus—eind December,
controle
vermiculite
4 cm. grind
0
•0
1
3
4
1
6
3
0
5
2
23
7
4
4
6
0
8
11
0
5
6
16
3
3
1
5
16
0
6
1
0
5
11
11
9
5
15
0
0
10
0
4
4
0
4
0
12
6
5
3
0
0
6
3
0
0
4
5
5
slapzand
0
7
15
8
9
11
0
9
0
4
8
4
14
9
8
6
1
2
5
0
7
3
0
4
sphagnum
9
0
0
0
8
9
1
8
6
8 cm. grind
11
4
2
3
2
10
0
0
5
0
9
2
4
0
11
14
4
1
1
7
6
0
10
2
2
0
13
1
3
0
3
1
3
2
14
0
6
3
3
10
10
5
2
0
3
10
5
3
4
4
5
9
5
5
scherpzand
8
6
3
8
0
4
0
0
7
hooggeplant
3
6
0
0
4
3
1
4
11
6
5
0
17
0
0
7
0
6
0
5
3
9
6
6
3
0
4
0
1
12
36
2
11
2
12
4
9
5
0
17
5
3
0
5
2
0
6
3
18
0
11
6
15
10

Uit deze cijfers blijkt wel, dat de onderlinge productie sterk uiteen loopt.
Het aantal bloemen per plant varieerde van 36 tot 0 stuks. De bedoeling
van deze opzet is, om in de eerste plaats na te gaan, welke planten een
hoge productie hebben, die dan door scheuren zouden kunnen worden
vermeerderd, waardoor de productie zou worden verhoogd.
Doch daarnaast is het van zeer groot belang voor de zaadwinning
dat we weten bij eventuele kruisingen, dat niet alleen de bloemvorm en
kleur goed is, doch dat ook vooral de productie goed is, om daardoor dus
ook langs geslachtelijke weg een beter ras te verkrijgen. De bedoeling
is deze planten enkele jaren in hun productie stuk voor stuk te controleren.
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Grindcultuur
door Dr. J. Wasscher

De proef, die reeds twee jaren had gelopen, heeft zich ook in het begin
van 1949 zeer goed ontwikkeld, waarbij vooral de zeer rijke bloei in het
vroege voorjaar opviel. Deze hoofdbloei viel ongeveer 1 à 2maanden vroeger dan bij de volle grondsteelt. Ook de groei van het gewas was goed.
Gedurende de zomermaanden en het najaar zakte het gewas echter
sterk af, waarschijnlijk doordat aan de proef onvoldoende aandacht werd
geschonken, zodat aan het einde van het seizoen het gewas aanmerkelijk
slechter was dan in het voorjaar en als het gewas in de volle grond.
Belangrijk is echter het feit, dat ondanks de minder goede groeivoorwaarden, er nog steeds vrijwel geen uitval was opgetreden, terwijl het
aantal planten, dat bij de even oude vollegrondsteelt door voetrot was
uitgevallen, meer dan 60 % bedroeg.
Het lijkt dan ook mogelijk, dat de grindcultuur voor een gewas als
Gerbera en andere gewassen, die veel last van bodemziekten hebben, een
kans heeft voor de practijk.

Voetrot
door Drs. D. Noordam

Vooral tweede en derde jaars Gerberaplanten hebben te lijden van een
wegrotten van het ondergrondse stengelgedeelte, wat een verwelken van
de bladeren ten gevolge heeft. Door deze ziekte sterft het ene rozet na
het andere af, zodat tenslotte de gehele plant weggerot is. Bij doorsnijden blijkt het bladerenrozet inwendig bruin en rot te zijn, terwijl de wortels er gezond uitzien. Op het Phytopathologisch Laboratorium te Baarn
werd uit een zieke plant een schimmel, Fusarium sp., geïsoleerd. Tot nu
toe gelukte het niet jonge Gerberaplanten met een reincultuur van deze
schimmel gemengd door de potgrond ziek te maken. Door Dr. van Arx
wordt dit onderzoek te Baarn voortgezet met een andere schimmel die
uit Gerbera's met voetrot werd geïsoleerd.

HELLEBORUS
Teeltproeven
door A. v. d. Nes

In het jaarverslag van 1948 werden de uitkomsten vermeld van het
eerste deel van deze proeven. Zoals in het jaarverslag van 1946 volledig
werd vermeld betreft het hier proeven welke over een vijftal jaren lopen.
Drie kweekniethoden werden hierin verwerkt n.1.:
1. Planttijd (voorjaar of nazomer).
2. Plantdiepte (2, 4 en 6 cm).
3. Al of niet ontbloten der wortelstokken.
Zowel het ras Buis als Keessen werden erin betrokken. Dit jaar werden
de planten in bloei gebracht welke in 1947 werden uitgeplant. Door moei54

lijkheden bij de aflevering van jonge planten moest de voorjaarsplanting
vervallen, zodat tussen voorjaar en nazomer dit jaar geen vergelijking
mogelijk was.
De weersomstandigheden waren tijdens de groeiperiode op het veld
gunstiger als bij de vorige groep, wat tot uiting komt in de hogere bloemopbrengst. Tijdens het in bloei brengen deed1 zich het verschijnsel voor
dat de bloemknop zich zeer langzaam ontwikkelde vooral bij het ras Buis,
zodat een groot deel der bloemen pas na Kerstmis geoogst kon worden. Dit verschijnsel was algemeen. Een vermoeden bestaat dat de uitzonderlijk warme en zonrijke periode van begin September tot half
October hier invloed op uitgeoefend heeft.
De resultaten waren dit jaar als volgt:
Uitval.
De tabel geeft het aantal planten aan welke in de kas gebracht werden
om tot bloei te komen.
Planttijd
Nazomer

Ras
Buis
Keessen

2 cm
35
70

. . . .
Totaal

105

Plantdiepte
4 cm
64
78
142

6 cm
76
74
150

Het oorspronkelijk aantal in de proef opgenomen planten bedroeg per
bed en per ras 42, dus per plantdiepte 168 stuks.
Door de betere weersomstandigheden is de uitval minder groot als bij
de groep welke in 1946 werd geplant. Toch blijkt ook deze keer weer de
ongunstige invloed van ondiep planten. In % uitgerekend bedraagt het
bij deze groep voor de 2 cm bedden 38 %, voor de 4 cm bedden 16 %
en voor de 6 cm bedden 11 %.
Vorig jaar waren deze cijfers resp. 44 %, 18 % en 11 %.
Btoemopbrengst
De cijfers in onderstaande tabel geven het gemiddelde aantal bloemen
per plant aan. Bij iedere oogst werd het aantal bloemen geteld terwijl
bij het opruimen ook de knoppen geteld werden welke in het totaalcijfer
als bloem werden opgenomen.
n.b. is niet, b is wel blootgemaakt in de laatste zomer.
Planttijd
Nazomer

Ras
2 cm
Buis . . . .
Keessen . . .

n.b.
. 1.9
. 10.0

b.
5.7
10.1

Plantdiepte
4 cm
n.b.
b.
4.5
7.0
9.7
9.3

6 cm
n.b.
4.6
7.7

b.
4.&
5.9

De invloed van de verschillende cultuurmaatregelen komt duidelijk
tot uiting in bovenstaande cijfers. Teneinde een duidelijker beeld te geven
werden de gegevens gesplitst.
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Plantdiepte.
Bij nazomerbeplanting werden tweemaal 3 bedden beplant resp. op
2, 4 en 6 cm diepte. Ook dit jaar vertoonde zoals uit de eerste tabel
blijkt het 2 cm bed de meeste uitval.
De bloemproductie in verband met de plantdiepte geeft bij het ras
Keessen voor de ondiep beplante bedden gunstiger cijfers; voor het ras
Buis blijft dit ongeveer gelijk.

Ras

1cm
4.8
10,3

Buis
Keessen . . .

Plantdiepte
4 cm
6 cm
5,6
4,6
9,5
6,5

Hieruit zou men de conclusie trekken dat ondiep planten aan te bevelen
is, doch groter uitval aan planten bij ondiep poten,, vooral bij een droge
zomer of/en strenge winter kan oorzaak zijn dat per m 2 toch minder
bloemen geoogst worden.
Al of niet blootkrabbelen
V a n ieder bed werd steeds de helft blootgekrabbeld zodat ook hier
een gelijk aantal planten in de proef werden opgenomen.
Zoals bekend bestaat het z.g. blootkrabbelen uit het verwijderen van
de grond boven de knoppen tijdens de laatste zomer.
Ras
Buis
Keessen

n.b.
4,3
9,1

b.
5,8
10,3

n.b. is niet, b is wel blootgekrabbeld.
Ook dit jaar komt de gunstige invloed van het bloot krabbelen weer
naar* voren. Vooral wanneer dieper geplant is lijkt mij deze maatregel
belangrijk.
Wanneer wij de resultaten van dit jaar en van vorig jaar samenvatten komen wij tot het volgende:
1. Bij een droge zonnige zomer blijkt het planten in de nazomer met
z.g. ,,hardblad" gunstiger dan voorjaarsbeplanting (zie uitkomsten over
1948). Is de zomer minder zonnig en valt er voldoende neerslag, dan
blijkt de langere groeiperiode welke het gewas krijgt bij voorjaarsbeplanting een gunstige invloed uit te oefenen op het aantal bloemen doordat
d e planten zwaarder groeien.
2. Ondanks het feit dat per plant het 2 cm bed bij het ras Keessen de
meeste bloemen gaf en bij het ras Buis gelijk bleef, lijkt mij ondiep planten niet juist in verband met uitval van planten.
3. Het verwijderen van de grond boven de knoppen in de laatste zomer is te alle tijde aan te bevelen, daar dit ook thans weer een gunstige
invloed had op de bloemvorming.
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Beschadu wingsproef
Zoals in het jaarverslag over 1948 reeds werd gemeld werden in 1947
5 bedden uitgeplant voor de helft beplant met ras Keessen, waarvan 3
bedden in de proef werden opgenomen. Van deze 3 bedden werd er één
niet, de andere twee op verschillende wijze gescheurd. Het totaal aantal
planten dat werd uitgeplant bedroeg per bed en per ras 87.
In het voorjaar van 1948 werd het besehaduwingsmateriaal waar nodig
aangebracht. De verdeling was als volgt.
a. 1 bed beschaduwd door jonge populieren.
b.

1 bed beschaduwd door schermhekken op ± 50 cm hoogte,

e. 1 bed onbeschaduwd.
Tijdens de groei op het veld kreeg men de indruk dat de beschaduwing
door populieren het meest gunstig was. De schermhekken laten te weinig
licht door waardoor de groei achter bleef bij de vorige groep. Het ongeschermde bed was in de groei niet veel minder doch vertoonde in de
herfst eerder bruinverkleuring van het blad.
November 1948 werden deze planten in de kas gebracht om in bloei
gebracht te worden. De uitval was niet in alle bedden gelijk, doch geeft
zo weinig verschil dat hieruit m.i. geen conclusie getrokken mag worden.
Telling van het aantal bloemen vond op gelijke wijze als in de vorige
proef plaats.
Wijze van schermen
Geschermd met populieren . .
Geschermd met hekken
Contrôle

. . .

Kas

aantal planten

Buis
Keessen
Buis
Keessen
Buis
Keessen

82
85
79
83
81
80

gem. aantal bloemen
per plant
0,5
6,0
4,5
5,9
6,9
7,1

De groep Buis op het met populieren beschermde bed komt heel ongunstig
naar voren, doch dit kan men niet als regel aannemen daar hier andere
invloeden een rol gespeeld hebben.
Verder blijkt dat, hoewel het verschil niet groot is, de planten welke
het minste scherm hadden (controle), gemiddeld het hoogste aantal bloemen gaven. De met populieren geschermde planten gaven weer meer
bloemen als die welke het zwaarste scherm hadden ni. met hekken.
Hoewel de proefopzet voor dit onderdeel van de cultuur eigenlijk te
klein was, is er toch een aanwijzing te zien, dat de planten in de laatste
zomer naarmate er zwaarder geschermd wordt minder bloemen geven.
Strobedekking
door A. v. d. Nes

Voor de winter van 1948—'49 werd op een gedeelte van een bed
een strobedekking aangebracht teneinde vast te stellen of schade door
opvriezen door deze maatregel te beperken is.
Daar een strenge vorstperiode achterwege bleef, bleef deze oriënterende proef zonder resultaat.
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HORTENSIA
Bemestingsproef
door Dr. J. Wasscher en P. van der Zwaard

In 1948 werd een bemestingsproef opgezet bij Hortensia's, die werden
uitgeplant op het bovenland achter de Tuinbouwschool, op een plaats
waar Wilnissergrond was opgebracht. De volgende bemestingen werden
toegepast:
A.S.F. (12—15—18), 5 kg per are,
stalmest, 1 m 3 per are,
rioolslibcompost A en P, \/2 m 3 P e r a r e >
De verdere behandeling was gelijk en niet verschillend van de normale
teeltwijze. In Januari werd begonnen met het trekken. De gemiddelde
resultaten, die hierbij werden verkregen, waren als volgt:

Holstein,
Mouillère 723,

A.S.F. . . .

.
.
slibcompost . .
A.S.F. . . .
.
.
slibcompost . '.

Aantal
takken

hoogte

5.4
5.1
5.2
5.4.4.7

37.7 cm
37.37.34.9
33.4
35.- ,

diameter
bloeiwijze

18.7 cm
20.1 „
19.3 „
20.- „
19.7 „
19.7 „

diameter
bloem

gem.
veüdatum

4.81 mm
6.14 „
5.62 „
5.64 „
5.79 „
5.75 „

22 Maart
31 „
29 „
21 „
25 „
23 „

Uit deze gegevens blijkt, dat wat het aantal takken betreft, bij beide
variëteiten dezelfde lijn aanwezig is, nl. dat dit aantal bij de met A.S.F,
behandelde planten het hoogste is, daarna dat bij de slibcompostgroepen
en het laagste bij de stalmest. In de lengte der takken waren nauwelijks
verschillen aanwezig. W a t de grootte van de bloeiwijzen en de doorsnede
van de bloemen betreft, waren de verschillen bij de var. Holstein zo gering,
dat ze wel Fe verwaarlozen zijn. Bij de Mouillère 723 waren echter wel
belangrijke verschillen, die opvallenderwijze juist omgekeerd verliepen
met het aantal takken. Interessant is het verschil, dat optrad bij de gem.
veilingrijpheid der planten. Hoewel ook bij Mouillère 723 deze lijn aanwezig was, was vooral de groep Holstein, die met A.S.F, was bemest, aanmerkelijk vroeger dan die, die met stalmest waren bemest, terwijl de zuiveringsslibcompostgroep er tussen stond. Daar een verschil van 9 dagen
op een totale trekduur van ongeveer 80—90 dagen toch wel erg belangrijk
is in verband met de ruimte en het stoken, lijkt dit resultaat wel het belangrijkste uit deze proef.

Spintbestrijding
door Ir. G. S. van Marie

Spint op Hortensia is op het veld niet gemakkelijk te bestrijden, daar
het zeer moeilijk is alle spintmjjten te raken met een bestrijdingsmiddel.
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Toen dan ook de beschikking werd verkregen over een monster van een
middel, waarvan volgens in Engeland verrichte onderzoekingen mocht
worden aangenomen dat het door de plant wordt opgenomen en aldus de
planten giftig maakt voor zuigende bladluizen en mijten, werd besloten
hiermee een proef te nemen. Daar het middel hier te lande nog geheel
in een proefstadium is, zal het aangeduid worden als Insecticide X-1949.
Het gebruikte monster bevatte volgens opgave van de fabrikant 30 %
werkzaam bestanddeel. Ter vergelijking werd T.E.P. (Lirohex-extra ) en
Parathion (iy2 % vloeibaar van Zijverden ) gebruikt. De bespuiting werd
uitgevoerd op 6 Sept. op 6 objecten:
Controle:
T.E.P. Lirohex extra 1: 1250.
Parathion lx/i % vloeibaar van Zijverden 1 cm 3 /l
2 cm 3 /l

Idem

3 cm 3 /l

Insecticide X-1949 ( 3 0 % )

6 cm 3 /l

Idem

Iedere behandeling werd toegepast op 6 veldjes.
Geteld werd op 8/9 September, op 27 September en op 10 October,
Bepaald werd het aantal mijten en eieren op 6 bladeren per veldje.
De eindresultaten zijn samengevat in onderstaande tabel, die de totalen
van alle veldjes aangeeft.

Middel

Onbehandeld
T.E.P. Lirohex extra 1: 1250 .
Parathion 7J/£% 3vloeib. v. Zijverden (1 cm /l) . . . .
Parathion 7J/£% svloeib. v. Zijverden (2 cm /l) . . . .
Insecticide
X—1949 (30%)
3 cm3/l
Insecticide
X—1949 (30%)
6 cm3/l

Eieren

Mijten
8/9 Sept.

4760
1100

27 Sept.

10 Oct.

1105
872
909
769

8/9 Sept. 27 Sept.

10 Oct.

321
322

97
29

75
71

577

593

363

466

26

76

647

259

205

391

7

50

914

323

162

354

5

31

685

129

115

511

3

1

Tengevolge van het voor spint ongunstiger wordende weer is de aantasting in het algemeen bij de latere tellingen minder. Parathion is bij d e
eerste telling iets beter, maar later wint Insecticide X-1949 het. Dit heeft
dus een betere nawerking. T.E.P. blijft duidelijk achter. Deze proeven
moeten worden voortgezet.
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KALANCHOE
Bestrijding van de larve van de lapsnuittor
door Ir. G. S. van Marie

De larve van de lapsnuittor (Otiorrhynchus), vroeger taxuskever genoemd, is vooral bekend als vijand van Cyclamen, hoewel daarnaast ook
vele andere gewassen w.o. Kalanchoë, Crassula, Sedum en Primula
aangetast worden. Twee proeven ter bestrijding van deze larven konden
dit jaar worden genomen. In beide gevallen werd gebruik gemaakt van
grote, in de practijk verzamelde larven.
Proef /. In een aantal potten (no. 18, inhoud ca. 130 cm 3 ) werden
twee larven gebracht, één onderin en één boven in de pot. In iedere pot
werd één Kalanchoë gebracht. Alle potten werden begoten met 25 cm 3
van een insecticide vloeistof, bereid door Hexyclan-spuit ( 1 0 % technisch H C H ) of Lirothion-spuit (15 % parathion) in verschillende hoeveelheden in water te brengen. Behandeling op 28 Januari, controle op
17 Februari en 2 Maart. Er bleken toen reeds kevers ontsnapt te zijn.
De resultaten samengevat voor telkens 3 potten zijn opgenomen in onderstaande tabel:

middel
H.C.H.
Parathion

dosis per pot
37Y2 mg Hexyclan
75
,,
,,
150
„
,,
15 mg Lirothion
30
,,
,,
60
„
„

op 17 Febr.
Larven Poppen larven
2 D.
2 D.
1 L.
—
1 D.
1 L.

2 L.
4 L.
4 L.
5 L.
3L. 1 D.
5 L.

_
—
1 L.
2 D.
1 D.
—

op 2 Maart
poppen kevers

2 L.
3 L.
—
1 D.
4 D.

1 L.
1 L.
1 L.
•

—

—
—

Bij de controle op 17 Febr. zijn de dode exemplaren verwijderd.
Van de als ,,zoek" opgegeven exemplaren kan een deel als larve gestorven en onherkenbaar vergaan zijn, Waarschijnlijk zijn ze echter als
kever ontsnapt, daar later in de kas, waarin de proef was opgesteld verschillende kevers zijn gevonden, terwijl ze voordien niet aanwezig waren.
Geen der behandelingen blijkt afdoende.
Parathion in een dosis van 60 mg Lirothion-spuit per pot is nog het
beste.
Proef II. Hierbij werden telkens 2 larven gebracht in een met grond
gevulde pot (No. 18, inhoud ca. 130 cm 3 ). In deze potten werden geen
planten geplaatst. Na eerst bevochtigd te zijn, werd aan iedere pot 25 cm 3
van de onderzochte insecticide vloeistoffen toegevoegd. De omstandigheden waren hier dus voor bestrijding abnormaal gunstig, zodat een positief resultaat nog nadere bevestiging behoeft onder meer natuurlijke omstandigheden, waarbij uiteraard ook een event, schadelijke werking op de
plant onderzocht moet worden. Iedere proef werd in tweevoud genomen.
Behandeling 31 October. Eerste controle 14 November. De resultaten
zijn weergegeven in onderstaande tabel, waarbij D = dood, B = beschadigd, A = afwezig (vergaan?)
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zoek
3
1
1
6
3
2

Werkiaam

1 H.C.H.

Werk raam
bestanddeel
in mg/pot

Sterkte
middel

Middel

No. bestanddeel

10% y Phil. v. Houten

0.2 %

5

mg

2 idem

idem

0.4 %

10

3 idem

idem

1.6 %

40

4 idem

idem

6.4 %

160

5 H.C.H. Hexapuur m. 7]/2% y

0.5 %

10

6 idem

idem

2.1 %

40

7 idem

idem

8.5 %

160

8 D.D.T. Dotoxol m. 2 0 % DDT

1 %

50

9 idem

idem

4 %

200

10 idem

idem

16 %

800

11 D.D.T. Gesafid m. 34% DDT .

0.6%

50

12 idem

idem

2.3 %

200

13 idem

idem

9.4 %

800

0.2 %

25

14 Toxaphene 50 %
15 idem

idem

0.4 %

50

16 idem

idem

1.6 %

200

17 idem

idem

6.4 %

800

18 Parathion v. Zijv. 7 ^ % vl.b. .

0.2 %

3.25

19 idem

idem

0.8 %

15

20 idem

idem

3.2 %

60

21 Controle

—

—

Paralel

I
II
1
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

Onderste
larve

L
L
L
L
L
L
A
L
D
L
L
L
B
B
L
A
D
D
L
D
A
D
B
A
D
A
L
L
A
A
B
D
B
B
L
L
L
L
L
D
L
L

Bovenste
larve

A
A
A
L
L
A
A
A
B
L
L
A
B
D
D
A
A
D
L
A
A
D
D
A
A
A
A
L
A
L
L
B
A
L
A
L
A
A
A
A

Wanneer we speciaal letten op het al of niet overblijven van levenden
(L) zit het meeste perspectief in H C H , Hexapuur 8.5 % en in Gesafid
(alle concentraties). De andere hebben geen van alle 100 % doden gegeven. De tijd tot de beoordeling is echter kort, terwijl natuurlijk niet
nagegaan kon worden of de larven misschien niet meer zouden kunnen
vreten. Een latere controle op de opnieuw opgepotte levende larven
leverde wel meer doden en afwijkenden op, maar dit resultaat is onbetrouwbaar, daar de controle ook afwijkende larven leverde. Het ligt in de
bedoeling deze proeven met een uitgebreider materiaal voort te zetten.

61

Primula obconica Belichtingsproeven, zie pag. 80.

PRUNUS
Phaenologische waarnemingen over de Prunusboorder
door Ir. G. S van Marie

Ten behoeve van de waarschuwing voor het spuiten tegen de Prunusboorder werden wederom evenals voorgaande jaren (zie jaarverslag over
1948, p. 50, 1947, p. 60—61 en 1946, p. 69—70) waarnemingen verricht
over het te voorschijn komen van de vlinders van de boorder Ernarmonia
( = Grapholita) 'Woeberiana.
De waarnemingen werden evenals in 1948 verricht door de assistent
A. G. A. v. d. Nes, op dezelfde wijze als in de voorafgaande jaren. De resultaten zijn per week samengevat in onderstaande tabel.
Datum
10—16 April .
17—23 „
23—30 „
1—7 Mei . .
8—14 „ . .
15—21 „ . .
22—28 „ . .
29 Mei—3 Juni.
4—10 Juni . .
11—17 „ . .
18—24 „ . .
25 Juni—1 Juli.

Ernarmonia
( = Grapholita)
1

—.

5
34
31
32
25
11
12
2
2

Alabonia

Omorgus
(sluipwesp)

niet verschenen,
in deze partij
blijkbaar afwezig'

—
34
10
18
7
10
6
3
1
*•

—
—

O p 29 April werd de waarschuwing voor de eerste bespuiting verzonden, op 27 Mei die voor de tweede bespuiting.
Het ligt in de bedoeling de waarnemingen en de erop gebaseerde
waarschuwingen in 1950 op dezelfde wijze te verrichten.

ROSA
Rassenvergelijking
door J. Bakker

De rassenvergelijking bij de nieuwe rozen gaf dit jaar weinig nieuwe
gezichtspunten. In 't vorig jaarverslag werd reeds gewezen op 't feit, dat
het grote aantal rassen niet bevorderlijk is voor een juiste beoordeling.
Op één punt kon wel elk ras op hetzelfde tijdstip beoordeeld worden,
nl. het uitlopen der struiken bij doorstoken in October.
Enkele rassen waren kort te voren afgesneden, zoals Dame Edith
Helen, Briarcliff, zodat deze op dit moment juist werking vertoonden.
De volgende rassen liepen slecht uit: no. 56, no. 81, no. 9 en zeer traag
was Hens Verschuren met overwegend korte spruiten.
No. 2146 kwam wel los, maar had weinig blad, no. 1146 en Roselàndia
liepen wel uit, maar hadden fijn loof; no. 2446 was slap.
De witte rassen vertoonden veel bladval. De overige liepen goed uit
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en zeer goed kwamen uit no 32, Geheimrat Duisberg, no. 6 en Henriette
Pechtold.
Daar de eisen van temp. en luchting en ook de snelheid van groei van
deze rassen zeer verschillend was, werd het doorstoken niet voortgezet,
temeer daar de proef in 1950 beëindigd wordt.
Voor opmerkingen over de afzonderlijke rassen wordt naar de jaarverslagen van 1947 en 1948 verwezen.
Opgemerkt wordt nog dat no. 64 de naam Pechtold's Beauty kreeg en
op 22 April het Getuigschrift Ie klasse ontving.
O p 25 Alpril ontving ook de witte no. 2646 een Getuigschrift Ie klasse;
een slechte eigenschap heeft deze roos echter nl. dat ze op water niet
open komt.
Souvernir de Jac. Verschuren en Fanny Blankers-Koen werden in
December als twéé der eerste nieuwe rozen in het Centraal Rassenregister
ingeschreven.
Oriënterende topproef bij Souvenir de Jac. Verschuren—Pechtold
door W . Marsbergen en J. Bakker

Bij het toppen spelen veel factoren een rol, o.a. het verkrijgen van een
lange bloemsteel, het tijdstip waarop men een veilingrijpe roos wil hebben,
de ouderdom van de scheut, het weer tijdens het toppen. O p een verzoek
uit de praktijk om na te gaan welk knopstadium het best geschikt is om
te toppen in verband ook met de weersomstandigheden, werd op
29 Augustus een proefje genomen met een aantal rozen op een bed met
de nieuwe Souvenir de Jac Verschuren—Pechtold.
Dit bed was hiervoor beschikbaar, hoewel het beter geweest was een
meer gangbare variëteit te nemen.
Bij een hoge dagtemperatuur van ± 80° F werden op dit bed getopt:
1. 100 scheuten waarbij de knop juist zichtbaar was.
2. 100 scheuten waarbij de knop uit het blad kwam.
3. 20 scheuten waarbij de knop de grootte van een erwt had.
Op 26 September, dus ± 1 maand na het toppen was de gemiddelde
scheutlengte bij de groepen als volgt:
1. Knop juist zichtbaar.
33 ogen niet uitgelopen d.i. 27,7 % van aantal getopte scheuten.
Gemidd. scheutlengte 39 cm, waaronder 3 topplaatsen met twee scheuten.
2. Knop uit het blad.
20 ogen niet uitgelopen 18 %. Gemidd. scheutlengte 47 cm, hieronder
9 topplaatsen waaruit zich twee scheuten ontwikkeld hadden.
3. Knop ter grootte van een erwt.
1 oog niet uit gelopen 0,6 %. Gemid. scheutlengte 48,5 cm, waaronder
7 dubbelscheuten. Zeer stevige scheuten.
Een nadeel was natuurlijk dat een dergelijk bed later zeer ongelijk in
ontwikkeling was. De practijk zal het juiste topstadium kiezen en dan
alle scheuten die in dit topstadium verkeren regelmatig toppen, zodat een
gelijke snee verkregen wordt. Een naastgelegen bed van dezelfde varie63

teit toonde dit ook duidelijk aan. Het doel was hier alleen om aan te tonen,
dat gelijktijdig toppen in een verschillend stadium, zeer duidelijke verschillen kan geven, al zullen talrijke vergelijkingen nog gemaakt moeten
worden om enige lijn aan te geven.
Vooral de variëteit speelt dan een grote rol.

Geelkleuring (chlorose)
door Drs. D. Noordam.

In 1948 (zie Jaarverslag 1948, blz. 53—55) werden proeven genomen
waarbij bleek, dat een bepaalde geelkleuring van het blad een gevolg is
van ijzergebrek en dat door bespuiten met ijzerzoutoplossingen, de ziekteverschijnselen min of meer verdwijnen. Door de grote kans op bladverbranding bleek bespuiten met ijzerzout-oplossingen in de practijk niet
mogelijk.
Dit jaar werd een proef opgezet om na te gaan of door verandering
van zuurgraad van de grond iets tegen de geelkleuring is te doen. De
bovenste steek grond afkomstig uit een kas waar Edith Helen zeer sterk
geelkleuring vertoonde, werd voor potproeven gebruikt. Eerst werd bepaald door toevoegen van zuur (in de vorm van zwavelzuur en stuifzwavel) en base (in de vorm van Calciumcarbonaat) hoe de zuurgraad van
de grond veranderde. O p grond van dit onderzoek werd grond voor telkens 10 potten vermengd met respectievelijk 0,1, 0,4, 1,6 en 6,4 gram
stuifzwavel per kg grond en 0,32, 1,25, 5,0 en 20,0 gr Calciumcarbonaat
per kg grond. In de potten werd bij het vullen Edith Helen gepoot. De
potten werden op een tablet op schotel gezet.
Deze proef heeft geen resultaat opgeleverd, hoogstwaarschijnlijk ten
gevolge van de slechte groei der rozen. Dat deze slechte groei een gevolg
was van een te sterk uitdrogen der potten bleek hieruit, dat de groei der
rozen in potten, die gedrenkt waren in paraffine en die dus door de wanden heen geen water verdampten, nog het beste was. De proef zal herhaald worden, maar met rozen in tabletten gepoot.

Botrytis-aantasting. Afsterven van jonge scheuten
door C. Kragtwijk en.Drs. D. Noordam

Er wordt bij het opstoken van rozen (vooral Edith Helen) in het vroege
voorjaar nog wel eens beschadiging waargenomen door verbranding.
Deze verbranding is waarschijnlijk een gevolg van de plotselinge sterke
zon, welke men in dit jaargetijde gedurende enkele dagen kan hebben.
Een gevolg van deze verbranding is, dat op de beschadigde blaadjes
een Botrytis-aantasting optreedt, welke bij aanhoudend donker weer kan
overgaan op de stengel, en wat tot gevolg geeft, dat de roos verloren
gaat.
Om deze „smeul-aantasting" te beperken, werd in het voorjaar van
1949 in een kas gestoven met de volgende middelen: Boots Botrytis Dust,
Fermate 15 %, Stuifzwavel en Yellow Cuprocide 5 %. Iedere bespuiting
werd toegepast op 3 vakken, terwijl 12 vakken onbehandeld bleven.
Er werd voor de eerste maal gestoven op 10 Februari. Het gewas werd
ongeveer 5 weken gestookt en de knopjes waren zichtbaar. In deze
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periode was er ook reeds beschadigd blad aan de rozen gekomen, en dit
was wel van dien aard, dat omstreeks 20 Februari -werd overgegaan tot
het toppen van de scheuten, welke verbrand waren.
Inmiddels kwamen op het verbrande blad op willekeurige plaatsen
Botrytis-aantastingen voor. Het bestuiven van het gewas werd na 2 weken herhaald en vervolgens wederom na 1 week. Aangezien het weer in
deze periode tamelijk ongunstig is geweest voor het optreden van de ziekte, werd de uitbreiding van de Botrytis ook maar matig waargenomen.
Ongeveer 5 weken na de eerste bestuiving werd er een telling verricht
van het aantal ingestorven scheuten:

15-3—49
Getopte scheut ingestorven
per vak

Boots B. Dust . 0, 5, 0
Fermate 15 % . 2, 0, 1
Stuifzwavel . . 2, 4, 0
YellowCuprocide 6, 8, 2
Onbehandeld . . 0, 2, 4, 3, 3, 9,
1, 1, 0, 2, 0, 0

Totaal

5
3
6
16
(gem.van3
vakken)

15-3-«
Zijscheut van
getopte scheut
dood
per vak

•0,5,0
2,0,2

0,4,0
7,8,1
0,4,4,4,4,4,
3,2,2,0,0,0

Totaal

5
4
4
16
7 (gem.van3
vakken)

Met zekerheid valt uit de resultaten niet op te maken, dat een der
middelen het afsterven der scheuten tegengaat, al geven Boots Botrytis
Dust, Fermate en Stuifzwafel wel iets minder insterving en dood gaan van
de scheuten te zien dan de onbehandelde vakken. Yellow Cuprocide
geeft veel meer insterven van de getopte scheuten en doodgaan van zijscheuten dan de niet behandelde vakken, zodat men hieruit moet concluderen dat Yellow Cuprocide beschadigend werkt en hierdoor het dood
gaan van het gewas bevordert.

Vergelijking spintbestrijding in de practijk
door Ir. G. S. van Marie

Om een inzicht te krijgen in de waarde van verschillende middelen ter
bestrijding van spint onder practijkomstandigheden, werden regelmatig
bladmonsters verzameld in een 11-tal rozenkassen. Deze werden door de
verschillende eigenaren naar hun eigen inzichten behandeld tegen spint,
met deze restrictie, dat ieder zich aan één bestrijdingswijze hield. Door het
verloop van de spintaantasting gemeten aan het aantal mijten en eieren,
dat op 100 blaadjes voorkwam, na te gaan, kon zo een inzicht verkregen
worden welke methode in de practijk in staat is, om de aantasting te onderdrukken en welke niet. Vanwege het vele telwerk, dat aan deze methode verbonden is, was het niet mogelijk méér kassen in de vergelijking
op te nemen, hoewel dit eigenlek, wel gewenst zou zijn. De monsters zijn
genomen langs de paden, welkernethode voor een snelle en vergelijkbare
monstername werd gekozen; van de spintaantasting van de kas als geheel
geeft deze werkwijze echter een iets te gunstig beeld; daar het alleen voor
de vergelijking der methoden ging, was dit geen bezwaar.
De resultaten waren als volgt:
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A . Water. Het spintspuiten — de oude practijkmethode voor spintbestrijding — werd in 2 gevallen gecontroleerd. In het ene geval werd
zeer vaak en grondig gespoten, in het andere op meer bescheiden
schaal. Het intensief spintspuiten bleek volkomen afdoende te zijn.
De minder intensieve werkwijze gaf matige resultaten. Toen in de
nazomer de omstandigheden voor spint zeer gunstig werden, was
hiermede de plaag niet meer voldoende te bedwingen.
B. Azobenzeen. W e r d slechts in een enkel geval toegepast met tegen
het spint zeer goede resultaten.
C. Parathion vernevelen. Oorspronkelijk was de bedoeling twee methoden te vergelijken, ni. de aerosolbom en het vernevelen met behulp
van een verfspuit. Reeds vroeg in het seizoen ging de firma die de
laatste methode in loondienst toepaste ook over op de aerosolbom,
zodat de vergelijking helaas niet mogelijk was. In de tijd dat het spint
ernstig optrad, waren dus alleen aerosolbommen in gebruik. In 4 van
de 6 gevallen waren de resultaten volkomen bevredigend. Kleine
oplaaingen van de plaag bleken bij de volgende telling na een behandeling weer geheel onderdrukt. In één geval was het resultaat in
de zomer iets minder, in één geval geheel onbevredigend, maar daar
werd het met veel te lange tussenruimten uitgevoerd. Is eenmaal een
flinke aantasting ontstaan, dan is één behandeling ook niet meer
in staat de aantasting geheel te onderdrukken.
D . Parathion verstuiven. In twee gevallen werd deze methode toegepast.
In één geval waren de resultaten slecht, in het andere goed. Het
verschil was dat in het eerste geval Roselandia (spint gevoelig), in
het tweede Better Times werd behandeld.
Vergelijken we de resultaten, dan kunnen we vaststellen dat met 3 van
de 4 onderzochte methoden zeker goede resultaten zijn te bereiken mits
ze goed en in voldoende mate worden toegepast. Parathion stuiven faalt
— ook bij serieuze toepassing — in ieder geval onder ongunstige omstandigheden, kan dus hoogstens als aanvulling in aanmerking komen, niet als
een werkwijze om de bestrijding geheel op te baseren. W a t de 3 andere
betreft: bij goede uitvoering is spintspuiten het bewerkelijkst en heeft
verder het bezwaar de luchtvochtigheid te verhogen, wat bij aanwezigheid
van zwart of sterroetdauw bezwaarlijk is. Azobenzeen werkt lang en is
eenvoudig, maar geeft veel risico van beschadiging van het blad en verkleuring van de bloem. Parathion vernevelen moet toegepast worden als
de plaag een belangrijke omvang heeft aangenomen; is bij ondeskundige
toepassing gevaarlijk in uitvoering en wordt vrij duur. Een voordeel hiervan is, dat het niet alleen spint maar ook bladluis, thrips en bladroller
bestrijdt en dat, tenminste afgaande op de tot nu toe opgedane ervaring,
het risico van beschadiging minimaal is. Wellicht is deze methode goedkoper te maken door inplaats van de bommen toch weer een verfspuit té
gaan gebruiken, waardoor de lucht dan «fet door een dure en in het gebruik onhandige motor, maar door een kleine cilinder met samengeperste
lucht of koolzuur wordt geleverd. In het seizoen 1950 zal een dergelijk
apparaat op zijn practische bruikbaarheid onderzocht worden.
In de practijk zal naar alle waarschijnlijkheid het beste resultaat met de
minste bezwaren en kosten bereikt kunnen worden door de verschillende
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werkwijzen te laten afwisselen, daarbij rekening houdend met het stadium
van het gewas en de bijkomende omstandigheden (weer, aanwezigheid
andere schadelijke dieren, schimimelziekten, arbeidsverhoudingen op het
bedrijf e t c ) .

Natriumselenaat tegen spint en bladluizen
door Ir. G. S. van Marie

Een in het vorig jaar met natriumselenaat ter bestrijding van spint,
opgezette proef in een kas beplant met Spek's Yellow (zie Proeftuinverslag 1948, blz. 60), werd in 1949 voortgezet. Zoals reeds in het vorige
jaarverslag vermeld, werden de volgende doseringen toegepast, ieder op
2 veldjes.
a. onbehandeld.
b. 2,5 g natriumselenaat/ m 2 .
c. 5.0 g natriumselenaat/ m 2 .
d. 10.0 g natriumselenaat/ m 2 .
De behandeling werd uitgevoerd 14 Juli 1948. In October 1948 bleek
10.0 g / m 2 een voldoende resultaat op te leveren tegen spint, terwijl 5.0
g / m2 een duidelijke vermindering van aantasting gaf (zie jaarverslag
1948).
In 1949 werden 3 tellingen verricht met de volgende resultaten (eieren
en levende mijten tezamen geteld op 50 blaadjes).
eind Mei
onbehandeld.
2.5 g/m2.
5.0 g/m2.
10.0 g/m2.
10.0 g/m2,
in 2 X toegediend

310
159
62
11

11 Juli

15 Aug.

35
42
14
2,5

152
36
5.5
0.5
2.5

Er is een zeer duidelijke invloed op de spintaantasting merkbaar. Afgaande op de laatste twee tellingen kan mien 5.0 g natriumselenaat practisch voldoende achten. Ook aan het uiterlijk van het blad was het verschil
in spintaantasting tussen de verschillende behandelingen duidelijk te zien.
In Maart trad een aantasting door bladluizen op. Deze was grillig over
de kas verdeeld, zonder verband met de selenaatdosering. Hetzelfde was
het geval bij een opnieuw oplaaien van de bladluizenplaag in Mei en Juni.
Er was toen geen enkel verband tussen de mate van aantasting en de
behandelingswijze. Er is vrij lang gewacht met ingrijpen om een mogelijk
langzaam tot uiting komen van invloed van de selenaatbehandeling op de
luisaantasting te kunnen nagaan. Toen dit uitbleef, is er toe overgegaan
nicotinerookpoeder te gebruiken. Er was toen door de luizen reeds vrij
veel schade aangericht. Ook in de nazomer traden nog wat bladluizen op,
welke zich niet aan de selenaatbehandeling stoorden. De oorzaak van de
tegenstrijdigheid tussen het gedrag van de bladluizen en het spint is niet
met zekerheid bekend. Het is echter een feit, dat indien men de blad67

luizen toch afzonderlijk moet bestrijden, het zeer twijfelachtig is of een
spintbestrijding met selenaat zin heeft. Een vraagstuk dat nog niet voldoende is onderzocht, is de invloed van het selenaat op de groei van het
gewas. Op het oog was daarvan niets met zekerheid te zien, maar dit is
nog geen absoluut bewijs, dat er geen schadelijke werking optreedt.
Belichtingsproeven, zie pag 80.

SENECIO (Cineraria)
Vinisziekteonderzoek
door Drs. D. Noordam.

Op verzoek van een kweker werd een onderzoek ingesteld naar een
ziekte waarbij bladeren en soms gehele planten verwelkten door een rotten
van nerven en stengels van volwassen planten. 10 Jaar geleden was de
kweker door deze zelfde ziekte genoodzaakt op te houden met het kweken van Cineraria's.
Bij nauwkeuriger bekijken zijn op de bladeren van de zieke planten
lichte groene vlekken te zien, 5 mm in doorsnee of groter. Op oudere
bladeren zijn in deze lichtere vlekken bruine, dode nerven te zien, die
langzamerhand groter worden en het blad geheel doen afsterven. O n tijdig verwelken van de bladeren komt voor, wanneer in de bladsteel of
de stengel dode gedeelten voorkomen. Naast deze verschijnselen zijn
soms nog zeer merkwaardige grillige lijntjes zichtbaar. Soms komen donkerder groene vlekken of bladgedeelten voor, soms vertoont het blad lichtgroene of donkergroene banen. Bij enkele planten waren de bloemblaadjes
ten dele lichter gekleurd, dikwijls met een scherpe grens tussen de kleuren.
Van een aantal Cinerariaplanten werd Maart 1949 sap uit de bladeren
geperst en gewreven op de bladeren van telkens 4 Petunia en Solanum
capsicastrum planten. Op ingewreven Petunia bladeren gaven 3 van 10
Cinerariaplanten bruine, dode vlekjes. Op Solanum capsicastrum gaven 2
van 5 Cinerariaplanten concentrische ringvlekken. De verschijnselen die
op Petunia en Solanum capsicastrum optraden, kwamen overeen met die
welke door Lycopersicum virus 3 veroorzaakt worden.
In verband met virusonderzoek bij chrysanten werd sap uit bladeren
van een Cinerariaplant met Lycopersicum virus 3, gewreven op bladeren
van Nicotiana tabacum White Burley, N. glutinosa, N. paniculata, N .
rustica, N. silvestris en Petunia hybr. De verschijnselen, die dit virus
veroorzaakte op deze planten waren:
N. Tabacum. Na 5 dagen op de met Cinerariasap ingewreven bladeren
15—40 bruine vlekken, soms met groen centrum. De eerstvolgende dagen
worden de vlekken groter, tot 5—10 mm doorsnede. Na 2—3 weken
sterven deze bladeren af. De niet met sap ingewreven bladeren bleven
gezond. Bij één plant echter na 6 weken ook op de niet met sap ingewreven bladeren, bruine streepjes en kringetjes.
iV. glutinosa. Na 6—9 dagen bruine kringen van 3—5 mm doorsnede,
met meestal groen centrum, dat later ook bruin wordt; dikwijls verder geen
verschijnselen. Later soms afsterven van bladschijf, bladsteel en vandaar
af ook bruin worden van stengel en afsterven van de gehele plant.
N. paniculata. Op met sap ingewreven bladeren vrij onduidelijke vlekken. Ó p de niet met sap ingewreven bladeren gele en bruine stipjes, bob68

belig en omkrullen van blad. Groei staat stil en plant gaat dood na ongeveer 6 weken.
N. rustica. Op met sap ingewreven bladeren vrij onduidelijke vlekken.
•Op niet met sap ingewreven bladeren mozaiek en bruine stippen.
N. silvestris. Op de met sap ingewreven bladeren vlekken, meestal uit
een of meer bruine ringen bestaande met groen weefsel ertussen. O p de
niet met sap ingewreven bladeren dikwijls geen verschijnselen.
Petunia hybr. O p de met sap ingewreven bladeren na 5 dagen talrijke
ronde vlekken, zwartbruin. De vlekken worden langzaam nog iets groter,
onregelmatig van rand. Het centrum van de vlek is bruin, de rand zwartbruin. N a 3 weken is het centrum der vlekken opgedroogd, witbruin,
terwijl de rand van de vlekken niet meer zwartbruin, maar bruin is. Deze
vlekken veranderen verder niet meer en de niet met sap ingewreven bladeren blijven gezond'.
Dat slechts bij deze kweker deze virusziekte in zo ernstige mate voorkwam, vindt z'n verklaring in het feit, dat op deze kwekerij Campanula
werd gekweekt die aangetast was door ditzelfde virus (zie blz. 33). Bij
onvoldoende bestrijden van thrips, de overbrenger van deze ziekte, is het
te begrijpen, dat de Cinerariaplanten door de naburige, zieke Campanula
in sterke mate besmet kunnen worden.
Belichtingsproeven; zie pag. 79.

SERINGEN
Snoeiproef
door A. van de Nes

Deze proef had tot doel om de invloed van het tijdstip van snoeien na
te gaan op de lengte van het gewas. In het algemeen wordt gesnoeid tussen December en eind Februari, later snoeien geeft een minder goede
ontwikkeling te zien. In enkele gevallen echter wordt reeds in October
gesnoeid, wanneer het blad nog aan de struik zit. Voordelen hiervan
zouden zijn:
a. Minder optreden van „het zwart" (Pseudomonas syringae).
h. Betere groei doordat zwaardere knoppen worden aangelegd.
c. Gunstiger weersomstandigheden.
Gelukkig hoort men de laatste jaren weinig over de schade welke door
een aantasting van de onder a genoemde parasiet ontstaat. Ook in de seringen welke in deze proef waren opgenomen kwam het niet voor, zodat
"wij daarom geen gegevens konden verzamelen.
De weersomstandigheden zijn inderdaad in October dikwijls gunstiger
•dan in de wintermaanden, zodat, wanneer men niet in botsing komt met de
arbeidsverdeling op een bedrijf, dit tijdstip van snoeien wel aanlokkelijk is.
Om het onder b genoemde argument te onderzoeken en tevens de invloed van een late snoei vast te stellen, werden vanaf 18 October tot
18 Maart iedere maand 2 regels gesnoeid. In iedere regel werden 5 struiken gemerkt waarvan de takken 4 maal werden gemeten, 3 maal tijdens
de periode van lengtegroei tussen hergroei en rondsteken, 1 maal kort
voor het forceren toen de takken waren uitgegroeid.
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Het resultaat was als volgt:
Gemiddelde lengte van de scheuten op:
13 April
4 Mei
25 Mei
11 December

Snoeidata
18 October . . .
18 November . .
18 December. . .
18 Januari. . . .
18 Februari . . .
18 Maart . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

1.56
3.17
2.65
1.84
1.26
0.91

14.5
21.7
21.2
17.3
14.1
11.2

43.3
48.4
47.6
44.8
44.2
40.3

83
84
87
87
85
79

W e zien dus, dat Novembersnoei tot aan de meting in Mei de sterkste
groei laat zien. Vervolgens daalt de lengte van de scheuten evenredig
aan de latere snoeidata. De scheutlengte van de op 18 October gesnoeide
struiken ligt bij de eerste 2 maal meten tussen Januari en Februari, bij de
derde maal zelfs tussen Februari en Maart. De uiteindelijke taklengte
blijkt bij de laatste meting niet zo heel ver uit elkaar te liggen, uitgezonderd bij de in Maart gesnoeide struiken, waarvan de takken gemiddeld
8 cm, korter zijn dan van die welke in December en Januari gesnoeid
werden.
De „Octobergroep" blijft met 83 cm.tussen Februari en Maart in.
De algemene mening, dat men zijn struiken voor Maart gesnoeid dient
te hebben wordt in deze proef bevestigd.
Het snoeien in October biedt echter geen voordelen, voorzover het de
lengtegroei van de takken betreft.
Men moet er verder rekening mee houden, dat op minder waterrijke
plaatsen, waar dikwijls late nachtvorsten optreden het vroeg uitlopen van
de struiken (zie Novembergroep) groter kans op vorstschade geeft.

Stekproeven
door A. van de Nes

O p verzoek van de Commissie Seringenpark werd in de loop van 1949
getracht om van die rassen, aangeplant in het park te Aalsmeer, welke
voldoende stekmateriaal gaven, een klein aantal stekken aan de wortel te
brengen.
De bedoeling is om de struiken welke thans in genoemd park geplant
zijn en vrijwel alle op Syringa vulgaris veredeld zijn te vervangen door
struiken op eigen wortel.
Hoewel deze poging oorspronkelijk niet als proef werd opgezet, willen
we in het kort onze ervaring mededelen.
O p 16, 18, 19 en 20 Mei werden van 61 rassen in totaal ± 700 stekken
genomfen. De struiken waarvan deze gesneden werden waren in dat voorjaar geplant. Alle werden met hieltje afgebroken en later bijgesneden
en ingekort op een dusdanige wijze, dat 2 bladparen aan de stek bleven.
Het ondereinde van de stek was in het beginstadium van verhouten.
Als medium werd gebruikt turfmolm en zand in verhouding 1 : 1 , terwijl onder dubbel glas gestoken werd. Wanneer de grondtemperatuur te
laag werd (gestreefd werd naar een temperatuur van ± 70 graden F )
dan werd gebruik gemaakt van electrische bodemverwarming.
Van deze 700 stekken kwamen er uiteindelijk 111 aan de wortel, hetgeen neerkomt op een percentage van ± 14 %.
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Van de rassen waarvan bij controle op 13 Juni bleek, dat alle stekken
uitgevallen waren, werd op 17 Juni nogmaals stek genorrfen.
Dit was inmiddels meer afgerijpt. De verdere bewerking was als bij d e
eerste partij. V a n de 50 stekken bleken er later 17 wortels gevormd te
hebben. Hier was het slagingspercentage dus 34 %.
O p 18 Juli werden nogmaals, onder gelijke omstandigheden 76 stekken
gestoken. Het ondereinde was nu bijna geheel verhout. De callusvorming
verliep bij deze partij sneller dan bij de vorige, doch een gedeelte weigerde
om na het vormen van wondweefsel wortels te maken. Het slagingspercentage was bij deze partij 51 %.
Hieruit blijkt dus, dat het beste resultaat bereikt werd met goed afgerijpte stekken. Uit de aard der zaak kan moeilijk een juiste datum genoemd worden, daar dit in verband met de weersomstandigheden en de
standplaats regelmatig zal wisselen. Ook het feit, of men met vaststaande
of verplantte struiken te doen beeft, zal verschil maken.
Verder bleek, dat men zoveel mogelijk stek met onbeschadigd blad
dient te nemen, daar anders de kans op smeul in het stektablet toeneemt.
Zeer veel verschil bestaat er tussen de rassen onderling voorzover het
de eigenschap van wortelmaken betreft.
De rassen: Lucie Baltet, Charles X, Marie Marcelin, Mm. Moser en
Herman Eilers bleken in dit opzicht tamelijk gewillig.
In totaal kwamen er ± 200 stuks verdeeld over 53 rassen aan de
wortel. Deze werden in het najaar opgepot en in de koude bak geplaatst
waar zij de winter over zullen blijven staan.

Tussenstammenproef
door A. van de Nes

De twee seringenvarieteiten Marie Legraye en Fl. Stepman bezitten
veel eigenschappen, welke zij niet met elkaar gemeen hebben o.a. de
bloeirijkheid. Geeft de eerste in het algemeen vrij gemakkelijk voldoende
bloem, van de laatste kan dit zeker niet gezegd worden. Vooral in jaren
wanneer tijdens en na het rondsteken weinig zonneschijn voorkomt is het
aantal bloeiwijzen per tak te gering. Nu kennen we uit de fruitteelt de
grote invloed van onder- en tussenstammen op vruchtbaarheid en kwaliteit. Teneinde te onderzoeken of het aanbrengen van een tussenstam bij
seringen invloed uitoefent, werden dit jaar 100 struiken op verschillende
wijze omgeënt.
Materiaal.
De onderstammen bestonden uit zaailingen van Seringa vulgaris, op
50 struiken was M. Legraye, op 50 Fl. Stepmlan gezet. Nadat deze
struikjes voor de eerste maal geforceerd waren, werden zij zo afgezaagd
dat steeds boven het wilde gedeelte enige cm stam van de daarop veredelde variëteit bleef staan. Op dit gedeelte werden nogmaals door middel
van enten onder de bast jonge griffels gezet.
De groepen zagen er daarna als volgt uit:
onderstam
Syringa vulgaris .
Syringa vulgaris .
Syringa vulgaris .
Syringa vulgaris .

.
.
.
.

tussenstam
Fl. Stepman
Fl. Stepman
M. Legraye
M. Legraye

bovenbouw
Fl. Stepman
M. Legraye
Fl. Stepman
M. Legraye

aantal
25
25
25
25
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Op normale wijze werden deze struiken in het voorjaar '49 uitgeplant.
D e groei was in de loop van het jaar goed te noemen, doch onderling
Jkwamen nog wel verschillen te voorschijn. Om die reden werd dan
ook tijdens het snoeien in de winter 1949—'50 het snoeihout van de verschillende groepen verzameld en daarna gemeten en gewogen.
Het resultaat was als volgt.
Aantal
struiken

Stepman op Stepman
Legraye op Stepman
Stepman op Legraye
Legraye op Legraye .

.
,•
.
.

25
25
24
23

Gem. aantal
takken

12,3
8,6
7,5
8,0

n
Gem

.
-

.

Ien8t

'

13,3 cm.
15,6 „
13,3 „
9,3 „

Gem. gewicht
per struik

43 gram
38 „
26 „
15 „

De variëteit Stepman als tussenstam blijkt een gunstige invloed op de
groei van Legraye te hebben, terwijl dit andersom niet het geval is. Het
doel van deze proef is"echter om de invloed van de tussenstam te onderzoeken op de bloeirijkheid van beide variëteiten. Dit zal in de loop van
1950 moeten blijken.
Bemestingsproef:
door A. van de Nes

In 1948 werd bij 6 kwekers een bemestingsproef opgezet met struiken
welke dat jaar trekbaar mpesten groeien. Door omstandigheden, zoals
uitwaaien, moesten 2 objecten vervallen, zodat 4 proefveldjes overbleven
welke alle beplant waren met het ras Fl. Stepman. Bovendien werd op
de Proeftuin eenzelfde proef uitgezet bij het ras Mont Blanc, daar wij
niet de beschikking hadden over eerstgenoemd ras.
De bedoeling van het geheel was om de invloed na te gaan van een
bemesting met enkelvoudige meststoffen op struiken welke normaal met
mest geplant waren. 15 regels werden in ieders proefveldje opgenomen
welke verdeeld werden in 3 groepen van 5 regels, welke bemest werden
met resp. zwavelzure ammoniak, dubbel superfosfaat en zwavelzure
kali. De hoeveelheden kwamen overeen met een bemesting van 2 ^ kg
zwavelzure ammoniak, 2]/z kg dubbelsuperfosfaat en 2 kg zwavelzure
kali per 100 m 2 .
Gedurende het trekseizoen 1948—1949 werden van iedere partij een
gelijk aantal struiken in één kas in bloei getrokken. De takken werden
na het oogsten op normale wijze gesorteerd. De gegevens welke wij hierdoor ontvingen zijn in onderstaande tabel verwerkt.
De cijfers geven in % het gemiddelde aan van de kwaliteit der bloemen
van de 4 en 2 koppers over de 4 proefveldjes welke met Fl. Stepman beplant waren.
Aantal
koppen

4
4
4
4
2
2
2
2
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K

üt

„

I
II
III
IV
I
II
III
IV

Zwavelzureammoniak

" Ö Tu ^il ;

9.01S
3.08;
0.54$
20.49;
18.13S
H 27
- ^
11.S6S

,fi7
3 62
,-,,
38 62
'
26.13

, , Bemeitino
dubb.superfosfaat

10.12/ l1y9A. 0n4

8.92$
2.40 , 1Q
0.79$ 3 1 9
24.20; . . . .
17.61$ 4 1 ' 8 1
" • $ 23.25
8.87S

Zwavelzure kali

5.74/

15 _ 53

9.79S
4.02; - „
1.55$ 5 " 5 7
21.53 „ 7 g
12.26 3 3 J 9
! " 3 16.62
11-29

De fosfaatbemesting heeft dus de kwaliteit der bloemen het meest
gunstig beinvloed, hierna volgt de stikstof, terwijl kali de rij sluit.
Voegen we I en II kwaliteit van 4 en 2 koppers bij elkaar, dan wordt
één en ander nog duidelijker.
Zwavelzure Ammoniak 55,83 %
Dubb. superfosfaat
60,85 %
Zwavelzure Kali
49,32 %
Ook de groep Mont Blanc welke op de proeftuin in de polder was
uitgeplant vertoonde overeenkomstige verschillen.
De cijfers voor I en II kwaliteit 2 en 4 koppers waren.
Zwavelzure Ammoniak 50,20 %
Dubb. superfosfaat
53,82 %
Zwavelzure Kali
30,12 %
Hoewel een bemesting in de eerste plaats afhankelijk is van de behoefte van de grond, welke alleen na onderzoek vastgesteld kan worden,
kunnen we vaststellen dat vooral in het tweede jaar gezorgd dient te
worden, dat de planten, zonder de andere voedingsstoffen te verwaarlozen over voldoende fosfor kunnen beschikken, daar dit een gunstige
uitwerking heeft op de kwaliteit der bloemen.

VARENS
De invloed van de zuurgraad op de ontwikkeling van de voorkiemen
door J. Bakker

In aansluiting op de proeven welke verleden jaar genomen zijn, werden
ook dit jaar oriënterende practijkproefjes genomen met zuurgraad-verhoging van sporebakken en verspeenbakken.
Nog steeds blijkt, dat bladgrond met een p H lager dan 5 moeilijkheden
oplevert bij het groeien van de voorkiem. terwijl ook jonge varens na de
eerste maal verspenen op dergelijke bladgrond minder groeiden.
Vooral de wortelontwikkeling van deze plantjes is slecht. Daar het
kweken van jonge varens een speciale verzorging vraagt, werden de
proefjes op de bedrijven uitgevoerd. Ook dit jaar waren de firma's J. C.
Maarse en D. J. Tas bereid aan deze onderzoekingen mee te werken.
A. Gezaaid werden 3 bakken met sporen van Adiantum tenerum (A.
scutum roseum) en 3 bakken met Pteris cretica op 25 Maart 1949.
De bladgrond waarvan werd uitgegaan had, de tot nu toe gevonden
cijfers in aanmerking genomen, geen lage zuurgraad voor voorkiemen
(pH was 6.4).
Ook het gloeirest — 0,23 % en N a C L gehalte 0,02 waren gunstig. Toch
werd nagegaan of verhoging van deze pH nog invloed op de ontwikkeling
had.
Iedere bak werd door een glasstrook in twee gelijke delen verdeeld,
waarbij steeds een helft uit de oorspronkelijke grond bestond.
Voor 't strooien der sporen werd respectievelijk 10, 20 of 40 gr CaCo 3
(zuivere koolzure kalk) door 1200 gr bovenlaag grond gemengd.
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Bij de toevoeging van 10 gr was geen verschil met controle merkbaar
bij de opkomst.
Bij 40 gr was de ontwikkeling het slechtste, de voorkiem was hier
gelig tot geelbruin, vooral bij Pteris cretica, terwijl deze in 't controle
vak donker groen was.
De 20 gram CaCo 3 toevoeging gaf het beste resultaat. In half Juni
waren hierbij de varenblaadjes reeds voor de helft ontwikkeld vooral bij
Adiantum. Bij controle en 10 gram waren de blaadjes juist zichtbaar.
Bij 40 gram was de bak los en ongelijk.
Uit deze proef blijkt dus wel dat ook een sterke opvoering van de
p H schadelijk kan werken.
Voor de onderzochte varensoorten blijkt in 't voorkiemstadium de
gunstige pH ongeveer op 6,5—7 te liggen (pH staat echter in nauw verband met de grondsoort en de soort varen).
B. In een zaaisel, waarbij een slecht resultaat verkregen werd, werd een
controle bak opgezet met een toevoeging van 15 gram krijtwit op 600 cc.
Ook hierbij werd een zeer goede groeiverbetering geconstateerd.
C. Diverse varens voor de Ie keer verspeend in bakken afgedekt met
een laagje bladgrond (pH 3,5) gaven geen wortelvorming. Het wortelkluitje bleef vlak, de groei was langzaam, totdat de ondergrond bereikt
was.
De pH van de bladgrond werd op twee wijzen verhoogd nl. door
toediening van water met een hoge zuurgraad en door een andere samenstelling van de verspeengrond te kiezen. Twee varensoorten werden gebruikt nl. Pteris cretica en Pteris cretica Mayi. Bij laatstgenoemde soort
werd gedurende een maand 24 Mei—21 Juni gegoten met water van pH
8—8,5, met als controle normaal slootwater.
O p 13 Juni was bij de bakken begoten met water pH 8—8,5 de beworteling reeds beter dan bij de controle bakken; de gelige bladkleur verdween eind Juni, terwijl de bak op 26 Juli vrijwel dicht gegroeid was en
een goede groei vertoonde. De controle had een open stand, met vlak
wortelgestel en in groei achter.
Menging van bladgrond (pH 3,5) met 20 gr CaCo 3 (koolzure kalk)
per Yi kg bladgrond gaf een pH verhoging tot ongeveer 6.
De plantjes wortelden hierin goed, al bleef de bak iets open. Eveneens
een betere beworteling werd verkregen bij andere bladgronden met een
hogere pH; lag deze p H echter weer laag dan was dit direct aan de
groei te merken. Een goede beworteling werd zelfs verkregen bij verspening in turfmolm gemengd met zand.
Het meeste resultaat gaf echter het mengsel waarbij aan de oorspronkelijke bladgrond met een lage p H , bladgrond met een hogere pH, ^4
turfmolm en zand was toegevoegd. Hierin stonden goed bewortelde stevige plantjes, welke de controle bakken in groei ver vooruit waren.
Samenvatting:
Ook uit de practijk blijkt, dat pH verbetering met kalk het beste kan
gebeuren met zuivere koolzure kalk, krijtwit of eventueel kalkmergel.
De hoeveelheid koolzure kalk varieert van 15—20 gr per 3^ kg bladgrond (voor zover het onderzoek uitwijst).
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ledere varensoort heeft waarschijnlijk een andere pH nodig in 't voorkiemstadium.
Ook de beworteling van voor de Ie maal verspeende varens is sterk
afhankelijk van de pH.
(Gekalkte bakken met bladgrond met een lage pH geven langs de
randen een betere beworteling te zien).

VIOLIEREN
(Matthiola annua)

Schreiber's 100 % gevulde violieren
door Dr. J. Wasscher

Er is steeds het streven aanwezig geweest het percentage planten
met gevulde bloemen zo hoog mogelijk te maken. Vele jaren werd op de
Proeftuin te Aalsmeer selectie toegepast bij Excelsiorviolieren om dit percentage te verhogen. Gewoonlijk schommelde het tussen 55 en 65 %.
Enige jaren geleden bleek het mogelijk te zijn tot een hoger percentage te
komen door de het eerst kiemende zaden apart te houden of door alleen
de grootste kiemplanten uit te poten.
N a de oorlog werd vanuit de oostelijke zone van Duitsland een ras
geïmporteerd, waarvan beweerd werd, dat reeds in het kiemplantenstadium een scheiding te maken was tussen de later gevuld- en enkelbloeiende planten. Door ons werd in 1949 een proef genomen met dit ras, nl.
de z.g. Schreiber's 100 % gevulde violieren.
Inderdaad bleek er na de kieming en vooral nadat de bakjes na het
verspenen in de bak waren geplaatst, bij een bepaalde lichtinval duidelijke verschillen aanwezig te zijn in de kleur van het blad. Bij het uitpoten in de kas en buiten werden de lichtgroene en de donkergroene
plantjes gescheiden gehouden. Bij de bloei in de kas bleken de lichtgroene plantjes inderdaad alle gevuldbloeiende planten opgeleverd te
hebben, bij de groep met donkergroen blad waren nog enkele gevulde
aanwezig, zodat hierbij blijkbaar enige plantjes onjuist op de kleur beoordeeld waren.
Het bleek dus inderdaad mogelijk te zijn de gevuldbloeiende planten
reeds in een zeer jong stadium uit te zoeken, doordat er een correlatie
aanwezig is tussen gevulde bloemen en lichtgroen blad enerzijds en enkele bloemen en donkergroen blad anderzijds. Aangegeven wordt echter,
dat de bladkleur enigszins afhankelijk is van de temperatuur. De verschillen in kleur zouden het beste optreden, wanneer na het kiemen de
plantjes zo koel mogelijk geplaatst worden of wanneer men bij een late uitzaai tijdens warmer weer de zaaibakken van 16 uur tot 8 uur afdekt.
Een bezwaar van het door ons gebruikte zaad was het feit, dat alle
kleuren nog in het m\engsel aanwezig waren, terwijl een belangrijk bezwaar voor de teelt als snijbloem nog is, dat de planten zich in het algemeen vrij sterk vertakken. Een strenge selectie op kleur en op onvertakte
exemplaren zal voor de teek als snijbloem dan ook nog noodzakelijk zijn.
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BELICHTINGSPROEVEN
door Dr. J. Wasscher

Met de medewerking en steun van Philips te Eindhoven en het P.E.N,
te Bloemendaal, werden gedurende het winterseizoen 1948—1949 b e lichtingsproeven genomen op verschillende bloemisterijgewassen op de
Proeftuin en op de bedrijven van de Fa. J. C. Maarse (varens) en W . ƒ.
Kea (roos). Alle assistenten van de Voorlichtingsdienst hebben tevens
waarnemingen verricht.
De proeven, die ten dele met fluorescentie- of T.L. buizen (daglicht)
en ten dele met gloeilampen werden verricht, werden alle zo opgezet, dat
de lichtbronnen aan een wand van de kas werden gemonteerd, zodat
het licht over het gewas scheen en de lichtsterkte boven het gewas afnam,
naarmate de planten verder van de lichtbronnen verwijderd) waren. D e
belichting vond plaats van 23 uur tot 7 uur, dus 8 uur per nacht.
1. Anjers
Beïnvloeding van de groei en de bloei
O p het polderbedrijf van de Proeftuin werd een proef genomen bij
de var. William Sim. Begonnen werd in de laatste week van October.
Bij deze proef werden alleen T.L. buizen gebruikt, nl. 6 stuks, die aan het
einde van een bed waren opgesteld.
Tot en met de maand Maart werden geen duidelijke verschillen in de
productie geconstateerd, terwijl ook de kwaliteit der bloemen zelf geen
verschil te zien gaf. W e l was er een zeer duidelijk verschil aanwezig in
de lengtegroei der planten. Vanaf de lichtbron nam de hoogte van het
gewas regelmatig af, waarbij het vak vlak bij de lichtbron ongeveer
25—30 cm hoger was dan de onbelichte planten. Ook kwam dit tot uiting
in de lengte der bloemstelen, in April en Mei gemeten vanaf de hoofdstengel, zoals blijkt uit onderstaande tabel:

Vak

I,
II,
III,
IV,
V,
VI,
„ VII,
„ VIII,

lichtsterkte

125—1170 lux T.L.,
60—125 „ „
30—60
„ „
25—30
„ „
20
„ „
< 20
„ „
< 20
„ „
< 20
„ „

lengte gem. 1.04 m.
1.00 m.
0.91 m.
0.89 m.
,,
0.89 m.
,,
0.87 m.
,,
0.87 m.
0.86 m.
,,

Bij een lichtsterkte van meer dan 100 lux waren de bloemstelen dus
10—18 cm langer dan bij de onbelichte planten. De stevigheid was gelijk.
Misschien zal een extra-belichting wat de productie betreft, betere resultaten geven bij in de winter slecht bloeiende variëteiten.
2. Azalea
Bloeivervroeging
Met de var. Vervaeneana werd laat, nl. in Februari nog een proef
opgezet. Een vervroegde bloei werd niet verkregen. Misschien zal het
resultaat bij vroeg bloeiende var. beter zijn.
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3. Begonia semperflorens
Bloeibeinvloeding
Ook bij de op 25 Januari opgepotte plantjes van de var. Rote Perle, die
ten dele door konden groeien en ten dele getopt werden, werd geen vervroeging geconstateerd. Misschien dat de natuurlijke daglengte reeds
weer een rol begon te spelen.
4 . Calceolaria multiflora nana
Bloeivervroeging
Op 1 December werden een aantal jonge planten, waar de bloemknoppen waarschijnlijk wel waren aangelegd, doöh met het blote oog nog niet
.zichtbaar waren, onder de belichting geplaatst in de proefkas, waar in
de ene afdeling 10 T L buizen van 40 W a t t en in de andere 4 gloeilampen
van 100 W a t t waren geïnstalleerd. Opvallend snel kwamen de planten in
bloei, waarbij zeer fraaie verschillen naar voren kwamen, zoals uit onderstaande tabel blijkt:

lichtsterkte
controle

gem. aantal bloemen
op 4 Februari
0.3

veilingrijpheid
ca. 6 Maart

20—30
30—65
115—145
165—300
400—700
800—1250

lux T.L.
„ „
„
„
„
„

12.3
31.37.33.43.30.-

20 Februari
12
27 Januari
30
29
2 Februari

30—45
50—70
85—175
250—450

lux gloeil.
„
„
„

15.7
13.7
21.3
18.3

5 Februari
12
4
4

Ondanks de sterke variatie door het geringe aantal planten (per groep
3) blijkt uit deze tabel wel zeer duidelijk, dat de bloei door een extrabelichting aanmerkelijk vervroegd kan worden. Vergeleken bij een normale behandeling kan zelfs met een zwakke belichting over een tijdsperiode van ± 3 maanden nog een bloeivervroeging worden verkregen
van 2 à 3 weken. In tegenstelling met de resultaten bij Cineraria waren
alle planten hier fraai gedrongen. Bij volgende proeven bleek echter enige
voorzichtigheid noodzakelijk te zijn.
5. Campanula Mayi
a. Bevordering

stekgroei

Teruggesneden moerplanten van de blauwe ster van Bethlehem werden vanaf 1 December belicht, om een versterkte vegetatieve groei voor
stekleverantie te krijgen. De eerste stekken werden gesneden op 14 Januari, daarna regelmatig door tot en met 14 April.
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9 e m - a a n t a l stekken per plant
to( . lQ M a a r J ,
H April
to(aa]

HrliK^rVf-P
iicntsterKte

gem. lengte
januari
H

controle
20—60 lux T.L.
120—170 „
400—1300 „

17
26
26
34

13
22
17
20

30
48
43
54

4.5 cm
9.0 „
10.2 „
10.9 „

30—60 lux gloeil.
200—450 „

43
44

20
18

63
62

12.2 „
15.9 „

Uit bovenstaande tabel blijkt duidelijk, dat het aantal stekken, dat gedurende Al/2 maand van de moerplanten gesneden kon worden, bij de
belichte planten aanmerkelijk hoger ligt dan bij de onbelichte, terwijl tevens de stekken vroeger geSneden konden worden. De opbrengst vermeerdering bedroeg 60 tot meer dan 100 %. Opvallend is het feit, dat
de stekproductie bij het gloeilampenlicht fiog beter was dan bij de T L
buizen. Hiertegenover staat echter, dat stekken bij het gloeilampenlicht
te lang en te slap waren vergeleken met het licht van de T L buizen.
b.

Bloeibevordering

Teruggesneden planten van de blauwe ster werden op 1 December
onder de belichting geplaatst, zonder dat er verder iets aan gebeurde. D e
belichte planten groeiden aanmerkelijk sneller en legden de bloemknoppen vroeger aan. Op 9 April bedroeg het aantal open bloemen per plant
gem.:
Contrôle

0

20—60 lux T.L.
140—225 „ „
500—700 „ „

0
11
55

40—75 lux gloeil.
100—350 „
„

8
19

Er bleek zeker minstens een maand verschil in de bloeitijd aanwezig
te zijn. De indruk werd verkregen, dat een vrij grote lichtsterkte nodig
zou zijn. Verdere proeven zullen genomen dienen te worden.
6. Chrysant (Chrysanthemum indicum)
Bevordering

stekgroei

O p 1 December werden 55 moerplanten van de var. Rotan onder de
belichting geplaatst in de proefkas. Tweemaal, nl. op 21 Januari en op
16 Februari werd stek gesneden van de planten, waarbij tevens waarnemingen over de kwaliteit werden verricht. Van enige invloed van de
belichting op het aantal stekken, dat gesneden werd, bleek geen sprake
te zijn. De gem. lengte der stekken was bij alle belichte planten iets
groter, waarbij die bij het gloeilampenlicht weer sterk gerekt waren.
Bij deze var. heeft extra belichting dus weinig of geen betekenis. Misschien heeft het zin de proef te herhalen met zeer late en mogelijk ook
met zeer vroege variëteiten.
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7. Cineraria multiflora nana
Bloeivervroeging
Met dit gewas werd een zelfde proef opgezet als bij de Calceolaria.
Het materiaal was niet geheel gelijk, daar bij een deel der planten de
eerste knopjes reeds zichtbaar waren, bij de andere niet. O p een drietal
data werd het aantal open bloemen geteld, ten slotte ook het totaal aantal bloemen en knoppen, de hoogte der planten en het ogenblik van veilingrijpheid; Het resultaat was:
lichtsterkte

°£ e ^ p ^ ^ i

controle

11.2

'%

veilingrijpheid

29

hoogte

17 Februari

29

20—30 luxT.L.
40—60
100—140 „
165—300 „
400—600 „
750—1300 „

22.3
29.7
32.30.7
43.43.-

61
74
61
71
78
74

11 Februari
3 Februari
29 Januari
3 Februari
26 Januari
29 Januari

26
30
29
28
30
30

30—45
55—75
100—180
300—450

40.24.7
37.2
32.7

80
52
60
58

1 Februari
9 Februari
1 Februari
4 Februari

37
41
37
34

lux gloeil.
„
„
„

Alle belichte planten bloeiden dus eerder dan de controleplanten, variërende van gem. 6 dagen tot 2 weken bij een geringe lichtsterkte. Over
een periode van belichting van 2—2% maand kan dus een vervroeging
van 1tot iy2 weken verkregen. Opvallend was het verschil dat aanwezig
was bij de hoogte van de planten. T.o.v. de onbelichte planten en die
onder invloed van de T L buizen hadden gestaan, waren de met gloeilampenlicht bestraalde planten veel te gerekt geworden.
8. Crassula (Rochea rubicunda)
Bloeivervroeging
In Maart werden een aantal planten, waarvan na microscopisch onderzoek bleek, dat de bloemknoppen aangelegd waren, in de proefkas ten
dele gekuild, ten dele op schotel, onder de belichting geplaatst. De indruk werd verkregen, dat enerzijds de gekuilde planten iets meer gerekt
waren dan die op de schotels, terwijl de bloei iets vroeger plaats vond.
De controleplanten stonden in volle bloei op 2 Juni, de belichte planten
vertoonden volledige bloei van 20—31 Mei>zodat met een extra-belichting
en vooral met gloeilampenlicht nog een vervroeging van de bloei van
y2—2 weken verkregen werd.
9. Cyclamen (Cyclamen persicum)
Bevordering van de groei
Juist verspeende plantjes werden op 1 December onder het licht geplaatst. Zoals verwacht werd, bleek de groei alleen bij de grootste lichtsterkten behoorlijk beïnvloed te worden. Zowel bij de gloeilampen (430
lux) als bij de grootste lichtsterkte van de T L verlichting (1250 lux)
was het aantal blaadjes, dat na 2>Yi maand aanwezig was, ongeveer 50 %
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groter dan bij de controleplantjes. De plantjes waren echter bij het gloeilampenlicht weer sterk gerekt, zodat dit licht niet voor deze zaailingen te
gebruiken is.
10. Primula obconica
Bevordering van groei en Hoemäanleg
Pas opgepotte plantjes werden in December in de proefkas bij de belichting geplaatst. Het aantal open bloemen werd op 10 Maart bepaald,
evenals de lengte der bloemstelen. Uit de cijfers mag waarschijnlijk afgeJeid worden, dat de belichting de bloei wel iets zal vervroegen, doch dat
toepassing in de practijk vermoedelijk economisch niet verantwoord zal
zijn. De bloemstelen bij het gloeilampenlicht waren langer dan bij de T L
iuizen en de controleplanten.
11. Roos
Beïnvloeding van de bloei
Bij voor de oorlog genomen proeven met neonbelichting bij rozen waxen duidelijke verbeteringen in groei en opbrengst geconstateerd. Deze
resultaten werden echter bereikt met tamelijk hoge lichtsterkten, waarbij
echter het vermoeden werd uitgesproken, dat de lichtsterkte nog belangrijk lager zou kunnen zijn.
Deze laatste opmerking was de reden om met andere lichtbronnen nog
eens een proef te nemen. O p het bedrijf van de heer W . J. Kea, die voor
ons ook verschillende waarnemingen verrichtte, werd een proef opgezet
in een kas met de var. Parel van Aalsmeer. Dé bedden liepen in de
lengterichting van de kas, terwijl de lichtbronnen aan een der zijkanten
opgesteld werden (5 gloeilampen van 100 W a t t resp. 12 T L buizen van
40 W a t t , op een breedte tussen 2 stijlen). De belichting werd op 20 October ingezet op een pas gesnoeid gewas. Merkwaardig was het verschijnsel, dat de takken zich gedurende de nacht alle naar de gloeilampen richtten en overdag weer rechtop kwamen te staan, terwijl dit verschijnsel zich niet voordeed bij de T L buizen. De rozen werden gesneden in de periode tussen 16 December en 21 Januari. Onderstaande cijfers hebben steeds betrekking op een stijlvak van 2 m lengte en een breedte
"van 6 regels. Behalve het totaal aantal werd ook het aantal en % bepaald
van de rozen, die langer waren dan 60 cm.

Gloeil. 125—200 1 JX . . . .
55—90
25—35 » » * • • *
20
. . . . . .
20
II
III
IV
V
T.L. buizen 1200- -2000 lux .
280—750
„ .
90--170
„ .
„ .
. „
„
55- -75
40- -45
„ .
„

do

Totaal

Aantal langer
dan 60 cm.

%

56
64
72
61
56
58
60
59
56
48
76
68
49
56
65

25
29
24
16
22
10
16
8
11
6
22
20
10
11
14

45
45
33
26
38
17
27
14
20
13
29
29
20
20
22

In totaal werden bij de gloeilampen 309, bij de T L buizen 3H en bij de
onbelichte controleplanten 291 rozen gesneden. Gezien de grote verschillen tussen de vakjes onderling, moet deze geringe meeropbrengst verwaarloosd worden. W e l is er een betrouwbaar verschil aanwezig in de kwaliteit. Terwijl bij de controleplanten gemiddeld slechts 1 8 % der rozen
langere stelen had dan 60 cm, bedroeg dit percentage bij de T L buizen
in totaal 24 en bij de gloeilampen zelfs 3 7 % . Bij de sterkst belichte
vakken was dit percentage kwaliteitsrozen het hoogste. De stelen waren
overal voldoende stevig.
Nadat deze snede er af was, werd gewoon doorgegaan met belichten.
De volgende snede viel geheel in de maand Maàrt. De resultaten per
vak waren zeer onregelmatig. Het totaal aantal rozen, dat van de 5 vakken per groep gesneden werd, bedroeg voor de met gloeilampen belichte, de controle en de met T L buizen belichte vakken resp. 383, 450
en 434. Hier bleek dus geen gunstige invloed aanwezig te zijn. Ook in de
lengte der stelen was ditmaal geen verschil aanwezig. Het aantal rozen
langer dan 60 cm bedroeg nl. resp 43 %, 41 % en 41 %. Vermoedelijk
moet dit worden toegeschreven aan de weer langer wordende natuurlijke
daglengte.
Ten aanzien van de opbrengst waren de resultaten dus weinig bevredigend. De geringe kwaliteitsverbetering zal een extra-belichting bij de
var. Parel van Aalsmeer waarschijnlijk niet verantwoord doen zijn. Het
zal echter de moeite waard zijn de proeven nog eens te herhalen met in
de winter slecht bloeiende variëteiten.
12. Varens
Bevordering van de groei van jonge planten
O p het bedrijf van de fa. J. O Maarse werden enige proeven opgezet
met zaai- en verspeenbakken van verschillende varens. Als lichtbron werd
gebruik gemaakt van 8 T L buizen van 40 W a t t . De eerste proef werd
opgezet met op 16 October gezaaide sporenbakken van verschillende
soorten en met op 10 October voor de eerste maal verspeende plantjes
van Pteris cretica Wimsettii. Met de belichting werd begonnen op 10
October, terwijl de belichtingsduur hier 10 uur per nacht bedroeg. Bij
deze eerste proef werd met de sporenbakken slechts weinig resultaat geboekt. De verspeende plantjes gaven echter zeer duidelijke verschillen te
zien. De grootte der plantjes nam af naarmate ze verder van de lichtbron
verwijderd stonden, hetgeen ook met de grootte van de wortelkluit het
geval was. De grootste plantjes waren niet gerekt. Ook waren ze fraaier
donkergroen van kleur. Daar de bakken verkocht moesten worden na
\l/2 maand belichting, kon de ontwikkeling niet verder worden vervolgd,
doch waarschijnlijk was toen reeds een verschil in ontwikkeling van 3 à 4
weken aanwezig.
Een tweede proef werd opgezet op 18 December met voor de eerste
maal verspeende plantjes van Pteris arguta, Adiantum scutum, Microlepia speluncae en Nephrolepis cordifolia. Na 5 weken waren reeds duidelijke groeiverschillen aanwezig, zodat bij Pteris en bij Microlepia van
de eerste 4 bakken het glas verwijderd kon worden en bij Adiantum, bij
alle 26 bakken, uitgezonderd de 5 verst verwijderde. Na 2 maanden waren
de eerste vier bakken van Pteris reeds verkocht, waarom op dat moment
metingen werden verricht. In onderstaande tabel staat de gemiddelde
hoogte der plantjes weergegeven:
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Microlepia
speluncae
1950 lux T.L.
820 „ ,
370 „ ,
175 „
100 „
75 „
50 „
30 „
20 „

6.0 cm
5.0 „
4.65 „
3.5 „
4.0 „
3.5 „
3.4
„
3.3 „
3.2 „

Adiantum
scutum
5.0
4.5
4.3
4.5
3.7
4.0
4.4
3.3
3.2

Nephrolepis
cordifolia

cm
„
„
„
„
„
„
„
„

4.7 cm
4.5 „
4.5 „
4.5 „
4.0 „
4.0 „
3.5 „
3.6 „

Pteris
arguta
4.3
4.25
4.25
3.9
3.7
3.4
3.7
3.7

cm
„
„
„
„
„
„
„

De grootteverschillen komen ook in deze tabel zeer duidelijk naar voren,
hoewel de verschillen minder groot waren dan bij de in de donkerste
periode genomen proef met de zwakgroeiende Pteris cretica Wimsettii.
Een extra belichting geeft dus bij verspeende plantjes van diverse
varens zeer gunstige resultaten. Hoewel ook betrekkelijk zwakke lichtsterkten nog effect hebben, zullen voor practische toepassing toch vrij
grote lichtsterkten gegeven moeten worden. De hier als hoogste opgegeven lichtsterkte had veruit de beste resultaten, doch zal economisch
niet verantwoord zijn. Ook bij een lichtsterkte van 800 lux (waarschijnlijk ± 1 buis per m 2 ) of van 200—300 lux (waarschijnlijk 1 buis per 3
à 4 m2) zijn de aanlegkosten nog hoog. Het is dan ook de bedoeling, dat
de proeven tevens voortgezet zullen worden met de hogedrukkwiklamp,
waarvan de aanlegkosten aanmerkelijk goedkoper zijn.

BESHEESTERS
J. Bakker
Bij de bloemsierkunst wordt de vraag naar takken van besdragende
heesters in de herfst en winter steeds groter. Ook bladtakken met herfsttinten worden veelvuldig gebruikt.
Daar er nog al eens stukken open grond onbeteeld blijven liggen of
beplant worden met veel zorg eisende, maar weinig opbrengst gevende
teelten, werd gezocht deze percelen doeltreffend te gebruiken.
De teelt die hiervoor in aanmerking kwam, moest gedurende het voorjaar en de zomer weinig arbeid vragen en financieel toch een redelijke opbrengst geven. Gedacht werd speciaal aan een cultuur voor de polder,
dus op zwaardere gronden. Besheesters welke alleen op veengrond te telen
zijn en een lage pH vereisen vielen af. Met de volgende heesters wordt
een proef genomen.
Hulstsoorten
Van de bekende bladhoudende beshulsten werden aangeplant: Ilex aquifólium pyramidalis, de geelvruchtige, I. aquifolium fructu luteo, I. aquifolium polycarpa, J. C. v. Tol. Als bladverliezende hulsten I. verticillata en
I. Sieboldii. Beide laatste ontlenen hun sierwaarde aan de helderrode
bestrosjes aan het kale hout.
Cotoneasters
Een grote groep van meest besdragende heesters welke zeer geschikt
zijn voor bloembindwerk. Een eerste vereiste blijft dat soorten gekozen
worden welke vlug groeien en minstens eenmaal per twee jaar voldoende
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toes geven om gesneden te worden. Ook de struik moet regelmatig groeien
en een regelmatige vorm vertonen. De soorten welke waarschijnlijk het
meest voor het snijden van bestakken in aanmerking komen, zijn de
volgende: C. Franchetii met oranjerode bessen, C. salicifolia floccosa,
kleine helderrode bes. C. divaricata donkerrood, C. Wardii, C. hybride
Exburry var. en C. hybr. cornubia; beide laatste zijn hoger groeiende
vormen met grote trossen licht-helderrode bessen.
V a n Viburnum werd zowel de V. opulus, Gelderse roos als de geelvruchtige V. opulus xanthocarpum aangeplant.
Callicarpa Giraldii met violetkleurige bessen wordt reeds als besheester met een snelle groei gewaardeerd.
De Symphoricarpus, sneeuwbes, heeft het nadeel dat de bes slap is en
bij vervoer spoedig smet of afrolt. Een verbetering is de nu uitgeplante
vorm met vele kleine iets langwerpige en harde bessen die lang aan de
struik blijven.
Ligustrum vulgare, bladverliezende Ligustrum met blauwzwarte bessen,
welke kleur het nadeel heeft bij lamplicht weinig op te vallen.
Als heesters waarbij de bladverkleuring een belangrijke rol speelt werden nog uitgeplant: Photinia villosa en Ph. laciniata en Mahonia japonica.

ORANJEBLOEMEN OP 30 APRIL
P. van der Zwaard

In verband met de veranderde datum van Koninginnedag zijn in dit
voorjaar proeven genomen met diverse éénjarige oranje-bloeiende gewassen. Het doel hiervan was om na te gaan, welke van deze gewassen
eventueel het beste geschikt zouden zijn om op 30 April als oranje snijbloem of potplant dienst te doen.
Gezien de minder gunstige tijd voor de bloei en het ontbreken van de
nodige ervaring, om dergelijke gewassen in het vroege voorjaar reeds in
bloei te hebben, kwam de vraag naar voren: wanneer en welke oranje gewassen moeten we zaaien? Wij hebben daarom proeven genoemen met de
volgende éénjarige:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oranje leeuwenbekken, Antirrhinum maximum Gotelind.
Kwasten, Tagetes erecta aurantiaca.
Pot-afrikanen, Tagetes patuia nana.
Goudsbloem, Calendula officinalis Ball's Orange.
Dimorphotheca aurantiaca.
Ursinia anthemoides.
Venidium fastuosum.
Nemesia strumosa Orange King.

In verband met de late opzet van de proef, werd eerst de derde week
in December gezaaid. Een tweede zaaisel vond plaats de eerste week in
Januari.
Dit tweede zaaisel gaf later vrijwel geen verschil in groei en ontwikkeling met het eerste.
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Nadat de zaailingen éénmaal waren verspeend, werd op 17 Februari
reeds een begin gemaakt met de jonge plantjes in de kas uit te poten,,
de meeste op 25 cm in het vierkant, de leeuwenbekken dichter en de
Calendula iets ruimer in afstand. De temperatuur in de kas werd laag
gehouden, alleen met vorst werd iets gestookt (temp. ± 50 graden F ) ,
De Tagetes nana en de Nemesia werden in stekpot opgepot, dit had
plaats op 28 Februari.
De gewassen ontwikkelden zich vrij gunstig. Alleen de Nemesia ver^
toonde neiging om lang te worden. Deze werden 22 Maart getopt.
Ook de pot-Tagetes werd getopt, daar toen reeds de eerste knop
aanwezig was.
Begin April werden de Nemesia's in de koude bak gebracht, daar ze
in de kas toch de neiging bleven vertonen om veel te lang te worden.
Ook de buitengewoon zachte winter werkte hier natuurlijk aan mede.
W a t de bloei aangaat, waren het vooral de Nemesia, de pot-afrikaan
en de Ursinia welke het eerst waren. Reeds vanaf half April begonnen
zich vrij sterk bloemen te ontwikkelen.
Daarop volgden de Dimorphotheca en de Venidium. De genoemde 5
gewassen waren alle vroeg genoeg met hun bloemenproductie welke voor
het grootste gedeelte vóór 30 April kon worden verkocht.
Anders was het met de goudsbloem en de snij-afrikaan. Hiervan kon
op 29 April slechts van elk 1bos worden geoogst. W e l was er een massa
knop gevormd, doch de bloemproductie was toch 2—4 weken later.
De oranje leeuwenbekken kwamen het laatst in bloei. De bloemontwikkeling kwam meer dan een maand over tijd. Uit deze oriënterende
proef is wel gebleken, dat we met diverse gewassen vroeger moesten
beginnen dan December—Januari. Vooral betreft dit de leeuwenbekken.
Deze kunnen we zeker in het najaar zaaien, anders komen we beslist niet
voor 30 April aan de markt. Ook de goudsbloem en de snij-afrikaan
zal men op zijn laatst in November moeten zaaien. Bij de andere hier
genoemde gewassen kan men volstaan met deze omstreeks half tot eind
December te zaaien. W e l moeten we voorzichtig zijn met het noemen
van de uiterste zaaidatum, daar vooral in de winter de weersinvloeden ook
een zeer belangrijke rol spelen. Daaruit volgt, dat de resultaten welke
het ene jaar bereikt zijn, het volgend jaar niet precies hetzelfde behoeven
te zijn. Het beste lijkt mij in het algemeen om niet te laat te zaaien, daar
men altijd nog tijdens de winter met de temperatuur wat kan afremmen.
De vraag welk gewas nu speciaal het geschiktst is voor 30 April, is niet
zo eenvoudig. De Dimorphotheca is het zeker niet, daar deze voor snijbloem te slap en te nietig is, terwijl de kleur ook niet zo sprekend oranje
is. De Ursinia, hoewel ook niet groot van bloem, heeft een sprekende
kleur en is buitengewoon goed houdbaar op water. Beide hebben het
nadeel, dat de bloemen zich bij onvoldoende licht zo spoedig sluiten, zodat
vooral bij de verkoop deze bloemen weinig spreken.
De IVenidium geeft een goede stengel en is zeer mooi van bloemkleur,
donkeïoranjé met zwart hart, doch ! blad en stengel zijn erg talrijk en
broos. De snij-afrikaan, de oranje leeuwenbek en de goudsbloem zijn
alle goede snijbloemen. Voor potcultuur zijn de oranje Nemesia en de
pot-afrikaan goed te gebruiken.
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VERHOGING VAN DE HOUDBAARHEID
BIJ SNIJBLOEMEN EN SNIJGROEN
J. Bakker
O p vele wijzen werd reeds geprobeerd de houdbaarheid van snijbloemen te verhogen, niet alleen tijdens de verzending, maar ook in de periode
dat ze als versieringselement dienst doen. Wanneer men de houdbaarheid
"wenst te verhogen kan men verschillende methoden toepassen:
a. Het tegengaan van de verdamping door afsluiting van de huidmondjes met een middel dat de bloemkleur niet aantast. Dit is vooral van
belang in de zomermaanden, als de verdamping van vocht groot is en de
bloemen spoedig verwelken. Ook de verzendduur zou hierbij vergroot
kunnen worden.
b. Een middel dat de opzuigmogelijkheid verhoogt en tevens die stoffen bevat, welke de afgesneden bloem nodig heeft om ook op water nog
fris te blijven.
A . Het tegengaan van de verdamping
Hierbij wordt van een kunststof een dun laagje over de bloem aangebracht, waarop dan een doorschijnend filmpje van ca. 0,05 mm gevormd
wordt.
Een Amerikaans middel Geon Latex 31 X zou reeds met goed gevolg
in de U.S.A. bij Gardenia, snijgroen en coniferen groen gebruikt zijn en
geen beschadiging gegeven hebben.
Op de proeftuin werden de volgende gewassen,in afgesneden toestand
met het middel behandeld: Amerikaanse anjers, rozen, Gerbera, Lathyrus,
Ursinia en Nephrolepisblad, Asparagus plumosus, Euphorbia fulgens,
Cyclamenbloemen.
Het middel werd met een pulvérisateur op de bloemen (blad) gespoten of de bloem werd in de oplossing gedompeld voordat ze op water
werd gezet.
De concentraties waren 10 % en 20 %, gelijk aan die welke in Amerika
werden toegepast.
Verder werd aangeraden bij z.g. „vette" bloemen een uitvloeier toe
te voegen. Bij ons bleek dat toepassing zonder uitvloeier geen resultaat
gaf, daar de oplossing naar de randen van de bloembladen loopt en daar
na opdroging beschadiging geeft (sterk bij Gerbera). Bovendien werd
geen gelijkmatige film gevormd. De gebruikte uitvloeier was Agral 11,
2 gram p. liter.
Het eerste oriënterende proefje werd opgezet bij een kastemperatuur
van ongeveer 52° F met Asparagus plumosus (deze ook bij kamertemperatuur 60—65° F ) , Gerbera, Euphorbia fulgens, Cyclamenbloemen en
Amerikaanse anjers „Betty Lou" en „Elisabeth".
Van iedere soort werden 6 objecten opgezet nl. controle; 10 % oplossing gedompeld en bespoten; 20 % oplossing gedompeld en bespoten; 1 %
zonder uitvloeier bespoten.
Het snijgroen gaf geen verschillen te zien wat val van de „naaldjes"
betreft in 't begin, later vielen de „naaldjes" bij 20 % het sterkst.
Gerbera was duidelijk beschadigd door grauwe tot bruine stipjes op de
lintbloempjes.
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Cyclamen had al naar de sterkte van de oplossing lichte tot blauwe
verkleuringen langs de randen van de bloembladen. Ook de anjer had
bij de hogere concentratie grijswitte streepjes en vlekjes en bij de onderdompeling later verbranding op de bloemblaadjes. Euphorbia toonde weinig verschillen.
Daar -het middel in de bus waarschijnlijk reeds enige chemische veranderingen had ondergaan werd getwijfeld aan de zuiverheid. De verkregen gegevens dienden ter oriëntatie voor een volgende op te zettea
proef:
De tweede proef gaf een juister inzicht.
Behandeld werden Gerbera, Lathyrus odoratus „Twilight", Nephrolepis
„Rooseveldt", Am. anjers William Sim en Puritan.
Bespuiting: 10 % en 10 % -j- uitvloeier, 20 % zonder uitvloeier, onderdompeling: 10 % zonder en 1 0 % met uitvloeier.
Bij onderdompeling: kwamen bij Lathyrus de knoppen niet los, de
lintbloemen van Gerbera plakten tegen elkaar.
Beschadigd waren Am. anjer William Sim; Lathyrus.
Gespoten:
Ook hierbij plakten de straalbloemen van Gerbera tegen elkaar. Z o n der uitvloeier vertoonden zich witte stipjes op de bloemen, met uitvloeier
beter verdeling, maar verkleuring aan de randen.
Lathyrus bij alle concentraties, min of meer sterke beschadiging. Bij
anjers trad met uitvloeier beschadiging op; zonder uitvloeier ontstonden
witte vlekjes op William Sim. De witte Puritan had een lichte bruine
verkleuring langs de randen.
De Nephrolepisveren

waren alle aan de topjes beschadigd.

De derde proef omvatte: Am. anjers William Sim, Puritan en Betty
Lou van elk 5 stuks. Rozen 14 verschillende variaties in geel, wit, rood
en rose. Verder een zaaibloem, Ursinia anthemoides.
De behandeling was naast controle een bespuiting met 10 % en 20 %,
beide met uitvloeier. Onderdompeling met 10 % en 20 %, beide met uitvloeier.
De resultaten waren:
Am. anjers: W . Sim rood: gespoten iets vlekkerig, gedompeld blauwachtig verkleurd aan de top. Betty Lou rose: alle min of meer blauwe tot
witte verkleuring aan de randen bij beide objecten en concentraties.
Puritan, wit: geen beschadiging, 10 en 20 % gedompeld' hield een stevige bloem.
Rozen. De rode en donkerrose bloemen vertoonden witte randjes aan
de bladeren. Edith Helen had kleine vlekjes op de bloembladen bij bespuiting terwijl bij onderdompeling de randjes verbrand waren. Bij lichtrose variaties, was de film zwak zichtbaar bij 10 % bespuiting.
Ursinia. Bij alle behandelingen bleven de bloemknoppen dicht of plakten de bloemblaadjes aan elkaar.
Een laatste proefje met anjercorsage's rose, rood en wit met onderdompeling in 10 en 15 % Latex X -)- 0,2 % uitvloeier wees uit dat
bij alle kleuren beschadiging optrad.
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Samenvatting:
1. Een uitvloeier aan het middel toegevoegd geeft een verdeling over
de bloem. *)
2. Rode en rose kleuren geven in 't algemeen verbranding of blauwkleuring reeds een dag na behandeling.
3. Bij compositen blijven de knoppen dicht en plakken de straalbloemen aan elkaar, waardoor de sierwaarde verloren gaat.
4. Tere bloemen vertonen vlekjes op de bloemblaadjes.
5. In enkele gevallen wordt de houdbaarheid iets verhoogd, o.a. bij
Nephrolepisblad en witte anjers.
*) De gebruikte uitvloeier Agral 11 0,2 % staat bekend als een uitvloeier welke de minste kans op beschadiging geeft bij bloemisterij gewassen.
B. Verhoging van de houdbaarheid door een stof in het water
op te lossen
Begonnen werd met een oriënterend proefje met een Belgisch middel
„Chrysal", dat toegevoegd werd aan water waarin rozen, anjers en
Gerbera's stonden.
Dit proefje werd 17 Augustus opgezet bij een gemiddelde temperatuur
van 65—68° F met een oplossing van 15 gr. Chrysal p. liter. De zuurgraad van de oplossing was 6,5; leidingwater voor controle pH 7,5.
Behalve bij Gerbera gaf dit proefje hoopgevende resultaten.
Ie proef rozen.
Deze werd opgezet op 28 September met 18 variëteiten van snijrozen,
waaronder naast de meeste veilingsoorten enkele nieuwe soorten.
Rood: Parel van Aalsmeer; Hens Verschuren; Henriette Pechtold^
no. 56; no. 97.
Rose: Briarcliff; Dame Edith Helen; no. 18; Sonata; Pechtold's Beauty
(lilarood), Glorie van Haps (zalm kl.).
"Oranje: Souvernir de Jac. Verschuren; Fanny Blankers—Koen; no. 6.
Geel: Geheimrat Duisberg;. Roselandia.
'Wit: no. 2146; no. 2646.
Van iedere variëteit kwamen 5 bloemen in de oplossing en 5 in zuiver
leidingwater te staan.
Algemene indruk over 't opengaan der bloemen bij beide objecten:
30 September:: Geheimrat Duisberg overwegend in knop, Briarcliff,
Roselandia, Edith Helen, Parel van Aalsmeer, 18 en 56 opengaand. Andere variëteiten half open tot open.
3 October: Henriette Pechtold bijna uitgebloeid, Fanny Blankers—Koen
uitgebloeid.
4 October: Souvenir de Jac. Verschuren uitgevallen.
6 October: De meeste variëteiten uitgevallen.
iio. 2646 wit ging niet open en verrotte in knop.
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1. Het opengaan der knoppen bij dezelfde variëteit is op chrysal en
controle ongeveer gelijktijdig.
2. De knoppen van Parel van Aalsmeer, Briarcliff, Roselandia, Dame
Edith Helen, Geheimrat Duisberg gaan langzamer open dan de nieuwe
variëteiten.
3. Het verschil in verkleuren trad het sterkst naar voren bij rode en
rose variëteiten. De controle bloemen verkleurden blauw, terwijl, chrysal
op kleur bleef of bij donkerrode of rose var. hoogstens iets blauwachtig
werd.
Roselandia werd op chrysal de eerste dagen niet wit, vooral Dbme
Edith Helen bleef prachtig op kleur.
Een tweede vergelijking werd gemaakt met Parel van Aalsmeer en
Sonata met 15 gr chrysal p. liter.
Parel van Aalsmeer 20 stuks gesneden uit dezelfde kas en direct op
water gezet, 10 op controle, 10 op chrysal, opzet 4 November.
De rozen hadden niet diep op water gestaan, zoals bij de kweker gebeurt voordat ze geveild worden. Reeds de volgende ochtend vertoonden
de controle-rozen het beeld van onrijp gesneden rozen, ni. de knop
knikte door en ging niet open.
Na 4 dagen bleek bij de controle slechts 1 knop opengegaan en deze
was nog blauw verkleurd. De behandelde rozen gingen alle open en
waren ook na 5 dagen zo goed als niet verkleurd.
.Sonate.
Ook na 5 dagen waren deze bloemen op chrysal nog stevig en niet
verkleurd, terwijl bij controle de bloemen reeds slap hingen en blauwachtig verkleurd waren.
Chrysanten.
O p 5 October werden 2 geplozen chrysanten variëteiten opgezet, nl.
Hurricane en Yellow Corona.
De oplossing was 30 gram chrysal per liter.
Op 11 October gingen de bloemblaadjes van Hurricane op controle
iets hangen en verkleurden iets. O p chrysal was de kleur donker en de
bloem stevig. Yellow Corona gaf nog geen kleurverschil te zien. N a .12
dagen was Hurricane controle gelig verkleurd en geheel verwelkt. Bij
chrysal de bloem geheel open, stevig en niet verkleurd. Ook Yellow
Corona was slap op controle en had op chrysal nog een stevig „hart".
Enkele dagen hierna werden Hurricane, Royal Pink, Ronald in een oplossing van 30 gram per liter gezet. Deze vars. gaven hetzelfde beeld te
zien, met deze opmerking dat de lilatinten van Royal Pink en Ronald
op chrysal lichter leken, waarschijnlijk doordat de lintbloemen op de
oplossing nog „uitgroeien".
Enkelbloemige kleine chrysanten komen geheel uit, terwijl op. dat
moment bij de onbehandelde de bloempjes reeds krimpen.
De laatste proef met chrysanten op 2 November met de vars. Princess
Elisabeth en Printemps d'Amour gaf ook bij de chrysaloplossing weer
een wijder opengekomen en steviger bloem.
Bij Printemps d'Amour verkleurde de bloem iets lichter. Ook het blad
was steviger en veel beter dan bij controle.
38

Am. anjers
Behandelde anjers bleken op 15 gram chrysal per liter iets minder te
krimpen dan op controle, maar hiermee dienen nog enkele proeven genomen te worden.
Gerbera
Daar deze bloem van zichzelf reeds zeer houdbaar is, konden nog
geen belangrijke verschillen bij de behandeling opgemerkt worden.
Dahlia
Hiermee werd op 13 October een proef genomen met 15 gram chrysal
per liter. Opgezet werden Willy Flaton (wit), Gerne Hoek (rose), P a s separtout (rood) en Bishop of Llandaff (rood, donker hart). N a een
week waren de bloemen van 'Willy Flaton op controle slap en gelig, de
behandelde stonden nog stevig op de steel en waren zuiver wit, Gerrie
Hoek was zeer goed, ook de binnenste lintbloempjes waren uitgegroeid;
bij controle slap en licht verkleurd. Passepartout bleef zeer goed op kleur
in vergelijking met controle.
Bouvatdia
De hybriden Rosalinde, rose en Pink Giant op 20 December opgezet
in een oplossing van 15 gr. chrysal per liter, bleken na 14 dagen nog
uitstekend van kleur te zijn en stevig aan de takken zittende bloempjes en
volledig uitgekomen knoppen te hebben. De controle was toen reeds enige
dagen uitgevallen of slap.
Euphorbia

fulgens

Hierbij werden geen verschillen in houdbaarheid gevonden bij een
oplossing van 15 gr. chrysal per liter.
Samenvatting:
1. Over 't algemeen reageren bloemen m'et houtige of verhoutende
stengels het beste op de behandeling.
2. Rode en rose kleuren „verblauwen" niet en blijven goed op kleur.
Ook gele bloemen die neiging tot verbleken hebben, blijven beter op kleur.
3. Bloemblaadjes en het blad worden steviger; de bloem „groeit meer
uit".
4. De houdbaarheid van de bloemen wordt verhoogd.
5. De oplossing werd niet ververst, maar zo nodig werd vers water
bijgegoten, (bij het middel wordt aangeraden na 3 à 4 dagen de oplossing te verversen.)
6. Benodigde hoeveelheid welke tot nu toe als werkzaam gevonden
werd: 15 gr. per liter: Dahlia, rozen, Bouvardia. 30 gram per liter: chrysanten.
Proeven met andere bloemen zullen de juiste dosis moeten aanwijzen.
7. Om de opnamemogelijkheid te verhogen moeten de stelen schuin bijgesneden of gebroken en ingesneden worden.
8. Van vervuiling of sterke reuk van het water, waarin chrysal werd
opgelost werd niets bemerkt. Er blijft alleen een wit residu op de bodem
achter.
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GRONDONDERZOEK
VERSLAG DER LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN
over het jaar 1949
J. Croockewit

Volledig onderzoek
Voor volledig onderzoek werden na droging en verpakking naar het
Laboratorium te Naaldwijk verzonden 590 monsters,
waarvan 537 monsters ten behoeve van kwekers en tuinders en andere
belanghebbenden in het binnenland.
37
„
voor belanghebbenden in het buitenland (Frankrijk, Engeland, België, Duitsland).
16
„
voor de Proeftuin te Aalsmeer.
Voor wat de aard van de monsters betrof, waren er o.a. monsters van:
Brasemermeergrond, bladgrond, bosgrond, kasgrond, kuilgrond, potgrond,
seringenakkers, turfmolm, Wilnissergrond, compost, stalmest, Marbamest enz.
Voor wat het gewas betrof, had het onderzoek betrekking op de teelt
van: Adiantum, Anjer, Begonia, Cyclamen, Bouvardia, chrysant,
Freesia, Gerbera, Hortensia, Primula, gladiool, en andere bolgewassen,
Lathyrus, roos, sering, snijgroen enz.
Dit jaar werden ook de spoorelementen Magnesium en Mangaan en
bovendien op ons verzoek bij enkele Hortensiagronden ook de elementen
Aluminium en IJzer, te Naaldwijk in het onderzoek opgenomen.
Grondonderzoek

te Aalsmeer in 1949

T e Aalsmeer werden in totaal 440 monsters onderzocht en wel ten
behoeve van kwekers, instellingen, particuliere tuinders enz. 408 monsters
ten behoeve van de Proeftuin 32 monsters.
Van de 440 onderzochte monsters waren er:
4 welke alleen werden onderzocht op de pH,
388 welke alleen werden onderzocht op gloeirest en NaCl-gehalte,
48 welke onderzocht werden op gloeirest, NaCl-gehalte en p H .
De analyseuitkomsten waren bij de onderzochte monsters als volgt:
Kasgrondien 135 monsters.
Gloeirest %
0.03 t/m
0.16 t/m
0.31 t/m
0.46 t/m
0.61 t/m
1.01 t/m
meer dan

0.15
0.30
0.45
0.60
1.00
2.00
2.00

Aantal

NaCl %

Aantal

5
22
21
16
37
27
7

0.00 t/m 0.04
0.05 t/m 0.08
0.09 t/m 0.12
0.13 t/m 0.20
0.21 t/m 0.35
1.81

25
41
25
23
20
1

—

—

Hierbij bleken 48 monsters of 35,6 % van het totale aantal beneden de
schadelijke grens (aangenomen op 0,45 % gloeirest) te liggen wat gloeirest betreft en 25 monsters of 18,5 % van het totale aantal beneden de
schadelijke grens (aangenomen op 0,04 % NaCl) voor wat betreft het
keukenzoutgehalte.
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Potgronden en Potgrondmengsels.
Gloeirest %
0.03
0.16
0.31
0.46
0.61
1.01
meer

Aantal

t/m 0.15
t/m 0.30
t/m 0.45
t/m 0.60
t/m .1.00
t/m 2.00
dan 2.00

5
28
16
27
48
26
1

151 monsters.
NaCl
0.00 t/m 0.04
0.05 t/m 0.08
0.09 t/m 0.12
0.13 t/m 0.20
0.21 t/m 0.73

—
—,

Aantal
26
24
32
50
19

—
—

Bij 49 monsters o£ 32,5 % van het totale aantal waren de gloeirestpercentages goed. Bij de percentages voor het NaCl gehalte hadden 26
monsters of 17,2 % van het totale aantal een gunstig keukenzoutgehalte.
Baggermohn. 35 monsters.
Gloeirest %

Aantal

NaCl %

Aantal

0.29
0.35 t/m 0.45
0.46 t/m 0.60
0.61 t/m 1.00
1.01 t/m 1.63

1
3
4
20
7

0.00 t/m 0.02
0.05 t/m 0.08
0.09 t/m 0.12
0.13 t/m 0.20
0.21 t/m 0.82

3
6
8
10
8

Slechts bij 3 à 4 monsters werd een gunstig cijfer voor gloeirestgehalte en keukenzoutgehalte verkregen.
Bakgronden. 29 monsters.

0.08 t/m 0.15
0.16 t/m 0.30
0.31 t/m 0.45
0.46 t/m 0.59
0.65 t/m 0.97

Aantal

NaCl %

Aantal

6
8
11
2
2

0,00 t/m 0.04
0.05 t/m 0.08
0.11

24
4
1

—
—

—
—

Slechts 4 van de onderzochte monsters gaven een ongunstig te hoog
cijfer voor gloeirestgehalte, terwijl slechts 3 tot 4 monsters een te hoog
NaCl gehalte opleverden.
Buitengronden.

27 monsters.

Gloeirest %

Aantal

NaCl %

Aantal

0.00 t/m 0.15
0.16 t/m 0.27
0.42
0.46
0.61 t/m 1.00
1.15 t/m 1.44

4
9
1
1
9
3

0.00 t/m 0.04
0.05 t/m 0.08
0.09 t/m 0.12
0.13 t/m 0.20
0.33 t/m 0.56

9
7
4
5
2

—

—

Afzonderlijk dient nog te worden vermeld, de analyse-uitkomst van
een monster buitengrond en wel:
Horstermeergrond.

1 monster. Gloeirest 7,3 % NaCl 5,4 %.
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Kuilgrond. 16 monsters.
Gloeirest %

Aantal

NaCl %

Aantal

0.13—0.15
0.19—0.25
0.32 t/m 0.40
0.60 t/m 0.97
1.08 t/m 1.89

2
2
3
5
4

0.01 t/m 0.04
0.05 t/m 0.08
0.09 t/m 0.12
0.13 t/m 0.14
0.21 t/m 0.28

5
2
3
4
2

Beoordeeld naar gloeirest- en (of) NaCl gehalte, vallen slechts 5monsters binnen de schadelijke grens.
Turf molm, 14 monsters.
Gloeirest %

Aantal

.NaCl %

Aantal

0.12
0.16 t/m 0.33
0.34 t/m 0.45
0.62 t/m 0.86
1.32—1.64

1
4
4
3
2

0.00 t/m 0.04
0.05 t/m 0.08
0.18 t/m 0.20
0.25
0.64—0.76

2
6
3
1
2

De cijfers voor gloeirest- en keukenzoutgehalte zijn zeer uiteenlopend.
9 Monsters hebben een gloeirestgehalte beneden de schadelijke grens,
doch slechts 2 van de 14 monsters hebben een keukenzoutgehalte van
0.04 % of lager. De pH varieerde van 3,5—4,5.
Stalmest. 12 monsters.
Gloeirest %

Aantal

NaCl %

hoger dan 2
(2.20—6.00)

12

0.78 t/m 0.99
1.20 t/m 2.76

Aantal

Uit de zeer hoge cijfers voor gloeirest- en keukenzoutgehalte blijkt
wel, dat aanwending van stalmest in potgronden en kasgronden alleen
na analyse van het monster en beoordeling van de juiste vorm (goed verteerd) en de juiste hoeveelheid kan worden geadviseerd.
Compost. 5 monsters.
Gloeirest %

0.52
0.72—1.00
1.03—1.33

Aantal

NaCl %

1
2
2

0.04
0.05
0.06
0.18

Aantal

Ook bij compost kan de samenstelling zeer wisselen en zal alleen na
beoordeling van een verkregen analyse de juiste wijze van aanwending
kunnen worden geadviseerd.
Rioolslib. 1 monster.
Gloeirest 0,26 %. NaCl 0,03 %.
Dit monster gaf gunstige cijfers voor gloeirest- en keukenzoutgehalte
en het toepassen van rioolslib na een onderzoek op de samenstelling heeft
dan ook de aandacht en belangstelling.
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Wiïnissetgrond.

5 monsters.

Gloeirest %

Aantal

NaCl %

Aantal

0.02
0.06
0.08
0.05

0.53
0.55
0.70
0.90
0.91

Bladgrond. 2 monsters.
Gloeirest %

Aantal

NaCl %

Aantal

0.06
0.29

0.64
0.71

Alleen pH 4 monsters.
pH ± 4,5; 5—5,5 en ± 6—6,5.
Legmeergrond, 1 monster.
Gloeirest 0,45 %. NaCl 0,06 %.
Duinzand, 1 monster.
Gloeirest 0,02 %. NaCl 0,00—0,01 %.
Vliegas. 1 monster.
Gloeirest 0,33 %. NaCl 0,08 %.
G I E T W A T E R M O N S T E R S I N 1949
Het kanaal- en boezemwater te Aalsmeer en Aalsmeer-Oost, gaven in
de gevallen van onderzoek geen aanleiding tot het geven van een waarschuwing bij gebruik als giet- en sproeiwater, wegens een te hoog zoutgehalte of chloorgehalte.
In Februari deden zich gedurende enkele dagen van vorst en dientengevolge ijsvorming in de sloten en kanalen, enkele verschillen voor, variërende van 180—270 mg Chloorion per liter, doch dit verbeterde bij de
reeds invallende dooi en de cijfers werden weer normaal.
SLOOTWATERMONSTERS
Totaalzout 700—750 mg per liter.
Chloorion 110—200 mg Cl~ per liter.
WESTPLASMONSTERS
Februari 1949 monsters op 2 m diepte 170—180 mg Ch/liter.
monsters op 3 m diepte 180 mg Cl~/liter,
Leverde het onderzoek van de sloot- en welwatermonsters te Aalsmeer, ten behoeve van de kwekers verricht, overwegend gunstige cijfers
op, voor wat betreft het geringe gehalte aan totaalzout- en Chloorionenconcentratie, anders was dit met de watermonsters welke werden onderzocht ten behoeve van kwekers en instellingen buiten Aalsmeer.
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Bijv. een monster slootwater uit Amsterdam Noord 1816 mg Chloorion per liter.
Het Amstelwater en het daarmee in verbinding staande grond- en
slootwater leverden cijfers van 300—850 mg Ch/liter.
GIETWATERMONSTERS IN 1949
In vele gevallen van een te hoog zoutgehalte en Chlooriongehalte van
het sloot- of rivierwater, werd naast het gebruik van leidingwater overgegaan tot het gebruik van welwater, waarbij het welwater in die gevallen
soms slechts 85 mg Chloorion per liter of nog wel minder bleek te
bevatten.
Controle van het welwater voor het gebruik en het definitief aanbrengen van de welput en met tussenpozen controle op het zout en chlooriongehalte van dit welwater, werd dan echter steeds als noodzakelijk geadviseerd.
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