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VOORWOORD
Hierbijtreftudeuitgebreiderapportageaanoverhetbloemisterijpraktijkonderzoek,zoalsuitgevoerddoorhetPBNendeROC'sNoord-Nederland,
Rijnsburg,Vleuten,LentenHorst.IndevormvanhetPBN-jaarverslag1990
wordtopmeeralgemene,beknoptewijzegerapporteerdoverditonderzoek.
HetonderzoekprogrammadattengrondslagligtaanhethierbeschrevenonderzoekistotstandgekomeninnauwoverlegmetdeinhetbestuurvanhetPBN
vertegenwoordigde organisatiesuitdegeheleketenvanhetbloemisterijbedrijfsleven.
Zwaartepunt inhetonderzoekzijnopditogenblikdekwaliteitvanhet
produkt,waarbijophetPBNdeketen-aanpakuitgangspuntis,endekwaliteit
vanhetproduktieproces.Ditlaatstehoudtindateengeïntegreerdeaanpakvan
derelatieteeltenmilieuwordtgehanteerd.
Doorhetinstrumentvanadditionelefinanciering,zoweldoordeoverheid(uit
geldenvandeStructuurnotaLandbouwmetname)alsparticuliere instanties
(commissieSchikkingsgeldenReinwaterproces,Novem)isinhetmilieugerichte
onderzoekdecapaciteittijdelijkversterkt.
Ookopkwaliteitsgebiedkondenweditjaardoorextrasteunvanbedrijfsleven
(PVS)enoverheid (VKA)enkelebelangrijkeadditioneleactiviteitenontplooien.
Metingangvan1991hebbenPBNenPTGeengezamenlijkonderzoeksprogramma
glasgroenteenbloemisterijuitgebracht,waarmeetegelijkertijdhetprojectenbestandisgereorganiseerd.
Hetvolgendeverslagzalerdanookandersuitzien,enzaleenweerslagzijn
vandeversterkingvanhetonderzoekdoorintensieveresamenwerkingvande
beideproefstationsendeROC's.
Dr.A.J.Dop
Adjunct-directeurPBN
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PROJECTVERSLAGEN
Project14.Klimaatengroei(ThemaOptimaliseringteelt)
Projecthouder:Ir.J.V.M.Vogelezang
Inditprojectwordtaandachtbesteedaanderelatietussendediverse
klimaatfactorenopgroeienontwikkelingvandeplant.Doelvanhetonderzoek
istekomentoteenbeteresturingvanhetgewas,waardoordeteeltenproduktiemeerplanmatigkanverlopendannuhetgevalis.Binnenditprojectishet
afgelopenjaarveelaandachtbesteedaandeklimaatfactorentemperatuuren
licht.Uitgebreidonderzoeknaardeeffectenvanbodem-enluchttemperatuur
bijAlstroemeriaisditjaarvanstartgegaan.Bijpot-enperkplantenzijn
nieuwetemperatuurstrategieënuitgetestomdestrekkingsgroeilangsnatuurlijkewegtereduceren.Inhetonderzoeknaardetoepassingvanassimilatiebelichtingzijneffectenvanbelichtingsduurbijpotplantenonderzocht.Voorhet
gewasroosiseenmeerjarigeproefopgestart,waarineffectenvanbelichtingsduurenbelichtingssterktebekekenworden.Naastgenoemdeonderwerpenishet
afgelopenjaarookaandachtbesteedaanzomerklimaatbijpotplantenen
Cymbidium,geforceerdeluchtbewegingbijpotplanten,deproblematiekvande
zogenaamde 'wittebloemetjes'bijKalanchoëenverdroogdegroeipuntenbij
Spathiphyllumenderelatietussenpottemperatuurenontwikkelingvan
CylindrocladiumbijSpathiphyllum.Hetonderzoekbinnenditprojectisonderverdeeldindeelprojectendiehieronderinhetkortwordenbesproken.Het
onderzoekwerduitgevoerddoorBrigitteDriessen(ROCVleuten),LoesCuijpers
(PBN),MariskadeGraaf-vanderZande (PBN),AlbertKerssies (PBN),Geovan
Leeuwen(ROCKlazienaveen),PetervanOs (PBN),KarinvanSchijndel(IMAG),
HelmaVerberkt (ROCLenttot1-10-1990),ColindadeBeer(ROCLentvanaf
1-9-1990)enAnjavandeWiel(ROCHorst).
1401Substraat-enpottemperatuur
OnderzoeknaardemogelijkhedenvangrondkoelingbijAlstroemeriaheeftlaten
zien,datheteffectvankoelenindezomer(2-3Clagerebodemtemperatuur)
afhankelijkisvandecultivar.Inaanwezigheidvanstyromulwerdbij
'Flamengo'detotaleproduktie25%verhoogd,terwijlgrondkoelingbij
'Jubilee'alleenhetproduktieverloopbeïnvloedde.Bij'Jubilee'zorgdehet
strooienvanstyromulvoorgoederesultaten.Invervolgonderzoekwordenbij
driecultivarsdeeffectenvan(jaarrond)grondtemperaturenonderzochtbij
drieruimtetemperaturen,metalsdoelbloeiinductieen-realisatieverderte
optimaliseren (ROCHorstenROCKlazienaveen).
Hetuittestenvantablet-envloerverwarmingisvoortgezetmetdiversegroene
enbontepotplanten(ROCLent)enFicus(ROCKlazienaveen).InLentisdit
gecombineerdmethetwelofniettoepassenvanassimilatiebelichting.Bij
Pterishadalleenbelichtingeenpositiefeffectopdegroei,terwijlbij
Syngonium,CodiaeumenEpipremnumzowelbelichtingalstabletverwarmingeffect
hadden.TabletverwarmingwashetmeesteffectiefbijEpipremnum,terwijlbij
Codiaeumditjuistdebelichtingwas.NegatieveaspectenwarenhetdoorschietenvanderankenbijSyngoniumendevormingvanstugbladbijEpipremnum
doorhettoepassenvanassimilatiebelichting.BontheidvanCodiaeumwerd
bevorderddoorbelichting.Microklimaatmetingenhebbenlatenzien(ROC
Klazienaveen),datregelingvandevloerverwarmingopdepottemperatuureveneenseenverhogingvandeluchttemperatuurgeefttussenhetgewas;derelatieveluchtvochtigheidwerdverhoogdincombinatiemeteenhogegietfrequentie.

Groteverschilleningewasgroei,kwaliteitenhoudbaarheidzijnnietgeconstateerd.
1403Toepassingvanassimilatiebelichting
Oriënterendonderzoeknaardemogelijkhedenvanassimilatiebelichtingbij
BouvardiaenAlstroemeriaisditjaarbeëindigd (ProeftuinKlazienaveen).In
tegenstellingtotheteersteonderzoekjaar,wasbijBouvardiasprakevaneen
goedegewasstandonderdebelichting.Eenbelichtingssterktevan4,6W/m2gaf
60%produktieverhogingeneenbetereproduktkwaliteittenopzichtevande
onbelichtebehandeling.Verhogingvandebelichtingssterkteleiddeniettot
verdereproduktieverhoging.BijAlstroemeriaisdeproefinenkelvoudvoortgezet; ingrotelijnenkondenderesultatenvanheteersteonderzoekjaar
bevestigdworden.Metassimilatiebelichtingkondevoorjaarssneevervroegd
worden.Alleenbij 'PinkTriumph'werdeenproduktievoordeelvan19%behaald
overdegeheleonderzoekperiode (november-juli).
OpdeproeftuineninHorstenKlazienaveenisjanuari1990eenproefgestart
metroos,waarindriebelichtings<jterktenentweebelichtingsdurentoegepast
werdenmetalsdoelheteconomischoptimumtebepalen.Indezeproefwerden
tevenseenaantalonderstammenuitgetest.VanwegeeenaantastingdoorPhytophthoraopbeideproeftuinenisdezeproefalnadriekwartjaarbeëindigd.Een
identiekeproefisinweek51vanstartgegaanmetstek,Sturdu,Sturtrien
Multicalsuitgangsmateriaal.OpdeproeftuininLentzijnverschillende
belichtingsdurenonderzochtbijeenaantalpotplanten(belichtingssterkte6
W/m2).Aanvullendebelichtingtoteendaglengtevan20of22uurgaftelange
bloemstelenbijKalanchoë.OokdeinternodiënlengtevanFatshederanamtoebij
langerebelichtingsduren.Begoniawerddaarentegencompacterbijlangere
belichtingsduren.EffectenopdegroeiwarengeringbijBegoniaenKalanchoë,
bijFatshederawerddegroeipositiefbeïnvloedmettot20uuraanvullend
belichten.
1405Omgekeerdedag/nachttemperaturen
Intweeachtereenvolgendeproevenmetperkplanten (vroegeenlatevoorjaar)en
inéénproefmetbloeiendepotplanten(najaar)zijndrietemperatuurregimes
toegepast,namelijk13/21,16/18en18/16Cdag/nachttemperatuur (PBN).Het
toepassenvanomgekeerdedag/nachttemperatuuralsalternatievegroeiregulator
isalleengoedmogelijkinnajaar,winterenvroegevoorjaar;inandere
periodesishetnietmogelijkeenvoldoendelagedagtemperatuurterealiseren.
Effectenopplanthoogtezijnsterkgewasafhankelijk,variërendvangoed
(Impatiens,potchrysant),redelijk (Pelargonium,Fuchsia,Begonia),matig
(Kalanchoë)totslecht (Petunia).VoorPetuniaisdewatergifteenbelangrjke
groeiregulator.Eendag/nachtregimevan13/21CgafbijKalanchoëjuist
langerebloemstelen.OpdeproeftuininVleuteniseentemperatuurregimevan
16/22Cdag/nachtvergelekenmeteenstandaardregimevan18/18Cbij
Poinsettia.Hettoepassenvanomgedraaidedag/nachttemperatuurhadeengering
reducerendeffectopdelengtegroeitijdensdeeerste(vegetatieve)teeltfase.
Indienhetomgedraaidetemperatuurregimewerdtoegepasttijdensdetweede
(generatieve)teeltfase,werddeuitgroeivandebracteeënnegatiefbeïnvloed.
Inhetnajaarvan1990isdooronderzoekersvanhetProefstationoverdit
themaeenworkshopgeorganiseerd (Thermo-enphotomorphogenese).Afgesproken
ishetonderzoekaantemperatuuralsalternatievegroeiregulatorgezamenlijk
voorttezetten(Duitsland,Zweden,NoorwegenenNederland).

1406Zomerklimaat
Hetonderzoeknaardeeffectenvanverschillendeschermstrategieënbij
Cymbidiumisvoortgezet (PBN).Scheutgroeienknopaanlegwerdbevorderdinde
ongeschermdebehandeling.Deuitgroeivandebloemtakwerdgeremdindeongeschermdebehandeling,hoogstwaarschijnlijkdooreentehogekastemperatuur.
Doordetemperatuurbijdeuitgroeiendebloemtaklaagtehouden,doorlichtte
schermen(vanaf700W/m2straling)eneventueeltekrijten,kondeproduktie
metvierwekenvervroegdworden.EenlageECvan0,7 (tenopzichtevan1,2)
zorgdeindezeproefvooreenverhogingvandeproduktieeneenverbetering
vandekwaliteitvandebloemtak.
Doorgebruiktemakenvaneenhogedruk-mistsysteem,konderelatieveluchtvochtigheidoverdagzo'n15%verhoogdworden(ProeftuinLent).Hierdoorkan
bijhogereinstralingsniveausgeschermdworden,zondernadeligeeffectenop
hetklimaat.VerschilleningewasgroeiwarenbijCordylinegering.BijSpathiphyllumwerdeenbloeiverlatinggeconstateerdindienbijeenhogerinstralingsniveauwerdgeschermd.
1407Microklimaatbijpotplanten
Eentabletverwarmingssysteemmetgeforceerdeluchtbewegingisuitgetestmet
tweeproefgewassen (SaintpauliaenFicusbenjamina).Microklimaat-enluchtsnelheidsmetingenhebbenaangetoond,datdeaanwezigheidvantabletverwaring
indecontrole-situatiereedszorgdevooreenhoeveelheidluchtbewegingdie
gecorreleerdismethettemperatuurgradiëntbovenhettablet.Ophetgeventileerdetabletvarieerdedeluchtsnelheidsterkvanplaatstotplaats,waardoor
degelijkmatigheidvanhetmicroklimaatnadeligbeïnvloedwerd.Veronderstelde
positieveeffectenopgewasgroeienplantkwaliteitkondenniethardgemaakt
worden,ondanksdetochhoogingesteldegeforceerdeluchtbeweging.Investeringeningeforceerdeluchtbeweginglijkenvooralsnognietverantwoord.
1408Fysiogeneafwijkingeninrelatietotklimaat
Hetvoorkomenvan 'wittebloemetjes'bijKalanchoëlijkttemakentehebben
metverstoringenindeinternewaterhuishouding('rand'dooronvoldoende
calciuminstrekkendedelen).EffectenvanverschillendeverdampingsomstandighedenenworteltemperatuurzijnhetafgelopenjaarophetPBNonderzocht.In
eengelijktijdigeproefbijFidesResearch&BreedingBVzijnookeffectenvan
ECbekeken.IndeproefophetPBNisingéénvandebehandelingenhet
verschijnsel 'wittebloemetjes'opgetreden,ondanksextreme(continue)luchtvochtigheidscondities.BijFidesontstondinallebehandelingenschadedoor
'wittebloemetjes',ookindiebehandelingendieophetPBNgéénschadegaven.
Eenverklaringhiervooriswellichtgelegeninteeltsnelheiden/ofbemesting.
Vervolgonderzoekisinmiddelsopgezet.
Indezelfdeproef(PBN)isheteffectvanluchtvochtigheidenworteltemperatuuronderzochtophetverschijnselverdroogdegroeipuntenbijSpathiphyllum.
Geenenkelebehandelinggafhetschadebeeldtezienzoalsdatindepraktijk
voorkomt.Wélkoneenhogerv 'snachts(>95%)hetontstaanvanbladpuntjes
bij 'Luna'voorkomen.

1409Gewasbescherming inrelatietotklimaat
DeschimmelCylindrocladium spathiphyllikomtinNederlandsteedsmeervoor
alsziekteveroorzakerbijdepotplantSpathiphyllum.Zondermaatregelengaat
eenaangetasteplantdood.Uitvoorbereidendonderzoekisgeblekendatde
optimaletemperatuurvoorkiemingengroei,opeenkunstmatigevoedingsbodem,
ongeveer29Gisvoordezeschimmel.Nabesmettingvandeplantenineenkasexperimentwerdenplantenbijeenpottemperatuurvan24Chetsnelstziek;
lagerepottemperaturentot15CIcondenaantastingenechternietvoorkomen.Het
isdaaromnoodzakelijkdeteelttebeginnenmetziektevrijejongeplanten.Het
kasexperimentwordtin1991nogeenkeerherhaaldvoordatdefinitieveconclusieswordengetrokken.

Project15.Waterhuishouding enBemesting (ThemaOptimaliseringteelt)
Project44.Ontwikkelingentoetsinguitstootarmteeltsysteem
(ThemaTeeltsystemen)
Projecthouder:Dr.Ir.R.Baas
R.Baas,N.Straver,M.Warmenhoven,G.vanLeeuwen(ROCKlazienaveen),
A.v.d.Wiel (ROCHorst),B.Driessen(ROCVleuten),D.Krijger (ROCRijnsburg),W.Otten(DLOAIO),F.Buwalda (per1-9-90:stichtingReinwater)
Binnenhetdeelprojectlucht-enwaterhuishouding inhetwortelmilieu(1506)
werdveelaandachtgegevenaandeproblematischegroeivananjeropsubstraat.
OpROCVleutenwerdenverschillendesubstraten,substraatvormenenverschillendewatergeeffrequentiesbijstandaardanjeronderzocht (1506-8).Opvallend
wasdateenhogeremateenhogereproduktietotgevolghad,zelfsalshet
volumevandematgeringerwasdanvaneenlagere (enbredere)mat.Opde
voormaligeROCinVenlowerdonderzochtwatdeinvloedvanverschillende
watergeeffrequentieswasoptrosanjer 'Adelfie'geteeldopsteenwol (1506-4).
Hetbleekdatdehoogstewatergeeffrequentieeenhogereproduktie,eneen
geringervoorkomenvan'slappeplanten'totgevolghad.OphetPBNwerdverder
ingegaanopderolvansubstraatenzuurstofvoorzieningbijdevoor'slappe
planten'gevoeligetrosanjer 'Adelfie'(1506-6).Symptomenvanzuurstofgebrek
kondenindezeproefvastgesteldwordenalshetslapgaaninhetvoorjaarbij
toenemendeinstraling,engeringereproduktie (takgewicht,-lengteenscheuthergroei).
Aandachtwerdgegevenaanchrysantinverbandmetdenoodzaakindetoekomst
tekomentotgeslotenteelten 'losvandeondergrond'.HierbijwerdophetPBN
onderzoekgedaannaarvariantenvan 'substraatloze'eb-vloedsystemen.Ineen
eersteteeltbleekdatdezogenaamdecontinuvloedbehandelingenzuurstofgebrek
totgevolghadden (4404-1).Symptomenhiervanwarenlagereblad-,tak-en
wortelgewichten,lagerenutriëntengehalten (opdroge-stofbasis)enhogere
droge-stofpercentages.
Dezenegatieveeffectentradennietopbijbeluchtingvandevoedingsoplossing
indecontinuvloed-behandelingofbijeb/vloed-behandelingen.
NadeligeeffectenvanNaCl-accumulatieingeslotenteeltsystemenwerdbij
chrysantonderzocht (1509-2).Hetbleekdatalbij8mMNaCleensignificante
produktieafnameoptrad.
OpROCHorstwerdeeneersteproefuitgevoerdmeteenanderemaniervan
wortelbevochtiging,namelijkwortelbesproeiing (1506-11).Hierbijbleekdat

variatieinsproeitijdgeeneffecttotgevolghad,zodatdeminimalesproeitijdvan4secondenvoldoendebleektezijn.
Decontinuebepalingvanverdampingvangrondenplant (Ficus),endeinvloed
hiervanopzoutaccumulatieinpottenineb/vloed-systemenwerdonderzocht
(1507-1).Gemiddeldoverdeteeltbleekca.30%vandeverdampingviadepot
teverlopen.Dithadreedsbinnentweewekenzoutaccumulatietotgevolg.
BemestingsonderzoekbijpotplantenvondopROCNoord-Nederlandplaats.Hierbij
bleekdatwijzigingenindeK/Mg-verhoudingenindevoedingsoplossingbij
zowelPoinsettia (1508-8)alsbijSpathiphyllum (1508-5)geenbelangrijke
verschilleninproduktiedanwelkwaliteitopleverden.BijAzaleawerdeneveneensgeeneffectengevondenvanveranderingenindeN/K-ratiogedurendeeen
deelofgedurendedetotaleteelt(1508-7).
Bijpotchrysantwerdeengeringeteeltversnellingeneendonkerderbladkleur
gevondendoorverhogingvandeEC(1508-15).
BijPelargonium-cultivarswerdgewerktmetrelatiefhogeEC'salsmogelijk
alternatiefvoorremstoffen(1508-16).Ditbleekeengunstigeffecttehebben
doordathetplantgewichtgeringerwas,maardeplantontwikkelingnietverminderdwas.
BijHortensiaisonderzochtofeenverschilinECindelandfaseinvloedhad
ophetuiteindelijkeresultaat (1508-17).HoeweleenrelatiefhogereECmeer
bloeiwijzenindetrektotgevolghad,gingditweltenkostevande(gewenste)blauwkleuring.
BemestingsonderzoekbijdebuitengeteeldesnijbloemenCarthamus,Limonium,
SolidagoenDelphiniumvondopROCRijnsburgplaats (1508-3).BijverschillendeN-trappenbleek1kg/100m2zuivereNgoedtevoldoenbijLimoniumen
Carthamus,terwijl2kgNbijSolidagoenDelphiniumalsbestewerdbeoordeeld.DaarnaastleekbespuitingmetMn-chelaatbijCarthamusenmetMg-sulfaatbijDelphiniumbladverkleuringtegentegaan.
Project17.Beïnvloedingbloeienontwikkeling (ThemaOptimaliseringteelt)
Projecthouder:Dr.T.Blacquière
Doelvanditprojectiskennisteverzamelenvandeontwikkelingvanplanten,
envandemogelijkhedenomdaaringerichtintegrijpenentesturen.Ditis
vanbelangvoordeplanningvandeteelt,voorhetverkrijgenvanjaarrondbloeienvooreengoedespreidingvandeproduktieoverhetjaar.Sturingshandelingenindeteeltmoetenaangrijpenopdesturingsmechanismenindeplant,
maardoordeherkomstverschillentussenplantesoortenisde'afstelling'van
dezesturingsmechanismenookheelverschillend.Daardoorzijngevondenmogelijkhedenomtesturenbijéénsoortzelfsbijeenzeersterkverwanteandere
soortvaakweerniettoepasbaar.Omdemogelijkhedengoedtebenuttenmoeten
dezemechanismendaaromveelalvooriederesoortafzonderlijkwordenuitgezocht.
Hetonderzoekisingedeeldvolgensdeverschillendemethodenvanbeïnvloeding
vandesturingsmechanismen.Ditprojectverslagverslaatonderzoekdatheeft
plaatsgevondenophetProefstationvoordeBloemisterijinAalsmeer,opde
proeftuinteRijnsburg,deproeftuininLentenopdeproeftuinteHorst.Het
onderzoekwerdgedaandoordeonderzoekersJohanBakker,TjeerdBlacquière,
KarinBoogers,MariskadeGraaf-vanderZande,DikKrijger,PetervanOs,
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HelmaVerberktenAnjavandeWiel.
1701Mechanischebeïnvloeding
Maatregelenalsscheurenvanplanten,toppen,dieven,pluizen,snoeienen
afmaaienvallenindezerubriek.
BijhettelenvanBouvardiaopsteenwolkomenveelvoorlopersvoor,takkendie
eerderengroterzijndanderestendaardoormogelijkdeanderetakkeninhun
groeibeperken.Hettoppenvandezevoorlopershadgeeneffectophettotaal
aantaloogstbaretakken.Welwerdhetaantalzeerlangetakken(groterdan1
meter)ietsminder,enhetaantalkorte (50-70cm)wathoger.Hetaantal
takkenuitdemiddengroep (70-100cm)bleefgelijk(Aalsmeer).
1703Beïnvloedingmettemperatuur
Demogelijkhedenommettemperatuurdebloeitesturenwerdenonderzochtin
Venlo,RijnsburgenAalsmeer.
Hetonderzoeknaarbloeispreidingbij Paphiopedilum metbehulpvankouperiodes
werdvoortgezetenuitgebreidnaarenkeleAmerikaansehybriden (Aalsmeer).Ook
bij Vuylstekeara
X Cambria 'Plush'werdgetrachtdebloeitespreidenmetlage
temperaturen.Datluktenauwelijks,maarhettelenbijeenlagetemperatuur
gafweleenforseproduktieverhoging,terwijlookdekwaliteitvandebloemen
veelbeterwas.Ookhetvaasleven(metChrysal)vandekoelgeteeldebloemen
wasenkeledagenlanger(Aalsmeer).
Warmwaterbehandelingenvantweeuurbij43Cvanbuitengeteelde Astilbe
'Washington'gavenuiteindelijknauitplantenindekaseenbloeivervroeging
vantwintigdagen,terwijlookdeproduktiewerdverhoogd.Hetdaaropvolgende
jaarblekendezeplantendezelfdeproduktietehebbenalsonbehandelde;duser
wasgeennegatiefna-effect(Rijnsburg).
Bijdebuitenteeltvan Campanula glomerata wasdeproduktiein1990hoger
naarmatevroegerindezomervan1989wasgeplant,terwijltevensdetaklengte
groterwas.64losseplantenperm2gafveelmeeropbrengstdan16polletjes
vanvier (Horst).
Oogstspreidingbijdeteeltvan Trachelium ineentunnelbleekmogelijkdoor
deplantdatatevariëren.Deplantleeftijdbleekgeeneffecttehebben(leeftijdbijplantendertienenzeventienweken).Spreidingvandeoogsttot
septemberluktein1989en1990niet,alleswerdreedsinaugustusgeoogst,
misschiendoordetweewarmezomers.
1704Chemischebeïnvloeding
Morfogeneseenbloeivanplantenkunnenwordengemanipuleerddoorplantehormonen,doorchemische 'groeiregulatoren'dieindehormoonhuishoudingvande
planteningrijpen,endoordebemesting.Heteffectvanenkelecommerciële
middelen,dieingrijpenindegibberellinezuurhuishouding,opkwaliteiten
compactheidvan Acalypha hispida isonderzocht.Remmingvandegroeimet Bonzi
wasgoedmogelijk,maarhelaaswerdenookdebloeiareninhunlengtegroei
geremd (Lent).
Ookmetgibberellinezuurzelfkandeplantbehandeldworden.Meestalresulteertdatinextrastrekking,enheelvaakookinbloei.Bij Chrysanthemum
parthenium (Matricaria) werddelengtegroeiindezomerbevorderddoorenkele
bespuitingenmetgibberellinezuur (GA„).Devormvandebloemtroswerdechter
mindergoedenhetaantalbloemenietskleiner(Rijnsburg).
Bij Spathiphyllum 'Luna'en'Pallas'resulteerdeeenbespuitingmethoge

concentratiesGA,involledigebloei,metmeerdanéénbloemperplant.Er
tradenechtermisvormingenvandebloeiwijzeop.Volledigebloeiwaszowelin
hetvoorjaaralshetnajaarmogelijk.OokhettoedienenvanGA,aandepotkluitveroorzaaktebloei.Hetaantalmisvormingenentekleinebloeiwijzenwas
afhankelijkvandeconcentratieGA,envandegebruiktecultivar.'Pallas'
reageerdewatdatbetreftgevoeligerdan'Luna'.HetGA,hadgeeneffectopde
levensduur/houdbaarheidvandebloemen(Aalsmeer).
Sommige Spathiphyllum-rassen producerenergweinigzijscheuten,zodatmeerdan
éénplantperpotmoetwordengeplant.Metbenzyladenine (BA),aangegotenin
enkeleconcentratiesaandepotkluit,waseentoenamevanhetaantalzijscheutenmogelijk.Despreidingwasechtererggroot;veelbehandeldeplantenvertaktennogsteedsslecht,terwijlsommigeonbehandeldeplantenfraaigevuld
waren.Hetgebruiktemiddelheeftnoggeentoelatingvoordepotplantenteelt
(Aalsmeer).
1705Beïnvloedingdoordaglengte.StuurlichtI
Omdebloeivaneengewastekunnenspreidenenplannenoverhetseizoenis
hetnoodzakelijkkennisteverzamelenvandedaglengtegevoeligheidvanhet
gewas.In1990isdaglengteonderzoekgedaanaande1angedagplanten Trachelium
en Gypsophila, delange-kortedagplant Solidago enaandekortedagplanten Aster
en Boltonia.
Enkele Solidago-cultivars ontwikkeldenzichbijeendaglengtevanveertienuur
zowelvegetatiefalsgeneratief.Inallegevallenwerddevegetatievegroei
bevorderddoorlangedagen.Debloemontwikkelinggingsnellerbijkortedagen.
Ondankseenteeltversnellingblekenviersnedenperjaarniethaalbaar(Rijnsburg).
Dekritischedaglengte,diedaglengtewaarbijdeplantnognetmetmaximale
snelheidinbloeigaat,lagvoorAster ericoldes 'MonteCassino','DarkPink
Star','BlueButterfly', 'PinkButterfly'en'WhiteButterfly'allemaaltussen
detwaalfendertienuurdaglengte.Bijtwaalfuurwerdnogdezelfdesnelheid
bereiktalsbijelf,tienenzevenuur,bijdertienuurwerdhetduidelijk
langzamer,bijveertienuurzeertraag,terwijlbijzestienuurdeplanten
vegetatiefbleven.Dezerelatietussendaglengteenbloeisnelheidgoldzowel
vooreenkortedagperiodeinmei-juni,september-oktoberalsfebruari-maart,
alleenwasinjunidesnelheidoverdehelelinieietsgroter.De'Butterfly'-rassenbloeidensnellerdan'MonteCassino'en'DarkPinkStar'.Het
aantalbloemenpertaknamtoemettragerebloeisnelheden,datwilzeggenbij
de 'langere'kortedagen(dertien,somsveertienuur).Devergelijkingmethet
effectvantussenlichtdringtzichop(Aalsmeer).
Detoepasssingvanassimilatiebelichtingbij Aster resulteerdeinmeeren
zwaarderetakken.Debloembezettingwerdookveelbeter,zowelquaaantalals
verdelingoverdetak(Rijnsburg).
Dekortedagplant Boltonia latisquama bleefkorteralseersteenlangedagperiodewerdgegeven,ookstimuleerdedatdesnelheidvaninbloeikomen
tijdensdekortedagperiode.Eengetopteteeltbloeideééntotdriewekenlater
(Rijnsburg).
Doorvroegindeteeltvan Trachelium bijnameteennauitplanteneenperiode
vandriewekenkortedagentegeven,werddetaklengtebijoogstmeerdan
verdubbeld,terwijldeoogsttweewekenlaterbegon.Kortedagenhaddenminder
effectbijplantendienogindetraysstonden(Rijnsburg).
Bijdelangedagplant Gypsophila paniculata bleekineennajaarsteeltalleen
bloeioptetredenwanneerindenachtwerdbijbelichtmeteengloeilamp.Alle
anderelamptypeshaddengeeneffect:deplanten'blevenzitten'(Aalsmeer).
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1706Beïnvloedingdoordelichtkleur.StuurlichtII
Behalvevoordetijdsduurvanhetlichtzijnplantenookgevoeligvoorde
kleurvanhetlichtdatzeopvangen.Enkelezeerlichtkleur-gevoeligeprocessenzijnzaadkieming,strekkingsgroei,vertakkingenpigmentering.
Aangezienlichteffectheeftopstrekkingsgroeizoudatmogelijkhedenkunnen
biedenomdebehoefteaanremstoffentebeperken.Echterdelengtegroeivande
perkplanten Fuchsia, Petunia en Pelargonium werdnietgereduceerddoordagverlengingenmetroodlicht,enzelfsgestimuleerddoorgloeilampenblauwlicht.
Welwerddoorroodlichtdeteeltversneld,zodatdeeindlengtebijoogstwat
kleinerwasdanbijdedonker-controle(Aalsmeer).
1707Morfogenetischeneveneffectenvanassimilatiebelichting
Hetgebruikvanassimilatiebelichting indeglastuinbouwneemtzeersneltoe,
metnamebijdepotplantenenenkelesnijbloemen.Hethoofddoelvanassimilatiebelichtingishetverhogenvandeproduktieendekwaliteitindelichtarme
periodevanhetjaarviaeenhogerefotosynthese.Bijhettoepassenvanassimilatiebelichtingtredenechterheelveeleffectenopdielosstaanvande
fotosynthese,maarsamenhangenmetdebelichtingsduur,hettijdstipvan
belichtenenmethetvandaglichtafwijkendelichtspectrumvandegebruikte
lampen.Omtoteenefficiëntebenuttingvanassimilatiebelichting tekomenis
studievandezeeffectennoodzakelijk.
Bijroosisonderzoekgedaannaarheteffectvanhetlampspectrum (SON-TzonderblauwenHPI-T=metblauw)opdegroeienmorfogenesevanderozencultivars 'Sonia'en 'Frisco'.Dehuidmondjesvanderozensloten'snachtsniet
meernaenigewekenassimilatiebelichting.Erzijnenigeaanwijzingendatmeer
koolhydratenaccumulerenindeSON-T-planten(weinigblauw),terwijlditlager
bleefbijdeHPI-T-endecontroleplanten (Aalsmeer).
Project18.Automatiseringenmechaniseringteelt (ThemaTeeltsystemen)
Projecthouder:Ing.P.A.vanWeel
Deeerstestapinderichtingvanmechanisatie iseenteeltvanuniforme
Produktenineenpartij.Getrachtisomdoormiddelvanhetsorterenvan
Begoniastekkentekomentotverbeteringvandeuniformiteitvanhethalfwasenheteindprodukt.Daarvoorzijnvaneenpartijplantenmetbehulpvaneen
videocameraopnamengemaaktindedriegenoemdestadia.Vervolgensismeteen
computeraandehandvandezebeeldeneenaantalkenmerkenvandeplanten
berekend,zoalslengte,breedte,bladoppervlakenz.Helaaswasernauwelijks
eenrelatietevindentussendezekenmerkenindeverschillendeontwikkelingsstadia.Daardoorlijktsorterenvanhetstekopbasisvandedooronsgemeten
kenmerkennietteleidentoteengrotereuniformiteitvanheteindprodukt.
Waarschijnlijkishetchemischremmenhiervandeoorzaak.
Steedsmeerpotplantenbedrijvengaanoveropdeteeltopbetonvloeren.Vooral
bijlaagblijvendegewasseninkleinepottenzijndewerkomstandighedenbijdit
systeemnietoptimaaldoordatveelwerkzaamhedeningebuktehoudingmoet
wordenuitgevoerd.Hetisdusvangrootbelangomhetoprapenenneerzetten
vandepottentemechaniseren.Daardoorontstaattevensdemogelijkheidom
meerwerkzaamhedenindeschuuruittevoeren,waardewerkomstandigheden
beduidendbeterzijnensorteermachineskunnenwordeningezetomdeuniformi-
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teitvandepartijenteverbeteren.Pasdanzalookhetafleverenmeteen
opraapwagenkunnengaangebeuren.Omdathetafleverenveelaldemeestearbeid
kostendusookhetmeestebukwerkvereist,ishetbelangrijkomjuistdeze
handelingtemechaniseren.Omditallesmogelijktemakenzalereengoed
interntransportsysteemmoetenzijn.
Omdatonduidelijkishoehetinterntransportmoetaansluitenopeenopraapsysteem,iseenstudieuitgevoerdomdehaalbaarheidvaneenaantalsystemen
teberekenen.Daaruitbleekdateenneerzetmachinebijvoorkeurrijvoorrij
moethanterenomdeplantenindriehoeksverbandtekunnenneerzetten,waardoor
bijvoorbeeldbij13cm-pottenalgauw10%meerplantenindezelfderuimte
neergezetkunnenwordentenopzichtevanvierkantsverband.Dehogereopbrengstendaarvanwegenruimschootsoptegendeextraarbeidskostendoordelagere
capaciteitvandeneerzetmachine.Duidelijkisaangetoonddathetuitvoeren
vandewerkzaamhedenopeencentraleplaatseconomischverantwoord is.Het
daarvoorbenodigdetransportkanhetbestegebeurendoordeopraap/neerzetwagenalleenbinnendekaptelatentransporterenendeplantenviahethoofdpadaanenaftevoerenmeteenAGV (automatischgeleidvoertuig).Hetwerken
mettransportbandenisbeduidendduurderenminderflexibel.Opdeopraap/neerzetwagenkanhetbesteeenpersoonwordengeplaatstdiehetheleproces
bewaakt.Eenvolledigeautomatiseringdaarvan(robotisering)iszelfsop
groterebedrijven(3ha)nognietrendabel.

Project21.Bedrijfsplanning(ThemaEconomie)
Projecthouder:Drs.C.Ploeger(LEI)
Ditprojectheefttotdoelmederichtingtegevenaanhetbesluitvormingsprocesvandeondernemerindeglastuinbouw.Denadrukligtmeeropstrategischeentactischeplanningdanopoperationeleplanning.Erzijnbinnendit
projectdevolgendedeelprojectengedefinieerd.
2102Modelvoorarbeidsbegroting
2102-4 Analyse arbeidsdata

kleinbladige

Ficus

Ing.C.G.T.Uitermark
Degegevensvoorditprojectzijnineersteinstantieverzameldvoorproject
3501:Bedrijfsvergelijkendonderzoek.Geblekenisdatdekwaliteitvande
gegevensvoldoendeisvoorhetuitvoerenvaneenarbeidsanalyse,zodatproject
2102geenverderedoorgangvindt.
2103Bio-economischemodellenindeglastuinbouw
2103-1 Oriëntatie

op bio-economische

modellen

Drs.C.Ploeger
In1990isnietaanditprojectgewerkt.Deuitvoeringisnaarlaterdatum
verschoven.
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Project22.Uniformiteitenkwaliteituitgangsmateriaal
(ThemaUniformiteitenkwaliteituitgangsmmateriaal)
Projectleiders:Dr.Ir.W.Sytsema,Ir.M.deWilde
Deelprojectleiders:Ing.A.Kromwijk (PBN),Dr.Ir.W.Sytsema (PBN),
Ir.M.deWilde (NTS/PVS)
2205STUR-project
DebegeleidingvanditprojectisinhandenvanIng.A.Kromwijk.Inseptember
1990isdeeersteproefvanhetSTUR-projectafgesloten.Hetdoelvandeze
proefwashetselecterenvaneengoedeonderstamuiteengroepvanRosacanina
'Inermis'-zaailingeneneenaantalonderstammenafkomstiguitonderzoekvande
LandbouwuniversiteitinWageningen.Indeproefisaangetoonddatergrote
onderlingeverschillenbestaaninproduktieenkwaliteitendathogeproduktie
engoedekwaliteitweldegelijksamenkunnengaan.Uitde573onderstamklonen
zijnonderstammengeselecteerd,diezorgenvooreenhogereproduktieenbetere
kwaliteittenopzichtevandegemiddelde 'Inermis'-zetling.Waarschijnlijk
zijnditookgoedeonderstammenvooranderecultivarsenonderandereteeltomstandigheden.Omhiermeergegevensovertekrijgenvindenermomenteelparallelproevenplaats,waarindeonderstammenwordengetestmetanderecultivars
enonderandereteeltomstandigheden.In1991wordteentweedeproefgestart
waarinandereRosacanina-typenvergelekenwordenmetdebesteklonenuithet
vorigeonderzoek.
2205-U Stenten

van rozen

DituithetStur-projectvoortkomendeonderzoekwordtuitgevoerddoorIng.A.
Kromwijk.Hetonderzoeknaarhetoptimaliserenvandestentmethodeisin1990
voortgezet.Rozen-onderstammenkunnendoormiddelvanstentenvegetatiefen
losvandegrondvermeerderdworden.Bastaarderingbijdevermeerderingdoor
zaadenbesmettingmetaaltjesenPhytophthorakanvoorkomenworden.Inde
winterperiode1989-1990werdenbijhetstentenvanSonia 'SweetPromise'op
Rosacanina 'Inermis'-klonenbewortelingspercentagesbereikttotbovende80%
enzelfs90%.Metdestentlingengediptin0,5%RhizoponAA,gemengdmet
captanindeverhouding1:1,werdendebesteresultatenbereikt.Tussende
verschillendeonderstamklonentradenverschillenopinbewortelingspercentage.
Indezomerperiodewerdenderesultatennegatiefbeïnvloeddoorhetzachte
houtvandeonderstammen.Hetbewortelingspercentagevandestentlingennamin
oktober/novemberweertoetotbovende80%.Hethoutisindieperiodevoldoendeafgehard.Bijdestentproevenisvoornamelijkbovenhoutgebruiktvan
moerplantengeteeldindekas.
2206Sorterings-enselectiecriteriavooruniformiteit
Binnenditdeelprojectwordtgezochtnaarobjectievecriteria,waarmeede
uniformiteitvanhetuitgangsmateriaalverbeterdkanworden.
2206-17 Uitgangsmateriaal

van

Saintpaulia

InonderzoekvanIng.A.Kromwijkbleekhetvolgende.Eenprobleembijde
Saintpaulia-teeltishetuitgroeienvanmeerderevegetatievegroeipuntenin
plaatsvanéénhoofdgroeipunt.Hetontstaanvandezeplantenmetdubbele
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harteninplaatsvanplantenmeteenrozetvormkanonderanderebeïnvloed
wordendoorhetuitgangsmateriaal.Daaromwerdeenproefopgezetmeteenindelingvandestekkenopbasisvanhetgewichtnahetscheuren.Indegroepvan
dezwaarderestekkenwerdenminderplantenmetdubbelehartenwaargenomendan
indegroepmetdelichtere,kleinerestekken.Deverspeendichtheidvande
stekkennahetscheurenveroorzaaktekleineverschilleninhetaantalplanten
metdubbeleharten.Omnategaanofdezeverschillenbetrouwbaarzijnenom
deverschillenalsgevolgvandeverschilleninstekgroottebijhetscheuren
tebevestigen,wordtdeproefnogeenkeerherhaald.
2210Uitgangsmateriaalpotplanten
InditpraktijkonderzoekvanIr.M.deWildestaatcentraaldebeantwoording
vandevolgendeonderzoekvraag:
-watisdeinvloedvandetuinderenwatisdeinvloedvandeherkomstvan
hetuitgangsmateriaalophetteeltresultaat.
Afhankelijkvanhetsoortpotplantkunnendaaraanvullendeonderzoekvragen
bijkomen:
-welkekenmerkenvanheteindproduktzijnbruikbarecriteriaomverschillen
tussenherkomstenentuindersaanteduiden(meetmethode).
-inhoeverrezijnverschilleninteeltresultaatterugtekoppelenaaneigenschappenvanhetuitgangsmateriaal.
Bijminimaaldrie,hetliefstvierenmaximaalvijftuinderswordtvaneen
aantalherkomstenmateriaalopgepot.Naeenbepaaldeteeltduurwordeneindwaarnemingengedaan,die (indienmogelijk)teruggekoppeldwordenaanbeginwaarnemingen.Verschillentussentuindersentussenherkomstenkunnendan
wordengeanalyseerd.
2210-1 Begonia

'Rosanna'

Deteeltmethodevandetuinderheeftinvloedopdelengteenhetbloeitijdstip.Deherkomstkomtniettotuitdrukkingindelengte,maarwelinhet
bloeitijdstip.Dehomogeniteitvanhetteeltresultaatwordtverbeterdalsna
hetoppottendejongeplantjeswordengesorteerdnaargrootte.Grotestekken
gevengemiddeldgrotereplantendiegemiddeldeerderbloeien.Plantendiebij
deeindbeoordelinggemiddeldhetlangstzijnenheteerstebloeien,zijnook
voordebewortelinggemiddeldhetzwaarstestekgeweest.Andereeigenschappen
(diameterenlengtevanhetstek)spelengeenrolvanbetekenis.
2210-2 Dleffenbachia

'Tropic

Snow'

Lengteverschillentussenplantenafkomstiguitdezelfdepartijstek,worden
netalsbijdekleinbladigeDieffenbachia,vooreenbelangrijkdeelverklaard
doorverschilinstekgewicht.Naasthetstekgewichtzijndeteeltomstandighedenookbelangrijk.Dezelfdepartijsteklevertpertuindergemiddeldeen
verschillendeeindlengteenhomogeniteit.Herkomstverschillenzijnaanwezig,
maarwordenvoornamelijkbepaalddoorverschilinbegingewicht,enzijn
kleinerdandeverschillendieveroorzaaktwordendoordeteeltomstandigheden.
Metanderewoorden:detunderheefteengrotereinvloedopderelatiestekgewicht-eindlengtedandeherkomst.
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2210-3 Yucca

'Elephantipes'

Hetaantalscheutenendegemiddeldelengtevandescheutenzijnbruikbare
criteriaomverschillentussenherkomstenentuindersaanteduiden.Zowel
tuinderalsherkomsthebbeninvloedophetteeltresultaat.Gewicht,bovendiameter,onderdiameterenleeftijdhebbengeeninvloedophetteeltresultaat.De
veronderstellingdatjongerestammenmeerscheutenen/ofknoppenvormenisin
dezeproefnietbevestigd.
2210-4- Nephrolepis

'Teddy

Junior'

Deinvloedvandetuinderopheteindproduktisveelgroterdandeinvloedvan
deherkomst.Hetsorterenvanhetuitgangsmateriaal (naargrootte)heefteen
positieveinvloedopdehomogeniteitvanheteindprodukt.Hetmetenvande
lengtevolgens (inhetverslag)aangegevenmethodeenhettellenvanhetaantalbladerenperplantiseengoedemethodeomtuindersverschillenaante
tonen.Eind1990isereenherhalingopgezet.
2211 Kwaliteituitgangsmateriaalsering
InsamenwerkingmethetProefstationvoordeBoomkwekerijinBoskoopwordt
onderzoekgedaannaardekwaliteitvanweefselkweekplanteninvergelijkingmet
normaleopSyringavulgaris-zaailingengeënteplantenvanSyringavulgaris
'Mad.Stepman'.Daarbijzijnvanbelangdegroeisnelheid,debloemknopaanleg
endenoodzaakvangroeiremminginverbandmetdebloemknopaanleg.Ookzal
aandachtbesteedwordenaandeoorzakenvanhetafstervenvantakkenenhet
mogelijkaanwezigeverbandtussensnoeihoogteenbloemknopaanleg.
2211-1 Uitgangsmateriaal

sering

DitonderzoekwordtuitgevoerddoorDr.Ir.W.SytsemainsamenwerkingmetIng.
J.B.RuesinkophetPBinBoskoop.
OphetPBinBoskoopgeteeldeseringen,cv.'Mad.Stepman'uitPB-proef1011-5
wordeninjanuari1991geforceerdophetPBN.Zezijnvoorjaar1990hoogof
laaggesnoeidenverderopdenormalemaniervoordetrekgeteeld.Hetbetreft
invoorjaar1987ophetPBbeworteldestekkenvannormalegeënteplantenen
vanweefselkweekplanten,voortsuitdebuisopeigenwortelopgekweekteen
nietgestekteweefselkweekplantenenopdepraktijkmanieropzaailingvan
Syringavulgarisgeënteplanten.
2211-2 Gebruikswaarde

seringenonderstammen

DitonderzoekwordtuitgevoerddoorDr.Ir.W.SytsemainsamenwerkingmetIng.
J.B.ReusinkophetPBinBoskoop.
Eriseenbegingemaaktmetdevermeerderingvaneendrietalonderstammenin
deweefselkweek.HieropenopzaailingenvanSyringavulgariswordtlaterde
cv. 'Mad.Stepman'geëntofgeoculeerd.
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Project23.Gezondheiduitgangsmateriaal
(ThemaUniformiteitenkwaliteituitgangsmateriaal)
Projecthouder:Dr.Ir.H.J.vanTelgen
2302Detectievanplanteparasitaireorganismeninplantmateriaal
2302-1 en 2 Ontwikkeling
van een detectiemethode
voor Fusarium in Cyclamen en
anjers
Ing.A.Everink,Ir.A.Kerssies
DitprojectwordtuitgevoerdophetProefstationvoordeBloemisterijvoorde
NAKSenheeftalseerstedoelhetontwikkelenvaneensimpeleensnelledetectiemethodegebaseerdopisozymelektroforeseom Fysarium oxysporum f. sp.
cyclaminis tedetecterenineenbeginstadiumvandebesmettinginjonge
Cyclamen.
F. oxysporum f. sp. cyclaminis iseenbodempathogeendieknolrotenverwelking
vandeplantveroorzaakt.Nainfectievandeplantkanheteenlangetijd
durenvoordatdeplantsymptomenvanverwelkingvertoontdieveroorzaakt
wordendoordezeschimmel.
Detebeantwoordenvraaginditprojectisofhetmogelijkisommetbehulp
vanelektroforese Fusarium aantetonenvoordatdeplantsymptomenkrijgt.
Erisweinigbekendoverhetgebruikvanelektroforese-techniekenvoor
Cyclamenenvoorhetaantonenvanschimmelsineenplant.Erisdaarombegonnenmethetontwikkelenvaneeneenvoudigeextractiemethode.Alstoetsweefsel
zijnCyclamenknollengebruikt.HetfijnmalenvandeknolmetvloeibarestikstofeneenextractiebuffermetacetaatenpH5blekenhetmeestgeschiktvoor
deextractie.Nahettoepassenvandezeextractiemethodeisvoldoendeenzymactiviteitaanwezigomdeextractenteanalyserenmetbehulpvanelektroforese
zonderdatopzuiverennoodzakelijkis.
Knollenvangezondeenziekeplantenzijnvergeleken.Deknolextractenzijn
getestopactiviteitvanverschillendeisoenzymenomeenverschiltussende
extractenvandegezondeenziekeplantentevinden.Hiervoorzijnzieke
plantengebruikt,vieràvijfwekennainoculatiemet F. oxysporum f. sp.
cyclaminis, diesymptomenvanvergelingvandebladerenvertonen.
Degebruikteelektroforese-techniekisniet-denaturerendePolyacrylamidegel
elektroforeseofiso-elektrofocussing.
Devolgendeenzymenzijngetestopactiviteitindeextracten:
-a-D-galactosidase
-b-D-galactosidase
-b-D-glucosidase
-glutamaatoxaloacetaattransaminase
-leucineaminopeptidase
-endopolygalacturonase
-esterase
Voorsommigeenzymenwasactiviteitdetecteerbaar.Vooralleenzymengolddat
ergeenverschillentussendeenzympatronenvandegezondeenziekeplanten
waren,maareenverschilinintensiteitvandeisozymbanden.Hetenzym
esterasemet1-naphthyl-acetaatalssubstraattoondehetmeesteperspectief
voorverderonderzoek,omdatditenzyumdemeesteactiviteitendemeeste
verschillentoondeindegelstussenziekengezond.
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Eenverbandtussendeaanwezigheidofafwezigheidvandeziekte,veroorzaakt
door F. oxysporum f. sp. cyclaminis, indeknollenendeaanwezigheidvan
bepaaldeisozymbandenindegelsisnietgevonden.Daaromisdetoepasbaarheid
vandeknolalstoetsweefselnietverderonderzocht.
UiteeneerderonderzoekophetP.B.N,metanjerbleekdat Fusarium oxysporum
aanwezigisindewortelsvandeplantnainoculatie.Alsdeinfectiebegint
indewortels,danzaldeeersteresponsvandeenzymenwaarschijnlijkookin
dewortelszijn.Deontwikkelingvandeextractiemethodeenelektroforesemethodeisdaaromvoortgezetmetdewortelsinplaatsvandeknol.
Deextractiemethodevandeknolwordttoegepastvoordewortelsenisuitgebreidmethetsteriliserenvandewortelsinethanolomeenfoutpositieve
reactietevoorkomenvandeschimmelaandebuitenzijdevandewortels.
Vervolgenszijndewortelextractengetestopenzym-activiteit.Alseerste
enzymisesterasegetestmet1-naphthylacetaatalssubstraatnaelektroforese
onderniet-denaturerendecondities.
NadathetpercentagePolyacrylamideverhoogdwastothetmaximum,werdeen
duidelijkverschilwaarneembaarindeisozympatronen.Hetesterasepatroonvan
dewortelsvandeziekeplantenvertoonteenextraisozymbandinvergelijking
methetpatroonvandewortelsvandegezondeplant.Ditextraenzymbandje
heefteenlaagmolecuulgewichtinvergelijkingmetdeandereesterase
isozymen.
Ditextraenzym-bandjeroeptdevolgendevragenop:
-IsergenetischevariatietussendeverschillendecultivarsvanCyclamenen
binneneencultivar?Zoja,kandithetresultaatvandedetectie-methode
beïnvloeden?
-Ishetgevondenverschilinisozympatroontussenziekengezondreproduceerbaar?Hoesnelnainoculatiekanditisozymbandjeaangetoondworden?
-Isditpatroonspecifiekvoor F. oxysporum f. sp. cyclaminis inCyclamen?
-Watisdeinvloedvanverschilleninpathogeniteitvanverschillende
Fusarium-isolatenopdetoepasbaarheidvanelektroforesealsdetectietechniek?
-AlsditpatroonspecifiekisvoordeinteractietussenCyclamenen Fusarium,
ishetinteressantomuittezoekenwelkorganismeditenzymproduceert?
Vandeeerstedrieitemszijnenkeleresultatentevermelden.
Ad1.Heteerstepuntbetreftdenatuurlijkevariatievanesterase-patronenin
Cyclamen-cultivars.
Veelvariatiekaneennegatiefeffecthebbenopdedetectievanhetextra
enzymbandje.Nahetscreenenmetbehulpvanelektroforesevaneenaantal
plantenvanééncultivareneenaantalplantenvanverschillendecultivars
blijktdaterwelvariatieindepatronenwas,maarinhetgebiedvanhet
extrabandjewerdingezondeplantengeenesterase-activiteitgevonden.
Ad2.Hoesnelnainoculatievandeplantkanhetextraenzymbandjeaangetoond
worden?Ditisondermeerafhankelijkvandesporenhoeveelheidbijinoculatie
endemethodevaninoculeren.Bijhetvolgenvandeontwikkelingvande
schimmel,indetiid,vanafhetmomentvaninoculatie,blijktdatbijeenhoge
sporendosisvan10 sporenperml,ditenzymbandjeviertotvijfdagenna
inoculatiekanwordenaangetoond.Geïnoculeerdwordtdoordewortelseenhalf
uurindesporensuspensietehangen.Vervolgenswordendeplantenopgepotin
gestoomdegrond.
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Hetextraisozymbandjekanaangetoondwordenophetmomentdatdeplanternog
gezonduitzietenhetnognietmogelijkisFusariumuitdeknolteisoleren.
Uitdezeproevenisgeblekendathetverkregenenzympatroonvanextractenvan
ziekeengezondewortelsgoedreproduceerbaaris.
Ad3.Vervolgenszijnexperimentenuitgevoerdomteonderzoekenofditesterasepatroonspecifiekisvoor F. oxysporxxm f. sp. cyclaminis. Esterasepatronen
vanveroorzakersvanverschillendewortel-enknolaantastingenzijnvergeleken.
Devolgendepathogenenzijnonderzocht:
Deschimmels Cylindrocarpon
destructans
Thielaviopsis
basicola
Debacteriën Erwinia

Erwinia

carotovora

en

chrysanthemi

Eenweeknainoculatievandeplantenmetdeverschillendemicro-organismen
zijnvanelkebehandelingtweeplantengenomen.Vandezeplantenzijnde
wortelsgebruiktomdoormiddelvanelektroforeseeenenzympatroontemaken.
Dezeplantenzagenernoggezonduit.Naelektroforesewasopdegeldeextra
enzymbandinextractenvanmet F. oxysporum f. sp. cyclaminis geïnoculeerde
plantendetecteerbaar.Deextractenvanmet Cylindrocarpon ofmet
Thielaviopsis geïnoculeerdeplantenvertoondendezeextraenzym-activiteitniet.Extractenvanmet Erwinia geïnoculeerdeplantentoondeneensterkverminderde
esterase-activiteit,dienietvergelijkbaarwasmethetdoor F. oxysporum f.
sp. cyclaminis geïnduceerdepatroon.Tevenswashetextrabandjenietaanwezig.Tweewekennainoculatieonstondenopdegeldezelfdepatronen.
TercontrolezijndeknollenvandezeCyclameninformalineuitwendiggesteriliseerdenuitgelegdopeenPDA-voedingsbodem.Uitdezeknollenwerd Fusarium
geïsoleerduitmetFusariumgeïnoculeerdeplantenen Cylindrocarpon uitmet
Cylindrocarpon geïnoculeerdeplanten.Bijdezecontrolegroeide
Thielaviopsis
nietuitopPDA.
Hetlijktdusdathetextraexterasebandjespecifiekisvoor F. oxysporum
sp. cyclaminis inCyclamen.

f.

Deresultatenzijntotnutoeveelbelovend.Devolgendeonderwerpenmoetennog
onderzochtworden.
-Erzijnverschillengevondeninpathogeniteittussenverschillendeisolaten
vanFusariumoxysporumf.sp.cyclaminis.Uitenkeleproeventotnuttoe
lijkthetdatisolatendieweinigofnietpathogeenzijn,hetzelfdepatroon
inducerenalspathogèneisolaten,maardriewekennainoculatieverdwijnt
hetextraenzymbandje.Onderzochtmoetwordenoferniet-ofweinigpathogènevormenvan F. oxysporum f. sp. cyclaminis voorkomenenwathuninvloed
isopdebruikbaarheidvanelektroforesealsdetectiemethodevoor Fusarium.
OokmoetbekekenwordenofnainoculatievanCyclamenmetandere Fusarium f.
spp. hetzelfdeisozympatroongeïnduceerdwordtalsdoor F. oxysporum f. sp.
cyclaminis.
-Eenanderonderwerpisdeproduktievanhetesterase-enzym.Omdatditbandje
specifieklijktvoordeinteractietussenCyclamenen Fusarium ishet
interessantuittezoekenwelkorganisme-deplantofdeschimmel-verantwoordelijkisvoordeproduktievanditenzym.
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SamenvattingvoorhetonderzoekaanCyclamen.
Opditmomentishetmogelijkeenverschiltedetecterentussenplantengeïnoculeerdmet Fusarium engezondeplanten.Ditverschilkangedetecteerdworden
doorhetgebruikvaneensimpeleextractiemethode,niet-denaturerendePAGEen
hetkleurenvandegelsopesterase-activiteit.Hetgeïnduceerdepatroonlijkt
specifiekvoor F. oxysporwn f. sp.
cyclaminis.
Tevensisonlangsbegonnenmetdeontwikkelingvaneendetectiemethodevoor F.
oxysporum f. sp. dianthi inanjer.Ditonderzoekwordtuitgevoerdaandehand
vanderesultatenverkregenuithetonderzoekaanCyclamen.Erwordtopdit
momentaandachtbesteedaandeontwikkelingvaneenextractie-methodeenhet
uitzoekenvanhetmeestgeschiktetoetsweefselvandeanjer.Hierbijwordt
meteengezochtnaareenbruikbaarenzymendebijbehorendeelektroforesetechniek.

Project24.Kwaliteitbijinvivovermeerdering (ThemaVermeerdering)
Projectleider:Dr.Ir.W.Sytsema
Onderzoeker:Dr.Ir.W.Sytsema
2402-1 Stekken

van de rozenonderstam

'Inermis'

IndezeproefvanDr.Ir.W.Sytsemaisverdergewerktaanonderzoekoverhet
stekkenvanonderstammenvanroos.InhetbijzonderisgewerktmettweeselectiesvanRosacanina 'Inermis',afkomstiguithetStur-project.
Bladisnoodzakelijkvoordebeworteling.Uitgaandevaneenstekmettwee
knopenwordtdebestebewortelingverkregenalstweebladenaanwezigzijn,
gevolgddoorstekkenwaarhetbovenstebladalleenaanwezigis.Mindergoed
wordthetresultaatalsalleenhetonderstebladaanwezigis,terwijlzonder
bladdestekkennietbewortelen.ToevoegenvanCaptanaanhetIBA-stekpoeder
verbetertdebeworteling.Snijdenschuindoordeknooplijkteenietsbeter
effecttehebbendansnijdenvlakonderdeknoop.Deinvloedvanroodlicht,
alofnietgemengdmetinfrarood,isnognietduidelijk.
Buitengeteeldsteklijdtsterkaanbladvaltijdensdebewortelingengeeft
daardoorslechteresultaten.
Project25.Uniformiteitbijinvitrovermeerdering
(ThemaUniformiteitenkwaliteituitgangsmateriaal)
Projecthouder:Dr.Ir.H.J.vanTelgen
2501Fenotypischeengenotypischestabiliteitvan in vitro geproduceerde
planten
Onderzoekers:H.BoumanenG.J.deKlerk
Bijregeneratievanplantenuitniet-meristematischecellentreedtvaaksomaklonalevariatie (s.v.)op:doormutatiesisdegeregenereerdeplantafwijkend
vandemoederplant.Daarnaastkunnenbijweefselkweekepigenetische (=nieterfelijke)afwijkingentenopzichtevandeoorspronkelijkeplantvoorkomen.
Hetdoelvanhetonderzoekisdezeafwijkingentegentegaan.Hiertoewordt
heteffectvanuitwendige (cultuurcondities)eninwendigefactoren(genotype,
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uitgangsmateriaal)opdematevanvariatieonderzocht.
Voorditonderzoekisineersteinstantieeengoedetoetsops.v.nodig.In
hetin1990verschenenoverzichtsartikelzijndeverschillendemogelijkheden
kritischbeschouwd,wattotdeconclusieleiddedaternoggeenbetrouwbare,
snelleenmakkelijkuitvoerbaremeetmethodebestaat.Welgeefthetartikeleen
mogelijkheidaanomdoormetingvanverschuivingenindewaardevandevariatiecoëfficiëntvooreenkwantitatieveparameter,des.v. tebepalen(ziehieronder).
Alsmodelgewaswordt Begonia x hiemalis cv.'SchwabenlandRot'gebruikt.
Regeneratievanplantjeswerdviatweewegenbereikt:
1.directeknopvormingopbladexplantatenopeeninductiemedium;
2.knopinductienaeencallustussenfase,watopverschillendemanieren
geïnduceerdengekweektwas.
Eénmogelijkheidoms.v. tebepalenishetvaststellenvanafwijkingenin
isoenzympatronen,welkemethodeinonsgevalnietsuccesvolwasbijperoxidases,zurefosfatasesenesterases.Andereenzymendienoginaanmerking
komenzijn(nog)nietgeprobeerd.Eentweedeopmoleculairniveaumetende
methodeisdedirectebepalingvanveranderingeninhetDNAviahetaantonen
vanRFLP'smetgeschiktDNA-probes.Hetkomendjaarzalhiermeeeenbegin
gemaaktworden.ErzijnechternoggeenaanwijzingendatallevariatiesinDNA
directgecorreleerdzijnmetfenotypischeafwijkingen.Welkandezemethode
mutatiedrukaantonen,diebijlangeraanhoudenofintensiveringdekansop
s.v.zoudoentoenemen.
Dehierbovengenoemdemethodedies.v.opfenotypischniveaumeet,isalin
eeneersteproefopzettoegepast.Despreidingindevariatievanbladvormwas
groterbijviacallusgeïnduceerdeplantendanbijplantenverkregenvia
directeknopvorming.Verderbleekdatinductievanplantenopkunstmatig
verouderdebladexplantaten (opBAP-voedingsbodembewaardinhetdonkergedurendedrietotviermaanden)ookeenverhoogdevariatiecoëfficiënt totgevolg
had.Demethodezalverdergebruiktwordenomdes.v. temeteninpopulaties
plantendiegeïnduceerdwordenopcallusculturendiezeerverschillendzijn
quaouderdom (enkelenualca.driejaar),hormoongehaltesindevoedingsbodem,cyclustijd,endergelijke.
Viakunstmatigeinductievanvariatiemetbehulpvanethylmethaansulfonaat
(EMS)kondenwijgeenduidelijkeverhogingvandecoëfficiëntvanvariatie
vindentenopzichtevancallus-geïnduceerdeplanten.Vooraldehoopopeen
dosis-responseffectbleekineeneersteexperimentijdel.Ditexperimentzal
echterinietsanderevormherhaaldworden.
Incelsuspensiekwekenkanheteffectvanweefselkweekomstandighedenhetbest
bestudeerdworden.OnzepogingenomeensupensiecultuurvandezeBegoniacultivaroptezettenzijnechternognietgelukt;eencalluskweekinvloeibaarmediumblijftgrotere,intaktestukkencallusleveren.Welishet
interessantomindetoekomstdeplantjesdiehieruitgeregenereerdzullen
wordentetestenophunvariabiliteit,temeerdaardezecallusculturengoed
groeienopalleeneenauxine (2,4-D),terwijldecalliopeenvastebodem
daarnaasteencytokininenodighebbenvoorhungroei.
Metdebestuderingvandegenetischeachtergrondvans.v. iseenvoorzichtig
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begingemaaktdoorvanzesanderecultivarsplantjesteinducerendirectop
bladenviaeencallusfase.Hierbijtredentijdensdeinductiealinteressante
verschillenop:oponsstandaardscheutinductiemediumisereengrootverschil
inrespons,hoewelallenakorteoflangeretijdtotplantvormingovergingen.
Hetgeïnduceerdecallusverschiltsterkvancultivartotcultivarenerzijds
eenzeersnelgroeiend,organogeencallus,anderzijdseenlangzaamgroeiend
callusdatnogniettotscheutinductiegebrachtkonworden.
Onsvoornemenomook Pelargonium inditonderzoektebetrekkenisnietdoorgegaandoordatnaderestudieenni3uweberichtenvorigeoptimistischegeluiden
watvoorbarigmaaktenwatbetreftdegeschiktheidvangeraniumvooronsonderzoek.

Project26.Methodiekontwikkelingweefselkweek (ThemaVermeerdering)
Projecthouder:Dr.Ir.H.J.vanTelgen
2602MethodiekontwikkelingCyclamen
Dr.Ir.H.J.vanTelgen,Ing.A.vanMil-Vieveen
Deproevenmetbetrekkingtotdoorvermeerderingviaeencallustussenfasezijn
in1990beëindigd.Hoeweleensnelgroeiendecalluscultuurwerdverkregen,die
ookbijlangerecultuurtijd (totdriemaanden)nogeengoederegeneratievertoonde,bleekdekwaliteitvandegeregenereerdescheutenzeerslechttezijn.
Ertradveelvitrificatieopenookwarenvelescheutenmisvormd.Eenmaal
gevitrificeerdescheutenhersteldennietopvastmedium.Regeneratieopvast
mediumbleeknietmogelijk.
Laterinhetjaarzijnproevengestartomteonderzoekenofhetmogelijkisom
Cyclamendoortevermeerderenviaeenmethodevanokselknopvermeerdering.Voor
dezeexperimentenisgebruikgemaaktvan in vitro zaailingenvan'Vuurbaak',
'MiniSwiss','MarieMignon'en'PastelCompacta'.Opdiemanierkondenvoldoendeaantallenschoneplantjesverkregenworden.
Bijkleineplantjeswaarbijhetonderstedeelvandeknolwasverwijderd
werdenverschillendehormoonbehandelingenuitgevoerd.Hoewelderesponsper
selectieverschillendwas,bleekhetmetBAPmogelijkderustendeokselknoppen
binnenhetoorspronkelijkebladrozetvanhethoofdgroeipunttelatenuitlopen.
Toepassingvangibberellinenbleekvooraleffecttehebbenopdebladsteelstrekking,maarnietophetaantalokselknoppendatuitliep.Opvallendwasdat
dezelfderesponsmetGA4+7reedsbijeenlOOxlagereconcentratiewordt
bereiktdanmetGA,.Hetligtindebedoelingdezelijnin1991verderte
exploreren.Mogelijkzouditkunnenleidentoteencombi-vermeerderingsmethode
alsbij Anthurium: inductievanadventiefplantjesopbladcallusendoorvermeerderingvangeselecteerdeplantjesviaokselknop-uitloop.

Inductie van nieuwe plantjes,

beworteling en knolvorming in

vitro

Inhetafgelopenjaarzijneenaantalproevenuit1989herhaald.Omdeknolvorming in vitro te bestuderen,werdenopnieuwplantjesopbladcallusgeïnduceerd.Ooknubleekweereensterkeseizoens-engenotypischeinvloedopde
regeneratie.Inhetvoorjaarwasereenaanzienlijklagerebesmettingdan
laterinhetjaar.Bovendienwasereenbetereinductievanplantjes,metname
bij 'Pastel'.'Vuurbaak'reageerdezeerslecht,hoewelhormoonconcentraties
werdengebruiktdieinhetverledenwelgoederesultatenhaddenopgeleverdbij
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andere 'Vuurbaak'-planten.Blijkbaarisdegenotypischevariatiemetbetrekkingtotregeneratiebinnenhethandelssortiment'Vuurbaak'tochnogbehoorlijkgroot.Plantjesdieernormaaluitzagenwerdenbeworteldop0,5NAAenna
bewortelingovergezetnaarknolinducerendmedium (hoogsucrose,lagezoutsterkte,geenBA).Omdatineeneerderexperimentgeblekenwasdatbij25Cde
plantjesafstierven,werdnugetrachtknolvormingteinducerenbij20C.In
geenenkelexperimentwerdechterknolvorminggevonden.Weltradbladverdrogingop.Deplantjesuitditexperimentzijninmiddelsovergebrachtnaargrond
enafgehard.Zijzulleninhunverdereontwikkelinggevolgdwordenomtezien
ofingrondhetvermogentotknolvormingterugkeertofniet.
2603VermijdingtoxiciteitDelphinium
Dr.Ir.H.J.vanTelgen
Doortijdgebrekisinhetverslagjaaraanditprojectgeenonderzoekgedaan.
Debasisvermeerderingsmethodedieontwikkeldwas,isinmiddelsterbeschikking
gesteldvanhetweefselkweekbedrijfsleven.Vanwegedeherformuleringvanhet
COWT-onderzoekisbeslotenditprojecttebeëindigen.Medebepalendhiervoor
wasdatdeindrukbestaatdatdeproblemenmmetuitscheidingsterkgewasafhankelijkzijn,maarookwatbetreftonderzoekaanpaknogalongrijpbaarzijn.
2605MethodiekontwikkelingMarantaceae
Ing.A.vanMil-Vieveen,Dr.Ir.H.J.vanTelgen
In1990zijnnogenkeleafsluitendeexperimentengedaanmetbetrekkingtot
vermeerderingsfactorenenbeworteling/afharding.Watbetreftdevermeerdering
isonderzochtofdevermeerderingsfactorverhoogdkanwordendoorhetgebruik
vanauxine-transportremmers,hetafsnijdenvandejongebladerenofdonkerperioden.Ingeenvandeverschillendeexperimentenwerdeensignificanteverbeteringtenopzichtevandestandaardvermeerderingsmethodegevonden;vaakleken
dediversebehandelingenjuistslechtertewerken.
Uitdebewortelingsproevenbleekdatvitroplantjesvan Calathea ornata ook
buitendebuiszeergoedtebewortelenzijn.Dehierbijgebruiktemethodewas
omonbeworteldeplantjesdirectuitdebuisinsteenwolplugjestezetten.Deze
plugjeswarenvantevorengespoeldmeteenlOxverdundeoplossingvanMSvoedingszouten,pH5,2.Naplantingwerdendetraysineenplastictentmet
nevelinstallatiegezetineenkasmeteeningesteldetemperatuurvan22C.
Gebruikvaneenspeciaalbewortelingshormoon(IBA)bleeknietnoodzakelijk.
Ookdirectoverbrengenvanbuisnaarstekgrondleverdezeergoedebeworteling.
Bewortelingspercentagesnavierwekenbedroegen60%(stekgrond),65%(agarcontrole)en75%(steenwolplug);naachtweken78%(agarcontrole)tot92%
(stekgrondenplug).Ditlaatsteverschilwaswelsignificant.
Voorbewortelingexvitrobleekhetnoodzakelijkdatdeplantjestenminsteéén
goedontwikkeldbladbezitten.Voorbewortelinginvitrowasdatnietnoodzakelijk;vermoedelijkzorgtdetoegevoegdesuikerdanvoordebenodigde
energie.Zondersuikervondinagargeenbewortelingplaats.
Tijdensdebewortelingondernevelvondgelijktijdigvormingvannieuwblad
plaats.Ditnieuwebladheeftduidelijkeenanderestructuurdanhet in vitro
gevormdeblad.Nadatmetluchtenisbegonnensterfthet vitro bladzeersnel
af.Ditkandusbehoorlijkeconsequentieshebbenvoordeafhardingsprocedure
van in vitro beworteldeplantjes,waarbijtijdensdebewortelingsperiode
immersgeennieuwbladisgevormd.
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Indeproefwerdenzowelenkelescheutenalsscheutenmetzijknoppen
(clusters)beworteld.Hoewelergeensignificantverschilinbewortelingspercentagebleektezijn,blekentijdensdebeworteling/afhardingwelallezijknoppenaftesterven.Hetbewortelenvanclustersmetdebedoelingomhierna
snellervollereplantjestekrijgenheeftdusgeenzin.
Hiermeeisdeprotocolontwikkelingbij Marantaceae afgesloten.Hetnogaanwezigemateriaalistegeneengeringevergoedingterbeschikkinggesteldvanhet
weefselkweekbedrijfsleven.
2605Methodiekontwikkelingnieuwegewassen
Dr.Ir.H.J.vanTelgen
Erisopnieuweenpoginggedaan Elaeocarpus reticulatus
inweefselkweekte
brengen.Hiervoorwerdenscheutjesgebruiktdienadevoorjaarsbloeinieuw
gevormdwaren.Deverontreinigingwasduidelijklagerendeplantjesgroeiden
aanvankelijkookweluit.Naenkelewekenstopteechterdegroeientradbladvalentopnecroseop.Hetwasinmiddelswelgelukt in vivo ondernevelenmet
bijbelichtingenigestekkentebewortelen,zodatgeenverderevitroexperimentengedaanzijn.
Project 27.Beoordelingsonderzoekvoorrassen (ThemaGebruikswaarde)
Projecthouder:Ir.A.deGelder
Begin1990isdeverantwoordelijkheidvoordeuitvoeringvanhetgebruikswaardeonderzoekovergedragenvanhetopteheffenRIVROnaarhetProefstationvoor
deBloemisterij.Omdehiermeegepaardgaandeoverdrachtvanwerkzaamhedente
kunnenopvangenzijnbijdeuitvoeringvanderassenproevendegewasonderzoekersbetrokken.Hierdoorkanhetbeoordelingsonderzoekverdervoortgangvinden
enkomtermeercapaciteitbeschikbaarvoorhetprojectmethodiekontwikkeling.
Devoortgangvandeproevenbijdehoofdsnijbloemenverliepzonderproblemen.
Regelmatigkondenartikelenoverdeafgeslotenproevenwordengepubliceerd.
In1990issamenmetdeNTS-commissiesSaintpauliaenPoinsettiagewerktaan
sortimentsvergelijkingenvoordezegewassen.Deteeltvondplaatsoppraktijkbedrijven,terwijlophetProefstationdehoudbaarheidwerdgetest.Voorbeide
gewassenzalin1991publikatievanderesultatenplaatsvindennadatzeaande
betrokkentelerszijndoorgegeven.
VoorGerberaisinhetvoorjaarhetresultaatvanzeventienrassen-getoetst
volgensdereferentietoets -gepresenteerd.Deveilingenhebbenhiernog
weinigmeegedaan.Omaktiesvandeveilingenmogelijktemakenisgestartmet
hettestenvande50meestaangevoerderassen.Voorjaar1991zullendeze
resultatenbekendgemaaktkunnenworden,indehoopdatdaarnawelietsmetde
resultatengedaankanworden.
Voorderesultatenperprojectproefwordtverwezennaardedoorhetproefstationgepubliceerderapportenenartikelen.
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Project28.Methodiekontwikkeling gebruikswaarde (ThemaGebruikswaarde)
Projecthouder:Ir.A.deGelder
Doordeuitbreidingvandecapaciteitvoormethodiekontwikkelingkonin1990
eenbeginwordengemaaktmetdeontwikkelingvaneenreferentietoetsvoor
roos.Deeersteresultatenzijnnietbemoedigend,eenversnellingvanbijvoorbeelddetransportsimulatie lijktnietmogelijk.
HetvervolgvanonderzoekaanBegoniaisuitgevoerddoortweestagiaires,die
hieroverstageverslagenhebbengemaakt.Eeneindrapportvandemethodiekontwikkelingpotplantenisnognietgereed.
HetonderzoeknaarkouschadebijAnthuriumlietduidelijkrasverschillenzien,
maarookgroteseizoensinvloeden.Hetgeringeaantalbloemenperexperiment
bleekdermatebelangrijkdateengoedetoetsnietontwikkeldkonworden.
In1990isdevoortgangvanzowelproject27als28besprokenmeteenklankbordgroep,waarinvertegenwoordigersvanVBN,VGB,CIOPORA,NTS,NAKSenIKC
zittinghebben.Deorganisatieshebbengevraagdprioriteittegevenaande
ontwikkelingvanreferentietoetsenentoetsenvoorziekteresistenties.
Project29.VernieuwingSortiment (ThemaSortimentsverbreding)
Projecthouder:Dr.Ir.H.J.vanTelgen
2902InventarisatieAustralischegewassen
Ing.A.Kromwijk,N.vanMourik,Dr.Ir.H.J.vanTelgen
UithetAustralië-projectzijnmomenteelnogtweegewassenaanwezig:
macrocephalus

en Elaeocarpus

reticulatus.

Ptilotus

Vandeeerste soortheefteenteelt-

proefplaatsgevonden (zie2904). Elaeocarpus, hoewelaantrekkelijk,blijft
moeilijktevermeerderen.Ondernevel,metbijbelichtingenbijongeveer25C
bleekhetmogelijkeenaantalstekkentebewortelen.Hettijdstipvansteksnijdenismogelijkwelvanbelang.In1991zalnogeenpogingwordengedaan
stektenemenomzoeenpartijtjeoptebouwenvooreenoriënterendeteeltproef.
2904TeeltoriëntatiePtilotusenAnigozanthos
N.vanMourik,Ing.A.Kromwijk,Dr.Ir.H.J.vanTelgen
Bijeenkasteeltingrondvan Ptilotus en Anigozanthos bijrelatiefkoele
omstandigheden (17/15Cindewinter,20/18Cindezomer)leverde Ptilotus
eenslechtekwaliteitbloemenenlijktdusnietgeschiktvoorkasteeltonder
dezeomstandigheden.Buitenteeltleverdeaanzienlijkbeterekwaliteitop,
waarbijdestekdaturavaninvloedbleekopdeproduktie.Dezeproefkrijgtin
1991eenvervolginsamenwerkingmetdeProeftuinRijnsburg.
De Anigozanthos 'bush-gems'gaventussendehybridenbehoorlijkeverschillen
inproduktieenbloeitijdstiptezien.Overhetalgemeenwarendebloemenvan
redelijketotgoedekwaliteit.Erlijkengoedemogelijkhedenvoorditgewas,
zijhetnietalsmassateelt,maarverdereselectieisnoodzakelijk.
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Project30.Houdbaarheidbepalendeprocessen (ThemaKwaliteitscriteria)
Onderzoeker:Dr.N.Marissen
Hetonderzoekinditprojectdatgerichtisopinzichtindeprocessendieer
toeleidendatbloemenenplantenhunsierwaardenietontplooienofvoortijdig
verliezenheeftin1990hetvolgendeopgeleverd.
3001Bloemknopopening
Inhetonderzoek 'BloemknopopeningFreesia'(proefhouderT.Sytsema-Kalkman)
isproef3001-5afgerond (proefverslag:BloemknopopeningFreesia).Uitdeze
proefisgeblekendatbewaring (24of48uurbij17C)eenkortervaaslevenen
lagerbloeipercentageveroorzaakte.Toedieningvansuikerindevaasveroorzaakteeenhogereosmotischewaardevandebloemknoppen.Belichtingtijdensde
teelthadsomsgeenensomseengeringeffectopdehoudbaarheidenhetbloeipercentage.Knollenvanzesherkomstenzijnelkbijzestelersuitgeplant.Aan
dehiervangeoogstebloemtakkenzijnverschillenaangetoondtussentelers
(o.a.vaasleven,aantalknoppen,bloeipercentage)entussenherkomstvande
knollen(o.a.aantalknoppenperkam.bloeipercentageenosmotischewaarde).
Deinvloedvandeteeltomstandighedenwasgroterdandeinvloedvandeherkomstvandeknollen.
Ininmiddelsgestartvervolgonderzoek (proef3001-7)spelentweeaspecteneen
rol:droogtestressenconcurrentietussendeknoppenvanéénkam.Inde
proevenmetbetrekkingtotknopconcurrentiewordtnagegaaninhoeverreer
concurrentietussendeknoppenbestaatomopentekomen,enwelkeknoppen
daarbijvoornamelijkeenrolspelen.Inproevenoverdroogtestresswordtnagegaanwelkeeffectendeomstandighedentijdensendirectnadeoogsthebbenop
deknopopening.Vooraldematevanuitdrogingendetijdsduurvandroogliggen
isonderdeaandacht.Omdeomstandighedenvanafhetmomentvanoogstonder
controletehebbenishiervooreenFreesiateeltophetPBNopgezet.
Inproef3001-4'Bloemknopopeningroos' (proefhouderN.Marissen)isdeaandachtvoornamelijkgerichtgeweestopderolvankoolhydratenindebloemkroon.Geblekenis,datzetmeel-ensuikergehaltesvanrauwgeoogsteknoppen
lagerzijndanvanrijpgeoogsteknoppen.Dezetmeelconcentratieloopttijdens
deeerstedriedagentotbijnanulterugwanneergeensuikerindevaaswordt
toegediend.Toedieningvansuikerinhetvaaswatervertraagtdezetmeelafbraak.Petalenvanbloemendieaandestruikzijnopengekomenhebbenongeveer
dezelfdezetmeelconcentratiealsinhetknopstadium,dusnettoisereentoenamevandehoeveelheidzetmeelindebloem.Hetverschijnseldatdebuitenste
petalenzichvaakwelgoedontwikkelen,maardebinnensteniet,komtnietdoor
eenongelijkeverdelingvandevoorraadkoolhydraten:degehaltesvanzetmeel
ensuikerwarenindebinnensteenbuitenstepetalenongeveergelijk.Wanneer
vanknoppeneenaantalpetalenwerdenverwijderd,kwamendebinnenstepetalen
betertotontwikkeling;eristijdenshetopenkomenopdevaasinwaterwaarschijnlijkconcurrentietussendepetalenonderling.Aangezienhetsuikergehaltevanpetalenmetweinigconcurrentenhogerwasdanvanpetalenmetveel
concurrenten,magaangenomenwordendatdeconcurrentieonderandereomkoolhydratengaat.Proef3001-6,waarinvervolgonderzoeknaardeosmoregulatieen
derolvankoolhydratenhierbij,isintegenstellingtotdeplanningnogniet
in1990opgestart.
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3002Waterbalansbijsnijbloemen
Inproef3002-7(WaterbalansSering,T.Sytsema-Kalkman)isnagegaanwelke
factoreninvloedhebbenopdedoorstroomsnelheid inverschillendedelenvande
tak.Luchtindevatenbleeknietdeoorzaaktezijnvanvaatverstopping.De
waterhoogte indevaaswaswelvaninvloedopdedoorstroomsnelheid; in20cm
waterwasdedoorstrominggroter.Waarschijnlijkwordtdeverstoppingdoor
thyllenveroorzaakt.UitkleuringvandewaterstroommetRhodaminebleekdat
nietaltijdeenvolledigeblokkadevandewaterstroomhoefdeoptetreden
voordatdetrosslapginghangen.Invervolgonderzoek (proef3002-10)wordtin
samenwerkingmetdevakgroepAnatomieenMorfologie (LUW)anatomischonderzoek
gedaannaardeplaatsendefrequentievandethyllenonderinvloedvanvoorbehandelingenwaterhoogtenindevaas.
Inproef3002-11 (Bent-neckbijrozen,C.Slootweg)isonderzoekgedaannaar
debruikbaarheidvaneenaantalmethodenomdeoorzaakvantuinders-en
seizoenverschilleninhetoptredenvanbent-neckteverklaren.Geblekenisdat
hetaantalbacteriënindevaas(eenvoudigtebepalen)goedovereenkomtmet
hetaantalbacteriënindesteel(omslachtigebepaling).Erisgeenverband
gevondentussenhetaantalbacteriënopdesteelofdehoeveelheiddoorde
steeluitgescheidensuikersenerzijdsenhetaantalbacteriënindevaas
anderzijds.Ookindezeproeftradbent-neckalleenindezomerop.Erzijnin
degemetenparametersgeenconsequentetuindersverschillengevonden.Overhet
vervolgonderzoekomeenverklaringtevindenvoortuinders-enseizoenverschilleninbent-neckwordtoverlegd.
Inproef3002-15 (HoudbaarheidAsterericoides,T.Sytsema-Kalkman)is
geblekendatintegenstellingtotberichtenvanuitpraktijkenonderzoeker
geengroteproblemenbestaanbijAsterericoideswatbetreftdewaterhuishouding.Gemeldeproblementradennietoptijdensexperimentenwaarbijde
reactiesopwaterstresszijnonderzocht.Verderonderzoekzalnietplaatsvinden.
Aandeproeven3002-12en3002-13isin1990weinigofgeenonderzoekverricht
inverbandmethetvertrekvanU.vanMeeteren.
3003Waterbalansalshoudbaarheidscriteriumbijpotplanten
Proef3003-3 (Waterbalanspotplanten,B.Mulderij)hadalsdoelinzichtte
verwervenomtrentdegrenzenvanwaterstress,waarbijschadeverschijnselen
optreden.Erisgezochtnaarmethodesomwaterstresstemetenentevensnaar
methodenomeen 'standaard'-waterstressbijpotplantenaantebrengen.Begonia
enpotchrysantzijngeschiktetestgewassengebleken,Azaleakanalsderde
(houtig)gewastoegevoegdworden.Dewaterpotentiaalvandegrondbleekgoed
meetbaarmetdefiltreerpapiermethode.Hetaanbrengenvaneenbekendeconstantewaterstressmeteenwaterkolomwasnietpraktischbruikbaar,metpoly-ethyleenglycol (PEG)konechtergedurendeeenperiodevantweewekenverschillende
niveausvanstresswordenaangelegd,zonderzichtbareschadevandePEGzelf.
ToedieningvanPEGleiddetoteensterkedalingvandewaterpotentiaalvande
planten,samengaandmeteenafnamevandeverdamping.VerwijderenvanPEGna
doorspoelenvandepotkluitleiddetotherstelvandeplant.
Proef3003-4(Grenzendroogteschadepotplanten)isnietin1990opgestart.
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Project31.Toetsmethodenhoudbaarheid (ThemaKwaliteitscriteria)
Hetonderzoekinditprojectisgerichtophetontwikkelenvantoetsmethoden
omde(inwendige)kwaliteitineenvroegstadiumtebepalen.
3102Forcerenvanhoudbaarheidsverschillen
Proef3102-5 (Lichtintensiteittijdensuitbloeivanpotplanten,B.Mulderij)
ismetStreptocarpus,potchrysant,KalanchoëenAzaleagewerkt.Plantenvan
verschillendeherkomstenhebbendrieàvierverschillendetransportsimulaties
gehadenzijndaarbijbijverschillendelichtintensiteitengeplaatstvoor
uitbloei.Delaagsteintensiteitvan1,5W/m2wasineenaantalgevallente
laagomverschillenintransportschadeenhoudbaarheidtevinden.Bijpotchrysantwarenverschillentussendetransportbehandelingenhetduidelijkst
bij4,5W/m2tezien.Indezeproefzijndeexperimenteninéénherhaling
uitgevoerd.
Proef3102-6isalsvervolgopbovenstaandeproefgestart(Lichtintensiteit
tijdensuitbloei,FaseII,A.Bulle).Erzaleenherhalingvanbovenstaande
experimentenplaatsvinden,terwijlCyclamenistoegevoegdaandeteonderzoekengewassenenreedsineenexperimentisgebruikt.
Inproef3102-5iseenaparteplaatsingeruimdvoordecultivarFicusbenjamina 'Starlight'.Bijdezebontbladigecultivarisonderzochtwatdeinvloedis
vanbewaring (donker)enlichtintensiteittijdensuitbloeiopbladvalenbladverbruining (B.MulderijenT.Rozendal-Ouwerkerk).Eenlangeretransportduur
enlagerelichtintensiteitvergroottendehoeveelheidbladvalen-verbruining.
Bladvalenbladverbruininglijkentweeverschillendeprocessentezijndie
onafhankelijkvanelkaarkunnenoptreden.Begassingmetethyleenveroorzaakte
eenversnellingvandebladval,maarbeïnvloeddedetotalehoeveelheid
gevallenbladniet.Bladverbruiningwasnietethyleenafhankelijk.Vervolgonderzoekaanditgewasisreedsin1990opgestart.
Inproef3102-7(Verduidelijkinghoudbaarheidsnijbloemen,N.Marissen)iseen
begingemaaktmetuitbloeiproevenbijverschillendetemperatuuren/ofluchtvochtigheid.VoorafgaandisnagegaanoferInéénuitbloeiruimteplaatseffectenophoudbaarheidzijn.MetBouvardiaalstestgewaszijngeengroteverschilleninhoudbaarheidbinnenéénhoudbaarheidsruimtegevonden.Aangezien
dezeproef (netalsdeandereproeveninditdeelproject)hetgebruikvandrie
àvieruitbloeiruimtestegelijkvereist,isvervolgvandeexperimentenop
kortetermijn(eerstehelft1990)uitgesloten.
3103Toetsparametersvoorinwendigekwaliteit
Inproef3103-8(Invertase-activiteitalsmaatvoorbijbelichtingbijlelie,
C.Slootweg)isonderzochtofhetafwijkenvandegeadviseerdebijbelichting,
(zoalseentelageintensiteitofeentelatestart)ofhetwelofnietbijbelichtentijdensdelaatsteweekvoordeoogst(vooraltijdensnajaars-en
winterteeltvangroteinvooedophetbloeipercentagevandetakkenopdevaas)
ineentoetsaantetonenwas.DeactiviteitvanhetenzymInvertasebleek
geenmaattezijnvoordeontvangenbijbelichting.Bijoriënterendemetingen
leekhetzetmeelgehalteechterweleenmaattekunnenzijnvoorbijbelichting.
Inproef3103-9(Zetmeel/bijbelichtinglelie,C.Slootweg)isgestartmet
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onderzoeknaardebruikbaarheidvanzetmeelgehaltesalstoetsparameteromhet
bloeipercentage inleliestijdenshetvaasleventevoorspellen.
Proef3103-10(SnellevoorspellendetoetsopbloemknopopeningvoorFreesiaen
roosdoor 'NabijInfraroodReflectieSpectrometrie',I.vanderPluym)zalin
januari1991gestartworden.
Project33.Houdbaarheidbeïnvloedendefactorenindeketen
Onderzoeker:Dr.N.Marissen
Hetdoelvanditprojectishetnaderdefiniërenvanfactorendiedehoudbaarheidsterkbeïnvloeden,tevenshetvindenvanmaatregelenwaardoordehoudbaarheidverbeterdkanworden.
3301VoorkomenBotrytiscinereaindenaoogstfase
Proef3301-3isin1990nietuitgevoerdwegenshetfeitdathetoptredenvan
andereschimmelziektestijdensdeteeltfaseprioriteitheeftgekregeninhet
fytopathologischonderzoek.Welisgeblekendatluchtionisatorennietgoed
werkenwanneerBotrytissporeneenmaalopdebloemaanwezigzijn.
3303Voorbehandelingsonderzoek
Inproef3303-3iseendooreenJapansefirmaontwikkeldmiddel('KP-1')tegen
ethyleenschade insnijbloemengetestopmogelijkgebruikalsvervangervanhet
milieubelastendeSTS,zilverthiosulfaat (Post-harvesttreatmentwithKP-1,T.
Sytsema-Kalkman).Hetmiddelisgetestmetdeanjercultivars'Desio','Ember
Rose', 'Barbara'en'Karina'enisvergelekenmeteengangbarevoorbehandeling
metzilverthiosulfaat.Ertradschadeopaandebloemenvan'Barbara','Carina'
en'Desio'bijdehogereconcentratiesKP-1,verderbleekditmiddelgeen
beschermingtegenethyleentegeven.Tevensisvooreenaantalzomerbloemen
getestofKP-1alsvoorbehandelingtegenbloem-enknopruikandienen.Alleen
bijVeronicableekeenpositiefeffectvanKP-1opdehoudbaarheid.Bij
Asclepias,PhysostegiaenDelphiniumwerdgeeneffectgevondenvanKP-1,maar
inditexperimentooknietvanSTS.
3305Effectenvanna-oopstconditiesopbloemontwikkeling
Inproef3305-3(LangebewaringForsythiatakken,T.Sytsema-Kalkman)isonderzochtwatdeinvloedisvandeoogstconditiesenontdooimethodeopdekwaliteitvanForsythiatakkennalangebewaringbij-2C.Geblekenisdatdroog
ontdooienvandetakkenevengoedwasalsinwaterontdooien.Besmettingmet
Botrytisverschildesterktussendeoogstseizoenenenbeïnvloeddehetbloeipercentagevandetakken.DeaanvoerperiodevanForsythiakandusverlengd
wordendoorbewaringbij-2C,mitservoorgezorgdwordtdathetvochtverlies
tijdensdebewaringbeperktblijft.
Inproef3305-5 (Invloedvanmestgiftaanheteindevandeteeltopheteffect
vantransporttemperatuurbijpotchrysant,B.Mulderij)isgeeneffectgevonden
vandebemestingopdegevoeligheidvoor (extreme)transportcondities.Uit
dezeproefkanderhalvegeenuitsluitselgegevenwordenoverdevraagofer
tweeofdriewekenvoorheteindevandeteeltgestoptmoetwordenmetbemes-
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ting(uitAmerikaansonderzoekgeblekeneninDenemarkentoegepast)ofdater
juistmeerbemestmoetwordenomtoteenbeterprodukttekomen(inNederland
gebruikelijk).Herhalingvaneendergelijkeproefisgeplandin1991.
Inproef3305-6 (EthyleengevoeligheidHibiscus,C.Slootweg)wordtdereactie
vandeHibiscus-plantenopethyleenbestudeerd.Vooralhetontwikkelingsstadiumvandeknopwaarindezehetmeestgevoeligis,isvanbelang.Ookzalde
invloedvanroodlichttijdensdebegassingwordennagegaan.Dezeproefloopt
doorin1991enheeftdevolgendevoorlopigeresultatenopgeleverd:Alle
onderzochtecultivarsblijkenethyleengevoelig; 'Paramaribo'hetminsten
'Nairobi'hetmeestgevoelig.Bijallecultivarsblijkendegrootsteknoppen
hetmeestethyleengevoelig.Inoriënterendeexperimentenisgeblekendatrood
lichttijdenseenbegassingdeknopvalnietvoorkomt.Inhetvervolgvande
proefzalvooralnaarheteffectvanroodlichtonderzoekwordengedaan.
3308-2Invloedassimilatiebelichtingophoudbaarheidkasrozen
Inproef3308-2(Invloedvanassimilatiebelichting tijdensdeteeltophet
naoogstgedragvanrozen,C.Slootweg)isinhetbelichtingsseizoen1989/1990
metdecultivars 'Sonia'en'Madeion'gewerkt.Uitmetingenvanhetgedragvan
dehuidmondjesindekasbleekdatbijdebelichterozenmeteendonkerperiode
vanslechtsvieruurdehuidmondjestijdensdedonkerperiodenietofnauwelijkssloten,tijdenseendonkerperiodevanachtuurslotendestomatazich
ietsbeter,terwijlalleendehuidmondjesvandeonbelichteteeltzichgeheel
('Sonia')ofbijnageheel('Madeion')sloten.Hettijdstipvandedonkerperiode(aanheteindvandenatuurlijkedagofmiddenindenacht)bleekalleen
bijdenovember-metingvanenigeinvloedtezijnophetsluitenvandehuidmondjes.Indevaasbleekdeverdampingvandebelichterozenca.tweemaalzo
hoogalsvandeonbelichtegroep.Deverzadigingmetwaternadeoogstbleek
bijbelichterozenbij20Ctragerteverlopendanbijonbelichterozen.Dit
verschilwasbij5Cnietaanwezig.Dedoorpraktijkenveilingengenoemde
groteproblemenmetdehoudbaarheidvanbelichterozenwerdenophetPBNniet
teruggevonden;hetismogelijkdatdeverzorgingenuitbloeiomstandigheden
hierzogunstigzijngeweestdatproblemenmetdewaterhuishoudingnietoptraden.

Project35.Evaluatieproduktiemethoden(ThemaEconomie)
Projecthouder:Ir.J.Benninga
3501BedrijfsvergelijkingPotplantenbedrijven
3501-5 Bedrijfsvergelijking
Ficus

minder gespecialiseerde

potplantenbedrijven

Ir.J.BenningaenIng.C.G.T.Uitermark
DoelvandezeproefishetbepalenvanfactorendieinbelangrijkematebijdragentotverschilleninopbrengstenvanFicusbedrijven.In1990isdedataverzamelingafgerondenisbegonnenmetdeverwerkingervan.In1991volgtde
rapportage.
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o.a.

3501-6 Bedrijfsvergelijking

Azaleabedrijven

Ir.J.BenningaenIng.C.G.T.Uitermark
Doelvandezeproefishetbepalenvanfactorendieinbelangrijkematebijdragentotverschilleninopbrengstenvanpartijen.In1990isbegonnenmetde
dataverzamelingopelfdeelnemendebedrijven.Hetbetrefthiereenzogenaamde
partij-vergelijking,watbetekentdatperbedrijfmeerderepartijengevolgd
worden.Gemetenwordengewasontwikkeling,benodigdearbeid,klimaatengroei
enbloeiregulatie.Detevolgenpartijenhebbenalsovereenkomstdatzealle
totdezogenaamde 'Vogel'-cultivarsbehoreneninhetnajaarvan1990zijn
gestekt.Deteeltzalgemiddeldéénjaarduren,daarnavolgenverwerkingvan
degegevensenrapportagein1992.
3506Evaluatieproduktiesystemen
3506-4 Evaluatie

tafel-

en

buisverwarming

Ir.J.BenningaenIr.J.V.M.Vogelezang
Deinvloedopdeproduktiedoorhetgebruikenvantabletverwarming,isafhankelijkvanhetgewas.BijhetgewasBegoniaheefttabletverwarminggeen
positiefeconomischeffect.BijSaintpauliaisheteconomischresultaat,
afhankelijkvanhetgebruiktetypeverwarming,matignegatieftotmatig
positief.
Project37.Interactietussenplantenbelager (ThemaGewasbescherming)
Projecthouder:Ir.A.Kerssies
Binnenditprojectwordenepidemiologischeaspectenvanschimmelsenbacteriën
enpopulatie-dynamischeaspectenvaninsektenennematodenonderzocht,het
onderzoekisinventariserend/analyserend achtergrondonderzoek,opbasiswaarvanoptimaliseringvanfysische,chemischeen/ofbiologischebestrijdingkan
plaatsvinden.Devolgendeaspectenstaandaarbijcentraal:gedragvaneen
belagerindekasofinhetsubstraat,ontwikkelingssnelheidvaneenplaagpopulatiebijverschillendeaanvangspopulaties inrelatietotdeverschillende
klimatologischeomstandigheden,verspreidingvaninoculumenuitbreidingvan
eenpathogeenentenslottederelatietussendepopulatiedichtheidvaneen
belagerendematevanaantastingvaneengewas.
3701Epidemiologievan Botrytis

cinerea tijdensdeproduktiefase

Ir.A.Kerssies,I.Bosker,J.Tolsma
Hetonderzoeknaardeontwikkelingenverspreidingvan B. cinerea inGerbera
ineenkasinAalsmeereninVleuten(3701-1,2)isin1990ineenrapport
weergegeven(Rapportnr.95vanhetProefstationvoordeBloemisterij).De
gegevensvanditonderzoekzijnmetbehulpvanstatistischemethoden,zoals
lineaireregressieanalyse,ineenbeschrijvendmodelverwerkt.Hetbleekdat
deaantallenlesies (=bruinevlekjes)opGerberabloemenindenaoogst-fase
voor76%kunnenwordenverklaarddoordevariabelenrelatieveluchtvochtigheid,stralingenleeftijdvanhetgewas(Rapportnr.101vanhetProefstation
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voordeBloemisterij).Hetuiteindelijkeverklarendmodelvoordeaantallen
lesiesopGerberabloemenintwee(zeerverschillende)kassenisgelijk.Ermag
daaromwordenaangenomendatditmodelredelijkvoldoetenmogelijkkanworden
gebruiktalseensoortvoorspelmodelvoordeontwikkelingvan B. cinerea in
eenGerbera-gewas.
Eenaantalvoorzichtigeconclusieskunnenwordengetrokken:
-Derelatieveluchtvochtigheid inhetgewasmoetniettehoogoplopengedurendeeenlangeretijdenhetliefsteonderde90%wordengehouden.Alsde
relatieveluchtvochtigheidtochbovende90%komt,magditnietlangerdan
ongeveervieruurzijn.Ditkanwordenbereiktdoorhetgewaswatmeeropen
telaten,hetdrainwatergoedwegtelatenlopen,derijenplantenopeen
stellageteplaatsenendodebladerenteverwijderen.
-Bijeengemiddeldeetmaal-stralingssomhogerdan1500J/cm2neemtdekansop
lesiessterkaf.Ditkanwordenveroorzaaktdoordatdetijdsduurdatde
Gerberabloemenopenstaanindekaskleinerwordt,waardoordeGerberabloemen
mindersporenvan B. cinerea kunnenopvangen.
Doordehogestralingsintensiteitkunnendesporenvan B. cinerea ook
snellerdoodgaan.Endodesporenkunnendebloemennietmeerinfecteren.
Verderzijn,doordehogerestralingsintensiteit,deGerberabloemenwaarschijnlijksterker (sterkerbloemweefsel),waardoordesporenvan B. cinerea
meermoeitehebbenomdebloemenbinnentedringen.
Vooralindemaandenapril,mei,juni,julienaugustusisdekansopveel
lesiesopdeGerberabloemendaardoorsterkkleiner.
-Bijeenjonggewas(jongerdan100dagen)isdekansopveellesieserg
klein.Naarmatehetgewasouderwordt,neemtdekansopveellesiestoe.
Hetisnoodzakelijkdatdefactorendieinhetmodelzijnbetrokken,relatieve
luchtvochtigheid,stralingenleeftijdvanhetgewas,naderwordenonderzocht
(3701-3).Ditonderzoekzalin1991starten.
Verderzalin1991deepidemiologievan B. cinerea inhetgewasroosworden
gevolgd (3701-5).Deresultatenvanditonderzoekwordenvergelekenmetde
resultatenvanhetonderzoeknaardeepidemiologievan B. cinerea inhetgewas
Gerbera.
3702Populatiedynamischeaspectenvan Frankliniella

occidentalis

Dr.Ir.J.J.Fransen
3702-3 Populatieontwikkeling
temperaturen

van Californische

trips

op roos bij

verschillende

trips

op Gerbera bij

Deuitvoeringvandezeproefisverschovennaar1991.
3702-4 Populatieontwikkeling
lende
temperaturen

van Californische

verschil-

Deuitvoeringvandezeproefisverschovennaar1991.
3702-5 Bemonstering

en vaststellen

schadedrempel

Californische

trips

Ditonderzoekwordtuitgevoerdindekassendiegebruiktwordenvoorhet
onderzoekvallendonder3801-4(Evaluatie Orius insidiosus en Amblyseius
cucumeris inroos).Derelatietussendeaantallentripsopdevangplatenen
deaantallentripsinderozeknoppenendeschadeaanderozeknoppenwordt
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bij

roos

bepaald.Watbetreftschadewordtonderscheidgemaakttussenbruinverkleuring
enkurkvormingvandekelkbladerenenbruinverkleuringvandekroonbladeren
aanderozen.Eriseensterkecorrelatietussendeaanwezigheidvanschade
aandebloemendeaanwezigheidvantripsindebloem.Tochwordenookbloemen
gevondenzonderschademettripsenbloemenmetschadezondertrips.Inhoeverredevangstenopdevangplateninverbandstaanmetdeschadeaande
bloemenmoetnogwordenbekeken.Dewaarnemingenwordenin1991voortgezet.
3705PopulatiedvnamischeaspectenvanPratvlenchusbolivianusinAlstroemeria
Ing.J.J.Amsing
3705-3 Vaststelling

schadegevoeligheid

P. bolivianus

bij

Alstroemeria

HetonderzoeknaardeschadegevoeligheidvanAlstroemeria,cultivar'Jubilee',
inrelatietotdebegindichtheidvan0,24,119en468 P. bolivianus per100
mlgrondisinhetvoorjaarvan1990vanstartgegaan.Ditonderzoekgaattwee
jaarduren.Alhoeweldeaaltjeszichtotnutoeuitstekendhebbenontwikkeld,
hebbendeaantastingenin1990geennegatiefeffectgehadopdeproduktievan
hetaantalbloemen.Welwarendegemiddeldegewichtenperbloemvandeplanten
diedoorP. bolivianus warenaangetast,14-16%lagertenopzichtevanhet
gemiddeldegewichtperbloemvandeonbesmetteplanten.Ditwarensignificante
kwaliteitsverliezen.
3706Invloedsubstraat/eb-vloedopaantastingdoorwortelaaltjes
Ing.J.J.Amsing
3706-1 Verspreiding,
populatie-ontwikkeling
vulnus bij roos, geteeld in steenwol

en bestrijding
op eb/vloed

van

Pratylenchus

Ineenproefmetrozen,geteeldinsteenwolopeb/vloedzonderontsmettingvan
derecirculerendevoedingsoplossing,zijndevolgendepopulatie-dynamische
aspectenvanhethoutwortellesieaaltje Pratylenchus
vulnus onderzocht.
1.Deverspreidingswijze,-snelheidenmatevanverspreidingvan P. vulnus
overheteb/vloed-systeeminrelatietotdeplaatsvaninoculatie.
2.Depopulatie-ontwikkelingvan P. vulnus inrelatietotdeleeftijdvande
plantenophetmomentvaninoculeren.
3.Oriënterendebestrijdingsmogelijkhedenvan P. vulnus doormiddelvanenkele
systemischenematiciden.
Ditonderzoekheeftachttienmaandengeduurdenisin1990afgeslotenmet
Rapportnr.97vanhetProefstationvoordeBloemisterij.
3706-3 Schadegevoeligheid
vulnus

van rozen op kunstmatig

substraat

voor

Pratylenchus

Hetonderzoeknaardeschadegevoeligheidvanroosinrelatietotdebegindichtheidvan P. vulnus isinhetvoorjaarvan1990vanstartgegaan.Drie
wekennadatdeinsteenwolbeworteldestentlingen('Motrea'op 'STUR497')op
desteenwolmattenwarengezet,zijndeplantengeïnoculeerdmetvierverschillendebegindichtheden,namelijk0,20,100en500P.vulnusperplant.De
steenwolmattenliggeningotenmeteenrecirculerendevoedingsoplossing.De
schadegevoeligheidwordtvastgestelddoordebloemproduktietemeten.Daar-
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naastwordtookdepopulatie-ontwikkelingvan P. vulnus indetanksende
wortelsgevolgd.Alhoeweldeaaltjeszichtotnutoeuitstekendhebbenontwikkeld,hebbendeaantastingenin1990geennegatiefeffectgehadopdebloemproduktie.Ditonderzoekwordtin1991voorgezet.
3708PopulatiedynamischeaspectenvanhethoutwortellesieaaltjePratylenchus
vulnisinroos
Ing. J.J.Amsing
3708-1 Vaststellen
schadegevoeligheid
Pratylenchus
vulnus

rozenonderstam

'Multic'

voor

In1989en1990isonderzoekgedaannaardematewaarindeonderstam'Multic'
eenmeerofmindergoedewaardplantisvoorhetwortellesieaaltjeP.vulnus
dandeonderstam 'Inermis'.Tevensisdeschade,diebijditaaltjebij
'Multic'veroorzaakt,bekekeninrelatietotdeschadediebij'Inermis'
optreedt.Ditonderzoekisafgesloten.InhetVakbladvoordeBloemisterijzal
in1991eenartikeloverditonderzoekwordengepubliceerd.
3709Populatiedynamischeaspectenvankaswittevlieg
Dr.Ir.J.J.Fransen
3709-3 Populatiedynamische
Gerbera, chrysant

en

aspecten van kaswittevlieg
Poinsettia

op Bouvardia,

roos,

EengedeeltevanditonderzoekwordtmomenteeluitgevoerdaandeLandbouwuniversiteitteWageningen.Wegenshetintensievekaraktervandewaarnemingen
staatditonderzoekopdeplanningvoor1992metondersteuningvaneen
stagiair.
Project38.Biologischebestrijding (ThemaGewasbescherming)
Projecthouder:Dr.Ir.J.J.Fransen
Deelprojecthouders:M.Boogaard,Ir.H.Rattink (IPO),Ing.J.Amsing,
Ir.A.Kerssies,Drs.S.Sütterlin(LUW/MLV)
Binnenditprojectvindtonderzoekplaatsnaardemogelijkhedenvantoepassing
vannatuurlijkevijandentegenschimmels,nematodeneninsektendieschade
doenaanbloemisterijgewassen.Natuurlijkevijandenvaninsektenzijninte
dleenindriecategorieën:predatoren,parasitairesluipwespeneninsektepathogenemicro-organismen.Watbetreftdenematodenzijndenatuurlijkevijandenvoornamelijktevindenindecategorievanmicro-organismen,metname
schimmelsdieaaltjesinfecteren.Schimmelziektenkunnenwordenbestredendoor
toepassingvanandereschimmels,diehyperparasitair (datwilzeggengroeiend
opeenandereschimmel)ofantagonistisch(deschimmeltegenwerkend)zijn.Op
hetPBNwordthetonderzoektoegespitstopdevolgendevraagstelling:
1.Geeftdetoepassingvannatuurlijkevijandeneenbestrijdingseffect;
2.Hoekunnenweditbestrijdingseffectoptimaliseren;
3.Hoevaakenwanneermoetennatuurlijkevijandenwordenuitgezeteninwelke
hoeveelheden;
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4.Watisdeinvloedvanklimaat,gewasenteeltmaatregelenopdenatuurlijke
vijanden.
3801RelatietussenCalifornischetrips. Frankliniella
enkelevanzijnnatuurlijkevijanden

occidentalis.

met

3801-3 Biologische bestrijding van Californische trips in Saintpaulia met de
roofmij ten Amblvseius spp., de roofwants Orius insidiosus en de
schimmel Verticillium
lecanii
M.Boogaard
Naeeneersteoriënterendeproefinhetvoorjaarvan1990,werdeentweede
proefopgezetinhetnajaar.Erwerdééntripsperplant(inknopstadium)
uitgezetomzekertezijnvaneenopbouwendetripspopulatie.Intotaalwerden
erzevenkeernatuurlijkevijandengeïntroduceerddoorwekelijksuitte
zetten.Debehandelingenwarenalsvolgt:
A:1roofwantsperplant
B:1theelepelroofmijtenperplanteneenbespuitingmet V.
lecanii
C:1theelepelroofmijtenperplanteneenverstuivingmet V.
lecanii
D:eenonbehandeldecontrole
DebehandelingenAenBgavendebesteresultaten.Hethoogsteaantaltripsen
gemiddeldperbloembedroeg1,8voorA,1,5voorB,2,5voorCen2,8voorD.
Vooraldeplantenbehandeldmetderoofwantsenlekendeminstetripsschadete
hebbenopgelopen.In1991zalhetonderzoekverdervoortgezetworden.

3801-4 Evaluatie van Orius insidiosus

en Amblvseius spp. in roos

Dr.Ir.J.J.Fransen,J.Tolsma
In1990ishetonderzoek,opgezetin1989,voortgezet.Integenstellingtotde
werkwijzevanvorigjaarwerdenwekelijksroofmijtenenroofwantseninhet
rozegewas 'Frisco'uitgezet.Depopulatievantripsenennatuurlijkevijanden
werdvervolgddoormiddelvanvangplatenenhetnemenvanspoelmonstersvan
rozeknoppen.ErwerdwekelijkséénroofwantsinhetderdetotvijfdenimfestadiumuitgezetperrozestruikincompartimentL28.Deroofmijtenwerdentoegediendinzemelen(produktvandefirmaKoppert);elkeplantkreegwekelijks
eenschepmet50mlzemelentoegediendincompartimentL29.Incompartiment
L30werdengeennatuurlijkevijandentegentripslosgelaten.Detrips-populatieontwikkeldezichhetsnelstinL28.Hiermoestchemischwordeningegrepen
gedurendehetvoorjaarsseizoen.DetripspopulatiewashethoogstincompartimentL30(onbehandeld)tijdensdezomermaanden.Erwerdenmaximaal117volwassentripsenoverviervangplatenperwaarnemingstijdstipaangetroffen.Hoewel
depopulatievantripsindebehandeldecompartimentenlagerlag,wasde
schadenogtehoogomindepraktijktewordengeaccepteerd.Eindjuliwerd
chemischingegrepeninallecompartimenten,waarnanatuurlijkevijandenweer
werdenuitgezet.Vanafdittijdstiptotheteindevanhetjaarbleefdetripspopulatielaaginalledriecompartimenten.Erwerdenmaximaalzestripsen
overeentotaalvanviervangplatenwaargenomen.Volgendjaarwordtdeproef
voortgezetmetandereintroductiemethoden,bijvoorbeeldreservoirsvoorroofmijten,eneenextravoedselbronvoorderoofwantsenindevormvanstuifmeel.
Daarnaastzullenookbespuitingenvan V. lecanii wordenuitgevoerd.
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3802Effectiviteitvanantagonistischemicro-organismentegenplantpathogenen
Ir.H.Rattink (IPO),I.Bosker,M.Dil
3802-3 Effectiviteit

van Trichoderma

en Streptomyces

tegen Fusarium bij

anjer

EenproefwerdopgezetwaarbijheteffectvandetoevoegingvandezeantagonistenwordtbepaaldinrelatietotdeaantastingdoorFusarium oxysporum f.
sp. dianthi. Deanjerswordengeteeldopsteenwolopeensysteemmetrecirculatevandevoedingsoplossing.Deantagonistenwerdenviadesteenwolblokken
aandeindividueleplantentoegediend.Tweewekenlaterzijnsporenvanhet
pathogeenviadevoorraadtanksinhetsysteemgebracht.Deresultatenworden
indeloopvan1991verwacht.
3802-U Effectiviteit
aantasting

van Pseudomonas spp. ter onderdrukking

van een

Fusarium-

Dezeproef,diewerduitgevoerdinsamenwerkingmethetWCSinBaarn,werd
afgerond.Heteffectvaneengecombineerdetoepassingvaneenniet-pathogeen
isolaateneen Pseudomonas-isolaatingrondwerdafgesloten.Hetniveauvan
aantastingwerdnietbeperktdoortoevoegingvanhet Pseudomonas-isolaatin
grond.Hetniet-pathogeneisolaathadweleengunstigeuitwerking.Detoevoegingvandebacteriënaaneenvoedingsoplossingineenrecirculatiesysteem
leverdeinvoorgaandeproevenwelpositieveresultatenop.
3802-5 Invloed van niet-pathogeen
Fusarium-isolaat
in verschillende
systemen bij anjer op aantasting
door pathogène
Fusarium

teelt-

Bijanjeropsteenwolopeenrecirculatiesysteemwerdendeeffetenvaneen
niet-pathogeenisolaatvan Fusarium oxysporum onderzocht.Tweewekennahet
inoculerenvanindividueleplantenofvandevoedingsoplossingmetsporenvan
hetniet-pathogene isolaatwerdensporenvanhetpathogèneisolaataande
voedingsoplossingtoegevoegd.Natienmaandenwashetpercentageaangetaste
planten24%indecontrolegroeptenopzichtevan4%aangetasteplanteninde
behandeling.IneenvolgendeproefwordendeeffectenvanhetAalsmeerseen
hetFranseniet-pathogene isolaatvergeleken(zievooropzet 3802-3).
3803Relatietussenplantparasitairenematodenenparasitairenematoden
Ditonderwerp inbloemisterijgewassenisin1990afgesloten.Opgrondhiervan
enopgrondvandeinformatieverkregentijdenshet 'TweedeInternationale
NematologieCongres',datin1990werdbijgewoond,kangeconcludeerdworden,
datvoorbiologischebetrijdingvannematodeningrondtotophedengeen
perspectievenzijn.Biologischebestrijdingvannematodeninkunstmatige
substraatsystemenisnognergensonderzocht,maarbiedtmogelijkmeerperspectief.Indergelijkesystemenkunnendebiologischebestrijdersendenematoden
namelijksnellerenbetermetelkaarincontactwordengebracht.

-35

3804Relatietussenwittevliegennatuurlijkevijanden
Dr.Ir.J.J. Fransen,J.Tolsma
3804-3 Evaluatie van de effectiviteit
bij
Bouvardia

van Encarsia

formosa tegen

wittevlieg

In1990zijneenaantalproevenuitgevoerdindrieteeltenvanBouvardia,die
eenherhalingenuitbreidingzijnvandeproevenuitgevoerdinditgewasin
1989.Deparasiteringvandesluipwespenwerdbekekeninrelatietotdedichtheidvanwittevlieglarven.Bijaanbodvandiversedichthedenaanlarven,
variërendvangemiddeld5tot25larvenperblad,werdgeenduidelijkdichtheidsafhankelijkparasiteringseffectgevonden.Inhetenecompartimentbedroeg
dedodingvandelarvenveroorzaaktdoorparasitering,gastheervoedingen
natuurlijkemortaliteit,ongeveer60-65%.Inhetanderecompartimentlagdit
hoger,namelijk73-77%.Ditwarenlagerepercentagesdanwerdenwaargenomenin
1989.Ditwerdveroorzaakdooreenhogepopulatievanwittevliegendieals
'ruis'aanwezigwasenparasiteringvandezewittevlieglarvenvondtevens
plaats.Deproevenmetbetrekkingtothetdichtheidseffectvandewittevliegpopulatieopdeparasiteringzijnin1990afgesloten.Degegevensworden
verderverwerktin1991.Hetvervolgvanditonderzoekzalzichmetname
moetenconcentrereninpraktijkkassen.
3808EvaluatievandeeffectiviteitvanEncarsiaformosategenwittevliegbil'
Gerbera
Drs.S.Sütterlin,Dr.Ir.J.J.Fransen
DitonderzoekvindtplaatsinsamenwerkingmetdeLandbouwuniversiteitin
Wageningen.Indeeerstetweejaarvandeprojecttermijnwordtdeonderzoeker
inWageningengestationeerd.Vervolgens (januari1992)wordtophetPBNhet
onderzoekvoortgezet.
Biologische
bestrijding
van plagen in sierteeltgewassen
wittevlieg-soorten
in Gerbera

onder glas,

met name

Naasteenuitgebreideliteratuurstudieaangaandedeontwikkelingentoepassing
vanbiologischebestrijdinginsierteeltgewassenwerdendevoordevraagstellingvanhetonderzoekbelangrijkeinteractiestussenwaardplantenherbivoor
ineersteinstantieonderzocht.Verdelingenverspreidingvan
Trialeurodes
vaporariorum opeenrozet-vormigewaardplantalsGerberablekennietbekendte
zijn.Deuitgevoerdeexperimentenleverdenvoordeverdelingvan T.
vaporarioruminéénplanteenzelfdebeeldopalsopdewaardplanttomaat:Zowelde
adultenalsdeeierenzijnopdejongstebladerenterugtevinden.Ditpatroon
verschiltniettussenverschillendecultivars.Welwerdenopdesterkbehaarde
cultivarbijnatweemaalzoveeleierengelegd.Deverspreidingbinneneen
plant,ofwelhet 'horizontale'migratieproces,verliepechtersnellerdanop
tomaateneenstabieleconcentratieophetjongstebladwerdeveneenseerder
opGerberabereikt.Hetbewegingspatroonvandewittevliegenmoetopgrond
vandewaardplant-architectuurnaarhetmiddentoeenverticaalgerichtzijn.
Deverticalecomponentwerdvervolgensuitgeschakelddooreenopstellingvan
debladerenopéénniveauaanadultevrouwtjesaantebieden.Ookdanvinden
dewittevliegennakortetijd(proefboringeninhetblad!)dejongstebladerenwaarzijverblijvenenovergaantoteileg.De 'horizontale'verspreiding
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vanT.vaporariorumineenGerberagewasmoetnogwordenbestudeerd.
DeverdelingendeverspreidingoptweeinbeharingverschillendeGerberacultivarszijnvervolgensookvandenatuurlijkevijandvandewittevlieg,
Encarsia formosa, bestudeerd.Directewaarnemingenhiervanwarennieteerder
uitgevoerd.Detweecultivarsleverdenafzonderlijkeenzelfdebegin-eneindverdelingvandewespenop.Vaninvloedwasdeaangebodengastheer-dichtheid:
bladzondergastheren (blanco),metviergastheren (lagedichtheid)enmet
circatwintiggastheren (hogedichtheid).Ophet 'blancogewas'vondenwe
zowelna20min.alsna24uur20%vandewespenophetbladterug.Bijeen
lagegastheerdichtheid liepditpercentageechteroptot40%teruggevonden
wespenna24uurenbijdehogegastheer-dichtheidzelfstotbovende60%
teruggevonden E. formosa na24uur. E. formosa lijktinplantenmetgastheren
teblijven 'hangen'.De 'eerstbezoeken'vandewespenopbladerenwordenop
ditmomentbekeken.OokdeinvloedvanverschillendbehaardeGerberacultivars
oplooppatroonenloopsnelheidvande E. formosa-vrouwtjeswordenonderzocht.

Project 39.Optimaliseringgewasbescherming inrelatietotteelt
(ThemaOptimaliseringteelt)
Projecthouder:Dr.Ir.J.J.Fransen
Onderzoekers:Ing.J.Amsing,M.Boogaard,Ir.A.Kerssies,D.Krijger(ROC
Rijnsburg),Ing.A.vandeWiel (ROCHorst),Ir.F.Stelder
Inditprojectvindtonderzoekplaatsmetbetrekkingtothetbestrijdingseffectvanchemischemiddelenopdiversebelagers.Tevenswordtaandacht
besteedaanfysischemethodenomdeaantastingdoorbelagerslaagtehouden.
3901Bestrijding insekten/nematodenopfysischeofchemischewijze
Deelprojecthouder:M.BoogaardenIng.J.Amsing
Onderzoeker:D.Krijger
J901-4/6

Bestrijding

met insekten

in buitengeteelde

gewassen

Onderzoeker:D.Krijger
Bijdeteeltvanbuitensnijbloemenkandekwaliteitdooreenbreedscalavan
dierlijkeparasietenwordenbeïnvloed.Heteffectvaneenbestrijdingvande
schadeveroorzakershangtnietalleenafvandeaardvanhetintezetten
middel,maarookvanomstandighedenzoalsbijvoorbeeldtemperatuuren
infectiedruk.Vanwegedediversiteitvandepotentiëlebelagerslijkthet
toepassenvaneenbreedwerkendmiddeleffectief.Eenselectiefmiddelkan
echternatuurlijkevijandenvandebelagers,enooknuttigeinsektenzoals
bijen,sparen.ErwerdgekozenvooreenproefmetAsternovi-belgii'Patricia
Ballard',waarinindepraktijkvaakeenmijtaantastingvoorkomt.
Hetaantalgevondenmijtenpertienbloemknoppenwasbijonbehandeld5,5,na
bespuitingmetexperimenteelmiddelA4,5,metexperimenteelmiddelB3,5en
nabespuitingmetexperimenteelmiddelC1,5.Opdeonbehandeldeveldjesenna
bespuitingmetexperimenteelmiddelAwerdenveelspintmijteneneierenaande
onderzijdevandebladerengevonden;opdemetexperimenteelmiddelBbespoten
veldjesweinig.NabespuitingmetexperimenteelmiddelCwerdgeen
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spintaantastinggeconstateerd.Erwerdgeenremmingvandegewasgroeivastgesteldalsgevolgvandetoegepastemiddelen.
Voortswerdenerproevenuitgevoerdwaarinexperimentelemiddelenwerden
getoetstopbestrijdingvanspintopScabiosacaucasica 'CliveGreaves'.De
middelengaveneengoedtotredelijkbestrijdingseffectenerwerdgeen
fytotoxiciteitgeconstateerd.AchilleaenGypsophilawerdenbehandeldmet
experimentelemiddeleninvergelijkingmetCuramil+Hostathionvoor
mineervliegbestrijding.Hettoegelatenmiddelgafhetbesteresultaat.Ertrad
geenfytotoxiciteitop.
3901-5 Bestrijding

van Cyclamenmijt

in Cyclamen

Onderzoeker:M.Boogaard
Innovember1989werdgestartmethetonderzoeknaardebestrijdingvan
Cyclamenmijt, Tarsonemus pallidus, inCyclamen.Indezeteeltkunnendeze
mijtenschadeaanrichtenindevormvanverkleurdebloemenenineenlater
stadiummisvormdebloemen,bloemknoppenenjongeblaadjes.Erwerdenvijf
middelengetestintotaalvijfbespuitingen.Debesteresultatenwerden
bereiktmetVertimec0,05%enActellic0,10%.Indecontrole-behandeling
werdenroofmijtenaangetroffen.Dezewerdengedetermineerdals Amblyseius
californiens
en Hypoaspis sp. Demogelijkhedenvoordezeroofmijtenter
bestrijdingvanCyclamenmijtzijnnogonbekend.
3901-8 Toetsen van experimentele
wortelaaltjes

chemische middelen

ter bestrijding

van

Onderzoeker:Ing.J.Amsing
Erwerdeenproefuitgevoerdmeteenexperimenteelgrondontsmettingsmiddel,
GY-81.Ditmiddelheeftnietalleennematicideeigenschappen,maaristevens
werkzaamtegenschimmels,insektenenmijten.Hetisnietfytotoxisch,niet
systemischennietpersistent.Middelseenpotproefwerdnagegaanwelke
concentratieminimaalnodigisomhetwortellesieaaltje Pratylenchus
vulnus op
preventievewijzeindegrondtebestrijden.Dezeproefisin1990gestarten
looptdoorhetvoorjaarvan1991.
3901-9 Evaluatie van (selectieve)
mineervlieg
Liriomyza

chemische middelen ter bestrijding
huidobrensis

van de

Onderzoeker:M.Boogaard
Sinds1989wordterintoenemendemateschadeveroorzaaktdoordenerfmineervlieg, Liriomyza huidobrensis.
Dezemineervliegispolyfaagenwordtaangetroffenopsla,tomaat,chrysant,Gypsophilla,etc.DemijnenvandezemineervliegzijnmindergoedzichtbaarinhetgewasdandemijnenvandeFloridamineervlieg.Tevensisdegevoeligheidvoorchemischemiddelenanders.In1990
zijneenaantalmiddelengetestopeffectiviteittegendelarvenvandeze
mineervliegopdegewassenchrysantenGypsophila.Intotaalwerden22middelenopeffectiviteitonderzocht.Erwerdengoederesultatenbereiktin
chrysantenGypsophilametdemiddelenVertimec,VydateenEvisect(alleenin
Gerbera'stoegelaten),eenexperimenteleinsektegroeiregulatoreneenexperimenteelinsekticide.GypsophilavertoondeschadenatoepassingvanhetexperimenteleinsekticideenvanEvisect.VerlagingvandedoseringvanEvisectgaf
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geenschademeer,maarweleengoedbestrljdingseffect.In1991wordthet
onderzoekvoortgezetmethetgewasGerbera.
3902Bestrijdingvanschimmelsopfysischeofchemischewijze
Deelprojecthouder:Ir.A.Kerssies
Onderzoekers:D.Krijger (ROCRijnsburg),Ing.A.vandeWiel (ROCHorst)
3902/4 Bestrijding

van Botrytis

cinerea

in buitenteelt

van Limonium

Onderzoeker:D.Krijger
InvoorgaandeproevenismetdiversemiddelenentoevoegingensteedsonvoldoenderesultaatgeboektbijdebestrijdingvanBotrytiscinereainbuitengeteeldeLimoniumsinuatum.Hetfrequentertoedienenvaneenreedsalgemeen
toegepastmiddelEupareen,zonderdatdetotalehoeveelheidwerkzamestof
wordtverhoogd,zoumogelijkperspectiefbieden.Daarnaastiseennieuwopde
marktverschenenmiddelShirlantoegepast.
Hoeweldeaantastingopdeonbespotenveldjesgroterwasdanopdebehandelde
veldjes,washetresultaatbijbeidemiddelenonvoldoende.Doorhetfrequenter
toepassenvanEupareenmetde 'Herbiflex'werdookhetbeoogderesultaatniet
bereikt.
3902-6 Bestrijding

van roest

in

duizendschoon

Onderzoeker:Ing.A.vandeWiel
Demogelijkhedenvanroestbestrijdingbijdeteeltvanduizendschoonwerden
nagegaanvooreenteeltinplastictunnelsenindevollegrond.Detwee
bestrijdingsmiddelenBaycorvlb.enFunginexwerdentoegepastintwee
verschillendespuitfrequenties:lxperweekenlxpertweeweken.Inde
tunnelteeltwerdgeenduidelijkverschilineffectiviteittussendetwee
middelengevonden.Defrequentievanlxspuitenperweekgafbetereresultaten
danlxpertweewekenspuiten,maaruiteindelijkwasnog40%indezebehandelingenaangetast.Ookindebuitenteeltwerduiteindelijk50%vandeplanten
bijdehogespuitfrequentienogaangetast.
3903Onkruidbestrijdinginbloemisterijgewassen
Deelprojecthouder:D.Krijger
Onderzoekers:D.Krijger,Ing.A.vandeWiel
3903-2/3

Toetsing
planten

fytotoxiciteit

chemische onkruidbestrijding

in

vaste

Onderzoeker:D.Krijger
Deeventueleschadealsgevolgvanchemischeonkruidbestrijdingwerd
vastgesteld.Vijfexperimentelemiddelenwerdentoegepastindeperiode
februaritotjulibijdiversegewassenalsAchillea,Aster,Astilbe,
Campanula,Chelone,Delphinium,Lysimachia,Phlox,Physostegia,Scabiosaen
Solidago.Bijdevasteplantenkwamnauwelijksschadevoortengevolgevan
toepassingvanonkruidbestrijdingsmiddelen.
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3903-5 Alternatieve

onkruidbestrij

ding

buiten-snijbloemen

Onderzoeker:Ing.A.vandeWiel
In1990zijntweegewassenaangeplantwaarbijdemechanischeonkruidbestrijdingmoeilijkuittevoerenis:trosanjer (eenjarig)enPhlox (meerjarig).De
afdekmaterialenzwartplastic,mulchpapier,flexifilm,covertanPP60
antraciet,enantiworteldoek (bijPhlox)zijnmetonbedektvergeleken.Opde
onbedekteveldengroeideveelonkruid.Phloxwaseenopengewas,zodaterveel
onkruidterugkwam.Hetgewastrosanjergroeidesneldichtenhierhoefdeniet
zovaakgewiedteworden.Mulchpapierenflexifilmgavenonvoldoenderesultaat.Bijgebruikvanflexifilmgroeidestraatgrasdoordegaatjesheen.Het
mulchpapierverrottesnelopdeplaatsenwaarhetvastgelegdwerd.Tevens
groeideerookonderhetmulchpapierbijPhloxnogonkruid.Bijgebruikvan
zwartplastic,covertandoekenantiworteldoekgroeideeralleennogonkruid
doordeplantgaten.Deproefmetafdekmaterialenwordtin1991voortgezet.

Project40.Evaluatieprodukt (ThemaEconomie)
Projecthouder:Drs.L.Oprel
Inhetkadervanhetproject 'EvaluatieProdukt'isin1990onderzoekgedaan
naardeeconomischeen/ofmarktkundigeaspectenvanGypsophila.
VanwegedestagnerendeomzetisopverzoekvandeNTS-Gypsophila-commissiesin
AalsmeerenomstrekenenhetWestlanddemarktpositieonderzocht.
Depositievandeglas-enbuitenteeltvanGypsophilaisnietsterk.Inde
(na)zomermaandeniseropdemarktnogmaarweinigruimte.Deprijswordt
beïnvloeddoordeproduktievanbuitenbloemen.Indewintermaanden -ookwel
hetimportseizoen -isdemarktsituatiegunstiger.Voorkleinebedrijvenis
specialisatiegeenrendabelezaak.Eenzwakpuntisheteenzijdigesortiment
meteenongunstigearbeidsverdeling.Eenglasteeltincombinatiemeteen
buitenteeltbiedtinditopzichtenigsoelaas.Verhogingvandeproduktiedoor
eenverlengingvandeaanvoerperiode,metnamedoorvervroeging,kanop
langeretermijnmogelijkhedenbiedenomdeproduktieenoogstarbeidbeterte
spreiden.Hetbedrijfsresultaatkanhierdoorverbeteren.

Project42.Evaluatiesectoraleontwikkelingen (ThemaEconomie)
Projecthouder:Drs.C.Ploeger
Ditprojectheefttotdoeldeontwikkelingendieopsector-niveauplaatsvinden
teevaluerenophunbetekenisvoordebedrijfsontwikkelingindeglastuinbouw.
Binnenditprojectishetvolgendedeelprojectgedefinieerd.
4201-1 Ontwikkelingen
potplantenteelt

in de bedrijfsstructuur

en de produktiemethoden

in de

Drs.C.Ploeger (LEI)enW.Bos(stagiaire)
Eris,alsaanhangselaandeP.V.S.-enquêteondertelersvankamerplanten,een
vragenlijstoverproduktie-enwatergeefsystemen,deuitvoeringvanenkele
werkzaamhedenenoverdearbeidsbezettingverzonden.Deresponsisvergeleken
-40-

metdegegevensvandemeitelling.Hieruitbleekdatdegroterebedrijven
vakerhaddengereageerddandekleinerebedrijven.Opbasisvanderesponsis
aandebedrijveneenwegingsfactortoegekend,zodatdegegevensnaarlandelijk
niveaukondenwordenberekend.
Teeltvankamerplantenopdegrond (exclusiefbetonvloerenentempexplaten)
blijkthetmeestvoorkomendeproduktiesysteemtezijn.Globaalgeldtdatongeveerdehelftvandekamerplantenopdegrond(inclusieftempexplatenen
betonvloeren)endehelftoptafelswordtgeteeld.Vastetafelskomenvooral
opbedrijvenmetminderdan5.000m2kamerplantenvoor.Grotebedrijventelen
vaakopbetonvloerenofoptransporttafels.
Regenleidingishetmeestvoorkomendewatergeefsysteem.Ditwatergeefsysteem
komtmeestalgecombineerdvoormetteeltopdegrond.Teeltopvastetafelsen
opdegrondwordengezienalsdesystemendieindetoekomstdegrootste
investeringenmoetendoenomaandeeistekunnenvoldoenlosvandeondergrondtetelen.Ditbetreftongeveer64%vanhettotalekamerplantenareaal.
Rapportage:-'Beschrijvingenanalysevandekamerplantenteelt in1989',
stageverslagdoorWousjeBos;
-VakbladvoordeBloemisterijnr.49blz.64-66 'Onderzoekinde
kamerplantenteelt:Teeltlosvandeondergrondwordtzware
opgave',doorW.BosenC.Ploeger.

Project43.Ontwikkeling enkwaliteitpotplanten (ThemaOptimaliseringTeelt)
Projecthouder:Ir.J.V.M.Vogelezang
Voorhetversterkenvandemarktpostitieishetvangrootstebelangdat,zo
mogelijkjaarrond,eenproduktvaneengestandaardiseerdekwaliteitwordt
aangeboden.Voordeveilingenbiedtzo'nproduktdemogelijkheidtothet
vormenvangroteuniformepartijen (blokken)voorofnadeklok,diegoedmet
produktcodestedefiniërenzijn.Voordekwekerhoudtditindathijinstaat
moetzijnzo'ngedefinieerdproduktteproduceren.Ditvereisteennauwgezette
teeltplanningensturingvandegroeivandeplantinderichtingvanhet
gewenstedoel:hetgedefinieerdeprodukt.Momenteeliszo'nplanningnogniet
goedmogelijk.Hetprojectisopgedeeldindriefasen:
-fase1:Hetvaststellenvandevisuelekwaliteit
-fase2:Hetvertalenvandevisuelekwaliteitnaargewaskenmerken
-fase3:Hetproducerenvandebeschrevenplant.
HetonderzoekwerduitgevoerddoorMarijkeDijkshoorn-Dekker (tijdelijkonderzoeksterPBN)enPetervanWeel(IMAG/PBN).
Fase1
In1990isereenrapportgeschrevenoverhetbelangvaneengoededefiniëring
vandevisuelekwaliteitvanFicus.Aandehandvanditrapportiserbesloten
datuitvoeringvanfase1vanbelangisvooreengoedverloopvanditonderzoek.Vooronderzoeknaarbelangrijkeplantkenmerkenheeftinmiddelsplaatsgevonden.Hieruitisgeblekendatverdelingvanhetbladoverdeplantende
vormalszeerbelangrijkwordenervaren.Deplantdiendegoedgevuldtezijn,
nietkaalvanonderenmoetdeelslijkenopeenpiramide-vorm.Opbasishiervanzalin1991eenpanelbeoordelingdoortelersplaatsvinden,waarbijtevens
metbeeldverwerkingstechniekendebeoordeeldeplantenopobjectieveenreproduceerbarewijzewordenvastgelegd.
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Fase2
In1990zijntweeproevenvanstartgegaan.Indeeersteproefwordtde
ontwikkelingvanindividueleFicus-plantencijfermatigvastgelegdtot1,20m
hoogte.Omhetonderzoekzoveelmogelijkpraktijkgerichttehoudenenomeen
goedevisuelekwaliteitvasttestellen,wordtindezeproefuitgegaanvan
tweeFicus-stekkenperpot.Ineentweedeproefwordtdaarnaastgekekennaar
deinvloedvanhetaantalstekkenperpot,destekeigenschappenendeherkomst
vandestekkenopdeuniformiteitvaneenpartij.

Project44.Ontwikkelingentoetsinguitstootarmteeltsysteem
(ThemaTeeltsystemen)
4403Fysischebeheersingvanverspreidingvanschimmelziekten
Onderzoeker:Ir.F.Stelder
Binnenditdeelprojectwordtonderzoekverrichtnaardeverspreidingvan
schimmelziekteningeslotenteeltsystemen.Hethergebruikvanvoedingsoplossingbrengthetrisicometzichmeedatziektenzichsneldoordehelekas
verspreiden.Ineerderonderzoekleekerinheteb/vloedsysteemgeenverspreidingvanziektenplaatstevinden.In1990iseenstartgemaaktmetonderzoek
naardeverspreidingvan Fusarium oxysporum f. sp. cyclaminis bijdeteeltvan
Cyclamenopeb/vloedtafels.Eerstwerddepathogeniteitvanverschillende
isolatenvandezeschimmelgetoetstendesporenproduktievergeleken.Opgrond
hiervanwerdeenisolaatgeselecteerdvoorgebruikinverderonderzoek.Ineen
eersteproefopheteb/vloedsysteem(zonderplanten)werdvoedingsoplossingin
devoorraadtankbesmetmetsporen(microconidiën)vandeschimmel.Deaanvangsconcentratiewas1500sporenperml.Eenmaalperdagwerdendetafels
bevloeid.Vanuitdetankblekendezesporenzichtijdens 'vloed'homogeenover
hetsysteemteverspreiden.Deconcentratieindevoedingsoplossingnamaanvankelijksterkaf,maarstabiliseerdezichvervolgensopeenconcentratievan
circa10sporenperml.Hogeconcentratiesschimmeldeeltjes(tot5500sp/ml)
werdenopdebodemvandetanksaangetroffen.Ineenandereproefwerdde
verspreidingvandeziektenabesmettingvandevoedingsoplossing indetank
envanuitziekeplantenopdetafelonderzochttijdensdeteeltvanCyclamen.
Vanuitbesmettevoedingsoplossing (1000sp/ml)verspreiddedeziektezichzeer
snel,watalspoedigtot100%uitvalvandeplantenleidde.Ookvanuitzieke
plantenverspreiddedeziektezichbinnenenkelewekenmetvergelijkbaar
resultaat.Doordeaanwezigheidvanaangetasteplantenopdetafelsnamde
concentratieschimmeldeeltjesindevoedingsoplossingsterktoe.Degemeten
maximaleconcentratiebedroegcirca80sp/ml.In1991wordthetonderzoekmet
genoemdewaard-pathogeen-combinatievoortgezet,waarbijookdeontwikkeling
vandeschimmelindepotonderzochtwordtinrelatietoteb/vloedwatergift.
Waarschijnlijkzalookeenstartwordengemaaktmetvergelijkbaaronderzoek
meteenanderewaard-pathogeen-combinatie.
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AFGESLOTENPROEVENIN1990PERPROJECT
Project14.Klimaatengroei(ThemaOptimaliseringteelt)
1401-4 en 1407-2 Luchtverwarmde

tabletten

bij

potplanten
Ir.J.V.M.Vogelezang

Hetdoelvanditonderzoekwasomdeeffectenvangeforceerdeluchtbewegingop
microklimaatengewasgroeibijpotplantennategaan.
Eennieuwontworpentabletverwarmingssysteemmetgeforceerdeluchtbewegingis
uitgetestmettweeproefgewassen,SaintpauliaenFicusbenjamina.
Conclusies:Inbeideteeltproevenzijngeenbetrouwbareverschilleningewasgroeigeconstateerdalsgevolgvanhettoepassenvangeforceerdeluchtbeweging.Verondersteldepositieveeffectenkondenindezeproevenniethard
wordengemaakt,ondanksdetochhoogingesteldegeforceerdeluchtbeweging.
Investeringeningeforceerdeluchtbewegingwordennietterugverdiendmeteen
snellereteeltofbetereplantkwaliteitenlijkenvooralsnognietverantwoord.
Demicroklimaat-enluchtsnelheidsmetingenhebbenaangetoond,datdeaanwezigheidvantabletverwarmingindecontrole-situatiereedszorgdevooreenhoeveelheidluchtbewegingwelkegecorreleerdismetdetemperatuurgradiëntboven
hettablet.Hetisdenkbaar,daterbijeenvergelijkingtussenaldanniet
verwarmenvanonder (tabletverwarmingofopenbodemmetbuisverwarming
eronder)-bijoveriggelijkeklimaatomstandigheden -erwéleeneffectvan
luchtbewegingopdegewasgroeiis.
Rapportage:Proefverslag:Tabletverwarmingmetgeforceerdeventilatie.
1401-9 Tabletverwarming

en assimilatiebelichting

bij groene en bonte

planten

Ing.H.Verberkt
Hetdoelvanditonderzoekwasomnategaanwatdeinvloedisvantabletverwarming,aldannietincombinatiemetassimilatiebelichtingopdegroeien
kwaliteitbijgroeneenbonteplanten.
Indezeproefzijnviergewassenonderzocht:Pteriscretica'Albolineata',
Syngonium 'WhiteButterfly',Codiaeum 'GoldSun'enEpipremnumaereum
(Scindapsus).Erzijneenviertalverschillendebehandelingscombinatiesuitgevoerd:metenzonderassimilatiebelichtingoftabletverwarming.Deproefisin
drievouduitgevoerd.Omeventueleseizoeninvloedenteachterhalenisdeproef
indetijdherhaald.
Conclusies:Uithetonderzoekblijktduidelijk,datdiversegewassenverschillendreagerenopassimilatiebelichtingentabletverwarming.Zierapportvoor
nadereinformatiepergewas.
Rapportage:*ProefverslagLent:Deinvloedvantabletverwarmingenassimilatiebelichtingopdegroeienkwaliteitvandiversegroeneen
bontepotplantenI.
*VakbladvoordeBloemisterij,1990nr.34:Uiteenlopendeffect
vanassimilatiebelichtingentabletverwarming.
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1401-10 Invloed

lucht-

en worteltemperatuur

op groei

en bloei

van Begonia
Ir.J.V.M.Vogelezang

Doel:Naaraanleidingvanhetonderzoekmetverwarmdetablettennaderonderzoeknaardeeffectenvanwortel-enluchttemperatuurop(metname)debloei
vanBegonia.
DeproefisuitgevoerddooreenstudentvandeLUWopdevakgroepTuinbouwplantenteeltinWageningen.Begonia 'Toran'isgeteeldintemperatuurwagentjes
bijvierworteltemperaturen (18,21,26en28C)entweeluchttemperaturen(18
en21C)infytotronruimten.
Conclusies:Deresultatenkomeningrotemateovereenmetderesultatenvan
hetonderzoekmetverwarmdetabletten.Eenluchttemperatuurvan21Cisté
hoogvooreengoedebloei.Deworteltemperatuurspeeldeeenbescheidenerrol.
Hogereworteltemperaturen (inhettrajectvan18tot28C)haddeneengering
negatiefeffectopdebloei.
Rapportage:Studentenverslag(Tuinbouwplantenteelt-LUW),J.Lieshout:Invloed
lucht-enworteltemperatuuropgroeienbloeivanBegonia.
1401-12 Bloeibeïnvloeidng

Alstroemeria

door middel van

grondkoeling
Ing.A.vandeWiel

Hetdoelvandeproefwasomnategaanwatheteffectvandegrondtemperatuur
isopdeoogstperiode,detotaleproduktie,deproduktieaanlozetakkenende
kwaliteitvandebloemen.
Erisgewerktmetdecultivars 'Flamengo'en'Jubilee'.Omdeverschillende
grondtemperaturenterealiseren,isbijdehelftvandebeddengebruikgemaakt
vangrondkoelingenbijdeanderehelftniet.Verderisheteffectbekekenvan
hetaldannietafdekkenvandegrondmetstyromulkorrels.Deproefisop11
juni1989geplantenduurdetotenmet30november1989.
Conclusies:Geblekenis,datdetweecultivars 'Flamengo'en'Jubilee'
verschillenderesultatenopleverden.Bij'Flamengo'heeftdegrondkoelingeen
totaleproduktieverhoging latenzien,terwijlerbij 'Jubilee'sprakewasvan
eenverschuivingvandeproduktienaardewinterperiode.Styromulbrachtbij
'Jubilee'altijdeenproduktieverhogingmetzichmee.Bij 'Flamengo'wasdit
alleenhetgevalwanneerookgrondkoelingwerdtoegepast.Metgrondkoelingen
metstyromulishetdusmogelijkomdeproduktieteverhogenofbeteroverhet
helejaarteverdelen.Bij 'Jubilee'resulteerdedegrondkoelingineenveel
grotereverminderingvanhetaantallozetakkendanbij 'Flamengo'.Inde
wintermaandenwerddekwaliteitbeïnvloeddoordegrondkoeling.
Rapportage:ProefverslagProeftuinHorst:Invloedvandeworteltemperatuurop
bloeispreidingbijAlstroemeria.
1403-2 Invloed assimilatiebelichting
diverse
bladplanten

op groei,

ontwikkeling

en kwaliteit

bij

Ing.H.Verberkt
Hetdoelvanditvervolgonderzoekwasdeinvloedvanassimilatiebelichtingna
tegaanopdegroei,ontwikkelingenkwaliteitvaneenaantalgroeneenbonte
potplanten.
HetonderzoekisuitgevoerdintweeafdelingenvanProeftuinLent.Beideafdelingenzijnvoorzienvanverrolbarezandtafels.Dehogedruk-natriumlampenzijn
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perafdelingintweegroepengeschakeld.Inelkeafdelingissteedsdehelft
belicht.Hetonbelichtegedeeltewerd 'snachtsmeteenschermgescheidenvan
hetbelichtegedeelte.ErisgewerktmetdegewassenHederacanariënsis
'Variegata'('GloiredeMarengo'),xFatshederalizei 'Pia',Codiaeumvariegatum 'GoldSun'enFicusbenjamina'Starlight'.Deeersteproefbegoninweek
40/41van1987meteenbelichtingsniveauvan9W/m2(P.A.R.)ofwelca.3900
lux.Detweedeproefisuitgevoerdvanafweek6in1988.Hierbijwerdbelicht
met6W/m2(P.A.R.)ofwelca.2600luxopplanthoogte.Inbeideproevenis
aanvullendbelichttoteendaglengtevan16uur.Deproevenzijnintweevoud
uitgevoerd.
Conclusies:Uitderesultatenvaneeneerdereproefwasgeconcludeerd,datten
aanzienvandesnelheidvanbewortelingvanhetstekerweinigofgeen
verschilistussenwelofnietbelichten.Navierwekenbleektoen,dathet
wortelstelselvandebelichteplantengroterenforserwasdanvande
onbelichteplanten,metnamebijFicus.Daardetemperatuurinvloedheeftop
debewortelingenwortelgroeiishetechteronduidelijkofhetgroterewortelstelselveroorzaaktwordtdoorhetgevenvanextralichtofdoorhetgevenvan
extravarmteofdooreencombinatiedaarvan.Belichtenheeftgeeninvloedop
hetuitlopenvandeogen.
Uitdeeersteproef,uitgevoerdindeperiodeweek40(1987)totweek3(1988)
zijn,beoordeeldaandehandvandelengtegroei,zeergroteteeltversnellingen
gerealiseerd;bijHedera(49%)enbijFatshedera (47%).OokbijCodiaeumen
Ficuszijnteeltversnellingengerealiseerd.Bijdezegewassenspelenvoorde
teeltduurechterookanderefactoren,zoalsbontheidenvertakkingeenbelangrijkerol.DeinternodiënlengteneemtbijdegewassenHedera,Fatshederaen
Codiaeumtoedoortebelichten.Dezetoenamebleekbijdekwaliteitskeuring
niettoteennegatievewaarderingteleiden.Debelichteplantenwareninhet
algemeenforser;hierdoorwerdeenlangereinternodiënlengtegeaccepteerd.Bij
Ficusisdeinternodiënlengtenietgemeten.Zowelhetvers-alshetdrooggewichtnemendoorbelichtenduidelijktoe.BijhetgewasHederaistevenseen
duidelijketoenamevanhetdrogestofgehaltegevondendoortebelichten.Bijde
kwaliteitskeuringdoorledenvandeVasteKeuringsCommissie (VKC)kwameneen
aantalbelangrijkepuntennaarvoren.BijHederawasdealgemeneindrukvan
zowelbelichtealsonbelichteplantengoedtenoemen.BijFatshederakwamals
belangrijkstepuntnaarvoren,datzoweldebelichtealsdeonbelichteplanten
zeerongelijkwaren.BijCodiaeumbleekbelichtenduidelijkinvloedtehebben
opdebontheid.Debelichteplantenwarenbonterdandeonbelichteplanten.
TenaanzienvandeplantvormwerddeonbelichteCodiaeumietspositiever
beoordeeld.Erisuitgegaanvanstekkenafkomstigvanonbelichtemoerplanten.
Hetgedeeltedattijdensdeproefbijdebelichteplantenerbijisgegroeid,
isietsgroverdanbijdeonbelichteplanten.Hierdoorishetverschilin
diametertussenhetgedeeltedatalaanhetstekzatenhetgedeeltedat
tijdensdeproeferbijisgegroeidbijdebelichtestekkengroterdanbijde
onbelichte.Ditkanmogelijkvoorkomenwordendooruittegaanvanstek
afkomstigvanbelichtemoerplanten.ZoweldebelichtealsdeonbelichteFicus
kreegeenhogewaardering.Doorbelichtingneemthetaantalzijscheutenbij
Ficustoe.
Indetweedeproef,uitgevoerdindeperiodeweek6(1988)totweek18(1988)
isweinigofgeeninvloedvanbelichtengeconstateerd.Ditlijkthetgevolgte
zijnvandetoenemendehoeveelheidnatuurlijklichtindemaandenfebruari,
maart,aprilenmei.Hetaantalurendatdaarnaastdannogwordtbijbelicht
neemtindezeperiodeaanzienlijkaf.
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Rapportage:ProefverslagLent:Deinvloedvanassimilatiebelichtingopde
groeienkwaliteitvaneenaantalgroeneenbontepotplantenI.
1403-9 Onderzoek naar invloed
planten II

assimilatiebelichting

bij groene en bonte

Ing. H.Verberkt
Hetdoelvanhetonderzoekwasomnategaanwatdeinvloedisvanassimilatiebelichtingopgroeienkwaliteitvanzowelgroeneenbontepotplanten.
DeproefisuitgevoerdmetdegewassenFicusbenjamina 'Exotica'en
'Starlight'enmetScheffleraactinophylla 'Compacta'en'GoldCapella'.Van
dezeviergewassenwerdsteedseenhelftplantenwelendeanderehelftniet
belicht.Hetbelichtingsniveaubedroeg6W/m2 (PAR).
Conclusies:UitgezonderdbijFicusbenjamina 'Starlight'heefteenbelichtingsniveauvan6W/m2eenduidelijkeinvloedopdelengtegroei.Ficus
benjamina 'Starlight'groeitzeerlangzaamindewinter,zowelmetalszonder
belichting.BijbelichteFicusbenjamina 'Exotica'ischloroseinhetblad
geconstateerd.
Rapportage:*ProefverslagLent:Deinvloedvanassimilatiebelichting opde
groeienkwaliteitvaneenaantalgroeneenbontepotplantenII.
*VakbladvoordeBloemisterij1989,nr37:Belichtenleidttot
teeltversnellingbijScheffleraenFicus.
1A03-10 Invloed belichtingsduur
Fatshedera

op groei en kwaliteit

Begonia,

Kalanchoë en
Ing. H.Verberkt

Hetdoelvanhetonderzoekwasoradeinvloednategaanvandiversetijdsduren
vanbelichtenopdegroeienkwaliteitvanBegonia,FatshederaenKalanchoë.
Hetonderzoekisuitgevoerdaandegewassen:Begonia 'SchwabenlandRood',
Begonia 'Rosalie',Kalanchoë 'Singapore' (rood),Kalanchoë 'Fortyniner'en x
Fatshederalizei.Deverschillendebehandelingenbestondenuitaanvullend
belichtentot16uur,18uur,20uuren22uur.Daarnaastisopkleineschaal
24uurbelichtomeventueleschadebeeldenoptewekken.Erisuitgegaanvan
meerdereoppotdatapergewasomeventueleseizoeninvloedenteachterhalen.Het
onderzoekisintweevouduitgevoerd.
Conclusies:Uithetonderzoekblijktdatassimilatiebelichtingnietzonder
meertoegepastkanworden.Elkgewasheefthaareigenreactieopdebelichtingsduur.Daarnaastblijktdeperiodevantoepassing (najaar,winterofvoorjaar)ookinvloedtehebben.Ziehetverslagvoordeafzonderlingeeffecten
pergewas.
Rapportage:*ProefverslagLent:Invloedbelichtingsduuropgroeienkwaliteit
potplantenI.
*VakbladvoordeBloemisterij1990nr.35:Belichtingsduurbeïnvloedtgroeienkwaliteitvanpotplanten.
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2404-3 en 1407-3 Onderzoek naar de invloed
kwaliteit
bij Ficus en

van hijsverwarming
Scheffiera

op groei

en

Ing.H.Verberkt
Hetdoelvandeproefwasomnategaanwatdeinvloedvanhijsverwarmingvlak
bovenhetgewasisopdegroeienontwikkelingvanFicusenScheffiera.
Deplantenzijngeteeldoproltafels.Devolgendebehandelingenzijntoegepast:
1.Hijsverwarmingopvastehoogtebovenindekas;
2.Hijsverwarmingoprespectievelijk20en30cmbovenhetgewas.
Beideproevenzijnindrievouduitgevoerd.
Conclusies:Intweeproeven,uitgevoerdinhetwinterseizoen1987/1988en
1988/1989,isgeeneffectvanhijsverwarmingvlakbovenhetgewas(20-30cm)
tenopzichtevanbovenindekasgeconstateerdopdelengtebijFicusen
ScheffieraenopdematevanvertakkingbijFicus.Investeringeninhijsverwarmingwordennietterugverdiendmeteensnellereteeltofbetereplantkwaliteitenlijkenvooralsnognietverantwoord.
Rapportage:ProefverslagLent:InvloedhijsverwarmingopgroeibijFicusen
Scheffiera.
1406-2 Toepassing

van schermen en gewaskoeling

bij potplanten

II
Ing.H.Verberkt

Hetdoelvandeproefwasomnategaanopwelkewijzezooptimaalmogelijk
vanhetbeschikbarelichtinhetvoorjaar,dezomerenhetnajaargebruikkan
wordengemaaktmetbehulpvandubbeleschermeneneennevelinstallatie.
Deproefisuitgevoerdmettweeschermen(LS13enLS15)eneennevelinstallatie(hogedruk-mistsysteem).ErisgewerktmetdegewassenCordyline
fruticosa'RedEdge',Cordylinefruticosa'Kiwi',Dracaenafragans,Dracaena
marginata,Dieffenbachia'Compacta'enDieffenbachia'Camilla'.
Devolgendebehandelingenwerdenuitgevoerd:
1.Vanafeenstralingsniveauvan350W/m2(buiten)schermenmetLS15;
2.Vanafeenstralingsniveauvan350W/m2schermenmetLS15,vanaf636W/m2
schermenmetLS13envanaf1000W/m2schermenmetLS13enLS15;
3.Vanafeenstralingsniveauvan350W/m2nevelenentevensvanaf636W/m2
schermenmetLS15.
Omeventueleplaatseffectenzoveelmogelijktebeperkenwerdenperbehandeling/proeftweeproefveldenaangelegd.Tevenswerdereenherhalingindetijd
uitgevoerd.
Conclusies:Daarditeeneersteoriënterendeproefbetrofzijnernoggeen
definitieveconclusiestetrekken.Welbleekhetmogelijkommethethoge
druk-mistsysteemdetemperatuurenderelatieveluchtvochtigheidindekaste
beïnvloeden.Erzijnindezeproefgeenduidelijkegroeivoordelengeconstateerddoortetelenbijeenhogerstralingsniveauincombinatiemeteennevelinstallatie.Verderonderzoeknaardeinvloedvaneennevelinstallatieophet
kasklimaatisgewenst.Ziehetverslag.
Rapportage:*ProefverslagLent:Oriënterendonderzoeknaartoepassingvan
schermeneneennevelinstallatiebijpotplanten.
*VakbladvoordeBloemisterij1990,nr.28:Geengroeivoordelen
doorcombinatienevelenmeerlicht.
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1408-1 Effect RV enworteltemperatuur op fysiogene
en
SpathiphyHum

afwijkingen

bij

Kalanchoë

Ing.L.H.M.Cuypers
Doel:Nagaaninhoeverrederelatieveluchtvochtigheidendeworteltemperatuur
invloedhebbenopfysiogeneafwijkingenbijKalanchoë('wittebloemetjes')en
Spathiphyllum (verdroogdeblad-engroeipunten).
IndeproefzijnmetbehulpvandrietemperatuurregimesverschillendeRVconditiesoverdagen'snachtsgerealiseerd.Voorextremeconditiesisgebruik
gemaaktvandoorzichtiganti-condensfolie,datbijeengedeeltevandebehandelingenoverdagof 'snachtsoverhetgewaswerdgetrokken.Alsproeffactor
isookdeworteltemperatuuropgenomendoorwelofniettabletverwarming(pottemperatuur25C)toetepassen.Deproefisgestartinweek41van1989en
heeftveertienwekengeduurd.
Conclusies:Degerealiseerdeklimaatomstandighedenhebbengeeninvloedgehad
ophetontstaanvanverdroogdeblad-engroeipuntenbijSpathiphyllum.Bij
Spathiphyllum 'Luna'ontstondenbijoverdagafdekkenofnietafdekkenverdroogdebladpuntjes,terwijlditbij 'snachtsafdekkenniethetgevalwas.
OokbijKalanchoë 'Krakatau'hebbendegerealiseerdeklimaatomstandigheden
geeninvloedgehadophetontstaanvanwittebloemetjes.BijFidesResearch&
Breedingdaarentegenontstondenineentegelijkertijdlopendebemestingsproef
metwelofnietafdekkeninallebehandelingenwittebloemetjes.Invervolgonderzoekzullenmogelijkeoorzakenvoorhetverschilinschadetussende
proevenophetProefstationenbijFidusnadermoetenwordenbekeken.Zolijkt
eensnelleteelthetoptredenvanschadetebevorderen.
Rapportage:Rapportnr.98:EffectvanRVenworteltemperatuuropfysiogene
afwijkingenbijKalanchoëenSpathiphyllum.
Project15.Water-enluchthuishouding (ThemaOptimaliseringteelt)
2506-4 Nagaan van invloed van verschillende
luchthuishouding
bij anjer

watergeefstrategieën

op water-

en

Ing.A.vandeWiel
Hetdoelvandeproefwasomdeinvloedvanverschillendewatergeefstrategieën
opdebloemproduktie(zowelkwantiteitalskwaliteit)vantrosanjervastte
stellen,metnamedeinvloedophetoptredenvanslappeplanten.Tevensmoest
deinvloedvandezewatergeefstrategieënopdewater-enluchthuishoudingvan
desteenwolmatvastgesteldworden.
Indeproefzijndrieverschillendewatergeeffrequenties,alledriemet
dezelfdetotalewatergift,metelkaarvergeleken.
Conclusies:Dehoogstewatergeeffrequentieheeftindezeproefdehoogste
produktieopgeleverd.Hettakgewichtwerdnietbeïnvloeddoordewatergeeffrequentie.Bijallebehandelingenzijn'slappe'plantengeconstateerd.Bijde
hoogstewatergeeffrequentiekwamenminder 'slappe'plantenvoor.Waarschijnlijkhebbendekortebeurtentochvooreenmeerregelmatigewatervoorziening
gezorgd.Vervolgonderzoekvoorhetoptredenvanslappeplantenisnoodzakelijk.Tussendeveldenvanéénbehandelingenbinnenéénveldkwamensomsal
erggroteverchillenvoor.
Rapportage:Verslagnr.15Watergeeffrequentieproefbijtrosanjer'Adelfie'
1988-1989,ProeftuinVenlo.
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1508-15 EC-trappen
heid bij

in relatie
tot plantkwaliteit
potchrysant

(bij afleveren)

en houdbaarG.vanLeeuwen
Ing.G.E.Mulderij

HetdoelvandeproefwasomdooreenaantalEC-trappennategaanwatde
invloedvandeECindepotgrondisopdeplantkwaliteitbijafleverenende
houdbaarheidnaafzet.
Deproefisuitgevoerdmetviercultivars:'Applause'(geel,pompon-type
bloem), 'Surf'(wit,gevuldbloemig),'PinkArola'(roze,gevuldbloemig),
'Sandra'(rood,enkelbloemig).Deteeltperiodeliepvanjanuaritotmaart.De
plantenzijngeteeldbijeenECvan1,4,2,2en3,0mS/cm.Driewekenvoorhet
aflevereniseendeelvandeplantenomgezetvandelagenaardehogebemestingenomgekeerd.Debemestingsproefisintweevouduitgevoerd.Indeafleverfasezijndiversewaarnemingenaanhetgewasverricht.Inaansluitingop
deteeltproefiszowelopBloemenveilingWestlandalsophetPBNeenhoudbaarheidsonderzoekuitgevoerd.Deresultatendaarvanbodentevensdemogelijkheid
dezetweehoudbaarheidsruimtesmetelkaartevergelijken.
Conclusies:HetwerkenmeteenhogereEC-giftheeftgeleidtoteenkleine
teeltduurversnelling.Debehandelingengavengeenverschilinplantlengteen
totaalversgewicht.Percultivarverschiltdehoeveelheidopgenomenvoedingsstoffenaanzienlijk.Debemestingsbehandelingenhebbengeengroteverschillen
intransportgevoeligheidofhoudbaarheidveroorzaakt.Heteffectvanbemesting
opplantkwaliteitenhoudbaarheidzouineenanderetijdvanhetjaargroter
en/ofduidelijkerkunnenzijn.Bijdevergelijkingtussen.deresultatenvan
BVWenPBNblekeneraanheteindevandeuitbloeiperiodegeengroteverschillentebestaan.
Rapportage:ProefverslagProeftuinNoordNederlandnr19:InvloedvanECop
plantkwaliteitenhoudbaarheidvanpotchrysant.
1508-16 Relatie uitgangsmateriaal
afzet van Pelargonium

en EC tijdens

de teelt

op kwaliteit

bij de
G.vanLeeuwen

Doel:HetnagaanvanderelatieEC-gietwaterendekwaliteitbijafzet.Tevens
hetnagaanvandeinvloedvantweeherkomstenopdekwaliteitbijafzet.
Uitvoering:Zierapportage.
Conclusies:Indezeproefisgebleken,datereenkwaliteitsverschilbestaat
tussendoorvermeerderingsbedrijvengeleverdePelargoniumstekken.Hetverschil
blijftgedurendedeteeltaanwezigenkomttotuitingindekwaliteitvanhet
eindprodukt.Kortgeleedstekgeeftsterkergevuldeplantendanlanggeleed
stek.
BijeenwatergiftmeteenECvan3,8mSgedurendedeteeltishetversgewicht
perplantongeveer15%lagerdanindestandaardbehandelingmeteenECvan
2,2.Erisdussprakevangroeireguleringviadebemesting.Erisgeen
betrouwbaarverschilinhetaantalzijscheutenendeplantlengtetengevolge
vandebehandeling.
Rapportage:ProefverslagProeftuinNoordNederlandnr.18:EC-trappenbij
Pelargonium.
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Project17.Beïnvloedingbloeienontwikkeling (ThemaOptimaliseringteelt)
1701-15 Nagaan van mogelijkheden
en gebruik van plastic

van bloeispreiding
tunnel

van Veronica

door

afmaaien

Ing.A.vandeWiel
Hetdoelvandeproefwasomdemogelijkhedenvanoogstspreidingnategaan.
BijdebuitenteeltvanVeronicalongifolia 'Blauriesin'isnagegaaninhoeverredeeerstesneedoormiddelvanafmaaienteverlatenis.Daarnaastisonderzochtofdoorgebruikvaneentunneltweevolledigesnedenmogelijkzijn.
Conclusies:Doorop26julieentunneloverVeronicalongifolia'Blauriesin'
teplaatsenwerddeoogstgemiddeld10%vergroot.Vooralaanheteindevande
teeltkondenmetgebruikmakenvandetunnelmeertakkengeoogstwordendan
bijdeteeltindevollegrond.Detakkenuitdetunnelwarenlangerenlichter
ingewichtdandievanbuiten.Ditbetekentdatdetakkenvanbuitenveel
stevigerwaren.Dievandetunnelwarenteslap.
Zowelindevollegrondalsindetunnelwerddeproduktieenhetproduktieverloopbeïnvloeddoorhetaldannietafmaaienvanhetgewas.Deafmaaidata25
mei,1junien8junilietendezelfderesultatenzien.Detweelatereafmaaidatablevenachterinproduktie.Dedatumvan50%oogstvieldaarlaterdan
bijdeeerstedrieafmaaidata.Inoktoberwerdennietveeltakkengeoogst.De
datumwaarop95%geoogstwas,vielbijalleafmaaidatainseptember.Alleen
bijdebehandelingdienietafgemaaidwasgeweest,werdinoktobernogbijna
10%vandetakkengeoogst.Aanheteindevandeteelt,op26oktober,wasbij
dehelftvandebloemendebloemaarnietmeertotbovenaangevuldmetbloemen.
Rapportage:Verslagnr.14Zomerbloemen1989,ProeftuinVenlo.
1703-5 Vervroeging

zomerbloemen

'88/'89
Ing.A.vandeWiel

Doel:Nagaanvanhetbloeivervroegendeffectvaneenaantaleenvoudigeafdekmaterialenopviervasteplantenenvaneentunnelbijtweevasteplanten.
Erwerdenproevenuitgevoerdmetviergewassen:Campanulaglomerata'Superba',
Campanulapersicifolia,CentaureamacrocephalaenLiatrisspicata.Op21
februari1989werdhetagryldoekendegaatjesfolieoverdegewassengelegd.
Ca.tweemaandenlaterwerdhetafdekmateriaalverwijderd,behalvebijLiatris
waardezevanwegeweersomstandighedenpasop1juniwerdverwijderd.Beide
soortenCampanulawerdenookinplastictunnelsgeteeld.Vervolgenswerdhet
produktieverloopopgetekend.
Conclusies:DoorhetgewasCampanulaglomeratabuitenmetagryldoeken/of
gaatjesfolieaftedekkenkonin1989deoogstdriedagenvroegerbeginnen.In
1988washetzelfdeeffectbehaald.Dedatumwaarop50%vanhetgewasgeoogst
was,werdbijdebedekkingmetfolieenbijdedubbelebedekkingachtdagen
eerderbereiktdanbijonbedekt.Bijdebedekkingmetagryldoekwasditvier
dageneerdertenopzichtevanonbedekt.Doorgebruiktemakenvaneenplastic
tunnelkondeoogstveelmeervervroegdwordendanmetdeafdekmaterialen.Op
hetmomentdathetgewasuitdetunnelalvoor50%geoogstwas,moestdeoogst
vanbuitennogbeginnen.Deproduktiewasbuitenhogerdanindetunnel.OnbedekteCampanulagaveneenhogereproduktiedandeafgedekteCampanula.Tussen
deherhalingenkwamveelvariatievoor.
BijCampanulapersicifolialeverdehetafdekkenmetagryldoekofgaatjesfolie
geenoogstvervroegingop.Misschienismetselectievanvroegeenlateplanten
oogstspreidingbetermogelijktemaken.Detunnelleverdeweleenflinke
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oogstvervroegingop.Hetgewasuitdetunnelwasalhelemaalafgeoogstophet
momentdatdeoogstvanbuitenbegon.OokbijdezeCampanula-soortwerdbuiten
eenhogereproduktiebehaalddanindetunnel.Buitenleverdededubbele
bedekkingeenietslagereproduktieopdandeanderebehandelingen.Ookhier
werddetendensgevondendatoogstvervroeginggepaardgaatmeteenlagere
produktie.Wanneerdeoogstlateropgangkwam,wasdeproduktieookhoger.
BijCentaurealagdeproduktiein1989hogerdanin1988enin1987bijhetzelfdegewas.Hetafdekkenbeïnvloeddein1989deproduktieniet.Alleende
dubbelebedekkingresulteerder.ieengeringeoogstvervroegingvantweedagen.
DoorLiatrismetagryldoeken/ofgaatjesfolieaftedekkenkondeoogstongeveervierdagenvervroegdworden.Bijdeonbedekteveldenwerdenongeveertwee
keerzoveeltakkengeoogstalsbijdeafgedektevelden.
VoorCampanulaglomerata,CampanulapersicifoliaenLiatrisspicatageldt
vooralvoordevervroegdebehandelingen,datzeindewinteronvoldoendekou
hebbengehadomhunrustperiodetedoorbreken.
Rapportage:Verslagnr.14Zomerbloemen1989,ProeftuinVenlo.
1703-6 Oogstspreiding

Campanula
Ing.A.vandeWiel

Hetdoelvandeproefwaseenvergelijkingvandeuitgangsmaterialenvoorde
teeltineentunnelmetdeteeltbuiten.
DeproefisuitgevoerdmetCampanulaglomerata 'Superba'enCampanulapersicifoliawit.PerCampanula-soortwerdendrieverschillendeuitgangsmaterialen
metelkaarvergeleken.
Conclusies:BijCampanulaglomerataenCampanulapersicifoliazijnbijde
teeltineenplastictunneldrieuitgangsmaterialenmetelkaarvergeleken.
Tussendedrieuitgangsmaterialenkwamenproduktieverschillenvoor.
BijCampanulaglomerataleverde64losseplantjesperm2eenhogereproduktie
opdan16polletjesvanvierplantjes.Plantendieineenvorigseizoenbuiten
ofineentunnelhaddengebloeid,bloeidenditjaarindetunnelindezelfde
periode.
BijCampanulapersicifoliableekdatdeproduktieendebloeiperiodebijde
gescheurdeplantenenbijdeinaprilgezaaideplantengelijklag.Zaaienin
meiendusooklaterplanten,kostteproduktie.
Rapportage:Verslagnr.14Zomerbloemen1989,ProeftuinVenlo.
1703-11 Mogelijkheden

van teelt

van Trachelium

in

tunnel
Ing.A.vandeWiel

Doel:NagaanofTracheliumineentunneltetelenis.Zoja,watzijndande
mogelijkhedenomdeoogsttespreiden.Uitgangspuntishetoogstenin
augustus,septembereneventueelnoginoktober.
Indeproefwerdendemogelijkhedenvanongetopteteeltbekeken.Erzijnzes
verschillendebehandelingenuitgevoerd,waarbijsteedswerduitgegaanvandrie
maandenoudeplanten.Deproefisindrievouduitgevoerd.
Conclusies:DeteeltvanTracheliumineentunnelbiedtmogelijkheden.De
plantenbloeidenvoor100%.Degemiddeldetaklengtebedroeg62cmenerwaren
geenproblemenmetBotrytis.Tussendespeedcellenvan240en176werdgeen
verschilgeconstateerd.
Doordeplantdatum (enookdezaaidatum)tevariërenkonverschilinproduk-
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tieperiodegemaaktworden.Plantenop18mei,1junien15junileverdeeen
50%oogstdatumopvanrespectievelijk14juli,29julien17augustus.De
produktievielveelvroegerdanvoorafverwachtwerd.Laterplantenleverde
eenlangereoogstperiodeenzwaarderetakkenop.Detotaleproduktieende
taklengtewerdennietdoordeplantdatumbeïnvloed.Vooralbijdelatere
plantdatawerddoorwasgeconstateerd.In1989wasdezomernogalwarm.De
proefzouherhaaldmoetenworden,omvasttestellenofdeeffecteninandere
jarenhetzelfdezijn.
Rapportage:Verslagnr.14Zomerbloemen1989,ProeftuinVenlo.
1704-5 Onderzoek naar de mogelijkheden
hispida

van Bonzi in de teelt

van

Acalypha
Ing.H.Verberkt

Hetdoelvandeproevenwasomnategaanwatdeinvloedvanverschillende
concentratiespaclobutrazol (Bonzi)isopdegroei,ontwikkelingenkwaliteit
vanAcalyphahispidainvergelijkingmetchloormequat (CCC).
Indeproefzijnconcentratiestussen0,3en10ml/lBonzi(paclobutrazol),
vergelekenmetde(standaard)toepassingvanchloormequat.Geziendegroeivan
hetgewaszijndechloormequat-behandelingen tweetotdriemaaluitgevoerd.De
behandelingenmetpaclobutrazolzijnvijftotzevenmaalgegeven.Deproeven
zijnindrievouduitgevoerd.
Conclusies:Chloormequatheefteengoedewerkingopremmingenplantkwaliteit
vanAcalyphahispida.Hiertoemoet,afhankelijkvandegroeikracht,ééntot
driemaaleenpotbehandelingmet10ml/lwordengegeven.Per11cm-potmoet
dan75mlwordentoegediend.Eennadeelisechterdatditarbeidsintensiefis.
Metpaclobutrazolkandeplantlengtegeremdworden,maarhierbijwordeneveneensdearenveelkorter.Ditgaattennadelevandeuitwendigekwaliteit.
Daarnaastzaldetoepassingmetpaclobutrazolregelmatigmoetenplaatsvinden.
Dejuisteconcentratieiszeermoeilijkaantegeven.Dezeissterkafhankelijkvandegroeikrachtvanhetgewas.Indienechterdeconcentratietehoog
isstaatdegroeistilenindiendeconcentratietelaagis,isderemming
onvoldoende.EenrembehandelingmetpaclobutrazolbijhetgewasAcalypha
hispidawordtombovenstaanderedenafgeraden.
Rapportage:ProefverslagLent:RemproefAcalyphahispidaII.
1705-7 Nagaan effect continue belichting
bloemknopopening
Bouvardia

met SL- en gloeilampen

op moment van
Dr.T.Blacquière

Hetdoelvandeproefwasdeinvloedvanbelichting (nachtdoorbelichten)na
tegaanopuitstel,c.q.vervroegingvandesnijrijpheidvanBouvardia.
EenBouvardia-gewasmeteenbloeitijdinweek37en38isverduisterdvanaf
week30.Zodradetakkenbijnasnijrijpwarenwerddekasafdelinginvier
vakkengedeeld:1controle,2SL-lampen,3gloeilampenen4ver-roodlicht
(gloeilampmetkleurfilters).
Dedagvoordatmetbelichtingwerdbegonnen,zijninelkvak25gelijkwaardige
takken,datwilzeggenindezelfdefasevanontwikkeling,gekozen.Vandeze
takkenishetmomentvanopengaanvandeeerstebloemenhetaantalopen
bloemenperbloemtakgedurendeenkeleopeenvolgendedagengeregistreerd.Op
enkeleplaatsenisdeintensiteitenhetspectrumvanhetlichtgemetenmet
eenspectroradiometer.
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Conclusies:Erisgeenverschilwaargenomeninsnelheidvanbloemopening
tussenbelichteenonbelichtebijnarijpeBouvardia-takken.Ookgaven
verschillendelamptypes (gloeilamp,SLenver-roodlicht)onderlinggeenverschilindegemetengewaskenmerken.
Rapportage:VakbladvoordeBloemisterij1990nr.21,pag.60,61:Stuurlicht
heeftgeeneffectopbloemknopopeningBouvardia.
Project22.Uniformiteit enkwaliteituitgangmateriaal
(ThemaUniformiteitenkwaliteituitgangsmateriaal)
2206-7 en 2206-11 Invloed van de positie van het stek aan de moerplant,
stekgewicht
en de steklengte
op de uitloopsnelheid
bij Schefflera
en x Fatshedera

het
en groei

Doel:Nagaanwatdeinvloedvandepositievanhetstekaandemoerplant,het
stekgewichtendesteklengteisopdeuitloopsnelheidengroeibijSchefflera
enxFatshedera.
Vanmoerplantenmetverschillendeleeftijdenistussenstekgesneden.Deallerbovenstestekken(2à3)zijninverbandmetdezachtheidervannietmeegenomen.Vanelkestekafzonderlijkisdepositieaandemoerplantvastgelegd,het
aantal 'vingers'aanhetstekblad,desteklengteenhetstekgewichtvastgelegd.Destekkenzijninmandpotjes,ondereenplastictunnel,ineenkas
beworteld.Nadatdestekkenbeworteldenuitgelopenwaren,isdetunnel
verwijderdenzijndeplantenopgepot.Bijdebeoordelingisgeletopdeuitloopsnelheidvanhetoogendelengtevanhetuitgelopenoognadiversetijdstippen.Met (multiple)regressie-analyse isonderzochtoferbetrouwbare
verbandenzijntussenkenmerkenvanhetuitgangsmateriaalenenerzijdsde
uitloopsnelheidenanderszijdsdelengtevanhetuitgelopenoog.
Conclusie:BijxFatshederablijkendebovenstestekkenaaneenmoerplant
langzameruittelopen.Bijlangeremoerplanten(+21stekblaadjes),blijken
ookdeonderstestekkenlaatuittelopen.Hetstekgewichtblijktinvloedte
hebbenopdelengtevanhetuitgelopenoog.Hetuitgelopenoogvandelichtere
stekkenwasnaeenbepaaldetijdaanzienlijkkorterdanhetuitgelopenoogvan
dezwaarderestekken.Doortegaanselecterenophetgewichtishetdus
mogelijkomeenuniformerepartijteverkrijgen.Deinvloedvanhetstekgewichtopdelengteneemtechterwelafnaarmatedeteeltverderverloopt.
Sorterenopgroottetijdensdeteeltzaldusnoodzakelijkblijven.Bij
Scheffleralopendestekkenafkomstigvandetopvaneenmoerplantvrijlaat
uit.Destekkenafkomstigvandebasisvanmoerplantenmet15-20stekblaadjes
lopengemiddeldsneluit.Degroeisnelheidvandezestekkenblijftechter
achteropdegroeisnelheidvandestekkenafkomstigvanhetmiddengedeeltevan
demoerplanten.Hetonderstestekjeaaneenmoerplantwijktveelalafinvorm.
Dezeisklein,metca.vijf 'vingers'.Ditafwijkendestekjelooptinhet
algemeenlaatofhelemaalnietuit.Hetisaantebevelendezeafwijkende
stekkenniettegebruiken.Bijhetstekkenlijkthetzinvoldestekkenafhankelijkvandepositieaandemoerplanttesorterenindriegroepen:1.de
bovenste (+5)stekken,2.demiddelstestekkenen3.deonderste (+5)
stekken.Erdientdanafgewogentewordenofheteconomischaantrekkelijkis
omdestekkenvangroep1en3testekkenofwegtegooien.Destekkenuit
groep2zijnnogeensapartbekeken.Hieruitbleekdatdoorsteksorteringop
basisvanpositie,gewichtofsteklengteweiniginvloedkonwordenuitgeoefend
opdenogaanwezigevariantieinuitloop-engroeisnelheidbinnendezegroep.
Sorterentijdensdeteeltblijftdusookbijditgewasnoodzakelijk.
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Rapportage:Stage-verslag:Invloedvandepositievanhetstekaandemoerplantenhetstekgewicht/desteklengteopdeuitloopsnelheidengroeibij
ScheffieraenxFatshedera.
Project27.Beoordelingsonderzoekvoorrassen (ThemaGebruikswaarde)
2713-3 Sortimentsbeoordeling

van Primula

obconica
Ing.H.Verberkt

Hetdoelvandezeproefisomeenaantalkenmerkenvandiverserassente
beschrijvenenaandehanddaarvaneenbeterinzichttekrijgenindeeigenschappenvanhetsortiment.
Desortimentsbeoordelingheeftplaatsgevondenindezomervan1989.Het
extreemwarmeweerheeftditonderzoeknadeligbeïnvloed.Daarnaastzijner
gedurendeditonderzoekeenaantalpraktischeproblemenopgetreden.
Ombovenstaanderedenenzijnergeenconclusiesgeformuleerdwelkeaanhet
doelkunnenvoldoen.Deproefzalwordenherhaaldindewintervan1990/1991.
2713-4 Sortimentsbeoordeling

Impatiens

'New Guinea'
Ing.H.Verberkt

Hetdoelvandeproefisomeenaantalkenmerkenvandiverserassenvoortoepassingalspotplantenteverzamelen,omaandehanddaarvaneenbeterinzicht
teverkrijgenindeeigenschappenvanhetsortiment.
HetonderzoekisuitgevoerdintweekasafdelingenopProeftuinLent.Naoverlegmetdiversevermeerderingsbedrijvenisgekozenvoor32rassen.Omde
rassengoedmetelkaartekunnenvergelijkenzijnalleplantenopéénvermeerderingsbedrijfgestektenopgekweekt.Desortimentsbeoordelingheefttweemaal
achterelkaarplaatsgevonden:oppotweek17en27.Ditomeventueleseizoensverschillenteachterhalen.Elkeproefafzonderlijkisintweevouduitgevoerd.
Conclusies:Tweeendertigrassenzijnbeoordeeldopruimtebehoefte,plantvorm
enuitwendigekwaliteit.Veertienrassendiein1989warenonderzochtzijnook
indezesortimentsbeoordelingmeegenomen.Aandehandvandeverkregenresultateniseenkortebeschrijvingperrasgemaakt.Ziehiervoorhetverslag.Als
goederassenkwamen 'Antares','Delias','Eurema','Innocence','Jasius',
'Selenia'en 'Vulcain'naarvoren.
Rapportage:ProefverslagProeftuinLent:Sortimentsbeoordeling ImpatiensNew
GuineaII.
2713-5 Sortimentsbeoordeling

Sinningia
Ing.H.Verberkt

Hetdoelvanhetonderzoekwasomeenaantalkenmerkenteverzamelenvanzowel
diversezaadvasterassenalsFl-hybridenenomaandehanddaarvaneenbeter
inzichtteverkrijgenindeeigenschappenvanhetsortiment.
IndeproefzijnzeszaadvasterassenenvierFl-hybridenonderzocht.Omde
zaadvasterassengoedmetelkaartekunnenvergelijkenismetgelijkuitgangsmateriaal (=tweemaalverspeend)gestartenzijnallezaadvasterassenvanéén
leverancierbetrokken.Dezerassenzijngelijkgezaaidenopgepot.Deopkweek
vandeFl-hybridenheeftopdiversezaadbedrijvenplaatsgevonden.Alle
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Fl-hybridenzijngelijkopgepot.Omeventueleseizoensverschillenteachterhalenheeftdeproeftweemaalachterelkaarplaatsgevonden (oppotweek18en24).
Deeersteproefisintweevoudendetweedeproefinviervouduitgevoerd.
Conclusies:TussendezaadvasterassenendeFl-hybrideniseenduidelijk
verschilinruimtebehoeftegeconstateerd,veroorzaaktdoorhetverschilin
plantgrootte.Dezaadvasterassenzijnduidelijkveelgrotervanomvangvande
Fl-hybriden.TussendeFl-hybridenonderlingentussendezaadvasterassen
onderlingzijnweinigofgeenverschilleninplantafstandgeconstateerd.Inde
tweedeproef(oppotweek24)bleek,datdeteeltduurvanallerassenkorteris
danindeeersteproef (oppotweek 18).Ditwordtwellichtveroorzaaktdoorde
gemiddeldehogeretemperaturenenmeerlicht.Inbeideproevenblijkt,datde
Fl-hybridengelijkerinbloeikomendandezaadvasterassen.
Rapportage:ProefverslagProeftuinLent:Sortimentsbeoordeling SinningiaI.

Project28.Methodiekontwikkeling gebruikswaarde (ThemaGebruikswaarde)
2801-1 Toetsmethode

koudegevoeligheid

Anthurium

andreanum
H.M.C.Nijssen

Doel:Ontwikkelingvaneentoetsmethodeomdematevankougevoeligheidvan
nieuwecultivarsaantetonen,hetgeeneenaanvullingkanzijnopdebeoordelingvandegebruikswaarde.
Hetonderzoekwerduitgevoerdmetviercultivars:'Acropolis','Surprise',
'Tropical'en'Violetta'indeperiode1988-1990ophetProefstationvoorde
BloemisterijinAalsmeer.
Debloemenondergingendevolgendebehandelingen:
4uurof24uuropwaterbij2C,5C,11C,13Cen17C.Debloemenwerden
afgeschrevenbij:
-blauwofbruinverkleuringvanhetschutblad
-zwartestippenophetschutblad
-bruinverkleuringvandekolf
Conclusies:Betrouwbarerasverschilleninhoudbaarheid,gedefinieerdalshet
vaaslevenindagen,kondentussenderassen'Acropolis','Tropical'en
'Violetta'nietwordenaangetoond.Erwasweleenbetrouwbaarverschiltussen
dezedrierassenen'Surprise'bijde'koude'behandelingen(2Cen5 C).
Kennelijkishetras 'Surprise'mindergevoeligvoorkoustress.Enigevoorzichtigheidishieropzijnplaats,omdaternietlangergetoetstisdan24
uur.Despreidingbinnendebehandelingenwerdvooreendeelveroorzaaktdoor
deinzetdatum.Erkondenechtergeenseizoensinvloedenwordenaangetoond.De
eindconclusie is,datdeinditonderzoekgebruiktebehandelingengeen
geschiktemethodeopleverdenomdematevangevoeligheidvoorkouschadeaante
tonen.
Rapportage:Proefverslag:OntwikkelentoetsmethodekougevoeligheidAnthurium
andreanum.
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Project30.Houdbaarheidsbepalendeproeven (ThemaKwaliteitscriteria)
3002-5 Rol van water- en koolhydraathuishouding
Frees ia, fase 2

bij de bloemknopopening

van

Ing.E.Ch.Sytsema-Kalkman
Doel:NagaanwatdeinvloedisvanverschillendeteeltomstandighedenenherkomstvandeknollenopdebloemknopopeningvanFreesia,enoferverband
bestaatmetdewater-enkoolhydraathuishouding.
Voordebepalingvandeosmotischewaardeisdeeerstebloemknopenvoorde
bepalingvanhetrelatiefwatergehaltedetweedebloemknopgeplukt,waarnade
takkeninwaterzijngezetvoordebepalingvanhoudbaarheidenbloeipercentage.Bijhetnagaanvanheteffectvansuikertoedieningzijngedurendehet
vaaslevendebloemknoppengeplukt.Deinvloedvanknolmateriaaloprelatief
watergehalte,osmotischpotentiaal,vaaslevenenbloeipercentage isnagegaan
dooropéénplaatsfreesia'stetelenvanknollenafkomstigvantwaalf
verschillendetuindersenbijéénpréparateurgeprepareerd.Vandeoogstrijpe
takkenzijndeeerstetweebloemknoppengepluktvoorbepalingvanosmotisch
potentiaalenrelatiefwatergehalte.Daarnaastishetvaaslevenenbloeipercentagebepaald.
Omnategaanwatdeinvloedisvanherkomstvandeknollenenomstandigheden
tijdensdeteeltvanbloemen,zijnvanzesverschillendetuindersknollenna
preparatieweeroverdezetuindersverdeeld,zodatiederzowelfreesia's
teeldevanknollenvanzijneigenpartijalsvandevijfanderepartijen.
Conclusies:Continutoedienenvansuikerhadeenhogereosmotischewaardevan
debloemknoppentotgevolg.Toedieningvansuikervooreendrogebewaringhad
eveneenspositiefeffectopdeosmotischewaarde.Drogebewaringheefteen
zeergrootnegatiefeffectophoudbaarheidenbloeipercentage.Hetgebruikte
knolmateriaalhadslechtseengeringeinvloedophetbloeipercentage;de
invloedophetvaaslevenwaswatgroter.Deinvloedvandeomstandigheden
tijdensdeteeltvanbloemtakkenisgroterdandeinvloedvandeherkomstvan
deknollen.Erzijnverschillenaangetoondtussentelerswatbetreftvaasleven,aantalknoppenperkam,aantalopenbloemenperkam,bloeipercentage,
relatiefwatergehalteenosmotischewaarde.Deverschillentussendepartijen
warenmindergroot,danopgrondvaneerdereproevenverwachtwerd.Ingeen
vandeproeveniseencorrelatiegevondentussenrelatiefwatergehalte,
osmotischpotentiaal,vaasleven,bloeipercentage.Degevolgenvanenigetijd
drogebewaringlijkenzogroot,dateventuelecorrelatiesvolledigoverschaduwdworden.
Rapportage:Proefverslag:BloemknopopeningFreesia.
3002-7 Onderzoek naar de oorzaak en plaats

van vaatverstopping

bij

sering

Ing.E.Ch.Sytsema-Kalkman
Hetdoelvandeproevenwastweeledig:
-Naderonderzoekvandeplaats,waardesterkeverminderingvandedoorstroomsnelheidvoorwaterplaatsvindt.
-Nagaanwatdeinvloedvanluchtisopdedoorstroomsnelheidvoorwater.
Deexperimentenzijnuitgevoerdmettakkenvan'MmeFlorentStepman'.De
takkenzijnbijeentelergeoogst.NavervoernaarhetProefstationzijnde
takkengedurende4uurvoorgewaterdbij5C,behalvedetakkenwaarvandirect
nadeoogstdedoorstroomsnelheidbepaaldis.Dedoorstroomsnelheid issteeds
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bepaaldindeonderste30cmvandesteel,desteelisdaartoeinstukjesvan
3cmgeknipt (tienstengelstukjes/tak).Hetvaaslevenbegintophetmomentdat
detakkenindevaasgezetwordeneneindigtwanneerdetakkenafgeschreven
wordenopslaphangendebloemtrossenofuitbloei.Devaatbundelszijngekleurd
meteenwaterigeoplossingvanRhodamine(1g/l).Hetaantaltakkenperbehandelingwasvijf.Voordebepalingvandehoudbaarheidstondelketakapartin
eenvaas.
Conclusies:VantakkendiegedurendehetvaasleveninHQSgestaanhebbenisde
doorstroomsnelheiddoordesteelduidelijkgroterdanvantakkendieinwater
gestaanhebben.
Deweerstandvoorwaterbleekonderbepaaldeomstandighedenreversibelte
zijn.Wanneerdetakkennaeendagdroogbij5Cofbij17Ceendaginwater
gezetwordenbij5Cneemtdedoorstroomsnelheidtoeinvergelijkingtot
directnadedrogeperiode.Wanneerdetakkennaeendagdroogbij17Cin
watergezetwordenneemtdedoorstroomsnelheidniettoe.Nietalleenhetfeit
ofdetakkeninwaterstaanofdroogliggen,maarookdetemperatuurheefteen
groteinvloedopdedoorstroomsnelheid.
Ontluchtenvandetakkenheeftslechtseengeringepositieveinvloedopde
doorstroomsnelheidwanneerdetakkenin5cmwaterstaan.Staandetakkenin
20cmwater,danheeftontluchtenweleffect.Ontluchtenvandetakkenheeft
geenpostitiefeffectopdehoudbaarheid,evenminalshetontluchtenvan
water.Luchtindevatenlijktdusnietdeoorzaaktezijnvandevaatverstopping.Dewaterhoogteindevaaslijktbepalendvoordedoorstroomsnelheiden
houdbaarheid.Dedoorstroomsnelheidvantakkendiein20cmwaterstaanis
steedsgroterdanvantakkendiein5cmwaterstaan.
OntluchtenvandestelenofvoorbehandelenmetHVBofHQShaddenhieropgeen
invloed.Uitdeanalysevandehoutvatenblijktdatdethyllenbijdetakken
diein20cmwaterstonden,verspreidzittenoverdegehele20cm.Bijtakken
diein5cmwaterstondenblijkendethyllenzichhoofdzakelijkophetgrensvlakwater/luchttebevinden.Hetlijktaannemelijkdatdaardoormeerverstoppingoptreedtdanin20cmwatermetde'verspreidvoorkomende'thyllen.
MetbehulpvanRhodaminekondewaterstroomindehoutvatengoedzichtbaar
gemaaktworden.Bijdekleuringvielopdatnietallevatenindesteeltot
dezelfdehoogtekleurden.Somswasdeenehelftvandesteeltotaandebloemtrosgekleurd,terwijlbijdeanderehelftdekleuringtotslechtseenklein
stukjebovenhetsnijvlakkwam.Somswarenslechtsenkelevatentotdebloemtrosgekleurd.Metdekleuringbleekdatnietaltijdeentotaleblokkadevan
dewaterstroomophoefttetredenvoordatdebloemtrosslapginghangen.Ook
bijtakkenwaarvandebloemtrossenalslaphingenbleeknogweleen-zijhet
geringe -watertransportnaardebloemenplaatstevinden.Metdekleuringkon
nietduidelijkaangetoondwordenofdetakkenin5cmwaterofin20cmwater
gestaanhebben.
Rapportage:Proefverslag:Waterbalanssering.

3002-9 Onderzoek naar de oorzaken van 'bent-neck'
verschillende
seizoenen

in rozen (cv. 'Sonia')

in
G.Slootweg

Doel:Hetnagaanofverschillenin'bent-neck'tussenverschillendeseizoenen
veroorzaaktwordendoorverschilleninaantalbacteriënindesteel,stengeldoorstromingofstevigheidvandenekvanderoos.
Deexperimentenwerdenuitgevoerdindemaandennovember1988enfebruari,mei
enaugustus1989,telkensintweeherhalingenmeteenweekertussen.Gebruikt
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werden 'Sonia'-rozendiedirectbijdetuindersopgehaaldwerden.Derozen
warennadeoogstdrooggehouden.Detuinders (A,BenC)warentelkensvaste
adressen,behalveinnovember,toenwastuinderAeenanderadres.
NaaankomstophetProefstationwerd5cmvandestelengeknipt.Nadrieuur
voorwaterenbij5Cinwaterwerdvantienrozendenekkrommingbepaaldenvan
vijfstuksdedoorstroming.Twintigrozenwerdendirectnahetvoorwaterenin
vazeninleidingwatergezet (vijfstukspervaas),twintigwerdennavoorwatereningepaktenkregendetransportsimulatievandriedagenbij17Cdroogin
eendoos,waarnazewerdenaangesnedenenweerdrieuurkondenherstellenbij
5Cinwatervoordatzeindevaaswerdengezet.Twintigrozentenslotte
blevenvierentwintiguurbij5Cinwaterstaanalssimulatievanhetopwater
aanvoerenopdeveilingenkregendaarnaeentransportsimulatievantweedagen
droogbij17C.Hiernawasdebehandelingalsbovenbeschreven.
Conclusies:Indemaandenmeienaugustustradmeerbent-neckopbij'Sonia'
daninfebruariennovember.Ditgoldzowelvoorrozendiedirectindevaas
gezetwarenalsvoorrozendieeentransportsimulatiehaddengehad.Deze
resultatenzijnbijrozenvandrieverschillendetuindersgevonden.Erwas
verschiltussendetuindersonderling,onafhankelijkvanhetseizoen.Een
simpelemethodeomdestevigheidvandenektemetengeeftdeminststevige
nektezienindemaandendatdemeestebent-neckoptrad.Ookinhetvoorkomen
vanbacteriënindevaasiseenzelfdeseizoeneffectopgetreden,ookbestonden
erverschillentussendetuindersonderling.
Rapportage:Proefverslag:Hetoptredenvanbent-neckinverschillendetijden
vanhetjaar.
3003-3 Vaststelling
schadeverschijnselen
diverse
potplanten

door een negatieve

waterbalans

bij

Ing.G.E.Mulderij
Hetdoelvandeproefisomgewassentevinden,welkealsmodelgewaskunnen
dienen.Tevenshetevaluerenvanéénofmeerderemethodesomeendroogtestress
temetenenhetontwikkelenvaneenmethodeomeenstandaard (droogte-)stress
bijpotplantenaantekunnenbrengen.
Erzijnverschillendemeetmethodiekentoegepastvoorhetmetenvandebladdiffusieweerstand,hetwaterpotentiaalvandeplant,enhetwaterpotentiaalvan
degrond.Tevenszijneenaantalmethodentoegepastomwaterstressbijde
plantenaantebrengen.Voordegeschiktheidalsmodelgewaszijngetest:
Begonia,Azalea,Browallia,chrysant,Hibiscus,SaintpauliaenFicus.
Conclusies:Begoniaenpotchrysantblijkengeschikttezijnomalsmodelgewassentedienenbijvervolgonderzoek.Mogelijkkanhiernogeenhoutiggewas,
zoalsAzaleaaanwordentoegevoegd.Vandezeplantenkunnenzondergrote
problemenwaterpotentiaalenbladdiffusieweerstandwordengemeten.Deoverige
gewassenzijnmindergeschiktvanwegeprobelemenbijhetmetenvandewaterpotentiaalofdebladdiffusieweerstand.Dewaterpotentiaalvanuitgedroogde
grondlijktovereenvrijgrootintervalgoedeneenvoudigtemetenmetbehulp
vandefiltreerpapiermethode.Bijhetgebruikvanpolyethyleenglycol (PEG)
bleekdezemethodeechternietmeertoepasbaar.
Hetaanbrengenvaneenbekendewater-ofdroogtestressdooreenwaterkolom
onderaandepottentehangen,leverdegeenresultatenopzoalsdiewaren
verwacht.Hetstressniveauvandeplantsteldezich(te)langzaaminenbleef
nietgedurendeeenlangereperiodeconstant.Ookkonaldooreenlichteaanrakingvandeplant (bijvoorbeeldtijdenseenmeting)dewaterkolomonderbroken
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worden,waardoorhetsysteemnietmeerwerkte.Hetgebruikvanpolyethyleenglycol (PEG,eenosmoticum)omeenwater-ofdroogtestressaantebrengen
biedtmeerperspectief.
Gedurendeeenlangereperiode (veertiendagen),konbijpotchrysantop
verschillendeniveauseenwaterstresswordengegeven,zonderdatdeplanten
(duidelijkzichtbare)schadeondervondendooreventueleopnamevandePEG.Het
opheffenvandezestressverliepbijpotchrysantzonderproblemen.
Rapportage:Proefverslag:Waterbalanspotplanten.
Project31.Toetsmethodenhoudbaarheid (ThemaKwaliteitscriteria)
3102-5 Lichtintensiteit

bij

uitbloei

Hetdoelvandeproefisomtebepalenonderwelke(licht-)conditieseventuele
verschilleninkwaliteitofhoudbaarheidvanbloeiendepotplantenhetbesteof
hetsnelstetotuitingkomen.
Deproefisuitgevoerdmetdevolgendegewassen:Streptocarpus 'RevolteRose',
potchrysant 'Surfine',Kalanchoë 'Singapore'enAzalea 'SchämeAlba'.Naontvangsthebbendeplanteneentransportsimulatiegehadgedurende0tot12
dagen,verschillendpergewas.Natransportzijndeplantenindeuitbloeiruimtesgeplaatstmetverschillendelichtintensiteiten.
Conclusies:Omdatdeproefslechtsinéénherhalingisuitgevoerd,ishet
moeilijkeengoedenbetrouwbaarbeeldtekrijgenhoegrootdeinvloedisvan
delichtintensiteittijdensdeuitbloeiophetoptredenvanverschillendie
ontstaandoortransportofherkomst.BijStreptocarpuswasersprakevangrote
herkomstverschillen.Doordetransportsimulatieontstondenergeengrote
verschillen.Eenlichtintensiteitvan1,5W/m2lijktvooruitbloeiproevenmet
Streptocarpusteweinigtezijn.Bijpotchrysantwasindezeproeflicht
tijdensdeuitbloeiergbelangrijk.Verschillentussendetransportbehandelingenwarenhetbesttezienbij4,5W/m2.Erblekenookverschilleningevoeligheidvoortransport,tezijnvoorplantenafkomstigvanverschillendeherkomsten.Bijeenlichtintensiteitvan1,5W/m2waserbijKalanchoëmeerknopverdrogingdanbijhogerelichtintensiteiten.Deverschillendieontstonden
doortransportwarenbij1,5W/m2minderduidelijkzichtbaar.BijAzaleais
weinigtransportschadegevonden.Delichtintensiteithadgeenduidelijke
invloedophetaantalbloemenofbloeiduur.
Samenvattendzougeconcludeerdkunnenwordendat1,5W/m2tijdensdeuitbloei
van(bloeiende)potplantenineenaantalgevallenteweiniglijkttezijnom
verschillenintransportschadeenhoudbaarheidtevinden.Ofplantenbij(te)
hogelichtintensiteitendeverschillendieontstaandooreendonkerperiode
weertenietkunnendoen,isnietduidelijkgeworden.Eenherhalingvandeze
proefmetindienmogelijkeenaantalanderegewassenofrassenisdanookzeer
gewenst.
Rapportage:Proefverslag:LichtintensiteittijdensdeuitbloeivanStreptocarpus,potchrysant,KalanchoëenAzalea.
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3102-5 Invloed van bewaring en lichtintensiteit
na afzet
bladverbruining
en bladval bij Ficus benjamina

op de mate van
'Starlight'
Ing.G.E.Mulderij
T.Rozendal-Ouwerkerk

Hetdoelvandeproefwasomtebepalenofenzoja,wanneereninwelkemate,
bladvalenbladverbruiningoptreedtnaeentransportsimulatie (bewaring)en
hoegrootdeinvloedvandelichtintensiteitindehoudbaarheidsruimtesis.
Deproefisintweeherhalingenuitgevoerd.Deeersteherhalingisgestartop
27maart1990(week13)endetweedeop12juni1990(week24).Bijbeide
behandelingenwasdeplanthoogteca.60cm.Deplantenzijnineencel
geplaatstvoorbewaringvan0(controle),7of14dagen(donker,17C,70%
rv).Deplantenwarennietingehoesdenstondenineentray.Nadebewaring
zijndeplantenindehoudbaarheidsruimtes geplaatstmetverschillendelichtintensiteiten.Deplantenzijnnabewaringgedurendetienwekenbeoordeeld.
Eénkeerperweekwerdbruinbladgeteld,waarbijalleendeaandebuitenkant
vandeplantduidelijkzichtbareverbruindeblaadjeszijngeteldalsindicatie
vandesierwaarde.Erzijnperbehandelingdrieplantengebruikt.Doorbladval
werddesierwaardeinhetalgemeennietverminderd,behalvebijgrotekaalslag.Gelijktijdigmetdetweedeherhalingzijneenaantalextraplanten
gebruiktomdeinvloedvan(exogeen)ethyleenopdebladvalenopdeverbruiningtebestuderen.
Conclusies:DebladvalendebruinverkleuringbijFicusbenjamina'Starlight'
warensterkafhankelijkvandetransportduurendelichtintensiteit inde
uitbloeiruimte.Naeentransportsimulatie (bewaringindonkervanzevenof
veertiendagen)waserbijallelichtintensiteiteneenverhogingvandebladvalwaartenemenenertradmeerbladverbruiningopdanbijdeplantendie
rechtstreeksindehoudbaarheidsruimtezijngeplaatst.Bij1,5W/m2waser
sprakevaneengrotetoenamevandebladvalinvergelijkingmetdehogere
lichtintensiteiten (3,0;4,5en6W/m2).
Bladverbruining isalleenwaargenomenopdewittegedeeltesvandebladeren.
Bladvalbleeknietaftehangenvandehoeveelheidbladgroen,leeftijdvanhet
blad,plaatsvanhetbladaandeplantofhetaldannietverbruindzijnvan
hetblad.Bladvalenbladverbruininglijkentweeverschillendeprocessente
zijn,dieonafhankelijkvanelkaarkunnenoptreden.Erbestondeenverschilin
dematevanbladvalenbladverbruiningtussenplantenvanverschillendeherkomsten.Dooreenbegassingmetethyleenvondereenversnellingvanbladval
plaatsvanééntottweeweken.Detotalehoeveelheidbladvalwerdnietdoor
ethyleenbeïnvloed.Ookdebruinverkleuringwasnietethyleenafhankelijk.
Rapportage:Proefverslag:Invloedvanbewaringenlichtintensiteitnaafzetop
dematevanbladverbruiningenbladvalbijFicusbenjamina'Starlight'.
3103-7 Mogelijkheden

van de zetmeeltoets

als versheids-

en/of

kwaliteitstoets
G.Slootweg

Doel:-Hetcorrelerenvanuitkomstenvandezetmeeltoetsendehoudbaarheid
naeenafzetsimulatiebijrozen.
-Hetonderzoekenofkwaliteitsverschillentussenindividuelerozen,partijen
ofcultivarsdievoornamelijktotuitingkomeninknopopeningmetdezetmeeltoetsaantetonenzijn.
-Hetonderzoekenvandebruikbaarheidvandezetmeeltoetsvoorhetaantonen
vanpartijverschilleninbloeipercentagesbijFreesia.
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Uitvoering:Zieproefverslag
Conclusies:Bijdemeestevandeonderzochterozencultivarsisbewaringen
doorrijpenmetdezetmeeltoetsgoedaantetonen,alisvoorelkecultivareen
apartestandaardnodig.Sommigecultivarszoals 'Motrea'en'Madeion',dieook
alszeverszijnslechtkleuren,gevenechterproblemenmetbeoordelen.De
uitbloeiresultatennatransportsimulatiegevenaandatzowelbewaardealsrauw
geoogsteendaarnadoorgerijpterozeneenmindergoedeuitbloeiteziengeven
dansnijrijpgeoogsteverserozen.Deverschillenzijndanvoornamelijkte
vindenindebloemvorm.Dematevanknopopeningvan 'Madeion'en'Motrea'
blijktniettecorrelerenmetdeuitkomstvandezetmeeltoets.BijFreesiais
dezetmeeltoetsalsversheids-en/ofkwaliteitstoetsnietbruikbaargebleken.
Rapportage:Proefverslag:Mogelijkhedenvandezetmeeltoetsalsversheidsen/ofkwaliteitstoets.
3103-8 Invertase
lelie

-activiteit

als maat voor de ontvangen

bijbelichting

bij
G.Slootweg

Hetdoelvanditonderzoekishettoetsenofkwaliteitsverschillen ineen
vroegstadium (bijdeoogst)kunnenwordenvastgestelddooreensnelleen
eenvoudigeinvertase-activiteitsmeting.
Gebruikwerdgemaaktvanleliebollenvandecultivars 'Apeldoorn'(zift
12/14), 'Eurovision'(z10/12)en'Enchantment'(z12/14)vanoogst1988.De
bollenwerdennaaankomstop20december1988ontsmetinCaptan/Benlate,ingepaktinportiesvan50stukseningevrorenbij -2C.Debollenwerdennaontdooiengeplantintempexbakkenvan50x40x12cminpotgrond.Erwerden
tweebakkenmetelktwaalfstuksperbehandelinggebruikt.Dekastemperatuur
was15-20C.DebijbelichtingwerdgegevenmetSON-Tlampenmeteenintensiteitvan7,5W/m2opbakhoogtevoordestandaardbehandelingen5W/m2voorde
behandelingmeteentelageintensiteit.Deplantenwerdenbelichtvanafhet
momentdatdeknoppengoedzichtbaarwaren(degrootsteknopwasdanongeveer
0,5cm).
Erzijndrienajaarsteeltengedaanmetalsbehandelingbelichtenonbelichten
alsplantdata30/8,12/9en26/9.Erzijndriewinterteeltengedaanmetals
plantdata26/9,19/10en21/11.Voor 'Enchantment'en'Apeldoorn'isnogeen
extraplantdatum(3/11)opgenomen.Debehandelingenwaren:1.degeadviseerde
belichting;2.degeadviseerdebelichting,maartweewekentelaatgestart;3.
belichtingmettelageintensiteit (5W/m2);4.degeadviseerdebelichting,
maardelaatsteweekvoordeoogstonbelicht.
Detakkenwerdengeoogstalserminimaaltweeknoppenkleurvertoonden.Voor
debepalingvandeinvertase-activiteitenenhetzetmeelgehaltewerdenalleen
takkenmettweegekleurdeknoppengebruikt,detakkenvooruitbloeiindevaas
warensomsietsrijper;erwarenechtergeenverschilleninrijpheidtussende
behandelingenvandezelfdeplantdatum.
Conclusies:Indrienajaarsteeltenmetenzonderbijbelichtingendriewinterteeltenmetverschillendebelichtingsbehandelingenisgekekennaarhetpercentageopenkomendeknoppenindevaasvandrieleliecultivars.Erisgezocht
naareentoetsomdeontvangenbijbelichtingvandetakkenvasttestellen.
Geblekenisdatergroteeffectenzijnvanhetwelofnietbijbelichteninhet
najaar.Vooraldelaatsteweekvoordeoogstwelofnietbijbelichteninde
winterbeïnvloedtsterkhetbloeipercentageindevaas.
Deinvertase-activiteitindebloemknoppenwasgeenmaatvoordeontvangen
bijbelichting.Eenzetmeelbepalinggafinoriënterendemetingenlagerezet-
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meelgehaltestezienbijbelichtingsbehandelingen,waardoortakkenmetslecht
openkomendeknoppenkunnenontstaan.
Rapportage:Proefverslag:Invertase-activiteitalsmaatvoordeontvangen
bijbelichtingbijlelie.
Project33.Houdbaarheidsbeïnvloedendefactorenindeketen
(ThemaKwaliteitsbeïnvloeding)
3303-6 Voorbehandeling

met KP-1
Ing.E.Ch.Sytsema-Kalkman

HetdoelvandeproefisomnategaanofKP-1eenvervangerzoukunnenzijn
voorSTS.
Indeproefisgebruikgemaaktvandestandaardanjers'Desio'en 'EmberRose',
detrosanjers 'Barbara'en'Karina',Physostegia,Delphiniumelatum,Veronica,
Asclepiasenlelie 'Enchantment'.Debloemenzijnvoorbehandeldmetwaterals
controle,STSenKP-1inverschillendeconcentraties,gedurendevieruurbij
20C.Naeendrogebewaringvan24uurbij17C,waarbijaldannietethyleen
werdtoegediendeneenherstelperiodevanvieruurinwaterbij5Czijnde
takkenindevaasgezetenisdehoudbaarheidenhetbloeipercentagebepaald.
Conclusies:VoorbehandelingmetKP-1heeftgeeneffectopanjer,trosanjer,
Asclepias,Delphiniumenlelie.Snelleverwelkingofschadedoorethyleenwerd
nietvoorkomen.Weltradbijdetrosanjersenbij 'Desio'schadeopaande
bloemblaadjes.AlleenopVeronicaheeftKP-1eengeringpositiefeffect.
Rapportage:Proefverslag:Post-harvesttreatmentwithKP-1.
3305-3 Onderzoek naar mogelijkheden

tot lange bewaring van

Forsythia-takken

Ing.E.Ch.Sytsema-Kalkman
Doel:Meerinzichtteverkrijgeninconditiestijdensdeoogstdievaninvloed
zijnopdekwaliteitvandetakkenwanneerzeuitdebewaringkomen.
Forsythiatakkenzijngeoogstbijdrietelers (teeltopzand,kleienloss)op
12december,16/17januarien14februari.Naeenbewaringvanca.negen
maandenbij-2Czijndetakkenontdooidinwaterofdroogbij5C,waarnaze
inbloeigetrokkenzijninheesterchrysal.
Conclusies:DeaanvoerperiodevanForsythiakanverlengdwordendoorbewaring
bij-2C,mitservoorgezorgdwordtdathetvochtverliesbeperktblijft.Het
bloeipercentagevanbewaardetakkenloopttenopzichtevannietbewaarde
takkenietsterug.Detakkenkunnenzoweldroogalsinwaterontdooidworden.
TakkendieinfebruarigeoogstzijnwarensterkdoorBotrytisaangetast.
Rapportage:Proefverslag:LangebewaringvanForsythiatakken.
3305-4 Spreiding

in ethyleengevoeligheid

in enkele

potplanten
G.Slootweg

Hetdoelvandeproefisombijenkelegewassendespreidingvanethyleengevoeligheidteonderzoekentussenherkomsten,teeltseizoenenenbinnenpartijen
vanenkelebloeiendepotplanten.
Gekozenisvoorgewassendieenerzijdsbekendzijnalsethyleengevoeligen
anderzijdsovereenlangereperiodeaangevoerdworden.Gebruiktzijnpotroos,
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Campanula,HibiscusenStreptocarpus.Deherkomstenzijnindeverschillende
seizoenenhetzelfde.
Debegassingvondplaatsgedurende24uurinhetdonkerbij17Cmeteen
ventilatievoudvantweemaalperuur.Degebruikteconcentratieszijn0;0,5;1
en2ppm.Nadebegassingwerdendeplantenindeuitbloeiruimtegeplaatst.
Gedurendeenkelewekenwerdperiodiekbeoordeeld.
Conclusies:Uitderesultatenblijkenzoweltuindersverschillenalsseizoenverschilleningevoeligheidvoortekunnenkomen.Detuindersverschillenbij
Campanulakunnenmedeeengevolgzijnvandeselectievanheteigenuitgangsmateriaaldoordetuinders.DeseizoenverschillenbijHibiscuszijnniet
groot,maarbijeenbegassingmetlageconcentratiesomeventueleverschillen
ingevoeligheidtussenknopstadiateonderzoeken,moethiermeewelrekening
wordengehouden.BijStreptocarpuswarengeenherkomstverschillentezien.De
gebruiktepotrooswasnietgevoeligvoorethyleen.
Rapportage:Proefverslag:Variatieinethyleengevoeligheidbijenkelepotplanten.
3308-2 Invloed assimilatiebelichting
roos

tijdens

de teelt

op naoogst-gedrag

van
G.Slootweg

Hetdoelvandezeproefisomdiversenaoogstfactorennategaan,zoalshet
sluitenvanhuidmondjes (onderinvloedvandonkerperiodeenlichtspectrum)en
hetbepalenvandetijdtussengedragsveranderingvandehuidmondjesenwateropname.
Indewintervan1989/1990werdenophetProefstationrozen,cv. 'Sonia'en
'Madeion'geteeld,metenzonderbijbelichtingvanSON/T-lampen.Erwerden
vijfbelichtingsbehandelingen gegeven:onbelichtenbelichtmetvieruur
donkervan22tot2uur,vieruurdonkeraansluitendaandenatuurlijkedag,
achtuurdonkervan22tot6uurenachtuurdonkeraansluitendaandenatuurlijkedag.
Vanallebehandelingenzijninnovembereninjanuarirozenindevaasgezet,
metenzondertransportsimulatie.Onderzochtwerdheteffectvanteeltmaatregelen,zoalsduurentijdstipvandonkerperiodes,ophethuidmondjesgedragen
dewateropnamenadeoogst.Tevenswerddeverdampingindevaasendehoudbaarheidbepaald.Daarnaastisgekekenofnaoogstbehandelingenzoalswatertemperatuurtijdensherstelofeenvoorbehandelingeffecthebbenopwateropname
en/ofvaasgedrag.
Conclusies:Integenstellingtotderesultatenopbloemenveilingen,zijner
geennegatieveeffectenvanbijbelichtingopdehoudbaarheidgevonden.Hetis
mogelijk,datdebehandeling,meteenherstelperiode,voordebloemenrelatief
gunstigwasvoordewaterhuishouding.Voorbehandelingvanderozenmeteen
uitvloeier (Agral)hadgeeneffectophetverloopvanhetversgewichtenhet
slapwordenvandebloemen,hetgeenwellichttedankenwasaandegunstige
behandelingvandebloemen.Deverdampingindevaaswasbijbeidecultivars
vandebelichterozenpereenheidbladoppervlakongeveertweemaalzogrootals
vandeonbelichterozen.Dezegrotereverdampingstelthogeeisenaande
waterbeschikbaarheidendusaanhetvoorkomenvanvatverstopping.Debelichte
rozenmeteendonkerperiodevanachtuurverdamptenwatminderdanderozen
dievieruurdonkerkregentijdensdeteelt.Hettijdstipvandedonkerperiode
hadweinigeffectopdeverdamping.
Hetgedragvandehuidmondjesindekasisinnovembereninjanuari2x24
uurgevolgd.Hetbleekdatdehuidmondjesvandeonbelichterozen'snachts

-63-

bij 'Sonia'geheelenbij 'Madeion'gedeeltelijksloten.Bijdebelichtingen
meteendonkerperiodevanvieruurslotendehuidmondjeszichinhetdonker
slechtsgedeeltelijk('Sonia')ofvrijwelniet('Madeion').Bijeendonkerperiodevanachtuurslotendehuidmondjeszichietsbeter,maarnognietzover
alsdeonbelichte.Hettijdstipvandedonkerperiodebleekslechtsinnovember
eenkleingunstigeffecttehebben.
Debelichterozenhebbenaandeplanteenlagerewaterpotentiaal (dusmeer
waterstress)dandeonbelichterozen.Deverzadigingmetwaternadeoogst
bleekbijdeonbelichterozensnellerteverlopendanbijdebelichte.Deze
waterverzadigingverliepindekoelcelveelsnellerdanbij20C.Deverschillentussenbelichtenonbelichtinverzadigingwarenindekoelcelkleiner.
Deverschillendebelichtingenhaddengeeneffectopdeverzadigingssnelheid.
Hetismogelijkdatdebelichterozendoorhunlagerewaterpotentiaalbijhet
snijden,meerlasthebbenvanluchtindevaten,dezeluchtverdwijntsneller
bijlagetemperatuur.Tijdensdezeverzadigingbleekdatdehuidmondjesvande
onbelichterozendichtgaan;ditbeperktdeverdampingenversneltdeverzadiging,bijdebelichterozengebeurdeditniet.
Alsafgesnedenbelichterozeninhetdonkerwerdengezetbleekdatbijde
onbelichterozendehuidmondjeszichsloten.Bij 'Sonia'meteendonkerperiode
vanvieruurslotenzijzichnauwelijks,enbijachtuurdonkerlagheter
tussenin.Bij 'Madeion'slotendehuidmondjesvandebeidebelichtingenzich
helemaalniet.Inhetdonkerzettenvanafgesnedenbelichterozenhelptdus
nietvooreensnellerewaterverzadiging.Dedoorstromingvanwaterdoor
afgesnedentakkenaaneenwaterkolombleekbijonbelichterozensnellerop
gangtekomendanbijbelichtetakken.Ditkaneengevolgzijnvandeextra
luchtdiebijhetsnijdenindevatenvandebelichteroosisgekomen.
Rapportage:Proefverslag:Invloedvanassimilatiebelichting tijdensdeteelt
ophetnaoogst-gedragvanrozen.

Project37.Interactietussenplantenbelager (ThemaGewasbescherming)
3706-1 Onderzoek naar verspreiding,
bij roos op eb/vloed

ontwikkeling

en bestrijding

van P.

vulnus

Ing.J.J.Amsing
Hetdoelvanhetonderzoekisomdeverspreiding,ontwikkelingenbestrijding
vanhethoutwortellesie-aaltjePratylenchusvulnusbijroos,geteeldopeb/vloedmetsteenwolsubstraatnategaan.
Deproefisintweegedeeltenuitgevoerd.Ineersteinstantieisonderzoek
verrichtnaardeverspreidingenpopulatie-ontwikkelingvanP.vulnus.Hierna
werddezelfdeproefopstellinggebruiktvoordebestrijdingvanP.vulnus.
Conclusies:P.vulnuswerdoppassievewijzedoormiddelvanderecirculerende
voedingsoplossingoverhetheleeb/vloed-systeemverspreid.Tank-inoculaties
metP.vulnusleiddentoteensnellereverspreidingvanditwortelaaltjeover
hetheleeb/vloed-systeemdanplant-inoculatie.Desterksteaantastingdeed
zichvoorbijdieplantenwelkeindedirectenabijheidvandegeïnoculeerde
plantenofvandeinlaatvandetafelsstonden.Ineenjongrozengewas,geteeld
insteenwol,kaneenaantastingdoorP.vulnuseenzeersterkepopulatie-ontwikkelingtotgevolghebben.
Naarmatedeplantenineenlaterstadiumwerdenaangetast,warendeplanten
mindervatbaarvoorP.vulnus,waardoordeaaltjespopulatieinderozewortels
endientengevolgeookindetankeengeringerehoogtebereikte.
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DechemischebestrijdingvanP.vulnusbijroosgeteeldinsteenwolopeb/vloediszeereffectief.
Rapportage:ProefstationvoordeBloemisterij,rapportnr.97:Verspreiding,
populatie-ontwikkelingenbestrijdingvanPratylenchusvulnusbijroos,
geteeldinsteenwolopeb/vloed.
3708-1 Onderzoek naar de verschillen
in waardplantgeschiktheid
en schadegevoeligheid
van de rozenonderstammen
'Inermis'
en 'Multic' voor het
Vorteilesieaaltje
Pratylenchus
vulnus
Ing.J.J.Amsing
Doel:Nagaaninwelkematedeonderstam 'Multic'eenmeerofmindergoede
waardplantisvoorhethoutwortellesieaaltjePratylenchusvulnusdandeonderstam 'Inermis'.Tevensdientditonderzoekominzichttekrijgenindeschadegevoeligheidvanbeideonderstammenvoorditwortelaaltje.
Beideonderstammenzijndoormiddelvanwortelentingenvoorzienvande
cultivar 'Motrea'enopgepotin10liter-containersingrondmet0en38P.
vulnusper100mlgrond.Dewaardplantgeschiktheid isbepaalddooromdedrie
maandendeaantallenP.vulnusindegrondendewortelstebepalen(zesherhalingen;éénplantperherhaling).Deschadegevoeligheidisbepaalddoorde
bloemproduktiesvastteleggen:aantallenengewichten(zesherhalingen;vier
plantenperherhaling).Proefduur:éénjaar.
Conclusies:
-Indezeproefblekendeonderstammen 'Multic'en'Inermis'zeerslechte
waardplantenvoorP.vulnustezijn.Erisnauwelijkssprakegeweestvan
enigevermeerderingvanditwortelaaltjeindewortels.Dezeresultaten
komeninhetgeheelnietovereenmetdebevindingen,diezijnopgedaanin
eerderuitgevoerdeproeven.Deoorzaakvandeslechtewaardplantgeschiktheid
indezeproefisnietbekend.
-Ondanksdeslechtepopulatie-ontwikkelingenvanP.vulnuswasdeschadegevoeligheidvan'Multic'en'Inermis'voorditwortelaaltjezeergroot.Na
éénjaarhaddendezeonderstammenrespectievelijk24%en31%minderbloemen
geproduceerdenwarendegewichtenperbloemrespectievelijk25%en24%
minder.Deschadegevoeligheidvanbeideonderstammenvertoondenonderling
geenbetrouwbareverschillen.
-DedoorP.vulnusaangetaste 'Multic'haddennaéénjaar20%meerbloemen
geproduceerddandeaangetaste 'Inermis'.Ditwaseenbetrouwbaarverschil
(P=0,05).Degewichtenperbloemvanbeideaangetasteonderstammenwaren
nietverschillend.
Rapportage:Proefverslag:Onderzoeknaardeverschilleninwaardplantgeschiktheidenschadegevoeligheidvanderozenonderstammen'Inermis'en'Multic'voor
hetwortellesieaaltjePratylenchusvulnus.
Project38.Biologischebestrijding (ThemaGewasbescherming)
3803-1 Literatuurstudie
van de gebruiksmogelijkheden
bij het bestrijden
van nematoden

van natuurlijke

vijanden

Ing.J.J.Amsing
Doel:Hetbeschrijvenvangebruiksmogelijkhedenvannatuurlijkevijandenvan
nematoden.
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Doormiddelvanliteratuurstudie iseeninventarisatiegemaaktvanaaltjesdie
indeglastuinbouwdemeesteproblemenopleveren.Daarbijzijngebruiksmogelijkhedenvanbiologischebestrijdingaangetekend.
Conclusies:ZieRapportage.
Rapportage:AfstudeeropdrachtvandeAHSvanhetKNLC,afdelingTuinbouwin
opdrachtvanhetPBNdoorA.Vriend:Biologischebestrijdingvanaaltjes.
Project 39.Fysischeenchemischebestrijdingvanziektenenplagen
(ThemaOptimaliseringteelt)
3901-2 Evaluatie van (selectieve)
in chrysant

bestrijdingsmiddelen

van Californische

trips

M.Boogaard
Hetdoelwasominzichtteverkrijgenindebestrijdingseffectenvandetoegepastemiddelen.
In1988en1989werdenvierproevengedaanmetselectieveenbreedwerkende
bestrijdingsmiddelenterbestrijdingvanCalifornischetrips.Deverschillende
behandelingsmethodenzijnbeschreven,waarbijhetbestrijdingseffectwerd
gekwantificeerd.
Conclusies:Uitdeproevenblijktdattweeselectievemiddelen(insektengroeiregulatoren)envierbreedwerkendeinsekticiden,waaronderVertimec,eengoed
bestrijdingseffecthebbenopCalifornischetrips.
BehalveVertimeczijndezemiddelenniettoegelatenindebloemisterijonder
glasenbuitenteelten.Dechemischeindustriewerktechterhardaantoelating
vaneenaantalmiddelen.HetverschilingevoeligheidvoorCalifornischetrips
tussendetweegebruiktechrysantecultivarsbleekindezeproefgroottezijn.
Hierliggenwellichtmogelijkhedenvoorveredelingsbedrijvenomvoortripsen
mogelijkookvoorandereinsektenongevoeligechrysantecultivarsteontwikkelen.
Rapportage:Proefverslag:Evaluatievan(selectieve)bestrijdingsmiddelenter
bestrijdingvanCalifornischetrips(Frankliniellaoccidentalis).
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