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VOORWOORD
Hierbijtreftudeuitgebreiderapportageaanoverhetbloemisterijpraktijkonderzoek,zoalsuitgevoerddoorhetPBNendeROC'sNoord-Nederland,Rijnsburg,
Vleuten,LentenHorst.IndevormvanhetPBN-jaarverslag1992wordtopmeer
algemene,beknoptewijzegerapporteerdoverditonderzoek.
HetonderzoekprogrammadattengrondslagligtaanhethierbeschrevenonderzoekistotstandgekomeninnauwoverlegmetdeinhetbestuurvanhetPBN
vertegenwoordigdeorganisatiesuitdegeheleketenvanhetbloemisterijbedrijfsleven.
Hetonderzoekdathierisbeschreven,maaktedeeluitvanhetonderzoekprogrammaGlasgroenteenBloemisterij1992,datdoordegezamenlijkeproefstationsPBNenPTGisuitgevoerd.
Eenduidelijkaccentlaginditverslagjaarophetonderzoekdatdesector
moetondersteunenbijhettegemoetkomenaandestringenterwordendemilieueisen.
Voorditonderzoek,metnamevoorprojectendiegerichtzijnophetontwikkelenvangesloten,recirculerendeteeltsystemen,werdnaastdereguliere
financieringeenaanvullendesubsidieontvangenvanoverheidenbedrijfsleven.
Dr.A.J.Dop
adjunct-directeurPBN

PROJECTVERSLAGEN
1.TAAKVELDTEELTENSORTIMENT
Project 11.ThemaTeeltsystemen
1106Bloeispreldingvanzomerbloemenmetbehulpvanplastictunnelsenrolkassen
Projecthouder:Ing.A.vandeWiel
Binnenditproject,datlooptopdeROC'steHorstenRijnsburg,wordende
mogelijkhedennagegaandieeenvoudigeplastictunnelsenrolkassenbiedenom
zomerbloemendienormaliterbuitenwordengeteeldtevervroegenenteverlaten.GewerktismetTrachelium,Campanula,VeronicaenPhlox.

Project12.Thema:Teelthandelingen
Binnenditvakgebiedvindtonderzoekplaatsnaardestuurmechanismeninde
plantenhoediemechanismentemanipulerenzijn.Alsdatbekendiskanmen
groei,ontwikkelingenbloeivandegewassenindegewensterichtingsturen.
In1992werdgewerktaandevolgendeprojecten:
1202Invloedgroeiregulatorenopdemorfologieenbloeivanbloemisterijgewassen
Projecthouder:Dr.T.Blacquière
Binnenditprojectvindtonderzoekplaatsnaardemogelijkhedenomdegroeien
ontwikkelingvandeplantmetbehulpvangroeiregulatorenteregelen.
Bijeenaantalgewassen,zowelpotplantenalssnijbloemen,werdgetrachtmet
behulpvangroeiregulatorendebloeitebeïnvloeden.
BijRanunculuswerdgetrachtdebloemproduktieperplantteverhogendoor
bespuitingmetGibberelline.Hetresultaatwasnegatief.Bespotenplanten
vertoondeneenduidelijklagereproduktiedanonbehandelde.
BijSpathiphyllumwerdnagegaanopwelkespecifiekewijzegibberellinenals
bloei-inductordoordeplantwordenopgenomenenhoedeinwerkingplaatsvindt.
Beidegebruiktecultivarswareninbloeitebrengenmetspuit-enbladsteeltoedieningvangibberellinen.InallegevallenwaarinGibberrellinewerkte,
tradenechterbloemmisvormingenentekleinebloemenop.
HetgebruikvancytokininenbijCymbidiumresulteerdeinmeerscheutenmaar
nietinmeerbloemtakken.Dekwaliteitvandebloemtakkenwerdnegatiefbeïnvloed,detakkenblevente'propperig'.
1203.Invloedbehandelingmoerplantenen/ofplantmateriaalopdeontwikkeling
enbloei,o.a.bloeitijdstipvanbloemisterijgewassen
Projecthouder:Dr.T.Blacquière
Debehandelingvandemoerplantenen/ofhetplantmateriaalkanvaninvloed
zijnopdeontwikkelingnahetplanten.Onderzochtwerdwelkemogelijkheden

hiereventueelliggenvoorpotplantenenenigezomerbloemen.

Project 13.ThemaSortimentsonderzoek
1301Methodiekontwikkeling gebruikswaarde-onderzoekbloemisterijgewassen
Projecthouder:Ir.A.deGelder
Bijdeontwikkelingvannieuwemethodenvoorhetgebruikswaarde-onderzoekis
deaandachtvooralgerichtopdeontwikkelingvanreferentietoetsenvoorroos,
Freesiaenchrysant.Hetmerendeelvandeproevenbinnenditprojectworden
uitgevoerddooring.D.A.HazendonkenM.tenHoope.
Voorroosiseenmethodeontwikkeldompotentiëlehoudbaarheidengevoeligheid
voortransporttebepalen.Bijdepotentiëlehoudbaarheidwordtaandacht
besteedaandeduurvanhetvaaslevenvangoedopengekomenbloemen,hetaantal
goedopengekomenbloemenendematevanverkleuring.Voortransportschade
wordtnaastvaaslevenenaantalgoedopengekomenbloemengeletopdewijzevan
openkomenendematevanverkleuringvandebloem.Vooreenreproduceerbare
metingvangevoeligheidvoor Botrytis iseveneenseentoetsontwikkeld.Hierbijwordteensporensuspensiemetbehulpvaneenspuittorenopdezijkantvan
eenknopgespoten.Naéénweekzijndeverschilleningevoeligheidtussende
cultivarsgoedzichtbaar.
Indetweedehelftvanhetjaarisbegonnenmethettoetsenvandevijftig
belangrijkstecultivarsafkomstigvanverschillendeherkomsten.
Voordebepalingvandegevoeligheidvoorvatverstoppingdoorbacteriënworden
monoculturesvandebacteriën Pseudomonas putida en Bacillus
thurigiensis
in
standgehouden.Dezebacteriënzijngekozenomdatzedominantaanwezigzijnin
vervuildvaaswater.Voorbepalingvandeconcentratiebacteriëninhetwater
metbehulpvandespectrofotometerzijnijklijnengemaakt.In1993wordt
verdergewerktaanditonderwerpomeenstandaard-methodeteontwikkelen
waarmeevatverstoppingdoorbacteriënkanwordenopgewekt.
VoorFreesiazijndeproeveninaprilbeëindigd.Overderesultateniseen
internverslaggeschrevenwaarinalsbelangrijksteconclusieisverwoord,dat
de 'teelteffecten'opdehoudbaarheidzogrootzijn,datdezederasverschillenverreovertreffen.Ditverslagisbesprokenmetenkeledeskundigenvoor
hetgewasFreesia.Dehuidigewerkwijzewaarbijopéénlokatiegeteelderassen
wordenvergelekeninhoudbaarheidisnogsteedsdebesteaanpak.Voorvoortgangvanditonderzoekzijneerstresultatenvanhetlopende,meerfundamentelenaoogst-onderzoeknodig.
Voorchrysantiseenbegingemaaktmetproevenwaarinindeeersteplaats
gekekenwordtnaardereproduceerbaarheidvandedoorVanMeeterenaanbevolen
werkwijzeomslapbladoptewekken.In1993wordtditonderzoekvoortgezet.
DoordeVBNiseind1992eenbeleidsnotitieREFERENTIETOETSvastgesteld,
waarinvoorgesteldwordtomin1995referentietoetsenteintroducerenvoor
onderandereroosenchrysant.Bijdeverdereontwikkelingvandetoetsenzal
daaromnauwsamengewerktwordenmetdeVBN.
Eentweedelijnbinnenhetprojectmethodiekontwikkeling iswerkenaan
toetsingopresistentievanallenieuwecultivars.Hiervooriseenliteratuurstudieafgerond.DeresultatenzijnbeschreveninRapport138: Toetsing van

cultivars op resistentie
of tolerantie bij bloemisterijgewassen.
Een studie
naar de mogelijkheden van toepassing van toetsen in het
gebruikswaarde-onderzoek.
AandeNAK-SisgevraagdomhetgeheleFreesiasortimenttetoetsenop
Fusarium-resistentie.Voorroosiseeneersteproefgedaannaarverschillenin
gevoeligheidvoormeeldauw.Deverschillentussencultivarswarenaanzienlijk.
1303Gebruikswaarde-onderzoekpotplanten
Projecthouder:Ir.A.deGelder
Hetgebruikswaarde-onderzoekpotplantengeschiedtopverschillendelocaties.
Voordeteeltkundigeeigenschappenvancultivarsvindenproevenplaatsop
praktijkbedrijveninsamenwerkingmetdeNTS.Voordebepalingvande
houdbaarheidwordenplantenvervoerdnaarhetPBNeninhethoudbaarheidsgebouwgetest.
OpdeproeftuininLentvindeneveneenssortimentsopplantingenplaats.De
uitvoeringvandeproevenstaatonderleidingvandegewasonderzoekersA.A.
Brandtsening.H.Verberkt,endeonderzoekervandeROC-Lent,ing.C.de
Beer.
Voordegewassenzijndevolgendeontwikkelingentevermelden.
Begonia. MetdeNTSendeveredelings-envermeerderingsbedrijvenisoverleg
gevoerdoverdeopzetvaneensortimentsopplanting.In1993zaldezeopplantingstartenopdeproeftuininLent.
Cyclamen. Inhetonderzoeksprogramma1992wasopgenomendateenSortimentsproefzouwordengestart.Hieraanisgeenuitvoeringgegeven.
Saintpaulia.
Hetonderzoekvanhetsortimentisvoortgezetmetgeregelde
opplantingenindepraktijkenbepalingvandesmetgevoeligheidophetPBN.
Overderesultatenwerdentweeartikelengeschreven.Indeproefopzetkwam
behalveveranderingvanhetsortimentgeenwijziging.
Senecio. HiervoorvondopdeproeftuininLenteensortimentsopplanting
plaats.Deresultatenzijnbeschrevenineenverslagvandeproeftuin.
Sinningia. Deproevenvoorditgewaswarenalin1991afgerond.In1992ishet
verslagoverditonderzoekopproeftuinLentgeschreven.
Spathiphyllum.
Deeersteopplantingenindepraktijkzijnafgerond.Hierin
zijnveelwaarnemingengedaanaanbloeitijdstip,plantopbouwenplantgrootte.
Invervolgproevenwordenminderwaarnemingengedaan.Verslagenvanhetonderzoekmoetenin1993wordengemaakt.
Poinsettia.
Inhetseizoen1991/1992zijnvijfcultivars,'Angelika',
'Diamond', 'Peterstar','RedSails'en'Steffi',onderzochtophoudbaarheid.
Deplantenhiervoorwarenafkomstigvanverschillendeherkomsten.Uitdeze
proefkwamnaarvorendatpercultivartussendebedrijvengroteverschillen
bestaaninvisuelekwaliteitenhoudbaarheid.Demeestevandebeschikbare
partijenwarenvandecultivar 'Angelika'.Dezekomterinhetonderzoekniet
alsslechtsteuit,maarechtgoedecultivarswarenerookniet.Omdatde
vergelijkbaarheidvanderesultatendoordeverschillendeherkomstengering
was,isvoorhetseizoen1992/1993weergekozenvoordeopzetwaarinoptwee
plaatsendecultivarsondergelijkeomstandighedenwordengeteeld.Deresultatenvanditonderzoekwordenin1993verwerktengepubliceerd.
Potchrysant.
InsamenwerkingmetdeNTSisookvoorpotchrysanteensortimentsvergelijkingindepraktijkgestart.Ditonderzoeklooptdoorin1993.

1315Gebruikswaarde-onderzoeksnijbloemen
Projecthouder:Ir.A.deGelder
Voorhetgebruikswaarde-onderzoeksnijbloemenvindtonderzoekplaatsopen
vanuitdrielocaties.Voorchrysant,FreesiaenHippeastrumwordendeproeven
uitgevoerdophetPTG.Dejaarverslagenvoordezegewassenwordenopgenomenin
hetinternejaarverslagvanhetPTG.
DeproevenopenvanuithetPBNvindenplaatsonderleidingvandegewasonderzoekersing.J.deHoogjr.,H.C.M.Nijssenening.P.C.vanOs.
VoordeproevenopdeROC-RijnsburgisD.Krijgerverantwoordelijk.
Voordegewassen,c.q.proevenzijndebelangrijksteontwikkelingenhieronder
weergegeven.Gedetailleerde informatieistevindenindeproefverslagen.
In1992verscheende3ebeschrijvenderassenlijstvoorsiergewassen.Hierinis
opgrondvanondermeerderesultatenuitderassenproeveneenbeschrijving
vandegebruikswaardevandegangbarerassenuithetsortimentvandehoofdgewassengegeven.
Alstroemeria.
DeopplantingenvoorAlstroemeriauiteerderejarenwerdenbegin
1992afgeslotenmetverslagenenartikelen.Daarnaisoverleggevoerdmetde
beoordelingscommissieendeinzendersoveropzetvaneennieuweproefinde
praktijk.Eind1992iseenproefgestartwaarin24rassenzijnopgenomen.In
dezeproefwordtvanelkecultivareengeheelbedgeteeld.Detotaleproefoppervlakteis1200m2.
Anthurium. Deproefduurvooreensortimentsopplanting isruimtweejaar.In
1991iseenpraktijkproefgestart.Hierinwordendoordetelerdeproduktiewaarnemingengedaan.Detussentijdseresultatenzijngepresenteerdopeen
bezoekmiddagbijdezeproef.
Anjer. Vooranjerisgeennieuweopplantinggestart.InoverlegmetdeVGBproduktgroepanjerstekendeNTS-commissieanjerzalgewerktgaanwordenaan
eengestandaardiseerdehoudbaarheidstestvooranjercultivars.
Aster. OpdeProeftuininRijnsburgiseensortimentsopplantinguitgevoerd.De
verslaglegginghiervanzalin1993geschieden.VervolgonderzoekaanAsterzal
insamenhangmetdeAsterproef1403.01plaatsmoetenvinden.
Gerbera. VoorGerberaisopverzoekvandeVBNdereferentietoetsuitgevoerd.
Hierinzijnruim60cultivarsgetest.
Roos. Voorkasrozenwasin1992slechtséénafdelingbeschikbaar,waarzowel
hettweejarigegewasalsdenieuweopplantingmoestenwordenuitgevoerd.Door
uitdeopplanting1991-1992dehelftvandecultivarsteverwijderen,opbasis
vandebeoordelingdoordekeuringscommissieendeproduktieinheteerste
jaar,werdruimtegecreëerdvooreenbeperktenieuweopplanting.In1993zal
hetonderzoekinhetnieuwbouwgedeelteaandeLinnaeuslaanplaatsvinden.Voor
hetteeltsysteemisdaarbijgekozenvoorkleikorrelsincontainerszoalsdit
indepraktijkookwordtgebruikt.Voorhetsortimentsonderzoekzijnweertwee
afdelingenbeschikbaar.

Project14.Klimaatengroei (ThemaOptimalisering teelt)
Projecthouder:Dr.Ir.J.V.M.Vogelezang
Inditprojectwordtaandachtbesteedaanderelatietussendediverse
klimaatfactorenopgroei,ontwikkelingenkwaliteitvanhetgewas.Doelvan
hetonderzoekistekomentoteenbeteresturingvanhetgewas,waardoorde
teeltenproduktiemeerplanmatigkanverlopendannuhetgevalis.

Kwantitatieve

effecten

van

assimilatiebelichting

Onderzoekers:Ing.C.deBeer (ROCLent),G.vanLeeuwen(ROCKlazienaveen),
Ing.A.vandeWiel (ROCHorst),Ing.H.Verberkt
OpdeproeftuineninHorstenKlazienaveenwerdhetbelichtingsonderzoekbij
roos (cv. 'Madeion')voortgezet.Indezeproefwordentevenseenaantalonderstammenuitgetest.Geblekenis,dateenbepaaldelichthoeveelheid inhet
tweedejaaranderhalfmaalzoveeleffecthadalsinhetjaarvanaanplant.
Lichtgegevenin'duur'of 'intensiteit'gafeenzelfdeproduktieverhoging.De
produktieverhogingalleenmaaktbelichtingnietrendabel,hetisnodigdat
belichterozenbeterbetaaldworden.Voorhetbedrijfseconomischresultaatis
hettevensvanbelangdatdetelerdebijdestroomproduktieopgewektewarmte
(WKK)benut.
BijpotplantenwerdinAalsmeergewerktmetverschillendebelichtingsintensiteitenenbelichtingsdurenbijo.a.Begonia,Saintpaulia,potroos,Hydrangea
enNephrolepis.InLentresulteerdeaanvullendebelichting (6W/m2tot18uur)
inzwaardereenlangereplantenbijCordyline,PeperomiaenRadermachera.

Effect van het temperatuurregime op de morfologie
bloemen, pot- en perkplanten

en ontwikkeling

van snij-

Onderzoekers:Ing.C.deBeer(ROCLent),Ing.L.Cuijpers,G.vanLeeuwen
(ROCKlazienaveen),Dr.Ir.J.Vogelezang
OnderzoekuitgevoerdopROCKlazienaveenheeftlatenziendateenhogere
nacht-dandagtemperatuur (-negatieveDIF)descheutlengtevanHydrangea
sterkreduceert,endaardooreenperspectiefvollevervangerisvoorchemische
groeiregulatoren.BinnenhetthematischeonderzoekophetPBNismeergedetailleerdnaarverschillendetemperatuurstrategieëngekekenbijpotchrysanten
poinsettia.Bijpotchrysantwerddelengtegroeihetmeestbeperktdoor
negatieveDIF,terwijlbijpoinsettiadelengtegroeiinevensterkematewerd
gereduceerddooreenkortdurendekouval.VoorditgewasIskouvaleengoed
alternatief,metnamevoordeeersteperiodevandenormaalcultuur(augustus,
september),waarinDIFnietkanwordengerealiseerd.Uitproevenopproeftuin
Lentisgebleken,datnegatieveDIFhetgebruikvangroeiregulatorensterkkan
reducerenbijBegonia;hierbijisvanbelangdatdeDIFvooraltussende
tweedeenzesdeweekvandeteeltwordtgerealiseerd.

Effecten van worteltemperatuur
van snijbloemen en potplanten

op groei, ontwikkeling,

produktie

en

Onderzoekers:Ing.C.deBeer (ROCLent),G.vanLeeuwen(ROCKlazienaveen),
Ing.A.vandeWiel (ROCHorst)

kwaliteit

Hetuittestenvantablet-envloerverwarming isvoortgezetmetdiversebladplanten(ROCLent)enpalmen(ROCKlazienaveen).InLentisditgecombineerd
methetwelofniettoepassenvanassimilatiebelichting.Tabletverwarmingen
assimilatiebelichting gafbijRadermachera,PeperomiaenCordylineeenvrijwel
gelijketoenameingroei,alleenbijCordylinewerdendeinternodieëndoor
tabletverwarmingtegerekt.UithetonderzoekinKlazienaveenisgebleken,dat
ookpalmengoedgedijenopverwarmdebetonvloeren.
OnderzoeknaardemogelijkhedenvangrondkoelingbijAlstroemeriawerdvoortgezetinHorstenKlazienaveen,incombinatiemetdriekastemperaturen(12,15
en18 C). Natweejaaronderzoekisgeblekendateenjaarrondrhizoomtemperatuurvan14Cbijallecultivarsdeproduktieinmeerofminderemateinstand
houdtindewinterperiode,detotaleproduktieverhoogt,enminderloosgeeft.
Heteffectvangrondkoelinghangtsamenmetdekastemperatuurendecultivar.
Eeneconomischeevaluatietoondeaan,datgrondkoelingmetnamevoor
'Flamengo'aantrekkelijkis.

Verbetering

van het kasklimaat door middel van bevochtiging

van de kaslucht

Onderzoekers:Ing.C.deBeer (ROCLent),Ing.B.Mulderij
OphetPBNisonderzoekvoortgezetnaardeinvloedvanvernevelingopgroei,
kwaliteitenhoudbaarheidbijdiversepotplanten.In1992werdendrie
verschillendevernevelingsstrategieënmetelkaarvergelekennaasteenbehandelingzonderverneveling.Hetmerendeelvandegewassenistevensbijtwee
verschillendeEC'svandevoedingsoplossinggeteeld.Bijgebruikvandenevelinstallatiewasdemaximalekasluchttemperatuurtot6Clagerenderelatieve
luchtvochtigheid 15-25%hogerdanzondernevelen.Bijallegewassenbleek
vernevelingeenduidelijkpositieveinvloedtehebbenopdegroei,de
verschillentussendevernevelingsbehandelingenwarenechterklein.BijeenEC
van2,4bleefdegewasgroeiduidelijkachterinvergelijkingmeteenECvan
1,4bijDieffenbachiaalleenincombinatiemetnietvernevelen.Deaansluitendehoudbaarheidsproeflietwisselenderesultatenzienalsgevolgvanverneveling,eenhogereECverbeterdedehoudbaarheid.
Inbovenstaandeproefiseveneensgekekennaarscheutvormingengroeivan
Euphorbiafulgens.Vernevelingenwatergifthaddengéénofslechtsgeringe
effectenopdescheutvorming;welzijnduidelijkeeffectengeconstateerdopde
groeivandescheuten.

Project15.Waterhuishouding enbemesting (ThemaOptimaliseringteelt)
Projecthouder:Dr.Ir.R.Baas

Bemestingonderzoek potplanten

in kader

bemestingadviessysteem

Inde 'BemestingsadviesbasisGlastuinbouw'opgestelddoordeCommissie
StandaardisatieBemestingsadviesGlastuinbouwwordenstreefwaardengegeven
voordebemesting.Hetonderzoekiseropgerichtomenerzijdsdestreefwaardenteverifiërenenanderzijdsaantegevenopwelkemanierdezewaarden
kunnenwordengerealiseerd.
IneenproefmetCodiaeumisnagegaanopwelkemanierdeECindepotopeen
eb/vloedsysteembetertebeheersenis.Hetbleekdatintegenstellingtotde

opvoerhoogte,deECvandevoedingsoplossingweleengrooteffectopdeECin
depothad.EensnellebetrouwbareEC-metinglijktdanooknoodzakelijkomde
ECindehandtehouden.Doorgebruiktemakenvaneenmethodeombodemvocht
teverzamelen,danweieendirecteEC-metingindepotgrondisditinprincipe
mogelijk.DezemethodeisbijdevarensNephrolepisenAspleniuminonderzoek.
DateengoedeEC-instellingvangrootbelangkanzijnbleekookbij
Saintpaulia.Destandaardvoorraadbemestingbleekvooriniedergevaléénras
(Ramona)tehoog,waardoorgroeireductieoptrad.
BijKalanchoëisonderzochtinhoeverrebloembeschadiging ('wittebloemetjes')
hetgevolgkanzijnvanklimaatomstandighedenenbemesting.NaastgroterasverschillenbleekdateenhogeCa/Mg-verhoudingvandevoedingsoplossing
minderschadebeeldentotgevolghad.

Beïnvloeding

morfologie pot- en perkplanten

door middel van bemesting

Hetonderzoekomdoormiddelvanbemestingdelengtegroeivanpot-enperkplantentereducerenwerdvoortgezetinAalsmeerenKlazienaveenopeb/vloedsystemen.BijdeperkplantenPelargoniumenImpatiensbleekdelengtegroei
voldoendegereduceerdtekunnenwordendooreenverminderdefosfaatbemesting.
ZijscheutvormingbijPelargoniumwasnogwelminderdanbijgebruikvan
chemischeremmiddelen.BijSalviaenpotchrysantwerdeenonvoldoendeplantkwaliteitbereiktdooreengelimiteerdefosfaatbemesting.Dooreensterk
verhoogdeECtegevenbijstek-Pelargoniumkondelengtegroeiookgereduceerd
worden,zonderdathierbijnadeligeeffectenoptraden.

Zouteffecten

in gesloten

systemen

OmdatplanteninhetalgemeenweinigNatriumopnemenkaninteeltsystemen
waarindevoedingsoplossingcirculeert,Naophopentotvoordeplantschadelijkeniveaus.Hierdoorwordtspuitenvanvoedingsoplossingnoodzakelijk.In
ditprojectwordendegrenzenvastgesteldwaarbovenproduktieverliesoptreedt,
enwordenwaterkwaliteitseisenvoorgeslotensystemenopgesteld.Inproeven
bijGerberaenanjerbleekdatbijNaCl-concentratiesbovende8mMeen
produktiedalingoptrad.
Bijpotplantenlijktdenoodzaakvoorgoeduitgangswaterwellichtietsminder
urgent,aangezieneendeelvandeballastzoutenviapotgrondafgevoerdwordt.
BijeenzoutgevoeliggewasalsazaleatradechterwelbladverbruiningenbladvalopbijEC-niveausvan1,3-1,5mS/cminhet1:1,5vol.-extract.

Voorkomen van zuurstof-

en watergebrek in het wortelmilieu

bij

snijbloemen

Onderzoeknaarhetoptredenvanendeeffectenvanzuurstofgebrekenwatergebrekinhetwortelmilieubijsnijbloemen.
Bijanjeriseenproefuitgevoerdwaarbijdeinteractietussendeworteltemperatuurindezomerperiodeenzuurstofgebrekonderzochtwerd.Hierbijbleekdat
substraatkoelingindezomerperiodeeerdernegatiefdanpositiefopde
produktiewerkt.
Bijrooswordtonderzochthoezuurstofgebrekzichbijditgewasopenbaart,en
wordtonderzochtofditkanoptredenbijhetindepraktijkmeestgebruikte
substraatsteenwol.
Bijeenaantalgewassenisonderzochtinhoeverrehetmogelijkisdoormiddel
vaneenenzymatischebepalingindewortelszuurstofgebrekinhetwortelmilieu
aantetonen.OpwatercultuurbleekdeADH-bepalingperspectiefvoltezijn.
Bijteeltopsubstratenbleekdemonsternamesomseenbeperkendefactorvoor

10

debepaling.

Dynamiek van water en nutriënten
systeem

in potplanten

met een

eb/vloed-fertigatie-

BijFicusbenjaminawerdgevondendatgedurendedeteelt19-41%vandetotale
verdampingopcontovanpotgrondverdampinggeschrevenkonworden.Ookbleekde
transpiratiebijdehogereECaftenemen.Deintensievewaarnemingenaan
water-ennutriëntenhuishoudingwordengebruiktvoorhetvaliderenvaneen
simulatiemodelvoordewater-ennutriëntenhuishouding inteeltengebaseerdop
heteb/vloed-fertigatiesysteem.

Substraatonderzoek

potplanten

Degevolgenvanfysischeeigenschappenvansubstratenvoordegewasgroei
wordenonderzocht.Ditmedemethetoogopeenklassificatievoorpotgronden
vandeRegelingHandelsPotgronden (RHP).
OpproeftuinLentbleekdatbijSaintpauliadeluchtigesubstratenalsgevolg
vanwatertekortgroeiverliestotgevolghadden.
InAalsmeerbleekdegroeivanImpatiensNieuw-Guineabijlagewatergeeffrequentiegoedovereentekomenmetdewateropnametijdenseenvloedbeurt.De
proefwerduitgevoerdomcriteriaoptestellenvoorverpaktepotprondenvan
tuincentra.

Ontwikkeling
bloemen

van een substraatloos,

eb/vloed-recirculatiesysteem

voor

snij-

Doelvanhetprojectisvariantenvaneb/vloed-recirculatiesystementeontwikkelenentetoetsen,waarbijeenminimaleinputvansubstraatenenergie
gebruiktwordtbijeenkwalitatiefenkwantitatiefhogeproduktievansnijbloemen.Hetafgelopenjaarzijnproevenuitgevoerdmetalsonderzoekfactoren
watergeeffrequentie (stralingsafhankelijk),EC,plantdichtheidenassimilatiebelichting.

2.TAAKVELDKASKLIMAATFACTOREN
Project22.ThemaInvloedkasklimaatfactorenopdegewasontwikkeling

(PBN-project 43)
2202Kwalitatieveeffectenvankunstlicht
Projecthouder:Dr.T.Blacquière
Bijditonderzoekwordtheteffectbestudeerdvandedaglengteendelichtsamenstelling (golflengte)opdeontwikkelingenmorfologie (vorm)vansnijbloemenengroentegewassen.
BijRanunculusasiaticusbleekmetdagverlengingmiddelsgloeilampen,vanaf
januarieengeringevervroegingvanhetoogsttijdstiphaalbaar.Ditging
echtertenkostevandekwaliteitenproduktie.Eustomableekduidelijkdaglengtegevoeligtezijn.
BijCallistephuschinensis (zaaiaster)enEuphorbiapulcherrima (poinsettia)
werdenachtlamptypenvergeleken.Blauwlichtbleekhetminsteffectiefals
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daglengte-signaal.BijCallistephuswasersprakevaneenpositieverelatie
tussenlichtniveauenvroegheidinbloei.
SON-T-lichtbleekalbijlichtsterktesvan0,05micromolPAReffecttehebben
opdegroeiendeontwikkelingvansommigegewassen.

2202.06 Neveneffecten

van assimilât Lebelicht ing (PBN 1707-2)

Proefhouder:Ir.J.A.Bakker
Bijhetgebruikvanassimilatiebelichtingkunnenerbij-effectenoptredenmet
betrekkingtotdemorfologie,ondermeerdekleur,scheutvorming,takopbouwen
houdbaarheid,diesamenhangenmetdebelichtingsduurendelichtkleurvande
gebruiktelampen.Dezebij-effectenzijnonderwerpvanstudiebinnendit
projectdatgeheelinAalsmeerwordtuitgevoerd.Alstoetsgewassenwerd
gewerktmet:Aster,chrysant,Eustoma,roosentomaat.
BijEustomableekzowelmeteenlangefotoperiodealsmeteenverrood-nabelichtingdebloeitevervroegentezijn,terwijlbovendiendetakopbouwin
gunstigezinwerdveranderd.
Hetonderzoeknaardemogelijkeeffectenvanzogenaamd 'buurmanlicht',datis
lichtdatonderandereuitkantredenuitbelichtekassenindeomgevingen
viareflectietegendewolkendekasbereikt,werdafgerondmeteenrapport.
Opmerkelijkwarendelagelichtniveauswaarbijnogzeerduidelijkeeffecten
optraden.
2210Ontwikkelingenkwaliteitvanpotplanten
Projectleider:Ir.M.W.C.Dijkshoorn-Dekker
Medewerkers :B.A.Eveleens-Clark,Ir.J.V.Vogelezang,Ing.P.A.vanWeel
Inditprojectwordtonderzochtofhetmogelijkisomeenplanmatigeteeltwijzeteontwikkelen,waarmeehetgewensteproduktophetgewenstetijdstipkan
wordengeleverd.Omdittekunnenbereikenishetprojectopgedeeldindrie
fasen.
Fase1:Hetvaststellenvandevisuelekwaliteit.
In1991werdenplantendoortelersbeoordeeldopplantkenmerken,waarnaze
tevensmetbeeldverwerkingstechniekenzijnvastgelegd.Uitwerkingvande
objectieveensubjectievewaardenheeftplaatsgevondenin1992.Desubjectieve
kwaliteitperbeoordelaarenperplant (detotaalindruk)blijkennastatistischeanalysesterkpositiefgecorreleerdtezijnmetallekenmerken.Dit
houdtindateenhoge,respectievelijklagewaarderingvoorallekenmerken
correspondeertmeteenhoge,respectievelijklagewaarderingvoordetotaalindruk.Eenvijftalmetbeeldanalysegemetenvariabelen,waaronderdedichtheid,
verklarenvoor94,3%devisuelekwaliteitvanFicus.Deteverklarenvariabele
wasdegemiddeldetotaalindrukperplant.
Fase2:Hetvertalenvandevisuelekwaliteitnaargewaskenmerken.
In1992isdeinvloedvanhetseizoenopdeontwikkelingvanFicusbenjamina
'Exotica'bekeken.ElkedriewekenwerddeontwikkelingvanFicusvastgelegd
aanstekkenvanzowelweefselkweekalsstek-van-stek.Verwerkingvandedata
geeftinzichtindeverdelingvandedrogestofoverdeverschillendeplantorganenendeopbouwvandeplantonderconstanteomstandigheden.
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Fase3:Sturenvandeplantinderichtingvanhetgedefinieerdeprodukt.
Alsuitgangsmateriaal isgekozenvoorheteersteplukselvanFranseweefselkweekstek.Hetgroeimodelzalzichineersteinstantierichtenopdevorm,
gevuldheidenbreedteinverhoudingtotdehoogte.Dezeplantkenmerkenwaren
kwaliteitsbepalendvoordeFicus.Luchttemperatuurenlichtzulleneengrote
invloedhebbenopdevormingvandeplant.In1992isheteffectvandetemperatuurbekeken.Hetblijktdatdescheutstandendebladgrootteverandertmet
detemperatuur.Hoehogerdetemperatuur,hoekleinerdehoekvandezijscheut
metdehoofdscheut.Verkleiningvanhetbladoppervlaktreedtopbij35C.
2211Verbeteringvandeenergie-efficiëntiebijdetoepassingvanassimilatiebelichting
Doordetoepassingvanassimilatiebelichtingwordtondermeereenverkorting
vandeteeltduurbereikt.Hoedezeteeltduurverkortingtotstandkomt,enin
welkefasevandeteelt,isnietbekend.Doelvanhetprojectistezoeken
naar:deoptimalefaseindeteeltvoorhettoepassenvanassimilatiebelichting,reductievandebelichtingsduur (inwekenenmaandenvaneenteelt)en
daarmeehetverhogenvandeenergie-efficiëntieenhetscheidenvanmorfogenetischeenfytosyntheseaandeelindegroeitoename.

3.TAAKVELDGEWASBESCHERMING
31.ThemaGezonduitgangsmateriaal
3102Elektroforetische identificatieendetectievanplantpathogeneorganismen
Projectleider:Ir.A.Kerssies
In1992iserinditprojectgeenonderzoekuitgevoerd.Per1-1-1993iser
voordriejaareennieuwemedewerkeraangesteld:C.vanRijn.Hetdoelvandit
projectishettestenvandereedsontwikkeldeelektroforetischedetectietechniek(voorFusarium oxysporum f.sp. dianthi inrespectievelijkCyclamenen
anjer)voorandereschimmel-plantinteracties.

32.ThemaInteractietussenplant,belagerenomstandigheden
3201EpidemiologievanBotrytiscinerea
Projectleider:Ir.A.Kerssies
Medewerker :I.Bosker-vanZessen
In1991iseentweejarigonderzoekgestartnaardeontwikkelingenverspreidingvan B. cinerea ineenrozegewas (cv.Sonia),ineenkasvan300m2.Dit
onderzoekisindecember1992afgerond.Elkeweekwerdensporenvan B. cinerea
gevangenenwerden,indenaoogstfase,deaantallenbruinevlekjes(lesies,
pokken)opderozebloemengeteld.Hetverloopvandeaantallengevangensporen
indetijdwasnetzogrilligalsineenGerberagewas.Deaantallenlesiesop
debloemenindekaswarenalleenindemaandenaugustus,septemberenoktober
hoog(>5lesies/bloem).Tijdensdezemaandenwasdegemiddelderelatieve
luchtvochtigheid (RV)perdaghoog (RV>85%).Derestvanhetjaarvarieerde
hetaantalpokkenvan0tot3pokkenperbloem.Verderbleekdaterminder
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lesiesopderozenwerdenwaargenomendanopdeGerbera's,gemiddelddrie
lesiesoprozenen100opGerbera's.Ditkomtwaarschijnlijkdoorhetverschil
inbloemstand.Gerbera-bloemenstaanhorizontaalenrozebloemenstaan
vertikaal.Uitonderzoekin1991en1992,naarderelatievangstand -aantal
gevangensporen,blijktdatbijeenhorizontalevangstandveelmeersporen
wordengevangendanbijeenvertikalevangstand.Dehorizontaleverdelingvan
ß. cinerea ineenrozegewasisnetzouniformalsineenGerberagewas.De
aantallengevangensporenenlesiesopdebloemenperplekindekaswarenin
dehelekasnietsignificantverschillend.
Erisverderonderzoekuitgevoerdnaarheteffectvanhetvochtgehalte inde
kaslucht,detemperatuurindekasendeinstralingindekasopsporenvan B.
cinerea enopdegevoeligheidvanGerberabloemenvoorinfectiedoorsporenvan
B. cinerea, indenaoogstfase.Desporenvan B. cinerea wordenbeïnvloeddoor
hetvochtgehalteindelucht(positievecorrelatie),detemperatuur (negatieve
correlatie)endeinstraling (negatievecorrelatie).Bijeenhogervochtgehalteindeluchtkiemenmeersporen,bijeenhogeretemperatuurdrogendesporen
snelleruitenbijeenhogereinstralingwordenmeersporengedood.De
bloemen,indenaoogstfase,wordenalleenbeïnvloeddoordetemperatuur.Bij
eenhogeretemperatuur,indekas,zijndebloemen,indenaoogstfase,gevoeligervoor B.
cinerea.
Erisgeenduidelijkerelatiegevondentussendediktevandewaslaagende
cuticulaendegevoeligheidvanbloemenvoorsporenvan B. cinerea. Dewaslaag
endecuticulavantweeGerberacultivars, 'Terrafame'en'Delphi',zijn
ongeveerevendik,terwijl 'Delphi'veelminderlesiesgeeft,veroorzaaktdoor
gekiemde B. cinerea-sporen,bijeengelijkeinfectiedruk.Vierrozecultivars
('Sonia','Madeion','Motrea'en 'Mercedes'),dieeenevendikkewaslaagen
cuticulahebben,verschillenaanzienlijkingevoeligheidvoor B.
cinerea.
Terwijl 'Frisco',meteendikkewaslaagencuticula,tochredelijkgevoeligis
voor B.
cinerea.
Dehypothesedatbloemenindeherfstenwintergevoeligerzoudenzijnvoor B.
cinerea isnietbevestigddoorderesultaten.BloemenvanGerberaenrooszijn
inalleseizoenenongeveerevengevoeligvoor B. cinerea. Deverschillenin
aantallenlesiesopdebloementussendeseizoenenwordtvoorhetgrootste
deelveroorzaaktdoordeklimaateffectenopdesporenvan B. cinerea. Inde
zomerwordenmeersporengedooddoordehogetemperaturen,dehogeinstralingsintensiteitendelagerelatieveluchtvochtighedenindekas.
3202Epidemiologievanechtemeeldauw (Sphaerotheca
produktiefasevanroos

vannosa) tijdensde

Onderzoekers:Ir.M.M.J.Pieters,Ir.A.Kerssies,Ir.H.D.Frinking,
I.Bosker
Op1-1-1991werdeentweejarigonderzoekgestartnaardeontwikkelingen
verspreidingvanechtemeeldauwopdekasroosSonia,ineenkasvan300m2,
zonderchemischebestrijdingvandeschimmel.Ditonderzoekvondplaatsin
samenwerkingmetdevakgroepFytopathologievandeLandbouwuniversiteitin
Wageningen.Hetdoelvanditonderzoekishetterugdringenvandechemische
bestrijdingvanechtemeeldauwinkasrozen.Ditkandoordeteverkrijgen
kennisoverdezeschimmeltegebruikenvoorhetbepalenvaneenbestrijdingsdrempelvoorgeleidebestrijdingtervervangingvanderoutinematigebestrijding.
In1991zijnerintotaaldrieepidemieënontstaan.Delaatsteepidemievan
datjaarwerdbeëindigddooreenchemischebestrijding,waarvandelaatste
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bespuitingop2januari1992werduitgevoerd.In1992werdeenmaalperweek
hetaantalaangetastedeelbladereneneenziekte-indexbepaald.Op20januari
werdenweernieuwemeeldauwplekjesgevonden.Dezeepidemieontwikkeldezich
snelenmoestop17februarichemischwordenbestreden.Desnelleontwikkeling
vannieuweepidemieënhieldvrijwelhetgehelejaaraan.Nadezeeerste
epidemiein1992volgdenernogzes.Inonderstaandschemazijnhetaantal
dagentussenlaatstebespuitingenhetoptredenvannieuwemeeldauwplekjesen
tussenlaatstebespuitingenhetmomentdatmeerdan90%vandebeoordeelde
takkendoormeeldauwwasaangetast,weergegeven.Ookdetotaleepidemieduuris
hierinvermeld.
Datumeerstemeeldauwplekjesin1992enduurindagentotdevolgendeaantastingvanaflaatstebespuiting.

epidemie
1
2
3
4
5
6
7

eerste meeldauw
datum
duurtot
volgende
aantasting

bereikenvan
90%takaantasting

20/01
02/03
21/04
09/06
18/08
12/10
01/12

nietbepaald
22
35
35
30
30
nognietbereiktna

18
4
11
11
10
8
8

duurgehele
epidemie

46
29
40
61
47
39
36dagen

Indezeteeltiserduidelijksprakevaneensnelnaelkaaropvolgenvande
verschillendeepidemieën.Ookwerdin1992geeneffectvandewinterperiode
teruggevonden,zoalsin1991toendeepidemieindewintereentragereontwikkelingkende.Weliswaarwasbijdelaatsteepidemiedebeginontwikkelingiets
tragerdanbijdezesvorigeepidemieën,maarleekdeontwikkelingdaarna
identiekteverlopen.Mogelijkeverklaringvoorhetveelfrequenteroptreden
vanepidemieënishetuitsneerakenvanhetgewasendeveelhogereleafarea
indextenopzichtevanheteersteteeltjaar.Daarnaastkanerooksprakezijn
vaneenjaareffect,maargeziendetemperatuurreeks,waarbijdeschimmelzich
kanontwikkelenisdatnietergwaarschijnlijk.
Ookditjaarwasdeverdelingvanmeeldauwoverdekasvrijuniform.Datwil
echternietzeggendatergeenverschillenwaren.Somsisaaneenstruikeen
takzwaaraangetast,terwijleenanderetaknognauwelijksaantastingvertoont.
Opgrondvanderesultatenvan1991en1992kannuhetmomentbepaaldworden
waaropchemischingrijpennoodzakelijkis.Dezebestrijdingsdrempelis+drie
meeldauwplekjesperm2.
Verderonderzoekzalzichrichtenophetpraktischtoetsenvandeverkregen
bestrijdingsdrempel.DitonderzoekzalzowelinkassenbijhetPBNalsin
enkelepraktijkkassenwordenuitgevoerd.Doelhiervanisverificatievande
berekendebestrijdingsdrempelenduidelijkheidverkrijgenofextrapolatievan
dezemethodevangeleidebestrijdingnaargroterekassenenanderecultivars
totdemogelijkhedenbehoort.
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3203.02 Epidemiologie
in bakken

(detectie)

en bestrijding

van Phytophthora

sp. bij

roos

Proefleider:Ing.J.J.Amsing
Rozenkunneninkunstmatigesubstrateninernstigematedoor Phytophthora
sp.
wordenaangetast.Omdeaanwezigheidvandezeschimmelinvoedingswateren
onderstammenaantekunnentonen,iseendetectiemethodenodig.Demogelijkhedenvaneenbiotoetswordenonderzocht.Daarbijwordtuitgegaanvanbewortelde
rozenstekken,dieinbakkenmetvoedingsoplossingstaan.Daaraanwordthette
testenmateriaaltoegevoegd.Ineeneersteproefisonderzochthoelangmet
Phytophthora
sp. besmettevoedingsoplossing infectieusblijftindienhetbij
20Cwordtbewaard.Daaruitbleekdatdeindevoedingsoplossingaanwezige
Phytophthora-structurenooknadelangstgetestebewaarduurvan96uurnogtot
infectieinstaatwaren.Omwelkestructurenhetgingkonnietwordenonderzocht.Invervolgproevenwordtweluitgegaanvanbekendestructuren:mycelium,
sporangiën,zoösporeneneventueelOosporen.Degevoeligheidendeoptimale
temperatuurvandebiotoetswordenonderzocht.Daarbijwordtookdeziekteontwikkelingvastgelegd.Ineenlaterstadiumkomtdebestrijdingaandeorde.
3206PopulatiedvnamischeaspectenvanCalifornischetrips
Projectleider:Dr.Ir.J.J.Fransen
Medewerkers:A.Breugem,M.Marck(3mndstageHASDelft)
3206-01 Ontwikkelingssnelheid

van Californische

trips

op roos en Gerbera

Inhetvoorjaarvan1992isonderzoekuitgevoerdnaardeontwikkelingsduurvan
CalifornischetripsopGerberaenroos.
Deontwikkelingvaneitotvolwasseninsektwerdbestudeerdbij20en25Cop
blad,bloembladenstuifmeelvandetweegenoemdewaardplanten.Dezeinformatieisvanbelangbijhettoepassenvanzowelgeleidealsgeïntegreerde
bestrijdingvanCalifornischetrips.Gegevensoverontwikkelingsduur,mortaliteiteneiproduktiewordengebruiktbijhetinschattenvaneenpopulatieontwikkelingineenbepaaldgewasineenbepaaldseizoen.Kennisoverdepopulatieontwikkelingwordttoegepastbijhetvaststellenvanschadedrempelsen
waarnemings-enbestrijdingsstrategieën.Deontwikkelingsduurvaneitotvolwassentripsbedroegbij20Copblad,bloembladenstuifmeelvanGerbera
respectievelijk22,2,19,5en18,9dagen.Deontwikkelingsduurvaneitot
volwassentripsbijdezetemperatuuropblad,bloembladenstuifmeelvanroos
bedroegrespectievelijk21,6,18,7en24,9dagen.HetstuifmeelvanGerbera
doethetaanzienlijkbeteralsvoedingvoortripsdanhetstuifmeelvanroos.
Hetbloembladvanroosdaarentegeniseenuitstekendvoedingsmediumvoor
trips.Bij25Cisdeontwikkelingsduurkorterenblijkthetbloembladbij
beidewaardplantendekortsteontwikkelingduur tegeven.Bijblad,bloemblad
enstuifmeelvanGerberarespectievelijk16,0,12,8en13,3dagenenbijblad,
bloembladenstuifmeelvanroosrespectievelijk16,3,14,0en17,2dagen.
Inhetalgemeenisdeontwikkelingsduurvaneitotvolwasseninsektkorterop
Gerberadanoproos.Tevensheefteenverhogingvandetemperatuurvan20tot
25Ctotgevolgdatdeontwikkelingmet25tot30%(vijftotzesdagen)wordt
verkort.
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3207Populatiedvnamischeaspectenvanwittevlieg
Projectleider:Dr.Ir.J.J.Fransen
Medewerkers :J.Tolsma,Ir.S.Sütterlin,A.vanNieuwenhoven(LUW-studente)

3207-.. Pre-adulte ontwikkeling van kaswittevlieg,
(Westw.) op
sierteeltgewassen

Trialeurodes

vaporariorum

Eristotnutoeweinigbekendoverdeontwikkelingvankaswittevlieg ineen
gewas.Omgeleideofgeïntegreerdebestrijdingtoetepasseniskennisvan
diverseplaageigenschappenvanbelang.Hiertoebehorendeontwikkelingsduur
vaneitotvolwasseninsekt,mortaliteitinhetonvolwassenstadium,duurvan
hetvolwassenstadium,deverhoudingvanmannetjesenvrouwtjesineenpopulatie,eneiproduktie.Inditonderzoekisgekekennaardeontwikkelingsduurvan
eitotvolwassenkaswittevliegendepre-adultemortaliteitopdiversewaardplanten.Deontwikkelingsduurwerdbestudeerdbij20CopGerberaen
poinsettiaenbij25CopGerbera,poinsettia,chrysant,roos,Bouvardia,en
tomaat.
Deontwikkelingvandewittevlieg-eieren(50%punt)bij25Cvarieerdevan7,5
dagenvoorBouvardia,8,4dagenvoorchrysant,8,7dagenvoorpoinsettiaen
roostot9,6 dagenvoortomaaten10,6dagenvoorGerbera.Detotaleontwikkelingvaneitotvolwasseninsekt(50%punt)bij25Cwashetkortstvoor
tomaatmet25,8dagen,danvolgdeBouvardiamet28,5dagen,roosmet29,1
dagen,poinsettiamet29,5dagen,Gerberamet30,0dagenenalslaatste
chrysantmet33,0dagen.DeontwikkelingopGerberaenpoinsettiabij20C
duurde5,6dagenlangerdanbij25C,watovereenkomstmeteen18,6%langere
ontwikkelingsduur.Hetwasopvallenddatdeontwikkelingsduuroptomaatvergelekenmetchrysant7,2dagenverschildebijeenconstantetemperatuurvan
25C.ErIsduidelijkeeninvloedvanhetgewas,waardoorhetenegewaseen
geschikterewaardplantkanzijnenwittevliegzichsnellertoteenplaagkan
ontwikkelen.Anderefactorenzoalsmortaliteit,eilegenconditievande
waardplantspelenhierbijookeenbelangrijkerolenzijnonderwerpenvan
verderonderzoek.

3209.01 Schadegevoeligheid

van Alstroemeria

voor Pratylenchus

bolivianus

HetonderzoeknaardeschadegevoeligheidvanAlstroemeria,cultivar'Jubilee',
inrelatietotdebegindichtheidvan0,24,119en468P. bolivianus per100
mlgrondisinmaart1990vanstartgegaanenheefttweejaargeduurd.Het
doelwasomnategaanofditwortellesieaaltjeschadelijkisvoor
Alstroemeria.Indiendathetgevalzouzijn,moestdeproefinformatieopleverenoverhetminimaleaantalaaltjesdatdaarvoorbijhetbeginvandeteelt
ingrondnodigis,watdeaardvandeschadeisenhoegrootdezeis.De
gewasschadeisvastgesteldopbasisvandebloem-enwortelprodukties.Ook
zijndeontwikkelingenvandeaaltjespopulatiesindewortels,stengelvoeten
engrondgevolgd.UitdezeproefbleekdatAlstroemeriaeenuitstekendewaardplantisvoorhetwortellesieaaltjeP. bolivianus. Ondankshetgolvendekaraktervandeaaltjespopulatiesvertoondendepopulatie-ontwikkelingeneen
stijgendelijn.Natweejaarwarenerper10gfijnewortels19.000-25.000
P.bolivianusaanwezigenwasdegrondbesmetmet300-1.300P.
bolivianus
per100mlgrond.
P. bolivianus iszeerschadelijkvoordewortel-enbloemproduktie.Bijde
hoogstebegindichtheidbegondewortelproduktienaéénjaartestagneren.Ten
opzichtevan 'Onbesmet'washetwortelgewichtnatweejaar75%lager.Bijde
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tweelagerebegindichthedennamhetwortelgewichtpasaanheteindevanhet
tweedejaarafenwastoen18-23%lager.Kwantitatiefnamendebloemprodukties
bijgeenvandebesmettebehandelingengedurendeheteerstejaaraf,daarna
wel.Ditgebeurdeheteerstbijdehoogstebegindichtheid.Dekwaliteitwas
welvanafdeeersteoogstdagbijallebesmettebegindichthedengeringer.Ten
opzichtevandeonbesmettebegindichtheidwasnatweejaarhetaantalbloemen
afgenomenmet8-17%enwashetgewichtperbloem16-22%lager.Delengtevan
debloemstelenwas10-13%minder,terwijlhetgewichtper10cmbloemsteel
10-17%lagerwas.
Omdatookdebegindichtheidvan24 P. bolivianus per100mlgrondkwanti-en
kwalitatieveschadeheeftveroorzaakt,ligtdeschadedrempelonderdezebegindichtheid.Hiermeeisditonderzoekafgesloten.
33.ThemaBiologischebestrijding

3301.07 Verspreiding en populatieverloop
isolaten in recirculatiesystemen

van gemerkte niet-pathogène
bij anjer

Fusarium-

Projectleider:Ir.H.Rattink
Medewerker :C.Lanser-deJong
In1991werdeenproefbegonnenbijanjersopeenrecirculatiesysteem,waarbij
hetniet-pathogene Fusarium oxysporum-isolaat 618-12preventief,werdtoegediendviahetsteenwolblok (5mlvaneensporensuspensievan10 microconidiën
perml)ofviadevoorraadtank (10 microconidiënperml_voedingsoplossing),
tweewekenvoorinoculatiemeteenpathogeenisolaat(10 microconidiënper
ml)viadevoedingsoplossing (plantingA). Na26wekenwasinonbehandeld
(zonderpathogeen)enindebehandelingwaar618-12aanhetsteenwolblokwas
toegevoegdmeerdan95%vandeplantenvandegevoeligecultivar 'Lena'aangetast.Natoedienenvan618-12viadevoedingsoplossingwasslechts5%aangetast.
Optweevandeviergotenperbehandelingwerdendeplantenverwijderden
werdener,zondertoevoegenvanantagonisten/ofpathogeen,nieuweplanten
opgezet (planting B). Hetaantastingspercentagebijdeplantenopdetwee
goten,waardeplantennietvervangenwaren,(plantingA),veranderdeinde
volgende26weken,waarbijdezeplantennogaangehoudenwerden,niet.Het
aantastingsniveaubijdenieuweplanten(plantingB)wasnadeze26weken
lagerdaninheteerstegedeeltevandeproef.Ooknuwasdeaantastingna
oorspronkelijketoedieningvan618-12viadevoedingsoplossingzeerlaag(3%).
Ditpercentageverschildesignificantvandatbijonbehandeld (38%)maarniet
vandatnatoedienenvan618-12viahetsteenwolblok (11%).
Deplantendie2x26wekenwarenaangehouden(plantingA), werdenvervangen
(planting C). Bijallebehandelingenwerdopnieuwhetpathogeen,ineenhoeveelheidvan10 microconidiënpermlvoedingsoplossingtoegevoegd.Inde
volgende18wekenliependeaantastingspercentagesbijdeplantenvanplanting
B,ondankshernieuwdeintroductievanhetpathogeen,slechtsweinigop.Het
aantastingspercentagenatoedieningvan618-12viadevoedingsoplossing (5%)
verchildesignificantvandievandeanderebehandelingen,teweten46%bij
onbehandelden16%natoedieningviahetsteenwolblok.Bijdeplantenvan
plantingCwarendeaantastingspercentages (nog)zeerlaag,namelijk0,6en
2.Deplantenzullennogca.tienwekenwordenaangehouden.
Geconcludeerdkanwordendatbijrecirculatiesystemen,waarbijdevoedingsop-
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lossingonderdoorwordttoegediend,toevoegenvandeantagonist618-12boven
ophetsteenwolblokonvoldoendeeffectheeft.Daarentegengeefteenéénmalige
(preventieve)toedieningviadevoedingsoplossinggedurendeeenlangetijd
(ca.1,5 jaar),ookinvolgteeltenenondanksherintroductievanhetpathogeen,eenzeergoedebeschermingtegeneenaantastingdoorhetpathogeen.In
deproefzijnhet 'wilde'isolaat618-12eneenbenomyl-resistentemutant
ervanmetelkaarvergeleken.Erwerdennauwelijksverschillenineffectgevonden.Debehandelingenmetdezetweeisolatenzijnalsherhalingbeschouwd.
Gedurendedeproefzijnregelmatigmonstersgenomenvandevoedingsoplossing
ensteenwolblokkenomhetpopulatieniveauvandeantagonist(en)enhetpathogeentebepalen.Degevondenhoeveelhedenvarieerdentesterkomeengoed
beeldvanhetverloopvanhetpopulatieniveauopdeverschillendeplaatsenin
hetsysteemenindetijdteverkrijgen.
Bijeerderonderzoekbleek (preventief)toedienenvandeantagonisten Trichoderma harzianum (MTR35), Streptomyces griseo-viridis
(Mycostop)ofhetnietpathogene F. oxysporum-isolaat F047aangrondofdesteenwolblokkenopeen
recirculatiesysteem geenonderdrukkingvaneenaantastingdoor F. oxysporum f.
sp. dianthi tegeven.Bijanjersopeenrecirculatiesysteemwerdendeeffecten
vandeantagonisten T. harzianum, Bacillus subtilis enhetniet-pathogène F.
oxysporum-isolaat F047natoedienenvanhetsteenwolblokofviadevoedingsoplossingonderzocht.Hoewelhetaantastingspercentagebijplantenvandegevoeligecultivar 'Lena'natoedieningvandeantagonistenviadevoedingsoplossinglagerwasdannatoedienenviahetsteenwolblok,wasinbijnaallebehandelingenditpercentagehogerdaninonbehandeld (=zonderpathogeen).Alleen
F047veroorzaakte,natoedieningviadevoedingsoplossing,eenreductievande
aantastingvan36%.
3302BiologischebestrijdingvanCalifornischetrips
Projectleider:P.M.J.Ramakers
Medewerkers :Dr.Ir.J.Fransen,M.Boogaard,J.Tolsma

3302-06 Waardplantdichtheid
insidiosus

van diverse siergewassen voor de roofwants Orius

Uitvoorgaandonderzoekwasgeconcludeerddatderoofwants Orius
insidiosus,
eennatuurlijkevijandvanCalifornischetrips,eeneffectieverpredatiegedrag
vertoontopchrysantdanoproos.Devraagstellinghadbetrekkingophetalof
nietgeschiktzijnvanbloemisterijgewassenvoorhetintroducerenvan O.
insidiosus alspredatorvantrips.Vrouwtjesvan O. insidiosus werdenuitgezet
inkooienmeteenbepaaldewaardplantwaarknoppen,bladeren,enbloemen
aanwezigwaren.Navierdagenwerdendenogaanwezigeroof
wantsengetelden
werdenalleplantedelenbekekenopdeaanwezigheidvanroofwants-eieren.Het
aantalafgezetteeierenwerdgebruiktalscriteriumvoordegeschiktheidvan
eenbepaaldewaardplant.Doorhetaanbiedenvaneenbepaaldewaardplant(geen
keuze)heeftmennoggeenvolledigbeeldvandevoorkeurvooreileg.Hiervoor
werdencombinatiesvandriewaardplantentegelijkertijdaangeboden.Uitdit
onderzoekbleekduidelijkeenbepaaldevoorkeurvanderoofwantsenvooreileg
opbepaaldeplanten.Incombinatiesmetroos,chrysant,GerberaenSaintpaulia
bleekdatmaarweinigeierenoprooswerdenafgezet.GerberaenSaintpaulia
warenmeergelijkwaardigewaardplantenenincombinatiesmetchrysantwaser
eenlichtevoorkeurvoorchrysantvooreiafzetting.Bijcombinatiesvan
Alstroemeria,anjer,BouvardiaenBegoniableekdatopanjernauwelijkseieren
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werdenafgezet,opAlstroemeriamaarmiddelmatigeierenwerdenafgezetenveel
eierenwerdenafgezetopBouvardiaenBegonia.Hetvolgendjaarwordtde
waardplantgeschiktheidvanCyclamennogbekekenenwordtheteileggedragvan
deroofwants Orius laevigatus bestudeerd.Tevensstaateenstudievande
functioneleresponsophetprogramma.

3302-08 Biologische bestrijding
op chrysant

van Californische

trips met Orius

insidiosus

Inhetnajaarvan1991werdbegonnenmethetuitzettenvan Orius
insidiosus
tegenCalifornischetripsineentrips-gevoeligeeneentrips-resistente
cultivarvanchrysant,metname 'PinkPompon'en'DayMark'.Gedurendevier
teeltenlopendvanseptember1991totfebruari1993werdgekekennaarde
bestrijdingvantripsdoorderoofwantsen.Deresultatenzijnzeergoed.
Vooralinderesistentecultivarishetpercentageaangetasteplanteninde
veldjeswaartripsenroofwantsenzijnuitgezetzeerlaaggebleven.Inde
veldjeswaarééntripspertweeplanten('Daymark')isuitgezetenlatervier
keereenroofwantspertweeplanten,bleefhetpercentageaangetasteplanten
(aantastinggedefinieerdals,wekelijkswaargenomen,eenofmeertripsvlekjes
opbladerenindetopmetvijfbladeren)onderde5%.Bijdebehandelingwaar
ééntripsperelfplantenenlatervierkeereenroofwantsperelfplantenwas
uitgezet,kwamhetpercentageaangetasteplantennietboven10%.Vooralinhet
voorjaarenindezomerzijnderesultatenuitstekend.Indegevoelige
cultivar 'PinkPompon'komthetpercentageaangetasteplantenbijdehoge
uitzetdichtheidvantripsenroofwantsentot20%indeeerstetweeteelten.In
dederdeteelt(juli-oktober)blijfthetpercentageonderde10%.Inde
veldjesmeteenlageuitzetdichtheidheeftdetripspopulatieeenvoorsprongop
deroofwantspopulatie.Hierdoorneemtinhetbegindeaantastingnogtoetot
30-50%aangetasteplanten,maaraanheteindvandeteeltishetaantal
plantenmetschadeinhetbovenstegedeelteafgenomen.Behalvewekelijkse
waarnemingenvandeaantallenplantenmetschadezijnookgegevensverzameld
overdehoeveelheidschadeperbladoppervlak.Behalveeenlageraantalplanten
mettripsschadebleekookdehoeveelheidschadeperbladoppervlakinde
veldjesmetroofwantsenaanzienlijklagerteliggendanindeonbehandelde
veldjes.Ookzijnwekelijksdeaantalleninsektenopvangplatengeteldenzijn
eenaantalbloemtakkengespoeldin50%alcoholendeaantallentripsuitde
bloemengeteld.Eenanalysevanverbandentussendeaantalleninsektenende
hoeveelheidschadewordtuitgevoerd.Geconcludeerdkanwordendat Orius
insidiosus eengoedenatuurlijkevijandvanCalifornischetripsisenvooral
goederesultatengeeftopeenresistentecultivarindeteeltseizoenenlopend
vanfebruaritotdecember.

3302-16 Geïntegreerde

bestrijding

van plagen in chrysant onder glas

Projectleider:Dr.Ir.J.J.Fransen
Medewerkers:J.A.Guidemond,M.vanBreugel(HAS,3mand;IPO-stage),T.van
Daal(LUW;IPO-stage),G.Meijer (pro-deo,IPO)
Doelvanditprojectisomtekomentoteenreductievaninsekticideninde
teeltvanchrysanten.Hiervoordienenbetrouwbareenefficiëntebemonsteringssystementewordenontwikkeldzodatmeneenbeslissingomwelofnietmeteen
chemischmiddelintegrijpenkanbaserenopwaarnemingenindekas.Hiervoor
iskennisvandegroeisnelheidvandeplaaginsektenvanbelang.Voorde
katoenluis, Aphis gossypii, endeperzikluis, Myzus persicae, zijngroeipara-
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metersvastgesteld.Hetbleekdatkatoenluishetbeteropchrysantdoetdan
perzikluis,endatcultivarengroeistadiumvaninvloedzijnopdepopulatiegroei.
Indezomerwerdbegonnenmethetwekelijksbemonsterenvaneenaantalkassen
bijhetDenar-projectenbijeentuinder.Voordeanalysevanderuimtelijke
verdelingwerddepositievandeplaaginsektenindekasenopdeplantvastgesteld.Bladluizenvertoneneengeaggregeerdeverdelingenbladluisdichtheid
vertoonteenlineairverbandmetincidentie.Incidentievormteenhanteerbare
maatvoordedichtheidvanluizenineenkas.Hetverbandtussenaantallen
gevangeninsekten(mineervlieg,trips)opvangplatenendeschadeinhetgewas
wordtnogbepaald.
3305Biologischebestrijdingvanwittevlieg
Projectleider:Ir.S.Sütterlin
Medewerkers :Dr.Ir.J.J.Fransen,J.Tolsma,P.vanNoort (ROCVleuten)
SlechtsenkelejarentrachtmenbiologischebestrijdingvanInsektenplagenook
indesierteelttoetepassen.Eengrotebelemmeringvormtdaarbijdezogenaamdenultolerantievoorinsektenofdesporenvanvroegereaanwezigheidvan
insekten.Hetonderzoekrichtzichvoornamelijkopderoldiedebladbeharing
vandewaardplant,dearchitectuurvandewaardplantenontmoetingssnelheden
metgastherenspelenbijdebiologischebestrijding.Hoesuccesvolisdeze
wijzevanbestrijdingineensierteeltgewasals Gerbera? Uiteindelijkzullen
ookexperimentenopkasniveauwordenuitgevoerd,ominformatieteverkrijgen
onderwelkeconditiesdebiologischebestrijdingvankaswittevliegophet
gewas Gerbera mogelijkis.
Voortgang

in 1992

Wevergelekenhetgedragvan Encarsia formosa optweeverschillendewaardplantenvandekaswittevlieg, Gerbera entomaat.OptomategewassenwordtdebiologischebestrijdingvandewittevliegzeersuccesvoltoegepastinNederland.
Deacceptatievooreilegbijdeeerstontmoetegastheerwasopbeidewaardplanten40%.Wevondenookeenzelfdeontmoetingssnelheidmetdeeerste
gastheerop Gerbera entomaatendezelfdetijdenalseengastheerafgewezen
werd.Detijdomeeneiteleggenineengastheerwasechterkorteropde
waardplant Gerbera.
Hoebesteedtdeparasitoidhaartijdopeenplekwaarzegastherentegenkan
komen?Inzogenaamde 'patchtimeallocation'experimentenmet E. formosa opde
Gerberacultivar 'Tennessee'vondenweeenloopactiviteitvan40%alsgastheren
aanwezigwaren.Deloopactiviteitvaneenwespwordtgedefinieerdalsdetijd
diezijopeenplek(blaadje)looptgedeelddoordetijdlopenplusstilzitten
opeenplek.Alsopeenplekgeengastherenaanwezigwaren,ofdewespen
werdenslechtsgeobserveerdopbladerenwaarwelgastherenaanwezigwaren,was
deloopactiviteitduidelijkhoger,namelijk60%.Valthetafzakkenvande
loopactiviteittewijtenaandedoorgebrachtetijdopeenplek,ofmisschien
aanhetaantaleirendatdeparasitoidenleggen?Wijvondeneensignificant
negatievecorrelatietussendeloopactiviteitenhetaantalgelegdeeierenvan
eenvrouwtje.Dezelfdecorrelatievondenwetussendeacceptatievangastheren
vooreilegenhetaantalgelegdeeieren.
Inkasexperimentenwerddeverspreidingvan E. formosa ineenGerberagewas
bekeken.Gedurendedrie,danweléén,vierenvijfdagenkoneenbepaald
aantalwespenvanuiteencentraalpuntineenkasvanruim50m2enruim350
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m2plaatsenmetdegastheerwittevliegbereikenenparasiteren.Inbeide
gevallenwerdendehoekplantenmetgastherendoordeparasitoidenbereikt.
Dezewarenvanhetloslaatpuntca.3,5menca.10mverwijderd.Deparasiteringspercentagesvarieerdensterkperplek.
3305-1 Toepassing van Encarsia formosa en entomopathogene
en katoenwittevlieg
in
Poinsettia

schimmels

tegen

käs-

Proefleider:Dr.Ir.J.J.Fransen
Inverbandmettijdgebrekengebrekaanmenskrachtisdeuitvoeringvandeze
proefverschovennaarhetvolgendeteeltseizoenvanpoinsettiavanaugustus
totdecember1993.
3308BiologischebestrijdingvanBotrytiscinereaindenaoogstfase
Projectleider:Ir.A.Kerssies
Medewerker :I.Bosker-vanZessen
In1992ishetonderzoekvan1991voortgezet.Eenzestalmicroörganismenwerd
getoetstophunvermogenom Botrytis
cinerea indenaoogstfasetebestrijden:
debacteriën Bacillus brevis, Pseudomonas cepacia en Pseudomonas
aureofaciens,
degisten Cryptococcus albidus en F5endeschimmel Trichoderma hamatum. Als
referentiewerdRovralgebruikt.Hetblijktdatalleorganismeneenredelijk
goedewerkingtegen B. cinerea hebben,bijeenconcentratievan1*10
sporen/mleneenverblijfvantweedagenophetbloemoppervlak,voordatde
relatieveluchtvochtigheidmeerdan95%wordt(naoogstfase-simulatie).In1993
moetditnognaderwordenuitgezocht.Verderzalheteffectvanderelatieve
luchtvochtigheidendetemperatuuropdewerkingvandemicroörganismenworden
onderzocht.

34.ThemaFysischeenchemischebestrijding
3401Fysischebeheersingvanverspreidingvanschimmelziektenineb/vloedsvstemen
Projectleider:Ir.F.CT.Stelder
Inditprojectwordtonderzoekgedaannaardeverspreidingvanschimmelziekten
inheteb/vloedsysteembijdeteeltvanpotplanten.Alsmodelpathosysteem
wordtinhetonderzoekgewerktmet Fusarium oxysporum f.sp. cyclaminis (Foc),
eenschimmeldieverwelkingsziektebijCyclamenveroorzaakt.In1992werden
verschillendeproevenuitgevoerdwaarinderelatietussendeconcentratieFoc
invoedingsoplossingeningrondendeuitvalvanCyclamenonderzochtwerd.
Hetdoelvandezeproevenishetvaststellenvaneendrempelwaardevoorde
concentratievanFocinheteb/vloedsysteemwaarondergeenaantastingmeer
optreedtofdeuitvalacceptabellaagis.Uitdezeproevenbleekdateen
concentratievan10sporenpermillilitervoedingsoplossing inheteb/vloedsysteemnogkanleidentotcirca100%aantastingvandeplantenophet
systeem,voordatdeplanten 'veilingrijp'zijn.Degezochtedrempelwaardeis
duslagerdan10sporen/ml.Tevenswerdhetonderzoeknaardeoverlevingvan
Foeinvoedingsoplossing in in vitro proevenvoortgezet.Nabesmettingvan
voedingsoplossingmetsporenvandeschimmelwerdmetregelmatigetussenpozen
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deconcentratie indevoedingsoplossingbepaald.Achtmaandennahetinzetten
vandeproefkonnogminimaal15%vandeoorspronkelijkeconcentratieworden
teruggevonden.Ineenandereproefwerdheteffectvanhettoevoegenvan
organischmateriaalensteriliteitvandevoedingsoplossingonderzochtopde
overlevingvanFoc.Uitdevoorlopigeresultatenvandezeproefblijktdat
beidefactoreneensterkevermeerderingvanFocindevoedingsoplossingtot
gevolghebben.Eind1991waseenproefgestartwaarindeverspreidingvan
Cylindrocladium
spathiphylli
(Cs)bijeenteeltvanSpathiphylluminhet
eb/vloedsysteemonderzochtwerd.Deresultatenvandezeproeflietenziendat,
zoalseerderalvoorFocgevondenwas,ookditpathogeenzichgoedinhet
systeemkanverspreiden.Ineenbehandelingwaarslechtseenzeerkleine
hoeveelheidsporenvanCswastoegevoegdbleefdeuitvalbeperkttotenkele
procenten.Hetverhogenvandeconcentratiesporenindevoedingsoplossingtot
30sporen/mlleiddebinnenenkelewekentoteenaantastingvanmeerdan85%
vandeplanten.Paswanneerhetwortelstelselvrijwelvolledigverrotwasals
gevolgvanaantastingdoordeschimmelwerdenookbovengrondssymptomen
zichtbaar.Opdeaangetastewortelsvondsterkesporulatievandeschimmel
plaats.

3402.02 Onderzoek naar de effectiviteit
van ontsmetting van voedingswater (UV,
Ozon, waterstofperoxide
en jodium) tegen
wortelaaltjes
In1992iseenbegingemaaktmethetonderzoeknaardeontsmettingvan
voedingswaterdatbesmetismetplanteparasitairewortelaaltjes.Hetdoelis
ombesmetvoedingswateraaltjesvrijtemakenopdathetzonderrisicokan
wordengerecirculeerd.Ineeneersteproefzijnvierontsmettingsmethoden
getoetst,namelijkUV (lagedruk),Ozon,waterstofperoxideenjodium.Het
wortelnecrose-aaltje Radopholus similis isgebruikt.Deresultatenworden
begin1993verwacht.

3404.03 Chemische bestrijding

van Gnomoniaradicicola

bij roos

Proef3203.01isinnovember1991afgeslotenmeteenoriënterendebestrijding
tegen G. radicicola.
HieruitbleekdatSporgongoedeperspectievenbiedt,
mogelijkbeterdanBaycor.Beginmaart1992iseennieuweproefgestartomde
curatieveeffectiviteitvanSporgon,Baycor,Delseneen,TopsinMtebeproeven.
Destekken 'Kiss'zijnhalfmaartgeïnoculeerdmet3x10 myceliumdeeltjesper
plant.Innovember -achtmaandennahetinoculeren-leiddedittotdeeerste
plantenmetbovengrondsesymptomen.Omdatditaantalindecemberniettoenam,
heefterin1992geenbestrijdingplaatsgevonden.Indevorigeproef,die
beginmeiisgestart,warendeeerstebovengrondsesymptomenal3,5maandna
inoculatiemet1x10 myceliumdeeltjesaanwezig.Zevenmaandennainoculatie
vertoondenallegeïnoculeerdeplantenbovengrondsesymptomen.Datinde
huidigeproefdesymptomenveellangeropzichlietenwachten,komtwaarschijnlijkdoordaterbeginmaartisgeplant.Ditresulteerdeineenveel
beterestruikopbouwdanindevorigeproeftoendestekkenbeginmeizijn
geplant.Indienditderedenis,is G. radicicola meereenzwakteparasietdan
eenprimairepathogeen.Mochtdezeproefnietresulterenineenbestrijding,
danzaleennieuweproefinapril-meiwordengestart.

3404.04 Epidemiologie
Cyclamen

en bestrijding

van de schimmel Nectria radicicola

Hetonderzoeknaardeepidemiologieenbestrijdingvan Nectria
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radicicola

bij

(imperfectestadium: Cylindrocarpon
destructans) bijCyclamenisin1991
gestartenin1992voortgezetenbeëindigd.Hethadtotdoelinzichtte
krijgenindevolgendeaspecten.
1.Groeicurvevanhetmyceliuminrelatietotdetemperatuur.
2.Ziekteverloop inrelatietotdeinoculumdichtheid.
3.Effectiviteitenfytotoxiciteitvanfungiciden.
Samengevatluidendeconclusies:
- N. radicicola iseenkoudebehoeftigeschimmel.Deoptimaletemperatuurvoor
demyceliumgroeiis20-21C.
-Knolsymptomenindevormvanbruinevlekjeszijnhetmeestkarakteristieke
symptoom.
-VerspeendeCyclamenzijnzeergevoeligenlijkengevoeligerdanopgepotte
Cyclamen.Vijftigsporenperverspeendplantjewarenvoldoendeomknolsymptomenteveroorzaken.
-Deenigegoedtoepasbarefungicidenzijn0,2%DaconilMen0,15%Sporgon.De
overigegetoetstefungiciden (Liro-folpet,EupareenM,Benlate,Delsene,
Rizolex,RocketenBAS49005F)zijnmindereffectiefoftefytotoxisch.
- N. radicicola isresistentgewordenvoorbenzimidazoolfungiciden(o.a.
BenlateenDelsene).
-VerspeendeCyclamenzijngevoeligervoorfungicidendanopgepotteCyclamen.
IndeverspeenfasemoethetaantalbehandelingenmetDaconilMenSporgon
bijvoorkeurtotéénwordenbeperkt.Indeoppotfasezijnmeerbehandelingen
mogelijk.Dezaaifaseisvermoedelijknoggevoeliger.Inhetvoorjaarisde
gevoeligheidvoorfungicidengroterdanindezomer.Indewinterisde
gevoeligheidvermoedelijknoggroter.
-Decuratievebestrijdingmoettijdigwordeningezet.Plantenmetbovengrondsesymtomenzijnnietmeerteredden.

3404.05 Effectiviteit
en schadelijkheid van warmwaterbehandelingen bij
plantmateriaal van roos ter bestrijding van Phytophthora sp. en
Pratylenchus vulnus
Plantmateriaalwaarvandeonderstammeningrondzijnopgekweekt,kunnenbesmet
zijnmetdiverseplantepathogenen.Wordtdergelijkmateriaalgebruiktvoorde
teeltinkunstmatigesubstraten,dankanditernstigegevolgenhebben.Eénvan
demogelijkhedenomdittevoorkomenishetdodenvandepathogenendoor
middelvanwarmwaterbehandelingen.Zo'nbehandelingmoetplaatsvindenvoordat
deonderstammenwordengebruiktvoordevervaardigingvanwortelentenofafgekniptezetlingen.Hetonderzoekvaltintweedelenuiteen.Heteffectiviteitsgedeeltewaarindedodingvanpathogenenwordtonderzochtenhetschadelijkheidsgedeeltewaaringekekenwordtnaarheteffectvandewarmwaterbehandelingenopdeonderstammen.Indeeersteschadelijkheidsproefisheteffect
onderzochtvan40°C (30,60,90en120minuten),45°C (15,30en60minuten)
en50C (15,30en60minuten).Debehandeldeonderstammenzijngebruiktvoor
devervaardigingvanwortelenten.Navierwekenbleekdatallebehandelingen
bij50Czeerschadelijkwaren,daarentegenwasgeenvandebehandelingenbij
40Cschadelijk.Bij45Cvoldeedalleeneentijdsduurvan15minuten.Op
basisvandezeresultatenzalheteffectiviteitsonderzoekwordengestart.
Daarbijzalhetineersteinstantiegaanomdedodingvandeschimmel
Phytophthora sp. enintweedeinstantieomhetwortellesieaaltje Pratylenchus

vulnus.
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3404.10 Evaluatie van fungiciden ter bestrijding
Saintpaulia en Spathiphyllum

van Phytophthora sp. in

Proefleider:Ir.A.Kerssies
Medewerkers:Ing.J.J.Amsing,Ing.H.Verberkt,I.Bosker-vanZessen
In1992iseenbegingemaaktmetditonderzoek.Devolgendefungicidenzijn
onderzochtophunwerking (preventiefencuratief)tegen Phytophtora sp. in
SaintpauliaenSpathiphyllum:eenexperimenteelmiddel,AlietteenAAterra.Er
bleekdat Phytophthora inSaintpauliaeigenlijkalleenmaarpreventiefte
bestrijdenwas.Deindepraktijkgebruikteconcentratieszoudenomlaag
kunnen.Hetexperimentelemiddelhadookeengoedewerking,evenalsAAterraen
Aliette.Exacteconcentratieswordenin1993bepaald. Phytophthora in
Spathiphyllumkan,naastpreventief,ookredelijkcuratiefwordenbestreden
methetexperimentelemiddelenmetAAterra.
In1993wordtditonderzoekvoortgezet.Heteffectvandeverschillende
fungiciden,inverschillendeconcentraties,wordtdaninkleinerecirculerende
eb/vloedsystemenonderzocht.
3406Chemischebestrijdingvanplagen
Projecthouder:M.Boogaard
3406.01 Evaluatie van (selectieve)
bestrijdingsmiddelen
ter bestrijding
de nerfmineervlieg
(Liriomyza huidobrensis) in Gerbera

van

Proefhouder:M.Boogaard
Begin1992werdenGerberaplantenkunstmatiggeïnfecteerdmet Liriomyza
huidobrensis.
Nadezeintroductieontstondenweinigmijnen.Eentweedeintroductievolgde,maarleverdenogmaalsteweinigmijnenopomeenzinvolleproef
uittevoeren.DeproevenmetchrysantenGypsophilaleverdenveelbruikbare
gegevensop.Abamectine,cyromazineenoxamylbereikteneengoedbestrijdingseffect.Thiocyclam-hydrogeenoxalaatenchloorpyrifosbereiktenookeengoed
bestrijdingseffeet,maarbeidemiddelengevenfytotixischeproblemen.Deze
gegevenszijnoverdraagbaarnaarGerbera.Beslotenwerdhetonderzoekbij
Gerberanietuittevoeren.
3406.05 Chemische bestrijding
van Pratylenchus
steenwol in een
recirculatiesysteem

vulnus bij roos, geteeld

Proefhouder:Ing.J.J.Amsing
Ditonderzoekisnognietuitgevoerd,schuiftvermoedelijkéénoftweejaar
op.
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4.TAAKVELDKWALITEITGEOOGSTPRODUKT
42.ThemaOntwikkelenmeetmethodenenkwaliteitstoetsen
4201Forcerenvanhoudbaarheidsverschillen
Projecthouder:Dr.N.Marissen
Medewerkers :Ing.A.Bulle,L.Jansen

4201-2 Invloed van temperatuur tijdens

uitbloei

op

houdbaarheidsverschillen

Hetdoelvandezein1991gestarteproefwasteonderzoekenofverschillenin
houdbaarheidsnellerenduidelijkerwaartenemenzijnbijuitbloeibijhoge
temperatuur.Vanpartijensnijbloemenvandrieverschillendeherkomsten,en
daarnawelofnietaaneentransportsimulatieblootgesteld,werddeuitbloei
bijdrietemperaturen (20,25en30Cmetgelijkdampdeficit)gemeten.Voorwaardebijdezeproefwasdatdeuitbloeivandebloemenop 'normale'wijze
plaatsvond.Verschilleninbloeipercentage,knopontwikkelingofbloemkleur
warenaanleidingtebeslissendatversnellingvandeuitbloeiproevendoorhoge
temperaturentoetepassen,nietgeschiktwarenvoorzo'ngewas.Bijde
volgendegewassen/cultivarswasdithetgeval:rooscv 'Madeion',Freesiacv
'Elegance'.Voorderozen 'Sonia'en'Frisco',dechrysant 'Reagan'ende
tulpen 'Prominence'en'LustigeWitwe'washetmogelijkdeuitbloeite
versnellenmeteenhogereuitbloeitemperatuur.Deverschillentussende
herkomstenwarentekleinommetdegebruikteproefopzettetoetsen,duskon
nietwordennagegaanofdeverschillengroterwerden.Verschillentussenwel
enniet 'getransporteerde'partijenblevenookbijhogetemperatuurgoed
aantoonbaar.Voorgroteroutinematigeuitbloeiproevenkandezewijzevan
uitbloeiduswelgebruiktworden,maarpergewas/cultivarzaleerstmoeten
wordennagegaanofdeuitbloeinormaalverloopt.
Hetonderzoekisookvoordiversepotplantenuitgevoerd.Partijenplantenzijn
bijverschillendeherkomstengehaaldenhebbendaarnawelofgeentransportsimulatiegehad.Deresultatenverschildenbijdepotplantenpergewas.Voor
Saintpauliaenpotroosbleekhetgoedmogelijkuitbloeiproeventeversnellen.
Deplantenwarentweewekensnelleruitgebloeidbij30Cdanbij20C.
Houdbaarheidsproevenmetpotchrysant,azalea,Poinsettia,Nephrolepisen
Dieffenbachiakunnennietversneldwordendooreenhogeretemperatuurtoete
passen.Deuitbloeivanpotchrysantenazaleaverlooptandersbijhogere
temperaturen.Hettoepassenvaneenhogeretemperatuurbijpoinsettia,
NephrolepisenDieffenbachialeiddetoteenbeterehoudbaarheid.
4202Inhoudstoffenalsparametersvoorinwendigekwaliteitbijsnijbloemen

4202.01 Zetmeelgehalte

als maat voor de uitbloeikwaliteit

bij lelie

II

Projecthouder:C.Slootweg
Inhetwinterseizoenvan1991-1992isonderzochtofhetzetmeelgehaltevan
bloemknoppenvanleliesophetmomentvanoogsteneenmaatisvoorhetaantal
knoppendatopenkomtalsdetakkenindevaasstaan.
Bijhetoptimaliserenvandezetmeelbepalingsmethodeisgeblekendatvriesdrogenvanhetknopmateriaaldebetrouwbaarsteresultatengeeft.Vandecv's
'Apeldoorn'en'SunRay'isvaneenaantalpartijenvanverschillendeherkomstenhetzetmeelgehaltevangrotebloemknoppenenhetpercentageopenkomende
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knoppenindevaasmetenzondervoorbehandelingentransportsimulatie
bepaald.Bijbeidecultivarskwamengroteverschillentussenpartijeninzetmeelgehalteenpercentageopenkomendeknoppenvoor.
Bij 'Apeldoorn'wasereencorrelatietussenzetmeelgehalteenopenkomenals
detakkendirectindevaasgezetwerden,ofnavoorbehandelingmetSTSeen
transportsimulatiekregen.Eentransportsimulatiezondervoorbehandelingmet
STSgafgeenverbandtezien.
Bij 'SunRay'waserbijgeenvandebehandelingeneenverbandzichtbaar.Er
bleekbijbeidecultivarsgeencorrelatietussensuikergehalteenzetmeelgehaltevandeknoppentezijn.
Eenzetmeelbepalingbiedtweinigperspectievenvooreentoetsopkwaliteitbij
lelie.
4206VoorspellendetoetsopbloemknopopeningdoorNIR-metingen
Projecthouder:Ing.I.vanderPluym
Afgelopenjaarisbinnenditprojectalleengewerktaanproef4206.01(OntwikkelingvaneentoetsmethodewaarmeebloemknopopeningbijFreesiatevoorspellenis).
Doelvanhetonderzoekwaseentoetsmethodeteontwikkelenwaarmeeviaeen
snelle,objectievemetingdebloemknopopeningvanFreesiaenroosopde
veilingtevoorspellenis.Detechniekendiehiervoorgebruiktzijn,heten
NabijInfraroodReflectieSpectroscopie (NIRS)enNabijInfraroodTransmissie
Spectroscopie (NITS).
Vanoktober1991t/mmei1992(d.w.z.gedurendedrieseizoenen,teweten
herfst,winterenvoorjaar)isgewerktaandesamenstellingvaneendataset
bestaandeuitmonstersvantienbelangrijkeenkelbloemigecultivarsdie
afkomstigwarenuitdeaanvoervanBloemenveilingHolland.Vaniedermonster
werdenzowelNIR-alsNIT-spectraalsuitbloeigegevensverzameld.Vervolgens
werdgezochtnaareenlineairverbandtussendeNIR,respectievelijkNITspectraenhetaantalopengekomenknoppenopdevaas.Alsbelangrijkste
criteriumwerddeRootMeanSquaredErrorofPrediction(RMSEP-voorspelfout)
gebruiktdiedenauwkeurigheidvandevoorspellingaangaf:hoekleinerdeze
waarde,destegroterdenauwkeurigheidvandevoorspelling.Inditonderzoek
werdgestreefdnaarmodellendieopéénknopnauwkeurig (d.w.z.RMSEP=0,5)
debloemknopopeningkondenvoorspellenenwaarinallecultivarsenseizoenen
wareningebouwd.Opeenenkeleuitzonderingnaishetnooitgeluktmodellente
berekenenmetbovengenoemdenauwkeurigheid.GemiddeldlagendeRMSEP'stussen
de0,7en1,0waarbijhetgebruikvaneencombinatievanNITS-,respectievelijkNIRS-gegevensenanderevariabelenmeteenmogelijkvoorspellendewaarde
(cultivar,typetak,totaalaantalknoppenpertak,seizoen,monsterdag)de
bestemodellenopleverde.DegemaakteNIT-modellenwarensomsietsbetermaar
meestalvandezelfdekwaliteitalsdeNIR-modellen.ErzijnNIR-enNIT-modellengemaaktwaarinallecultivarsenseizoenenzijnopgenomen.Bijdeze
modellenwerddeRMSEPnauwelijkslagerdan1,0.Modellenperseizoenenper
cultivarwarensterkwisselendvankwaliteit.Metdehuidigevoorspellingsmodellenbehoorteennauwkeurigevoorspellingnogniettotdemogelijkheden.
Onderscheidtussengoedbloeiendeenslechtbloeiendepartijenbehoortweltot
demogelijkheden.
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Project43.Thema:Kwallteitsbepalendeprocessen
4301Processenbijbloemknopopeningroos

4301-01 De rol van koolhydraten

en osmoseregulatie

voor knopopening roos

Projecthouder:Dr.N.Marissen
Medewerker :L.Jansen
Nadatuiteenandereproef (4201-1)wasgeblekendatdeknopopeningvande
roos 'Madeion'beterverlooptbijuitbloeibij30C,endatdebloemkleur
roderwasdanbijuitbloeibij20C(waarbijdeknoppenslechtopenen),is
beslotennaderteonderzoekenwatdeoorzaakisvanbetereknopopeningen
kleurbij30C.Dehypotheseis,datereensnelleretranslokatieisvankoolhydratennaardeknop,endatditleidttotknopopeningvoordatverouderingsprocessenditverhinderen.Daarnaastishetmogelijkdaterookmeerkoolhydratennaardeknopwordenvervoerdomdatopname-entransportprocessen
beterverlopenbijhogeretemperatuur.Dezehypothesenzijngetoetstdoor
drooggewichtverloopvantakkenbij20 enbij30Ctevolgen.Tevenszijn
suiker-enzetmeelgehaltesvantakkengedurendedeuitbloeigemeten.
Hetdrooggewichtvandebloemkroonnamtijdenshetvaasleventoe.Bij30C
werdhetdrooggewichtvandekroonniethogerdanbij20C.Despreiding
binnendebehandelingenwasgroot,waardoornietkonwordennagegaanofde
toenamevanhetdrooggewichtvandebloemkroonbij30Csnellerging.Wanneer
aanhetbeginvanhetvaaslevenblad (éénvandekoolhydraatbronnen)werd
verwijderdwasdeknopopeningbij30Cnogevengoedalsmetbladaande
steel,wanneerbladénsteel(beidekoolhydraatbronnen)werdenverwijderdwas
deknopopeningookbij30Cslecht.Hetkoolhydraatgehaltevandebloemkroon
aanheteindvanhetvaasleven (na4dagenbij30Cenna6dagenbij20C)
wasbij30°Clagerdanbij20°C (resp.60en80mg/gDW).Ditduidteropdatde
beterekleurvande30-bloemennietveroorzaaktwordtdooreenhogersuikergehalte.Dedalingvandekoolhydraatgehaltesvansteelenbladtijdenshet
vaaslevenverlooptbij30Csnellerdanbij20C,endegehalteszijnaanhet
eindvanhetvaaslevenbij30Cietslagerdanbij20C.Ditiswaarschijnlijk
hetgevolgvandeverhoogdeademhalingbij30C(beschrevenindeliteratuur)
vanblad,steelenbloemkroon.
4302Waterhuishoudingroos

4302.01 Waterhuishouding belichte

rozen IV

Projecthouder:C.Slootweg
Inhetseizoen91/92isonderzoekgedaannaardewaterhuishoudingvanbelichte
enonbelichterozen.Hetmateriaalwasafkomstigvaneeneigenopplantingvan
'Sonia'-rozen,waarvandehelftvandeplantennatuurlijklichtkreegende
helftwerdbijbelichtmetSON/T-lampenvan2.00utot22.00uurmeteenintensiteitvan6W/m2.
Dedoorstroomcapaciteitvanstengelstukjesvanbelichterozenbleekkleinerte
zijndandanonbelichterozen.ToevoegingvanAgralaanhetwaterofeenvoorbehandelingvandetakkenmetAgralbleekgeeneffecttehebbenopdezeverschillen.Bij5Cblekendezelfdeverschillenoptetredenalsbij20C.Ook
alsdestengelstukjesvantevorenondervacuummetwaterverzadigdwerden
blevendezelfdeverschillenbestaan;hieruitblijktdatluchtemboliegeenrol
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indeverminderdedoorstroomcapaciteitvanbelichterozenspeelt.
Hetherstelnauitdrogingverlooptbijdebelichterozentragerdanbijonbelichterozen.Ditverschilblijftbestaanalsdeverdampinggeremdwordt.
Evenalsvorigejarenbleekdeverdampingperm2bladoppervlakinhetdonker
bijbelichterozentweemaalzohoogalsbijonbelichterozen;ditkomtomdat
dehuidmondjesvandebelichterozenopenblijvenstaan.
Deverschillenindoorstroomcapaciteitwordennietveroorzaaktdoorverschilleninvatlengteofvatdiameter.Wellijktdewateropnamecapaciteitviade
vatwandenbijbelichterozenmindergrootdanbijonbelichterozen.Bijmetingenaanverschillendebelichteenonbelichtepartijenrozenvanverschillende
cultivarsblekendesnelheidvanhetsluitenvandehuidmondjes,endaarmeede
snelheidvanhetdalenvandewaterpotentiaaltijdensdroogliggen,nietalleen
afhankelijkvanbijbelichtingtijdensdeteelt.Erwerdenwelgroteverschillentussenpartijengevonden.Erlijkenookverschilleninuitdroogkarakteristiektussencultivarsenseizoenentebestaan.
4303FactorendiedebloemknopopeningbeïnvloedenbijFreesia
Projectleider:Ing.E.Ch.Sytsema-Kalkman
BijFreesia 'Polaris'blijkteenkorteperiodedroogliggen (<8uur),waarbij
eengewichtsverlies tot15%optreedteenmindernegatiefeffecttehebbenop
debloemknopopeningdaneenlangdurige (>24uur)periodedroogzonder
gewichtsverlies.
Wanneereenlangeperiodedroogvoorafgegaanwordtdooreenkorteperiode
droogwordthetnegatieveeffectnogversterkt,komenernogminderbloemen
open.
Ethyleenblijkteenroltespelenbijlangdurigdoorliggen(istevergelijken
meteentransportperiode).TakkendievoorbehandeldzijnmetSTS(zilverthiosulfaat)blijkenveelmindergevoeligvoorlangdurigdroogliggendantakken
dienietzijnvoorbehandeld.
Decultivars 'Athene'en'Coted'Azur'reageerdenhetzelfdeals 'Polaris'.Een
laagbloeipercentagenadroogliggenisniettewijtenaaneenverstoorde
waterbalans.Takkendieca.10%gewichtverlorenhebbenherstellenzichin6
uurtijdbij20°Cvolledig.
Ineenaantalexperimentenisnagegaanwelkeknoppeneenrolspelenbijde
onderlingebeïnvloeding.
Verwijderenvandekleinsteknoppenopdekamleidtsomswel,somsniettot
meeropenbloemen.Hetverwijderenvandeeersteknopheefteerdereennegatiefdaneenpositiefeffectopdebloemknopopening.
Uitenkelesuikerbepalingenbleekdatdeeerstebloemknopdemeestesuikers
bevat,detweedeknopminder,dederdeenvolgendeeengelijkehoeveelheid.De
Freesiasteelblijkteengrotehoeveelheidsuikerstebevatten.Ditblijktook
uithetfeitdataaneenlangesteelmeerbloemknoppenopenkomendanaaneen
kortesteel.
4304Waterbalansbijdiversesnijbloemen
Projectleider:Ing.E.Ch.Sytsema-Kalkman
Bijsering 'MmeFlorentStepman'zijnterafsluitingvanhetprojectnog
enkelevoorbehandelingsmiddelenenvaasmiddelengetoetst.Voorbehandelingmet
uitvloeiersheeftgeeneffectophetvaaslevenvansering.Zilvernitraat,STS
encitroenzuurhebbenevenmineffect.Debesteresultatengeeftvoorbehande-
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lingmetHQSofmetChrysal-HVB,beideindeconcentratie2g/l.Voorbehandelingmetlagereconcentratiesheeftmindereffect.Eenlangdurigevoorbehandeling (72uur)met2g/lHQSofChrysal-HVBgafgeenschade.
BijAstilbeheeft1tot2uurdroogliggeneengewichtsverliesvan15-20%tot
gevolg.Eenherstelperiodenahetdroogliggengafslechtseengeringetoename
vanhetversgewicht.
Dewateropnameisbijdecultivars 'Diamant','Erica'en'Bruidsluier'altijd
kleinerdandeverdamping,zodatergedurendehetvaasleveneenafnamevanhet
versgewichtplaatsvindt.
BijAstilbeblijktdemeesteverdampingdoordebloemplaatstevindenenin
veelminderematedoorhetblad.
Takkendieaanhetbeginvanhetvaasleveninwatermetijsblokjesgezetzijn
hebbengeenbeterewateropnamedantakkendieinwatervankamertemperatuur
gezetzijn.
BijBouvardia 'Jowhite'treedteengewichtsverliesopvan20-25%in1tot2
uurdroogliggen.Eenherstelperiodevan2uurinwatermetijsblokjesbij5C
geeftslechtseengeringetoenamevanhetversgewicht.Naeenperiodedroogliggenwaarbijnauwelijksgewichtsverliesoptreedt,neemtgedurendehetvaaslevenhetversgewichtsteedsverderaf.Alleenwanneerdetakkenvanafhet
momentvanoogsteninwatergestaanhebbenisbijdezecultivardewateropname
voldoendegrootomhetverliesdoorverdampingtecompenseren.Bijdecultivar
'WhiteDream'isdeverdampingmindergrootendewateropnameruimvoldoende
omhetverliesdoorverdampingtecompenseren.Dezecultivarheeftdanook
mindersnellastvanslapblad.
4306Celwandveranderingentijdensdebloemverouderingenbijbloemknopopening
Projecthouder:Ir.R.vanGorsel
4306.01 Analyse

van celwandveranderingen

bij

anjerbloemen

Doelvanditprojectishetbepalenvanderolvandecelwandindeprocessen
diedekwaliteitvandebloembeïnvloeden.Dewerkzaamhedenaanditproject
hebbenzichbeperkttotliteratuuronderzoekenacquisitievanmeetapparatuur.
Uitdeliteratuurstudiebleekdatonderzoeknaardecelwandveranderingenzich
totnuvooralheeftbeperkttothetregistrerenvananatomischeverschillen.
Deincidentelehistochemischewaarnemingenwijzenopveranderingeninde
gehaltesaanpectineenhemicellulosevandecelwandgedurendedebloei.Bij
eengoedenslechthoudbaaranjerraswarenverschillenindecelwandveranderingen.Standaardmethodesvoorcelwandanalysezijnvoorhanden,nmaarmoeten
wordenaangepastaanhetmateriaal.Voorhetbepalenvandecelwandsuikersis
eenHPLCnodig.Selectieenacquisitiehiervanheeftaanheteindvanhet
verslagjaarplaatsgevonden.

Project44.Thema:Invloedproduktiewijze(teelt)opkwaliteit
4403Adaptievanpotplantenaannaoogstcondities
4403.03:

Zomerklimaat

en houdbaarheid

potplanten

Projecthouder:Ing.A.Bulle
Tijdensdeteeltvanpotplantenwordendiverseteeltmaatregelentoegepastter
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verbeteringvandeuitwendigekwaliteitophetmomentvanafleveren.Nagegaan
wordtofdezemaatregeleneffecthebbenopdehoudbaarheidenofhetmogelijk
isplantenaanheteindvandeteelttelatenaanpassenaandemindergunstige
omstandighedennadeteelt (afharden).Inaansluitingopproef2105.04(Zomerklimaatbladplanten,G.E.Mulderij)ishoudbaarheidsonderzoekuitgevoerdnaar
heteffectvanvernevelingopdehoudbaarheidvanFicus,Dieffenbachiaen
Nephrolepis.Tweeenvierwekenvoorheteindevandeteeltzijnplantenovergezetvanafdelingenmetluchtbevochtigingnaarafdelingenzonder.Dehelft
vandeplantenheeftnadeteelteentransportsimulatieondergaan.Hetblijkt
datvernevelingeennegatieveinvloedheeftopdehoudbaarheidvanFicus.
Tijdensdenaoogstfasetreedtmeerbladverbruiningenbladvalop.Hetafharden
vanFicusbiedperspectief;bladverbruiningenbladvalkunnenbeperktworden
alsplantenanheteindvandeteeltdrogerwordengeteeld.VoorDieffenbachia
enNephrolepisisnietduidelijkgewordenwatdeinvloedvanvernevelingopde
houdbaarheid is.
4404Identificatievanparametersvoordeinwendigekwaliteitvanpotplanten
Projecthouder:Ir.R.vanGorsel
4404.02 Relatie

tussen plantparameters

en houdbaarheid

potplanten

Doelvanditprojectisomparametersvoordeinwendigekwaliteitteindentificeren.Ditprojectwordtuitgevoerdinnauwesamenhangmetproject4403
'Adaptatievanpotplantenaannaoogstcondities'(A.Bulle).Inhetverslagjaar
iseenmethodeuitgeprobeerdomdewaslaagencuticula-dikteaanheteindevan
deteeltterelaterenaandetransportgevoeligheidenhoudbaarheid.Resultaten
gevenertoeaanleidingomhetopgroterschaalteherhalen.

Project45.Thema:Kwaliteitsbeïnvloedingnadeoogst
4501Milieubelastingeneffectiviteitvanuitvloeiersalsvoorbehandelingsmiddelvoorsnijbloemen
Projectleider:Ing.E.Ch.Sytsema-Kalkman
Bijderozen'Sonia'en'Madeion'enbijAstilbe 'Cattleya'zijntweemilieuvriendelijkevoorbehandelingsmiddelen (éénvanBrinkmanBVenéénvanICI
Agro)getoetstinvergelijkingmetvoorbehandelingmetAgral.Bijbeide
gewassenkanAgralvervangenwordendoordeuitvloeiervanICIAgro,dete
gebruikenconcentratieisechtergewasafhankelijk.
4503Invloedvantransportconditiesopdehoudbaarheidvanpotplanten
Projecthouder:A.Bulle
4503.02 Oriënterend onderzoek naar de effecten van mechanische
transport op de houdbaarheid van
potplanten

stress

Proefhouder:C.Slootweg
In1992iseenbegingemaaktmetdeopzetvantrilproevenmetpotplanten.
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tijdens

4504Invloedvantransportconditiesopdehoudbaarheidvansnijbloemen
Projecthouder:Ir.R.vanGorsel
Dedoelstellingvanditprojectwashetbepalenvanheteffectvantransportconditiesindeafzetfaseopdeuiteindelijkekwaliteitvansnijbloemen.
Specifiekisgekekennaardeinvloedvandedoorlooptijdendetemperatuurin
deveilingfaseopdevochtproduktie,derijpheidendehoudbaarheidvanvier
soortensnijbloemen.Deachterliggendegedachtewasdatnadeoogstdesnelheidvanhetkwaliteitsverlieso.a.afhangtvandedoorlooptijddoorende
temperatuurindeketen.Inhetalgemeengavenderesultateninderdaadtezien
dateenlangeredoorlooptijddooreneenhogeretemperatuurindeveilingfase
hetkwaliteitsverliesbevorderde.Deduidelijkheidvandezetendenshingaf
vanhetproduktendeuniformiteitervanbijaanvoer.
Deinvloedvanhetkoelenindeveilingfasewerdbepaaldbijviergewassen:
Asterericoides 'MonteCassino',chrysant 'Cassa'en'MajoorBosshardt',
Gypsophila 'Perfecta'entrosanjer 'Medea'.Metelkgewaswerdentweeproeven
(herhalingen)uitgevoerd.Debehandelingenwarencombinatiesvandriedoorlooptijden (8,16of40uur)envijftemperaturen (8,12,16,20of24°C).Elk
vandezebehandelingenwerdgevolgddooreensimulatievanderestvande
afzetketen.Decontrole-behandelingenwareneendoorlooptijdvan0uur(geen
veilingfase)mètsimulatievanderestvandeafzetketeneneenbehandeling
diedirectopdevaaswerdgezet.Dedoorlooptijdvan8uurhadalsbijzonderheiddatdezewerdvoorafgegaandooreentelersfasevan8uurbij20C.Er
werdsteedsgewerktmetvollefusteenheden.Waargenomenwerdendevochtproduktieperfusteenheidindeveilingfase,derijpheidvanhetgewasbijaankomst
enbijelkeketenovergang (veiling->handel;handel->detaillist;detaillist
->consument)enhetuiteindelijkevaasleven.Derijpheids-enafsehrijfcriteriawarenuiteraardgewasafhankelijk.
Devochtproduktie (ingramperfusteenheidperuur)wasafhankelijkvanhet
vochtdeficiënt (deltax),hetgewasendeverpakkingswijze.Eenhogeretemperatuurwasgerelateerdaaneengrotervochtdeficiënt,omdatderelatieve
luchtvochtigheid inallegevallen70%was.Degroterevochtproduktiebijeen
hogeretemperatuurwerddusvooralveroorzaaktdooreengrotervochtdeficiënt:
devochtproduktiewasproportioneelmethetvochtdeficiënt.Daarnaastbleekde
temperatuurinsommigegevalleneensynergistischeffecttehebben.Devochtproduktiebijeenvochtdeficiëntvan3,4g/kgvarieerdevan5à6
g/uur/containerbijanjerenGypsophilatot9à10g/uur/containerbijaster.
Devochtproduktievanchrysantwashetlaagst(1à1,4g/uur/doos),omdathet
wasverpaktindozen,terwijldeanderegewassenincontainersopwater
stonden.
Indeafzetketenalsgeheelvondbijallegewasseneenduidelijkedoorrijping
plaats.Erzijnduidelijkebehandelingsverschillen.Inhetalgemeenwerdende
verschillenalsgevolgvanveilingduurenveilingtemperatuurlaterindeketen
steedsduidelijker.Waardeverschilleninhetbeginvandeketenduidelijker
waren,kwamditdoordevergevorderderijpheidvanallebehandelingeninde
latereschakelsvandeketen.Voordiepartijenengewassenwaareengrote
variatiewasinderijpheidvandeaangevoerdepartijenwarendebehandelingsverschillenveelminderduidelijk.DitwashetgevalvoorGypsophilaen
inminderematevoorAster.Vooranjer,Asterenchrysantgolddateentemperatuurindeveilingfasevan8Cleiddetotduidelijkmindersnellerijping
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daneentemperatuurvan20C.Eenééndaglangereveilingduur (40vergeleken
met16uur)gafeenrijperprodukt.Bijchrysantwasditverschilheelduidelijk,maarhetgoldookvooranjerenAster.Hetiszeeraannemelijkdatbij
eenveilingduurlangerdan40uur (b.v.vrijdag-aanvoer)kleinereverschillen
intemperatuurooktoteenbetrouwbaarenzichtbaarverschilinrijpheid
leiden.
Degevolgenvoorhetvaaslevenvanzoweltemperatuuralsduurwarensignificantvoorallegewassenenseries,metuitzonderingvandeeersteserievan
Gypsophila.Gemiddeldoverdetemperaturengafeen24uurlangeredoorlooptijd
opdeveilingeenverkortingvanhetvaaslevenvan1dag(Aster,Gypsophila)
tot3dagen(anjer,chrysant),ofwel10%(Aster,chrysant)tot20%(anjer,
Gypsophila).Bijeendoorlooptijdvan40uurwasergemiddeldeenreductievan
hetvaaslevenmet30%tot40%alseentemperatuurvan20Cinplaatsvan8C
werdaangehouden.
Bijhetvariërenvandeomstandighedeninéénschakelschijntereenzekere
temperatuurtolerantietezijn.Ditgeldtechteralleenvooreenkortedoorlooptijdenoptimaleomstandighedenindeandereschakels.Indepraktijkis
dedoorlooptijdvaaklanger (weekendbewaring)enzijndeomstandighedeninde
overigeschakelsergvariabel.Deexperimentenzijnuitgevoerdindeperiode
meitotaugustus1992.Ditbetekentbijvoorbeelddatoverdetemperatuurgevoeligheidvandeindewinteraangevoerdeproduktengeenuitsprakenkunnen
wordengedaan.Naastdeomstandighedenindeketenbleekookdevariabele
rijpheidvansommigeproduktenvangroteinvloedopdekwaliteit.Allespleit
dusvoorhetstrevennaareenzokortenkoelmogelijkeketen.
Hetprojectisafgeslotenmethetrapport 'KoelenindeVeilingfase'(twee
delen).Eenvervolgprojectmetbijvoorbeeldanderesnijbloemenofbloeiende
potplantenenlangeredoorlooptijdenisnietdirectgepland.Ineersteinstantiezullendeeffectenvantemperatuuropdekwaliteitverderwordenonderzochtbinnenhetproject 'Ademhalingalsmaatstafvoordekwaliteitvan
bloemisterijprodukten'.
4505Invloedwatertemperatuuropwaterhuishoudingenhoudbaarheidvansnijbloemen

4505.01 Effecten van de watertemperatuur en de hoeveelheid opgeloste
in het water op de wateropname van enkele snijbloemen
Projecthouder:C.Slootweg
Aanheteindvan1992iseenbegingemaaktmetexperimentenwaarinheteffect
vandewatertemperatuuropdesnelheidvanherstelvanroosenBouvardiana
eenperiodevandroogliggenonderzochtwordt.
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lucht

5.TAAKVELDUITGANGSMATERIAAL
Project51.Thema:Verbeteringuniformiteit

5101.01 Selectie

rozenonderstammen (STUR-2)

Projecthouder:Ing.A.Kromwijk
Medewerkers:J.Rademaker (STUR),G.vanLeeuwen
Injanuari1991iseentweedeselectieproefgestartvandeSTichtingter
verbeteringvanUitgangsmaterialenkasRozen (STUR).Voordezeproefzijnzaailingenverzameldvan Rosa canina 'Bröggs', R. canina 'Pollmers'en R. canina
'Superbe'.DeproduktieenkwaliteitvandecultivarEskimoopdezeonderstammenwordtvergelekenmetdeproduktieenkwaliteitvanEskimoopdebeste
onderstamklonenuitdeeersteselectieproefenmetEskimoopeigenwortel.In
deproefstaanookachtonderstammenvandeLandbouwuniversiteitenenkele
onderstammenuithetArboretuminWageningenopgeplant.Uitderesultaten
blijktdatdegoedeonderstammenuitdeeersteproef,enkeleonderstammenvan
deLandbouwuniversiteiteneenaantalnieuweonderstammenuitdeverzamelde
zaailingentotdusvereengoedeproduktiegaven.Eskimoopeigenwortelgaf
ookeenhogeproduktie.Dezetweedeselectieproefzalin1993wordenafgesloten.

5102.02 Yucca-kopstek

in de

praktijk

Projecthouder:Ing.A.Kromwijk
In1992werdenderesultatenvandepraktijkproefmetYucca-kopstekkenverder
uitgewerkt.Bijtweevandedrieherkomstenvanhetstekwerdeenrelatie
aangetoondtussendeplanthoogteaanheteindvandeteeltenhetstekgewicht
vandeYucca-kopstekken.Detoenameinplanthoogtedooreenhogerstekgewicht
wasechtergeringendespreidingrondomderegressielijnwasnoggroot.Daaromvalthettebetwijfelenofhetsorterenopstekgewichteenverbeteringvan
deuniformiteitzalgeven.Erwasweleenduidelijkerelatietussendeplanthoogteaanheteindvandeteeltendetussentijdseplanthoogtebijhet
wijderzetten.Hetsorterenopplanthoogtebijhetwijderzettenbiedtdaarom
meerperspectievenomeenhomogenerepartijplantenterapenaanheteindvan
deteelt.Detuinderhadeengrotereinvloedopdeplanthoogte,hetplantgewichtenhetaantalbladerenaanheteindvandeteeltdandeherkomstvanhet
stek.Bovendienwasereeninteractietussendeherkomstvanhetstekende
tuinder.Elketuinderzaldaaromvoorzichzelfnamoetengaanwelkeherkomst
voorzijnteeltmethodedebesteteeltresultatengeeft.
5103Vergelijkingseringeonderstammpn

5103-1 Uitgangsmateriaal

voor trekseringen.

Tweede keer

forceren.

Projecthouder:Dr.Ir.W.Sytsema
Hetdoelvanhetonderzoekisomeenwaarderingtegevenaandekwaliteitvan
weefselkweekplanteninvergelijkingmetdenormaleopSyringavulgarisgeënte
planten.HetonderzoekheeftplaatsgevondeninsamenwerkingmethetProefstationvoordeBoomkwekerijteBoskoop.
Uitvoering:In1987zijngestekteengeënteplantenvansering 'MadameFlorent
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Stepman'afkomstiguitdegewoneteeltenuitweefselkweekopgeplant.Degroei
ervanisvervolgdineenproefvanhetProefstationvoordeBoomkwekerijin
Boskoop.
Alleplantenvandetweedegroepzijnhooggesnoeid.Zezijnin1992geforceerd.
Conclusies:Deresultatenkomenovereenmetdievanvorigjaar.Seringenuit
weefselkweekgevenevengoederesultatenalsdievangeënteplanten.Weefselkweekplantenleverenwelmeertakken,maarhetaantalgoedebloemtakkenis
ongeveergelijkaandatvangeënteplanten.

5103-2 Gebruikswaarde

seringeonderstammen

In1991iseenproefgestart,waarindrieinweefselkweektevermeerderen
onderstammenwordenopgekweekt.Zewordengeëntofgeoculeerdmetdecv.'Mad.
FlorentStepman'entezijnertijdopeenseringenbedrijfenkelemaleninbloei
getrokkenomdegebruikswaardetebepalen.Tervergelijkingwordengroepen
zaailingenopdezelfdemanierbehandeld.
Ditjaarisdetweedegroepplantenvandedrieonderstammeninweefselkweek
vermeerderd.Degroeiwasookditjaaruitstekend.Indewinteriseendeel
geënt,tezamenmeteendeelvaneengroepzaailingen.Indezomeriseendeel
vandeeerstegroepin1991vermeerderdeplantengeoculeerd.
Project52.Thema:Invitro-vermeerdering
5201MethodiekontwikkelingCyclamen
Projecthouder:Ing.A.vanMil
Medewerker :Dr.Ir.H.J.vanTelgen

Regeneratie

uit

bladmateriaal

Indeliteratuurwordtvoorbepaaldegewassen(berk,Begonia)hetpositieve
effectvanlichtkleuropcallustypenenhiermeesamenhangenderegeneratiecapaciteitbeschreven.BladstukjesvanCyclamen 'Pastel'werdendaaromopacht
verschillendehormoonconcentratiesenbijdrieverschillendelichtregimes
gekweekt:donker (=standaard),roodlichtvanmiddelhogeintensiteit(TLD33
metLEE106filterfolie;alleenlichtmet >550nmgedurende16uurper
etmaal),roodlichtvanlageintensiteit('amber',PhilipsTLD16, =600-720
nm,gedurende16uurperetmaal).Delichtbehandelingenwerdengedurendede
eerstevierwekennainzettengegeven.Vergelekenmetdedonkerbehandelingen
'amber'washetpercentageexplantatendatcallusengroeipuntenvormdehoger
bijroodlicht.Metbetrekkingtothetaantalgroeipuntendatperexplantaat
ontstaatwasergeenverschiltussendediverselichtbehandelingen.
Sterkerdandoorlichtwordtregeneratiebeïnvloeddoordehoeveelheiden
verhoudingvandehormonenBA(benzyladenine)enNAA (naftylazijnzuur).Bijde
bovengenoemdeselectie 'Pastel'werddebesteregeneratie (callusvormingen
ontwikkelingvangroeipunten)waargenomenbijBAenNAA-concentratiesvan1,0
resp.0,1mg/l.Samenmeteerderewaarnemingen,duidtditeropdatvoor
inductievanadventiefplantjesopbladstukjesvan 'Pastel'eenlageNAA-concentratiebeteris.DeexactehoeveelhedenBAenNAAzijnechtersterkafhankelijkvandegenetischeachtergrondvandedonorplanten,zodatbijiedere
nieuweselectieweeropnieuwdeoptimalehormoonhoeveelheidvastgesteldzal
dienenteworden.
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Verderisonderzochtwatdemeestoptimalecycluslengteistijdensde
inductieperiodevanadventievenopbladstukjes.Iederekeerdatdeexplantaten
opversmediumwordengezet,ontvangenzijeenkorthormoonstootjedatde
ontwikkelingsprocessendieopdatmomentplaatsvindenzoukunnenverstoren.
Bijverschillendehormoonconcentratieswerdomdevier,respectievelijkzes
wekenovergezetnaarversmedium.Devierweeksecyclusleekietsbeter,maar
hierbijmoethetvoorbehoudgemaaktwordendatheteffectafhankelijkisvan
degebruiktehormoonconcentraties.OverzettennaarmediummethoogNAArond
hetmomentdatdescheutenzichaanhetontwikkelenzijn(ronddezesdeweek)
lijktfunestvooreenverderenormaleontwikkeling.
Vermeerdering

via

okselknopmethode

Metzaailingenisverderonderzochtofokselknopvermeerderingmogelijkheden
biedt.GeblekenwasdatmetBAokselknoppentotuitlopenkunnenwordengestimuleerd.Gedurendeeengrootaantalcyclivanvierwekenisgevolgdhoehoofdmeristemen,deokselknoppenvandezemeristemenendeokselknoppenvandeze
okselknoppenzichvermeerderden.Hetbleekdatdevermeerderingsfactorvande
hoofdmeristemenvrijwelconstantbleef (ongeveereenverdubbelingpervier
weken),maardatdevermeerderingsfactorvandetotalegroep (hoofd-,okselenokselokselknoppen)laagblijft,doordatdeokselknoppennietmeteen
doorvermeerderen.Hetduurdeongeveertwaalfweken(driecycli)voorvaneen
okselknopweereenokselknopgeïsoleerdkonworden.Hettotaalaantalscheuten
datna14cycliwasgeïsoleerd,verschildesterkperzaailing (-genotype)van
3-22. Metnameinlaterecycliiszeermoeilijkteonderscheidenofhetom
echteokselscheutenofomadventiefscheutengaat.
Deleeftijdvandezaailingbleekookeenroltespelen.Hoeoudereen
plantje,hoehogerdevermeerderingsfactor.Zaailingenvan20wekenhaddenna
driecyclivanvierwekeneentotalevermeerderingsfactorvanbijna6.0;bij
zaailingenvanachtwekenwerddezewaardepasnavijfcyclibehaald.Detijdwinstdiewerdbereiktdoordeplantjeskorterindebuistekweken,werd
tenietgedaandoordeextraarbeiddiegedurendedezeextracyclimoestworden
verricht.Veerkortingvandecyclusduurvanvierwekennaardrieweken,gaf
eensnellerevermeerderingtezien.Echter,hetaantalafwijkendeplantjes
(opzwellen)bleekooktoetenemen,zodathetnettoresultaatslechterwasdan
bijlangerecycli.Wanneerdevermeerderingsfactoruitgezetwerdtegenhet
aantalcyclivanverschillendelengte (3,4,6,8of10weken),bleekeen
cyclusduurvantienwekendehoogstvermeerderingsfactorbijdelaagste
hoeveelheidarbeidtegeven.GeaccepteerdzalmoetenwordendatCyclamenin
vitrolangzaamgroeienendezetijdooknodigisomeenzodanigeontwikkeling
doortemakendatstabielevermeerderingviaokselknoppenmogelijkis.
Inmiddelsisvastgestelddatookopadventiefplantjesokselknoppentot
ontwikkelingkomen,zodatdemethodevaninductievanadventievenopbladstukjesgevolgddoorokselknopvermeerderingmogelijklijkt.
Vanbeidehiervoorbeschrevengroepenexperimentenzijnplantenopgepotomde
ontwikkelingtekunnenbeoordelen.Ditprojectzalin1993wordenbeëindigd.
5202Beheersingvangroeivantop-enokselmeristemeninroos
Projecthouder:Dr.Ir.H.J.vanTelgen
Medewerkers :Ing.A.vanMil,A.Paffen(COWT)
Hetinhetvorigejaarverslagbeschreven 'singlenode'systeemisverder
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geoptimaliseerd.Doortoedienenvanvloeibaarmediumkondestrekkingvande
scheutjeszoverbeterdworden,datdeafzonderlijkenodesgemakkelijkafgesnedenkunnenworden.Hiermeewasdebeschikbaarheidvaneenredelijkuniforme
populatie 'singlenodes'gewaarborgd,waardoorhetuitloopgedragvanokselknoppenbetrouwbaarbestudeerdkonworden.

Positieëffecten
Ertradenduidelijkepositieëffectenopinsingle-nodesgeïsooleerduit
vitro-scheuten.Okselknoppendiehetdichtstbijhetapicalegroeipuntlagen,
liepensnellerenvooreenhogerpercentageuitdanknoppenvanlagergelegen
posities.ToedieningvanBAverhoogdehetuitlooppercentage,maarlager
gelegenknoppenhaaldennooithetniveauvanhogergelegenknoppen.Demeest
synchroneuitloopkanwordenbehaaldmetknoppenuitdebovenstedrieposities
(gerekendvanafhetapicalegroeipunt).Ditzijndanookdesinglenodes
waarmeedeproevenwordengedaan.
Invloed

van ethyleen

op uitgroei

van 'single

nodes'

van 'Madeion'

en

'Motrea'

Overderolvanethyleenbijuitgroeikangeeneenduidigeuitspraakgedaan
worden.Debeidecultivarsblekenteverschilleninhungevoeligheidvoor
ethyleen.Descheutlengtevan 'Madeion',maarnietvan'Motrea',bleekten
opzichtevandestandaardmethode toetenemenbijgebruikvaneengaspermeabel
membraanalsafsluiting.Hetaantalscheutendatuiteensinglenodegroeit,
steeglichtbij 'MadeIon'.ToedieningvandeethyleenprecurserACC,hadin
beiderassengeeneffectopscheutlengte,maarverlaagdehetaantaluitgelopen
okselknoppenin'Madeion'.InbeiderassenresulteerdetoevoegingvanSTSin
eentoenameinscheutlengteenhetaantaluitgelopenscheutenpersinglenode.
Invloed

van auxine op uitgroei

van 'single

nodes'

van

'Madeion'

Uitdeliteratuurisbekenddatmetauxinenapicaledominantieinstandgehoudenkanworden.Ditisnaderonderzochtmetindoolboterzuur (IBA)bij
'Madeion'singlenodes.Eenhoeveelheidvan0,02mg/lIBAbleekdeuitloopvan
afgesnedenokselknoppenreedssterkteremmen.Diteffectkanverminderd
wordendoorgelijktijdigetoedieningvancytokinine (BA);voorhetvolledig
tenietdoenvanhetauxine-effectlijktechterminimaaleen20à25-voudige
overmaatBAtenopzichtevanIBAnodig.Welkehoeveelhedenbenodigdzijn,
wordtopditmomentonderzocht.
OmgekeerdisookonderzochtofdoortoedieningvanIBAeenmaaldoorbroken
apicaledominantieweerhersteldkanworden.Daartoewerdensinglenodesop
hormoonloosmediumgezetenna1,2,3,4,7of10dagenteruggezetnaar
mediummetIBA.DecontrolesbestondenuitcontinuhormoonloosencontinuIBA.
Gedurendedeeerste3-4dagenwashetnogmogelijkmetIBAdedoorbroken
apicaledominantieweerteherstellen;nadag7werdgeenherstelwaargenomen.
HetextactetijdstipvandeomslagingevoeligheidvoorIBAdientnogvastgesteldteworden.
Effect

van ABA bij knopuitloop

'Madeion'

BehalvemetIBA,bleekhetookmogelijkdeuitloopvan'singlenodes'onder
invloedvanBAteverhinderen/remmenmetabscininezuur (ABA).Ditsuggereert
datABAmogelijkfungeertalssecundairboodschappermolecuulvoorIBA.Omdeze
hypothesetetesten,werdensinglenodesvan 'Madeion'opmediummetIBA
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gezet,waardoordeapicaledominantieinstandgehoudenwerd.Tegelijkertijd
wasookdeABA-syntheseremmerfluridoninverschillendeconcentraties inde
diversemediaaanwezig,zodateventueleaanmaakvanABAonderinvloedvanhet
auxineverhinderdwerd.Inderdaadbleekfluridonopeenconcentratie-afhankelijkemanierhetremmendeeffectvanIBAteverminderenofteniettedoen.Dit
iseensterkeaanwijzingdatABAeenrolspeeltbijdeinstandhoudingvan
apicaledominantie.
Hetligtindebedoelingin1993derolvanauxineenabscisinezuurbijde
apicaledominantienadertebestuderen.

5302.01 Stenten van rozen
Proefhouder:Ing.A.Kromwijk
In1992iseenrapportverschenenmetderesultatenvanhetstentonderzoekvan
1989totenmet1991.Inditonderzoekbleekdatonderstammenhoutgekniptnet
ondereenknoopeenbeterslagingspercentagegafdanhoutgekniptnetboven
eenknoop.Eenconcentratievan0,5%IBAindevormvanRhizoponAAstekpoeder
1:1gemengdmetcaptan(Orthocide83%)gafdoorgaansdebesteresultaten.In
dezomergafhetstentenwisselendeslagingspercentages.Hetjongeenwat
zachterehoutgafslechtereresultatendanwatharderhout.Daaromishetaan
tebevelenhetonderstammenhoutrustigoptekwekenbijeenlagetemperatuur.
Eentehogetemperatuurindestektentenleidtindezomerooktotlagere
slagingspercentages.
Wanneerbijhetstentenindezomereenbladaandeonderstambleef,washet
bewortelingspercentagebeduidendhogerdanbijhetstentenmetonderstammenhoutwaarophetbladwerdweggesneden.Nadeeliseengroterekansopwildopslaguitdeokselknopbijhetblad.Ditkanvoorkomenwordenmet'spieetenten'.Decultivarwordtdanineenschuinesnedeindezijkantvandeonderstamgezet,onderhetbladvandeonderstam.Nadebewortelingkandanhet
bladvandeonderstammetdeokselknopwordenweggeknipt.
Inhetnajaarendewinterverbeterdehetbewortelingspercentage aanzienlijk
enliepoptotruim80%.Hetbewortelingspercentagewerdbeïnvloeddoorde
onderstamenookdoordecultivar.Ookdekwaliteitvanhetcultivarhoutwas
vanbelang.Rijperenthoutgafbetereresultateneneenbespuitingineenkas
metcultivarhout,enkeledagenvoorhetstenten,hadeennegatiefeffectop
hetslagingspercentage.HetonderzoekterverbeteringvanhetslagingspercentagebijhetstentenvanRosacanina'Inermis'-onderstammenwerdin1992
voortgezet.Daarbijwerdo.a.verderingegaanopdepositieveinvloedvaneen
bladaandeonderstamindezomerenheteffectvaneenkortebewaringvanhet
onderstammenhout.
5301Vermeerderingroos

5301-1 Stekken van de rozenonderstam

'Inermis'

Projecthouder:Dr.Ir.W.Sytsema
Erisverderonderzochtwelkebehandelingendebewortelingbeïnvloedenen
kunnenverbeteren.DuidelijkbleekdatonderSON/T-lichtgoedebeworteling
mogelijkis.Onderroodlichtlijkteenbeterresultaatmogelijk,maarde
daarvoornodigeintensiteitwasniethaalbaar.Indaglichtlijktdeperdag
benodigdelichtenergiekleinerdanonderSON/T-licht.Dedaglengteisnietvan
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belangvoordebeworteling,alsvoldoendeenergieperdaggegevenwordt.

7.TAAKVELDBEDRIJFSKUNDE
2201Kwantitatieveeffectenvanassimilatiebelichting

2201.01 Effect van belichtingsintensiteit

en -duur bij roos

Proefhouder:Ir.E.vanRijssel
Economischeevaluatie
Uitdeproefresultatenbleekdatdeproduktieinhetwinterseizoen1991/92
zowelopintensiteitalsduurvandeassimilatiebelichtingpositiefheeft
gereageerd.Beidereactieskondenwordengezienalseenreactieopdegerealiseerdelichtsominelkderbehandelingen,evenalsinhetplantseizoen1990/91.
Dereactieopdegegevenlichthoeveelheidwasin1991/92bijnatweemaalzo
grootalsinhetplantseizoen,f80,-perlampvoorelke1000branduren(Son-T
400).Omdattevenshetaantalbrandurenineenvolledigseizoenhogeruitkomt
daninhetjaarvanplanten,komtdeopbrengstperlampbijnavijfmaalzo
hooguit.
Dekostenperlampwordenbepaalddoorhetaantalbrandurenendehoeveelheid
nuttigaantewendenwarmte.Meteenkorteredonkerperiodevanvieruurkon
meerurenwordenbelicht,terwijlbijeenlichtintensiteitbovende5Watt
groeilichtdeWK-warmtesteedsmindergoedkonwordenbenut.Eigenopwekking
vanstroomblijftbijmeerdan2000brandurenperjaarindemeestegevallen
voordeligerdanhetaankopenvanstroom.
BijeenafschrijvingstermijnvanvijfjaarvoordearmaturenendeWK-installatiezijndekostenvanbelichtinginallegevallenhogerdandeopbrengsten
uitdehogereproduktie.Dewinstmoetdankomenuiteenhogerestuksprijs
voorbelichterozen.
In1993zullenderesultatenvoorhetseizoen1992/93wordenonderzochtenzal
gewerktwordenaanoptimaliseringvandebelichtingsstrategie.

2205.01 Economische aspecten van grondkoeling bij

Alstroemeria

Proefhouder:Drs.C.Ploeger
OpdeproeftuinenHorst (2jaar)enKlazienaveen (1jaar)zijngegevensverzameldvanheteffectvangrondkoelingbijAlstroemeria.Hetgaatomdrie
rassen,bijdrieruimtetemperaturenendriebodemtemperaturen.Heteffectvan
degrondkoelingisnagegaaneneenkostenbegrotinggemaakt.Aanditprojectis
gewerktdoorE.Deen,stagiairevandeAHSDelft.
Belangrijkresultaatis,datdeproduktieverbeteringdoorgrondkoelingcultivarafhankelijkis.Alsdeopbrengstenover1992bekendzijn,wordendeeconomischeaspectenverderbezien.
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4201Bedrijfstakgerichteconomischonderzoek

4201-1 (Onderzoekprogramma 1991) Ontwikkelingen in de bedrijfsstructuur
produktiemethoden in de
potplantenteelt

en

Projecthouder:Drs.C.Ploeger
Ditprojectheefttotdoeldeontwikkelingendieopsectorniveauplaatsvinden
teevaluerenophunbetekeninsvoordebedrijfsontwikkelingindeglastuinbouw.Inhetvoorjaarvan1992zijnderesultatenvanditonderzoekalsLEIpublikatieNr.4.130,onderdetitel 'Destructuurvandekamerplantenteeltin
Nederland'gepubliceerd.
Eenbelangrijkeuitkomstvanditonderzoekis,dateengrootdeelvande
kamerplantenopeenvoudige,nietnaardeondergrondgesloten,teeltsystemen
voorkomt.Hetareaalmetrecirculatieisgeschatop19%,gebaseerdophet
areaalmeteb/vloed-systeem.
7101Bedrijfsvergelijkendonderzoekpotplanten
Projecthouder:Ir.J.Benninga
Deproefbedrijfsvergelijkendonderzoekbijazaleaisin1993afgerondmeteen
verslag (Rapport154).Deconclusiesvanditrapportzijnuitgebreidmetde
deelnemersaanhetonderzoekbesproken,medeaandehandvandescoresvande
individuelebedrijven.Hetonderzoekheeftnaasteenaantalconclusieseen
aantalaanbevelingenopgeleverd,dieindetoekomsttotmeeronderzoekvoor
azaleagaanleiden.Dezeaanbevelingenbetreffen:
-onderzoeknaarprijs/plantkenmerk-relatiesopveilingniveau;
-teeltonderzoeknaardeeconomischmeestaantrekkelijkewijzevantelen;
-onderzoeknaardeinvloedvanMgenCaopdegroei;
-onderzoeknaardeverschillendefactorendiebepalendzijnvoordebenodigde
tijdbijhetveilingklaarmaken.
DeproefbedrijfsvergelijkendonderzoekbijCyclameninapril '92gestartmet
gegevensverzameling.De25bedrijvenmet33deelnemendepartijenzijnafkomstigvandrieregionaleNTS-studieclubs.Hetonderzoekisinvijfdelen
gesplitst,waarbijgewerktisvolgensdemethodevanstapsgewijzeverfijning.
Heteersteniveaubetreftdeverklaringvandeverschilleninpartijresultaat
(opbrengstenminuskosten). Opeenniveaulagerwordteenverklaringgezocht
voordeverschillentussenpartijeningroeienontwikkeling,prijsvorming,
uitvalenarbeid.Ditonderzoekwordtbegin1994afgerond.
7102Bedrijfsgerichteconomischonderzoek

7102.01 Simulatie, documentatie en evaluatie
de glastuinbouw (178 GBS)

van gesloten bedrijfssytemen

Proefhouder:Drs.C.Ploeger
Inhetkadervanditprojectiseendocumentatievoormilieu-onderzoekopgezet
opeendertigtalpotplantenbedrijven.Per15februari1992isJ.vanGemert
bijhetLEIindienstgekomenengestartmetdeuitvoeringvandezedocumentatie. EendeelvandedocumentatiewordtuitgevoerddoorG.Nederpel (LEI).
Naoverlegmetdelandelijkepotplantencommissie(L.P.K.)isop6april1992
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in

hetonderzoekgestartopbedrijvenmetFicus,KalanchoëenSpathiphyllum.
Gedurendeeenjaarzalopdebedrijven (zoweloprecirculerendealsopnietrecirculerende)wordennagegaanwathetverbruikisvanwater,voedingsstoffen
engewasbeschermingmiddelen.
Omdatnietalledeelnemendebedrijvenbeschiktenoverwatermeetapparatuur,is
eenregelinggetroffenwaarbijdezebedrijvenopkostenvanditprojecteen
watermeterkondeninstalleren.
DeeersteresultatengevendeindrukdaterbijKalanchoëbedrijvenduidelijke
verschillenbestaantussenrecirculerendeenniet-recirculerendewatergeefsystemen.BijFicus,waarookwatergevenmetdruppelaarsperpotvoorkomt,is
hetverschilminderduidelijk.OpSpathiphyllumbedrijvenkomengroteverschilleningebruikvangewasbeschermingsmiddelenvoor,afhankelijkvanhetaldan
nietvoorkomenvanbodemziekten.
7301Ontwikkelingbewerkingensysteempotplanten

7301.01 Gebruiksmogelijkheden
bedrijven

van arbeidsregistratie-gegevens

van

potplanten-

Proefhouder:Ir.E.vanRijssel
Deregistratiegegevensvanbedrijvenlevereneengoedenormvoordebenodigde
arbeidstijdperbedrijfperhandeling.Deverschillentussendebedrijvenzijn
echterzogrootdatdegegevensnietzondermeerkunnenwordenomgezetin
algemeentehanterennormtijden.Eeninventarisatievandeverrichtehandelingenperbewerkingperbedrijfleverdeinzichtindeverschillenveroorzaakt
doorwerkwijzeeninvloedvandeaanwezigehulpmiddelendaarop.
Bedrijfsvergelijkendonderzoekboodmogelijkhedenomdebenodigdewerktijdper
handelingteschattenendaaruitdewerktijdperbewerkingafteleiden.De
nauwkeurigheidwaarmeedewerktijdperbewerkinggeschatkonworden,gebaseerd
opdegevolgdewerkwijze,wasvoldoendevooreenmeeralgemeengebruik.In
1993wordthetverslagvanditonderzoekafgerondeniseenvervolggepland
bijafwijkendegewassen.
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AFGESLOTENPROEVENIN1992PERPROJECT
Project12.ThemaTeelthandellngen

Prinsnummer: 1202-1 Invloed van gibberellinen

op de bloei van

Spathiphyllum
Dr.T.Blacquière

Hetdoelvandeproefwasomnategaanopwelkespecifiekewijze(n)gibberellinealsbloeiinductor indeplantwordtopgenomenenhoehetinwerkt.
Spathiphyllum 'Viscount'en'Pallas'werdengeteeldvanafhalfmaartineen
potplantenafdeling,opeb/vloed.Inweek12en13werdendeplantenbehandeld
metverschillendeconcentratiesGA_enGA,7 .Ditgebeurdemetverschillende
toedieningsmethoden:bespuiting,toedieningaanpotgronddooropzuigenvaneen
plantschaaltje,toedieningaandebladsteelvaneenafgesnedenbladmetbehulp
van 'orchideeën'-flesjes.DeconcentratiesGAliepenvan50tot1250milligram/liter.Tevenswerdengroeipunteninweefselkweekgebrachtenbehandeld
metGA_.
Conclusies:Beidecultivarswarentotbloeitebrengenmetspuit-enbladsteelbedieningvanGA-en/ofGA,? .DeresponsopGA_washetsterkst.Toedieningviadewortel (plantschaaltje)werktealleenbijGA, .Mogelijkwordt
GA_nietgoedopgenomendoordewortels.InallegevallenwaarGAwerkte,
tradenookbloemmisvormingenentekleinebloemenop.Apicesinweefselkweek
kondentotnutoenogniettotbloeigebrachtworden.
Rapportage:StageverslagE.vanLaar (landbouwUniversiteitWageningen:BloeibeïnvloedingbijSpathiphyllum 'Viscount'en'Pallas'doormiddelvanselectievetoedieningvanGA_enGA,_.

Project14.Klimaatengroei(ThemaOptimaliseringteelt)

Proefnummer: 1401-13 Tafelverwarming en assimilâtlebelichting
bonte planten II

bij groene en
Ing.C.deBeer

Hetdoelvanditonderzoekwasnagaanwatdeinvloedisvaneenverwarmdeen
eenonverwarmdepotincombinatiemetwelengeenassimilatiebelichtingop
groei,ontwikkelingenuitwendigekwaliteitbijCordyline 'RedEdge',
PeperomiaenRadermachera.
Devolgendebehandelingscombinaties zijntoegepast:
1.onverwarmdepot,zonderassimilatiebelichting
2.onverwarmdepot,metassimilatiebelichting
3.verwarmdepot,zonderassimilatiebelichting
4.verwarmdepot,metassimilatiebelichting
Debelichtingisgeregeldperhalveafdeling.Erisbelichtmeteenniveauvan
6W/m opplanthoogte (ongeveer2600lux). Indebelichtehelftenisaanvullendbelichttot18uur (startbelichting6uurnazonsondergang).Opdeverwarmdetafelsiseenpottemperatuurvan25Caangehouden,gemetenmeteen
potvoelerop1cmvandepotbodem.Alsluchttemperatuur is20Caangehouden,
gemetenop+60cmbovendetabletbodem.DeproefisuitgevoerdmetdegewassenPeperomia 'USA',Peperomia 'Pixie',RadermacheraenCordyline 'RedEdge'.
Conclusies:ZowelverwarmenalsbelichtengafbijPeperomia 'USA'zwaardere
planten.Ookdelengtevandeplantennamzoweldoorverwarmenalsbelichten
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toe.Bijdeplantendiewelverwarmd,maarnietbelichtwarengafditkwalitatiefslechtereplanten (lange,slappeplanten).OokbijdePeperomia'Pixie'
gavenzowelverwarmenalsbelichtenzwaardereplanten.Belichtenhadbijdit
rasgeeninvloedopdeplantlengte.Tabletverwarminggafweleenlangere
plant.BijRadermacheragafzowelbelichtenalstabletverwarmingaanheteinde
vandeteeltzwaardereenlangereplanten.Mettabletverwarmingwarende
internodiënbijCordyline 'RedEdge'ietslanger.Omdatdetotaleplantbij
gebruikvantabletverwarming ietsforserisheeftditgeennadeligeinvloedop
deuitwendigekwaliteit.Deroderandvanhetbladwordtdoorbelichtenfeller
vankleur,bovendienwordtdezerandbijbelichtenbreder.
Voortoepassingindepraktijkzalpergewasmoetenwordenafgewogenwat
effectieveris,tabletverwarmingofbelichten.Bovendienishetwaarschijnlijk
datdeverhoogdeluchttemperatuurtussenhetgewasverantwoordelijkisvoor
heteffectvandetabletverwarming.Misschienkanheteffectvantabletverwarmingopdegroeiookbereiktwordendoortetelenbijeenhogerekastemperatuur.
Rapportage:ProefverslagProeftuinLent:TabletverwarmingenassimilatiebelichtingbijgroeneenbonteplantenII.
Proefnummer: lU01-là Substraatsamenstelling,
watergeeffrequentie
en microklimaat bij Areca en Chamaedorea (PRINSnummer 6305.01)
G.vanLeeuwen-Proeftuin 'NoordNederland'
HetdoelvandeproefwasomnategaaninhoeverresubstraatkeuzeengietfrequentiedegroeienkwaliteitvanPalmenopeb/vloedbeïnvloedt.Daarnaast
isgekekennaarmogelijkeeffectenvaneenhogeringesteldepottemperatuur
gedurendehetwinterhalfjaar.
Viersubstraatmengselsvariërendvandroog/luchtigtotnat/luchtarmzijn
vergeleken.HetbasismateriaalinelksubstraatisDuitseturfstrooisel
geweest.Afhankelijkvandegewenstefysischeeigenschappenisgroverof
fijnerturfstrooiselgebruiktenzijnermeerofmindertoeslagstoffentoegevoegd.Doorooktevariërenmetdewatergeeffrequentieisergeteeldvan'vrij
droog'tot'zeernat'.Vanafweek36zijnverschillendepottemperaturenvan
resp.22en27Cingesteld.
Inweek20(1991)isdirectinde17cm-eindpotopgepot;inweek8(1992)zijn
degewasmetingenverricht,waarnadehoudbaarheidvaneenextremebehandeling
isgetoetst.
Conclusies:Indezeproefheeftdesubstraatsamenstellingbijdegewassen
ArecaenChamaedoreaweinigtotgeeninvloedgehadophetteeltresultaatende
houdbaarheid.Welzijnverschillenopgetredeninwortelkwaliteit.Deverwachte
verschilleningroeizijnuitgebleven.Nametingvandewortelporositeitis
geblekendatdeplantenzichinbeperktemateaandenatte,zuurstofarme
omstandighedenaangepasthebben.
Rapportage:-Verslagno.29 Proeftuin 'NoordNederland'
-VakbladvoordeBloemisterijno.37
Proefnummer:

1A05-8 Optimalisering

kouvalstrategieën

bij

perkplanten
Ing.L.H.M.Cuijpers

Doelwashetoptimaliserenvankouvalalsstrategieomdelengtegroeite
reduceren.
Deproefisgestartinweek101991.Pelargonium,Petunia,Salvia,Impatiens
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enVerbenazijnverspeendvanuitmulticell-platen.Fuchsiastekisbeworteld
aangeleverd.Dehelftvandeplantenisnaarbehoeftegeremd.Indeproefzijn
vierkouvalstrategieënaangehouden:
1.eensnellekouvalvan16naar10Cgedurendetweeuurvoorzonsopgang;
2.eensnellekouvalvan16naar10Cgedurendetweeuurnazonsopgang;
3.eensnellekouvalvan16naar10Cgedurendevieruur;
4.eengeleidelijkekouvalvan16naar10Cbeginnendtweeuurvoorzonsopgang
endaarna2uur10C.
Dekouvalwerdinallebehandelingengoedgerealiseerd,degemiddeldediepte
vandekouvalwasechter5Cinplaatsvan6C.Dedag-ennachttemperaturen
ende24-uursgemiddeldenwarenrespectievelijk19,8C,15,2Cen16,4C.
Conclusies:Deverschillendekouvalstrategieënhebbenbijdeafzonderlijke
gewassendelengtegroeinietbetrouwbaarbeïnvloed.Eentendenslijktaanwezig
tezijn:bijviergewassenwerdenietskortereplantenwaargenomenbijeen
kouvaltweeuurvoorzonsopgang (Pelargonium,Petunia,FuchsiaenSalvia).
Anderefactoren,zoalsbloeisnelheid,drooggewicht,aantalzijscheutenen
drogestofpercentage zijndoordekouvalstrategieënnietbetrouwbaarbeïnvloed.
Rapportage:Rapport128Optimaliseringkouvalstrategieënbijperkplanten
Proefnummer:

1405-10 Dif en kouval bij bloeiende

potplanten
Ing.L.H.M.Cuijpers

Doelwashetoptimaliserenvankouvalalsstrategieomdelengtegroeite
reducerenbijbloeiendepotplanten.Vooreengoedvergelijkisnaastde
controle (zonderkouval)ookeenDIF-behandelingopgenomen.
Deproefisuitgevoerdinvijfgeconditioneerdeklimaatkassenmeteenherhalingindetijd.Onbeworteldstekvanpotchrysant 'Surf'isgestektinweek40
en521991.Beworteldstekvanpoinsettia 'Lilo'isopgepotinweek40 '91en
week4 '92.DeeerstetweewekenvandeteeltismetgloeilampenLDgegeven.
DaarnakregendeplantennatuurlijkeKD.Dehelftvandeplantenisnaar
behoeftegeremd.Indeproefzijnvijftemperatuur-behandelingenaangehouden:
20°Cdag/nacht (controle),17/22°Cdag/nacht (DIF -5°C),21°Cdag/nachtmet
eenkouvalnaar15Ctweeuurvoorzonop (kouval-6C), 20Cdag/nachtmet
tweeuur26Centweeuur14Cbeginnendvieruurvoorzonop (kouval-12C ) ,
20Cdag/nachtmettweeuur26Cvoorzonop.
Conclusies:HeteffectvankouvalenDIFisnietzogrootdatchemischeremstoffennietmeernodigzijn.Tevensisdeinvloedopdelengtegroeivanbeide
methodenafhankelijkvanhetgewas.ZogeefteenDIFvan-5Cbijpotchrysant
eengroeiremmingvan14,3%,terwijleenkouvalvan-6Cgedurendetweeuur
voorzonopeengroeireductievan4,9%geeft.Bijpoinsettiadaarentegenwaren
ermaarkleineverschillentussendeDIF-enkouvalbehandelingen.
Rapportage:-Rapport140:DIFenkouvalbijbloeiendepotplanten
-VakbladvoordeBloemisterij27:DIFenkouvalvergelekenbij
potchrysantenpoinsettia
Proefnummer:

1405-11 Dif/kouval,
belichting
Begonia (PRINSnummer

en toepassing
2204.03)

van remstoffen

bij

Ing.C.deBeer
Hetdoelvandeproefwasomnategaanwatdeinvloedisvandefactoren
belichtingenteelttemperatuur (DIFenkouval)ophetgebruikvanremstoffen
bijhetgewasBegonia.
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Erisdriekeerachterelkaaropgepot (week36en48in1991enweek9in
1992).Devolgendedrieklimaatbehandelingenzijntoegepast:
-Controle (D/N19/19°C)
-DIF (D/N16/22°C;dagvan7.00 -19.00uur)
-Kouval (D/N20/20C,2uurvoorzonsopgangeenverlagingvandetemperatuur
naar14Ctotzonsopgang)
Perklimaatbehandelingiséénhelftnietbelichtenéénhelftaanvullend
belichttot18uur.Erisgeremdmetvierverschillendeconcentratiescycocel
(0,0,5;1,0en1,5ml/liter).Deonderzochtecultivarswaren'Rosanna'en
'Renaissance'.
Conclusies: 'Rosanna':bijdeonbelichtebehandelingengafDIFinzowelde
tweedealsderdeproefplantendietenopzichtevandecontrole-behandeling
ongeveer25%korterwaren.Kouvalgafbijalledrieproevenslechtseenzeer
kleinremmendeffect.
'Renaissance':ookbijdezecultivargafDIFdemeesteafnamevandelengtegroeibijdeonbelichteplantenindetweedeenderdeproef.Tijdensdederde
proefwarenechterookdebelichteplantenbeduidendkortertenopzichtevan
decontrole-behandeling.Kouvalheeftalleenbijdebelichteplanteninde
eersteproefeenreductievandelengtegroeigegeven.
Uitregelmatigemetingenvandeplantlengtetijdensdederdeproefbleek,dat
hetvooralvanbelangisdatdeDIFtussendetweedeendezesdeweekvande
teeltgerealiseerdwordt.HoeweldewerkingvanDIFnietiniedereperiodeen
vooriederecultivargelijkis,istoepassingervanzinvol.Metnamebijeen
onbelichteteeltgeeftDIFalsneleenflinkereductievandelengtegroei.DIF
kandusbijhetgewasBegoniaalsstandaardklimaatinste11ingworden
toegepast.
Uitdezeproefisgeblekendatremmenmeteenhogereconcentratiecycocelniet
altijdeenkortereplantgeeft.Bij 'Rossanna'gafeenconcentratievanboven
de1,0ml/literweinigextraremmingvandelengtegroei.Bijdecultivar
'Renaissance'gafeenhogereconcentratiedan0,5ml/literbijvrijwelalle
behandelingenweinigtotgeenextraremmingvandelengtegroei.Eenhogere
concentratiegafweleenlagerversgewicht.
Rapportage:ProefverslagProeftuinLent:DIF/kouval,belichtingentoepassing
vanremstoffenbijBegonia.
Proefnummer

: 1406-7 Zomerklimaat

bladplanten

(PRINSnummer 2105.OU)
Ing.B.Mulderij

Hetdoelvandeproefisomnategaanwelkeklimaatfactorenbeperkendzijn
voordeontwikkelingvanpotplantenindezomer.
Deproefisintweevouduitgevoerdmetdrieverschillendeschermniveaus(niet
schermenofschermenmeteenLS-14-schermvanaf600of300W/m2globale
buitenstraling)enmetwelofgeengebruikmakingvandevernevelingsinstallatie.Devolgendegewassenzijngebruikt:Codiaeum,Cordyline,Dieffenbachia,
Guzmania,NephrolepisenSpathiphyllum.Bijallegewassen(uitgezonderd
Guzmania)zijntweewatergeeffrequentiesgebruikt('droog'en'nat'telen).
BijCordyline,Dieffenbachia,GuzmaniaenNephrolepiszijninhetuitgangsmateriaaltwee (grootte-)sorteringenaangebracht.
Conclusies:Hetgerealiseerdekasklimaatwerdvooralbeïnvloeddoordeverneveling.Zondervernevelingbleekdemaximumengemiddeldetemperatuurhogeren
derelatieveluchtvochtigheidaanzienlijklagertezijndanbijtoepassingvan
devernevelingsinstallatie.Deschermstrategiebeïnvloeddeduidelijkdehoeveelheidstralingindekas,maarhadvrijwelgeeninvloedopdetemperatuur
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ofrelatieveluchtvochtigheid.Degewassenreageerdenopeenverschillende
manieropdebehandelingen.
BijCodiaeumgafhetschermenbij300W/m2mindergroeiengewasontwikkeling.
Erisgeenduidelijkgroei-effectvandevernevelinggevonden.Debladkleur
wasbeterzondervernevelingenbijminderschermen.BijCordylinebleekde
lengtegroeiachterteblijvenbijeenlagewatergeeffrequentie incombinatie
metweinigschermen.Sorteringvanhetuitgangsmateriaalhadeengroteinvloed
ophetuiteindelijkeprodukt.Minderschermengafmeerbladschadeendoor
gebruikvanvernevelingwerddebladkleurbeter.
BijDieffenbachiatradinallebehandelingenbladverbrandingop.Erzijngeen
groeiverschillendoordeklimaatbehandelingengevonden,maardoorgebruikvan
devernevelingwerdenerwelmeerscheutengevormd.Erwarenduidelijke
verschillentussendetweesorteringenvan hetuitgangsmateriaal.
VeelverbrandingtradookopbijGuzmania,vooralbijnietvernevelenenniet
schermen.Erwasmeergroeibijverneveling.
BijNephrolepisiserdoorhetklimaateengrootverschilinplantvorm
ontstaan.Meerschermengafgrotereplanteninomvang,hoeweldegroei(plantgewicht)gelijkbleef.Bijvernevelingnamenzowelplantomvangals-gewicht
toe.
DeplantenvanSpathiphyllumblevenbijnietverneveleneneenlagewatergeeffrequentieachteringroei.Hetklimaathadgeenduidelijkeffectopdemate
vanbladbeschadiging.
UithetaansluitendehoudbaarheidsonderzoekmetDieffenbachiaenNephrolepis
blekendeplantendiegeteeldwarenmetvernevelingeenslechterehoudbaarheid
tehebbendanplantenzonderverneveling,vooralnatransport.
Rapportage:a.Rapport135,Zomerklimaatbijpotplanten
b.Deidealezomerzietervoorpotplantenverschillenduit.
VakbladvoordeBloemisterij14,p.52
Proefnummer:

1406-8 Invloed
scheutvorming

van selectief
bij Euphorbia

schermen en verneveling
fulgens

op de
Ing.J.deHoog

Hetdoelvandeproefwasomdeinvloedvanhetklimaattebepalenopde
scheutvormingbijEuphorbiafulgens.
Deproefisuitgevoerdbinnendeproef1406-7 (zomerklimaatbijbladplanten)
vanBertMulderij.
Erisgebruikgemaaktvantweeproeffactoren:
1.Schermstrategie:
-nietschermen;
_
-schermenboven600W/m_ globalebuitenstralingmetLS-14;
-schermenboven300W/m globalebuitenstralingmetLS-14.
2.Verneveling:
-nietvernevelen;
-welvernevelen; 'smorgensbijeenvochtdeficietvan8g/kgeninde
middagbijeenvochtdeficitvan4g/kg.
Intotaalwarenerduszesbehandelingen.Dezewerdenintweevoudaangelegden
ervondeenherhalingindetijdplaats.
Conclusies:Uitderesultatenvandetweeproevenkangeconcludeerdwordendat
dekasklimaatfactorenlichtenluchtvochtigheidweinigtotgeeneffecthebben
opdescheutvormingendeuitgroeivanscheutenvanEuphorbiafulgens.Voor
vernevelinggeldtzelfsdatinhettweedeexperimenteennegatievetendenswat
betreftscheutvormingwaswaartenemen.Verklaringenvoordezeresultaten
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zijnverschillend.Indeeersteproefzijndoorhetrelatiefdonkere,koele
weergeengroteverschillengerealiseerdtussendebehandelingen.Tentweede
wasdemaniervantelentotaalverschillendaandepraktijksituatie.De
plantenwerdengeteeldbijeenhogereluchtvochtigheid,eenhogerbemestingsniveauvandegrondeneenhogerekasluchttemperatuur.Indetweedeproefwerd
denevelfrequentergebruikt.Doordesomsminderoptimaleverdelingvande
nevelblevensommigeplantenconstantnat.Daardoortradbladvalopenwaseen
slechtegroeiwaartenemen.
Rapportage:*Rapport126:Invloedvanselectiefschermenenvernevelingopde
scheutvormingbijEuphorbiafulgens.
*VakbladvoordeBloemisterij13:ScheutvormingEuphorbia
fulgensblijfaandachtvragen.
Proefnummer:

1408-2 Bloembeschadiging

bij

Kalanchoë
Ing.H.Verberkt

Hetdoelvanditonderzoekwasomnategaanwatdeinvloedisvanderuimtetemperatuur,gerelateerdaanteeltsnelheid,worteltemperatuurenbemestingop
hetvoorkomenvan 'wittebloemetjes'bijKalanchoë.
Indezeproefisdeinvloedvandrietemperaturen (17,20en23 C), deverhoudingCa:Mg(1:4en4:1)indevoedingsoplossing,hettoepassenvantabletverwarmingenhetafdekkenvandeplantenmetfolieophetoptredenvan'witte
bloemetjes'bijKalanchoëonderzocht.Hetteeltgedeelteisuitgevoerdinzes
kasafdelingenmetdecultivars 'Aroi', 'Krakatau'en'Singapore'.Nadeteelt
hebbendebloeiendeplanteneendonkerbehandelingondergaanbijdiversetijdsduren(0,7en14dagen)entemperaturen(5,10,15en20C). Nadeteelten
nadedonkerbehandelingenzijndeplantenbeoordeeldopdematevanbloembeschadiging.
Conclusies:RustigtelenbijeenlageruimtetemperatuurzondertabletverwarmingenafdekkeneneenhogeCa:Mg-verhouding(4:1)gafgemiddelddeminste
schadetijdensdeteelt.'Wittebloemetjes'kondenechternietgeheelworden
voorkomen.Uithetonderzoekbleekdaarnaastduidelijkdaterverschilin
gevoeligheidvoor 'wittebloemetjes'wastussenderassen; 'Aroi'enin
minderemate 'Krakatau'zijngevoelig,daarentegenis'Singapore'nietgevoelig.Binnenhettotaleassortimentblijkenookverschillentezijningevoeligheidvoor 'wittebloemetjes'.Dusviaeenjuisterassenkeuzekanhet
probleemvan 'wittebloemetjes'wordenvoorkomen.Hiervoormoetennieuwe
rassen(enkruisingsouders)alineenvroegstadiumdoordeveredelaarsworden
getestopgevoeligheidvoor 'wittebloemetjes'.Hoelangerdedonkerperiodena
deteeltwas,hoemeerschadeoptrad.Ookdetemperatuurhadhieropinvloed.
Hoelagerdezewas,hoemeerbloembeschadigingoptrad.Dezebloembeschadiging
uittezichin'wittebloemetjes'.Bijdelagetemperaturen(5en10C)
ontstondenechterookblauw-zwartebloemenentradkouschadeopaanhetgewas.
Onduidelijkisnogofde 'wittebloemetjes'nadedonkerperiodedezelfdeoorzaakenschadebetreftalsde 'wittebloemetjes'indeteelt.Indiendithet
gevalis,dankanmiddelseendonkerperiodeen/oflagetemperaturenhet
verschijnsel 'wittebloemen'opgewektworden.
Rapportage:-Rapport127'BloembeschadigingbijKalanchoë'
-VakbladvoordeBloemisterij3,p.28-30
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Project15.Water-enluchthuishouding (ThemaOptimaliseringTeelt)

Proefnummer: 1502-11 Bemesting bij

Bromeliaceae
Ing.G.Mulderij

HetdoelvandeproefwaseeninventarisatievandewijzevanopnamevanmeststoffenbijBromeliaceaetenbehoevevannieuwtebeginnenproeven.
Uitvoering:Literatuuronderzoek.
Conclusies:Inditrapportiseenoverzichtgegevenvanbemestingsproevenmet
Bromeliaceae.Deaanleidingwasdevraagofbromelia'salleenviadewortels
devoedingsstoffenkunnenopnemen(zodathettelenopeeneb/vloedsysteem
mogelijkwordt)ofvoornamelijkviahetblad.
Bijveelgeteeldebromelia's (Aechmea,Vriesea,GuzmaniaenNidularium)worden
voedingsstoffenzowelviahetbladalsviadewortelsopgenomen.Alsalleen
viahetbladofalleenviadewortelswordtbemestkandittoteengoed
produktleiden,hoewelheteroplijktdatdegecombineerdebemesting(via
wortelsénblad)totdebesteresultatenleidt.Deleeftijdvandeplantis
vaninvloedopdeopname:jongeplantennemendevoedingsstoffenvoornamelijk
viadewortelsop,oudereplantenvooralviahetblad.
Deoptimalesamenstellingvandevoedingsoplossing ispersoortverschillend
enhangtsamenmetdewijzevantoediening.
Rapportage:Rapport137 :BemestingbijBromeliaceae.Eenliteratuuroverzicht.

Proefnummer: 1506-9 De invloed van de lucht/waterhuishouding
bij Gerbera

van

substraten

Ing.F.vanNoort
Hetdoelvandeproefisomnategaanwelksubstraatqualucht/waterhuishoudingbijdeteeltin'brinkmangoten'optimaalis.
Hetgebruikterasis 'Rozamunde'enerisgeplantinfebruari.Erzijnzes
verschillendesubstrateninmatvormbeproefd:steenwol (Grodan),aggrofoam,de
sublimaat (mengselvanpoly-urethaanschuim),dynamitemat(mengselvanbrokken
oasis),perlitefijn,perlitegrof.Demattenzijnindegotenvannoppenplaatjesgelegdvooreengoededrainage.Erzijntweegietfrequenties
gebruikt.Erisbijbeidebehandelingenevenveelwatergegeven,erisdus
alleengevarieerdinfrequentieenhoeveelheid.
Conclusies:Indezeproefmaakthetvoordeproduktievan 'Rozamunde'nietuit
welksubstraaterwordtgebruiktindeBrinkmangoot.Dewatergiftfrequenties
gevengeenverschillen.
Degebruiktesubstratenhebbeneenzodanigelucht/waterhuishouding,daterbij
degebruiktewatergiftfrequentiesgeenproblemenmetdeteeltinBrinkmangoten
zijnontstaan.

Proefnummer: 1506-10 Telen van Alstroemeria in een recirculerend
systeem.
Vergelijking van substraten met een
verschillende
water/'luchtverhouding
Ing.P.C.vanOs
Doelstellingvanhetonderzoekwashettoetsenvaneenrecirculerendwatergeef
systeembijverschillendelucht/waterverhoudingeninhetwortelmilieu.
Desubstraten,perlite (Pull)eneenmengselvanpolyurethaanensteenwolvlokken(oxygrow)ineenverhoudingvan50/50% (PetervanLuijk),werdeninde
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proeftoegepast.Perlite-fijn(0-1nun),perlite-mid(0,6-2,5mm),perlite-grof
(1-7,5mm)enoxygrowbevatteneengemiddeldvolumepercentagewatervan65,
40,30en20%.Indeproefwerddrietotviermaalperdagwatergegeven.In
derandrijenbuitendeproefstondendeplanteninFinsveenmosveen(Finnpeat,
AA24)enkleikorrels (4-8mm)vanJongkind.Deplantenopveenmosveenkregen
afhankelijkvanhetseizoendriemaalindeweekoféénkeerindedrieweken
waterenvoeding.Indeproefzijntweecultivarstoegepast: 'Jubilee'vanVan
Staaverenen 'Wilhelmina'vanKönst.
Conclusies:UitdeproefophetProefstationAalsmeerisgeblekendattelenop
substraatineenrecirculerendsysteemtotdemogelijkhedenbehoort.Bijde
gevolgdewatergeefstrategieblijkthetsubstraatdatvoldoendevochtvasthoudt,goedtevoldoen.Fijneperlitedat65%vochtvasthoudt,entochnog
zo'n30%luchtbevat,gafbijbeidecultivarsdebesteproduktie.
Hetrecirculerenvanhetdrainwater,zonderontsmetting,heeftindeproef
geenprobleemopgeleverd.ZowelophetProefstationAalsmeeralsopProeftuin
Vleutenwordendemogelijkhedenvandeteelt 'losvandeondergrond'verder
onderzocht.
Rapportage:*Rapport133.TelenvanAlstroemeriaineenrecirculerend
systeem.Vergelijkingvansubstratenmeteenverschillende
water/luchtverhouding.Ing.P.C.vanOsenT.J.M,vandenBerg.
ProefstationvoordeBloemisterijAalsmeer.
*ArtikelinVakbladvoordeBloemisterij8:Lucht/waterhuishoudingsubstraatvangrootbelang.RecirculerenbijAlstroemeria
opsubstraatmogelijk.
Proefnummer: 1506-12 De invloed van de lucht/waterhuishouding
substraat op de teelt van Bouvardla

van het
Ing.F.vanNoort

DoelwashetvindenvaneenoptimaalsubstraatvoorBouvardia.
Deproefvondplaatsmethetenkelbloemigeras 'Artemis';deplantenzijnop6
april1990geplant.Erstonden24planten/m bed.Devolgendesubstraten
werdengebruikt:
A:Perlitefijn
D:Kleikorrels2-4mm
B:Perlitemiddel
E:Kleikorrels4-8mm
C:Perlitegrof
F:Oxygrow
Desubstratenzijnlosgestortintempexgoten(hoogte10cm).Daaroverheeneen
laagjefoliemetdaarbovenopeenstukantiworteldoekomdichtgroeienvande
afvoertevoorkomen.Dewatergiftwasalsvolgtgeregeld:erwerdwatergegeven
metregenleidingendieaanbeidezijdenvanhetbedliggen.Dewatergiftis
afgestemdophetsubstraatdathetmeestewaternodigheeft,namelijkkleikorrel.Erisgeregeldopeendrainpercentagevan30%.
Conclusies:VeelalwerdendemeestetakkengeoogstvanBouvardiaopoxygrowen
fijneperliteenbijbeidesubstratenzijndezetakkenhetzwaarst.De
substratenperlitemiddelenkleikorrels2-4mmzijnmindergoed,maarnogwel
beterdandesubstratenperlitegrofenkleikorrels4-8mm.
Desubstratenperlitefijnenoxygrowhebbenweinigproblemenmetderelatief
hogewatergiften,datwilduszeggendatdezesubstratenmindergevoeligzijn
voorsturingsfouten.Alsmenwiltelenopde 'natte'steenwolof 'droge'kleikorrelsmoetdewatergiftnogduidelijkeraangepastwordenenmoeternog
secuurderwordengestuurd.
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Proefnummer:

1506-13 Effect van zuurstofbeschikbaarheid
samenhang met de
temperatuur

in het wortelmilieu

in

M.Warmenhoven
Doelvandezeproefwashettoetsenvandegevoeligheidvanchrysantvoor
zuurstofgebrekinsamenhangmetdetemperatuur.
Inoktober1990iseenproefopgezetmetchrysantinwaterculture.Zesbehandelingenzijnaangelegd,tewetenbeluchtenmetluchtofstikstofbij18,23
en28 C.Aansluitendwerdeentweedeproefaangelegdindecember1990.Ook
hierzesbehandelingen,tewetenbeluchtenmetluchtofstikstofofniet
beluchtenbij18en23°C.
Conclusies:Significanteverschillenwerdengevondenbijwortelademhaling,
versgewichtwortelenspruitenelementgehalteninbeideproevenalsgevolg
vantemperatuurenzuurstofbehandelingen.Eeninteractietussenzuurstofconcentratieentemperatuurkonechternietwordenaangetoond.
Proefnummer:

1506-26 Interactie
bij Ficus

van zuurstof
benjamina.

en temperatuur

in

wortelmilieu
M.Warmenhoven

DoelwashettoetsenvangevoeligheidvanFicusbenjaminavoorzuurstofgebrek
inhetwortelmilieuinsamenhangmetdetemperatuur.
Infebruari1991iseenproefopgezetmetFicusbenjaminaopwaterculture.Zes
behandelingenzijnaangelegd,tewetenbeluchtenennietbeluchtenbij18,23
en28°C.
Conclusies:Deinteractietussenbeluchtingentemperatuurbijvoeding/waterverbruikwassignificant.Ficusbenjaminaisinstaatzichaantepassenaan
zuurstofarmeomstandighedeninhetwortelmilieudoordevormingvanaërenchym.
Hogeretemperatuurinhetwortelmilieugeefteenhogereproduktie.Zuurstofgebrekinsamenhangmetdetemperatuurisnietaangetoond.
Proefnummer:

1506-27 Effect van zuurstof
snijbloemen

en temperatuur

in wortelmilieu

op

M.Warmenhoven
Doelvandezeproefwashettoetsenvandegevoeligheidvanchrysantvoor
zuurstofgebrekinsamenhangmetdetemperatuur.Verderwerdgeprobeerdde
convectiestromingtegentegaan.
Injuli1991iseenproefopgezetmetchrysantenopwaterculture.Zesbehandelingenzijnaangelegd,tewetenbeluchtenennietbeluchtenbij18,22en26
C.Doordeplantennietdirectindevoedingteplaatsenwerdgeprobeerdom
convectiestromingtegentegaan.
Conclusies:Uitzuurstofmetingenisgeblekendatconvectiestromingopdeze
maniernietistegentegaan.Eenandereverwarmingsmethodezalhiervoornoodzakelijkzijn.
Proefnummer:

1508-24 Effecten

EC en NaCl bij Azalea

(Ie

experiment)
G.vanLeeuwen

HetdoelvandezeproefwasomnategaanwelkeEC-doseringvoorAzalea
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optimaalis.Ditmedegerelateerdaanverschilleningietwaterkwaliteit(=ECenNaCl-gehaltenuitgangswater).
Indeproefisbronwatergebruiktmeteengeleidingsvermogenvan0,5mS.Het
bevatte0,7mmolNaperliterwater.Gedurendedegeheleteeltzijnde
voedingsgiften,verdergenoemdEC(vo),van0,4en0,8mSaangehouden.
Deproefisuitgevoerdmetdecultivar 'HelmutVogel'.
Aanheteindevandevegetatieveengeneratievegroeizijngewasmetingen
verricht.Omtezienofhogerevoedings-ennatriumconcentratiesinde
voedingsoplossing invloedhebbenopdehoudbaarheidzijnplantenophet
ProefstationvoordeBloemisterijophoudbaarheidbeoordeeld (A.Bulle).
Conclusies:VanuitdezeproefkangeconcludeerdwordendatzoweleenEC(vo)
van0,4mSalseenEC(vo)van0,8,vooralindelaatstefasevandeteelt,
eenverhoginggeeftvanhetvoedingsniveauinhetwortelmilieu.Dematewaarin
dathetgevalis,lijktafhankelijktezijnvandegietwaterkwaliteit.Naarmatedekwaliteitvanhetgietwatermindergoedis,iserméérophopingvan
zowelvoedingszoutenalsballastzoutengeweest.Nitraatwashieropsomseen
uitzondering.AanwezigheidvanNaClinhetwortelmilieukandeopnamevan
voedingbelemmerenengebreksverschijnselen (bladvergeling/bladval)veroorzaken.Bijeentehoogtotaalzoutgehalteontstaatzoutschadeaandeplantinde
vormvanverdrogingsverschijnselen,afstervenbladrandenenbladval.Inde
houdbaarheidsproef iszeerveelbladvalenknopverdrogingopgetredenonder
invloedvanzowelhogereEC-alsNa-cijfers.
DevolgensdeBemestingsadviesbasisGlastuinbouwgeldendestandaardEC-doseringvan1,4mS (vegetatievefase)en1,1mS (generatievefase)zijnvoor
azalea,gezienderesultatenvandezeproef,tehoog.Aanpassingvande
standaardEC-doseringiswenselijk.Vanafmei1992isophetPNNeenvervolgproefgestart.
Rapportage:Verslagno.33-Proeftuin 'NoordNederland'

Proefnummer: 1508-29 Invloed van watergeeffrequentie
op de groei van Saintpaulia

en

substraatsamenstelling
Ing.C.deBeer

HetdoelvandeproefisomnategaanwelkecombinatievanwatergeeffrequentieenwaterhoeveelheidbijdrieSaintpaulia-cultivarsdebestegroeiresultatengeeft.
Naastdewatergeeffrequentie isookdesamenstellingvanhetsubstraatvan
invloedopdehoeveelheidwaterdievoordeplantbeschikbaaris.Bijsubstratenmetverschillendewaterhoudendevermogenszullenmogelijkookverschillendewatergeeffrequentiesnodigzijn.Doorvierwatergeeffrequentiestecombinerenmetviersubstraatsamenstellingen isopProeftuinLentonderzochtwelke
combinatiebijdrieSaintpauliacultivarsdebestegroeiresultatengeeft.De
volgendewatergeeffrequentieszijntoegepast:éénkeerperdag,éénkeerper3
dagen,éénkeerper6dagenenéénkeerper9dagen.
Perwatergeeffrequentiezijndriecultivarsgebruikt,('Inga','Ramona'en
'Maria'(OP-19))waarbijpercv.vierverschillendesubstraat-samenstellingen
werdentoegepast:
A:10%perlite90%Zweedsveenmosveen
B:25%perlite75%Zweedsveenmosveen
C:40%perlite60%Zweedsveenmosveen
D:25%rijstekaf75%Zweedsveenmosveen
Erisopgepotinweek13enweek24.
Conclusies:Bijproef1(week13t/m22)washetnetnogmogelijkomde
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plantentetelenmeteenkeerpernegendagenwatergeven.Bijdetweedeproef
(week24t/m34)warendetemperatuurendeinstralingzodanighoogdateen
keerpernegendagenteweinigwas.Deplantenverdroogden.Bij 'Maria'gafin
proef1hetsubstraatmet10%perliteincombinatiemeteenkeerperdagen
eenkeerperdriedagenwaterdezwaarsteplanten.Bijproef2gafeenkeer
perdagwaterbijeensubstraatmet10%perlitedezwaarsteplanten.
Dezwaarsteplantenwarenbij 'Ramona'inproef1deplantenindesubstraten
met10en25%perlite,incombinatiemeteenkeerperdagofeenkeerperdrie
dagenwater.Indetweedeproefgafdecombinatie40%perliteeneenkeerper
dagwaterdezwaarsteplanten.
Decombinatieeenkeerperdagwatereneensubstraatmet10of25%perlite
gafbij 'Inga'dezwaarsteplanten.Hetsubstraatmetrijstekafgafbij
vrijwelallebehandelingeneenslechteregroeieneenzeerlichteplantkleur.
Watdeoorzaakhiervanis,isnietbekend.
Rapportage:ProefverslagProeftuinLent:Invloedvanwatergeeffrequentieen
substraatsamenstelling opdegroeivanSaintpaulia.
Proefnummer:

1509-2 Invloed van NaCl en EC op Gerbera 'Beauty' in een
recirculatiesysteem
(PRINSnummer 6203.03)
Dr.Ir.R.Baas

HetdoelvandeproefwasombijGerberazoweldeopnamevanNaenClalsde
produktie (kwantiteitenkwaliteit)bijoplopendeNaCl-concentratiesinhet
wortelmilieuvasttestellen.Metdezegegevenszijnwaterkwaliteitsnormenop
testellen.
Indeproefwerdgebruikgemaaktvaneeneb/vloed-systeemmet10cmbrede
gotenwaarin10x15x6cmpolyurethaanblokkenstonden.Gerbera 'Beauty'in
steenwolblokkenwerdopdezeblokkengeplaatstinweek301991.Inweek38
zijnzesbehandelingenaangelegd.
GedurendedeproefisdeNa-concentratieconstantgehouden.DetotalehoeveelhedenNaenCldiewerdentoegediendviawaterenmeststoffenwerdenbepaald
viaanalyses.Deproefduurdetotweek271992.Bijdeeindoogstwerden
planten,bloemenenwortelsgeoogstennutriëntengehaltenbepaald.Detotale
opnamevanNaenClkonopdezemanierzoweldoorvoedingsanalysealsdoor
gewasanalysewordenbepaald.Tevenswerddeplantverdampinggemeten.
Conclusies:Deproefheeftaangetoonddattussende8en12mmol/1Naeen
betrouwbareproduktieafnameontstond.Dezeuittezichdooreen6%lagerbloemgewicht,een12%lageraantalbloemenperplant,eneen15%geringerbloemoppervlak.Dezeproduktieverminderingtradalleenopindevoorjaars-en
zomerperiode.Detotaleverdampingoverdegeheleperiodewasmaximaal11%
lageralsgevolgvanNaCl-toediening.ErzijngeeneffectenvanNaCl-ofECverhogingopdehoudbaarheidgevonden.
Opdenutriëntengehalteninhetgewaswerden-uitgezonderdNaenCl-geen
opvallendeeffectenwaargenomenalsgevolgvanNaCl-toediening.
HetverbandtussendeNa-concentratieindevoedingsoplossingendeNa-opnameconcentratiewaslineair.Gemiddeldoverdeproefperiodewerdca.8%vande
uitwendigeconcentratiewaargenomen.Clwerdingroteremateopgenomen.
Wanneerderichtwaardeinhetwortelmilieuverhoogdwordtvan4mmol/1naar
bijvoorbeeld8mmol/1Nabetekentditdatgeenverdereaccumulatiedan8
mmol/1zaloptredenwanneerhetNa-gehalteinhetbijvulwaterniethogerwordt
danca.0,6mmol/1(8%opname).Uitgaandevanregenwaterwerdditgehalte
gedurendedeproefnetgerealiseerd.Gebruikvanwatermeteenhogere
Na-concentratiezaltotverdereaccumulatieleiden.Omproduktieverlieste
beperkenzaldangespuidmoetenworden.
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Rapportage:Rapport148:InvloedvanNaClenECopGerbera 'Beauty'ineen
recirculatiesysteem.

Project17.Beïnvloedingbloeienontwikkeling (ThemaOptimaliseringTeelt)

Proefnummer: 1704-11 Invloed tijdstip van toediening remstoffen op
effectiviteit
lengtegroeiremming bij Petunia en Fuchsia
(in relatie tot de
temperatuurstrategie)
Ing.M.Th.deGraaf-vanderZande
Hetdoelvandeproefwasomhetgebruikvanchemischegroeiregulatorente
minimaliseren.
Inmaart1991iseenremproefgestartmetzaailingenvanPetuniagrandiflora
'BlueFlash'(MC300)enbeworteldstekvanFuchsiahybride 'DollarPrincess'
(110stertray).Deproefisuitgevoerdinachtkasafdelingen,bijviertemperatuur
strategieën (intweevoud):a)kouval2uurvoorzonsopkomst,b)kouval2
uurnazonsopkomst,c)4uurkouval,2uurvoorzonsopkomstend)eenlangzame
kouval.Erisoptweetijdstippengespoten:a)'smorgens (8.00u)enb)'s
avonds (18.00u). Behalvetijdstipvanbespuiting,wasookhetgewasstadium,
waarinderemstofwerdtoegediend,proeffactor:a)vóórverspenen,b)zijscheutennetzichtbaar (Petunia)ofdirectnatoppen(Fuchsia)enc)zijscheutlengte4cm.DegebruikteremstoffenwarenAlarSP64(4gramperliter)
voorPetuniaenCCC(1mlperliter)voorFuchsia.Erwerdca2literperm
teeltoppervlakgespoten(='totafdruipen').Planthoogte,aantalzijscheuten
enbloemknoppenwerdengemetenals50%vandeplantenineenproefveldéén
bloemopenhad (veilstadium).Dooreencomputerstoring ishelaashetgrootste
deelvande(meteenhandterminal)verzameldemeetgegevensverlorengegaan.De
gegevensvantweevolledigedatasetszijnuitgewerkt:Petunia,2uurkouval
voorzonsopkomstenFuchsia,2uurkouvalnazonsopkomst.
Conclusies:VoorzowelPetuniaalsFuchsiagolddatertussendeochtendn
deavondbespuitingnauwelijksverschillenineffectoplengtegroeiremming,
zijscheutvormingenaantalbloemknoppenwerdenwaargenomen.BijPetuniahad
eenbespuitingineenouderstadiummeereffectopdelengtegroeiremmingdan
ineenjonggewasstadium.Zijscheutvormingenaantalbloemknoppenwerdenniet
beïnvloed.BijPetuniawaseenduidelijkeffectvandespuitfrequentie.Naarmatevakergeremdwerd,wasdereductieinlengtegroeigroterennamhetaantalzijscheutenenbloemknoppentoe.BijFuchsiawerdgeeneffectvande
spuitfrequentieofhetgewasstadiumaangetoond.Delengtegroeiremmingbleekin
geenvandegevallenvoldoendetezijnvooreenacceptabeleindprodukt.
Doorhetverlorengaanvanveelmeetgegevenskongeenuitspraakwordengedaan
overdeinvloedvandetemperatuurstrategieopdeeffectiviteitvandebespuitingen.

Proefnummer: 1704-15 Bloeibelnvloeding
Gibberelline

Ranunculus asiaticus

met behulp van
H.Nijssen

HetdoelvandeproefwasomnategaanofmetbehulpvanGA3deproduktieper
plantkanwordenverhoogd.
Deproeffactoren,gibberellineconcentratie entoedieningstijdstip,werdenop
vierniveausaangelegdmetdrieherhalingen:
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-concentratie0,50,100,200ppm
-tijdstipweek1,3,5,7
Conclusies:Bespuitingmetgibberellineheefteennegatiefeffectopde
produktievanRanunculusasiaticus.Onbehandeldeplantenhaddeneenbetrouwbaarhogereproduktie.Verschilleninlengte,gewichtenaantallenzijknoppen
kondennietwordenaangetoond.
Proefnummer:

1705-15 Enquête zittenblljvers

in

Gypsophila

Ing.M.deGraaf,M.Akkerman (stagiaire)
Hetdoelvandeenquêtewasomophelderingteverkrijgenoverhetprobleemvan
zittenblijversindeteeltvanGypsophila.
DeenquêteissamengestelddoorhetPBNinsamenwerkingmetdeNTS-commissie
Gypsophila.Deenquête-formulierenzijninmaart1991verspreidviaderegionaleNTS-commissiesinderegio'sWestland/DeKring,RijnsburgenAalsmeer.
Alleentelersmeteenveilingomzetbovenf.10.000zijnaangeschreven.
Deenquêtebestonduiteenalgemeengedeelteentweedelenwaarindenajaarsteelt1990endevoorjaarsteelt1991aandeordekwamen.Deenquêteisuitgewerktaandehandvanenkelehypotheses,welkevooreengrootdeelinde
vragenwarenverwerkt.Vooreenanderdeelzijndezeafkomstiguitdeantwoordenopeenopenvraag,waarinnaarmeningvandekwekernaardeoorzaakvande
zittenblijverswordtgevraagd.Deenquêteismetdehandverwerkt,aangezien
hetnietmogelijkbleekomfactoranalysetoetepassen.
Detotaleresponsopdeenquêtewaszeerlaag:16%.
Conclusies:Dezeenquêteheeftnietdegewensteoplossingvoorhetprobleem
'zittenblijvers'gegeven.Aandeenekantwordenzittenblijverstochnietals
eenerggrootprobleemervaren.Aandeanderekantishetprobleemblijkbaar
ergcomplex,aangezienermeerderefactorenmeelijkentespelen.Deuitslag
vandeenquêtevormtgeenaanleidingopkortetermijnveelonderzoekcapaciteit
aanhetprobleemzittenblijverstebesteden.Welzaldeinhoudgenoegdiscussiestofopkunnenleverenindeverschillendestudiegroepen.Mogelijkworden
metditrapportalsleidraadtochgoedeoplossingenaangedragen.
Rapportage:Rapport139EnquêtezittenblijversinGypsophila.
Proefnummer:

1705-21 Bloeibelnvloeding
Ranunculus asiaticus
daglengte (PRINSnummer 2202.04)

met behulp

van

Ing.M.Th.deGraaf-vanderZande
Doelwasbeïnvloedingvanhetbloeitijdstip (planning)enproduktieverhoging.
ZaailingenRanunculusFl-hybride 'Victoria'zijnhalfnovember1991geplantin
fototronbakkenengedurendeachtwekenopgekweektondernatuurlijkedag.Vanaf
januari1992zijndedaglengtebehandelingenuitgevoerd:eenreeksvan10,11,
12,14,16en18uur,eencontrole (natuurlijkedag)endriebehandelingen
waarbijdedaglengtewerdgevarieerd:1)10uurdaglengtetotIesnee,daarna
18uurdaglengte;2)18uurdaglengtetotIesnee,daarna10uurdaglengteen
3)18uurdaglengtetotIesnee,gevolgddoor4weken10uurdaglengteen
daarna18uurdaglengte.Debelichtingisgegevenmetgloeilampen (voorafgaand
aandedag).Bijallebehandelingen (uitgezonderddecontrole)werd10uur
natuurlijkdaglichtgegevenenaangevuldmetgloeilamplichttotdegewenste
daglengte.Bijdestartvandebelichting,10en14wekenlaterwerdengroeipuntenonderzochtenplantenbeoordeeldopwortel-,c.q.klauwtjesvorming.Er
werdtweemaalperweekgeoogst.Vandegeoogstetakkenwerdenlengte,gewicht,
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aantalbloemknoppenenkwaliteitvantakenbloemenwaargenomen.
Conclusies:Metkunstmatigedagverlengingdoormidddelvangloeilampen(vanaf
beginjanuari)iseengeringevervroegingvanhetoogsttijdstipteverkrijgen,
dieechtertenkostegaatvandeproduktieenkwaliteit.Deproeftoontaan
datdeuitgroeisnelheidvangeïnduceerdebloemknoppendoordaglengteiste
beïnvloeden.Hetkunstmatiginkortedaghoudenblijktgeenproduktieverhoging
opteleverentenopzichtevannatuurlijkedaglengte.Hettussentijdsomschakelenvankortedagnaarlangedag(enandersom)levertgeenproduktieverhogingop.
Klauwvormingwordtnietvoorkomendoordeplanteninkortedagtehouden.Naarmateeenlangeredaglengtewordtaangehoudengaandeplantenwelvroegerover
totklauwtjesvorming,wattenkostegaatvandeproduktie.
Daglengtebehandelingenbijdeteeltvansnijranonkeluitzaadbiedenvooralsnogweinigperspectief.
Rapportage:Rapportnr.150BloeibeïnvloedingRanunculusasiaticusmetbehulp
vandaglengte (bevathetproefverslageneenuitgebreid literatuuroverzicht)

Proefnummer: 1705-22 (onderdeel Novem-project: kwalitatieve effecten van
kunstlicht)
Vergelijking lamptypen voor
fotoperiodische
belichting van Callistephus chinensis (zaaiaster) en
poinsettia
(PRINSnummer 2202.05)
Ing.M.Th.deGraaf-vanderZande
Hetdoelvandeproefwasomnategaanwatheteffectisvanlichtspectrumen
lichtsterktegedurendeeenlangedagbehandelingopdegroeienontwikkelingvan
PoinsettiaenCallistephus.
Inhetnajaarvan1991iseenproefuitgevoerdmetEuphorbiapulcherrima
'Angelika'(poinsettia)enCallistephuschinensis 'KometaPink'(zomer-of
zaaiaster)methetdoeldeeffectennategaanvanhetlichtspectrumenhet
lichtniveaugedurendeeenlangedag-behandelingvanvierwekenopdegroeien
ontwikkeling.AchtlamptypenwerdenvergelekenbijPoinsettia,zesbij
Callistephus:gloeilamp,witteTL (33),blauweTL,SL,lagedruknatrium (SOX),
rodeLeds (alleenpoinsettia)entweeexperimentelelampen:verroodeneen
combinatievanroodenverroodXalleenpoinsettia).Delichtniveausvolgden
eengradiëntvan0,1micromol/m .stot2,0micromol/m .s(400-800run).De
proef,diedirectnaoppottenstartte,werduitgevoerdinachtkasafdelingen.
Delangedagbehandeling (continubelichting)werdgegevenvanzonsondergangtot
eentotaledaglengtevan18uur.Denatuurlijkedaglengtebedroegindie
periodemaximaal12,5uur.Deuitgroeivondplaatsinéénkasondernatuurlijke (kortedag)omstandigheden.
Conclusies:Allelamptypenwarenfotoperiodischeffectief,behalveverrood
(700-800nm)bijCallistephus.Blauwlicht(400-500nm)wasveelmindereffectiefdandeanderelamptypen,zowelbijCallistephusalsbijpoinsettia.Bij
poinsettiawerdhetbloeitijdstipbijdeoverigelampenvierwekenuitgesteld
(deduurvandebehandeling),onafhankelijkvandegegevenlichtsterkte.Bij
Callistephuswashetbloeitijdstipvroegernaarmateermeerlichtwasgegeven.
Verschilleninplantvorm (zoalsmatevanstrekking,internodiënlengte)waren
tentijdevandebloeinietmeeraanwezig.
Rapportage:VakbladvoordeBloemisterij22,p.43 :Callistephusdoorlicht
sturen,M.Th.deGraaf-vanderZande,J.A.Bakker.
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Proefnummer:

1707-3 Effecten buurmanlicht bij assimilatiebelichting
sierteelten groentegewassen
(PRINSnummer

op enkele
2202.07)
Ir.J.A.Bakker

Hetdoelvandeproefwasomnategaanof-eninwelkemate -delichtsterktesdiekunnenvoorkomenindeomgevingvanbelichtendebedrijven,deontwikkelingvaneengewaskunnenbeïnvloeden.
GekekenisnaarheteffectvanSON-Tlichtmeteensterktevan0,05 of0,20
micromolPAR (ca.4of16lux)indeeerstehelftvandenachtofindetweede
helftvandenachtopdegewasontwikkelingvankomkommer,tomaat,Callistephus,chrysant,Fuchsiaenpoinsettia.BijCymbidiumisgekekennaarhet
effectvan0,05 en0,25micromol (ca.4en20lux)indetweedehelftvande
nacht.Bijdebelichtingenwasdeduurvandebelichting8uur,dedonkerperiode6uurendeperiodemetdaglicht10uur.Deproevenzijnuitgevoerdin
hetfototronvanhetPBN.
Conclusies:DeresultatengevenaandatSON-Tlichtalbijlichtsterktesvan
0,05micromolPAR (dezewaardenkunnenindeomgevingvanbelichtendebedrijvenvoorkomenalsgevolgvanreflectievanuittredendassimilatielichttegen
bewolking)effectkanhebbenopgroeienontwikkelingvansommigegewassen.
Rapportage:Rapport143:Effectenvangesimuleerdbuurmanlicht.
Project22.Uniformiteit enkwaliteituitgangsmateriaal
Proefnummer:

2203-06 Invloed
(1)

van DIF en gebruik

van remstoffen

bij

Hydrangea

G.vanLeeuwen-Proeftuin 'NoordNederland'
Hetdoelvandeproefwasomnategaanwelkedeinvloedisvandedag-/nachttemperatuur (DIF)opplantlengteenkwaliteitvandiversecultivarsin
verschillendeteeltperioden.Indiendelengtegroeihiermeegereduceerdkan
wordenzoudegroeimogelijkopeenalternatievewijze,zonderalar,gestuurd
kunnenworden.
Deproefisuitgevoerdbijeenetmaaltemperatuurvan18 Cmetdag-/nachttemperatuurregimesvan+ 3 ,0,-3en-6 C.Deproefisuitgevoerdinvierafdelingen.
Cultivars: 'RenateSteiniger'en'Leuchtfeuer'.
Startdatatrekperioden:Week4enweek7-1992.
Ookiswel/nietremmenmetalaralsonderzoekfactormeegenomen.
Naastkeuringvanheteindproduktdoortelers,veilingkeurmeestersenproeftuinpersoneelzijngewasmetingenverrichtmetbetrekkingtotscheutlengte,
aantalbloemen,bloemdiameterenpercentagebloei.
Conclusies:Toepassingvanomgekeerdedag-/nachttemperaturenhebbende
lengtegroeiindezeproefrelatiefnogsterkerbeperktdanbespuitingmet
remstof.Hetrelatiefsterkstegroeireducerendeeffectisbereikttusseneen
DIF-behandelingvan0 CeneenDIFvan-3 C.Hetverschilinlengtegroeivan
descheutentussendezebehandelingenwasinbeideteeltperioden4cmofwel
16%.
NegatieveeffectenvaneennegatieveDIFopdegewasgroei,andersdanbij
toepassingvanremstoffen,zijnindezeproefnietvoorgekomen.
Erkangeconcludeerdwordendatindezeproefdooreenomgekeerddag-/nachttemperatuurregimehetgebruikvanremstofnietnodigisgeweest.Geziende
groottevandeeffectenvanDIFoplengtegroeivanHydrangealijkende
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mogelijkhedenervanalsvervangingvanchemischegroeiregulatorenzeker
perspectiefvol.Eenvervolgproef,uitgevoerdinherhaling,zaldebetrouwbaarheidvandeklimaateffectenmoetenaantonen.
Rapportage:Verslagnr.28-Proeftuin 'NoordNederland'
Proefnummer:

2205-4 en 2205-5 Optimaliseren

stentmethode

bij

rozen
Ing.A.Kromwijk

Doelwashetverbeterenvanhetslagingspercentagebijstentenmet Rosa canina
'Inermis'-onderstammen.
Deproevenwerdenuitgevoerdoptafelsdieop1mhoogteenaandezijkanten
werdenafgedektmetplasticfolie.IndetentenwerddeR.V.op100%gehouden.
Dekastemperatuurwasingesteldop24Cenindetentlagdetemperatuur
meestaltussende25en30C.Indezomerliepdetemperatuursomsoptot
bovende30C.Demoerplantenvandeonderstammenwerdengeteeldineenkoude
kas.Destentlingenwerdenmeestalinsteenwolbeworteld.Desteenwolwerd
verzadigdmeteenstandaardvoedingsoplossingvoorrozenmeteenpHvan5,2en
eenECvan1,2.
Conclusies:Onderstammenhoutgekniptnetondereenknoopgafeenbeter
slagingspercentagedanhoutgekniptnetboveneenknoop.Eenconcentratievan
0,5%IBAindevormvanRhizoponAAstekpoeder1:1gemengdmetcaptan
(Orthocide83%)gafdoorgaansdebesteresultaten.Indezomergafhetstenten
wisselendeslagingspercentages.Hetjongeenwatzachterehoutgafslechtere
resultatendanwatharderhout.Daaromishetaantebevelenhetonderstammenhoutrustigoptekwekenbijeenlagetemperatuur.Eentehogetemperatuurin
destektentenleidtindezomerooktotlagereslagingspercentages.
Wanneerbijhetstentenindezomereenbladaandeonderstambleef,washet
bewortelingspercentagebeduidendhogerdanbijhetstentenmetonderstammenhoutwaarophetbladwerdweggesneden.Nadeeliseengroterekansopwildopslaguitdeokselknopbijhetblad.Ditkanvoorkomenwordenmet'spieetenten'.Decultivarwordtdanineenschuinesnedeindezijkantvandeonderstamgezet,onderhetbladvandeonderstam.Nadebewortelingkandanhet
bladvandeonderstammetdeokselknopwordenweggeknipt.
Inhetnajaarendewinterverbeterdehetbewortelingspercentageaanzienlijk
enliepoptotruim80%.Hetbewortelingspercentagewerdbeïnvloeddoorde
onderstamenookdoordecultivar.Ookdekwaliteitvanhetcultivarhoutwas
vanbelang.Rijperenthoutgafbetereresultateneneenbespuitingineenkas
metcultivarhout,enkeledagenvoorhetstenten,hadeennegatiefeffectop
hetslagingspercentage.
Rapportage:-Hogeslagingspercentagesmogelijkbijstentenvanrozen.Vakblad
voordeBloemisterij32 (1990),40-41.
-Hardeonderstammetbladleidttotbeterresultaat,resultaten
stentonderzoek1990-1991.VakbladvoordeBloemisterij38
(1992),38-39.
-Rapport146:Stentenvan Rosa canina 'Inermis'-onderstammen
1989-1991.
Proefnummer: 2210-3 Yucca-kopstek

in de praktijk

(PRINSnummer

5102.02)

Ing.A.Kromwijk,Ir.M.deWilde
Doelwasnagaaninhoeverreverschilleninteeltresultatenterugzijnte
koppelenaaneigenschappenvanhetuitgangsmateriaal,zodanigdatdeuniform!-
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teitaanheteindvandeteeltverbeterdkanwordendoorhetuitgangsmateriaal
tesorteren.
VandriepartijenYucca-kopstekkenuitGuatamala,HondurasenCostaRica
werdenstekkengenummerdenvanelkestekwerdhetgewichtendediameter
bepaald.Daarnawerdendestekkenverdeeldovervijftuinders.Elketuinder
heeftdestekkenzelfopgepotenbeworteld.Destekkenwerdenwillekeurigdoor
elkaarindekasgezet.Ophetmomentvanwijderzetttenwerddetussentijdse
planthoogtegemetenenaanheteindvandeteeltwerddeplanthoogte,het
gewichtenhetaantalbladerenbepaald.
Conclusies:BijdestekkenuitGuatamalaenCostaRicawasereenaantoonbare
relatietussendeplanthoogteaanheteindvandeteeltenhetstekgewicht.De
toenameineindhoogtealsgevolgvaneengroterstekgewichtwasechtergering.
Bovendienwasdespreidingrondomderegresssie-lijnengroot.Daaromvalthet
tebetwijfelenofhetsorterenopstekgewichteenverbeteringvandeuniformiteitzalgeven.Erwasweleenduidelijkerelatietussendeplanthoogteaan
heteindvandeteeltendetussentijdseplanthoogtebijhetwijderzetten.Het
sorterenopplanthoogtebijhetwijderzettenbiedtdaarommeerperspectieven
omeenhomogenerepartijplantenterapenaanheteindvandeteeltdanhet
sorterenopstekgewicht.
Detuinderhadeengrotereinvloedopdeplanthoogte,hetplantgewichtenhet
aantalbladerenaanheteindvandeteeltdandeherkomstvanhetstek.Bovendienwasereeninteractietussendeherkomstvanhetstekendetuinder.Elke
tuinderzaldaaromvoorzichzelfnamoetengaanwelkeherkomstvoorzijn
teeltmethodedebesteteeltresultatengeeft.
Rapportage:-Rapport147Onderzoekuitgangsmateriaalpotplantenop
praktijkniveauYucca-kopstek.
-VakbladvoordeBloemisterij3(1993):Sorterenomzogelijk
mogelijkteeindigen;praktijkproefmetYucca-kopstekken.
Project27.Beoordelingsonderzoekvoorrassen (Themagebruikswaarde)
Proefnummer:

2702-4 Gebruikswaardeonderzoek
1989-1991

Alstroemeria

in de

praktijk
H.M.C. N i j s s e n

Doel:Onafhankelijkebeoordelingnieuwecultivars.
Uitvoering:Gedurendetweejaarindepraktijk.
Conclusies:Slechtséénvandegetoetstecultivars ('Victoria')iseenaanwinstvoorhetsortiment.
Rapportage:Rapportnr.136GebruikswaardeonderzoekAlstroemeriainde
praktijk.
Proefnummer:

2702-5 Gebruikswaardeproef

Alstroemeria

1990/1991
Ing.P.vanOs

Doel:Vergelijkingvanverschillendecultivars.
Vergelekenzijn'Bolivia','Fanfare',en'WhiteSwan'vanPhytoNova;
'Cassablanca'vanKönst;'Fiona'en'Helios'vanVanStaaveren;'Friendship'
en'OrangeFavourite'vanWülfinghoff; 'Leha'en'Victoria'vanVanZanten.
'Bolivia','Fanfare'en'WhiteSwan'zijnteruggetrokkendoorPhytoNova.
Derassenwerdenvergelekenmet'Jacqueline'en'YellowKing'.
Conclusies:Tiennieuwecultivarszijnbeoordeeldineengebruikswaardeproef
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ophetProefstationvoordeBloemisterij inAalsmeer.Viervandezevenovergeblevennieuwighedenhaddeneenvrijhogetothogeproduktie,namelijk
'Fiona', 'Friendship', 'Helios'en'Victoria'.Eenredelijktothogewinterproduktiekwamvoorbij 'Victoria','Helios','Friendship'en'Fiona'.Alle
zevennieuwighedenhaddeneenvrijgoedetotgoedehoudbaarheid.Enkelecultivarsvormdenveelloosindewinterperiode.Mogelijkdatandereteeltmaatregelen,zoalsdagverlengingen/ofassimilatiebelichting,deloosvormingkan
verminderen.
Rapportage:-VakbladvoordeBloemisterij9,p.50-53
Gebruikswaarde-onderzoekAlstroemeriaNieuweaanwinstenvoor
sortiment'
-Rapport134PBNGebruikswaardeproefAlstroemeria1990/1991
Vergelijkingvanverschillendecultivarsdec.1991
Proefnummer: 2708-6 Gebruikswaarde-onderzoek

kasrozen

1990-1991
Ing.J.deHoog

Hetdoelvanhetgebruikswaarde-onderzoekkasrozenisomnieuwerozencultivars
tebeoordelenop,entebeschrijvennaarhungebruikswaardevoortelers,
handelenconsument.
Infebruari1990zijnuitdeaanmeldingen46nieuwerassengekozen,diesamen
metenkelevergelijkingsrassen inenkelvoudzijnopgeplant.DevergelijkingsrassenwarenSonia 'SweetPromise'enFrisco 'Korflapei'.Vaniederecultivar
zijn36struikengeplant.Degewasverzorgingwaszoalsvooreennormalevollegronds-rozenteelt.Indewintervan1990-1991isdekaskoudgezetenbegin
februarigesnoeid.Naastdebepalingvandeproduktieisgedurendedeloopvan
deproefdehoudbaarheidbepaald.
Zowelinheteerstealsinhettweedejaarisdebeoordelingscommissievande
V.K.C,regelmatigbijeengeweestomderassenvisueeltebeoordelen.
Conclusies:DoordebeoordelingscommissievandeV.K.C,zijnaande
volgendecultivarseengetuigschriftvanverdiensteuitgereikt:
-PurplePrince'Interpur'
-Souvenir'Eurogroot'
-Escimo'Korcilmo'
-Laser'Keitaibu'
-Baronesse'Tanessenor'
-Pareo'Keizoubo'
Rapportage:-Rapportnr132:Gebruikswaarde-onderzoekkasrozen1990-1991.
-VakbladvoordeBloemisterijnr.18
Proefnummer:

2713-9 Sortimentsbeoordeling

Sinningia

II
Ing.C.deBeer

Doelvanditvervolgonderzoekwaseenaantalkenmerkenteverzamelenvan
diverserassenbijeenteeltinhetvoorjaar.Hetginghierzowelomeen
aantalrassendiein1990bekekenzijnalsomeenaantalandererassen.
Indezomervan1990isopProeftuinLenteensortimentsbeoordelingSinningia
uitgevoerd.Doorhetverzamelenvankenmerkenvanzoweleenaantalzaadvaste
rassenalsFl-hybrideniseenbeterinzichtverkregeninhetsortiment.Inhet
voorjaarvan1991isopnieuweensortimentsbeoordelinguitgevoerd.Erzijn
tienzaadvasterassenentienFl-rassenbeoordeeld.Ommetgelijkuitgangsmateriaaltestartenzijnallezaadvasterassenopéénbedrijfgezaaid.Alle
plantenzijntweemaalverspeend.Dezaadvasterassenzijngeteeldbijeen
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temperatuurvan21C.DeFl-rassenzijnalleindezelfdeweekophetbedrijf
vandeleveranciergezaaid.Deteeltvondplaatsbijeentemperatuurvan18C.
Naastwaarnemingenmetbetrekkingtotdesnelheiden uniformiteitvande
bloeiheeftereenkeuringopuitwendigekwaliteitplaatsgevondendooreen
panelvankwekersenledenvandeVKC.
Conclusies:Bijdezaadvasterassenvarieerdedeteeltduurperrastussende
11en15weken.Detijdtussen10en90%bloeilagtussende8en14dagen.
BijdeFl-rassenlagdeteeltduurtussende11,5en13weken.Hetverschilin
aantaldagenvan10tot90%bloeiwashiergroter,namelijktussende8en22
dagen.
Rapportage:ProefverslagProeftuinLent:Sortimentsbeoordeling SinningiaII.

Proefnummer: 2713-10 Sortimentsvergelijking

Saintpaulia

(PRINSnummer 1303.02)
Ing.H.Verberkt

HetdoelvandeproefishettoetsenvannieuweSaintpaulia-rassenopteelten
kwaliteitinvergelijkingmethethuidigesortiment.
Inhetseizoen1991/1992zijnvieropplantingenuitgevoerdmetbloeiinjuni,
augustus,oktober/november1991enjanuari/februari1992.Deteeltenvonden
plaatsindepraktijkopeenSaintpauliabedrijf.Deproefplantenzijntussen
handelspartijengeteeldoptransporttabletten.Intotaalzijn57rassenonderzocht.Deplantenzijndooreenpanelvantelersenveredelaarsbeoordeeldop
eenaantalteelteigenschappen.Nadeteelthebbendeplanteneentoetsbehandelingondergaanomrasverschilleninsmetgevoeligheidsnelengoedzichtbaarte
maken.VoordezetoetsbehandelingenwerdenbloeiendeSaintpaulia'séénentwee
wekeninhetdonkergeplaatstbij11Ceneenrelatieveluchtvochtigheidvan
85-95%.Hiernazijnderassenweerbeoordeelddooreenpanelvantelersen
veredelaars.Daarnaastishetaantalbloemstelengeteldmetgave,gedeeltelijk
beschadigdeengeheelbeschadigde (smet)bloemen. Omuitderesultatenvande
verschillendewaargenomenkenmerkeneentotaal-oordeeloptemakeniseen
puntensysteemgemaaktwaarbijelkrasmaximaal100puntenkonbehalen.Aande
handvanditpuntensysteemzijnde42rassendieinalleopplantingen(vier)
meegedaanhebbengerangschikt.
Conclusie:DesortimentsvergelijkingSaintpauliaheeftduidelijkvoldaanaan
dedoelstelling:hettoetsenvanhetsortimentopteeltenkwaliteit.Een
verbeteringvandekwaliteitisgoedmogelijk.Inhetrapportiseentabel
opgenomenwaarindeverschillendeeigenschappenvanderassenzijngekwalificeerd.
Rapportage:Rapport149:Sortimentsvergelijking Saintpaulia,verwerkingvande
resultaten1991-1992
VakbladvoordeBloemisterij45,p.40-43

Proefnummer: 2713-12 Sortimentsvergelijking

Senecio cruentus

(Cineraria)
Ing.C .deBeer

Hetdoelvandeproefwasomdoormiddelvanvergelijkingeenaantalgegevens
teverkrijgenomtrenteenaantalbelangrijkekenmerkenbijdeverschillende
rassen.
Vergelekenzijnvoordemiddelvroegeteelt(startwk41)Amigo,Caroline,
Champion,Diadeem,Dwerg,Fidelio,Jubilee,Lentekoningin,Meteor,Rapido,
Starwars,Touretteenvoordelateteelt(startwk46)Diadeem,Jolandamix,
Jupiter,Lentekoningin,Miniatuur,Miranda.
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Conclusies:Zoweldeuniformiteitvandeplantenbinneneenpartijalsde
houdbaarheidisbijallecultivarsvrijslecht.Watbetreftdeteeltsnelheid
kwamenbijdemiddelvroegeteeltDiadeem,CarolineTouretteenMeteoorals
bestenaarvoren.BijdelateteelthadDiadeemeveneensdekortsteteeltduur.
WatbetreftdeuitwendigekwaliteitkwamStarwars/Champion (zelfdecultivar
metbijtweeleverancierseenanderenaam)alsbestenaarvoren.Rapidowas
hiereengoedcompromis,zowelinteeltduuralskwaliteit.Bijdelateteelt
scoordeMirandahetbestewatbetreftkwaliteit;deteeltduurvanditrasis
echterduidelijklangerdanvanDiadeem.Deuiteindelijkekeuzehangtdus
sterkafvanwatdetelerhetsterkstlaatwegen,teeltsnelheidofuitwendige
kwaliteit.
Rapportage :-VakbladvoordeBloemisterij32,p.38-41
-ProefverslagProeftuinLent:SortimentsvergelijkingSenecio
cruentus (Cineraria)
Proefnummer:

2713-13 Sortimentsvergelijking

Poinsettia

(PRINSnummer 1303.A)
A.Brandts

Hetdoelvandeproefwasominzichttekrijgenindepositieveennegatieve
eigenschappenvanindehandelzijndevoordezeproefgeselecteerdecultivars.
Ditbetreftdeteelt,transportgevoeligheidenhoudbaarheidvandezecultivars
alsgevolgvandeeigenspecifieketeeltomstandighedenopverschillendedeelnemendebedrijven.
InhetPoinsettiaseizoen '91-'92iseensortimentsvergelijkinguitgevoerd.De
proefisopgebouwduiteenteeltfase,waarbijdegekozencultivarstijdensde
teeltwordengevolgdeneenhoudbaarheidsfase(week46t/mweek 2). Inoverleg
metdeNTSisvoorvoortzettingvandesortimentsvergelijkinggekozen,maarin
eennieuweopzet.Naaraanleidingvanderesultatenvande'90-'91-proefzijn
voorhetseizoen '91-'92vijfcultivarsopgenomen('Angelika','Peterstar',
'Steffi','RedSails'en'Diamond').Hetbetrefttweeteelten(verduisterden
onverduisterd)opca.30bedrijven.DehoudbaarheidwerdbepaaldophetPBN.
Percultivar,perbedrijfenperteeltperiodezijntienplantengebruikt.Een
dagnahetverzamelenvandeplantenwerddecontrolebehandelingen
transportsimulatieingezet.
Bijdebepalingwerdenwekelijkswaarnemingengedaanaaneenaantalhoudbaarheidskenmerken.Naastwaarnemingen,heeftertijdenseenopenmiddagdoor
belangstellendeneenkeuringoptotaal-indrukplaatsgevonden.
Conclusies:Hetdoordetelersgeleverdeplantmateriaalwaszeerverschillend;
ditisechterniettotuitdrukkinggekomeninverschilleninhoudbaarheid.Ten
aanzienvandehoudbaarheidvandeverschillendecultivarskangezegdworden
datdezevoldoendetotgoedwasnavijfwekenindeuitbloeiruimte.
Rapportage:Rapport145SortimentsvergelijkingEuphorbiapulcherrima.
Proefnummer: 2715-1 Selectie

onderstam

bij teelt

op een kunstmatig

substraat
Ing.A.Kromwijk

Hetdoelvandeproefwashetselecterenvaneenonderstamdiebijeenteelt
opkunstmatigsubstraateengoedeproduktieeneengoedekwaliteitgeeft.
DeproduktieenkwaliteitvanSonia 'SweetPromise'opveertienonderstammen
werdvergelekenmetdeproduktieenkwaliteitvanSoniaopeigenwortelbij
eenteeltopsteenwolzonderbelichting.Deproefwerdinweek12van1989
gestarteninweek13van1991beëindigd.
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Conclusies:Sonia 'SweetPromise'op 'Moonlight','Moneyway'en'Multic'
gafeenhogereproduktiedanSoniaopeigenwortel.Nadeelvandezedrieonderstammenwaseenkorteretaklengteeneenlagertakgewicht.Dehogeproduktie
opdezeonderstammengingtenkostevandekwaliteit.DeproduktieenkwaliteitvanSoniaop 'Multic'zakteinhetlaatstekwartaalterugenzouineen
langereteeltnogverderterugkunnenzakken.Spektaculair 'Spekine',Sturtri
ennogtweeandereStur-onderstammenproduceerdenlangereenzwaardererozen
danhetgemiddelde.Deproduktieopdezeonderstammenwasvrijwelgelijkaan
deproduktievanSoniaopeigenwortel.
Rapportage:-Rapportnr.144:RoosSonia 'SweetPromise'opveertien
onderstammenenopeigenwortelgeteeldopsteenwol.
-Hogeproduktietenkostevankwaliteit,rozenonderstammenin
steenwolvergeleken.VakbladvoordeBloemisterij38(1991),
p.36-37.

Project28.MethodiekontwikkelingGebruikswaarde (ThemaGebruikswaarde)

Proefnummer: 2802-3 Invloed herkomst op kwaliteit

sortiment

Saintpaulia
Ing.H.Verberkt

Hetdoelvandeproefwasomteonderzoekenwatdeinvloedvandeherkomst
(teeltbedrijf)isopdekwaliteitvanhetSaintpaulia-sortiment.
IndesortimentsvergelijkingdiedoordeNTS-commissieSaintpauliainsamenwerkingmethetProefstationisuitgevoerdzijnallerassenopéén
Saintpauliabedrijfgeteeld.Derangschikkingvanderassenwasindemeeste
teeltenwelgelijk,maarvooreenmeeralgemeengeldendeuitspraakoverde
kwaliteitwaseenproefmetmeerdererassenvanmeerdereherkomstennoodzakelijk.Naaraanleidingvanderesultatenbehaaldindesortimentsvergelijking
zijnvijfrassengeselecteerddiemeerofmindergevoeligzoudenzijnvoor
transportendaarmeesmet.Onbeworteldestekkenvandezevijfrassenzijnop
éénbedrijfbeworteld.Navijfwekenzijndebeworteldestekkenverdeeldover
zesteeltbedrijven,waaronderookhetbedrijfwaardesortimentsvergelijking
isuitgevoerd.Deplantenzijnopdediversebedrijveninhetbestaandeteeltsysteemopgenomen.Erzijntweeproevenachterelkaaruitgevoerd:oppotweek17
enoppotweek27.Ophetmomentdatdeplantentienopenbloemenbevattenzijn,
perbedrijf,perras,driepartijenvanachtplantennaarhetProefstation
gebracht.Eénpartij (controle)isdirectindehoudbaarheidsruimtegeplaatst.
Detweeanderepartijenhebbeneentoetsbehandelingondergaanomdetransportgevoeligheid (smetgevoeligheid)snelengoedzichtbaartemaken.Voordeze
toetsbehandelingenzijnbloeiendeSaintpaulia'srespectievelijkéénentwee
wekenineendonkereruimtegeplaatstbij11Ceneenrvvan85-95%.Middels
eencijfer,dooreenpanel,enmiddelstellingenzijndeplantenbeoordeeldop
matevansmetveroorzaaktdoor Botrytis
cinerea.
Conclusies:InditonderzoekbleekdatdesmetgevoeligheidvanSaintpaulia's
verschiltperrasenperherkomst.Deraseffectenwarenechterveelgroterdan
deherkomsteffecten.Eenrasdatweinigsmetgevoeligwasbleekbijalle
herkomstenalsweinigsmetgevoelignaarvorentekomen.Smetgevoeligerassen
kwamenbijdemeesteherkomstenalssmetgevoelignaarvoren.Eriseen
paralleltetrekkentussendesortimentsvergelijking in1990/1991endit
onderzoek.Naaraanleidingvanditonderzoekisdeverwachtingnietdatde
smetgevoeligheidtussenderassensterkzalveranderenindiendesortimentsopplantingopeenanderbedrijfplaatsvindt.Welzalhoogstwaarschijnlijkhet
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niveauvansmetgevoeligheidhogerdanwellagerkunnenliggen.Desortimentsvergelijkingkandusopéénbedrijfblijvenplaatsvinden.Omeenjuiste
uitspraakoverderassentekunnendoenishetwelvanbelangdateenaantal
referentierasseninelkeopplantingmeegenomenwordt.Dereferentierassen
moeteneenbekendesmetgevoeligheidtenopzichtevanelkaarhebben.Uitvoorgaandonderzoekisgeblekendathetseizoenduidelijkinvloedheeftopde
hoeveelheidsmet-aantasting.Omeenjuisteuitspraaktekunnendoenzaldaarom
eennieuwrasminimaalinallevierseizoenenonderzochtmoetenzijn.

Project 30.Houdbaarheidsbepalendeproeven (ThemaKwaliteitscriteria)
Proefnummer: 3002-10 Waterbalans

sering
Ing.E.Ch.Sytsema-Kalkman

Doelwasnagaanonderwelkeomstandighedenthyllenindehoutvatenaanwezig
zijn.
Seringetakken (Syringavulgaris 'MmeFlorentStepman')zijnvoorbehandeldmet
water,HQS (hydroxychinolinesulfaat)ofpectinase.Eengedeeltevandetakken
isdaarnaindevaasgezetinwatermeteenwaterniveauop5cmof20cm.
Conclusies:Demeestethylvormingvondplaatsindetakkendiein5cmwater
hebbengestaan.VoorbehandelingmetHQSverminderdedethylvormingsterk.De
doorstroomsnelheiddoordestengelstukjesophetgrensvlakwater/luchtwasbij
dezebehandelinghetgrootstenhetvaaslevengemiddeldhetlangst.Verstoppingendoorthyllentradenvooralopindenieuw(vanaffebruari)gevormde
houtvaten;inveelminderemateindeouderehoutvaten.
VoorbehandelenmetHQSendetakkendiepinwaterzetteniseengoedemethode
omvoortijdigslapgaanhangenvandebloemtrossentegentegaan.
Project31.Toetsmethodenhoudbaarheid (ThemaKwaliteitscriteria)

Proefnummer: 3103-10 Zetmeelgehalte
kwaliteit

bij lelie als maat voor de

uitbloeiG.Slootweg

Hetdoelvandeproefisomnategaanofhetzetmeelgehaltevanlelieknoppen
eenmaatisvoorhetpercentageopenkomendeknoppenindevaas.
Inhetwinterseizoenvan1991-1992isonderzochtofhetzetmeelgehaltevan
bloemknoppenvanleliesophetmomentvanoogsteneenmaatisvoorhetaantal
knoppendatopenkomtalsdetakkenindevaasstaan.
Conclusies:Bijhetoptimaliserenvandezetmeelbepalingsmethodeisgebleken
datvriesdrogenvanhetknopmateriaaldebetrouwbaarsteresultatengeeft.
Vandecv's 'Apeldoorn'en'SunRay'isvaneenaantalpartijenvanverschillendeherkomstenhetzetmeelgehaltevangrotebloemknoppenenhetpercentage
openkomendeknoppenindevaasmetenzondervoorbehandelingentransportsimulatiebepaald.Bijbeidecultivarskwamengroteverschillentussenpartijenin
zetmeelgehalteenpercentageopenkomendeknoppenvoor.
Bij 'Apeldoorn'wasereencorrelatietussenzetmeelgehalteenopenkomenals
detakkendirectindevaasgezetwerden,ofnavoorbehandelingmetSTSeen
transportsimulatiekregen.Eentransportsimulatiezondervoorbehandelingmet
STSgafgeenverbandtezien.
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Bij 'SunRay'waserbijgeenvandebehandelingeneenverbandzichtbaar.
Erbleekbijbeidecultivarsgeencorrelatietussensuikergehalteenzetmeelgehaltevandeknoppentezijn.
Eenzetmeelbepalingbiedtweinigperspectievenvooreentoetsopkwaliteitbij
lelie.
33.Themabiologischebestrijding

PRINSnummer:3302.06 Waardplantgeschiktheid van diverse siergewassen voor de
roofwants Orius insidiosus
J.Tolsma
HetdoelvandeproefwashettoetsenvanOriusopwaardplantgeschiktheidbij
diversesiergewassen.
Deproefvondplaatsineengeconditioneerdekaswaarintwaalfkooienmet
plantenwerdengeplaatst.Perkooiwerden10Oriusen50tripsingebracht.Per
kooiwerdéénplantofééntakmetbloemknoppen,bloemenenbladeren
geplaatst.Maatregelenwerdengetroffenomverdrinkingen/ofontsnappingte
voorkomen.Deproefwerdindrie-vouduitgevoerdendriekeerherhaaldbijde
volgendegewassen:Alstroemeria,anjer,Begonia,Bouvardia,chrysant,Gerbera,
roos,Saintpaulia.Deproefwerduitgevoerdgedurendezeswekenvanaffebruari
totmaart1992.
Ineentweedeproefwerdendrieplantengecombineerdinéénkooigeplaatst.
Ookdezeproefisdriekeerherhaald.
Inverbandmetbeperkteruimtezijnbeideproevenintweegroepenverdeeld,
waardoordestatistischeverwerkingslechtseenbeperkteconclusietoelaat.
Conclusies:Uitdezetweeproevenkangeconcludeerdwordendatergoedewaardplantenzijnvoor Orius insidiosus.
Erwerdenopverschillendegewassen
redelijkveeleierengelegd,vooralopchrysant:20tot62eierenpertak;
Bouvardia21tot60eierenpertak.Anjerheelweinig:0tot10eierenper
tak.Ditgeeftaandatergroteverschillenzijninhetaantalgelegdeeieren.
Deeilegplaatsisnaarverhoudingvoorpotplantengunstigerdanvoorsnijbloemen.Voorpotplantengeldt,dattijdensdeteeltde Orius
insidiosus-populatie
zichbeterkanontwikkelen,doordatdeeilegookopjongegroeneplantedelen
geschiedt.Bijsnijbloemengeldt,datdeeierenhoofdzakelijkindebloem
wordengelegd.Debloemwordtreedsgeoogstvoordatde Orius
insidiosuspopulatievoldoendetotontwikkelingisgekomen.
Erkaneenrangordenaarwaardplantgeschiktheidvolgensdestatistischegegevenswordengemaaktintweegroepen,waarbijdeeerstgenoemdehetmeest
geschiktisendelaatstgenoemdeongeschiktis.
Devolgordeingroep1ischrysant,Saintpaulia,Gerbera,rooseningroep2
Bouvardia,Begonia,Alstroemeriaenanjer.

PRINSnummer:3303.05 Oriënterende proef biologische bestrijding van
mineervlieglarven
in de buitenteelt
van Gypsophila
paniculata en Carthamus met behulp van de sluipwesp
Diglyphus isaea
D.Krijger,M.Boogaard
Doelwasoriënterendonderzoeknaardemogelijkheidommineervlieglarven
indebuitenteeltvanGypsophilaenCarthamusbiologischtebestrijdenmetde
sluipwespDiglyphusisaea.
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Voordechemischebestrijdingvanmineervliegaantastingindebuitenteeltzijn
slechtsenkelemiddelenbeschikbaar.Opbasisvanhetmeerjarenplangewasbeschermingzalindetoekomsthetgebruikvanchemischemiddelenworden
beperkt.Eenmogelijkalternatiefkanbiologischebestrijdingzijnmetbehulp
vandesluipwespDiglyphusisaea.DeproefwerduitgevoerdopProeftuin
Rijnsburg.Hetproefveldhadeenoppervlaktevannetto120m2.Eenonbehandeld
eneenmetHostathion/Curamilbehandeldproefveldlagenopeenafstandvanca.
25metervanafhetproefveldmetbiologischebestrijding.Ophetproefveld
stondentevenseenaantalkooienvaninsektengaasmetalsdoeltetrachten
GypsophilaenCarthamusinsektenvrijoptekweken.Dezekooienwerdenookin
deproefbetrokken.Op11juniwerdindeGypsophilaplantendeeerste
rijpingsvraateneenkleinemijngevonden.Op16juniwerdenca.250sluipwespenuitgezet,tweeperm2.Op23en30juniwerdenvoordetweedeenderde
maalsluipwespenuitgezetbijdroogenwarmweer.Omdematevanparasitering
vasttestellenwerdenbladmonstersgenomenop23en30junien14en28juli
1992.Tijdensdeoogstwerdenuitdekooienbladmonstersverzameldomdeaantalleninsektenendeparasiteringvasttestellen.
Conclusies:UithetonderzoekopProeftuinRijnsburgblijktdatDiglyphussluipwespeneenhoogparasiteringspercentagekunnenbereiken,inGypsophila
van70tot96%eninCarthamusvan74tot75%.Vooralinhetbeginvande
proefkwamookinhetonbehandeldeveldeenhogematevanparasiteringvoor.
ZelfsinhetveldbehandeldmetdemiddelencombinatieHostathion/Curamilkwam
eenmaal16%parasiteringvoor.Nameerderebespuitingenwasinditveldniet
langersprakevanparasitering.Inbijnaallegaaskooientradparasiteringop
vanmineervlieglarven.Opvallendwashethogeaantalgeparasiteerdelarvenin
dekooienmetkleinemazen.Degeparasiteerdemineervlieglarvenzijninde
meestegevallenvrijgrootendatbetekentdattochgrotemijnenontstaandie
goedzichtbaarzijn.Ditkaneenprobleemzijnbijexportnaarbepaalde
landen.Wellichtdatbijaantonenvangeparasiteerdelarvenditeenopeningis
omexporttochmogelijktemaken. Deresultatenvandezeproefzijndermate
positiefdatvoortzettingvanditonderzoekopgrotereschaalgewenstlijkt,
waarbijookandereplagenenziektenwordenbetrokkenzoalsspintmijten,
trips,rupsenenmeeldauw.
Rapportage:Verslagproeven1991-1992vanVerenigingProeftuinRijnsburgen
Omstreken.
Project33.Houdbaarheidbeïnvloedendefactorenindeketen
Proefnummer:

3303-8 Voorbehandeling

met uitvloeiers

(PRINSnummer

4501.01)

Ing.E.Ch.Sytsema-Kalkman
Hetdoelvandeproefwashettoetsenvanmilieuvriendelijkevervangersvoor
Agral.
Debloemenzijnvoorbehandeldmetverschillendeconcentratiesvantweenieuwe
uitvloeiers,waarbijtervergelijkingdetakkenvoorbehandeldzijnmetAgral
enwater.Devoorbehandelingvondplaatsbij5en20Cgedurende24uur.Na
eentransportsimulatievan24uurbij15Czijndetakkenindevaasinwater
gezet.
Conclusies:HetismogelijkAgraltevervangenvooreenmilieuvriendelijker
uitvloeier.Eénvandegetoetsteuitvloeiersineenlageconcentratiekomt
hiervoorinaanmerking.Hogereconcentratiesvandezeuitvloeierenalle
gebruikteconcentratiesvandeandereuitvloeiergavenschadeindevormvan
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bladvergelingenbladval.
Proefnummer:

3305-2

Invloed

verpakkingsmateriaal

op de kwaliteit

van Begonia
Ing.H.Verberkt

Hetdoelvandeproefisomnategaanwatdeinvloedisvaningebruikzijnde
verpakkingsmaterialenopdekwaliteitenhoudbaarheidvanonbelichteen
belichteBegonia's.
Inditonderzoekzijnplanten,verpaktindriefoliehoezen,éénpapierenhoes
enonverpakteplantenmetelkaarvergeleken.Hetverschiltussende
foliehoezenbetrofdematevanperforatie:geenperforatie,2 x 6 gatenper
hoes (-gelogd)enminiperforatie.Depapierenhoesliepietssmallertoe,
waardoordeplantonderinietsstrakkeromslotenwerd.Elkepapierenhoeswas
voorzienvan2 x 2 gaten.Hetonderzoekisuitgevoerdmetonbelichteen
belichteplantenvantweecultivars,namelijk 'Renaissance'en'Rosanna'.De
plantenhebbeneentransportsimulatieondergaanvannul,zevenentwaalf
dagen.Nadetransportsimulatieszijndeplantenindehoudbaarheidsruimte
geplaatst.
Conclusies:DoorBegoniaaanvullendtebelichtenmet6W/m2P.A.R.namdeuitwendigekwaliteitsterktoe.Dituittezichineenvollereplantmetmeer
scheutenenmeerbloemenenknoppen.Ombeschadigingentijdenshettransport
zoveelmogelijktevoorkomenmoetenbegonia'sverpaktworden.Verpakkingenmet
weinigluchtuitwisselingtenopzichtevanverpakkingenmetveelluchtuitwisselinglatenverschilleninmatevanuitdrogingenmatevanBotrytis-aantasting
aanhetbladzien.Vandeonderzochteverpakkingennaminonderstaande
volgordedematevanuitdrogingtijdenshettransporttoe:foliehoeszonder
perforatie,foliehoesmetgaten (gelogd),foliehoesmetmini-perforatieende
papierenhoes.DaarentegennamdematevanBotrytis-aantastingaanhetblad
af.Bijeenkortetransportduur (zevendagen)waszoweldematevanuitdroging
alsdematevanBotrytis-aantastingaanhetbladgeringerdanbijeenlange
transportduur (twaalfdagen).BijbelichteBegonianamdematevanuitdroging
sterkertoedanbijdeonbelichteplanten.Eenmogelijkeverklaringhiervoor
iseensterkereverdampingvanbelichteplantendooreengroterbladoppervlak
en/ofeenanderverdampingsregime tenopzichtevanonbelichteplanten.Bijde
foliehoezenmetminiperforatiebleekdeperforatievanbuitennaarbinnen
aangebrachttezijn.Hierdoorontstaanvrijscherpebramenaandebinnenkant
vandehoes,dietotbeschadigingenkunnenleiden.Geadviseerdwordtdebramen
vandeperforatieaandebuitenkantvandehoezentehouden.Tenaanzienvan
deuitval,bloem-enknopvalentenaanzienvanhetstandcijfertijdensde
uitbloeizijn,behoudensdebladschade,geenduidelijkeverschillengeconstateerdtussendediverseverpakkingen.
Rapportage :*VakbladvoordeBloemisterijnr.48 (1991):Welkeverpakking
pasthetbestbijBegonia's?
*Rapport125:Invloedverpakkingsmateriaalopdekwaliteitvan
Begonia.
Proefnummer:

3305-6 Ethyleengevoeligheid

Hibiscus
G.Slootweg

Doelwashetaantonenofeerderaangetoondeverschilleninknopvalonder
invloedvandonkerenethyleen,veroorzaaktwordendoorcultivarverschillenof
doorverschilleningevoeligheidtussenknopstadia.

66

Hibiscusrosa-sinensis 'Paramaribo','Rosalie','Nairobi'en 'Sinensis'zijn
onderzochtopdegevoeligheidvoorverschillendeconcentratiesethyleeninde
afzetfase.Ookheteffectvanroodlichttijdensdebegassingisonderzocht.
Conclusies:Erblijkteenverschilingevoeligheidtussendecultivarste
bestaan,datzichuitinverschillenindematevanknopval.'Paramaribo'is
deminstgevoelige,deanderecultivarszijnveelgevoeliger.Onderinvloed
vanethyleenblijkendegrootsteknoppenheteerstaftevallen,dekleine
zijnhetminstgevoelig.Slechtelichtconditiesveroorzakenechterdemeeste
knopvalvandekleineknoppen.EenethyleenbegassingisdusvoorHibiscus
ongeschiktalstoetsoptransportgevoeligheid.Degevoeligheidvoorethyleen
blijktbepaaldtewordendoordegevoeligheidvanhetabscissielaagjenet
onderdeknop.Roodlichttijdensdeethyleenbegassingblijktdeknopvalniet
tebeïnvloeden.
Proefnummer:

3309-2 Licht afharden

bij Ficus benjamina

'Starlight'

Ing.G.Mulderij,Ing.A.Bulle
Hetdoelvandeproefwasnategaanofenzojainhoeverrebladvalenbladnecrose (ontstaantijdensofdoortransporteneenlagelichtintensiteit inde
naoogstfase)voorkomenofverminderdkunnenworden,dooraanheteindevande
teeltzwaarderteschermen.
ErisgebruikgemaaktvanFicusbenjamina 'Starlight'-plantendieafkomstig
warenuitproef1406-7(Zomerklimaatbijbladplanten).Bijproef1406-7
stondendeplantenbijverschillendeschermstrategieën.Dezewaren:ongeschermd,schermenvanaf600W/m2enschermenvanaf300W/m2.Dezeschermbehandelingenwarengecombineerdmetwelofnietvernevelen.Drieenzeswekenvoor
heteindevandeteelt(week36)zijndeplantenomgezetnaareenafdelingmet
eenandereschermstrategie (meerofminderschermen)waardoorplantenaanhet
eindvandeteeltminderofmeerlichtkregen.Vanafweek36hebbendeplanten
eentransportsimulatiegehadenzijndaarnaineenhoudbaarheidsruimtegezet.
Decontroleplantenzijndirectindehoudbaarheidsruimte gezet.Deplanten
kregen(naeenbeoordelingopbladval)leidingwaternaarbehoeftemethet
eb/vloedsysteem.Deproefisintweeherhalingenuitgevoerd.Perproefveldje
zijndrieplantengebruikt,allewaarnemingenzijnsteedsaanditgroepjevan
drieplantengedaan.Deplantenzijngedurendeachtwekenbeoordeeld.
Conclusies:Doordetransportsimulatiewaseraanzienlijkmeerbladvalen
bladverbruining.Hetafhardenvanplanten,doorzedrieofzeswekenvoorhet
eindevandeteeltineenzwaardergeschermdeafdelingteplaatsen,hadinde
meestegevalleneennegatiefeffectopdehoudbaarheid.Alleenbijplantendie
zeswekenvoorheteindevandeteeltomgezetwarenvanlichtschermen(600
W/m2)naarzwaarschermen(300W/m2)bleekheteffectvanhetafhardennaar
verwachting (positief)tezijn.Hetisonduidelijkhoeditverklaardkan
worden.Plantenuitafdelingenwaarinnietwerdverneveldtijdensdeteelt
verschildennatransportweiniginhoudbaarheidvannietgetransporteerde
(controle-)planten.Plantenuitafdelingenwaarinwelwerdverneveldwarenna
transportaanzienlijkslechter (meerbladvalenmeerbladverbruining).

67

34.ThemaFysischeenchemischebestrijding
PRINSnuwmer: 3404.04 Onderzoek naar de epidemiologie
en bestrijding
schimmel Nectria radicicola
bij Cyclamen

van de
Ing.J.J.Amsing

Hetdoelvandeproefwasominzichtteverkrijgenin:
1.Groeicurvevanmyceliuminrelatietotdetemperatuur
2.Ziekteverloop inrelatietotdeinoculumdichtheid
3.Effectiviteitenfytotoxiciteitvanfungiciden
Inhetkadervanditonderzoekzijnin1991en1992eengrootaantalproeven
uitgevoerd.Demyceliumgroeivan N. radicicola is in vitro bepaaldbij6,10,
15,20,25,30en35°C(drieproeven).BijverspeendeCyclamenisdeinvloed
onderzochtvanverschillendeinoculumdichtheden(5-5xl07 sporenperplantje)
endaarnaastookheteffectvandeinoculatiemethode (dompelen,injecterenen
aangieten).
Ineeninvitro-proefisheteffectonderzochtvan100ppmwerkzamestofvan
DaconilM,Liro-folpet,EupareenM,Benlate,Rizolex,Rocket,Rovralen
Sporgon.Inde in vivo-proevenzijndevolgendefungicidengetoetst:Daconil
M,Liro-folpet,EupareenM,Benlate,Delsene,Rizolex,Rocket,SporgonenBAS
49005F.VanDaconilM (0,2%)enSporgon(0,05%,0,1%en0,2%)isdepreventieveencuratievewerkingonderzocht.Vandeoverigemiddelenisalleende
preventievewerkinggetoetst.Ditonderzoekheeftbijverschillende
inoculumdichthedenplaatsgevondenenbijverspeendeenopgepotteCyclamen.
Hetfytotoxiciteitsonderzoekvondplaatsinhetvoorjaarendezomeren
speeldezichafindeverspeen-enoppotfase.Hetgingomdefungiciden
DaconilM,Delsene,Liro-folpet,BAS49005FenSporgon.Defungicidenzijn
éénofmeerkerentoegediend.
Conclusies:
1. N. radicicola iseenkoudebehoeftigeschimmel.Deoptimaletemperatuur
voordemyceliumgroeiis20-21C.
2.Knolsymptomenindevormvanbruinevlekjeszijnhetmeestkarakteristieke
symptoom.
3.Hoehogerdeinoculumdichtheid,hoeernstigerdeaantasting.
4.VerspeendeCyclamenzijnzeervatbaarenlijkenvatbaarderdanopgepotte
Cyclamen.Vijftigsporenperverspeendeplantwarenvoldoendeomeenaantastingteveroorzaken.
5.Deinoculatiemethodeheeftgroteinvloedopdeaantasting.Injecterenwas
hetminstsuccesvol.Aangietenvansporenopdepotkluitwasbeter,
terwijldompelenvanhetverspeenbarekluitjeineensporensuspensietot
dehoogsteknolaantastingleidde.
6.Eenaantastinggaatnietaltijdgepaardmetbovengrondsesymptomen.
7.Hoehogerdeinoculumdichtheid,hoegeringerdebestrijding.
8.Deenigegoedtoepasbarefungicidenzijn0,2%DaconilMen0,1%Sporgon.
Depreventieveencuratievebestrijdingseffectenzijnvanbeidemiddelen
evengoed.Deoverigemiddelenofconcentratieszijnmindereffectiefof
fytotoxisch.
9. N. radicicola isresistenttegenBenlateenDelsene(benzimidazolen).
10.VerspeendeCyclamenzijngevoeligervoorfungicidendanopgepotte
Cyclamen.Indeverspeenfasedienthetaantalbehandelingenbijvoorkeur
totééntewordenbeperkt.Indeoppotfasezijnmeerbehandelingenmogelijk.Dezaaifaseisvermoedelijknoggevoeliger.
11.Inhetvoorjaarisdegevoeligheidvoorfungicidengroterdanindezomer.
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Indewinterisdegevoeligheidvermoedelijknoggroter.
12.Decuratievebestrijdingmoettijdigwordeningezet.Plantenmetbovengrondsesymptomenmoetenalsverlorenwordenbeschouwd.
Rapportage:-Sporgonbiedtbesteperspectieven:NectriabijCyclamen.
VakbladvoordeBloemisterij35,p.44-45.

Project 34.Calamiteiten

Proefnummer: 3408-1 Onderzoek naar de pathogeniteit
Cylindrocladium spathiphylli
Spathiphyllum

van de schimmels
en Phytophthora bij
Ing.J.J.Amsing

HetdoelvanhetonderzoekisomnategaaninhoeverrePhytophthoraen
PythiumprimairepathogenenzijnvoorSpathiphyllum.
Deproefbestonduitzesbehandelingen:éénonbesmetteenvijfmetverschillendeschimmelsbesmettebehandelingen.Onderzochtzijnéénisolaatvan C.
spathiphylli
en Pythium endrieisolatenvan Phytophthora. Omwelkesoorten
Phytophthora en Pythium hetging,wasnietbekend.Zeswekennahetoppotten
zijndeplantengeïnoculeerd.Inelkepotzijnééntottweemiljoenstukjes
schimmeldradenaangebracht.Hetonderzoekisuitgevoerdmetdecultivars'Mauna
Loa'en'Petite'.Daarvanstondenerrespectievelijkvierentweeineenpot.
Elkebehandelingbestonduit48pottenpercultivar.Gedurendedeproefperiode
van12/12/90-14/4/91wasdegerealiseerdeetmaaltemperatuurgemiddeld21,1C.
Conclusies:
- Cylindrocladium
spathiphylli
en Phytophthora zijnprimairepathogenenvoorde
onderzochteSpathiphyllum-cultivars. Phytophthora waswelminderagressief
dan C. spathiphylli.
C. spathiphylli
tasttedeplanteneerderaanenvoor
100%,terwijl Phytophthora opeenmaximaleaantastingvan42%uitkwam.
Pythium veroorzaaktegeenaantastingenisduseensecundairpathogeen.
-Opbasisvaneenaantalkenmerkendesymptoomverschillenkunnen C.
spathiphylli
en Phytophthora goedvanelkaarwordenonderscheiden:
*Hetmeestkarakteristiekeverschilistevindeninhetinwendigevande
plantvoet.Zodradeeerstebovengrondsesymptomenvan Phytophthora
verschijnen,zijndevaatbundelsindeplantvoetalbruinverkleurd. C.
spathiphylli
veroorzaaktdaarentegennauwelijksofgeeninwendigbruine
plantvoeten.
*Bij C. spathiphylli
vertoneneerstedebuitenste,dusdeoudstebladeren
syptomen,daarnasteedsjongerebladeren.Hetgroeipuntverwelkthet
laatst.Bij Phytophthora isdezevolgordevolkomenwillekeurig.
Rapportage:VakbladvoordeBloemisterij46:Duidelijkonderscheidtussen
CylindrocladiumenPhytophthora.
Project35.Evaluatieproduktiemethoden (ThemaEconomie)
Proefnummer:3501-5Bedrijfsvergelijkingpotplantenbedrijven (minder
gespecialiseerd)
Ir.J.Benninga,Ing.K.Uitermark
Hetdoelvandeproefwashetkunnenverklarenvanverschilleninopbrengsten
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perweekm.
Aanleidingvoorbedrijfsvergelijkendonderzoekzijndegroteverschillenin
bedrijfsresultatentussenpotplantenbedrijven.Doorbedrijfsvergelijkendonderzoekkunnendeoorzakenvandezeverschillenwordenopgespoord.Deverschillen
innetto-bedrijfsresultaatwordenvooreenzeergrootdeelbepaalddoorde
verschilleninopbrengsten(OprelenBenninga1985).
Degroepvantweeëndertigdeelnemendebedrijventeeldeinbelangrijkemate
kleinbladigeFicus-cultivars.Ditonderzoeksdeelomvathetgehelebedrijf.Dit
betekentdatookanderedankleinbadigeFicus-cultivarsinbeschouwingzijn
genomen.
„
Conclusies:Degemiddeldeopbrengstperweekm vandebesteendeslechtste
groepbedrijvenliepuiteenvanf2,73tot1,37.
Dearbeidsinzetperm heefteenpositievesamenhangmetdeopbrengstper
weekm eneennegatievemetdeopbrengstperuur.Eenpositieveinvloedopde
opbrengstperweekm heeftvooralhetteeltsysteem (betonvloermeteb/vloedwatergift).Deorganisatorischeruimtebenuttinghangtnegatiefsamenmethet
aantaloverigeteeltennaastFicusbeniamina'Exotica',maarnietmetde
arbeidsinzetendeopbrengstperweekm .Deoverigeteeltenleverengemiddeld
eenhogereopbrengstop,zodatdaardoordelagereruimtebenuttingwordtgecompenseerd.
Hetonderzoekheefteenaantalaanbevelingenopgeleverdwelkeinhetrapport
staanvermeld.
Rapportage:Rapport131BedrijfsvergelijkingFicus.Deel3:Bio-economische
analyseopbedrijfsniveau
Project 37.Interactietussenplantenbelager (ThemaGewasbescherming)
Proefnummer: 3704-1

Invloed van inoculumdichtheid,
substraat
op het optreden van Gnomonia radicicola
sp. bij roos. (PRINSnummer 3203.01)

en
drainrichting
en Phytophthora
Ing.J.J.Amsing

Hetonderzoekmetdeschimmels Gnomonia radicicola en Phytophthora sp. hadtot
doelinzichttekrijgenin:
a.Relatietussendetemperatuurendegroeiinvitro.
b.Relatietussenenerzijdsdeinoculumdichtheidvan G. radicicola enhettijdstipvaninoculatievan Phytophthora sp. enanderzijdshetoptredenvan
symptomen.
c.Invloedvanhetsoortsubstraatophetoptredenvanwortelrot.
d.Invloedvandedrainrichtingopdeverspreidingvanbeideschimmels.
e.Relatietussenwortelrotendebovengrondsegewasproduktie.
f.Aardvandeonder-enbovengrondsesymptomen.
g.Oriënterendebestrijding.
Deproefisuitgevoerdin134cmlangegoten.Hierinbevondenzichsteenwolmattenofcontainersmetgrond.Op2mei1991zijninelkegootzesrozenstekken,
cultivar 'Kiss',geplant.Metdruppelaarszijnzevanvoedingsoplossingvoorzien.Degotendraineerdennaaréénkantaf.Hetdrainwaterwerdnietgerecirculeerd.Driewekennahetplantenisergeïnoculeerdmetmyceliumdeeltjesof
cfu's (=kolonievormendeeenheid).Insteenwolzijnperstek103of106cfu's
aangebrachtenindegrondalleen106deeltjes.Achterafbleekdatbij
Phytophthora sp. hetgebruikvanmyceliumdeeltjesgeengoedeuitgangssituatie
was.Slechtseenenkelerooswerdaangetast.Innovemberwerddehelftvanhet
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deelmet Phytophthora sp. vervangendoornieuwerozenstekken,cultivar
'Escimo'.Deinoculatieszijnnuuitgevoerdmetzoösporen,watbovendienop
verschillendetijdstippentenopzichtevanhetplantenisgebeurd.Innovember
endecemberisereenoriënterendebestrijdinguitgevoerd. G. radicicola is
bestredenmet0,05%Baycoren0,05%Sporgon,terwijltegen Phytophthora sp. een
niettoegelaten,experimenteelmiddelisgebruikt.Deproevenzijnop31
januari1992afgesloten.
Conclusies:
a. Optimalegroeitemperatuurvanhetmyceliuminvitro.Dezeisvoor G.
radicicola 21-23°Cenvoor Phtytophthora
sp. 23-25°C.
bl.Inoculumdichtheid.Hoemeermyceliumdeeltjesofcfu'servan G.
radicicola
werdengebruikt,hoeeerderdebovengrondsesymptomentevoorschijnkwamen.
Bij106cfu's/plantwasdatna3,5maandhetgevalenbij103cfu's/plant
na7maanden.
b2.Inoculatietijdstip.Nainoculatiemetzoösporenvan Phytophthora sp. duurde
hettweewekenvoordatdewortelsonderdesteenwolmattenzichtbaarwaren
aangetast.Afhankelijkvanhettijdstipvaninoculatieontstondenertwee
totvierwekenlaterbovengrondsesymptomen.
c. Substraat.Insteenwolveroorzaaktenbeideschimmelswortelrot,hetgeentot
bovengrondsesymptomenleidde.Ingrondveroorzaaktealleen G.
radicicola
aangetastewortels.Ditgingechternognietgepaardmetbovengrondse
symptomen.
d. Drainrichting.Beideschimmelswerdenindedrainrichtingverspreid,maar
nietindetegenovergestelderichting,tenzijdewortelsvandegeïnoculeerdeenniet-geïnoculeerdeplantenmetelkaarincontactkwamen.
e. Bovengrondsegewasproduktie.Beideschimmelshaddeneenzeersterkebovengrondseproduktieverminderingtotgevolg.Zoproduceerdenindecemberde
rozen,diedoor G. radicicola warenaangetast,86%minderbloemendande
onbesmetterozen.
f. Symptomen.Opgrondvanonder-enbovengrondsesymptomenzijnbeide
schimmelszeermoeilijkvanelkaarteonderscheiden.Daarvoorzijnisolatiesnodigofmicroscopischonderzoekvandewortels.Deaangetastewortels
zijnbruinvankleur.Bovengrondsontstaatbladvergelingen-verbruining,
gevolgddoorbladvaleneensterkegroeivermindering.Somstreedtook
verwelkingop.
g. Oriënterendebestrijding.Tegen G. radicicola lijktSporgonbetereperspectieventebiedendanBaycor,terwijlhetexperimentelemiddeltegen
Phytophthora sp. effectieflijkt.
Rapportage:Meerduidelijkheidoverwortelrot: Gnomonia en Phytophthora inroos
onderzocht.VakbladvoordeBloemisterij32,p.26-29.

Proefnummer: 3705-3 Schadegevoeligheid van Alstroemeria in relatie
begindichtheid van Pratylenchus
bolivianus
(PRINSnummer 3209.01)

tot de
Ing.J.J.Amsing

Hetdoelvandeproefwasomnategaanhoeveelwortellesieaaltjeserminimaal
bijhetbeginvandeteeltnodigzijnomgewasschadeteveroorzaken;watde
aardvandeschadeisenhoegrootdeschadeisinrelatietotdebegindichtheidvan P. bolivianus.
Ookmoetditonderzoekinformatieopleverenmetbetrekkingtotdepopulatie-ontwikkelingvan P.
bolivianus.
Beginmaart1990zijnaaltjesvrijeweefselkweekplantenvanAlstroemeria
'Jubilee'opgepotin17liter-containers.Dezeerlichtezavelgrondwasbesmet
metvierbegindichtheden,namelijk0,24,119en468 P. bolivianus per100ml
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grond.Inhetschadelijkheidsgedeeltezijnopiedereoogstdagdebloemengeteld
engewogen.Vanaffebruari1991isookdelengtevandebloemstelengemeten.
Ditgedeelteisinachtvouduitgevoerdmetviercontainersperherhaling.
Depopulatie-ontwikkeling isbepaalddoormiddelvanbemonsteringen.Opelk
bernonsteringstijdstipzijnvanelkebegindichtheidvijfcontainersafzonderlijk
onderzochtopdeaanwezigheidvanP. bolivianus indegrond,defijnerewortels
endestengelvoeten.Deinvloedvandeaantastingenopdewortelontwikkelingis
onderzochtdoordeversewortelgewichtenvandebemonsterdeplantentebepalen.
Gedurendedeproefperiodevantweejaarisnietkunstmatigbelichtenwasde
kasluchttemperatuurgemiddeld16,7C.
Conclusies:
a.Alstroemeria'Jubilee'iseenuitstekendewaardplant.Ondankshetgolvende
karaktervandeaaltjespopulatiesvertoondendepopulatie-ontwikkelingenvan
P. bolivianus eenstijgendelijn.Vanaféénjaarnahetoppottenwerdenbij
dedriebesmettebegindichthedensteedsgemiddeldmeerdan10.000P.
bolivianus per10gfijnewortelsgevonden.Natweejaarwarenerper10g
fijnewortels19.000-25.000P. bolivianus aanwezigenwasdegrondbesmet
met300-1.300P.öoIivianus/100mlgrond.
b.Devermeerderingisomgekeerdevenredigmetdebegindichtheid
Bijdebegindichtheidvan24P. bolivianus/100 mlgrondbedroegdevermeerderingnatweejaar97keerenbijdebegindichtheidvan119en468P.
boIivianus/100mlgrondresp.24en3,4keer.
c.P. bolivianus iszeerschadelijkvoordewortelproduktie.
Bijdehoogstebegindichtheidbegondewortelproduktienaéénjaartestagneren.Natweejaarresulteerdedittenopzichtevandeonbesmettebehandelingineen75%lagerverswortelgewicht.Bijdetweelagerebesmettebegindichthedennamhetversewortelgewichtpasaanheteindevanhettweedejaar
af.Ditgewichtwastoen18-23%lager.
d.P. bolivianus iszeerschadelijkvoordebloemproduktie.
Dekwalitatievebloemproduktiewasvoorheteerstinhettweedejaarlager,
terwijldekwaliteitalvanafhetbegindoorallebesmettebegindichtheden
negatiefwerdbeïnvloed.Hoehogerdebegindichtheid,hoegroterdeschade.
Natweejaarwashetaantalbloementenopzichtevandeonbesmettebegindichtheidafgenomenmet8-17%enwashetgewichtperbloem16-22%lager.De
lengtevandebloemstelenwas10-13%minderenhetgewichtper10cmbloemsteel10-17%.
e.Deschadedrempelislagerdan24P.boIivianus/100mlgrond.Debegindichtheidvan24P. bolivianus per100mlgrondwasdelaagstonderzochtebegindichtheid.Ookdezebegindichtheidheeftkwantitatieveenkwalitatieve
schadeveroorzaakt.Derhalveligtdeschadedrempelbijminderdan24P.
bolivianus per100mlgrondbijhetbeginvandeteelt.
Rapportage:WortellesieaaltjekanAlstroemeriagevoeligraken:onderzoekschade
dooraaltje Pratylenchus
bolivianus. VakbladvoordeBloemisterij
47,p.36-37.
Proefnummer: 3706-03 Onderzoek naar de schadegevoeligheid
steenwol, voor het wortellesieaaltje

van roos, geteeld
in
Pratylenchus
vulnus
Ing.J.J.Amsing

Doel:a.Verkrijgenvaninzichtindepopulatie-ontwikkelingvanP. vulnus in
dewortelsendevoedingsoplossing,
b.Nagaaninwelkematedebloemproduktiewordtbeïnvloeddoorde
aanwezigheidvanP.vulnusindewortels.
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Beideaspectenzijnonderzochtinrelatietotdehoogtevandebeginbesmetting
met P. vulnus.
Deproefisuitgevoerdineengootje/broodje-systeem,datbestonduitzestien
goten.Elkegootwasaangeslotenopeenapartetankmeteenrecirculerende
voedingsoplossing,dienietwerdontsmet.Indegotenstondenachttienstentlingen,cultivar 'Motrea'op'Inermis'.
Driewekennahetplantenzijndeinoculatiesmet P. vulnus uitgevoerd.Aan
weerszijdenvanelksteenwolblokjeis25mlaaltjessuspensieindestèenwolmat
gegoten.Afhankelijkvandebehandelingbevattedesuspensie0,20,100en500
P. vulnus. Omdepopulatie-ontwikkelingtekunnenvolgen,zijndetanksomde
vijfwekenbemonsterdendeplantenomdetienweken.Deproefisinvierherhalingenuitgevoerdenduurdevanmei1990totenmetseptember1991.Omde
schadegevoeligheidvasttekunnenstellen,isgedurendedezeperiodedebloemproduktievastgelegd:aantalgeoogstebloemenengewichtvandezebloemen.
Conclusies:
a.Hetwortellesieaaltje P. vulnus kanbijrozen,geteeldinsteenwol,tothoge
populatiesuitgroeien.
Indeproefwerdendemaximaindewortelsendevoedingsoplossingenbereikt
tussende20 en30 weeknahetinoculeren.Daarnanamendepopulatieszeer
sterkaf.Deredendaarvankonindezeproefnietwordenachterhaald.
b.Dezeproefheeftaangetoonddat P. vulnus schadekanveroorzakenbijrozen,
geteeldinsteenwol.
Kwantitatiefgezienwerdalleenbijdebehandelingmet500P.vulnusper
plantschadeondervonden.Bovendienwasdatalleenhetgevalinheteerste
kwartaal,volgendophetkwartaalwaarindeaaltjespopulatieshunmaxima
bereikten.Tenopzichtevandeonbesmettebehandelingwerdenerbijdeze
behandelingtoen23%minderbloemengeoogst.
InkwalitatiefopzichtveroorzaaktenallemetP. vulnus besmettebehandelingenschade.Ditwasalleenhetgevalindeeerstetweekwartalen,volgendop
hetkwartaalwaarindeaaltjespopulatieshunmaximabereikten.Tenopzichte
vandeonbesmettebehandelingwashetgewichtperbloemtakmet5-15%afgenomen.DeafnamewasgroternaarmatedebeginbesmettingmetP.vulnushoger
was.
Rapportage:-Aaltjeszijnbijroosinsteenwolnietzondergevaar.Vakblad
voordeBloemisterij24,p.30-31.
-Rapportno.141:Onderzoeknaardeschadegevoeligheidvanroos,
geteeldinsteenwol,voorhetwortellesieaaltje Pratylenchus

vulnus
Opmerking:Inhetartikelstaanverkeerdegetallen.Eenrectificatievanhet
artikelstaatinhetrapportvermeld.
Project38.Biologischebestrijding (ThemaGewasbescherming)

Proefnummer: 3801-5 Biologische
insidiosus

bestrijding van Calif omis che trips met Orius
op chrysant
Dr.Ir.J.J.Fransen

Hetdoelvandeproefisomnategaanofderoofwants Orius
insidiosus
perspectievenbiedtalsnatuurlijkevijandvanCalifornischetripsinchrysanten.
Tweekassenvanelk100m werdeningerichtmetzesrijenvanviervakkenmet
66planten.Ineencompartimentwerddegevoeligecultivar 'PinkPompon'aange-
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plant,inhetanderecompartimentdetrips-resistentecultivar 'D-Mark'.Inelk
compartimentwerdentweerijenmeteentotaalvanachtvakkenonbehandeld
gelaten.Indeoverigevierrijenwerdeninviercentralevakkenééntripsper
tweeplantenlosgelatenenlateréén OrLus roofwantsperplant.Indeomliggendetwaalfvakkenwerdeerstééntripsperelfplantenlosgelatenennatwee
wekenéén Orius perelfplanten.Inhetgeheelzijnervierkeerroofwantsen
losgelaten.Gedurendedeteeltwerdeneensperweekdeaantallenplantenmet
trips-schadegenoteerdendevangplatenvervangen.Aanheteindvanhetexperimentwerdenmonstersvandebloemengespoeldin50%alcoholendeaantallen
tripsenenroofwantsengeteld.Tripsschadeopbladerenwerdmetbehulpvan
beeldanalysegekwantificeerd.
Conclusies :Hetgemiddeldepercentageaangetasteplantenbedroegvoorde
onbhandeldevakkenmet 'PinkPompon'90%envoordeonbehandeldevakkenmet
'D-Mark'30-50%.Hetgemiddeldepercentageaangetasteplantenindevakkenmet
hogeaantallentripsenroofwantsenbedroeg5-10%voor 'PinkPompon'en0-5%
voor 'D-Mark'.Indevakkenmetminderroofwantsenbreiddedeschadezichin
hetbeginvandeteeltweluit,maaraanheteindevandeteeltwashetniveau
gedaaldtotonder10%.Dehoeveelheidschadeopdebladerenwasminderinde
vakkenwaar Orius insidiosus wasuitgezetinvergelijkmetdehoeveelheid
schadeopbladerenuitdeonbehandeldevakken.DebestrijdingvanCalifornische
tripsmetOrius insidiosus indemeerresistentecultivar 'D-Mark'verliepzeer
succesvol.
Rapportage:-VakbladvoordeBloemisterij40,p.42
-MededelingenvandeFaculteitvanLandbouwwetenschappen,
RijksuniversiteitGent:57/2b,p.479

Proefnummer: 3810-1 Biologische bestrijding van varenrouwmuglarven
(Sciaridae)
met behulp van insektenparasitaire
aaltjes
(Steinernema
feltiae)
M.Boogaard
Doelwasnagaanofinsektenparasitaireaaltjesvarenrouwmuglarvenparasiteren
enwathetbestrijdingseffectisvandrieverschillendeconcentratiesaaltjes.
Hetonderzoekwerduitgevoerdvanjunitotenmetnovember1991.Varenrouwmuggenzijnkleinezwart-grijzemugjes.Delarvenzijncrème-witmeteenzwarte
kopenwordenookwelsciaralarvengenoemd.Delarvenkunnenveelschadeaanrichtenindaarvoorgevoeligegewassen,meestalzaaibakjes,stekkenenjonge
plantenvanvelegewassen.Onderbepaaldevoorwaardenisbiologischebestrijdingvanvarenrouwmuglarvenmogelijkmetinsektenparasitaireaaltjes
(Steinernemafeltiae).Hetonderzoekwerduitgevoerdmetanjerstekken('White
Sim')opgepotin12cm-pottenmeteb/vloedpotgrond.Pereb/vloedtafel(6m2)
werden70varenrouwmuggenuitgezetvandesoortBradysiapaupera.Gedurendede
proefwerdzevenmaaleenbehandelingmetaaltjesuitgevoerdinvierconcentraties,Onbehandeld,500.000aaltjesperm2,250.000aaltjesperm2en1.000.000
aaltjesperm2.Devarenrouwmugpopulatiewerdgevolgdmetgelevangplatendie
elkeweektweemaalwerdengeteld.Deaaltjeswerdenmeteengietertoegediend.
Deaaltjesdieopdetafelkwamenwerdeninheteb/vloedsysteemgespoeld.Later
werdenwatermonstersgenomenomhetaantalaaltjesindetanksvasttestellen.
Conclusies:Uithetonderzoekblijktdatinsektenparasitaireaaltjesdelarven
vanvarenrouwmuggenparasiteren.Dematevanparasiteringisechternietaltijd
hooggenoegombetrouwbareverschillenaantetonen.Delagereactiviteitvan
deaaltjesinjulienaugustusisvermoedelijkveroorzaaktdoordehogepotgrondtemperatuur.Boven27 Cwordendeaaltjesminderactief,dematevan
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parasiteringwaslager.Inseptember,oktoberennovemberwasdetemperatuur
gematigderenkoneenbetrouwbaarbestrijdingseffectwordenbereikt.Tussende
aaltjesbehandelingenwerdengeenbetrouwbareverschillengevonden.Ingeparasiteerdevarenrouwmuglarvenwerdensomsveletientallenaaltjesgevonden.De
aaltjeskunnenondergunstigeomstandighedenvijftotzeswekenindetanksvan
hetbevloeiingssysteemoverleven.
Rapportage:-ArtikelVakbladvoordeBloemisterij,nr25,1992.
Heidelberg,ColloquiumonInvertebratePathology,Societyof
InvertebratePathology,Proceedings,augustus1992(Fransen,
Boogaard,Westerman)
Project39.Fysischeenchemischebestrijdingvanziektenenplagen
(ThemaOptimaliseringteelt)
Proefnummer: 3901-5 Bestrijding

Cyclamenmijt

(Phytonemus pallidus)

in Cyclamen

M.Boogaard
HetdoelvanhetonderzoekwasinformatieteverkrijgenoverhetbestrijdingseffectopCyclamenmijtvantweetoegelateninsekticiden/acariciden,twee
insektengroeiregulatoreneneenexperimenteelinsekticide/acaricide.
Deproefwerduitgevoerdmetzesbehandelingeninviervoud.
DeCyclamenwarenopmomentvanstartenvandeproefinknopstadium,deknoppen
terhoogtevandebladeren.
AlleCyclamenwerdenmetCyclamenmijtengeïnfecteerd.
Twaalfdagennainfectiewarendeeersteduidelijkekenmerkenvanmijtschade
zichtbaar.Overeenperiodevantweemaandenwerdenvierbespuitingenmetde
middelenuitgevoerd.
Conclusies:Navierbespuitingenmetdemiddelendaaldehetgemiddeldaantal
levendemijtenindemetVertimecbehandeldeplantenhetsterksttotgemiddeld
0,5mijtperknop.Indeonbehandeldeplantenkwamenopdatmomentgemiddeld36
mijtenperknopvoor.
IndemetActellicenexperimenteelinsekticide/acaricidebehandeldeplanten
kwamennadevierdebespuitinggemiddeldrespectievelijk5en10mijtenper
knopvoor.Nadederdebespuitingleekeeninsektengroeiregulatoreffectiefte
zijntegenCyclamenmijt,nadevierdebespuitingwasditeffectverdwenenen
kwamentehogeaantallenmijtenvoor.Zichtbarefytotoxischeverschijnselenin
debloemenwerdengevondennadederdebespuitingmetActellic.Nadebespuitingkwamdezondoor,ditwasvoorhetnognattegewasfataal.Deschade
bestonduitverbrandeplekjesopdebloembladeren.Gedurendehetonderzoek
werdenroofmijtenaangetroffeninvooraldeonbehandeldeveldjes.DezeroofmijtenwerdendoordePlantenziektenkundigeDienstgedetermineerdalsAmblyseius
californicusenHypoaspissp.Amblyseiuscalifornicuslijkteengoedepredator
tezijnvanspintmijten.DebetekenisvanA.californicusalspredatorvan
Cyclamenmijtenenanderemijtensoortenisnognietduidelijk.
Rapportage:*VakbladvoorBloemisterij,(1991),48:52-55.Opzoeknaarnieuwe
wapenstegenCyclamenmijt.
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Proefnummer:

3901-9 Evaluatie van (selectieve)
bestrijdingsmiddelen
bestrijding
van de nerfmineervlieg
Liriomyza

ter
huidobrensis
M.Boogaard

Doelwasonderzoeknaarhetbestrijdingseffeetvaneenaantal (selectieve)
middelen,hetvaststellenvandeeffectiviteitvanexperimentelemiddelen,
alsmedeheteffectvaninsektenparasitaireaaltjes.
Deproevenzijnverrichtindeperiodevanmaart1990totoktober1991.Het
onderzoeknaardebestrijdingvandenerfmineervliegwerdopgesplitstinvijf
proeven.Proef1en2werdenuitgevoerdmetchrysant,proef3,4en5werden
uitgevoerdmetGypsophila.Intotaalwerden24middelengetestopbestrijdingseffecttegendenerfmineervlieg.
Conclusies:Uitdeproevenmetchrysant 'Moneymaker'bleekdatVertimecnatwee
bespuitingeneenvoldoendebestrijdingseffeetbereikte.
HetmiddelVydateeneenexperimenteleinsektengroeiregulatorbereiktennatwee
bespuitingeneengoedbestrijdingseffeet.
Eenexperimenteelinsekticidebereiktenaeenbespuitingeengoedbestrijdingsef
f
eet,maarkanafhankelijkvandeconcentratieschadeveroorzaken.
Uiteenoriënterendeproefmetchrysantkwamentweeeffectieveexperimentele
middelennaarvoren.Vanbeidemiddelenisfytotoxiciteitbekend.
Dedrieproeven(proef3,4en5)metGypsophilawerdeninhetrozetstadium,
hetstrekkingsstadiumentegendebloeiuitgevoerd.Hetblijktdathetgewas
Gypsophilainhetrozet-enstrekstadiumgevoeligerisvoorbestrijdingsmiddelendaninhetstadiumtegendebloei.
Vertimecbereiktenadriebespuitingenindevierdeproefentweebespuitingen
indevijfdeproefeengoedbestrijdingseffeet.
DeeffectiviteitvanVydatewasineersteinstantieslechtdoormoeilijke
bevochtigingvanhetGypsophila-bladdoordewaslaag.
DoorbijmengingvanCuramil(uitvloeierAgralkanschadeveroorzaken)verbeterdedebevochtigingsterkensteeghetbestrijdingseffeetvan31naar65%.
Tweeexperimenteleinsekticidenbereiktenhogebestrijdingspercentages,maar
warenbeidenfytotoxisch.
Eenexperimenteleinsektengroeiregulatorbereikteeengoedbestrijdingseffeet,
welontstondenveelkleinemijntjesmetdodelarven.
Deoriënterendeproefbestrijdinglarvenvandenerfmineervliegmetinsektenparasitaireaaltjesleverdelagebestrijdingspercentagesop.Vaneenaaltjesbehandelingwerdeenbetrouwbaarbestrijdingseffeetvan16%vastgesteld,ditis
echtertelaagvoorpraktijktoepassing.
Rapportage:VakbladvoordeBloemisterij5,p.36:Opzoeknaarmiddelentegen
denerfmineervlieg;levenswijzeenbestrijdingLiriomyzahuidobrensis.
43.Thema:Kwaliteitsbepalendeprocessen
PRINSnummer: 4303.01 Concurrentie

tussen

bloemknoppen

bij Frees ia
Ing.E.Ch.Sytsema-Kalkman

Hetdoelvandeproefwasomnategaanwelkebloemknoppeneenrolspelenbij
deonderlingebeïnvloeding.
Ineenaantalexperimentenisnagegaanwatdeinvloedisvanhetverwijderen
vanéénofmeerbloemknoppenopdeFreesiakamophetopenkomenvandeoverge-
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blevenbloemknoppen.Debloemknoppenzijnverwijderddirectnadatdetakkenin
devaasgezetzijn.
Daarnaastisnagegaanwatdeinvloedisvandesteellengteopdebloemknopopening.DeexperimentenzijnuitgevoerdmetFreesia'Polaris'.
Conclusies:Hetverwijderenvandekleinsteknoppenopdekamleidtsomsweln
somsniettotmeeropenbloemen.Hetplukkenvanéénoftweebloemknoppenheeft
geenpositiefeffectophetaantalbloemendatopenkomt.Hetverwijderenvande
eerstebloemknopheefteennegatiefeffectopdebloemknopopening.Deinvloed
vandesteellengteopdebloemknopopening isgroot.Bijeensteellengtevan
minderdan10cmkomenminderbloemenopendanbijeensteellengtevanmeerdan
30cm.
PRINSnummer: 4303.01b Invloed

droogtestress

op de bloemknopopening

bij

Freesia

Ing.E.Ch.Sytsema-Kalkman
Hetdoelvandeproefwasomnategaanwelkemateenwelkeduurvandroogtestressdebloemknopopeningnegatiefbeïnvloedt.
Indeexperimentenisdeinvloedvandematevandroogtestressbepaalddoorde
takkeneenaantalurendroogteleggen,waarbijdegewichtsafnamegemetenwerd.
Daarnazijndetakkenindevaasinwaterindeuitbloeiruimtegezet.
Deinvloedvandeduurvandroogtestressisbepaalddoordetakkengeheelin
plasticteverpakken,zodatergeenvochtverliesmeerkonplaatsvinden.Nade
drogebewaringzijndetakkenindevaasinwaterindeuitbloeiruimtegezet.
Deexperimentenzijnuitgevoerdbij20 CmetFreesia'Polaris'.
Conclusies:Detijdsduurvandroogliggenblijkteenzeergroteroltespelen
bijdebloemknopopening.Langetijd(>18uur)droogliggenzondergewichtsverliesverminderthetaantalopenkomendebloemen.Ethyleenspeelthierbijeen
rol.NavoorbehandelingmetSTSisdenadeligeinvloedvanhetdroogbewaren
voorhetgrootstegedeelteverdwenen.
Dematevanuitdroging (mitsnietgroterdan15%eninkortetijdopgetreden)
heeftnauwelijksnegatiefeffectophetaantalopenkomendebloemen.
Project44.Ontwikkelingentoetsinguitstootarm teeltsysteem
(ThemaTeeltsystemen)
Proefnummer:

4403-1 Verspreiding
van Fusarium oxysporum f. sp. cyclaminis
de teelt van Cyclamen op een
eb/vloedsysteem

bij

Ir.F.Stelder
Hetdoelvandezeproefishetbepalenvandeontwikkelingenverspreidingvan
deschimmelFusariumoxysporumf.sp.cyclaminisinheteb/vloedsysteem.
Indeproefwerdoptweemaniereneenbesmettingaangebracht;doorhettoevoegenvaneenhogeconcentratiesporenvanFusariumaandevoedingsoplossing
(behandeling1)endoorhetplaatsenvanenkeleziekeplantenopdeeb/vloedtafels (behandeling 2). Ineencontrolebehandelingwerdgeenbesmettingaangebracht (behandeling 3). Inbehandeling1werdendeeersteziekeplantenreeds
driewekennabesmettingaangetroffen.Zevenwekennabesmettingwarenvrijwel
alleplantenverwijderd.Deconcentratieschimmeldeeltjesindevoedingsoplossingwerdopverschillendetijdstippenbepaald.Indevoedingsoplossingwerd
aanvankelijkeensterkedalingvanhetaantalschimmeldeeltjesgevonden,
gevolgddooreenvrijconstantelageconcentratie.Inbehandeling2werdende
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eersteplanten45dagennabesmettingvandetafelverwijderd.Deaantasting
hadeenlangzamerverloopdaninbehandeling1.Metdetoenamevanhetaantal
aangetasteplantenopdetafelswaserookeentoenamevandeconcentratie
schimmeldeeltjesindevoedingsoplossing.Plantendiedichtbijdebesmettingsbron(aangetasteplanten)stondenwerdennieteerderziekdanplantendiehier
vervanverwijderdstonden.Besmettingvonddusviadevoedingsoplossing inde
tankplaats.OnderindetankwerdeenhogereconcentratieFusariumaangetroffendanboven,watwijstopbezinkingvanschimmeldeeltjes.Inbovenstaande
proefwasditechteronvoldoendeomverspreidingvandeschimmelinhetsysteem
tevoorkomen.
Conclusies:Fusariumoxysporumkanzichinheteb/vloedsysteemgoedverspreiden
metdevoedingsoplossing.Devoedingsoplossingkanbesmetrakendoordeaanwezigheidvanaangetasteplantenophetsysteem.Ditbetekentdatziekeplanten
zosnelmogelijkverwijderdmoetenwordenomuitbreidingvandeziektezoveel
mogelijktevoorkomen.
Rapportage:VakbladvoordeBloemisterij5 (1991),p.72-73:Besmetting
voorkomenvangrootbelang.
51.Thema:VerbeteringUniformiteit
PRINSnummer: 5103.01 Uitgangsmateriaal

sering
Dr.Ir.W.Sytsema

Hetdoelvandeproefwasomdeinvloedvanherkomstenwijzevanvermeerdering
vansering 'Mad.Stepman'opdebloeitebepalen.
In1987zijngestekteengeënteplantenvansering 'Mad.Stepman'afkomstiguit
degewoneteeltenplantenuitweefselkweekofstekkendaarvanopgeplant.Daarbijisdegroeigemetenineentwee-endriejarigeteelt.Dezetweegroepen
zijndaarnazobehandelddatzeinjanuari1991,respectievelijkjanuari1992
inbloeigetrokkenkondenworden.Deplantenzijninhetjaarvoorhetforceren
optweemanierengesnoeid:hoogenlaag.Bijhoogsnoeienis30cmbovende
entplaatsofdegrondgesnoeid,bijlaagsnoeiengebeurdeditvlakbovendie
plaatsen.
Conclusies:Bijhetforcereninjanuari1991bleekdatbijhoogsnoeiende
bloemknopvorming inhetjaarvoorafgaandaanhetforcerenbeterisdanbijlaag
snoeien.Destruikendieinjanuari1992geforceerdwerdenzijndaaromalle
hooggesnoeid.
Geblekenisvoortsdatdebloeibijdestruikenafkomstigvandeweefselkweek
vrijwelevengoedisalsdievannormaalgeëntestruiken,alszetenminstehoog
gesnoeidzijn.
Weefselkweekplantengavenwelmeertakkendangeënteplanten,maardaarbij
warenookveeldunnetakken.Hetaantalgoedebloemtakkenwasongeveereven
grootalsbijdegeënteplanten.Deverdereontwikkelingvandeweefselkweekplantennadezetweetrekseizoenenisnietbekend.
61.Thema:Optimaliseringplantevoeding
PRINSnummer: 6104.03 Hormoonproef

Cymbidium
Ing.P.C.vanOs

Doelwasbeïnvloedingvanvegetatieveengeneratievegroeidoormiddelvan
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hormonen.
Deproefwerdvoorjaar1991gestartmetdriegrootbloemigeentweekleinbloemigecultivars,achtereenvolgensTrigoRoyalewit,YellowDream,GilgaMesh,
Pendragon 'Broadmoor'enMinette 'GreenQueen'.Bijdeplantendiebehandeld
werdenmetbenzyl-amino-purine (BAofBAP)werdeenconcentratietoegepastvan
50,100of250ppm(partspermillion).Hetmiddelisoverigensniettoegelaten
voordezetoepassing.
Deplantenwerdenaangegotenterbevorderingvandescheutgroei,inweek5of
week8.Tevenswerdenplantengespoteninweek17,22of25,afhankelijkvan
hettijdstipvandevormingvanbloemtakknoppen.Hierbijwerdgetrachtmeer
takkenenmeerbloemenpertakteverkrijgen.Allebehandelingenwerdenvergelekenmeteenonbehandeldepartij.
Conclusies:Toepassingvancytokininetijdenshetloskomenvandejonge
scheutengafvooralbijsoortendiegewoonlijkveeljongescheutenineenkorte
periodemaken,eenenormescheutexplosie.Dezescheutexplosiekonruimvijf
maalzoveelscheutenveroorzakenalsgewoonlijk.Welwerdener,doordeze
scheutexplosie,mindertotgeenbloemtakkenaangelegd.Deextrascheutenkwamen
telaatenalleenergiegingzitteninhetuitgroeienvandiescheuten,waardoorweinigofgeenaanlegvanbloemtakkenplaatsvond.
Spuitenvancytokininetijdensdevormingvanbloemtakkenhadgeenpositieve
gevolgenophetaantalbloemtakkenenhetaantalbloemenpertak.Welbleefde
bloemtakonaanvaardbaarpropperigbijdehogereconcentratiescytokinine.
Oftoepassingvancytokininebijjongeplanteneengroeibevorderendeffect
heeft,waardoordezeplanteneerderinproduktiezoudenkomen,isnietbekend.
Rapportage:*WerkingcytokininebijCymbidiumgetest.Groteinvloedopbloei,
maarnietdegoede.VakbladvoordeBloemisterij28,p.37.
PRINSnummer: 6113.12 Voorraadbemesting

en overbemesting

bij

Saintpaulia

G.vanLeeuwen-Proeftuin 'NoordNederland'
HetdoelvandeproefwasommeerinzichtteverkrijgenopdeinvloedvanvoorraadbemestingenoverbemestingopgewasgroeiengerealiseerdeECinhet
substraat.
Wellichtkunnenookzónderofmeteenlageredoseringvanvoorraadbemestingin
combinatiemeteenhogereEC-gifttijdensdeteelt,goedeteeltresultaten
wordenbereikt.Indiendatzois,danzouhetstreefwaarde-onderzoek,vooral
bijgewassenmeteenrelatiefkorteteeltduur,veelalzuiverderkunnenworden
uitgevoerd.
Deplantenzijnopgepotinviersubstratendieonderlingverschillenin
bemestingsniveau.Dehoeveelhedenvoorraadbemestingzijnglobaalvergelijkbaar
mettoevoegingvan0;0,25;0,50en0,75kgPG-mix(12-14-24)perm3substraat.
InelksubstraathebbendeplanteniederegietbeurtmeteenECvan1,1mSof
1,7mSwatergehad.Deproefisuitgevoerdmetdecultivars 'Ramona'en'Emi'.
Doordeproefintweeverschillendejaargetijdenteherhalen,isookdeinvloed
vanhetgroeiseizoennagegaan.Deproevenzijninweek37-1991(proef1)enin
week14-1992(proef2)gestart.Beideproevenzijnopdezelfdemanieruitgevoerd.
Conclusies:InbeideproevenisindebehandelingmeteenEC-voorraadvan0,25
incombinatiemeteenEC-giftvan1,7eenECinhetwortelmilieugerealiseerd
diegedurendedeteeltópofvrijdichtonderdestreefwaardevandeECheeft
gelegen.Gezienderesultatenuitdezeproevenblijktdatdegehanteerde
streefcijfersvoorECgedurendedeteeltvolgensdeBemestingsadviesbasisGlas-
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tuinbouwalsookdeminimumenmaximumtedoserenEC-giftgoedbruikbaarte
zijn.Hetlijktdaarbijvanbelangombijdestartvandeteeltnietbovende
0,5mStekomen.
Hetiseenredelijkeoptieombijstreefwaarde-onderzoek Saintpauliatestarten
meteenEC(v)indeoppotgrondvan0,25mS.
IndezeproefisSaintpauliagevoeliggeblekenvooreenhogeECindepotgrond.
Alleenalomdezeredenishetwenselijkomvianaderonderzoekdestreefwaardenvoordeafzonderlijkeelemententetoetsen.
Rapportage:Verslagno.32-Proeftuin 'NoordNederland'
PRINSnwmner: 6114-01 Groeiregulatie
bij potchrysant
fosfaatbeperking

door middel

van

G.vanLeeuwen-Proeftuin 'NoordNederland'
Hetdoelvandeproefwasomnategaanófeninhoeverredoormiddelvan
beperkingvandefosfaatgiftdelengtegroeivanpotchrysantenbeïnvloedkan
worden.Indiendeplantenhierdoorkorterzoudenblijven,zouhetgebruikvan
chemischegroeiregulatorenbeperktkunnenworden.Daarnaastisnagegaanwelke
invloedhettoptijdstipheeftopdelengtegroeibijditgewas.
Indeproefisgestartmettweefosfaatniveausindestekgrond,teweten
standaardfosfaatbemestingen7,5%fosfaatvandestandaard.Gedurendedeteelt
zijndeplantenoverbemestmetdrieverschillendefosfaatniveausinde
voedingsoplossing.Uitgaandevaneenstandaardfosfaatdoseringzijngedurende
deteeltdegemiddeldgerealiseerdefosfaatniveausinhetgietwaterrespectievelijk82,47en24%geweest.Deproefisuitgevoerdmetdecultivar'Surf'
vanafweek1-1992.Erisgewerktmeteengemiddeldgerealiseerdetemperatuur
van17,1Coverdagen20,5C 'snachts.Indeproefzijngeenchemischegroeiregulatorentoegepast.Detopproefheeftplaatsgevondenmeteenstandaardvoor-^
raadenoverbemesting.
Conclusies:AlleenbijdemeestextremeP-beperking indeproefisereen
betrouwbaareffectopdelengtegroeiaanweziggeweest.Tegelijkertijdisdat,
volgensledenvandeN.T.S.-commissiePotchrysant,tenkostegegaanvande
plantkwaliteit.Deplantentoondengebreksverschijnselenindevormvan
graterigheid.
Indezeproefisverminderingvanhetfosfaatgehaltederhalvegéénbruikbaar
alternatiefgeweestvoortoepassingvanchemischegroeiregulatoren.
Geblekenisdatbijeenlateretopdatumdangebruikelijk,deplantenkorter
blijvenenenkeledageneerderbloeiden.Vankwaliteitsvermindering lijkthierbijgeensprake.Hetiswellichtzinvolomderelatieplantlengteeno.a.toptijdstipentophoogtenaderteonderzoeken.
Rapportage:Verslagnr.31-Proeftuin 'NoordNederland'
PRINSnummer: 6114.04 Groeiregulatie

bij Pelargonium

door middel van EC (2)

G.vanLeeuwen-Proeftuin 'NoordNederland'
HetdoelvandeproefwasomnategaanofdoormiddelvaneenhogereECinhet
wortelmilieudelengtegroeizodanigistebeïnvloedendathetgebruikvan
chemischegroeiregulatorensterkbeperktofzelfsgeheelachterwegegelatenkan
worden.
IndeproefisgestartmetEC-niveausindeoppotgrondvan0,6,1,5en2,3mS.P
DaarnaastisbijelkekeerwatergeveneenECgedoseerdvan1,8,2,6en3,4mS.
Deproefisuitgevoerdmetdecultivars 'Isabell'en'Palais'dieinweek
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9-1992alsbeworteldstekzijnopgepot.Erisgeteeldopeb/vloedopbetonvloer.Erisminimaallxper5dagenwatergegeven.Alleplantenzijneenmaal
geremdmet1,5mlCycocel/literwater.
Naastbeoordelingvanheteindproduktdoortelers,zijngewasmetingenverricht
enishetEC-verloopinhetsubstraatgeregistreerd.
Conclusies:Geblekenisdatmeteenhogerevoorraadbemestingen/ofeen
hogereoverbemesting dangebruikelijk,deplantlengtebijPelargoniumkanworden
gereduceerd.Indezeproefiseenlengtegroeireductiebereiktvan17%ofwel2,5
cmscheutlengte.DeinvloedvanhetniveauvanEC-doseringtijdensdeteeltis
indezeproefsterkergeweestdanaangebrachteverschilleninECinhet
substraat.Naardemeningvantelersisdeomvangvandeplantenindeproef
nogteforsgeweest.
Zoweltenaanzienvanhetniveauvanvoorraadbemestenalsvanoverbemestenis
debovengrensindezeproefnietbereikt.Negatieveeffectenalsgevolgvande
proefbehandelingenzijnnietvoorgekomen.
HetverdientaanbevelingombijPelargonium,geteeldopeengesloteneb/vloedsysteem,eenhogereEC-giftalsookeenhogerstreefcijfervoordeECinhet
substraataantehoudendantotdusverregebruikelijkis.Despuitfrequentie
metchemischegroeiregulatorenkanopdezemanierbeperktworden.
Rapportage:Verslagnr.30-Proeftuin 'NoordNederland'
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