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Bijlagen

1.INLEIDING
OphetProefstationvoordeBloemisterijteAalsmeerheeftvan1juni1982
totenmet31december 1985hetproject 'Produktvernieuwingbijpotplanten'
gelopen.Ditprojectomvatteverschillendeonderdelen(zieookInternVerslagnr.30). HetbelangrijksteonderdeelvormdehetonderzoekbijdefamilievandeGesneriaceae (5).Erisvoordezefamiliegekozenomdatzijeen
aantalrijkbloeiendegeslachtenomvatmetinhetalgemeeneenlageofmiddelmatigelichtbehoefte.TotdefamilievandeGesneriaceaebehorenreeds
bekendepotplantengeslachtenalsSaintpaulia,Streptocarpus,Sinningiaen
Achimenes.
HetGesneriaceae-onderzoek isindeloopvan1986afgerond.Diteindverslag
isnietzozeereen'wetenschappelijke'verantwoording.InditverslagpasseerthetgeheleGesneriaceae-onderzoek datvanaf1982ophetProefstation
plaatsvond derevue,pergewaswordenderesultatenvermeld.Watbetreftde
introductieswordtvooralverwezennaardepublikatiesinhetVakbladvoor
deBloemisterij.
Bijdit typeonderzoekishetooknuttigdiegewassentevermelden,diegeen
perspectiefbieden.Doubluresineventueeltoekomstigonderzoekkunnenzo
vermedenworden.
Ditverslagisookbedoeldomdetijdenshetonderzoekopgedanekennisvast
teleggenentebundelenenomgeïnteresseerdenteattenderenopbestaande
(schaarse)'bronnen'vanzowelkennisalsplantmateriaal.

2.DEFAMILIEVANDEGESNERIACEAE
DeGesneriaceae,genoemdnaardeZwitserseplantkundigeKonradGesner
(1516-1565),vormeneengrotefamilie,met125geslachtenenongeveer2000
soorten.VertegenwoordigersvandezefamilietreffenweaaninAmerika,van
MexicototChili,inOost-,Zuid-enWest-AfrikaenopMadagaskar,in
Zuidoost-AziëenJapan,inOost-Australië,hetnoordenvanNieuw-Zeelanden
inPolynésie.InEuropakomenGesneriaceaevoorindePyreneeënenophet
Balkanschiereiland (Haberlea,JankaeaenRamonda).
GesneriaceaezijnnauwverwantmetScrophulariaceae (o.a.Digitalis,Antirrhinum,Penstemon,Calceolaria),OrobanchaceaeenBignoniaceae.Defamilies
verschillenslechtsindetailsvanelkaar(Scrophulariaceae tweehokkig
vruchtbeginsel,Gesneriaceaeéênhokkig;Orobanchaceaeparasitair,Gesneriaceaeniet-parasitair;Bignoniaceae samengesteldblad,Gesneriaceaeenkelvoudigblad).
DeGesneriaceaezijnintweesubfamiliesintedelen.DeGesnerioideaeisde
sub-familiedieweaantreffenindeNieuweWereld (Amerika).Deanderesubfamilie,deCyrtandroideaeomvatgeslachtenuitdeOudeWereld (deoverige
continenten).Hetbelangrijksteverschilwordtgevormddoordelengtevande
zaadlobben(gelijkelengtebijGesnerioideae,ongelijkelengtebijCyrtandroideae).
VoormeeralgemeneinformatieoverGesneriaceaeverwijsiknaardeinde
literatuurlijst(hoofdstuk6)vermeldenaslagwerken.

3.GLOBALEWERKWIJZE
Vaneengrootaantalgeslachtenisplantmateriaalverzameld.Hetbetrof
soortenencultivarsafkomstigvanbotanischetuinen,vantelers,veredelaarsenliefhebbersenvanonderzoekinstellingen.Eenaantaladressenis
vermeld inbijlage2.Bijdebesprekingvanderesultatenpergewas,later
inditverslag,wordthieropteruggekomen.
DegewassenwerdennaaankomstinAalsmeerzosnelmogelijkvermeerderdvia
topstek,tussenstek,bladstekofrhizomen.Vervolgenswerdendeplantenvoor
deeerstetoetsing (ongeveer20plantenpersoortofcultivar)inprincipe
geteeldbij20°Ccag,18°Cnachtineenlichtgeschermdekas.Bijbepaalde
gewassenwerdgetrachtdebloeitestimulerendoordroogte-eneventueel
koudebehandeling.Voorzoveraanwezigwerdenreedsgeteelde,minofmeer
gangbaresoortenencultivarstervergelijkingmeegenomen(bijvoorbeeldbij
Columnea,AeschynanthusenNematanthus).Tijdensdeteeltwerdgeletopaspectenalsvermeerderbaarheid,groeisnelheid,ziektegevoeligheid,plantvorm,
bloeirijkheid,bloemkleur,-vorm,-grootteenbloeiduur(houdbaarheid inde
kas).
Naenkeleteeltenwerdeenselectiegemaakt,waarbijmeestalhetgrootste
deelvandesoortenencultivarsafviel.Metderesterende,perspectiefbiedendesoortenencultivarswerdhetteeltonderzoekopwatgrotereschaal
voortgezet.
Naastdeteelteigenschappenvormdedehoudbaarheidonderhuiskameromstandighedeneenbelangrijk selectiecriterium.Omdezetekunnenbepalenwerdeen
deelvandeplantendirectuitdekasindehuiskamergeplaatst(temperatuur
20°Cdag,15°Cnacht;r.v.60%;lichtintensiteit 1700lux), terwijleen
anderdeeleersteenafzetsimulatieonderging(eenweekinhetdonkerbij
17°C).Vervolgenswerdgedurendemeestal6-8wekenhetbloeiverloopgevolgd.
Ophetmomentdatervoldoendeinformatieoverteeltenhoudbaarheidwas
verzameldenhetgewasperspectiefleektebieden,werdeenartikelgepubliceerdinhet 'VakbladvoordeBloemisterij'.Hierbijwerdeenglobaleteelthandleidinggepresenteerd,vaakgekoppeldaandeuitgiftevanplantmateriaal
aanNederlandsetelers(ziehoofdstuk 4).Hetplantmateriaal(meestalmoerplanten)kondoordetelerswordenaangekochtvanhetProefstation.Hierbij
werd steedseenmin:Lmum-afnametegeneenvasteprijsgesteld.Wasermeer
vraagnaarplantendanerbeschikbaarwaren,danwerdendeplantenverdeeld
overallebelangstellenden.
Bijhetafsluitenvanhetonderzoekisookplantmateriaalafgestaanaande
BotanischeTuininUtrecht (adresziebijlage2)enaantweezaadbedrijven.

4.RESULTATEN
4.1. Algemeen
Indithoofdstukwordenpergewas(ofgroepvangewassen)deresultaten
besproken.Erwordtinformatiegegevenover:
- gewassendienadeeerstetoetsingafvielen(meestalopsomming)
-gewassenwaarbijverderonderzoekisverricht
-gewassendiegeïntroduceerdwerden
- teeltenhoudbaarheid
Indiendeonderzoekresultateneerderverwerktzijninartikelenofverslagen,wordthiernaarverwezen(zieookbijlagen3-7).Isditniethetgeval,
danwordterhierwatuitvoeriger ingegaanopdeervaringenindeteelten
metdehoudbaarheid (bijvoorbeeld deDeensehybridenvanAeschynanthusen
Gloxinia-cultivars).
4.2.Aeschynanthus
OpkleineschaalwordeninNederlandAeschyanthus-soortengeteeld,meestal
alshangplant,somsalspotplantmetminofmeeropgaandegroeiwijze.Het
betreftonderandereA.speciosus,A.marmoratus,A.lobbianusenA.obconicus(vaakdeDeensecultivar 'Mona').
TijdenshetonderzoekophetProefstation zijndevolgendesoortenencultivarsnadeeerstetoetsingomuiteenlopenderedenenafgevallen:
A.albidus
A. maculatus
A.'Bali'
A. 'Mandalay'
A.'BlackPagoda'
A. parasiticus
A.ellipticusnr.661884
A. parviflorus
A.ellipticusnr.661885
A. 'RedElf*
A.hosseusii
A. splendidus
A. 'KewPink'
A. 'SumatraSunburst'
A. 'LittleTiger'
A. 'TigerStripe'
A.longicaulis
A. V.D.4
Metenkelehangendesoortenencultivarszijnvervolgproevengedaan.Ter
vergelijkingwerdensteedsA.lobbianusenA.obconicusgeteeld.Uiteindelijkbleekergeenenkeleechtaantrekkelijkalspotplant:
A. 'HolidayBells':geenverbetering tenopzichtevanA.obconicus
:kleinbladig,lijktwatopA.lobbianus.Wordt
A.parvifolius
incidenteelgeteeld
:lijktopA.lobbianus,maarmetgroenekelk
A. 'Pullobia'
:kleine,onopvallendebloemen,zeerslechthoudbaar
A. 'Tricolor'
DehoudbaarheidbleeksteedseenzwakpuntvanAeschynanthusalshangplant.
EenheelanderverhaalvormendeAeschynanthus-soortenen-cultivarsmetopgaandegroeiwijze.Ineersteinstantiewerdentweesoortengetest,latergevolgddooreenaantalcultivarsuitdeV.S.enDenemarken.
BijA.hildebrandiienA.evrardiizijnuitvoerigeteelt-enhoudbaarheidsproevenverricht.HiervanisverslaggedaanIn'Bloemisterijonderzoekin
Nederland over1984',p.31-34eninhetVakblad (8), ziebijlage3.
A.evrardiibleekmoeilijkinbloeitekomen.Dehoudbaarheidonder
huiskameromstandighedenwas,zelfszonderafzetsimulatie,noggeendrie

weken.Ditgewasbiedtdaaromgeenperspectief.A.hildebrandiidaarentegen
bleekzeergoedhoudbaar.MetbehulpvanAtrinalwaseengoedvertakte,
compacteplanttetelenmeteenhogesierwaarde.Debloeivielinhet
winterhalfjaar.Nadelenwarendelangeteeltduur(5-6maanden),de
gevoeligheidvandeplantvoorwortelrotendezwakkevegetatievegroei.
HetonderzoekinAalsmeerwerdvervolgensin1985voortgezetmetviernieuwe
cultivars('Antares','Capella','Rigel'en'Rubens')vandeDeenseveredelaarPoulJensen,,HetbetrofkruisingentussenA.hildebrandiienA.
speciosus.AangezienJensenbezigwasmethetverkrijgenvankwekersrecht
voorzijncultivarsinWest-Duitsland enNederland,mochtenslechtsonder
specialevoorwaardenproevengedaanwordenenmochtergeenplantmateriaal
wordenuitgegeven.
DeinWest-Duitsland aangetroffencultivar 'Koralle'werdvanafbegin1986
indeproevenmeegenomen.DezecultivarisafkomstigvaneenZwitsersbedrijf (SchlatteruitGrosshöchstetten)eniskwekersrechtenjkbeschermd.
Deplantenwerder,geteeldbij20°Cdag,18°Cnacht,ineenlichtgeschermde
kas,met4stekkenineen11cm-pot.Na4-6wekenwerdgetoptofmetAtrinal
(5-7ml/l)gespoten,waarnaoverhetalgemeengoedvertakteplantenverkregenwerden(4-6scheutenper stek).De bloeiwerdbevorderd doordeplanten
droogenarmtehouden.Deteeltduurbedroegvaak5-6maanden.Deplanten
bloeidenvooralinhurfstenwinter.
'Capella'bleekherhaaldelijkdevroegstebloeiertezijn,maarwashelaas
erggevoeligvoordeafzetsimulatieenbloeideonderhuiskameromstandigheden
slechts3-4weken.'Rigel'(metnogalvertikalebladstand)en'Rubens'(grof
blad)groeidenwattragerenkwamenindediverseteeltennauwelijksin
bloei.
'Antares'kwamal:3besteDeensecultivarnaarvoren:ietslaterdan
'Capella',zeerrijkbloeiend (tot60bloemenperplantgelijktijdig
geopend),nauwelijksgevoeligvoordeafzetfaseengoedhoudbaar(6-8
weken). 'Antares'gaf zowelnatoppenalsnaAtrinalbespuiting goedvertakte
planten.VandevierDeensecultivarshad 'Antares'demeesthelder-oranje
bloemkleur.
Helaaskon'Antares'wegensdegemaakteafsprakenmetJensennietdoorhet
Proefstationgeïntroduceerdworden.OphetBundessortenamt teHannover,waar
deaanvraagvoorkwekersrechtliep,wasnamelijkgeconcludeerd dat'Antares'
nietonderscheidbaarwasvandewatoudere'Koralle'.Jensenwildaarom
'Antares'nietopdemarktbrengen,maarkomenmeteen"verbeterde"
'Antares'(mondelingeinformatieherfst 1986).Overigensheefthijwel
kwekersrechtgekregenvoor 'Capella'enwaarschijnlijk ookvoor'Rigel'.
Ookvolgensonzeervaringenin1986bleek 'Koralle'nietteonderscheiden
van 'Antares',nochwatuiterlijk,nochwatteelteigenschappenbetreft.De
houdbaarheidvan 'Koralle'isnietbepaald.Inverbandmetkwekersrechtkon
ook'Koralle'doorhe:Proefstationnietwordenuitgegeven.Decultivaris
inWest-Duitsland inbeperktemateindehandel.
DeAeschynanthus-cult:LvarsmetopgaandegroeiwijzeuitdeV.S.waren'Big
Apple','Flash'en'Laura'.Doordezeerlangeteeltduurendeslechtehoudbaarheidblekenzenietgeschikt.'BigApple'wasdemeestaantrekkelijke
vandedriedoordezeeropvallende,dieprodebloemkleurendesomsgrote
aantallenkleinebloemendieovereengrootdeelvandestengelverspreid
stonden(Aeschynamzhusbloeitmeestalslechtsinde4-6 laatstebladoksels).
'BigApple'bleekechtergevoeligvoordeafzetenslechts3-4wekenhoudbaar,metveelknop-enbloemrui.Decultivarisnietgeïntroduceerd,hoewel
enkelegeïnteresseerde telerswatplantenhebbenmeegekregen.

4.3.CodonantheenxCodonatanthus
CodonanthecrassifoliawordtinNederland reedsopkleineschaalalshangplantgeteeld,xCodonatanthus-cultivars zijnontstaanuitkruisingentussen
tweegeslachten(vandaardexvoordenaam),namelijkCodonantheenNematanthus.MetnamedeveredelaarW.SayloruitMassachusetts,V.S.,heeft
vanaf 1980eenaantalcultivarsopdemarktgebracht.Enkeledaarvanzijn
vanaf 1983ophetProefstationgetoetst.Injuni1984werdxCodonatanthus
'Aurora'doorhetProefstationgepresenteerd tijdensdeVKC-keuring
'Nieuwigheden',georganiseerd ronddeopeningvandeproduktvernieuwingskassenophetProefstation.Drietelers'toondenzichgeïnteresseerd enhebben
plantmateriaalaangekochtvanhetProefstation.'Aurora'isdusnooitecht
uitgegeven.Indepraktijkwerdenalsneluitstekenderesultatenbehaaldmet
'Aurora'.MededaaromzijndaarnanogeenaantalcultivarsuitdeV.S.getoetst.Nadeeerstetoetsingvielendevolgendecultivarsaf:
C.digna 'Moonlight'
xC.'Tambourine'
xC.'Fiesta'
xC.'Troubadour'
Naast 'Aurora'blekenernogzekerdriecultivarsdemoeitewaardomte
telen:
C.'Paula'
xC.'TropicNight'
xC.'Vista'
Dezecultivarszijnin1986geïntroduceerd doormiddelvaneenartikelin
hetVakblad (9),ziebijlage4.Hiernaarwordtookverwezenvoormeerinformatie.Maarliefst17telershebbenvanéénofmeercultivarsplantmateriaal
aangeschaft.
Metonderstaandecultivarswasbijdeafrondingvanhetonderzoeknogte
weinigervaringopgedaanomtotuitgiftetekunnenovergaan.Zijzijnter
beproevingbijtelersondergebracht:
xC.'AntiqueGold',eenhangermetgelebloemen,zwakkevegetatievegroei.
C.crassifolia 'Cranberry',groeiwijzehalfopgaand,heeftkleinewitte
bloemen,vormtgemakkelijk oranjebessen,groeitlangzaam.
C.macradenia 'CompactJade'groeithalfopgaand,heeftgrotewittebloemen,
bloeitnietrijk.
4.4.Columnea
EengrootaantalColumnea-soortenen-cultivarsisdeafgelopenjaren
getoetst,meestalafkomstigvanbotanischetuinenofuitdeV.S.Eengelukkigegreepvormdeeengroepvantienhybridenmetopgaandegroeiwijze,
afkomstiguitOostenrijk.Hierovervolgtlatermeer.
Devolgendesoortenencultivarsvielennadeeerstetoetsingaf:
C.allenii
C.linearis 'PurpleRobe'
C.argentea
C.'MaryAnn'
C.'Beta'
C.'Moonglow'
C.'BettyStoehr'
C.moorei
C.billbergiana
C.'Nelly'
C.'BillSaylor'
C.'PinkWink'
C.'BoldAdventure'
C.purpureovittata
C. 'Bonfire'
C.repens
C.'Cornelian'
C.scandens
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C. 'Daphne'
C.'EarlyBird*
C.'ElDorado'
C.'EmmaLahr'
C.fawcettii
C.'FlamingArrow'
C.'Flamingo'
C.gloriosaxschieceana
C.harrissii
C.hirtavar.mortonii
C.'Julia'
C.lehmanii
C.linearis

C.schiedeana
C.'Sylvia'
C.teuscheri
C.'Tosca'
C.'Traviata'
C.'Tricolor'
C.'Turandot'
C.tulae'Flava'
C.tulae'Rubra'
C.V.D.1
C.V.D.3
C.'YellowDragon'
C.'YellowGold'

Bijdetoetsingwerdentervergelijking onderdezelfdeomstandighedenreeds
inNederlandgeteeldesoortenencultivarsmeegenomen,zoalsC.microphylla,
C.hirta,C.hirta 'Wolfskamp'(geelbont),C.'Merkur'(geel),C.'Apollo'
(rood-geel)enC.xbanksii.
Hetzelfdegebeurdebijvervolgonderzoek,datmetdevolgendesoortenen
cultivarswerdverricht:
C.'AlladinsLamp'
C.'Heidi'
C.'Campfire'
C.pilosissima
C.'Cascadilla'
C.sanguinea
C.crassifolia
C.V.D.2
Decultivars 'AlladinsLamp'en'Campfire'(beidenminofmeerhangend)voldedenhetbest,maarwerdenuiteindelijk tochnietgeschiktgevondenvoor
introductie.Ditoiderzoekheeftdusgeennieuwehang-Columnea'sopgeleverd.
Meersuccesleverdehetonderzoekmettiennieuwehybridenmetopgaande
groeiwijzeop.Opde 'HöhereBundeslehr-und-VersuchsanstaltfürGartenbau'
inWenen-Schönbrunn(adresziebijlage2)hebbenprof.F.Kümmertening.H.
HalbmayervanafeindzeventigerjarenSortiments-enveredelingsonderzoek
bijColumneaverricht.Hetdoelwascultivarsmetopgaandegroeiwijzete
verkrijgen.Erwerdentienhybridengeselecteerd,waarvanin1983doorhet
Proefstationmoerplantenverkregenwerden.Hetonderzoekhiermeeresulteerde
alsnelindeuitgiftevanviercultivars(6):
C.'Fujijama'
C.'Krakatau'
C.'Hekla'
C.'Schönbrunn'
Dezesoverigecultivarsblekenenkelemindergoedeeigenschappentehebben
enwerdennietgeïntroduceerd.Hetbetrof:
C.'Aetna'
C.'Stromboli*
C.'Kilimandscharo'
C.'Teide'
C.'Popocatepetel'
C.'Vesuv'
HetteeltonderzoekwerdnogeenteeltseizoenvoortgezetophetProefstation
enopdeProeftuinLent(tevensbedoeldalsdemonstratie),hetgeenresulteerdeineenvrijuitvoerigeteeltbeschrijving (12).Hiernaarwordtverwezenvoormeerinformatie (bijlage5).
Terondersteuningvandemarktkansenvandenieuwighedenwerdendeplanten
ooknaardehandeltoegeïntroduceerdmiddelseenartikelin'BloemenBlad'
(7).
Bijdeuitgiftein1984isdoornegentelersplantmateriaalaangekocht.Bij

eenaantalvanhenverdweendeteeltweersnel,maardaarstaattegenover
datanderebedrijvendeteeltlateroppakten.Ookalshangplantblekende
nieuwecultivarsgoed tetelen,metname 'Hekla'en'Krakatau'.Delaatste
komthetmakkelijkst inbloei,vaakookzonderkoudebehandeling.
DeOostenrijksehybridenzijnsteedsvergelekenmet 'Sanne'en'Orion',twee
cultivarsdieinNederland opzeerkleineschaalgeteeldwerden.Zijbleken
minderaantrekkelijkdandeviergeïntroduceerdehybriden.'Orion'isafkomstigvandebekendeNoorseveredelaarMagneHaualand (adresziebijlage2)
dieeerderC.microphylla 'Stavanger',C. 'Merkur'enC.'Apollo'introduceerde.In1986brachthij'Sirius'opdemarkt,eencultivardienaarzijn
zeggenop'Orion'lijkt.Misschienis''Sirius'hetproberenwaard.
Behalvedehierbovengenoemdeintroducties,heefthetonderzoeknogdrie
cultivarsopgeleverddiebijdebeëindigingvanhetproduktvernieuwingsonderzoekin1986bijenkeletelerszijnondergebracht.Hetbetreft:
- C.V.D.5,eencultivarvandeNederlandseveredelaarVanDorsten(dieintussenmetdeveredelinggestoptis).Deplantgroeitnogalstug,stevig
rechtopenkannakoudebehandeling zeerrijkbloeien
- tweehybridenondernummer(84-005en84-008)dieonverwachtwerdentoegezondendoordr.HalbmayruitWenen-Schönbrunn.Ookdezecultivarshadden
eenopgaandegroeiwijze.Hiermeeisverdergeenervaringopgedaan.Inde
praktijkzalhunwaardemoetenblijken.
4.5.Episcia
Episciaiseenoudpotplantengeslacht,waarvoorinNederland incidenteel
plantenopdeveilingenwordenaangeboden.Hetiseenhangplantmetuitlopers,waarvandesierwaardevooralbepaaldwordtdoorhetfraaigetekende
blad.
Vandebotanischetuin"Cantonspark"teBaarn(onderdeelvandeRijks
UniversiteitUtrecht)envanenkelebedrijvenuitNederland endeV.S.is
stekmateriaalontvangenvan27soortenencultivars.Hiervanzijndeeigenschappeninenkeleteeltenbekeken.
Natweeteeltenvonddeeersteselectieplaats.Erwerdhierbijgeletop:
A:groeisnelheid
E:sierwaardevanhetblad
B:planthoogte
F:stevigheidvanhetgewas
C:gevoeligheidvanhetblad
G:aantaluitlopers
D:uniformiteit
Bijdeeersteselectievielen16cultivarsensoortenaf.Vervolgenswerden
weertweeteeltenopgezet,waarnaernog6cultivarsafvielen.Dezeworden
hierondervermeld,waarbijtussenhaakjesstaataangegeveninwelkeopzichten(At/mG)debetreffendesoortofcultivarnietvoldeed.
Afvallersnaeersteselectie
Episcia 'BronzeAgate'(B,C,G)
E. 'ChocolateandCherries'(A,C,D)
E. 'ChocolateSoldier'(A,D)
E.cupreata(B,E)
E.cupreata 'Acajou'(B,E)
E.cupreata 'Metallica'(B,D,E)
E.cupreata 'Musaica' (B,D)
E. 'FannyHaaque'(A,D,F)

E.fimbrata(A,G)
E.hirsuta(B,G)
E.lilacina(B,C)
E.mellitifolia (B,G)
E.'MossAgate'(B,C,G)
E.'PinkAcajou'(C)
E.'PinkBrocade* (A,C,G)
E.'TropicalTopaz'(B,E,F)
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Afvallersnatweedeselectie
Episcia 'FadedTaile'(B,C,F)
E. 'LilacinaLimon'(A,C)
E. 'MintJulip'(A,B,G)

E.'PinkPanther'(A,C)
E.'RaspberryFloat'(B,C,D)
E.'Tricolor'(B,F,G)

Vandevijfmeestgeschiktecultivarsensoortenisdooreenkortbericht
hetVakblad injanuari1985éénmaligplantmateriaalbeschikbaargesteld.
Episcia'Acajou'
zilverkleurigbladmetrodebloemen
Episcia 'AntiqueVelvet'
zilverkleurigbladmetpaarsegloed,bruin
langsnerven,metrodebloemen
Episciacupreata'Cupreata'
koperkleurigbladmetwittebloemen
Episcialilacina'Viridis'
opvallendlichtgroenbladmetlichtpaarse
bloemen
Episciareptans
bruin-groenbladmetdonkerrodebloemen
Zestelershebbenplantenaangekocht.
Episciaisgemakkelijk ensnel(tweeweken)tevermeerderenviastek(vande
uitlopers).Hetgewaswordtdonkergeteeld (vergelijkmetSaintpaulia)bij
20°Cdag,18°Cnacht.Deteeltduurisafhankelijkvandegewenstegrootte,
maarbedraagtminimaal10weken.Omdat(koud)waterophetblad snelschade
geeft,isonderdoorwatergevenaantebevelen.
4.6.Gloxinia
IndithoofdstukwordenenkeleechteGloxinia'sbehandeld endusnietdebekendepotplantendieonderdezenaamverhandeldworden,maartothet
geslachtSinningiabehoren.
Bijdeaanvangvanhetproduktvernieuwingsonderzoek in1982,kwamdesoort
Gloxiniasylvaticanetindebelangstelling inNederland enWest-Duitsland,
vaakonderdeoudenaamSeemannialatifolia.
GloxiniasylvaticaisontdektindezestigerjarenenafkomstiguitPeruen
Bolivia,netonderdeevenaar.Deplantgroeitdaarop600-1000meter
hoogte.Overdeverderegroeiomstandigheden isindeliteratuurhelaasniets
teachterhalen.
OphetProefstationisonderzoekverrichtophetgebiedvanteeltenhoudbaarheid.Hiervanisverslaggedaanin"BloemisterijonderzoekinNederland
over 1984",p.23-i—238.Belangrijksteconclusieswarendatgroeiremmingmet
Alargoedmogelijkwasendatdehoudbaarheidmatigwas.InWest-Duitsland
ismeeronderzoekverrichtmetditgewas(hardnekkigSeemanniagenoemd),met
nameophetgebiedvangroeiregulatieenbemesting(3,2;beidemetliteratuurverwijzingen).Hoewelaanvankelijkwerdbeweerddatdebloeitesturen
zouzijndooreenkortedag-behandeling (4)konditlaternochinWest-Duitsland,nochinAalsmeer,nochindepraktijkbevestigdworden.
HoewelopgrondvangenoemderesultatenbeslotenwerdophetProefstation
geenverderonderzoekteverrichten,werdenvanuitdeV.S.voorhet
screeningsonderzoek tochenkeleGloxiniasoortenen-cultivarsverkregen.
Nietinteressantbleken:
G.gymnostoma
G.'Damask'
G.perennis
Driecultivarsblekeninoriënterendeproefjesinvergelijkingmetdereeds
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geteeldeG.sylvaticaeenaantalgoedeeigenschappentebezitten.Zebleken
meeropvallendebloemenenmindergevoeligblad tehebbenensnellerte
groeien.Dedriecultivars('Medea','Medusa'en'Chic')zijnbijvier
Gloxinia-telersondergebracht.Daarzalblijkenofzewerkelijkeenaanwinst
vormen.Hierondervolgtinhetkortdebeschrijvingvandecultivars,met
daarbijdebelangrijksteervaringendieerophetProefstationmeezijnopgedaan.
Gloxinia'Medea'
Grofgewas,grofblad,spitstoelopend,gekarteldebladrand.Bloem
rood-paars,groot,ongeveer2,8x1,2 cm(lengtexbreedtevande"mond").
Binnenzijdevandebloemisgeelmet'paarsestippen.Deplantisteoverwinteren,sterftniethelemaalaf.Maaktergveeldunnerhizomen,ookweldikkeredieindeherfstgeoogstworden,bewaardbij20-25°Cenindecemberjanuariuitgelegd inzaaibakjes.Vermeerderingviabladstekginguitstekend.
Groeitsnel,inprincipein10-15wekentetelen.Sterkereensnelleregroei
danG.sylvatica.
Gloxinia 'Medusa'
Lijktnogalop'Medea'.
Verschillen:-blad isronder,ietsglänzender,mindergekarteld (mooier)
- bloemisietskleiner(2,8x1,0 cm),binnenzijdeiswitmet
paarsestippen
Geeftooksneleengrofgewas,isin10-15wekentetelen.Maaktergveel
rhizomenindepot,isdaarmeegoed tevermeerderen.Vermeerderingviabladstekgingnietzogoed:nogalwatuitval,weinigscheuten.Het"schubben"
vanderhizomenleverdenietveelsuccesop.
Gloxinia'Chic'
Duidelijkafwijkendvan 'Medusa'en'Medea'.Bladissmaller,langwerpigmet
spitsepunt(vaakverdroogd).LijktopbladvanG.sylvatica,isalleen
lichtervankleur.Tussendenervenvaakwatingezonkenplekken(welgewoon
groen).Debloemishelderrood,langerensmaller(2,7x0,7 cm)dande
bloemvanG.sylvatica(oranje,2x0,9 cm).Deplantiskort,compact,vertaktgoed,vormtvrijveelrhizomen.Bladaanrandenvaakgekruld.
4.7.Kohleria
Kohleriaiseengewasdatalmeerdan100jaargeledenwerdgeteeldinEuropa.GedurendedelaatstetientallenjarenisKohleriaechternagenoegverdwenenvandeWesteuropesekwekerijen.
IndeVerenigdeStatenstaatKohleriaindebelangstellingvanliefhebbers
enenkeleveredelaars.EenaantalcultivarsuitdeV.S.isinAalsmeergetoetst,alsmedeenkelesoorten,verkregenvanbotanischetuinen.
Devolgendecultivarsensoortenzijnnatoetsingafgevallen:
K.amabilis (langgrofgewas)
K.bella
K.bogotensis
K. 'Carnival'(traag)
K. 'Cecilia'(lang,grof)
K. 'ClownPrince'
K. 'ConnecticutBelle'(lang)
K. 'DarkPrincess'

K. 'Kapo'(traag)
K.'Laura'
K.'Linda'
K.lindeniana(bloeionopvallend,blad
mooimaarkwetsbaar)
K. 'Longwood'(grof;hangendebloemen)
K. 'Lono'(bloemonregelmatig)
K.'Pamela'(zeertraag)
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K.digitaliflora (grofblad)
K.elegans
K. 'Empress'(tekleinebloem)
K.eriantha
K.erianthaxhirsuta(grof)
K. 'Flirt'(slapgewas,wel
goedvertakt)
K.hirsuta

K. 'Princess'(lijktop'Clytie',maar
minderbloeirijk)
K. 'RedRyder'(zeertraag)
K.'Regent'
K.'Rongo'(traag)
K. 'Roundelay'(traag)
K. 'Sunny'(traag)
K.'Tane'
k.tubiflora(bloemteonopvallend)

Vandezecultivarsvoldeden 'Princess','Tane'en'Rongo'redelijk,maarna
verdereteelt-enhoudbaarheidsproevehwerdbeslotendezecultivarsniette
introduceren.
Wélgeïntroduceerdwerdenin1986tweezeergoedhoudbarecultivars,
'Clytie'en'StrawberryFields'(11).'Clytie'werdin1980verkregendoor
F.Batchelleren'StrawberryFields'in1982doorP.Worley.BeidenzijnbekendeGesneriaceae-veredelaarsuitdeV.S.Deresultatenuitproevenmetdezecultivarszijnverwerktineenartikel,ziebijlage6.Zeventelershebbenplantmateriaalaangeschaft.
Grootsteknelpuntindeteeltisdevermeerdering.Demogelijkheid totvermeerderingviaweefselkweekofdoorzaadzoudeteelteenstukaantrekkelijkermaken.Geziendeuitstekendehoudbaarheid endefraaiebloemenverdient
Kohleriameeraandacht.
4.8.Nematanthus
Nematanthusiseenvrijonbekendpotplantengeslacht.VeelNematanthus-soortenstondentothalverwegedejarenzeventigteboekalsHypocyrta.DoorgewijzigdeinzichtenwerdentoendemeesteHypocyrta-soortenomgedoopttot
Nematanthus.
Intotaalzijnzeventiensoortenencultivarsgetoetst.Tervergelijking
werd steedsN.gregariusmeegenomen(oudenaamH.radicans,lijktveelopH.
glabra),alsmedeN. 'Tropicana',eencultivaruitdeV.S.dieinDenemarken
enNederlandalopkleineschaalgeteeldwerd.
DegetoetstecultivarszijnafkomstiguitdeV.S.enuitIerland.IndeV.S.
heeftW.Saylorveelveredelingswerkgedaanenonderandere 'Tropicana'en
'Rio'verkregen.Dezecultivarsdaterenalvan1969.Ophet'Kinsealy
ResearchCentre'inDublin,IerlandheeftJ.Seagerenkelejarengeledeneen
sortimentstoetsuitgevoerdmetcultivars,afkomstigvaneenonbekendZwitsersproefstation.Debestezevencultivarshiervan('Ardon','Branson',
'Chandolin','Gietvoz','Herens','Nendaz'en'Ollon')zijnvanafnovember
1984inAalsmeergetoetst.
Afvallersnadeeerstescreeningwaren:
N. 'Ardon'
N.longipes
N. 'Branson'
N.'LuckyStrike'
N. 'Castanet'
N.'Moonglow'
Nadetweedetoetsrondevielenaf:
N.'Bambino'
N.'Bijou'
N.'Chandolin'
N.'Freckless'

N. 'Nendaz'
N. 'Ollon'
N. 'Sambo'
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Hetzwakkepuntvandezecultivarswasoverhetalgemeendegevoeligheid
voorwater(zowelvandewortelsalsvanhetblad)envoorfellezon.DaarbijkomtdatdeNematanthuscultivarsquablad-enbloemkleurnietzosterk
vanelkaarverschillen,zodatdoordeintroductievandrienieuwecultivars
naast 'Tropicana'voldoendeafwisselinggerealiseerdwerd.
DoormiddelvaneenartikelinhetVakblad (10)zijninseptember 1986geïntroduceerd:
N. 'Gietvoz'
N.'Rio'
N. 'Herens'
N.'Tropicana'(nietechtnieuw)
Voormeerinformatieoverdecultivarsenvoorteeltgegevenswordtverwezen
naarbijlage7.Vijftientelershebbenplantmateriaalaangekocht.
4.9.Geslachtskruisingen
EenopvallendgegevenbijdeGesneriaceae ishetfeitdatsomsgemakkelijk
kruisingentussentweegeslachtengemaaktkunnenworden.Voorzoverbekend,
isditalleengerealiseerdbinnendesubfamilievandeGesnerioïdeae(Nieuwe
Wereld,ziebijlage 1).Aluit1865iseenkruising tussenAchimenesen
SmithianthabekendonderdenaamxEucodonopsis(dexduidtopeenkruising
tussentweegeslachten).Dezenaam islatervervangendoorxAchimenantha.
Eenbijnavolledigoverzicht(xCodonatanthusenxColtricantha zijnniet
opgenomen)isonlangsgepubliceerd(1).
EenaantalvandezehybridenisgetoetstophetProefstation.Zijzijnalle
afkomstiguitdeVerenigdeStaten.Geenenkelevandezehybridenisgeïntroduceerd.VanxAchimenantha 'Inferno'en 'GingerPeachy'zijnplantenondergebrachtbijeenAchimenes-teler.
Devolgendehybriden,ontstaanuitkruisingentussentweegeslachten,zijn
getoetst:
xAchlcodonia 'CornellGem'
(EucodoniaxAchimenes)
xA.'Tyche'
xAchimenantha 'BlueMule'
(AchimenesxSmithiantha)
xA. 'CeruleanMink'
xA.'Cloe'
xA. 'GingerPeachy'
xA.'Inferno'
xA.'Royal'
xColtricantha 'BoldVenture'
(ColumneaxTricantha)
xC.'OrangeNugget'
xGlokeria 'Dragonsong'
(GloxiniaxKoellikeria)
xGlokohleria 'ScarletLetter'
(GloxiniaxKohleria)
xGloxinantha 'Evlo'
(GloxiniaxSmithiantha)
xHeppimenes 'PurpleQueen'
(HeppiellaxAchimenes)
xKoellikohleria 'Rosea'
(KoellikeriaxKohleria)
xMoussoniantha 'Cornellian'
(MoussoniaxSmithiantha)
xNiphimenes 'Lemonade'
(NiphaeaxAchimenes)
xSmithicodonia 'Behavin'
(SmithianthaxEucodonia)
xS.'CeruleanMink'
xS.'Denise'
xS.'Elisabeth'
VoorxCodonatanthuswordtverwezennaarhoofdstuk4.3.
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4.10.Diversen
UitdeVerenigdeStatenwerdenvandiverseanderegeslachtensoortenof
cultivarsverkregenomtetoetsen.
Achimenes 'CornellGem'
A.'Désirée'
Alloplectuscoccineus
Chiritasinensis
Drymoniaecuadorensis 'IndianSunset'
Eucodonia'Adèle'
E.andrieuxii'Naomi'
E.'Cecilia'
Gesneriacuneifolia 'Quebradilles'
G.reticulata 'ElYunque'
Koellikeriaerino'ides
K. 'RedSatin'
Nautilocalyxcataractarum
N.'Dekla*
N.picturatus
N.porphyrotychus 'ElBlanco'
Niphaeaoblonga
Paradrymoniadecurrens
Parakohleriaabunda

Phineadivaricata
Sinningia 'AngoraLove'
S.'BarbaraJean'
S. 'CherryChips'
S. 'Kirsten'
S. 'MartyMines'
S. 'Max*
S. 'Mercury'
S.'PeachySalmon'
S.'Rex'
S. 'RoseBud'
S. 'SuperOrange'
S. 'WhiteSprite'
S. 'WildRose'
S. 'Zeva'
Smithianthacinnabarina
S.multiflora
S.yellowhybrid
S.zebrinahybrid

Vandezesoortenencultivarsisergeengeïntroduceerd.ErmoetechterwordenopgemerktdaterbijSinningiaaantrekkelijkecultivarsblijkentezijn
(kleinbladig,rijkbloeiend).Hetisdemoeitewaardditnadertebestuderen.
Ditkoninverbandmetdebeëindigingvanhetprojectnietmeerophet
Proefstationgebeuren.
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5.DISCUSSIE
Inhetproduktvernieuwingsonderzoek metGesneriaceaezijnintotaal250
soortenencultivarsgetoetstophunmogelijkhedenalspotplant.Hierbij
werdgebruikgemaaktvanbestaandebronnenvanplantmateriaal(hetproject
omvattegeeneigenveredelingswerk).Dezebronnenbevondenzichsomsop
onverwachteplaatsen,zoalsWenenvoorColumneaenDublinvoorNematanthus,
maarkondentochzeerwaardevolblijken.Debelangrijkstebronvoor
GesneriaceaezijndeVerenigdeStaten,waareenbloeiendeGesneriaceaeverenigingbestaat (AmericanGloxiniaandGesneriad Society),meteengroot
aantalveredelaars,vermeerderaarsentelers,ditallesmeestalophobbyniveau(vooradressen:'TheMiracleHouseplants'en'TheGloxinian',zie
literatuurlijsthoofdstuk6 ) .
Intotaalwerden19nieuwecultivarsvannogvrijonbekendegeslachtenecht
geïntroduceerd:erwerdplantmateriaalbeschikbaargesteldaanNederlandse
telers,metdaarbijglobaleteeltbeschrijvingen.
Daarnaastwerdeenaantalcultivarsterbeproevingbijtelersondergebracht.
VooraldeGloxinia-cultivarslijkengoedemogelijkhedentehebben.
BijAeschynanthuskonhelaasgeenechteintroductieplaatsvinden,maaris
doorditonderzoekgeblekendatdeteeltvanA.hildebrandiienzekervan
'Antares'en'Koralle'aantrekkelijkkanzijn.TelersenvermeerderaarszoudendeontwikkelingenronddeDeensecultivars(zie4.2.)opdevoetmoeten
volgeneneenproefteeltuitvoerenzodraerplantmateriaalvandegoedecultivarsbeschikbaarkomt.
MisschienbiedtookhetGesneriaceae-sortiment datindeV.S.aanwezigis
nogmeermogelijkheden.Hierbijdenkikbijvoorbeeld aanhetzeeruitgebreideSinningia-sortiment.Onlangsiseenoverzichtgepubliceerdvandeinde
V.S.geregistreerdeGesneriaceae-cultivars,verkregentussen1957en1986
(1).
MogelijkzullenindetoekomstookNederlandse(zaad)bedrijveneigenrassen
vanminderbekendeGesneriaceaeontwikkelen.TweezaadbedrijvendiebelangstellingtoondenvoorditonderzoekhebbenvaneenaantalgeslachtenplantmateriaalgekregenvanhetProefstation.Metveredeling enselectieonder
Nederlandseomstandighedenzijnerwaarschijnlijkvrijsnelresultatente
behalen.AantrekkelijkekantenvanGesneriaceaezijndebloeirijkheid,de
lagelichtbehoefteendemogelijkhedenvoorwinterbloei.Mogelijkkunnen
doorgeslachtskruisingen,diesomseenvoudiggerealiseerdblijkentekunnen
wordens gunstigeeigenschappengecombineerdworden.
Debelangstellingvantelersvoordeintroductieswasoverhetalgemeengoed
tenoemen.Hetsuccesvandenieuwegewassenindepraktijkisnognietin
teschatten.Hetismoeilijkdegewassennauitgifteteblijvenvolgen.De
nieuwegewassenzijnindeveilingstatistiekenvaaknietterugtevinden
(voorzovereralgeveildwordt).Menzietalvrijsnelnadeuitgiftedat
deplantenvansommige 'pionierbedrijven'verdwijnenenbijanderetelers
onderdakvinden.Wanneereenmaalvolopgeveildwordt,kanhetnieuwegewas
bijanderetelersterechtkomenenkandeteeltzichsneluitbreiden(bijvoorbeeld xCodonatanthus 'Aurora').
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BIJLAGE1
DefamilievandeGesneriaceae,verdeeldintweesub-families

Old World Subfamily Cyrtandroideae
C>rtandreae
Hexatheca
Rhynchoiechum
Protocyriandra
Sepikaea
Cyrtandra
Trichosporeae
Micraeschynamhus
Oxychlamvs
Euthamnus
Aeschynanthus
Agalmyla
Lysionotus
Loxostigma
Dichrotnchum
Klugieae
Rhynchoglossum
Monophyllaea
Moultonia
Epithema
Loxonicae
Stauranthera
Loxonia
Whytockia
Cvrtandromoea

Didvmocarpeae
C'onandron
Tengia
Bournea
Orcocharis
Dasydesmus
Tremacron
Briggsia
Corallodiscus
Beccarinda
Jerdonia
Cathayanihe
isometrum
Ancvlosiemon
Platsytemma
Didissandra
Boeica
Leptoboea
Championia
Anna
Raphiocarpus
Opithandra
Peirocosmea
Orchadocarpa
Hemiboea
Chinta

Petrocodon
[)id\mocarpus
Primulma
Trisepalum
Tetraphyllum
Phyiloboea
Loxocarpus
Paraboea
C odonoboe a
Ornithoboea
Rhabdothamnopsi
Boea
Dichiloboea
Chlamydoboea
Saintpaulia
Acanihenema
Trachystigma
Linneaopsis
Streptocarpus
Ramonda
Jankaea
Haberlea

Unclassified
Titanotrichum

New World Subfamily Gesnerioideae
Beslerieae
Beslena
Cremosperma
Pterobesleria
Columneae
Episcia
Drymonia
Chrysothemis
Alloplectus
Columnea
Nematanthus
Codonanthe
Hypocyrta
Nautilocalyx
Bellonieac
Beiloma
Niphaea
Phinaca
Monopv lo
Anod!M.'u>

Gluxinieae
Achimenes
Koellikena
Smithiantha
Heppiella
Seemannia
Gloxinia
kohlerieae
Diastema
kohlena
Pearcea
Vanhouttea
Capanea
Paliavana
Sinningieae
Sinningia
Lieizia
Rechstemena

'Bron:TheMiracleHouseplants,p.10)

Solenopboreae
Solenophora
Gesnerieae
Gesnena
Rhytidophyllum
Coronanthereae
Depanthus
Negna
Coronanthera
Rhabdothamnus
Mitrarieae
Sarmienta
Asteranthera
Fieldia
Mitrana
Unclassified
-\netanthus
Napeanihus

BIJLAGE2
Adressen
PoulJensen (Aeschynanthus-veredelaar)
Nistedvej12
Stige
DK-5270OdenseN.
Denemarken
MagneHaualand
Bjalandsgt.23
4000Stavanger
Noorwegen

(Columnea-veredelaar)

Dr.J.C.R.Seager (Nematanthus-onderzoek)
TheAgriculturalInstitute
Kinsealy ResearchCentre
MalahideRoad
Dublin5
Ierland
Dr.H.Halbmayr (Columnea-veredeling)
HöhereBundeslehr-undVersuchsanstaltWien-Schönbrunn
Grünbergstrasse24
WenenA-1131
Oostenrijk
JimandBarbaraRoberts
5656CalynRoad
Baltimore,MD21228
U.S.A.

(uitgangsmateriaalGesneriaceae)

LaurayofSalisbury (uitgangsmateriaalGesneriaceae)
Mrs.JudithBecker
UndermountainRd.,Rt.41
Salisbury,Conn.06068
U.S.A.
RijksUniversiteitUtrecht
J.Tolsma
Afd.Bot.Tuinen
Harvardlaan2
3584CVUtrecht

(collectieGesneriaceae)

AmericanGloxiniaandGesneriadSociety (vereniging)
seer.EllenM.Todd,
P.O.Box493
BeverlyFarms,MA01915
U.S.A.
(lidmaatschap isinclusiefabonnementop'TheGloxinian')
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Voorlichting

BIJLAGE 3

TeeltenhoudbaarheidtweeAeschynanthus-soorten

PerspectievenvoorA.hildebrandii
alspotplant
Ir.Peter Lentjes
Proefstation voor de Bloemisterij, Aalsmeer

OphetProefstationvoordeBloemisterijinAalsmeerwordteen
grootaantalgewassen,behorend
totdefamilievandeGesneriaceae,getestopdemogelijkheden
alspotplant.Resultatenvanproevenmettweevandezegewassen,
AeschynanthusevrardiienAeschynanthushildebrandii,wordenhierbesproken.Bijlaatstgenoemdeiszekerperspectiefaanwezig.
A.evrardiienA.hildebrandiizijngeen
echtenieuwkomers.BeidezijninDenemarkenopdemarktgebracht.Aeschynanthushildebrandii isin1973geïntroduceerd,A.evrardiiin 1981.EerstgenoemdeisookinNederlandalopkleine
schaalgeteeld.Hetzijnbeide rechtopstaandeplanten.
A.evrardii,afkomstiguitZuid-Vietnam,
lijktnogalopvanoudsheropkleine
schaalgeteeldeA.speciosus.Debladerenzijnwatgroter,maardescheutenzijn
korter,waardoordeplantalsgeheelwat
compacter is.Deplantbloeitmetoranje
bloemen,ongeveer8cmlang,metopvallendepaarsemeeldraden.
A.hildebrandii isafkomstiguitBirmaen
duidelijkverschillendvanA.evrardiien
A.speciosus.Debladerenzijnvrijklein,
langwerpig,fijnbehaardenmetglanzendgroen,zoalsdievandebeideanderesoorten.Deplantenkunnenzeerrijk
bloeienmettalvankleineoranjebloemen.
Metbeidegewasseniseenaantalproevenuitgevoerdbetreffendeteelten
houdbaarheid.

tueeldepotgrondvoordezedroogtebehandelin., jitspoelen.Omdat déplantai
eensterkvegetatievegroeivertonen,
kanmenalsnelnadatdestekkenzijn
beworteldmetdezedroogtebehandelingbeginnen.
Indeverschillende proevenvieldebloei
tegen.Hetaantalbloeiende scheuten
bedroegmaximaal50 %.Deoverige
scheutengroeiden,ondanksdedroogtebehandeling,gewoonvegetatief door.
Debloeiendescheuten haddengemiddeldveertienknoppen,dieaanheteind
vandescheutwordengevormd.Vande
bloeiendeplantenwerddehoudbaarheidonder huiskameromstandigheden
bekeken,ookna afzetsimulatie(nabootsingvandeafzetfasedoordeplanten
éénweeklanginhetdonker bij17 °Cte
zetten).Hierbijwerden verschillende
knopstadiaonderscheiden,vanhelejongeknoppentotbijnaopenbloemen.
Deresultatenwarenzondermeerteleurstellend.Ertrad,ookzonderafzetsimulatie,veelknopvalop,zowelvanjonge
alsvanrijkeknoppen.Nadrieweken
warenalleplantengeheeluitgebloeid.
Zoweldebloeizelfalsde houdbaarheid
lietenindeproeventewensenover.

Aeschynanthushildebrandii
VanA.hildebrandiiwerdopdrietijdstippengestekt,week14,17en19,

steedsdriekopstekkenper10cm-pot.
Dezewarennadriewekenbeworteld.
Alspotgrondis75%tuinturf en25%
perlitegebruikt.Deplantenzijngeteeld
opeeneb-vloedsysteem,ineenlichtgeschermde kasbijeentemperatuur van
18°C'snachtsenminimaal20 "Coverdag.
Devegetatievegroeiwasduidelijk zwakkerdanvanA.evrardii.Erontstondeen
fijngewas,datnogalgevoeligbleekvoor
wortelrot,veroorzaaktdoor Pythium.
KomterinA.hildebrandii-gewaseen
aantastingvoor,danmoetwordenaangegotenmetPrevicur N.VoorbehoedendkanookAAterradoorde potgrond
gemengdworden.Deplantenzijnvoor
debloeinietspeciaaldroogenarmgehouden.
Deuitgevoerdeproevenhadden betrekkingopaldanniettoppen,de toepassing
vanAtrinal,CCCenAlarenhet bepalen
vandehoudbaarheid.

Toppenmetdehand
Doordeplantenmetdehandtetoppen
werdensomsmooie,gelijkeplantenverkregen.Erontstondendanperstekvier
totzevenscheutenmeteenlengtevan
20cm.Plantendietervergelijking niet
warengetopt,vormdenslechts enkele
zijscheutenenwerden25cmlang.Vaak

Aeschynanthusevrardii
Per11 cm-potzijndriekopstekkenvan
A.evrardiigestoken.Alspotgrondiseen
mengselvan75%tuinturf en25 %perlitegebruikt.Deplantenzijngeteeldinde
zomerperiodeopeeneb-vloedsysteem,
ineenlichtgeschermdekasbijeentemperatuurvan18 °C's nachtsenminimaal20 °Coverdag.
NetalsbijA.speciosusgebruikelijk is,is
geprobeerddebloeitestimuleren door
deplantengedurendeachtweken droog
enarmtehouden.Ditwilzeggenweinig
waterengeenkunstmestgeveneneven-

Aeschynanthusevrardii:fraaiebloemen,maarhelaasslecht houdbaar
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warendedrieplantenperpotongelijk
vanlengte.
Metdehandtoppenbleekechter niet
altijdevengemakkelijk ensuccesvol.
Regelmatigwerden namelijkdirect na
hetstekken(eindstandig)bloemknoppenaangelegd.Hoewelhethoofdgroeipuntdaarnawelweer vegetatief
doorgroeide,moestdantoch onderde
bloemknoppendoor,dusopmeerverhoutestengels,wordengetopt.Dit
„hard"toppen resulteerdeineenzeer
ongelijkeuitloop,metalsgevolgeen
ongelijkegewasgrootte.Ditgafweer
aanleidingtotuitvaldoorwortelrot,daar
metdewatergift(viaeb-vloed)geenrekeningkonwordengehouden metverschilingewasgrootteendusverschillendewaterbehoefte. Daarbijkomtdattoppenmetdehandnogalwatarbeid
vraagt.Mededaaromzijnook proeven
metAtrinaluitgevoerd.

kanerwordengespotenzodraduidelijk
nieuwegroeizichtbaaris.
Alnatweewekenwaszichtbaardatde
toppenvandebespotenplanten lichtgroen-geelvankleurwerden.Sneldaarnawerdenveelzijscheutengevormd,
aanvankelijk ooklichtvankleur.Erontstondenzowelbijbespuiting met3mlals
met6mlAtrinalgoedvertakteplanten.
Perstekwerden,afhankelijkvanhet
stektijdstip,tientottwintigscheutengevormd,dustotzestigscheutenperpot.
Descheutenwarenmooigelijkvan lengte,ongeveer 12cm.Eennadeelisdat
doordeAtrinalbespuitingdebloeimet
tweetotdriewekenwerdvertraagd.In
recenteDeensepublikatiesworden Atrinalconcentratiesvan4en5mlperliter
aanbevolen.Menisdaarbijuitgegaan
vantussenstekenheeftgespotentoen
dejongescheutjes0,5tot1,5cm lang
waren.Ookdaarwerdeenbloeivertragingvantweetotdriewekengeconstateerd.

ChemischtoppenmetAtrinal
AtrinalNiseen„chemisch topmiddel"
dathetontstaanvanzijscheuten kan
bevorderen.Erisindeproevengekozen
voortweeconcentraties:3en6mlAtrinalNperliter(0,3 %en0,6 %).Deplantenvandeverschillendestekdatawerdenallemaalophetzelfdetijdstipbespotentothetafdruipstadium(4,6en9
weken nahetsteksteken).Inprincipe

CCCenAlartegenongewenste
lengtegroei
Bijongetopteenophardescheutengetopteplantenwillennogweleensdoorschietersontstaan.Omdezeongewenstelengtegroeitegentegaanzijnongetopteplantenineenjongstadium(4,7en
9wekennahetstekken)bespoten met

Alar85(1,5en2,5gramperliter)enCCC
(1,5en2,5mlperliter).ZoalsbijmeerdereGesneriaceae bleekCCCopA.hiidebrandiigeenenkeleremmende werking
tehebben.Alar85daarentegen veroorzaakteeenechtegroeistilstand.Hetgewaswerdalspoedigzeerdonkervan
kleurendebladerenwerden ronder.
Aanvankelijk bleefhetgewasmooikort
engelijk,laterontstondenenkeledoorschieters.
Wanneerzachtwordtgetoptof Atrinal
wordtgespoten,isremmingvandelengtegroeinietnodig.Inanderegevallenis
eenbespuitingmetAlar85,maardanin
enlagereconcentratiedan1,5gramper
liter,mogelijk.

Teeltduur
Indeproeven,uitgevoerdindezomerperiode,bedroegdeteeltduur minimaal
achttienweken.Inheteerder genoemde
Deenseonderzoek,ookuitgevoerdinde
zomer,spreektmenvanminimaaltwintig
weken.
Ophetproefstationzijngeen ervaringen
opgedaanmetteeltindewinterperiode.
UitdepraktijkinzowelNederlandais
DenemarkenisbekenddatA.hiidebrandiiook indeperiode november-februari
bloeiendafteleverenis.Hoelangde
teeltduur danis,isnietbekend.

Uitstekendehoudbaarheid
Dehoudbaarheidonder huiskameromstandighedenbleekuitstekendtezijn.
Haddendeplanten bijhetinzettenvan
deproefgemiddelddertigopenbloemen,natweemaandenwarendater
bijnahonderd.Eenafzetsimulatie(een
weekdonkerbij17 °C)remdehetopenkomenvandebloemenenigszins,maar
deplantenhersteldenzichlatergoeden
natweemaandenhaddendeze planten
gemiddeld ruimhonderdopenbloemen.
Deproefmoesttoenwordenafgesloten,
maarerkanwordengestelddatdeplantenooknaafzetsimulatieminimaaltwee
maanden bloeiden.

Aeschynanthushiidebrandii:rechtseenmetAtrinalbespotenplant,linkseen onbehandelde
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Geziendeproefresultatenlijktdeteelt
vanA.evrardiinietaantrekkelijk.Voor
deuitstekendhoudbareA.hiidebrandii
zijnzekerperspectievenaanwezig,
vooralgeziendemogelijkhedentot
groeiregulatiemetbehulpvanAtrinal.
DitjaarwordeninAalsmeerproeven
genomenmetviernieuwecultivars,in
Denemarkenverkregenuitkruisingen
tussenA.hiidebrandiienA.speciosus.
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Gesneriaceae

BIJLAGE 4

Cultivarsvan xCodonatanthus en Codonanthe

Introductievanaantrekkelijkenieuwe
hangplanten
Ir.P.W. M. Lentjes
Proefstation voorde Bloemisterij, Aalsmeer

Inhetonderzoek naarnieuwepotplantenisspecialeaandachtbesteedaandefamilievanGesneriaceae. Erkwamenonder meerenkelenieuwe hangplanten naarvoren.
Geïnteresseerde telers kunnen
plantmateriaal bestellen bijhet
proefstation inAalsmeer.
In het kader van het produktvernieuwingsonderzoek bij potplanten is een
groot aantal Gesneriaceae getest. De
meeste daarvan zijn afkomstig uit de
Verenigde Staten, waar tal van veredelaar-liefhebbers en (kleine) bedrijven bezigzijn met planten uit deze familie. In de
VSbestaat een bloeiende Gesneriaceaevereniging. Via leden van deze vereniging werd op aanvraag stek verkregen
van onder meer een aantal Codonantheen x Codonatanthus-cultivars.
Codonanthe is niet nieuw in Nederland.
Codonanthe crassifolia wordt op kleine
schaal reeds geteeld, x Codonantanthuscultivars (ook wel x Codonantanthus genoemd) zijn ontstaan uit kruisingen tussen twee geslachten (vandaar de x voor
de naam), namelijk Codonanthe en Nematanthus. Nematanthus isde nieuwe
naam voor de meeste Hypocyrta-soorten.
In jui 1984 werd x Codonatanthus 'Aurora' door het proefstation Aalsmeer op
een VKC-keuring gepresenteerd. Enkele
telers bleken geïnteresseerd en boekten
plantmateriaal. Inmiddels wordt 'Aurora' succesvol jaarrond als bloeiende

hangplant geteeld. Het iseen snelle
groeier die goed vertakt. De plant heeft
fijn, donkergroen, glanzend blad (onderzijde rood-groen) en kleine buisvormige
rose-rode bloemetjes met een crème-witte rand. 'Aurora' isgoed houdbaar en
bloeit ook in de huiskamer op een lichte
plaats (geen volle zon) goed door.

Nieuwe cultivars
Van de getoetste cultivars zijn er, naast
'Aurora', drie de moeite waard om te telen.
x Codonantanthus 'Tropic Night' is een
echte hanger met mooi glanzend, donker
blad (bruin-groen) en witte bloemen, die
een fraai contrast vormen met het blad.
Het is een sterke groeier die jaarrond kan

bloeien. 'Tropic Night' bloeit niet zo rijk
als 'Aurora', maar heeft wel wat grotere
en meer opvallende bloemen. Af en toe
worden er oranje bessen gevormd.
x Codonatanthus 'Vista'groeit min of
meer opgaand. Het blad isglanzend, groter en wat lichter groen dan dat van 'Aurora' .De bladonderzijde isrood gekleurd met een groene rand. De bloemen
zijn groter dan die van 'Aurora' en hebben dezelfde kleur. 'Vista' bloeit echter
niet zo rijk. De plant vertakt goed uit
zichzelf en groeit snel.
Codonanthe 'Paula' iseen zeer compacte
hangplant. Het blad is donker (grijsgroen), fijn, bijna rond, niet glanzend
maar juist licht behaard en het voelt
daardoor zacht aan. 'Paula' bloeit jaarrond met fijne «rittebloemen. Het is geen
rijke bloeier, maar erzijn steeds enkele
open bloemen aanwezig.
Als debloemen van de hiergenoemde
cultivars zijn uitgebloeid, verdrogen en
verschrompelen deze. Ze vallen niet af en
het zijn dus geen 'stofzuigerplantjes'. De
cultivars moeten in een warme kas worden geteeld (dag 20°C, nacht 18°C), die
's zomers licht geschermd wordt. De
teeltduur isafhankelijk van de gewenste
plantgrootte maar bedraagt minimaal
vijf tot zes maanden.
Vandenieuwehangplanten wordt éénmalig plantmateriaal uitgegeven. De kostenperplant bedragen ƒ 10,-. Als minimumafname geldt tienplanten percultivar. Belangstellenden dienenzich binnen
een week napublicatie temeldenbijhet
proefstation Aalsmeer, (02977) 2 61 51.
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xCodonatanthus Aurora
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xCodonatanthus 'Tropic Night'

Codonanthe 'Paula'

xCodonatanthus 'Vista'
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BIJLAGE 5

OpgaandeColumnea-hybriden
aanwinstsortiment
Ir.PeterLentjes
Proefstation voordeBloemisterij, Aalsmeer

Ing.ElsMathijssen
Proeftuin Lent

HetProefstationvoordeBloemisterijinAalsmeerintroduceerdein
augustus1984viernieuweColumnea-hybriden.Zijhebbeneen
minofmeeropgaandegroeiwijze.
HetafgelopenjaarishetonderzoekinAalsmeerenopdeProeftuinLentvoortgezet.Deresultatenendepraktijkervaringenmet
Columnea-hybridevielenpositief
uit.
HetProefstationvoordeTuinbouwin
Wenen-Schönbrunn iseindzeventiger
jarenbegonnenmeteenveredelings-en
selectieprogramma bijColumnea.Het
doelwascultivarsmeteen opgaande
groeiwijzeteverkrijgen.Erwerdentien
hybridengeselecteerd.DeeersteisgenoemdnaarhetstadsdeelvanWenen
waarhetproefstationgevestigdis
(Schönbrunn),deoverigenegen kregen
namenvanvulkanen.
Begin1983verkreeghetProefstationin
Aalsmeermoerplantenvandenieuwe
Columnea,inhetkadervanhetproduktvernieuwingsonderzoek bijpotplanten.
Naeenaantalproevenisinaugustus
1984plantmateriaaluitgegevenvande
viertotdantoebestecultivars.Telersdie
hieropreageerdenkregen behalve
moerplantenookeenvoorlopigeteeltbeschrijving.HetafgelopenjaarishetonderzoekinAalsmeerenop Proeftuin
Lentvoortgezetomteproberenopresterendevrageneenantwoordtevindenen
omtezienofer,behalvedevieruitgegevencultivars,noganderegeschiktwaren.

Sortiment
Indeproevenvanhetafgelopenjaar
kwamendeviercultivars,dievorigjaar
zijnuitgegeven,gemiddeldgenomenopnieuwalsbestennaarvoren.Hetbetreft
devolgendecultivars:
• 'Fujijama'iseenforseplantmetdonkergroenbladmetrodenervenaande
onderzijdeenrodebloemen.Groeithet
sterkstrechtop;
• 'Krakatau'heeftlichtgroenbladen
oranjebloemenmetgele„bek".Legt
makkelijkknoppenaan;

• 'Hekla'heeftlichtgroen,behaardblad
enoranje-rode bloemen.Groeiwijze
meerhangenddanbijdeoverigecultivars;
• 'Schönbrunn'heeftmooidonker roodbruinbladmetpaarseonderzijdeenrodebloemen.Ietshangendescheuten.
Vandezerechtopgroeiende cultivars
staaneropeindafstand,35plantenper
m2.
DeoverigezesOostenrijkse hybriden
('Aetna','Kilimandscharo', 'Popocatepetel','Stromboli',Teide' en 'Vesuw')
haddenstukvoorstukmindergoede
eigenschappen,metnamewat betreft
groeisnelheid,bloeirijkheidenuniformiteit.Hiervanwordtdanookdoorhet
proefstationgeenmateriaaluitgegeven.
Tervergelijkingzijnookdecultivars
'Sanne'en'Orion'beproefd,beidevia
Denemarkeninonslandgekomenen
reedsenkelejarenopkleineschaalgeteeld.'Sanne'bleekeenlangzame,stuggegroeier,die,ooknakoudebehandeling,moeilijkbloemknoppenvormt.
'Orion'heeftvoor bloemknopaanleg
geenlagetemperatuur nodig.Inpas
gestokenstekisvaakalknopaanwezig.
Toppenheeftdangeenzin;erontstaan
immersnauwelijkszijscheuten.Een
goedopgebouwde,compactplantis
moeilijkteteien.

Opkweek
Depotgronddientluchtigtezijn.Mengselsbestaandeuit75%tuinturfen25 %
perliteof25%turfmolm,50 %Zweeds
veenmosveenen25 %gecomposteerde
boomschors(beideeb-vloedgronden)
voldedengoed.Dewatergiftdientonderlangsplaatstevinden.Overdekopwatergevenmoetwordenafgeraden inverbandmethetontstaanvanbladvlekken,
vooralbijkoudgietwater,eneenverhoogdekansopBotrytis.Ophetproefstationverliepdeteeltopeb-vloedsysteemnaarwens.InLentisgeteeld op
zandtabletten.Indegebruikte eb-vloedgrondenblekendeplantengroteverschilleninvochtgehaltevande potkluit,
goedtedoorstaan.
Watbetreftdebemestingkan worden
gestelddatinhetwinterhalfjaar een
N:K-verhoudingvan1:2gunstigis,dus
bijvoorbeeld13-3-26.'Krakatau' heeft
gauweenlichte bladkleur.
Deteelttemperatuurwas18 °C'snachts
en20 °Coverdag.Boven25 °Cwerd
gelucht.Deplantenkunnenvrijlichtwordengeteeld.Bovenongeveer400W / m 2
(35.000lux)moetwordengeschermd.
DeColumnea-hybridenzijnnietbijzondergevoeligvoorziektenenplagen.
Wittevliegkangoedbestreden worden
metThiodan(rooktabletten),Kilumalen
Actellic.

Vermeerderingdoorstek
Vermeerderingvindtplaatsinhetnajaar
doormiddelvanstekken.Dezeworden
directindepotgestoken,vierofvijf
stekkenper10of11cm-pot.Metname
bijteeltalshangplant kanookeengroterepotmetmeerstekwordengebruikt.
Eventueelkannahetstekstekenworden
aangegotenmet2g/1RovralomBotrytisaantastingtevoorkomen.
Topstekheeftdevoorkeurboventussenstek.Bijtussenstekkanalleenzacht
stekwordengebruikt.Bijhardstek,uit
hetmeerverhoutedeelvandestengel,
lopendeogenongelijkofhelemaalniet
uit.Bewortelingvindtgewoonopde
stengelplaats,nietopeenknoop.Stekpoederisnietnodig.Nadriewekenzijn
destekkengoedbeworteld.Destekken
hoeveninprincipenietmetplasticte
wordenafgedekt.Uiteraardmoetmen
danwelgoedschermen.Wilmende
stekkentochafdekken,dankandatmet
Agryl-vliesdoekofdooreentunnelmet
plasticfolie.Ingeengevalplastic folie
direetopdestekkenleggen,inverband
methetontstaanvanbladvlekkenenhet
optredenvanschimmelaantastingen.
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Toppen
Inhoeverretoppenpersenoodzakelijk is
omeengoedopgebouwdeplantte krijgen,werdinproevennietgeheelduidelijk.Deresultatenwarennogalwisselend:ookzondertoppenwerdensoms
goedvertakteplantenverkregen.Bijongetopteplantenkandoor remstofbehandelinghetontstaanvanzijscheuten wordenbevorderd.Indepraktijkwordter
vaakwelgetoptomdatmendetoppen
alsstekvooreenvolgendepartij nodig
heeft(stek-van-stek).Ermoetoptweeof
driebladparenwordengetopt,viertotvijf
wekennahetstekken(bijtopstek).Per
stekwordendandrieofvier nieuwe
scheutengevormd.Toppengeeft wel
enigewekenteeltduurverlenging.

Remmen
AlsmendeOostenrijksteColumneaals
rechtopgaandeplantwiltelen,isremmennodig.HiervoormoetAlarworden
gebruikt.Inproevenbleek Cycocel
(CCC)degroeinauwelijksteremmen.
VakbladvoordeBloemisterij- 38(1985)
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Bovendiengafhetbladschade.Ookmet
het„chemischtopmiddel"AtrinalNzijn
geengoederesultatenbehaald.Alar
daarentegenbleekprimabruikbaar.Het
gafeengoederemmingvandelengtegroei,waardoorstevige,compacteplantenontstonden.Alar64indeconcentratievan2,5tot3gramperliter(inde
wintermaandenvooralbij'Hekla'een
watlagereconcentratie)moetworden
gespotenwanneerdezijscheutennahet
toppen2tot3cmlangzijn.Ongetopte
plantenmoetenviertotvijfwekennahet
stekkenwordengeremd,dusophetmomentdaterookzoukunnenworden
getopt.Alsertelaatwordtgeremd,gaan
descheutenalgauwmeer horizontaal
groeien,hetgeentenkostegaatvanhet
plantmodel.
Inprincipeiseeneenmalige remming
vóórdekoudebehandelingvoldoende.
Isdeperiodetussenremmenenkoudzettenlang,bijvoorbeeldachtwekenof
meer,dankanafhankelijkvandegroei
eventueelnogeentweedekeerlichtwordengeremd(1,5g / lAlar64).Nade
koudebehandeling,alsdeplantenweer
warmstaanenweermeerwateren
kunstmestkrijgen,beginnendetoppen
vandescheutenweerhardtegroeien.
Hierdoorwordendebloemen,diewat
lageropdestengelzijngevormd,minder
goedzichtbaar.Bovendienkandeplant
telosvanopbouwworden.Dezehergroeiofdoorwaskanwordentegengegaandoor1,5tot2g / lAlar64tespuiten
zodradehergroeibegint.Hierdoor blijvendescheuten2tot4cmkorterende
plantencompacter. Deaanwezige
bloemknoppenwordennietbeschadigd.
Welwordtdebloeimetééntottwee
wekenvertraagd.

Bloeibeïnvloeding
Inprincipeiseenkoude-endroogtebehandelingnodigvoor bloemknopaanleg.
Dezekannietdoorverduisteren worden
bevorderd:eenkortedag-behandeling,

uitgevoerdinapril-meibij18tot20 °C,
hadgeeneffect.Somskomendeplanten,vooralalszewatouderzijn,welbij
eentemperatuurvan18tot20 °Cin
bloei.Ditgeldtvooralvoor'Krakatau'.
Maarinhetalgemeenbleekindeproevendateenkoudebehandelingvanacht
wekennodigwasvoorbloemknopaanleg.Koudwilzeggen12tot13 °C.Temperaturenbeneden 10tot11 °Ckunnen
aanleidinggeventotbladval.
Hetismoeilijkomexactaantegeven
wanneermetdekoudebehandeling kan
wordenbegonnen.Inproevenbleekdat
debloemknoppenvooralwordengevormdopdatdeelvandestengel,waar
zichbijhetbeginvandekoudebehandelingalnagenoegvolgroeide bladparen
bevinden.Menzoukunnenzeggen:op
hethalfhardehoutdattijdensdekoudeperiodeverderuitrijpt.Debloemknoppenwordendusnagenoegnietgevormd
ophetdeelvandestengeldattijdensde
koudebehandelinggroeit.Dit betekent
datdescheutenaleenbepaaldelengte,
ofwel:eenbepaaldeleeftijd,moeten
hebbenophetmomentvankoudzetten.
Ditkanwordengeïllustreerdmetdevolgendeproefresultaten,zowelinAalsmeeralsinLentgevonden:vanplanten
vandezelfdestekdatumwerddeene
helftgetopt,deanderehelftbleefongetopt.Beidegroepenwerdenophetzelfde
tijdstipkoudgezet.Bijdegetopteplanten,diedusjongerescheutenhadden,
werdenduidelijkveelminderbloemknoppenaangelegddanbijdeongetopteplanten.Globaalkanwordengesteld
datnieteerderdanzestotachtwekenna
hettoppenmetde koudebehandeling
moetwordenbegonnen.
Detemperatuur moetineenweektijdin
enkelestappenwordenafgebouwd.Tijdensdekoudebehandelingwordtzeer
spaarzaamwatergegeven,geenkunstmest.Vóórdekoude-endroogtebehandelingmoetdeECvandepotgrondvoldoendelaagzijn,lagerdan1,omver-

brandingvandewortelstevoorkomen,
eventueeluitspoelen.
Aisdebloemknoppengoedzichtbaar
zijn,ongeveer0,5cm,kandetemperatuurinstappenwordenopgevoerdtot18
tot20 °C.Ermoetlangzaammeerwater
wordengegevenenalsdepotkluitweer
goednatis,ookkunstmest.Debladkleur,dietijdensdekoudeperiodevaak
erglichtwordt,isdanbinnenenkele
wekenweerophetoudepeil.Nahet
beëindigenvande koudebehandeling
duurthetnogongeveerzeswekenvoordatdeplantenklaarzijnvoorafzet.De
totaleteeltduurgedraagtzestotzeven
maanden.

Alshangplant
Oppraktijkbedrijvenismetname'Hekla'
succesvolgeteeldalshangplant,vergelijkbaarmetColumneahirta.Ookniet
bloeiendbleekdezedangoedverkoopbaar.Hetzelfdegeldtvoor'Schönbrunn',
waarbijdeopvallende bladkleureenbelangrijkerolheeftgespeeld.Omdatde
scheutennietrechtnaarbenedenhangen,maarmeerhorizontaalgroeien,
hebben'Hekla'en'Schönbrunn'(enzeker'Krakatau')geteeldalshangplant,
vrijveelruimtenodig.Zeblijken daarom
meergeschiktomals,,losse" hangplant,
bijvoorbeeldaaneendruppelaar,geteeldtewordendanbijvoorbeeldin
gotenofopeenpiramide-stellage.

Afzetenhoudbaarheid
Veilingrijpzijndeplantenalsde knoppen
goedopkleurzijnendeeerste knoppen
opspringenstaan.Inhoezenmaaktde
plantbeterbestandtegentransport en
geefteenmooie presentatie.
Inproevenwerddeafzetfase nagebootst
doordeplantenéénweeklanginhet
donkerbij17 °Ctebewaren.Bij'Fujijama'en'Schönbrunn'resulteerdeditin
enigeknopvergeling.Eenindividuele
bloembloeitongeveerdrieweken.Omdateenplantknoppenvanongelijke
leeftijdheeft,bloeitdeplantalsgeheel
onderhuiskameromstandighedenvijftot
zesweken.'Krakatau'en 'Fujijama'
bloeienwatlangerdan'Hekla' en
'Schönbrunn'.Zekerdelaatstetwee
hebbenalsbladplant ooksierwaarde.
Columneavraagtinhuiseen lichte
standplaats,geenfellezon.Depotkluit
kanvrijdrooggehouden worden.
MethetopstellenvandezeteeltbeschrijvingIshetonderzoekmetdenieuwe
Columnea-hybridenbeëindigd.Alsopgaandeplant,maarookalshangplant,
zoalsIndepraktijkbleekkunnenzeeen
aanwinstvoorhetpotplantensortiment
betekenen.Zijzuilennuindepraktijk
hunwaardeverdermoetenbewijzen.

'Krakatau'eenmaalextraremmennadekoudebehandeling,geelteencompactereplant (rechts)
Vakbladvoor deBloemisterij - 38i1985)
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Geïnteresseerdetelerskunnenvoor stek contact
opnemen methetproefstation inAalsmeer, P.
Lentjes.tel. (02977)2 615 1 .
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BIJLAGE 6

Aantrekkelijke bloeiende potplanten uitVS

Goedhoudbare
hetproberenwaard
Ir. P.W.M. Lentjes
Proefstation voor deBloemisterij, Aalsmeer

HetGesneriaceae-onderzoek op
het proefstationinAalsmeer heeft
eenaantalnieuwe potplantenopgeleverd.Alslaatste nieuwigheden
uitditonderzoek worden hier twee
Kohleria-cultivars geïntroduceerd.
Hetzijn mooie,goed houdbare
bloeiende potplanten,metnogenkeleproblemen ophetgebiedvan
vermeerdering enbloeiregulatie.
Het produktvernieuwingsonderzoek bij
Gesneriaceae heeft geresulteerd indeintroductie vancultivars ensoorten van
Columnea, Aeschynanthus, Episcia, Codonanthe, Nematanthus enx Codonatanthus. Tot slot worden hier twee nieuwe Kohleria-cultivars voorgesteld.
Van Kohleria zijn ongeveer 65 soorten
bekend. Dezegroeien inhetgebied van
Mexico tot het noorden van Zuid-Amerika. Kohleria isopzichzelf geen echt nieuwe potplant. Hetgewas werd al meer
dan honderd jaar geleden geteeld in
Europa, gedeeltelijk onder deoude namen Isoloma enTydaea. De geteelde
planten waren vaak hybriden van Kohleria amabilis, K. eriantha enK. bogotensis. Gedurende delaatste tientallen jaren
isKohleria echter nagenoeg verdwenen
van deWesteuropese kwekerijen. InNederland en Denemarken wordt het gewas
hoogstens noginzeer kleine aantallen geteeld.
In deVerenigde Staten bestaat meerbelangstelling voor Kohleria. Niet dathet
daar eengroot produkt is,maar enkele
veredelaars, liefhebbers en kleine bedrijven zijn ermeebezig. Eenaantal nieuwerecultivars wordt op kleine schaalgeteeld.
Van deze cultivars zijn er ophet proefstation inAalsmeer twaalf getoetst opde
mogelijkheden omzealsbloeiende potplant tetelen onder Nederlandse omstandigheden. Belangrijke selectiecriteria waren groeisnelheid, bloeirijkheid, kleur,
grootte en stand vandebloemen en
houdbaarheid onder huiskameromstandigheden. Detwee cultivars, dieover het
algemeen alsbeste naar voren kwamen,
worden nu geïntroduceerd. De ervaringen dieermeezijn opgedaan inde teeltproeven, worden beschreven. Erkan
echter geen kant-en-klaar teeltrecept
worden gegeven.
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ia-cultivars

Nieuwe cultivars
Kohleria 'Clyde' heeft gemarmerd, licht
behaard grijs-groen blad. Langs de nerven isdekleur wat donkerder. Het oudste blad isvaak grof (11 X 9cm). Meer
naar boven toeindeplant wordt het snel
kleiner vanafmeting. Debladeren staan
kruisgewijs. Inelkebladoksel worden
grote bloemtrossen aangelegd, totwel
twaalf knoppen, van ongelijke leeftijd.
De bloemen staan op 10cmlange, stevige stelen, duidelijk zichtbaar buiten het
blad. Zehangen niet naar beneden, men
kijkt er tegen aan.Debloem bestaat uit
een onopvallende, kleine groene kelk en
een zeer opvallende, toteenbuis vergroeide kroon, dieaanhet uiteinde open
is. Devijf lobben vandekroon vormen
een zoom rond deze opening. Bij'Clytie'
iszowel delengte vandebuis alsde
doorsnede vandezoom 2,5cm.De buis
isrood-paars gekleurd. Dezoom ende
binnenkant vandebuis hebben een paarseenwitte ondergrond met donkerpaarsestippen. Almetaleenzeer opvallende
verschijning. 'Clytie' groeit snel en vertoont eenvrij sterke lengtegroei (internodielengte tot10cm). Deplant bloeit zeer
rijk en iszeer goed houdbaar indehuiskamer.
Kohleria 'Strawberry Fields' heeft groen,
licht behaard blad, hier en daar donkergrijs gevlekt enwat donkerder langs de
nerven. Hetoudste blad isvaak grof, tot

15 X 12cm.Verder naar boven wordt
het blad algauw ergklein, tussen eenzee
van bloemen. Debloemen staan op lange
bloemstelen enzijn goed zichtbaar. Ze
zijn wat groter dan dievan 'Clytie'. Zowel delengte vandekroonbuis alsde
doorsnede van dezoom is3cm.De
bloem iszeer opvallend gekleurd meteen
rode buis eneenzoom met rode en witte
ondergrond metdonkerrode stippen.
'Strawberry Fields' isveel compacter dan
'Clytie' envertoont niet diesterke lengtegroei. Deplant bloeit rijk (in verhouding tot dehoeveelheid blad ende plantgrootte misschien welterijk) en is goed
houdbaar inde huiskamer.

Vermeerderenop verschillende
manieren
Kohleria kanop verschillende manieren
worden vermeerderd, via rhizomen,
bladstek en kopstek. Omdat de vermeerdering hetgrootste probleem blijkt te
vormen, wordt erhier wat uitgebreider
op ingegaan. Kohleria vormt, netals
Achimenes en Smithiantha (ook Gesneriaceae), rhizomen. Dit zijn ondergrondsestengels, waaraan kleine blaadjes zitten indevorm van schubben. Met deze
rhizomen kandeplant ongunstige groeiperioden overbruggen. Bij Achimenes
zijn derhizomen vaak korte, compacte,
kegelvormige 'knolletjes'. Bij Kohleria

Kohleria 'Clytie'. Door bespuiting metAlar kandelengtegroei worden geremd (rechts
onbehandeld, links éénmaal geremd met0,75g/1 Alar64)
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Kohleria

Rhizomen van Kohleria

zijn de rhizomen langer, tot wel 15 cm.
Ook zijn ze vaak minder compact; de
schubben zitten wat verder van elkaar.
Een rhizoom kan in stukken van enkele
centimeters worden gebroken. Uit elk
stuk kan dan een plant groeien. Ook
kunnen de rhizomen worden 'geschubd',
dat wil zeggen dat de schubben voorzichtig van het rhizoom worden afgebroken
en uitgelegd in zaaibakjes. Eigenlijk isdit
een bijzondere vorm van bladstek maken, wat bij andere Gesneriaceae zoals
Saintpaulia en Streptocarpus de normale
vermeerderingsmethode is. In proeven is
het schubben bij enkele andere cultivars
succesvol verlopen. Bij 'Clytie' en
'Strawberry Field' iser geen ervaring
mee opgedaan.
Vermeerdering via 'echt' bladstek is bij
Kohleria ook mogelijk. Hierover volgt
later meer, evenals over de vermeerdering via topstek.

Produktievan rhizomen
Nederlandse telersvan Achimenes produceren meestal hun eigen rhizomen
door in april-mei bladstekken testeken in
zaaibakjes (styroporbakjes): Aan de
bladstekken groeien scheutjes en later
rhizomen die, na afsterving van het gewas, in september-oktober worden
geoogst. Aangenomen wordt dat de rhizomen in de herfst in rust gaan en dat dezerust moet worden doorbroken door
bewaring van de rhizomen bij 20 tot
25°C gedurende enkele maanden. Door
welke omstandigheden deze rust wordt
opgelegd en hoe deze wordt doorbroken,
is niet bekend. Onderzoek hiernaar heeft
op de Landbouwuniversiteit plaats. Wat
betreft de produktie van rhizomen bestaan er tussen Kohleria en Achimenes
overeenkomsten, maar ook verschillen.
Bij Kohleria kan ook bladstek worden
genomen voor rhizoomproduktie. De
vorming van scheuten en rhizomen is
echter lang niet zo overvloedig als bij
Achimenes. Doordat het blad veel groter
is, kunnen er per bakje bovendien min-

Kohleria 'Clytie' heeft zeer opvallende rood-paarse bloemen

der bladeren worden gestoken. Bij 'Clytie' komt er bij bladstek vaak nogal wat
uitval voor.
Rhizomen worden vanaf juli ook gewoon aan planten in poten gevormd. Deze rhizomen zitten meestal langs de rand
van de potkluit en kunnen voorzichtig
worden afgebroken. Diezelfde plant kan
verder nog worden bewaard, want in tegenstelling tot Achimenes sterft Kohleria
in de herfst bovengronds niet geheel af.
Erblijven altijd wel wat scheuten in leven. Worden de rhizomen niet uit de pot
gehaald, dan vormen ze vaak meteen
weer jonge scheutjes die in de herfst langs
de potrand boven de grond komen. Deze
scheutjes ontwikkelen zich echter in de
winterperiode nauwelijks en groeien pas
vanaf januari uit. De oorspronkelijke
plant maakt soms in de winterperiode
nog wat rhizomen en de oude scheuten
kunnen al in januari of februari bloeien.
De kwaliteit van de plant, met name van
het blad, isdan echter niet goed. Het
overwinteren van oude planten voor
vroege bloei isniet aan te bevelen.
De rhizoomproduktie verschilt sterk van
cultivar tot cultivar, zo is vastgesteld.
'Strawberry Fields' vormt veel meer rhizomen dan 'Clytie'. De geringe vermeerderingsfactor bij 'Clytie' volgens de beschreven methode vormt een probleem.
Misschien biedt weefselkweek een oplossing.
In tegenstelling tot de rhizomen van
Achimenes, lijken dievan Kohleria geen
rustperiode te kennen. Zij kunnen nadat
zezijn gevormd, direct weer uitlopen en
een jonge plant vormen. Op het proefstation isgebleken dat de rhizomen overigens wel enkele maanden kunnen worden bewaard. Ze zijn meestal in oktober
geoogst, eventueel in stukken gebroken
en los in styroporbakjes bewaard bij 20
tot 25°C, tot het uitleggen in januari.

Uitleggenvanrhizomen
In de proeven werden de rhizomen in januari uitgelegd in styroporbakjes bij een

temperatuur van 20°C. Dit kan waarschijnlijk ook eerder, om vroeg bloeiende
planten te kunnen leveren, maar daarmee isgeen ervaring opgedaan. De bakjesworden gevuld met een luchtig grondmengsel (bij voorbeeld eb-vloedgrond,
bestaande uit 75% turfstrooisel en25%
perlite) tot 1,5 cm onder de rand. Per
bakje worden vijftig tot zestig rhizomen
of delen daarvan uitgelegd. Niet meer,
want dan groeien er dunne, gerekte
scheutjes uit.
Na het uitleggen kan men de rhizomen
licht aangieten met een middel tegen Botrytis en Rhizoctonia. Vervolgens wordt
op de rhizomen 1cm grond aangebracht.
De bakjes moeten vooral niet te nat gemaakt worden om wegrotten van de rhizomen tegen te gaan. Op de bakken
wordt daarna plastic folie of, nog liever,
vliesdoek aangebracht. Na enkele weken
komen deeerste scheuten boven de
grond, die later kunnen worden gestekt.
Van elk rhizoom kunnen zo meerdere
stekken (en dus planten) worden verkregen.
In principe kan men de rhizomen ook in
potten uitleggen (een per pot) en direct
opkweken tot eindprodukt. Nadeel is
echter de ongelijke uitloop en groei. Bovendien levert elk rhizoom zo maar een
plant op. Ook kan men dejonge plantjes
inclusief rhizoom opnemen uit het zaaibakje en oppotten. Dit wordt bij de teelt
van Achimenes nogal eensgedaan. Nadeel isook hierbij dat elk rhizoom slechts
een plant geeft.

Vermeerderingdoorstekken
Voor de teelt alspotplant kan het best
worden uitgegaan van kopstek. In de
proeven werd zes tot acht weken na het
uitleggen van de rhizomen kopstek genomen van de uitgegroeide scheuten. Men
laat minstens eenbladpaar staan, waardoor weer nieuwe scheuten kunnen uitlopen. Doordat de rhizomen altijd wat ongelijk uitlopen en groeien, moeten elke
twee weken de grote kopstekken worden
37
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Kohleria
gesneden. De stekken worden direct in
de eindpot gestoken, zonder groeistor,
een stek per 10-cm-pot. De stekken worden afgedekt met een vliesdoek. Plastic
toliedirect op de stekken wordt afgeraden in verband met het ontstaan van
bladstekken en kans op rotting. Na drie
weken zijn de stekken beworteld.
Het stek dat van de rhizoombakken
wordt
gesneden, is in het vroege voorjaar nog
vegetatief. Er zijn nog geen bloemknoppen zichtbaar. Vanaf april-mei zit er
meestal al bloemknop in. De planten
bloeien dan al snel, soms zes tot acht weken na het stekken al. Aanvankelijk levert dit nog wel goede, leverbare planten
op. Later in de zomer geeft dit echter duidelijk problemen. De planten bloeien al
voordat er een goede plant is 'opgebouwd' :zezijn iel en hebben weinig en
klein blad, de plant 'toont' te weinig.
Het zou ideaal zijn als de vegetatieve en
generatieve groei kan worden gestuurd.
De moerplanten kunnen dan vegetatief
worden gehouden, er kan een plant worden opgebouwd en dan de knop erin, zoals bij Kalanchoë of potchrysant. Hiertoe
lijken helaas (nog) geen mogelijkheden te
bestaan. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de bloei door bij voorbeeld
daglengte-, droogte- of koudebehandeling kan worden gestuurd. Dit lijkt te betekenen dat volgens de hiervoor beschre-ven vermeerderingsmethoden de teeltmethoden beperkt blijven tot de periode januari-juni.
-Misschien biedt weefselkweek hier perspectief. Een aantal Gesneriaceae is via
weefselkweek goed te vermeerderen. Bij
Smithiantha, een gewas dat normaal ook
via rhizomen wordt vermeerderd, zijn
hiermee al goede ervaringen opgedaan.
Een teler isonlangs begonnen met de vermeerdering van Kohleria via weefselkweek. Hierdoor komt in principe gedu-

rende het hele jaar uitgangsmateriaal in
de vorm van jonge planten beschikbaar.
Door lichtgebrek lijkt het niet zinvol in
de periode oktober-december teelten op
te zetten.

Overige teeltgegevens
In de proeven zijn de planten geteeld bij
een stooktemperatuur van 2 0 ' C overdag
en 18°C 's nachts. Boven 25°C werd gelucht. Volgens gegevens uit de Verenigde
Staten zou Kohleria ook bij 16°C goed
kunnen worden geteeld. De planten worden vrij licht geteeld. Bij felle, directe zon
kan verbranding optreden. Daarom
moet boven 450 W/nv (circa 40.000 lux)
worden geschermd. Als de planten in een
tedonkere kas worden geteeld, wordt
het blad groter en dunner, de plant slapper en de bloeirijkheid geringer.
Zoals bij vele Gesneriaceae, ishet ook bij
Kohleria per senoodzakelijk om onderdoor water te geven. Gietwater óp het
licht behaarde blad geeft zeer snel aanleiding tot bladvlekken. Eenmaal per week
wordt bemest met een oplossing van 1
g/l, met een N:K-verhouding van 1:1 of
1:2.
De planten worden in principe niet getopt. Vaak isnamelijk al bloemknop
aanwezig in de bladoksels, waardoor
daar geen zijscheuten meer kunnen uitlopen. Scheuten van onderuit groeien vaak
ongelijk uit.
Zo'n acht weken na het stekken zijn de
planten van 'Clytie' en 'Strawberry
Fields' leverbaar. Op eindafstand staan
er 35 tot 40 planten per netto-m 2 . 'Strawberry Fields' groeit erg compact en wordt
niet langer dan 15 tot 20 cm. 'Clytie' kan
een sterke lengtegroei vertonen. Deze
lengtegroei kan worden geremd met Alar
64. Dit moet in een lage concentratie
worden gespoten, omdat anders de kop
van de plant te veel in elkaar wordt gedrukt. Erzijn goede resultaten behaald
met 0,5 of 0,75 gAlar 64 per liter. De
remstofbehandeling vertraagt de bloei
niet. Nadeel iswel dat de bladeren enigszins gaan 'afhangen'. Enkele weken na
de eerste bespuiting gaat de lengtegroei
weer door. Eventueel kan dan een tweede keer worden gespoten. In veel gevallen zijn de planten dan al afgezet.

Houdbaarheid

Kohleria Clytie' na zes weken in de huiskamer:
wat gerekt, m a a r nog steeds rijk bloeiend

Van de cultivars isde houdbaarheid onder huiskameromstandigheden getest.
De temperatuur overdag was 20°C,
's nachts 15°C, de relatieve luchtvochtigheid (RV) 60%, de lichtintensiteit 1.700
lux. Een deel van de planten werd direct
uit de kas in de huiskamer geplaatst, een
ander deel onderging eerst een afzetsimulatie; een week lang in het donker bij
17°C.
De proef begon in week 20. Van 'Clytie'
zijn planten van stekweek 11en 13getoetst, van 'Strawberry Fields' alleen van

stekweek 11. Bij het inzetten van de proef
hadden de planten van 'Clytie' gemiddeld zes (stekweek 11)en twee (stekweek
13) open bloemen. Bij het beëindigen van
de proef in week 32 (12 weken later) waren dat er respectievelijk 30 en 28. Dus de
planten hadden nog wel langer meegekund.
Over de hele periode waren gemiddeld
steeds 24 (stekweek 11) en negentien
(stekweek 13) open bloemen per plant
aanwezig. 'Strawberry Fields' had bij de
start van de proef zes open bloemen, bij
het beëindigen veertien en gemiddeld
over de hele periode zeventien. 'Strawberry Fields' bloeit wat korter dan 'Clytie', maar is toch zeker twaalf weken
houdbaar.
Door deafzetsimulatie rekten de planten
iets. De bloei van de afzetplanten bleef
iets achter bij die van de controleplanten.
Er waren geen problemen met knopval,
bladval of bladvergeling.
Elkebloem afzonderlijk bloeit bij 'Clytie'
vier tot vijf weken, bij 'Strawberry
Fields' drie tot vier weken. Ook onder
huiskameromstandigheden bleef 'Clytie'
doorgroeien en knoppen aanleggen. Waren de planten bij het begin van de proef
18cm (stekweek 11) en 15cm (stekweek
13), bij het einde waren ze respectievelijk
45en 43cm lang en soms wat topzwaar.
Op de onderste helft van de plant waren
toen geen knoppen meer aanwezig. Een
enkele knop verdroogde, maar dat was
niet opvallend. Het blad bleef de hele periode van goede kwaliteit.
'Strawberry Fields' bleef in de huiskamer
veel compacter. De lengte van de plant
nam toe van 12cm bij het begin tot 17 cm
aan het einde van de proef. ' Strawberry
Fields' stopte eerder met het vormen van
nieuwe knoppen en enkele planten vormden zelfstandig aan de top van de plant
een rhizoom (er zijn ook Kohleria die in
de bladoksels rhizomen maken). Het
blad bleef van goede kwaliteit.
Misschien heeft 'Clytie' zelfs als snijbloem (bloemsierkunst) mogelijkheden.
Afgesneden scheuten bleken op de vaas
wel twee weken houdbaar. Concluderend kan worden gesteld dat ' Strawberry
Fields' en zeker 'Clytie' zeer goed houdbare bloeiende potplanten zijn.
Vandecultivars 'Clytie'en 'Strawberry
Fields'wordt nueenmalig plantmateriaal
beschikbaar gesteld. Vanelke cultivar
worden teruggesneden planten en losse
rhizomen geleverd. Voor de aantallen die
hier alsminimale afname worden genoemd, geldt nog enigvoorbehoud. De
kosten perplant zijngesteld op ƒ 5,-; per
rhizoom op ƒ 2,50. Als minimumafname
geldt inprincipe voor 'Clytie'25 planten
én 25 rhizomen (totale kosten ƒ 187,50)
en voor 'Strawberry Fields'tien planten
én tien rhizomen (totale kosten ƒ 75,00).
Belangstellenden moeten zichvoor 26
september aanmelden bijhet proefstation, telefoon (02977) 2 61 51.
39
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BIJLAGE 7

Nematanthus-cultivars uit VS en Ierland

Perspectief biedendenieuwe,
bloeiendepotplanten
Ir.P.W. M. Lentjes
Proefstation voor deBloemisterij, Aalsmeer

Het produktvernieuwingsonderzoekbijpotplantenophet proefstationinAalsmeer isvooreenbelangrijkdeelgerichtopgewassen
behorendtotdefamilievanGesneriaceae.Vanhetgeslacht Nematanthuszijnvijftiencultivarsgetest,waarvanervier perspectief
bieden.Dezeworden hiervoorgesteld,metdaarbijdeervaringen uit
deteeltproeven.
Nematanthus komt uit Brazilië, waar de
verschillende soorten vaak epiphytisch
groeien, dat wil zeggen in of op bomen
en struiken. Dit geeft al meteen enkele
aanwijzingen voor de gewenste groeiomstandigheden. Nematanthus verdraagt
geen directe zon, maar heeft wel vrij veel
licht nodig. De planten hebben een klein
wortelstelsel en vragen een luchtig medium. De wortels zijn gevoelig voor te
veel water.
De naam Nematanthus isafgeleid van
Griekse woorden en betekent letterlijk
'draadbloem'. Dit omdat bij de wilde
soorten debloemen vaak aan erg lange
bloemstelen hangen. Bij de nieuwe cultivars isde bloemsteel 2 cm kort en hangen
de bloemen niet. De bloemen van Nematanthus zijn ongeveer 2cm lang en hebben meestal een duidelijke, vijfdelige
kelk en een vijfdelige, tot een buis vergroeide kroon die aan het uiteinde geopend isen een soort mond vormt. De
Westduitsers noemen de plant daarom
onder meer kusmondje. De buisvormige
kroon ismeestal aan de onderzijde zakvormig (buikvormig) uitgestulpt, waardoor de bloem een bijzondere vorm
heeft. De Engelsen noemen deze plant
daarom goudvisplant of guppyplant en
de Westduitsers ook wel buikbloem.
Officieel stonden veel Nematanthussoorten tot halverwege de jaren zeventig
teboek als Hypocyrta. Door gewijzigde
inzichten werden toen de meeste Hypocyrta-soorten omgedoopt tot Nematanthus. Slechts enkele soorten bleven Hypocyrta heten, waaronder H. glabra. Deze soort zou in Nederland op kleine
schaal worden geteeld. Het is echter de
vraag of de hier geteelde soort inderdaad

Nematanthus 'Tropicana' heeft eenbijzondere bloemvorm

H. glabra is.Volgens Deense gegevens
lijkt H. glabra sterk op H. radicans en
wordt deze laatste juist veel geteeld. De
naam van H. radicans isveranderd in
Nematanthus gregarius. Deze soort is op
het proefstation in de proeven steeds ter
vergelijking meegenomen. De nieuwe
cultivars zijn ook vergeleken met Nematanthus 'Tropicana', een cultivar die in
Denemarken en mogelijk op kleine
schaal ook in Nederland al enkele jaren
wordt geteeld. Omdat 'Tropicana' in
Nederland nog vrijwel onbekend is,
wordt deze cultivar hier ook beschreven
en 'geïntroduceerd'.

Herkomst nieuwe cultivars
De vijftien getoetste cultivars van Nematanthus zijn afkomstig uit de Verenigde
Staten en uit Ierland.
In de Verenigde Staten heeft W. Saylor
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uit Brewster, Massachusetts veel veredelingswerk gedaan bij Nematanthus en
een aantal cultivars verkregen, waaronder 'Tropicana' en 'Rio'. Hij heeft ook
de eerder door proefstation Aalsmeer geintroduceerde X Codonatanthus'Aurora' ontwikkeld.
Op een onderzoekcentrum in Dublin,
Ierland heeft J. Seager enkele jaren geleden een sortimentstoets uitgevoerd met
twintig cultivars, afkomstig van een
proefstation in Zwitserland. De beste
acht cultivars hiervan zijn via Dublin
eind 1984 in Aalsmeer gekomen. Twee
daarvan, 'Herens' en 'Gietvoz', voldeden goed in de proeven en worden hier
geïntroduceerd.

Nieuwe cultivars
Uit de Sortiments- en teeltproeven, die
een paar maal door het jaar heen zijn herV a k b l a d v o o r de Bloemisterij 37 (1986)
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Nematanthus 'Gietvoz' ook als bladplant

Nematanthus 'Herens'

haald, kwamen de volgende cultivars als
beste naar voren.
'Tropicana' isontstaan uit een kruising
tussen N . perianthomegus en N . gregarius. De plant groeit rechtop, de oudere
scheuten gaan wat uithangen. Volgroeid
blad is5 X 2,5 cm, glanzend donkergroen met rood-bruine rand aan de onderzijde. De bloemkelk is opvallend
r-ood-bruin gekleurd. De vergroeide
kroon isgeel met rood-bruine strepen en
vlekken, aan de onderzijde zakvormig
uitgestulpt. Per bladoksel kunnen drie
bloemknoppen worùt-n aangelegd. Naast
die bloemknoppen kan in dezelfde oksel
nog een scheut gevormd worden. 'Tropicana' maakt het hele jaar door knoppen.
De gekleurde kelken hebben duidelijk
sierwaarde, evenals het blad. In Denemarken isde hoofdaanvoerperiode
september-maart.
'Rio' is ontstaan uit een kruising tussen
N. gregarius en Hypocyrta selloana. De
plant groeit stevig rechtop. Volgroeid
blad isiets groter (6X3 cm) en minder
glanzend dan dat van 'Tropicana', egaal
lichtgroen gekleurd. De vrij kleine bloem
bestaat uit een lichtgroene kelk en een
tussen het blad zeer opvallende oranjerood kroon, met een kleine uitstulping
aan de onderzijde. Per bladoksel kunnen
drie bloemknoppen worden aangelgd,
met soms daarnaast nog een zijscheut.
'Rio' maakt het hele jaar door knop.
'Herens' heeft onbekende kruisingsouders. De plant groeit stevig rechtop.
Het blad iswat fijner (4,5 X 2 cm) dan
dat van 'Tropicana', vrij spits toelopend,
glanzend, donkergroen met rode rand en
rode gloed aan de onderzijde. De bloem
bestaat uit een rood-groene kelk en een
zeer opvallende oranje-rode kroon, met

duidelijke 'buik'. Per bladoksel wordt
meestal slechts een bloem aangelegd, met
soms daarnaast nog een scheut. Toch
kan 'Herens' het hele jaar door erg rijk
bloeien. De plant doet in een aantal opzichten aan 'Topicana' denken. Deense
telers diegoede ervaringen met 'Topicana' hebben, vinden 'Herens' dan ook zeker de moeite waard.
'Gietvoz' heeft ook onbekende kruisingsouders..Het isde meeste compacte van
de hier gepresenteerde cultivars. Een sterke plant, weinig gevoelig voor ongunstige groeiomstandigheden zoals te veel
water of felle zon. De plant groeit rechtop, de oudere scheuten gaan wat uithangen. Het blad iskleiner (3,5 X 2cm) en
minder spits toelopend dan dat van de
andere cultivars. Het isdik, wasachtig en
glanzend. De bovenzijde isegaal donkergroen gekleurd, de onderzijde rood met
een groene rand. Doordat de blaadjes
nogal omhoog staan, isdeze fraaie bladtekening goed zichtbaar. De bloem heeft
een onopvallende lichtgroene kelk en een
oranje-gele kroon met een duidelijke uitstulping. Per bladoksel wordt meestal
slechts een bloem gevormd. 'Gietvoz' is
niet zo'n rijke bloeier, maar door het
mooie blad toch zeer aantrekkelijk. De
cultivar vertakt gemakkelijk en heeft een
goede plantopbouw.
Gezien de groeiwijze, komen voor eventuele teelt in hangpotten de cultivars
'Tropicana' en 'Gietvoz' in aanmerking.

Vermeerderingviastek
Nematanthus isgemakkelijk via stek te
vermeerderen. De stekken (in principe
topstek, maar tussenstek kan ook) worden direct in de pot gestoken. Het aantal
stekken per pot kan variëren van vier of

vijf per 10cm-pot tot zeven of acht per
12 cm-pot. De stekken worden verkregen
van jonge planten die moeten worden getopt (stek-van-stek) of van moerplanten.
Stekpoeder isniet nodig. De stekken bewortelen op de stengel, niet op een
knoop. Na ongeveer drie weken zijn ze
goed beworteld. Stekken onder een vliesdoek gaat prima. Ook een tunnel met
plasticfolie isgeschikt. In geen geval
plastic folie direct op de stekken leggen.
Er ontstaan dan snel bladvlekken.

Potgrondenwater-enmestgift
Als potgrond iseen luchtig mengsel vereist. Op het proefstation zijn goede ervaringen opgedaan met eb-vloedgrond, bestaande uit 75 % turfstrooisel en 25 %
perlite.
De watergift dient onderlangs plaats te
hebben. Zoals bij vele Gesneriaceae, vertoont ook het blad bij Nematanthus
(hoewel het niet behaard is) gauw bladvlekken bij het over de kop gieten, vooral bij gebruik van koud gietwater.
De teelt op het eb-vloedsysteem verliep
op het proefstation over het algemeen
goed. Gesteld kan worden dat Nematanthus vrij droog moet worden geteeld.
Tussen dewatergiften door mag de
grond opdrogen. Nematanthus is gevoelig voor te veel water. Problemen met de
wortels kunnen vooral in de winterperiode ontstaan. Van de geïntroduceerde cultivars is'Rio' het meest gevoelig voor
waterovermaat. Enkele zeer gevoelige
cultivars zijn om deze reden uit de boot
gevallen.
Nematanthus werd in de proeven bij elke
watergift bemest met een voedingsoplossing van 0,75 gram per liter (EC 0,9), met
een N:K-verhouding van 1:1 in de zomer
en 1:2 in de winter.
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Zonder knoppentoppen
Enkele weken nadat de stekken zijn beworteld kan er op drie of vier bladaren
worden getopt. De toppen zijn dan weer
als stek te gebruiken. Na het toppen worden er gemiddeld vier of vijf zijscheuten
per stek gevormd, indien er nog geen
knoppen zijn gevormd. Het feit dat de
Nematanthus-cultivars het hele jaar door
bloemknoppen aanleggen, vormt hier
echter een probleem. Het betekent namelijk dat het stek vaak al knop bevat.
Door toppen ontstaat dan een ongelijk
gewas. Er worden wel enkele zijscheuten
gevormd, vaak van onderuit en ook wel
uit dezelfde bladoksels waar reeds
bloemknoppen aanwezig zijn (vooral bij
'Rio' gebeurt dit). Maar al met al lijkt
toppen niet aan te bevelen als er knop
aanwezig is. Bij 'Gietvoz' worden niet zo
gemakkelijk knoppen aangelegd en
speelt dit probleem dus minder. Er ishelaas geen methode aan tegeven om de
bloei te sturen. Misschien lukt het de
(moer)planten vegetatief te houden door
ze donker, warm en regelmatig vochtig
te telen.

Temperatuur inhandhouden
Bij de proeven bedroeg de stooktemperatuur meestal 18°C 's nachts en 20°C
overdag. Boven 25°C werd gelucht. Volgens gegevens uit de Verenigde Staten
zijn de Amerikaanse cultivars gevoelig
voor temperaturen boven 28-30°C. De
problemen bij die temperatuur zouden
wel eens kunnen worden veroorzaakt
door een te lage relatieve luchtvochtigheid.
Nematanthus kan ook kouder worden
geteeld. Een aantal cultivars isdit voorjaar geteeld bij een temperatuur van
15°C 's nachts en 17°C overdag. De
planten bleven compacter. Er werd geen
effect op de bloei waargenomen. In Denemarken wordt beweerd dat een temperatuur van 15°C in dewinterperiode de
bloei bij 'Tropicana' en N. gregarius in
het voorjaar bevordert. Overigens wordt
N. gregarius in Denemarken 's zomers
buiten geteeld. Of dit met 'Tropicana' en
de nieuwe cultivars ook mogelijk is, is
niet onderzocht. Zij hebben toch wel heel
duidelijk andere eigenschappen dan N.
gregarius, die in de proeven niet of nauwelijks in bloei kwam en langzamer
groeide. De ervaringen met de nieuwe
cultivars zijn, zoals reeds eerder isgesteld, dat de planten bij 18-20°C het hele
jaar door kunnen bloeien.

Overige teeltgegevens
De planten moeten vrij licht worden geteeld. Boven ongeveer 450W/m 2 (ca.
40.000 lux) moet worden geschermd.
Ziekten en plagen vormen tot nog toe
geen probleem bij de Nematanthus-culti-

Nematanthus 'Gietvoz'

vars. O p eindafstand kunnen er dertig
tot veertig planten per m2staan. De teeltduur isvooral afhankelijk van het al dan
niet toppen. Wanneer wordt getopt, varieert de teeltduur van zestien weken in
dezomer tot twintig weken in de winterperiode. Zonder toppen kunnen 'Rio',
'Herens' en 'Tropicana' 's zomers in 10
weken geteeld worden.

Groeiregulatorenvoor compactere
planten
Als er niet wordt getopt, worden de planten nog wel eens wat lang en slap. Een
grotere pot (11-12 cm) met zeven of acht
stekken lijkt dan aan tebevelen. Ook
kan gebruik worden gemaakt van een
groeiregulator om wat kortere stengels
en compactere planten teverkrijgen. Cycocel (CCC) bleek in proeven nauwelijks
effect te hebben. Alar 64, gespoten in een
concentratie van 1g/l remdede lengtegroei goed en gaf geen bloeivertraging.
De bespuiting met Alar kan na drie of
vier weken worden herhaald.
Erzijn ook enkele oriënterende proeven
gedaan met het chemische topmiddel
Atrinal, in vergelijking met handtoppen.
Het middel werd gespoten op ongetopte
planten, op het moment waarop de planten eigenlijk hadden moeten worden getopt. Atrinal in een concentratie van 5
ml/I zette in alle gevallen de groei van de
hoofdscheut stil. Bij'Rio', 'Herens' en
'Tropicana' was al bloemknop aanwezig
en bevorderde Atrinal het ontstaan van
zijscheuten niet. Bij 'Gietvoz', waar het
met dehand toppen nagenoeg het hele
jaar door goede resultaten geeft, gaf
Atrinal fraai vertakte planten.

Goede houdbaarheid
In een proef isde houdbaarheid van de
Nematanthus-cultivars onder huiskameromstandigheden getest na een afzetsimulatie. De afzetfase werd nagebootst door de planten een week in het
donker bij 17 °C tebewaren. De planten
ondervonden geen nadelen van deze afzetsimulatie.
Opvallend was dat 'Tropicana' tijdens
de proef alsenige wat knopval vertoonde. De individuele bloemen bloeien ongeveer veertien dagen, dat wil zeggen dat
de kroon veertien dagen open is. De
bloemen hebben echter al eerder sierwaarde, want de knoppen zijn opvallend
gekleurd en bij 'Tropicana' en 'Herens'
hebben ook de kelken al sierwaarde.
Omdat op een plant steeds knoppen van
ongelijke leeftijd aanwezig zijn, die ook
bij lage lichtintensiteit (zij het langzaam)
openkomen, draagt een plant gedurende
twee maanden, en vaak langer, bloemen.
Uitgebloeide bloemen verdrogen en blijven tijdelijk nog aan de plant hangen.
Het zijn dus geen 'stofzuigerplantjes'.
Zoals eerder opgemerkt is Nematanthus
ook alsbladplant aantrekkelijk.
Vande nieuwe cultivars 'Rio', 'Gietvoz'
en'Herens'envan de alwat bekendere
'Tropicana'wordt nu eenmalig plantmateriaal beschikbaar gesteld voor Nederlandse telers. De kosten perplant bedragen ƒ 7,50. Als minimum-afname geldt
25planten percultivar. Belangstellenden
dienen zichbinnen eenweek na publikatieaan temelden bijhetproefstation, telefoon (02977) 2 61 51. Menkrijgt spoedig daarna eenuitnodiging om deplanten tekomen afhalen.
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