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1.Inleiding
In1983werdvaneentelerplantmateriaalontvangendatdoordeHortulanusvan
deBotanischeTuininLeidenwerdgedetermineerdalsWhitfieldiaelongata,
behorend totdefamilievandeAcanthaceae.
Bekendepotplantengeslachtenbinnendezefamiliezijn:
Aphelandra,Beloperone,Acalypha,CrossandraenPachystachys.
WhitfieldiaelongatawerdgenoemdnaardeEngelsebotanicusT.Whitfield,die
vooralinAfrikawildeplantenverzamelde.BehalveWhitfieldiaelongatawordt
indeliteratuurookdesoortW.lateritiametsteenrodebloeiwijzenbeschreven.BeidezijninheemsinWest-Afrika.
Whitfieldiaelongatawordtgekenmerktdooreenkruisgewijzebladstandmetlangwerpige,spitsebladeren(10-15cm)enkruidige,vierkantigestengels.De
eindstandigesamengesteldebloeiwijze,dietientottwintigcmlangkanworden
bestaatuitvelebehaarde,kleverige,witte,vijfdeligekelken,gesteunddoor
witgroenebracteeën.Uitdekelkenkomenbuisvormigewittebloementevoorschijnmetvijflobbenenviermeeldraden.
Denatuurlijkebloeitijdvaltindemaandenjunitotoktober.Debloeiduurvan
ëënbloembedraagtvijftotzevendagen.Debloeiduurvandegehelebloeiwijze
isgemiddeldvierweken.
InhetkadervanhetprojectProduktvernieuwingdatvanjuni1982t/mdecember
1985ophetProefstationinAalsmeerisuitgevoerd,werdeenbegingemaaktmet
teeltonderzoek.Erwerdonderzoekgedaannaardebestevermeerderingsmethode,
detemperatuur-enlichtbehoefteendebloeitijd.Alsnelbleekdatgroeiremmingnoodzakelijkwas.Ookkwamdebehoefteaaneenruimemestgiftaanhet
licht.Eenhoudbaarheldstestweesuitdathetgewasvoordeconsumenteen
aantrekkelijkproduktzouzijn.Inditverslagzullendeverschillendefacetten
wordenbehandeld.
2.Vermeerdering
Erwerdenstekproevengenomenmetkopstekken,bestaandeuittweebladparenen
tussenstekkenvanéênbladpaar,waarbijwelengeengroeistof(RhizoponAA
0,5%)werdgebruikt.Beidetypenstekbeworteldenzonderextragroeistofonder
plasticbij22-24°Cinvierweken.Erkondirectindeeindpotwordengestekt
(driestekkenper11cm-pot)innormaleRHP-potgrondofRHPmet25%perlite
(eb-vloedmengsel).
Degunstigstevermeerderingsperiodevooreenkorteteeltduurwarendemaanden
februaritotapril,maarookindeoverigemaandenwarenergeenproblemen.Om
steedsovervoldoendestektekunnenbeschikkenwerdeenmoerplantenhoekopgebouwd.Indeteeltproevenwerdverderuitgegaanvankopstekken(drieofvijf
stekkenper11cm-pot).
3.Temperatuur
Whitfieldiaheefteenvrijhogewarmtebehoefte.Eennachttemperatuurvan18°C
isnodigvoorvoldoendegroei.Erwerdgeluchtboven24°C.
4.Licht
ZoalsbijveelAcanthaceaehoeftbijWhitfieldiatijdensdeteeltnauwelijks
geschermd teworden.Debloeitijdvaltookindezomermaanden,watduidtopeen
grotelichtbehoefte.Ineenproefwaarbijeendeelvandeplantengeteeldwerd
ineengeschermdekaseneendeelineenongeschermdekaskwamendegeschermde
plantennagenoegnietinbloei.Alleenbijzeerfellezon(boven650Wattper
m2)ishetdaaromraadzaamteschermen.
5.Bemesting
Ineenvergelijkendeproefindrieherhalingenwerdheteffectbekekenvan

wekelijksebemestingmetdesamengesteldemeststoffen15-3-15(+5%MgO)en
13-3-26(+5%MgO)intweeconcentraties,teweten0,75gramen1,5gramper
liter.DitkwamneeropeenECvan1en2.Bijdeeindbeoordelingblekenzowel
hetplantformaat,delengtevandebloeiaar,alshetaantalbladparengroterte
zijnbijdehogeconcentratiestoegediendemeststof.Ookdebladkleurwas
beduidendbeter.Tussendemeststoffenwerdengeenverschillengeconstateerd.
Indevervolgproeven,waarbijWhitfieldiaopeb-vloedwerdgeteeld,wasde
gebruikelijkeconcentratiemest 1,5gramperliter,watneerkwamopeenECvan
1,5.Erwerdmetelkewatergiftbemest.UitgrondanalysesbleekhetEC-cijfer
lagertezijndan1mS/cmbij25°C.
6.Toppen
Vooreenmooieplantopbouwbleekhetwenselijkomtetoppen.Toppenopêên
bladpaarleverdevrijwelaltijd tweezijscheutenop,toppenoptweebladparen
meestaldrie,zeldenvier.Ookbijterugtoppenopéénbladpaarvangrote,
harderestekkenliepenmeestaltweeogenuit.
7.Remstoffen
Inalleteeltproevenwerdgebruikgemaaktvanremstoffen.Bijdeeerste
teeltproeven,dieuitgevoerdwerdenopgewonekweektafels,werddoortweemaal
tespuitenmetCCCbeteregroeiremmingverkregendanmetAlar.Laterwerdende
proevenvoortgezetopeb-vloedtafelsenmoestendebespuitingenfrequenter
wordeninverbandmetdeforselengtegroei.AanhetveelvuldigespuitenmetCCC
(eenmaalper1à2weken)blekentoentochbezwarentezitten.Debladvormwerd
ronder,hetbladhardenhobbeligenkleinervanoppervlak.DoorCCCtespuiten
liependeokselknoppennietmeeruitenwasdegroeiremmingbijdeafzonderlijkescheutennietevenzwaar.BijhetspuitenmetAlarliependeokselknoppen
nogweluit,wateenmeergevuldeplantopleverde.ZowelAlaralsCCCbevorderdendebladkleur.Erwerdengeenverschilleninbloeirijkheidenvroegheid
waargenomentussenwel-enniet-geremdeplanten.Debesteresultatenwerden
verkregenmetAlar64indeconcentratie2,5gramperliter.IndienCCC
gebruiktwerdwasdebesteconcentratie1,5mlperliter(+0,3mlAgralals
uitvloeier).
8.Bloei
Debloeivaltindezomermaandenvanhalfmeitoteindoktober.Deaanlegvan
bloemknoppenvindtinhetvoorjaarendezomerplaatsbijhogelichtintensiteit.Hetduurtongeveervijfwekenvooreenknopisuitgegroeid toteen
volledigebloeiaarwaarvandeeerstebloemopenkomt.
Helaasblekendeplantenvaneenpartijnietuniforminbloeitekomenenwaren
ookdescheutenbinneneenpotongelijkinbloei.Vegetatievescheutenkonden
doorhetstakenvanderemstofbespuitingenbovendebloeiwijzenuitgroeien,wat
deplantvormniettengoedekwam.Sturingvandebloeibleeknietmogelijk.
Whitfieldiaisnietgevoeligvoordaglengte.Eenkoude-ofdroogtebehandeling
omdeknopaanleg testimulerenleverdeevenminresultaatop.
9.Teeltduur
Dekortsteteeltduurbedroeg19weken(stekken3eweekfebruari;bloei4eweek
juni;nietgetopt,teeltopnormaaltablet).Devroegstebloei(eersteweek
mei)kwamtotstandnaeenteeltduurvan37weken(stekken:2eweekseptember).
Stekkeninweek52leverdeinweek23bloeiendeplantenop.
TotdeingebruiknemingvanhetnieuwekassencomplexaandeKastanjelaanwerden
deplantenoptafelsgeteeldenwerdmetdeslangwatergegevenenbemest.Vanaf
maart1984werdendeproevenvoortgezetopeb-vloed.Hettelenopeb-vloedhad
eengrootnadeel:ophetnietmeervanbovenafwatergevenreageerdendeplanten
doorbinnendekortstmogelijketijdeenzeersterkwortelgestelonderindepot

teontwikkelen,waarmeedeplantenzichzelfdepotuitdrukten.Doordeze
wortelpruikwerddewateropnamebemoeilijkt,aangezienergeenpotgrondonder
indepotwasdiehetwatervastkonhouden.
In1985wasdebloeizeermatig,devegetatieveontwikkelingechterzeersterk.
Binnendepartijenwasgemiddeld75%vandescheutenna20wekennogvegetatief,terwijldeplanteninmiddelstegrootvoorhunpot(11cm)waren
geworden.Helaasheefterin1985geencontrole-teeltopnormaletafelsplaats
gevonden,zodathetuitblijvenvandebloeinietmet100%zekerheidtoegeschrevenkanwordenaanhettelenopeeneb-vloedsysteem.
10.Ziektenenplagen
Whitfieldiakanzowelinhetstekbed,alsineenvroegstadiumtijdensdeteelt
wordenaangetastdoordeschimmelMyrotheciumroridum,dieeenzwartbruin
stengelrotveroorzaakt.EenpreventievebespuitingmetDaconil500vlb.0,3%is
aantebevelen.
Dierlijkebeschadigerszijnwittevliegenluis.Ineenjonggewasstadium
kunnenSciara-larvenaandewortelsvreten.
11.Groeistoornissen
Inoktober 1983enjanuari1985vertoondendejongeuitlopersvanpasgetopte
planteninhuneerstetweebladpareneenernstigematevanwittebontheid.Een
mogelijkegebreksziekte,mangaan-ofijzergebrek,konnietwordenvastgesteld.
Naenigetijdontwikkeldendeplantenzichweernormaalverder.
12.Houdbaarheid
In1983werdvantwintigplantendehoudbaarheidbepaaldonderhuiskameromstandigheden(18-20°C,4000lux,60-70%r.v.).Naeenafzetsimulatie(7dagen
bij17°C,70%r.v. ineendonkerecel)tradengeenproblemenopindevormvan
knopval,bladvergelingendergelijke.
Elkebloemafzonderlijkbloeitvijftotzevendagen,wordtdanbruinenknikt
om.Eenbloeiwijzebevatechter15tot40bloemenvanongelijkeleeftijd,zodat
erovereenperiodevanminstensdrietotvierwekenopenbloemenaanwezig
zijn.Echter,ookvoorennadietijdheeftdebloeiwijzeeenduidelijke
sierwaardediebepaaldwordtdoordewittekelken.Ongeveertweewekennadatde
bloemenzijnuitgebloeidvallendekelkenaf.
In1984werdalsvervolgopdezeproefinmeieennieuwehoudbaarheidsproef
ingezetmet60planten,onderverdeeld indrierijpheidsklassen.Doelhierbij
washetjuisteaanvoerstadiumtebepalen.
Rijpheidsklassen:
Ivrijrauw:eenvolledigontwikkeldebloeiaarmetknoppen(kelken)dienet
witbeginnentekleuren
IIvrijrijp:deknoppen(kelken)zijnopkleurenbeginnentezwellen
IIIrijp
:éénàtweebloemenopen
HierbijkanopgemerktwordendatdesierwaardevangroepIIIophetmomentvan
inzettenuiteraardhetgrootstewas.Doordatdekelkenechtereenkleverige
beharinghebbenisdekansopvuilwordenvandebloeiwijzendoorgronddeeltjes
indatstadium(eninminderemateinstadiumII)groot.
Dehelftvandeplantenondergingweereenafzetsimulatie(7dagenbij17°Cen
70%r.v.inhetdonker).
Resultaten
DerijperestadiablekengevoeligervoorknopverdrogingindetopvandebloeiaardanstadiumI(zietabel).Desierwaardewasbijeenpercentageverdroging

van20%nogvoldoende.Desierwaardevandebloeiwijzenwerduitgedruktinde
cijfers1-10.Debloeiwijzehadonvoldoendesierwaardebijeencijferlagerdan
6.

1
I
II
II
III
III

Afzetsimulatie Houdbaarheid inweken
(sierwaarde>5)
7
,
5
+
6,5
6
+
3
6
+
2,5

%knopverdrogingna
vierweken
6
11
15
38
11
32

VanarenjongerdanstadiumIbleek70-75%onderhuiskameromstandighedenuitte
kunnengroeienentotbloeitekomen.

13.Uitgifteplantaateriaal
Injuli1985werdhetonderzoekaanWhitfieldiaafgesloten.Doormiddelvaneen
artikelinhetVakbladvoordeBloemisterijwerdplantmateriaaltekoopaangebodenvoorf.3,-perstuk.Hoewelerdiversetelersreageerden,hebbenuiteindelijkslechtstweetelersmateriaalgekocht.

14.Slotbeschouwing
Delangeteeltduur,hetteeltrisico(ongelijkebloemaanleg)endeongunstige
aanvoerperiode(zomermaanden)makendeteeltnietergaantrekkelijk.
Publikaties
- Zande,M.Th.vander,Opzoeknaarsuccesformule"Deense"potplanten.Vakblad
voordeBloemisterij39(1984)25:35.
-Graaf-vanderZande,M.Th.de,Whitfieldiaelongata,mooimaarmoeilijkte
telen.VakbladvoordeBloemisterij40(1985)28:29.

Produktvernieuwing

Opzoeknaarsuccesformule
„Deense"potplanten
Ing.M.Th.vanderZande,
Proefstationvoorde Bloemisterij Aalsmeer

Oplossenvanteeltproblemenen
hetmakenvaneenteeltbeschrijving.Metdiedoelstellingenishet
onderzoekbijnieuwerepotplantenafgelopenvoorjaargestartop
hetProefstationvoordeBloemisterijinAalsmeer.Naoverlegmet
depotplantenvoorlichtersisde
keuzegevallenopdebloeiende
potplantenBeloperone,Whitfieldia,JacobiniaenGardenia.Deze
wordenalopruimeschaalinDenemarkenmetsuccesgeteeld.
Hetisdebedoelingdathet teeltonderzoekongeveertweejaargaatduren.Als
indieperiodeblijktdathetonderzoek
onvoldoendepraktisch perspectief
biedt,danzalhettekortschietendegewaseerderwordenvervangen.Houdbaarheidsonderzoek isonderdeelvan
deproefopzet.
DepotplantenBeloperone,Whitfieldia,
JacobiniaenGardeniaontlenenhetpredikaat„Deens" aanhetfeitdatzealop
ruimeschaal,enmetsucces,inDenemarkenwordengeteeld.VanuitDenemarkenwordenzevia handelskwekers
ondermeeropdeNederlandse veilingen
afgezet.

onderzoekvindtgedeeltelijk plaatsinhet
zogenaamdefototron.De lengtegroei
vanBeloperonewordtgeremddoor lage
temperaturen(10-15 °C's nachts),geringewatergift enhettoepassenvan
remstoffenzoalsAlarenCycocel.De
juisteconcentratieenhetjuistetijdstip
vantoepassenwordendaaromookin
hetonderzoek meegenomen.

Whitfieldiaelongata
EvenalsdeBeloperonebehoortdevoorjaarsbloeierWhitfieldiaelongatatotde
Acanthaceeën.DeWhitfieldiakomtuit
tropischAfrikaenheeftopvallende,20
cmhogewittebloeiwijzen,dielangetijd
hunsierwaardebehouden.Deremstof-

TeeltduurverkortingGardenia jasminoïdes
gewenst

Beloperoneguttata
Alvanafdejarendertigwordt Beloperoneguttata,ookbekendalsgarnalenplant,inEuropageteeld.Deplantis
inheemsinMexicoenbloeithethelejaar
door. Inhetvoorjaarendezomerisde
planthetmeestattractief.Debloeiwijzen,bestaandeuitelkaar overlappende
• schutblaadjes,kleurendandiepbruinrood.
Eentelangeteeltduur(vijfàzesmaanden),stekkendiezichongelijk ontwikkelen,telangescheutenenhetmoeten
aanhoudenvaneentegroot moerenbestand,zijndebelangrijkste redenendat
deteeltvanBeloperoneinNederlandzo
isafgenomen.Hetonderzoekophet
proefstationisgerichtophetverkrijgen
vangoedemoerplanten,diejaarrond
voldoendevegetatiefstekleveren.Hiervoorwordtdeinvloedvanlange-en
korte-dag,alsook assimilatiebelichting
eneenverhoogdenachttemperatuurop
degroeivandeplanten nagegaan.Dit
VakbladvoordeBloemisterij—25(1984)

fenAlar,CycocelenEthrelwordenin
verschillendedoseringenenbijdiverse
stadiagespoten,omheteffectopde
lengtegroeinategaan.Debladerenzijn
glanzendgroen,maarworden dooreen
Cycocel-bespuitingdonkergroen en
bobbelig,wateenaparteffectgeeft.De
teeltduurisminimaalviermaandenende
bloeivaltvooralsnoginhet voorjaar.
Tijdenshetonderzoekwordteendagtemperatuurvan20°,eneennachttemperatuurvan18 °Caangehouden.Bijhet
onderzoek metdezenog onbekende
potplantgaathetomeenkorteteeltduur
—meerderestekkenperpot,niettoppen
—eneenmooievormvandeplant.

Jacobinacarnea
DerozeJacobinacarneauitBrazilië,ook
bekendonderdenaamJusticiacarnea,
bloeitinhetlatevoorjaar enindezomer
meteenrechtopgaandeeivormige bloeiwijze.Dezebestaatuit purperkleurige
schutbladeren,waaruitgelijktijdig roze
buisvormigebloementevoorschijn komen.OokdeJacobiniabehoorttot de
Acanthaceeën.De nachttemperatuur
hoeftnietboven16 °Ctekomen.Het
duurtveertientotachttienwekenvoordateenkopstekisuitgegroeidtoteen
leverbareplant.Hetonderzoekzaluitsluitselgevenovereenmogelijkte korte
houdbaarheid,eenteerpuntbijJacobina.Veilbareplantenmetenzonder
transportsimulatiewordendaarbijonder
huiskameromstandighedenophoudbaarheidgetoetst.

Gardeniajasminoïdes
DeuittropischAziëafkomstige Gardenia
jasminoïdesiseenplantmetzeersterk
geurende,helderwittebloemen,dieinfel
contraststaanmetdeglanzende donkergroenebladeren.DeGardenia,die
behoorttotdefamilievandeRubiaceeën,isvannatureeenwinterbloeier,
maarkandooreen korte-dagbehandelinghethelejaardoorwordenaangevoerd.Deteeltduurterugbrengen tot
ongeveernegenmaandeninplaatsvan
twaalftotvijftieneneen,gedrongen,
maartochvolleplant,zijnde
onderzoekspunten bijditgewas.

Whitfieldiaelongata heefteen aantrekkelijke
bloeiwijzedielangetijdhaarsierwaarde behoudt

Teeltonderzoek bijnieuwere potplanten
enhetsamenstellenvangoedeteeltbeschrijvingenkunnenbijdragentoteen
brederpakketopdeveilingen.Daarmee
betekenenzeeenstimulansvoorde
vraagnaarpotplanteninhetalgemeen.
35

Onderzoek
Eenmaligeaanbiedingplantmateriaal

Whitfieldiaelongata,mooimaar
moeilijktetelen
Ing.M.Th.deGraaf-vanderZande
ProefstationvoordeBloemisterij,Aalsmeer

DepotplantWhitfieldiaelongata
isgoedhoudbaarenattractief
voordeconsument.Maaraande
teeltzittennogwelenkelehaken
enogen,zoblijktuitonderzoekop
hetProefstationvoordeBloemisterijinAalsmeer.Hetonderzoek
wordtbinnenkortbeëindigd,indit
artikelzijndebelangrijksteteeltgegevensweergegeven.PlantmateriaalvandeWestafrikaansezomerbloeierisvanafhedenophet
proefstationbeschikbaar.
WhitfieldiaelongatabehoorttotdefamilievandeAcanthaceae.Enkele bekende
potplantenuitdezefamiliezijnAphelandra,Beloperone,CrossandraenPachystachys.y\jjbjtfieldiabloeitindezomerm a a n d e n « 10tot15cmgroteeindstandigebloeiwijzen.Dezebestaanuitvele
wittebehaardekelken,waaruitwittevijftalligebloementevoorschijn komen.
Zewordtvermeerderddoorkopsteken
invierwekenbeworteldbij22tot24 °C
onder plastic.Erkandirectindeeindpot
wordengestekt,driestekkenper 12-cmpot.Degunstigstestekperiodeisjanuari
totapril.Deteelttemperatuur bedraagt
20 °Coverdagen18 °C's nachts.
Deplantenwordeneenmaalgetoptop
tweebladparen.Alsdezijscheutenongeveer2cmlangzijn,moetvoorde
eerstekeerwordengespoten metde
remstofAlar.Degebruikte concentratie
is2of3gramAlar85of2,5of4gramAlar
64.Dezebespuitingmoetwekelijkswordenherhaaldtotdatdeknoppenzichtbaarzijn.Devoedingsbehoefte van
Whitfieldiaishoog.Whitfieldia ontwikkelteenzeerzwaarwortelgestel.Poten
hoeveelheidpotgrondmoetendan ook
grootgenoegzijn.
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Whitfieldiaheefteengrotevoedingsbehoefte
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Sturingbloeionmogelijk
Bloemknopaanleg vindtplaatsonder hogelichtintensiteit. Ermoetdanookzo
minmogelijkwordengeschermd.Debelangrijkstenadelenvanhetgewaszijnde
langeteeltduur(minimaal zesmaanden)
enhetongelijk inbloeikomenvande
afzonderlijkescheuten.Hetistotnutoe
nietgeluktdebloeitesturen.Deplanten
reageren nietopdaglengteofeenkoudebehandeling.
Vakbladvoor deBloemisterij - 28(1985)

IneendonkerekaskomtWhitfieldiaslechtinbloei

Injulikomenmoerplantenbeschikbaar
1431 JV Aalsmeer.tennamevaning.M.
tegeneenprijsvanƒ3,-perstuk.Zij
Th.deGraaf-vanderZande.Naasthet
kunnentotenmet26julischriftelijkwor- gewensteaantalplantenmoetdebedenbesteldbijhetProefstationvoorde
langstellendeookzijn telefoonnummer
Bloemisterij,Linnaeuslaan 2a,
vermelden.
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Decoratieve bloeiwijzen

van Whitfieldia

elongata (Foto: VBA, 1985)

