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VOORWOORD
Kennis wordt een steeds belangrijkere productiefacor voor de teler van vandaag. Om
mee te kunnen in de huidige situatie is het van belang om voor het bedrijf alle kennis uit
onderzoek en praktijk paraat te hebben. Niet alleen het teeltproces wordt steeds complexer door een verdere verfijning van alle apparatuur, maar ook markt, maatschappij en
overheid stellen in toenemende mate eisen aan de kweker.
Vanuit de Landelijke commissie ROOS van de LTO-NTS kwam tijdens de inventarisatie
van de onderzoeksvragen in het voorjaar van 1 997 duidelijk naar voren dat telers steeds
meer behoefte hebben aan achtergrondkennis van de verschillende factoren die een rol
spelen in het teeltproces. De bestaande teeltbrochure 'Teelt van kasrozen' geeft echter
onvoldoende informatie over deze achtergronden en is bovendien sterk verouderd. Een
nieuwe brochure met uitgebreide achtergrond-informatie kan telers en hun medewerkers
bij diverse processen ondersteunen en helpen bij het nemen van beslissingen. Door
bijvoorbeeld inzicht in ziekten en plagen te vergroten, kan eerder een diagnose gesteld
worden. Hierdoor kan schade minder groot zijn en de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen verkleind worden.
In samenspraak met de landelijke commissie ROOS van de LTO-NTS is een lijst samengesteld van onderwerpen die behandeld kunnen worden in de brochure. Deze lijst heeft
als uitgangspunt gediend voor de inhoudsopgave. De gewasonderzoeker ROOS, J . de
Hoog, heeft de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de inhoud op zich genomen en heeft de brochure samengesteld. Diverse onderdelen van de brochure zijn - al of
niet bewerkt - aangeleverd door medewerkers van het PBG en daar buiten.
Dankzij de inzet van alle medewerkers is er nu een actuele beschrijving van de teelt van
(kas-)rozen: een verzameling van literatuur, achtergrondinformatie en praktische kennis
verzameld in een boek dat de komende jaren zijn nut kan gaan bewijzen.
Ing. Joop de Hoog jr.
Aalsmeer, december 1998

ALGEMEEN
Deze teeltbrochure behandelt de diverse facetten van de teelt van (kas-)rozen voor de
teelt als snijbloem. Na algemene informatie over de herkomst van de snijroos en het
huidige sortiment volgen hoofdstukken over economische betekenis en bedrijfsinrichting.
Vanaf hoofdstuk 4 staan de plantkundige eigenschappen van de roos centraal in hoofdstukken met vooral teelttechnische informatie. Achtereenvolgens komen aan de orde:
water en nutriëntenvoorziening, uitgangsmateriaal, gewasopbouw, kasklimaat, oogst en
houdbaarheid en ziekten, plagen en afwijkingen. In de laatste t w e e hoofdstukken wordt
aandacht besteed aan kwaliteitzorgsystemen en de biologische teelt.

1.1

HERKOMST EN NAAMGEVING

Volgens de algemeen geaccepteerde taxonomie zijn er 1 20 soorten die behoren bij het
geslacht Rosa. De soorten worden gevonden in de noordelijke gematigde klimaatstreken
en in de subtropische delen van de wereld. Dit strekt zich uit van de poolcircel tot
Nieuw-Mexico in Noord-Amerika, tot Ethiopië in Afrika, tot de Himalaya, Bengalen en het
zuiden van China in het verre Oosten. De classificatie (indeling) is moeilijk door de overvloed aan gepubliceerde namen, veelal slecht gedefinieerd en inconsistent. Door het
ontstaan van hybriden door kruisingen gedurende vele eeuwen, maakt het bijna onmogelijk om de zuivere soorten te onderscheiden van de hybriden, tuinrozen met Latijnse
namen, en rassen, die veelal synoniemen zijn.
Van alle soorten hebben er maar acht soorten uit drie verschillende geografische regio's
(verre Oosten, Europa en oostelijk gedeelte van het Middellandsezee-gebied) bijgedragen
aan de ontwikkeling van de moderne rozenrassen. De taxonomische positie van de
verschillende soorten die betrokken zijn bij het ontstaan van de gecultiveerde roos is
schematisch weergegeven in Figuur 1. Het betreft dan de wilde voorouders van de
tuinrozen.
De moderne roos en de meeste soorten van het geslacht roos vormen het sub-geslacht
Eurosa en zijn een onderdeel van de familie van de Rosaceae. Normaal gesproken
bloeien de meeste soorten in voorjaar en zomer. Eén soort, R. moschata autumnalis (R.
x noisettiana) bloeit in de herfst en is wellicht een kortedagplant. R. damascena semperflorens (damast-roos) met terugkerende bloei is mischien een hybride uit de in de
herfst bloeiende R. moschata autumnalis en de R. gallica.
Het belangrijkste moment voor de ontwikkeling van de hedendaagse roos vond plaats
aan het einde van de achttiende eeuw, toen afgeleiden van R. chinensis en R. gigantea
met terugkerende of constante bloei werden geïntroduceerd vanuit het verre Oosten. Zij
waren wellicht het product van vele generaties van veredeling in China, Japan en India.
Volgende mutaties en kruisingen met rozen uit Europa en het Midden-Oosten gaven de
moderne rassen met terugkerende bloei. Dit type wordt nu gebruikt in de kasrozenteelt.
Verdere informatie in dit boek gaat alleen over deze soorten.

1.1.1

Plantkundige kenmerken

Rozen zijn houtachtige struiken met samengestelde bladeren die spiraalgewijs op de
takken met eindbloem staan. De scheuten hebben meestal een aantal lip-vormige blaadjes aan de basis.
De tuinbouwkundige classificatie van de verschillende rozen is beschreven in verschil-
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Figuur 1

Schematische voorstelling van de taxonomische posities van de soorten in het
geslacht Rosa. De in donkere rechthoeken vermelde soorten zijn betrokken bij de
ontwikkeling van moderne rozencultivars. De tussen stippellijnen vermelde soorten spelen een kleine rol bij de ontwikkeling van rozencultivars (uit: CRC Hand
book of Flowering van N. Ziesling en R. Moe)
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lende boeken die gaan over de geschiedenis van de roos en tuinieren. Een zeer uitgebreid boek is 'Rosen, Rosen, Rosen' van de auteur G. Krüssmann. De classificatie
(indeling) is gebaseerd op het aantal bloemen in de bloeiwijze, de grootte van de bloem,
scheutlengte en plantvorm. De belangrijkste groepen zijn Thee-hybriden met één of
meerdere eindbloemen; Polyantha met clusters (groepen) van vele kleine bloemen;
Polyantha-hybriden of Floribunda en Grandiflora, met een aantal bloemen dat tussen die
van de voorgaande twee groepen is beschreven. De groepen vertegenwoordigen de
verschillende lijnen die gebruikt zijn bij de veredeling.
Rassen kunnen onderscheiden worden op kleur, de vorm van de vruchtbodem, de vorm
en stand van de kelkbladeren, de vorm van de kroonbladeren, de vorm van de knop, de
vorm van de open bloem, etc. De bloemknop kan bijvoorbeeld rond, eivormig, spits,
slank of urnvormig zijn. De open roos kan gevierdeeld zijn (bloem ziet er gefranjerd uit),
vormloos, rozetvormig, bekervormig e t c , waarbij de kroonbladeren zich al dan niet
ontvouwen in een horizontale stand. In de meeste rozensoorten vindt men in de bloem
vijf kelkbladeren en vijf kroonbladeren. Er zijn echter nu cultivars ontwikkeld met meer
kroonbladeren. Sommige literatuurbronnen denken dat het aantal kroonbladeren en
meelbladeren constant is. Het aantal kroonbladeren neemt echter af met een stijgende
teelttemperatuur. Het aantal kan terugvallen tot het basisaantal van vijf bij een temperatuur van 27°C of hoger, wanneer vaak ook veel tussenvormen van kroonbladeren worden gevormd.
De vorming van een hoger aantal kroonbladeren bij een lage temperatuur gaat samen
met een afname van de lengte-breedteverhouding van de kroonbladeren (petalen) en de
aanvulling van het honingbakje door een snelvermenigvuldigend weefsel. Deze veranderingen zorgen voor een bloemmisvorming die platknop ('bullhead') genoemd wordt. Een
lage temperatuur kan ook een meer intense anthocyaanvorming geven en de bloemkleur
(positief) benadrukken.

1.2

HUIDIG SORTIMENT

Het huidige sortiment rozen in Nederland kent verschillende indelingen in groepen.
Veilingen verdelen het sortiment in grootbloemig, kleinbloemig en trosrozen. Veredelaars
en telers voegen daar middelgrootbloemig nog vaak aan toe. Trosrozen zijn wellicht nog
de gemakkelijkst te onderscheiden groep. Een steel met minimaal drie bloemknoppen
wordt een tros genoemd en kan als dusdanig worden aangevoerd volgens de VBNnormering. Voor de indeling in groot- en kleinbloemig bestonden tot voor kort geen
objectieve normen. Iedereen had zijn eigen (min of meer) objectieve normen, zoals lengte
van de steel, knopgrootte, bloemdiameter, aantal stuks per vierkante meter. In 1996
heeft de VKC de registratienorm opgesteld voor de indeling van rozen in de groepen
groot- en kleinbloemig. De bloemdiameter wordt, gezien vanaf de bloembasis, gemeten
bij een hoek van 45 graden (met het oog). Indien de diameter kleiner is dan 9 cm zal de
cultivar worden ingedeeld bij de kleinbloemige rozen. Indien de bloemdiameter 9 cm en
groter is valt de cultivar in de categorie grootbloemige rozen. Op het moment dat er discussie ontstaat over de toegekende categorie, treedt de tweede norm in. Kleinbloemige
rozen tussen de 8 en 9 cm bloemdiameter kunnen worden ingedeeld bij grootbloemige
rozen indien de veredelaar aangeeft dat in de productiefase de doorsnee lengte van de
tak rond de 90 cm zal liggen. Hij moet dan opnieuw rozen aanbieden aan de VKC die
minimaal 90 cm lang zijn. Een andere mogelijkheid is dat de veredelaar aangeeft dat de
bloemdiameter bij volledige opening minimaal 10 cm is. Ook dan moet de veredelaar
opnieuw aan de VKC rozen aanbieden die volledig geopend zijn en minimaal 10 cm van
doorsnede zijn. Voor de middelgrootbloemige roos is geen normering afgesproken.
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Probleem is dat er bij deze groep twee grenzen (onder- en bovengrens) moeten worden
vastgesteld en gecontroleerd.
Het sortiment roos is de laatste jaren sterk uitgebreid. Meer veredelaars hebben zich op
de veredeling van rozen geworpen. In 1 9 9 2 werden officieel nog 249 verschillende
rassen op de veilingen aangevoerd. In 1997 laten dezelfde statistieken in totaal 4 2 2
rassen zien. Aan nieuwigheden kwamen er in dit jaar 37 grootbloemige, 26 kleinbloemigen en 7 trosrozen bij. Het sortiment is dus enorm verbreed. Bij een toename in de aanvoer over de laatste vijf jaar van 3 0 % , steeg het aantal verschillende cultivars met 6 5 % .
De keuze voor een nieuw ras wordt hierdoor steeds moeilijker en de afzet wordt ook niet
eenvoudiger.
Er zijn verschillende manieren om het huidige sortiment roos geteeld in Nederland, te
presenteren. Ten eerste kan het areaal weergegeven worden in aantal hectare per ras.
Telers hoeven echter het areaal met een bepaalde cultivar niet op te geven bij de zogenaamde mei-telling, zodat de gegevens op een andere wijze verzameld moeten worden.
Het Productschap Tuinbouw (PT) heeft de afgelopen jaren ook enquêtes uitgevoerd
onder telers. Telers zijn niet verplicht hier aan mee te doen en de arealen per ras zijn dus
niet compleet. Volgens de verplichte meitelling van het CBS werd in 1998 op een oppervlakte van 906 ha rozen geteeld. In totaal 6 4 % van de kwekers heeft gereageerd op de
PT-enquête in 1998 en een prognose gegeven voor 1999. De arealen en percentages
geven een indiactie van de opgang of neergang van een ras.
Grootbloemig
De dominante positie van First Red is duidelijk. Ook de enorme hoeveelheid rassen wordt
duidelijk als de verdeling van de arealen over de rassen onder ogenschouw wordt genomen. Op de enquête van het PT moesten de rasnamen aan gekruisd worden en de lijst
was niet geheel compleet. Hierdoor missen bepaalde cultivars die een zeer snelle groei in
areaal doormaken, zoals bijvoorbeeld Grand Prix.
Kleinbloemig
Het aandeel van kleinbloemigen ten opzichte van het totale rozenareaal lijkt langzaam te
krimpen. Er is een aantal kleinbloemige rassen waarvan het areaal nog aanzienlijk toeneemt, tegen de druk van het kleiner totaal areaal kleinbloemigen in. Dit zijn onder
andere de rassen Sacha, Surprise en Escimo. Frisco gaat nog steeds aan kop in het
kleinbloemige sortiment. De rassen Gabriella, Kiss en Mercedes krimpen in areaal.
Meerdere rassen hebben in het kleinbloemige sortiment een redelijke omvang qua areaal.
Trosrozen
Trosrozen worden zowel in de kas als buiten geteeld. De buitenteelt wordt algemeen
niet meer als rendabel gezien en krimpt. Diadeem is de meest geteeld roos buiten. Lydia
is het belangrijkste ras voor de kasteelt. In de tabel wordt geen prognose gemaakt voor
19 9 9 , maar een onderscheid gemaakt voor 1 998 tussen de kasteelt en de buitenteelt
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Areaal grootbloemige rozen in Nederland (bron: PT, Bloemen in zicht. Roos, 1998)

Tabel1
Ras

areaal in ha.
jan./febr. '98

areaal in ha.
jan./febr.'99

in %
'98

First Red
Bianca
Prophyta
Starlite
Grand Gala
Red velvet
Noblesse
Ravel
Papillon
Renate
Femma!
Ambiance
Texas
Naomi
Jacaranda
Leonidas
Sandrina
Timeless
Valerie
Escada
Pareo
Overige rassen

88,7
14,7
11,2
10,1
8,4
7,2
6,6
5,8
5,8
5,7
5,3
5,3
5,2
4,1
4,0
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0
129,8

96,2
14,7
9,2
9,6
8,5
2,8
6,4
4,8
5,2
4,3
4,1
4,3
9,6
3,7
3,7
3,2
5,2
3,3
2,5
0,8
2,2
141,8

25,8
4,3
3,3
2,9
2,4
2,1
1,9
1,7
1,7
1,7
1,5
1,5
1,5
1,2
1,2
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
39,6

Tabel 2 -

Areaal kli

in %
'99
28,7
4,4
2,7
2,9
2,5
0,8
1,9
1,4
1,5
1,3
1,2
1,3
2,9
1,1
1,1
0,9
1,6
1,0
0,7
0,2
0,6
39,6

ïinbloemige rozen in Nederl and (bron: PT, Bloemen in ziel

Ras

areaal inha.
jan./febr. ' 9 8

Frisco
Sacha
Escimo
Surprise
Lambada
Motrea
Kiss
Gabriella
Dream
Jazz
Mercedes
Rodeo
Amore
Tina
Pink Tango
Vanilla
Europa
Chica
Manhattan Blue
Souvenir
Champagne
Presto
Overig kleinbloemig

57,3
30,4
27,9
17,6
16,1
14,6
11,9
11,8
9,5
8,6
8,3
7,5
6,8
5,8
5,1
4,5
3,5
3,5
3,5
2,7
2,4
2,3
53,5

areaal in ha.
jan./febr.'99
47,9
26,1
23,4
18,3
12,6
11,8
8,6
9,4
9,3
8,8
5,8
5,3
6,8
5,8
4,7
2,6
2,5
3,5
2,4
2,3
2,6
1,4
57,2
13

in %
'98
18,0
9,6
8,8
5,5
5,1
4,6
3,8
3,7
3,0
2,7
2,6
2,3
2,2
1,8
1,6
1,4
1,1
1,1
1,1
0,9
0,8
0,7
20,5

-it, Roos, 1998)
in %
'99
17,1
9,3
8,4
6,6
4,5
4,2
3,1
3,4
3,3
3,2
2,1
1,9
2,4
2,1
1,7
0,9
0,9
1,3
0,8
0,8
0,9
0,5
20,5

Areaal trosrozen in Nederland (bron: PT, Bloemen in zicht, Roos, 1998)

Tabel 3 Ras

areaal in ha.
jan./febr ' 9 8
Kasteelt

Lydia
Evelien
Princess
Rumba
Nikita
Yellow Dot
Red Ace
Sentyna
Alina
Diadeem
Softy
Overige trosrozen

In %

19,0
5,0
4,0
4,0
4,0
3,0
2,0
2,0
1,0
56,0

4,0
0,9
0,8
0,8
0,8
0,6
0,4
0,4
0,2
11,5

In %

areaal in ha.
jan./febr ' 9 8
Buiten
.

_

2,1
0,4
1,1

57,0
12,0
31,0

Belangrijkste
rassen qua
veilingomzet
Een a n d e r e w i j z e o m w e e r t e g e v e n w e l k e c u l t i v a r s het m e e s t g e t e e l d w o r d e n is de
o m z e t per ras op de N e d e r l a n d s e b l o e m e n v e i l i n g e n . Op de N e d e r l a n d s e v e i l i n g e n w o r den e c h t e r o o k rozen uit het b u i t e n l a n d v e r k o c h t . Het aandeel h i e r v a n is t e r u g t e v i n d e n
in de g e g e v e n s v a n h o o f d s t u k 2 . In o n d e r s t a a n d e t a b e l l e n s t a a n de t o p 1 0 v a n a a n g e v o e r d e g r o o t b l o e m i g e , k l e i n b l o e m i g e en t r o s r o z e n g e r a n g s c h i k t op o m z e t a a n d e e l .

Tabel 4 -

Top 10 grootbloemig. Verkochte aanvoer en middenprijs 1 9 9 5 , 1 9 9 6 en 1997
% aanvoer
'97
' 9 6 '95

First Red
Prophyta
Noblesse
Starlite
Bianca
Saphir
Konfetti
Cream Prophyta
Escada
Red Velvet
Totaal top 10
Grootbloemig totaal (xlOOOst)

prijs (ct/st)
'97
'96
'95

19,8
7,2
4,2
3,3
2,7
2,3
2,3
2,2
2,2
2,1
48,3

17,2 13,3
8,1 10,1
4,2 4,1
2,6
1,2
2,2
1,1
2,3
1,8
2,1
1,2
2,1 0,9
2,8 3,0
3,0 3,2

69
34
41
48
67
29
50
37
48
52

72
37
46
55
73
31
49
40
49
55

'97
'96
'95

954.916
815.023
728.768

55

56

74
37
51
56
81
35
58
49
53
62

53

P r o c e n t u e e l s t i j g t de a a n v o e r v a n g r o o t b l o e m i g e rozen het m e e s t . De g e m i d d e l d e prijs
daalt t e n o p z i c h t e v a n 1 9 9 6 , maar ligt nog b o v e n het n i v e a u v a n 1 9 9 5 . H e t aandeel
v a n First Red op het t o t a a l is e n o r m . V a n alle v e r k o c h t e First Red rozen is 2 8 % a f k o m -
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stig uit het buitenland. Bij Prophyta is dit zelfs 4 7 % en voor Noblesse 6 8 % ! Konfetti
dankt zijn plaats in de top 1 0 aan de import, want van dit ras is 91% afkomstig uit het
buitenland.
Madeion is in 1 997 uit de top 10 verdwenen. Het oranje-rode ras heeft jaren het areaal
van grootbloemige rozen aangevoerd. De versnippering van het sortiment wordt duidelijk uit het percentage van het totale aantal dat door de top 10 wordt bereikt: nog geen
50%.
Bij de kleinbloemige rozen is de laatste jaren een kleine omzetstijging waarneembaar. De
aanvoer steeg in 1997 met ruim 8 % . De gemiddelde prijs lijkt redelijk stabiel rond de 30
cent. Ook in het kleinbloemig sortiment is een duidelijke koploper aanwezig in de vorm
van het ras Frisco. Mercedes en Jaguar zijn met name (95%) afkomstig uit het buitenland. Bij Frisco is slechts 8 , 7 % afkomstig uit import.

Tabel5 -

Top 10 kleinbloemig. Verkochte aanvoer en middenprijs 1995,1996 en 1997
% aanvoer
'97
'96

Frisco
Mercedes
Escimo
Sacha
Lambada
Rodeo
Kiss
Gabrielle
Jaguar
Surprise
Totaal top 10
Kleinbloemig totaal (x1000 st)

16,8
7,0
6,9
6,0
5,3
4,3
4,2
3,3
3,1
2,9
59,8
'97
'96
'95

16,6
6,5
6,3
3,6
5,4
3,8
6,1
4,2
2,6
2,3

'95
17,6
6,0
8,1
1,1
4,6
2,1
7,7
4,5
2,4
0,1

1.882.865
1.739.428
1.835.508

prijs (ct/st)
'97
'96
'95
28
29
30
36
32
26
26
37
29
31

30
33
31
42
33
30
28
39
34
34

28
34
27
47
33
32
27
37
37
37

30

32

30

Steeds meer trosrozen komen uit het buitenland. De rassen Rumba (90%) en Diadeem
(88%) zijn bijna geheel afkomstig uit het buitenland. Duidelijk is dat de Nederlandse
trosrozen beter betaald worden. Vergelijk bijvoorbeeld de prijzen van Surprise en Lydia
met die van Rumba en Diadeem.
Nog jaarlijks stijgt de omzet van rozen op de Nederlandse bloemenveilingen. In 1997
steeg de omzet met bijna 9 % tot een bedrag van f 1.115 miljoen gulden en steeg het
aantal aangevoerde rozen met 1 1,5% tot ruim 3 miljard stelen. Het aandeel van grootbloemige rozen stijgt ten opzichte van kleinbloemige rozen. Kleinbloemige rozen nemen
echter nog steeds het grootste gedeelte voor hun rekening. De invloed van de importrozen op de Nederlandse statistieken is groot. Omdat importrozen meestal slechter
betaald worden dan de Nederlandse rozen, kan een vertekend beeld ontstaan in de
gemiddelde prijzen.
In de kleurstatistiek blijkt rood nog verreweg de meest verkochte kleur roos, met een
aantal van 949 miljoen stuks in 1997 en een gemiddelde prijs van 4 4 cent. Rood wordt
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Tabel 6 -

Top 10 Trosrozen. Verkochte aanvoer en middenprijs 1 9 9 5 , 1 9 9 6 en 1997
% aanvoer
'97 '96 '95

Rumba
Diadeem
Lydia
Surprise
Softy
Nikita
Viviane!
Sentyna
Princess
Totaal top 10

28,1 22,6 17,3
19,8 19,1 18,1
6,4
6,6 4,0
5,3
6,7 4,5
3,6
3,5
2,9
3,4
6,6
3,1
2,8
2,1 0,6
3,2
5,5
2,5
2,4
2,5
3,0
59,8
'97
'96
'95

Trosrozen totaal (x1000 st)

154.354
135.504
110.379

prijs (ct/st)
'97 '96 '95
27
27
57
78
29
47
42
39
41

31
31
58
76
31
45
41
43
41

40

41

36
29
69
83
33
45
40
43
44

42

g e v o l g d door geel m e t 6 0 6 m i l j o e n s t u k s en een g e m i d d e l d e prijs v a n 3 5 c e n t en roze
m e t 5 5 1 m i l j o e n s t u k s en een g e m i d d e l d e prijs v a n 3 4 c e n t per s t u k . De b e s t b e t a a l d e
kleur in 1 9 9 7 w a s bruin m e t 7 6 c e n t per s t u k , g e v o l g d d o o r t w e e k l e u r i g m e t 5 2 et per
s t u k . In Tabel 7 s t a a t het aandeel v a n de kleuren (aantal s t u k s u i t g e d r u k t in %) in de
a a n v o e r v a n alle rozen in 1 9 9 2 en 1 9 9 7 op de V B N - v e i l i n g e n . Duidelijk is de a f n a m e
v a n de kleur roze.

Tabel 7 -

Rood
Geel
Roze
Oranje
Zalm
Wit
Crème
Tweekleurig
Paars
Diversen
Bruin
Gemengd

Aandeel kleuren (%) in de aanvoer van alle rozen in 1992 en 1997 op de VBNveilingen
1992

1997

32,7
16,1
30,3
5,0
2,5
7,3
0,6
*
4,0
1,3
*
*

31,4
20,1
18,4
8,2
7,0
6,9
2,1
2,0
1,7
1,1
0,3
0,3
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ECONOMISCHE BETEKENIS
De betekenis van de roos voor de Nederlandse economie valt uiteen in de betekenis voor
het handelsverkeer en de betekenis voor de productiesector. De betekenis voor de handel wordt geschetst aan de hand van de omzet en import van rozen op de Nederlandse
veilingen. De betekenis van de Nederlandse productie wordt beschreven aan de hand
van areaal, omzet en de rentabiliteitsontwikkeling van de Nederlandse rozenbedrijven.
Ook aan de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijf wordt aandacht besteed. De
prijsvorming van het Nederlandse product wordt vergeleken met die van de importrozen.

2.1

ONTWIKKELINGEN IN VEILINGAANVOER, AREAAL, IMPORT EN EXPORT

De roos heeft zich in de afgelopen twintig jaar ontwikkeld van een belangrijk nationaal
geteeld product binnen de sierteelt tot een internationaal handelsproduct. In de sterk
expanderende veilingomzet bloemisterij is het aandeel snijbloemen weliswaar teruggelopen, maar de roos heeft zich goed weten te handhaven met een kleine 2 5 % van de
omzet snijbloemen. De laatste paar jaar is dit aandeel dankzij de import zelfs aan het
stijgen (Tabel 8). De import speelt in toenemende mate een rol in de omzet die op de
Nederlandse veilingen wordt behaald. Binnen de import is de roos, met ruim 3 0 % , een
zeer belangrijk product.

Tabel8 -

De ontwikkelingen in de veilingomzetten sinds 1 975 en de positie van de roos
daarin

Veilingomzet bloemisterij
Nederland
import
Veilingomzet snijbloemen
Nederland
import
Veilingomzet roos
Nederland
import
Roos in % snijbloemen
Import roos in % roos totaal

1975

1980

1985

1990

1995

1996

1997

1113

2059

3082
274

4225
429

4781
632

5059
701

5452
859

962

1648

2336
165

2903
393

3166
576

3310
642

3559
784

230

373

24

23

487
14

654
109

817
174

856
209

895
261

20
3

23
14

26
18

27
20

27
23

Bron: Statisch jaarverslag PVS/VBN 1985-1997

Binnen de Nederlandse sierteelt onder glas kan het areaal roos zich goed handhaven op
ca. 23 % van het areaal snijbloemen. Het areaal roos blijft sinds 1 990 stabiel met ca.
900 ha. De toenemende bloemenimport, waarvan de roos een belangrijk aandeel vormt,
heeft wel geleid tot een stabilisering van het areaal snijbloemen, maar niet tot terugloop
van de rozenteelt binnen Nederland (Tabel 9). De Nederlandse producent heeft zich binnen Europa een sterke positie verworven doordat de collectieve afzet via de veilingen
heeft gezorgd voor een uitgebreid netwerk van groothandelaren en detaillisten. Tevens is
de afstand tot de markten beperkt en is het wegtransport goedkoop en redelijk efficiënt.
Onderzoek en onderwijs zijn geen probleem en er bestaat nog steeds een goede commu17

nicatie tussen de telers. Dit geheel komt tot uiting in een efficiënte organisatie van de
productie.
De productiegebieden elders in Europa zijn sterk gericht op de locale markten en van
geringe omvang. De meest noordelijke productiegebieden zijn sterk afhankelijk van
assimilatiebelichting en goedkope elektriciteit. Het areaal roos loopt in alle landen langzaam terug.
Het areaal roos dat buiten Europa wordt geteeld, en waarvan rozen worden aangevoerd
op de Nederlandse veilingen, is sterk in opkomst en groot in vergelijking met het Nederlandse areaal. Met name vanuit de productiegebieden Israël, Afrika (Kenia, Zimbabwe en
Zambia) en Azië (India) wordt een belangrijk deel van de productie via de Nederlandse
veilingen afgezet (Tabel 10). De import van rozen op de Nederlandse veilingen vanuit
deze landen bedroeg in 1997 reeds 261 miljoen gulden en dat is 2 3 % van de totale
veilingomzet voor rozen (Tabel 8). Ook buiten de veilingen om komen rozen uit deze
gebieden terecht op de Europese markten, met name via supermarktketens en speciale
veilingen, zoals TFA. Cijfers hiervan zijn niet verwerkt. De telers in Israël hebben teeltervaring sinds begin jaren zeventig en hun bedrijven zijn veelal gezinsbedrijven. De
beschikbare lichthoeveelheid is gunstig ten opzichte van Europa, maar de zomers zijn te
warm om een kwaliteitsproduct te telen. De Afrikaanse bedrijven zijn nog jong en
kenmerken zich door grootschaligheid, commerciële financiering en management dat
afkomstig is uit Nederland of Israël. Door de ligging van de bedrijven op hoogvlakten zijn
zowel de lichthoeveelheid als de temperatuur er jaarrond gunstig. In de productiegebieden in Zuid-Amerika (Colombia en Ecuador) is reeds meer dan tien jaar ervaring opgedaan en de bedrijven zijn in grootte en aantal toegenomen. De ligging van de productiegebieden op hoogvlakten is gunstig met jaarrond een gunstig klimaat. De bedrijven
zijn grootschalig georganiseerd en zetten hun producten veelal rechtsteeks af in NoordAmerika, maar ook zij hebben de Nederlandse veilingen gevonden. Hun aandeel in de
totale import van rozen is echter nog klein (Tabel 10).
De productiegebieden in Afrika en Azië zijn nog te jong om te beoordelen in hoeverre zij
een bedreiging vormen voor de Nederlandse productie. Als de afzet vanuit het ZuidAmerikaanse productiegebied via de Nederlandse veilingen aanslaat dan kan daar, gezien
het grote areaal, wel een ernstige bedreiging van uit gaan.

Tabel9 -

De ontwikkelingen in het geteelde areaal bloemisterij, snijbloemen en roos onder
glas binnen Nederland (ha)

1975
Areaal bloemisterij
Areaal snijbloemen
Areaal roos
Roos in % snijbloemen

1980

1985

1990

1995

1996

1997

3060
2608
650

3976
3275
766

4275
3419
758

5140
3938
889

5518
4063
919

5556
4048
913

5541
3976
906

25

23

22

23

23

23

23

Bron: Tuinbouwcijfers 1996

De import van rozen is, gezien de afstand tot Europa, geheel afhankelijk van luchttransport. De roos is een product dat zich met een hoge productwaarde per m 3 laat verpakken en heeft zich mede daardoor een sterke positie verworven in deze veraf gelegen
productiegebieden. De beschikbaarheid van het huidige goedkope luchttransport is
belangrijk voor het rendement van de productie aldaar. Gezien de uitbreidingssnelheid
van de luchtvaart en de overlast die dat met zich brengt, zijn echter beperkende maatre18

gelen op niet al te lange termijn te verwachten. De groei van de luchtvaart is echter erg
conjunctuur-gevoelig, zodat het zeer onzeker is hoe de vrachttarieven zich in de komende jaren zullen gaan ontwikkelen.

De ontwikkelingen in de Nederlandse veilingaanvoer roos, naar land van herkomst, sinds 1985 (stuks x1000).
areaal (ha)
1985
1990
1995
1996
1997
1996/97

Tabel 10

Veilingaanvoer roos
Nederland
Overig EEG
Israel
Afrika
Zuid-Amerika
Azië (India)

1.428,6
11,3
17,9
1,3
-

1.980,2
10,3
63,9
42,7
4,1
-

2.244,5
2,1
129,3
301,3
8,2
3,8

2.099,8
1,4
195,6
378,7
6,4
16,3

2.162,1
3,6
306,6
486,2
6,5
25,3

906
400
500
3600
-

Bron: PVS/VBN, aangevuld met andere bronnen en eigen ervaring

De import van bloemen in het algemeen en van rozen in het bijzonder vormt een aanvulling op het aanbod aan Nederlandse bloemen dat beschikbaar is voor de handel. Nederland is namelijk niet alleen een land dat bloemen produceert, maar ook het centrum voor
de wereldwijde bloemenexport. Van de ruim 2,5 miljard rozen die de laatste jaren op de
Nederlandse veilingen worden aangevoerd worden er weer 1,7 miljard geëxporteerd. De
roos neemt een steeds belangrijker positie in bij de totale export van snijbloemen. Het
aandeel in waarde is reeds gestegen tot boven de 2 0 % , zie Tabel 1 1. Duitsland is van
ouds de belangrijkste afnemer van de Nederlandse bloemen, doch het aandeel daalt
gestaag en ligt momenteel onder de 6 0 % . De export naar landen buiten Europa is nog
altijd heel beperkt. De Amerikaanse markt neemt zelfs steeds minder rozen af en is
daarmee voor de roos de minst belangrijke markt geworden.
De Nederlandse productie van rozen is geconcentreerd in enkele centra. Grote centra
bevinden zich in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Het areaal in Noord-Holland is de
laatste jaren iets gekrompen, o.a. doordat het tuinbouwgebied Sloten is afgestoten voor
woningbouw. Een aantal telers is verplaatst naar jonge centra in andere provincies,
waardoor het areaal in Noord-Nederland en de Flevopolders groeit. In Noord-Nederland is

Tabel 12-

Areaal rozen in de verschillende provincies van Nederland, in ha
1985
1990
1995
1997

Nederland totaal
4 Nrd. provincies
Flevoland
Gelderland/Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

758
17
24
34
329
333
0
21
24

889
41
37
47
331
395
1
6
31

919
62
50
58
303
396
1
10
38

Bron: Tuinbouwcijfers 1 9 8 6 - 1 9 9 6
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906
72
48
56
287
389
1
1

53

Tabel 11-

De ontwikkelingen
1985

Export in gld
totaal snijbl."
roos in % snijbl.
totaal roos"
waarvan Duitsland
Frankrijk
Zwitserland
Oostenrijk
Ver. koninkrijk
België/Luxemburg
Zweden
Italie
Denemarken
Overige landen
waarvan USA
Rusland
Export in stuks
totaal roos*
waarvan Duitsland
Frankrijk
Ver. koninkrijk
Oostenrijk
Zwitserland
Zweden
Denemarken
Italie
België/Luxemburg
Overige landen
waarvan USA

n de Nederlandse expon
1990

1995

van rozen naar land
1996

1996

1997

2.581.414 3.526.589 3.889.539 4.458.899 3.771.661 3.721.496
17
18
22
24
25
25
431.282
621.714
931.172
921.236
8 7 2 . 8 6 1 1.060.266
275.764
437.555
368.753
479.726
552.002
478.355
26.489
130.595
133.461
61.209
108.638
148.004
26.277
48.344
34.317
42.281
36.116
33.110
15.435
25.171
41.897
43.599
55.689
48.305
17.451
37.157
36.772
40.412
36.133
43.140
30.179
23.971
29.175
32.469
24.433
17.896
22.687
21.749
29.626
35.309
2.757
13.097
24.175
16.590
23.707
21.795
11.017
14.286
22.905
19.268
33.172
29.330
38.196
45.037
1
1
7.082
54.361
70.917
94.748
11.372
12.873
9.597
2.115
24.489
21.466
-

9 2 9 . 0 0 1 1.335.307 1.859.396 2 . 1 4 6 . 1 6 3
676.889
9 0 8 . 4 4 0 1.100.498 1.206.440
45.416
108.926
231.603
311.605
28.367
57.941
58.878
61.152
33.763
54.554
85.130
110.119
37.622
74.902
54.310
53.299
30.062
35.637
40.762
57.624
28.639
37.746
51.204
67.899
2.582
23.854
14.663
32.646
57.233
77.701
45.661
63.090
78.389
89.977
15.057
12.890
-

Bron: PVS tuinbouwstatistiek 1985-1996; Eurostat 1996/'97;
*) t/m 1990 exclusief België/Luxemburg

de teelt van rozen geconcentreerd in de Drentse plaatsen Erica en Klazienaveen. De
stagnatie in de toename van het areaal roos zal, naar verwachting, de komende jaren
aanhouden. Uit een enquête onder rozentelers blijkt dat 8 3 % van hen geen plannen
heeft tot uitbreiding. De toename in groei van het areaal in de importlanden is één van
de genoemde argumenten om geen nieuwe plannen te maken.

2.2

DE PRIJSONTWIKKELING OPDENEDERLANDSE VEILINGEN

Het aantal aangevoerde rozen op de Nederlandse veilingen is tussen 1 9 9 0 en 1 997 met
4 0 % toegenomen. Dit heeft niet geleid tot een daling van de prijs, integendeel, de
gemiddelde prijs is gestegen van 36,3 naar 38,7 et per stuk. De prijsstijging kan enerzijds worden toegeschreven aan een toename in de aanvoer van grootbloemige rozen
met bijna 6 0 % sinds 1 9 9 3 . De komst van de cultivars 'Madeion' en 'First Red' 'zullen
hieraan zeker hebben bijgedragen. De toename van kleinbloemige rozen bleef, met 1 3 %
in deze periode, beperkt.
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De grootbloemige rozen van Nederlandse herkomst werden de laatste twee jaar beter
betaald, wellicht dankzij de komst van 'First Red'. De prijzen voor de importrozen, met
name uit Israël en Afrika blijven achter (Tabel 13). De prijs voor grootbloemige importrozen is de laatste jaren gedaald en het product blijft qua prijsvorming steeds meer achter
bij het Nederlandse product. Alleen de rozen uit Zuid-Amerika kunnen wat prijs betreft
nog concurreren met de Nederlandse. Een verklaring voor de dalende prijzen ligt deels in
de lengte van het importseizoen, dat steeds minder beperkingen krijgt opgelegd.
De kleinbloemige rozen van Nederlandse herkomst blijven de laatste jaren ongeveer gelijk
in prijs. De kleinbloemige importrozen brengen daarentegen steeds minder op (Tabel 13).
De positie van de rozen van Nederlandse herkomst wordt in de loop der jaren sterker
door de bovengenoemde ontwikkelingen. De prijsverschillen tussen de rozen van verschillende herkomst zijn echter veel kleiner dan bij de grootbloemige roos.
De trosroos wordt relatief weinig aangevoerd. De aanvoer van Nederlandse herkomst
loopt licht terug. Dit heeft een kleine prijsstijging tot gevolg. De aanvoer uit Afrika neemt
echter toe en is momenteel zelfs groter dan de aanvoer uit Nederland. De prijs voor dit
product is echter sterk gedaald.
De dalende prijzen voor de importrozen en de relatief sterke vraag naar het Nederlandse
product betekent niet dat de strijd om de markt voor rozen gestreden is. De positie van
Nederland is niet ongunstig. De opkomst van de assimilatiebelichting sinds 1990, die nu
reeds wordt toegepast op 6 0 % van het areaal roos, zal hieraan zeker een bijdrage
hebben geleverd.
Het belangrijkste kwaliteitskenmerk is bij roos de aangevoerde steellengte. De prijsverschillen tussen het product van verschillende aanvoerders is voor het grootste deel terug
te voeren op de steellengte die men aanvoert. Wel is er een invloed van de cultivar

Tabel 13 -

Ontwikkeling van de prijs voor rozen van verschillende herkomst op de Nederlandse veilingen in ct/stuk

Land
Roos grootbloemig
Nederland
Overig EEG
Israel
Afrika
Zuid-Amerika
Azië (India)
Roos kleinbloemig
Nederland
Overig EEG
Israel
Afrika
Zuid-Amerika
Azië (india)
Roos tros
Nederland
Overig EEG
Israel
Afrika
Zuid-Amerika
Azië (india)

1993

1994

1995

1996

1997

52
52
53
48
80
47

56
56
45
50
81
50

55
55
44
46
73
47

62
62
38
41
57
36

65
78
29
39
62
36

33
33
39
35
48
40

31
31
36
34
41
40

29
29
35
33
31
24

32
32
32
30
26
26

31
31
27
28
30
25

46
43
22
68
-

43
41
40
63
-

45
37
35
47
-

50
59
31
33
-

56
44
53
27
37
-

Bron: Vereniging Bloemenveilingen Nederland
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gevonden. Bij cultivars waar het moeilijker is om stelen van voldoende lengte aan te
voeren, worden de langste stelen goed betaald. Naast de taklengte hebben ook de
knopgrootte en de takdiameter een aantoonbare invloed op de prijs.
Een tweede belangrijk kenmerk voor de marktprijs van de roos zijn de eigenschappen die
samenhangen met de cultivar. Sommige kleuren, bijvoorbeeld roze, lijken op dit moment
niet aantrekkelijk. Rood wordt wel goed betaald. De hoogste prijzen worden betaald voor
specifieke rassen zoals 'Baccara', met een gemiddelde prijs per jaar van f. 2,20 en voor
nieuwe introducties. De hoge prijzen blijven alleen in stand zolang de aanvoer heel
beperkt blijft. Of de marktprijs bij een stijgende aanvoer blijft hangen boven de kostprijs,
is vooruit heel moeilijk aan te geven. Bij de cultivars met een klein aandeel in de totale
veilingaanvoer is het een komen en gaan van nieuwe cultivars, slechts een enkele stoot
door tot de top-10 en blijft daar dan enkele of meerdere jaren hangen. Het aanbod van
nieuwe vergelijkbare cultivars met betere teelteigenschappen of veranderingen in de
vraag uit de markt bepalen hoe lang een ras zich in de top-10 kan handhaven.
De vraag naar rozen in het algemeen loopt op de Nederlandse markt enigszins terug. De
roos kan zich relatief goed handhaven in het bloemisterijpakket, maar moet toch iets
inleveren, zie Tabel 14. De licht verbeterde prijs is dus vooral toe te schrijven aan de
aktiviteiten van de handel op de nieuwe markten.

Tabel 14

Bestedingen aan bloemen in Nederland in gld. per huishouden

aankopen per 1994 1995
huishouden
totaal bloemen
rozen
gemengd boeket

1996

'94

1997

65,71 64,91 57,06 53,36
10,56 11,21 9,69 9,69
25,54 23,36 21,48 19,14

'95 '96
'97
in % in % in % in %

100 100 100 100
16 17 17 18
39 36 38 36

Bron: Productschap Tuinbouw

2.3

ONTWIKKELINGEN IN DE BEDRIJFSRESULTATEN

De toekomstmogelijkheden voor het Nederlandse rozenbedrijf worden in sterke mate
bepaald door de financiële resultaten die op de bedrijven behaald worden. Bedrijfsboekhoudingen worden bijgehouden door het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) en
door verschillende accountantsbureaus. Het aantal rozenbedrijven dat in de administratie
van het LEI voorkomt is vrij beperkt en wisselend van samenstelling. Het aantal rozenbedrijven dat deelneemt aan de bedrijfseconomische boekhouding van het Acountants- en
belastingadviesbureau van de Land- en Tuinbouw Bond (LTB) is groter en meer constant
van samenstelling. Wel is het zo dat met name de betere en vooruitstrevende bedrijven
hieraan deelnemen en dat blijkt ook uit de bedrijfsgegevens. De deelnemende bedrijven
(LTB) zijn voor 8 0 - 9 0 % overgeschakeld op substraatteelt met assimilatiebelichting,
terwijl landelijk slechts 6 0 % van het rozenareaal wordt belicht en ruim 5 0 % op substraat wordt geteeld.
De ontwikkelingen op de bedrijven zijn uit de gemiddelde bedrijfsgegevens van de
afgelopen tien jaar goed af te lezen (Tabel 15). De teelt heeft zich op deze bedrijven
ontwikkeld van een onbelichte teelt in de grond naar een teelt grotendeels op substraat
en voor het grootste deel onder assimilatiebelichting. Met name door toepassing van
assimilatiebelichting is het energieverbruik fors toegenomen van 50 naar ruim 80 m 3 /m 2
glas. De gevolgen voor de financiële resultaten waren dat zowel de opbrengsten als de
22

Tabel 15-

De ontwikkeling in bedrijfsresultaten op Nederlandse rozenbedrijven in de
afgelopen tien jaar.

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Bedrijfsgegevens
oppervlakte substraat
opp assimilatiebelichting
gasverbruik (m 3 /m 2 )

-

9%
17%
51,1

17%
48%
56,2

33%
60%
58,6

Resultaat (gld/m 2 )
totaal opbrengsten
totaal kosten
netto bedrijfsresultaat

72,00 80,20
65,60 7 3 , 7 0
6,40
6,50

87,40
85,30
2,10

86,50
88,10
-1,60

idem per f.100,-kosten

9,8

51,6

8,8

Specificatie van de kosten (gld/m2)
Materialen/teelt
3,53 3,72

-1,8

4,12

59%
78%
70,4

Kengetallen
Aflevering in % omzet
Arbeid in % van kosten

7,8
32,6

8,2
32,3

8,2
31,2

8,5
31,6

65%
86%
71,1

76%
90%
74,2

82%
89%
83,0

98,40 100,60 104,40 105,20 110,00 115,30
93,50 102,80 108,30 110,40 112,70 117,50
4,90 -2,20 -3,90 -5,20 -2,60 -2,20

5,2

3,99

51%
81%
62,4

-2,1

4,27

-3,6

4,74

-4,7

5,14

7,9
31,9

7,7
31,6

-2,4

5,08

11,40 11,79 12,32 14,37 15,58 16,09 18,07
6,56
7,31
7,79
7,77
5,63
7,13
8,09
2 1 , 4 0 2 3 , 8 2 26,59 27,86 2 9 , 8 4 3 2 , 5 0 3 4 , 1 2
14,08 17,69 2 3 , 3 2 22,11 2 1 , 8 0 2 1 , 5 2 22,2 4
4,93
6,57
4,68
5,93
6,87 12,37 11,70
5,92
4,85
5,19
5,92
7,37
8,95
7,80

Energie
Aflevering
Arbeid
Afschrijving
Rente
Overig

Bron:
Opmerking:

2,5

40%
71%
63,5

7,8
31,5

-1,9

5,32

5,46

18,00
7,96
34,77
23,71
10,64
10,20

19,63
8,25
34,44
24,57
10,66
9,79

21,87
8,70
34,68
26,51
9,50
10,80

7,6
31,5

7,6
30,6

7,6
29,5

Accountants- en belasting adviesbureau LTB.
t/m 1991 zijn de fiscale kosten van rente en afschrijving verme ld. Vanaf 1 9 9 2 zij n dit bedrijfseco-

nomische berekende kosten.

kosten per m 2 glas fors zijn toegenomen. De post arbeid is nog altijd de hoogste kostenpost, waarbij het aandeel nu wel is teruggelopen tot onder de 3 0 % . De omschakeling
heeft niet kunnen voorkomen dat de bedrijfsresultaten trendmatig zijn gedaald tot licht
negatief. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de overschakeling van de fiscale naar
de bedrijfseconomische berekening van rente en afschrijving de post rentekosten in
19 9 2 heeft verdubbeld ten opzichte van 1 9 9 1 , van f. 6,87 naar f. 1 2,37. Dit is een na
1 9 9 2 doorgaand effect van het inrekenen van rente op het eigen vermogen als kostenpost voor het bedrijf. Rekening houdend met dit verschil blijkt dat het bedrijfsresultaat
gedurende tien jaar redelijk stabiel is gebleven.
De ontwikkelingen op de rozenbedrijven wijken nogal af van die op het gemiddelde
snijbloemenbedrijf. Dit blijkt uit de vergelijking van de bedrijfsresultaten van de snijbloemenbedrijven in de LEI-boekhouding met de resultaten van de rozenbedrijven daarin,
(Tabel 16). De opbrengsten per m 2 glas zijn op de rozenbedrijven veel sterker gestegen
dan op het snijbloemenbedrijf. Realiseerde het rozenbedrijf in 1 9 8 8 / 8 9 nog een opbrengst van ca. f. 75,-, een redelijk gemiddelde voor snijbloemenbedrijven, in 1 9 9 5 / 9 6 is
het opgelopen tot ruim boven de f. 100,- en dat is meer dan f. 1 5,- per m 2 boven het
gemiddelde van alle snijbloemenbedrijven. De kosten zijn op het rozenbedrijf eveneens
sterker toegenomen als op het snijbloemenbedrijf, doch in mindere mate zodat het
rozenbedrijf zich van een relatief slecht tot een vrij goed presterend bedrijfstype heeft
ontwikkeld.
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Tabel 16

De verschillen in opbrengsten, kosten en bedrijfsresultaten tussen rozen en
snijbloemenbedrijven in de afgelopen tien jaar.

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Verschillen in resultaat (gld/m 2 )
totaal opbrengsten
totaal kosten
netto bedrijfsresultaat
idem per f . 1 0 0 , - kosten

-0.27
2,15
-2,42
-3,33

5.51
8,83
-3,32
-3,30

8.64
12,93
-4,29
-3,59

10,10
9,70
0,40
0,84

9,49
7,31
2,18
2,99

9,63
11,01
11,12 16,69
-0,11 -7,07
-0,71 -5,85

13,94
10,67
3,27
4,64

Bron: LEI-DLO

Assimilatiebelichting
niet de echte reden van
resultaatverbetering
In 1 994 heeft het Accountants- en belastingadviesbureau LTB samen met het Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente gekeken naar de oorzaken voor verschil in nettobedrijfsresultaat tussen 54 rozenbedrijven. Het betrof overwegend bedrijven met een
kleinbloemig sortiment. Werden de verschillen in netto-bedrijfsresultaat voorheen vrijwel
geheel verklaard door verschil in opbrengsten per m 2 , bij deze groep bedrijven bleek dat
maar 4 9 % te zijn. De oorzaak opbrengstverschil kon worden opgedeeld in productieverschillen (17%), in productie- en prijsverschil als gevolg van cultivarkeuze (27%) en in
verschil in gerealiseerde middenprijs bij dezelfde cultivar (10%). Een tweede belangrijke
oorzaak voor verschil in netto bedrijfsresultaat lag in de kostenverschillen tussen de
bedrijven (40%), bijna geheel kosten die samenhangen met de toepassing van assimilatiebelichting. De inzet van meer of minder assimilatiebelichting had wel grote gevolgen
voor zowel opbrengst- als kostenniveau, maar nauwelijks effect op het netto-bedrijfsresultaat. In de voorgaande jaren had assimilatiebelichting nog een positief effect op de
gerealiseerde middenprijs, in 1 994 was dit niet meer het geval.
Schaalgrootte-effect
is beperkt
Het effect van de bedrijfsgrootte op het netto-bedrijfsresultaat is beperkt. De voordelen
van een groter bedrijf liggen in een relatief lagere arbeidsbezetting, waarbij het aantal
aanwezige vaste krachten door het aantal te verwerken rozen wordt bepaald. De aanwezige bedrijfsoppervlakte is niet zo van belang. Naast de arbeid die nodig is om de rozen
te oogsten en te verwerken blijkt ongeveer 1 manjaar, de ondernemer, nodig te zijn
onafhankelijk van de bedrijfsgrootte. Vooral op de kleine bedrijven leidt dit tot een
onevenredig zware en dure arbeidsbezetting. Over de factor arbeid is meer te lezen in
3.1.
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19,16
14,62
4,54
4,81

3.

BEDRIJFSINRICHTING

De rozenteelt wordt in Nederland voor het overgrote deel uitgevoerd op gespecialiseerde
rozenbedrijven met ca. 1 ha glas. Voor een klein deel wordt de rozenteelt op een behoorlijk aantal bedrijven toegepast als neventeelt naast potplanten, trekheesters of
zomerbloemen.
De teelt van rozen vraagt in Noord-Europa een hoge investering in glasopstanden en
bijbehorende installaties belichting, C0 2 -dosering en verwerkingsapparatuur. In toenemende mate dient er ook geïnvesteerd te worden in milieumaatregelen om de emissie
van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan en het gasverbruik te
beperken. De teelt is behoorlijk arbeidsintensief en wordt gekenmerkt door een grote
behoefte aan warmte- en energieverbruik, met name voor de productie in de winter. De
energie wordt gebruikt voor verwarming, belichting en doseren van C 0 2 . Het areaal
rozenteelt onder assimilatiebelichting en op substraat is in Nederland al opgelopen tot
550 ha (60%), respectievelijk 4 8 0 ha (50%). De laatste gegevens stammen uit 1996. Er
zijn geen duidelijke cijfers bekend over de intensiteit van de belichting die op de Nederlandse rozenkwekerijen is geïnstalleerd. Tot begin jaren ' 9 0 werd veelal 35-50 /vmol/m 2
(3.000-4.000 lux) toegepast, daarna is de trend ontstaan om de intensiteit soms te
verhogen to 70-120//mol/m 2 ( 7 . 0 0 0 - 1 0 . 0 0 0 l u x ) .
Over de gebruikte substraten zijn ook alleen inschattingen bekend. Het grootste gedeelte
van het areaal op substraat bestaat uit steenwol, gevolgd door kokos. Het aandeel
kokos breidt zich nog uit, het is prijstechnisch interessant en de gebruikers zijn enthousiast over de snelle weggroei op dit substraat. De teelt op kleikorrels is geheel verdwenen,
maar de teelt op perliet en puimsteen breidt langzaam uit.

3.1

OPPERVLAKTE EN ARBEIDSBEHOEFTE

Oppervlakte
De gemiddelde bedrijfsgrootte van de rozenkwekerijen is de laatste jaren toegenomen. In
1997 was de gemiddelde bedrijfsgrootte iets meer dan 1 ha.
Bedrijven met een gemiddelde bedrijfsgrootte van 1 ha zullen in de komende jaren
steeds minder gevonden worden als de huidige trend zich voortzet. In Tabel 17 staan
gegevens vermeld van een CBS-(Centraal Bureau voor de Statistiek)enquête. In de
segmenten van 7 5 0 0 tot 1 5.000 m 2 zit volgens de CBS-cijfers bijna 4 0 % van de kwekers. Telers hebben verschillende redenen om hun bedrijf uit te breiden of het bedrijf te
stoppen. In 1 9 6 6 is in een PT-enquête aan telers gevraagd w a t zij dachten over de
toekomst van hun bedrijf in de komende vijf jaar. De uitslag staat vermeld in Tabel 18
en is onderverdeeld in wel uitbreiden en niet uitbreiden en de reden. Over het algemeen
lijken de kwekers een negatieve kijk te hebben op de toekomst van hun bedrijf.
Een modern bedrijf heeft een breedte van 1 20 meter of meer, met een pad in het midden. Door de komst van hulpmiddelen is de breedte steeds toegenomen. De ideale
kas/perceelsvorm is vierkant. Alle vakken waarin het bedrijf wordt verdeeld zijn dan ook
rechthoekig. Nieuwe bedrijven worden vaak verdeeld in vier tot acht regelafdelingen wat
betreft luchten, verwarmen en schermen. Het aantal vakken is afhankelijk van de exacte
bedrijfsgrootte, aantal te telen rassen en eventuele verschillende tijden van planten door
bijvoorbeeld gewasvervanging. Tussengevels worden veelal niet meer toegepast. Door
de vierkante vorm van het perceel kan efficiënt gewerkt en arbeid bespaard worden
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Verdeling rozenbedrijven naar bedrijfsgrootte (bron: CBS)

Tabel17
bedrijfsgrootte
in klasse

aantal
kwekers
CBS ' 9 7

aantal
bedrijven
in %

aantal
bedrijven
in %

opp.
in ha.
1997

opp.
in %
1997

1997
CBS ' 9 6
0- < 1.000 m 2
1.000 - < 2.500 m 2
2.500 - < 5.000 m 2
5.000 - < 7.500 m 2
7.500 - < 1 0 . 0 0 0 m 2
1 0 . 0 0 0 - < 15.000 m2
15.000 - < 2 0 . 0 0 0 m 2
20.000 - < 30.000 m2
> 30.000
Totaal

Tabel 18 -

26
46
115
152
150
190
91
71
21
862

Uitslag enquête 'Toekomst

2,7
6,5
13,4
18,0
18,0
22,0
9,8
7,4
2,1
100

CBS ' 97

3,0
5,3
13,3
17,6
17,4
22,0
10,6
8,2
2,4
100

1
8
41
93
129
228
153
166
87
906

rozenbed rijf'

Wel uitbreiding

G(3en uitbreiding

1 7 % van de kwekers
1, Schaalvergrotingsvoordelen
2. Gunstige marktontwikkelir igen
3. Bedrijfsopvolging
4. Technologische ontwikkel ngen
5. Overschakelen

8 3 % van de kwekers
1. Volgebouwd
2. Slecht rendement
3. Groot genoeg
4. Slechte prijzen
5. Te veel import

doordat korte afvoerlijnen zonder hindernissen ontstaan in het bedrijf. Wanneer de
breedte van het bedrijf ongunstig is (bijvoorbeeld minder dan 50 meter), dan geeft dit
een gasverbruik dat soms 2 m 3 hoger ligt dan bij een bedrijf met een bedrijfsbreedte van
meer dan 100 meter. Deze kosten, door de extra gevels met hun warmteverlies, komen
ieder jaar terug. Daarnaast is bij de gevels de klimaatregeling vaak lastiger en is er een
ongunstig klimaat. Om dit te voorkomen zijn extra investeringen nodig.
Arbeidsbehoefte
De arbeid is de belangrijkste kostenpost bij de teelt van rozen. Uit arbeidskundig onderzoek vanuit Proefstation Naaldwijk is gebleken dat de arbeidsbehoefte, afhankelijk van
de cultivar en de teeltwijze, vanaf ongeveer 1,25 tot circa 2 uur per m 2 kan bedragen.
Bij een gemiddeld uurloon van f 3 1 , - houdt dit in dat de arbeidskosten variëren van f
4 0 , - t o t f 60,- per m 2 . Uit de LTB-vergelijking blijken echter lagere cijfers. Wel is duidelijk
dat het aandeel door de jaren heen redelijk stabiel is. Al bijna tien jaar zijn de arbeidskosten iets meer dan 3 0 % van de omzet. De arbeidsbehoefte wordt vooral bepaald door de
productie. Van de totale teeltarbeid is meer dan 9 0 % direct gekoppeld aan de productie
(oogsten, sorteren en pluizen). Door de grote productieverschillen tussen grootbloemige
en kleinbloemige cultivars zijn de verschillen in arbeid erg groot. De teeltarbeid van
grootbloemige cultivars (bijvoorbeeld First Red) bedraagt ongeveer 1,15 uur per m 2 ,
terwijl kleinbloemige soorten bijna 2 uur per m 2 aan arbeid vragen. Zie de tabellen 19 en
20 (bron: T. Hendrix, PBG Naaldwijk).
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0,1
0,9
4,5
10,3
14,2
25,2
16,9
18,3
9,6
100

Uren teeltarbeid per 1 0 0 0m 2 First Red

Tabel19

Bewerk.

St/m 2
8
8
% uitval
1
2
St+uitv 8.1 8.2
St/obrt 0.3 0.3
Taak.o. 22
23
Uren o. 29.6 31.3
U. sort.
9 9.1
U. pluiz. 8.8 8.8
U. gwv. 3.5 3.5
Tot.u.ta. 51
53

11

13
4

15
6

15.9
0.38

12.7
12.3

13.5
0.38
19.8
44.6
15.1
14.7

5
67

6
80

3

11.3
0.4

19.6
37

20
8

20
6

18
4

14
3

11

18.4 19.8
0.44 0.47

21.6
0.51
18.6

21.2
0.51
18.2
64.3
23.7

18.7
0.45

11.2
0.4

0.33

59.3
20.9
20.3

14.4
0.52
17.7
42.5
16.1
15.6

9
1
9.1

19.4
36.3
12.5
12.2

8
109

6.5
81

5
66

21

21

17.8
17.2

64.3
20.5
19.9

69.3
22.1
21.5

24.1
23.4

7
95

8
112

9
122

10
125

20
53

67

23
10
121

19

2

Tot. In%
182

22

33.3 6 3 2
10.2213.7
9.8 207.4
4 85.5
57 1138

55
19
18
7.5

uren; sort.=sorteren;

Uren teeltarbeid per 1000 m 2 Frisco meerjarig gewas

Tabel 20

Periode
7
8

Bewerk.
St/m 2
23
25
1
% uitval
2
St+uitv
23
26
St/obrt 0.8 0.1
Taak.o. 16.6 16.1
Uren o.
64
68
U. sort.
20
22
U. pluiz. 15
20
U.gwv.
6
8
Tot.u.ta. 105 118

26
3
27
1

34
4
35
1.3

46
6
49
1.7

46
8
50
1.8

16.3

14.8

13.8

14.1

73
23
24
10
130

87
30
18
7
142

112
41
15
6
175

117
42
18
7
184

Arbeidsbehoefte rozen per 1000 m 2

St/m2
% uitval
St+uitv.
St/obrt
Taak.o.
Uren o.
U. sort.
U. pluiz.
U. gwv.
Tot.u.ta.

13

18
10

17
8

st=stuks; uitv.=uitval; obrt =oogstbeurt; taak.=taaktijd; o.=oogst; u.;
pluiz.=pluizen; gwv=gewasverzorging; tot.= totaal; ta.= teeltarbeid

Bewerk.

Periode
11 12

10

1

50
10
55
2
14
128
47
16
6
197

10

11

12

13 Tot.

50
8
54
1.9

52
6
55
2

48
4
50
1.8

38
3
39
1.4

28
2
29
1

24
1
24
0.9

490

14.1

13.8

13.6

14.6

15.5

16.6

127
47
12
5
190

127
47

113
42
9
4
169

95
33
15
6
150

74
24

67
21

15.3
1253

11

11

4
113

4
103

1963

11
4
189

515

438
195
77

Frisco 2-jarig gewas

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tot.

23
25
1
2
23
26
0.8
0.9
13 12.5
50
53
22
20
15
20
6
8
91 103

26
3
27
1

34
4
35
1.3

46
6
49
1.7

46
8
50
1.8

50
10
55
2

50
8
54
1.9

52
6
55
2

48
4
50
1.8

38
3
39
1.4

28
2
29
1

490

12.6

11.5

10.7

10.9

10.8

10.9

10.7

10.5

11.3

12.1

56
23
24
10
113

68
30
18
7
123

87
41
15
6
149

90
42
18
7
158

99
47
16
6
168

98
47
12
5
161

98
47

87
42
9
4
143

74
33
15
6
128

58
24

24
1
24
0.9
13
53
21

1

63
22
10
4

11
4
160

11

11

4
97

4
88

515

11.9
971
438
195
77

1681

Verklaring: zieTabel 19

Meer informatie over zowel het oogsten als het sorteren komt terug in de paragrafen
3.2.4 en 3.3. Uit onderzoek in 1 9 9 4 is gebleken dat per kleinbloemige roos net zoveel
arbeid nodig is op grote bedrijven als op kleine bedrijven. Op bedrijven met kleinbloemige
rozen bleek de relatie tussen het aantal VAK (volwaardige arbeidskrachten) en de pro-
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%

57
26
12
5

ductie sterk. Bij grootbloemige rozen bleek de hoeveelheid arbeid meer dan evenredig
toe te nemen als de totale productie toeneemt. Van suboptimaal produceren bleek geen
sprake. Voor bedrijven met een hoogste productie geldt dat de extra opbrengst door de
hogere productie nog ruimschoots opweegt tegen de extra arbeidskosten.
Van schaaleffecten is sprake als bij een toenemende bedrijfsomvang de kosten per
honderd rozen afnemen. Bij rozen is het aantal VAK per totaal aantal geproduceerde
rozen meer een maat om schaaleffecten zichtbaar te maken. Bij kleinbloemige rozen
bedraagt het aantal VAK per miljoen geproduceerde rozen gemiddeld t w e e (gemiddelde
productie per bedrijf 3,4 miljoen stuks). Bij een productie van 9 miljoen stelen is dit
slechts 0,2 VAK minder. De oorzaak van dit kleine verschil is het constante deel van de
arbeid, dat - ongeacht de hoogte van de productie - altijd aanwezig is.
Bij kleinbloemige rozen is dus niet of nauwelijks sprake van een schaaleffect. Hieruit zou
geconcludeerd kunnen worden dat nog weinig arbeidsbesparende technieken bij kleinbloemige rozen worden toegepast of dat de techniek (zoals bijvoorbeeld een bosmachine) onvoldoende wordt benut.
Bij grootbloemige rozen daalt het aantal VAK per miljoen geproduceerde rozen van 5,1
bij een productie van 0,9 miljoen stuks tot 2,4 bij 5 miljoen stuks. Bij 7,2 miljoen stuks
zijn weer 2,8 VAK nodig per miljoen rozen. Bij grootbloemige rozen lijkt een omslagpunt
aanwezig van het aantal VAK per miljoen stuks. Dit punt ligt bij een productie van ongeveer 4,5 miljoen stuks. Tot deze productie is wel sprake van schaalvoordelen, daarboven
neemt de arbeid per miljoen geproduceerde stuks weer toe.

3.2
3.2.1

KASINRICHTING
Kas

Rozen kunnen in principe in ieder kastype worden geteeld. Algemene principes zijn ook
voor de roos van kracht. Een goede kas heeft een zo hoog mogelijke lichtdoorlatendheid
en een vrije ruimte boven het gewas ( > 2 m), zorgt voor een meer gelijkmatig klimaat.
Kassen worden steeds hoger, breder, dichter en sterker. In Nederland bestaat de bedekking van de kas over het algemeen uit glas. Vanuit het recente verleden komen 'stegdoppel-platen' (acrylaat) ook nog voor. Het nadeel van deze kassen is dat zij een gedeelte van het UV-b licht doorlaten en dat dit bij rode rassen meer zwartverkleuring van de
bloemen geeft.
Over het algemeen worden de volgende kastypen gebruikt:
- Venlo-type. Venlokassen hadden vanouds een kapbreedte van 3,20 m. De gangbare
6,40 meter tralielegger wordt steeds meer vervangen door een 8 meter tralie samengesteld uit twee kappen van 4 meter. De kassen hebben een poothoogte van 4 tot
4,5 meter. Hierdoor is de luchtinhoud zodanig toegenomen dat er een gelijke luchtinhoud ten opzichte van de breedkapper is ontstaan met voordelen voor de klimaatregeling.
- Breedkapper. Breedkappers van diverse maten (6,4m, 8 m , 9,6m, 1 2 , 8 m , 1 6m of 1 8
m) hebben klimaatvoordelen ten opzichte van het 'oude' Venlo-type vanwege de
grotere inhoudsmaat en de daarbij behorende stabielere klimaatregeling. Zij hebben
bovendien vaak doorlopende nokluchting met een grotere luchtingscapaciteit. Ook
kan bij deze nokluchting gemakkelijker insectengaas worden aangebracht.
Ook bij de breedkappers worden steeds verbeteringen aangebracht. De bouwkosten
worden naar beneden gebracht en de lichtdoorlatendheid wordt verbeterd. Toch is het
een feit dat de breedkapper met name in de regio Aalsmeer wordt aangetroffen terwijl
elders in het land veelal uitgegaan wordt van het Venlo-type.
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Door het gebruik van breder glas is de vakmaat bij Venlo-traliekassen vergroot tot 4 m
bij 3,20-kappen en tot 4,5 m bij 4m-kappen. Soms wordt zelfs glas met een breedte van
112,2 cm tot 1 50 cm op het dek gemonteerd.
De dakhelling is een belangrijk aspect voor de lichtdoorlatendheid en de vervuiling van
het kasdek. Bij een 8m-tralieligger is de helling 23,6°, bij ander typen 22°. De helling
van het kasdek is voor enkele breedkappers teruggebracht van 27° tot 22°.
De luchting bij Venlokassen gebeurt via 2- of 3- ruitsluchtramen. Deze luchtramen zijn
respectievelijk 1,04 tot 1,20 m diep. Opening gaat veelal via een spant-rail mechaniek.
In breedkappers wordt de doorlopende nokluchting veelal geopend met een tandheugelsysteem.
Op kassen kunnen vele krachten hun invloed uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan wind,
sneeuwbelasting, eigen gewicht van de kas en het gewicht van installaties. Deze krachten moeten worden opgevangen en naar een vast punt (bodem) worden afgevoerd.
Hiervoor zijn diverse technieken beschikbaar zoals spanten en schoren. De bouw moet
aan normen voldoen. Dit kan zijn NEN 3 8 5 9 (tuinbouwkassen) en NEN 3 8 5 1 (bouwconstructies). Voldoet een kas niet aan de normen, dan zal de kas niet in een verzekering
worden opgenomen.
Scherm
Er wordt in de teelt van rozen voornamelijk gebruik gemaakt van zonweringsdoeken om
het kasklimaat in de zomer te optimaliseren, waarbij het tevens mogelijk is op koude
nachten (buitentemperatuur onder de 8-10°C) de schermen te sluiten om energie te
besparen. Op sierteeltbedrijven is op 7 5 % van het glasareaal een scherminstallatie
aanwezig. De aanwezige scherminstallaties worden, na de daling van de gasprijs in
1985 en 1 9 8 6 , niet of nauwelijks meer gebruikt om maximaal energie te besparen. In
het kader van de 'Meerjarenafspraak Energie' (zie 3.4) wordt gekeken of het mogelijk is
de schermtoepassingen nieuw leven in te blazen.
Er zijn verschillende typen schermdoek mogelijk, afhankelijk van het gestelde doel. Voor
energiebesparing worden dichte doeken gebruikt die veelal weinig licht doorlaten.
Wanneer hetzelfde scherm in de zomer gebruikt wordt als zonnescherm kan dit type
scherm niet te dicht gesloten worden, omdat de temperatuur dan teveel kan oplopen.
Door te schermen bij hogere instraling kan de bloemkleur beter zijn en kunnen grote
overgangen worden voorkomen, zodat sommige (met name rode cultivars) minder
problemen hebben met bloemknopproblemen (randjes).
Het gebruik van een beweegbaar scherm heeft een voordeel ten opzichte van krijten van
het glasdek omdat men flexibeler is. Krijt houdt echter wel de warmte buiten de kas.
De keuze van het type scherm, de manier van aandrijving en de wijze waarop het
scherm ingepast wordt in de kas, bepalen hoe groot het schermpakket in opgevouwen
toestand is. In dit boek wordt niet ingegaan op de uitgebreide technische details. Hiervoor contact opnemen met de installateurs.
Assimilatiebelichting heeft vanuit de kring van collega-telers en milieu-actiegroepen
geleid tot de komst van beperkende maatregelen in verband met lichtuitstoot. Zogenaamd strooilicht kan nadelige gevolgen hebben voor gewassen in naastgelegen kassen.
Gevelschermen zijn in het algemeen voldoende om dit euvel te verhelpen.
Omdat assimilatiebelichting door een gedeelte van de bevolking gezien wordt als
'horizonvervuiling' en als niet-natuurlijke lichthinder is een algemene maatregel van
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bestuur van kracht geworden die telers verplicht geen lichtuitstoot te veroorzaken
tussen 2 0 . 0 0 en 2 4 . 0 0 uur. Wanneer de teler toch wil belichten in deze periode zal hij
een bovenscherming toe moeten passen die de uitstoot beperkt. Verondersteld wordt
dat onder een gesloten bovenscherm de temperatuur en luchtvochtigheid oplopen en
problemen veroorzaken. Uit onderzoek van het Proefstation is gebleken dat met behulp
van bovenscherming (LS obscura black/white), waarbij 2 , 5 % van de bandjes is weggelaten, een doek ontstaat met kleine kiertjes waarbij de lichtuitstoot door het kasdek naar
boven 4 tot 5% blijkt te bedragen van de lichtintensiteit binnen. Met een bovenscherm
is de lichtuitstoot vrijwel te voorkomen. De reflectie van de w i t t e onderzijde van het
schermdoek zorgt ervoor dat de lichtintensiteit binnen zelfs hoger wordt, een lichtwinst
van ongeveer 4 % . In de proef werden geen productieverschillen aangetoond veroorzaakt
door de schermbehandeling. In het onderzoek bleek dat door sluiting van het scherm bij
hogere buitentemperaturen, ondanks ruime luchting, de kastemperatuur tot maximaal 45 graden hoger kan liggen ten opzichte van een niet geschermde afdeling. In principe
konden deze temperaturen gecompenseerd worden in de voornacht of overdag, zodat
geen negatief kwaliteitseffect gevonden werd. Het effect op de luchtvochtigheid bleek
beperkt. Schermsluiting leidde bij een buitentemperatuur lager dan ongeveer 10°C tot
een besparing op het energieverbruik. Bij een hogere buitentemperatuur kan zelfs de
verwarmingsketel uit en is de vrijkomende warmte van de lampen en de WK-installatie
voor alle kasafdelingen voldoende om de ingestelde kastemperatuur te handhaven.
Het bedrijfsresultaat wordt door het aanbrengen en gebruiken van een bovenscherm
negatief beïnvloed. De rente- en afschrijvingskosten van de investering (tussen de
f 1 5 0 . 0 0 0 , - en f 1 80.000,-/ha zijn groter dan het voordeel van de lagere energiekosten
en de opbrengstderving door de schaduwwerking van de installatie. Het bedrijfsresultaat
wordt negatief beïnvloed met een bedrag van naar schatting tussen de f 2 0 . 0 0 0 , - e n de
f 4 7 . 0 0 0 , - p e r ha per jaar. In bestaande kassen zijn vaak aanpassingen nodig om de
schermen te kunnen installeren en dan ontstaat er nog een extra éénmalige schadepost
van f 2 0 . 0 0 0 , - t o t f 5 0 . 0 0 0 , - p e r ha. De kosten van de aanleg van het scherm moeten
worden afgezet tegen het rendement van de extra uren dat belicht kan worden. Of het
rendement positief of negatief zal zijn, zal per situatie verschillen.
C02-verdeling en -productie
Doseren van C 0 2 bij de teelt van rozen, om opbrengst en kwaliteit te verhogen, wordt
een steeds algemener gebruik en behoort een standaard teeltmaatregel te zijn. De plantkundige gevolgen van C 0 2 worden uitgebreid behandeld in 7.5.
C02-verdeling
Om de gehele kas optimaal van C 0 2 te voorzien moet het systeem gericht zijn op een
gelijkmatige verdeling door het gehele gewas. Door diffusie en stroming moet de verdeling plaatsvinden. Darmen in het bed, onder in het gewas bieden de plant, ook bij
verdere ongunstige omstandigheden, de beste mogelijkheid van de C 0 2 te profiteren.
Bovenlangs doseren van C 0 2 , via een verdeelleiding boven in de kas heeft als nadeel dat
bij geopende luchtramen, het overgrote deel met de opwaartse warmtestroom via de
luchtramen naar buiten verdwijnt zonder dat het gewas er gebruik van heeft kunnen
maken.
Bij de centrale dosering s t u w t een ventilator de C 0 2 de kas in via een grote, veelal
kunststofleiding. Wanneer het rookgassen betreft kan er meer of minder met lucht
vermengd worden om de gewenste concentratie te bereiken. Voor een goede verdeling
is een berekening nodig van de leidingdiameters, ventilatorgrootte, perforatie-afstand in
de darmen en de grootte van de darmen.
Op de centrale leiding bevinden zich uitstoomopeningen. Hieraan worden de verdeelleidingen, meestal een darm, PVC of tubyleenbuis, per bed aangesloten. Door de gaatjes in
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de darm is een goede verdeling te bereiken. Een prikmaat van 100 cm betekent dat om
de 100 cm vier gaatjes van 0,8 mm (bij standaard C0 2 -darmen) zijn gemaakt. Als voor
een prikmaat van 100 cm wordt gekozen en er wordt nog een andere prikmaat gemonteerd, bijvoorbeeld 60 c m , dan ontstaat een ongelijkmatige C0 2 -afgifte. Behalve de
standaarddarm van 4 0 mm doorsnede is er ook een dikkere darm van 60 mm op de
markt gebracht. Het voordeel hiervan is een lager drukverlies in de darm. Tevens zijn er
darmen verkrijgbaar met een ophangprofiel. Deze kunnen op schot worden opgehangen
om zo condens in de darmen weg te laten lopen. Condens ontstaat door de afkoeling
van het rookgassen. Per 1 m 3 gas komt zo'n slordige 0,4 liter water vrij. Het is belangrijk dit water goed af te voeren. Als er veel condens in de leiding en darmen zit geeft dit
een borrelend geluid (zogenaamd waterslot), en kan de leiding verstopt raken. In het
systeem komen dan grote drukverschillen voor, met grote verschillen in C0 2 -concentratie tot gevolg.
Een te grote ventilator zorgt voor een te hoge druk, waardoor de weerstand in de leidingen toeneemt. De drukverschillen worden hierdoor groter. Een te kleine ventilator
bouwt te weinig druk op, zodat aan het einde van de verdeelleiding de druk veel te laag
is. Met behulp van zogenaamde smoorplaatjes kan de druk gecorrigeerd worden over de
C0 2 -darmen. Soms worden bij de aanleg geen of verkeerde plaatjes gebruikt. In het
begin van de verdeelleiding is de druk hoger dan aan het einde. De smoorplaatjes hebben in het begin van de verdeelleiding dan ook een kleinere diameter.
Eenmaal aangelegd worden de darmen nogal eens vergeten. Door afgevallen blad,
watersloten en dergelijke kunnen grote onderlinge drukverschillen ontstaan. Door het
systeem te (laten) meten zijn flinke verbeteringen te halen. Meting gebeurt met U-buisjes. Zo wordt er voor gezorgd dat de druk overal gelijk is. Let bij de meting op de kwaliteit van de meting. Meting gebeurt met U-buisjes. Zo wordt er voor gezorgd dat de druk
overal gelijk is. Tussen de C0 2 -meters komen echter verschillen voor. IJken kan dus een
verbetering geven.
C02-productie
Op welke wijze het koolzuurgas wordt verkregen is afhankelijk van de bedrijfssituatie.
De prijs voor zuivere C 0 2 is voor veel bedrijven te hoog in vergelijking tot ketelrookgas.
Wel kan gekeken worden hoe de kosten opwegen tegen de aanschaf van warmteopslag
en een rookgasreiniger. In ieder geval is bij gebruik van zuivere C 0 2 geen sprake van een
warmte-overschot omdat er geen sprake is van verbranding. Telers van rozen met assimilatiebelichting, die zelf de energie opwekken voor de belichting hebben vaak al een
overschot aan warmte die zij niet direct zelf kunnen toepassen. Een oplossing voor dit
warmteoverschot is de opslag in een tank of levering aan een naastgelegen bedrijf dat
bijvoorbeeld groente teelt en geen overschot aan warmte heeft.
C 0 2 kan door de teler zelf geproduceerd worden door de verbranding van aardgas. Bij de
verbranding van 1 m 3 aardgas komt 1,8 kg C 0 2 vrij. Hiermee kan men gemakkelijk de
prijs per kg C 0 2 berekenen en de vergelijking maken met de toepassing van zuivere C0 2 .
C 0 2 kan ook opgewekt worden met hetelucht(C0 2 )kanonnen. Het nadeel van dit systeem is dat dergelijke kachels schaduw geven en dat de afstelling goed in de gaten
gehouden moet worden in verband met schade bij onvolledige verbranding. De verdeling
van de C 0 2 is ook minder gelijkmatig.
Warmte van de ketel van overdag verbrand gas voor C0 2 -dosering kan opgeslagen
worden in de tank en op een later tijdstip worden toegepast. Op een rozenbedrijf moet
worden gedacht aan een warmtebuffer van 80 - 100 m 3 per ha. Dit is voldoende opslagcapaciteit die echter bij eventuele uitbreiding al weer gauw te klein is.
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C 0 2 kan bij gebruik van een Warmtekracht-installatie (WKK) ook verkregen worden uit
de daarbij vrijkomende rookgassen, die eerst gereinigd moeten worden. In principe zijn er
op dit moment drie manieren van reiniging bekend, die helaas zo nu en dan nog met
kinderziekten lijken te kampen. De rookgasreiniger is nog geen algemeen toegepast
apparaat. Voordat tot de aanschaf overgegaan wordt moet worden bedacht
- dat een dergelijke installatie alleen rendabel is wanneer veel gebruik gemaakt wordt
van C 0 2 ,
- dat een combinatie met warmteopslag verplicht is,
- dat er meestal meer rookgassen moeten worden verplaatst vanwege de lagere COconcentratie in de rookgassen dan in ketel-rookgas (verzwaring installatie),
- dat de rookgassen goed moeten worden gekoeld (vochtproblemen) en
- dat een netaansluiting verplicht is voor de teruglevering van energie.
Verwarming
Aan het verwarmingssysteem worden algemene eisen gesteld die ervoor moeten zorgen
dat bij bepaalde (extreme) omstandigheden een minimale kastemperatuur kan worden
gehandhaafd. Voor de warmtewopwekking wordt veelal een cylindrische drietreksvuurgangvlampijp gebruikt. Andere warmtebronnen zijn bijvoorbeeld de assimilatiebelichting,
warmte uit de warmteopslag en warmte van de WKK.
Het meest gebruikte warmteverdeelsysteem is het bekende Tichelmann-systeem. In elke
spiraal legt het warme water dezelfde afstand af en de hoeveelheid water per spiraal is
gelijk. Het water in de retourleiding loopt ook in dezelfde richting als het water in de
aanvoerverdeelleiding. Het water is nagenoeg ideaal over de leidingen verdeeld en de
warmteafgifte is overal gelijk.
In rozenkassen in Nederland wordt veelal uitgaan van minimaal acht verwarmingspijpen
(doorsnede 51 mm) per 6,40 m. De pijpen liggen veelal onderin zodat er een goede
circulatie van de warmte in het gewas plaatsvindt (voorkomen vochtproblemen) en
dienen soms ook voor het interne transportsysteem (zogenaamd buis-railsysteem) in de
paden. Soms laat men de bovenverwarming geheel w e g . Gevaar hiervan is dat bij een
onvoldoende onderverwarming de knop achter kan blijven in temperatuur, de knop
natslaat en dat Botrytis-problemen ontstaan.
Het verwarmingssysteem wordt daarom in het algemeen verdeeld in een zogenaamd
boven- en ondernet. Het ondernet is meestal het primaire net. Het gewas kan zo verwarmd worden met water uit de ketelcondensor, wk-installatie en warmteopslag. De
condensor wordt met name op het bovennet aangesloten of op een aprt ondernet voor
'laagwaardige' warmte. Als de warmtevraag toeneemt kan het bovennet geleidelijk ook
ingeschakeld worden. Ook het bovennet kan eventueel gebruikt worden voor transportdoeleinden (mono-rail).
Assimila tiebelich ting
Bij de teelt van rozen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van assimilatiebelichting om
de fotosynthese, met name in het winterseizoen, te verhogen. Productie en kwaliteit van
de takken nemen toe. Plantkundige gevolgen van licht en assimilatiebelichting worden
behandeld in 7.4.
De toepassing van belichting in de Nederlandse rozenteelt neemt nog steeds toe. Niet
alleen het areaal dat belicht wordt stijgt nog steeds, maar ook het geïnstalleerde vermogen neemt nog steeds toe. Tot voor kort werd vooral gebruik gemaakt van 4 0 0 Wattlampen. De belangrijkste leverancier van lampen voor de rozenkweker is nog steeds
Philips. Andere leveranciers proberen ook een aandeel te verkrijgen op de markt (General
Electric, Osram, Sylvania). Er zijn verschillende proefnemingen gedaan met de verschillende lampen. Gebleken is dat de verschillen maar klein zijn en dat het voor het gewas
niets uitmaakt.
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Met het toegenomen gebruik van belichting is de 600 Watt-lamp meer in de belangstelling komen te staan. Er hoeven minder lampen te worden geïnstalleerd bij een gelijk
belichtingsniveau en er zijn lagere kosten voor de armaturen. Ook is er minder schaduwwerking door de armaturen. De lampen leveren 9 % meer lumen/W. De energiewaarde
van de 6 0 0 Watt-lamp is 1 0 % hoger. Een 4 0 0 Watt-lamp levert 5 5 . 0 0 0 lumen en de
6 0 0 Watt-lamp 9 0 . 0 0 0 lumen. In principe wordt assimilatiebelichting toegepast tussen
1 september en 1 mei. In de tussentijd worden de lampen alleen in donkere perioden
ingeschakeld. De lampen branden in de nachtperiode en worden aan- en uitgeschakeld
bij een bepaalde globale buitenstraling. Het moment van aanschakelen verschilt per
kweker. Globaal kan worden gezegd dat de grens wordt gesteld bij een waarde van 100
tot 2 0 0 W a t t / m 2 globale buitenstraling. Dit betekent dat de lampen in de winter overdag
ook meestal aan zijn.
De lampen van de assimilatiebelichting kunnen in verschillende armaturen worden
geplaatst. De armaturen verhogen het rendement van de lampen. Door het gebruik van
aluminium reflectoren ontstaat een diffuus lichtpatroon. Er zijn verschillende leveranciers
van armaturen: Philips, Poot, en Industria zijn de belangrijkste voor de rozenkwekers.
De verschillende armaturen zijn geschikt voor de 4 0 0 of 6 0 0 Watt-lamp en kunnen
uitgerust worden met verschillende reflectoren. Zogenaamde diepstralers (uitstralingshoek 55°) hebben een vierkante lichtkegel. Deze lampen moeten wel voldoende hoog
boven het gewas kunnen worden gehangen. Bij een 600 Watt-lamp in een diepstraler
moet de lamp 2 5 0 - 2 8 0 cm boven het gewas hangen. Super breedstralers (uitstralingshoek 75°) hoeven niet zo hoog boven het gewas te hangen. Een afstand van 0,90 tot
1,20 meter boven het gewas is voldoende. Normaal hangt een breedstraler tot 250 cm
boven het gewas.
Om een zo uniform mogelijke groei te krijgen moet het lamplicht zo goed mogelijk
worden verdeeld. Installateurs hebben hier programma's voor die rekening houden met
de eisen voor het gewas en de kas waarin de lampen worden opgehangen. Ook voorlichtingsbureaus maken berekeningen voor kwekers. DLV voert een zogenaamde matrixberekening uit waarin aan de voorwaarde Emin/Emax > 8 0 % moet worden voldaan.
Het gewenste aantal armaturen hangt af van het gewenste lichtniveau en het type
gebruikte lamp. Vraag verschillende mogelijkheden op en vergelijk de kosten, het opgenomen vermogen per armatuur, de lichtopbrengst en de lichtverdeling.
Laat een goede bekabeling aanbrengen en let op spanningsverliezen (meer dan 2 % is
niet acceptabel). Door spanningsverliezen vermindert de lichtopbrengst van de lamp. Bij
een 4 0 0 Watt-lamp geeft een spanningsverlies van 1-3% lichtverlies en bij een 600
Watt-lamp 5% lichtverlies!
85 à 9 0 % van het opgenomen lampvermogen wordt uiteindelijk omgezet in warmte. De
belichting verwarmt dus ook de kas. Tot 8 0 0 0 lux (ongeveer 80/i/nnol/m 2 geïnstalleerd
vermogen) kan ongeveer 9 0 % van deze warmte nuttig gebruikt worden. Wanneer eigen
energie wordt opgewekt met behulp van een WKK is driemaal zoveel warmte beschikbaar. Bij afvoer naar de kas beperkt dit de mogelijkheden om de gewenste C0 2 -concentratie te realiseren. Warmteopslag verhoogt zowel de energiebenutting als de mogelijkheden voor het realiseren van een hoger CO z -niveau. De combinatie van WKK en warmteopslag geeft een besparing op het gasverbruik en levert meer C 0 2 op (zie ook het
gedeelte over C0 2 ).
Zwa velverdampers
Voor een preventieve bestrijding van meeldauw kan gebruik gemaakt worden van
elektrische zwavelverdampers. In de bakjes wordt zwavel gesmolten en verdampt. De
damp verspreidt zich door de kas en komt met name aan de bovenkant van de bladeren
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terecht. Let bij de aanleg en onderhoud op de volgende punten:
- beperk spanningsverlies tussen de verschillende verdampers. Een gelijke spanning
geeft een gelijke warmteontwikkeling en gelijkmatige verdamping van zwavel.
- een vrije verticale ophanging bevordert de ventilatie en de verdeling. Gebruik per 100
m 2 een zwavelverdamper van 100 Watt. Er is in de rozenteelt geen duidelijk onderzoek gedaan naar het aantal verdampers per oppervlak.
- twee- tot driemaal toepassen in de week is meestal voldoende.
- zorg voor een juiste afstelling van luchtschuif en afstand tussen zwavelbakje tot de
warmtebron.
- zorg voor een juiste vulling van het bakje.
Bij een onjuiste toepassing kan kortsluiting en brand ontstaan. In combinatie met plastic
en kunststof materialen in de moderne kas kan snel een grote brand ontstaan met veel
schade. Een alternatief voor de verdampers is het zwavelkanon. Eenmaal in de week
toepassen is meestal voldoende.
In 1997 heeft in Naaldwijk onderzoek plaatsgevonden naar de toepassing van de verdampers in de teelt van paprika en tomaat. Het advies uit het onderzoek is zwavel te
verdampen gedurende acht uur met één verdamper per 1000 m 2 . Duidelijk minder
verdampers per oppervlakte dan bij roos en wellicht behoeft de toepassing bij roos een
aanpassing. Het verdampen van zwavel bleek niet acuut toxisch voor de toegepaste
roofmijt Amblyseius degenerans, maar frequent verdampen belemmerde wel de kolonisatie van het gewas. Eind 1998 is er een vervolg van het onderzoek en wordt ook gekeken
naar de eventuele gevolgen voor medewerkers die in aanraking komen met het gewas.

3.2.2

Teeltsystemen

Teelt in de grond
In het algemeen worden bij de teelt in de grond drie bedden per 6,40 meter kasbreedte
aangehouden. In de loop der jaren zijn de bedden wel breder geworden in verband met
een betere oppervlaktebenutting en het te behalen arbeidsvoordeel (tot bedbreedte van
143 cm). Uitgaande van een pad van 70 cm staan in Tabel 21 enkele voorbeelden van
bedbreedten en ruimtebenutting bij verschillende kasmaten.

Tabel21 -

Bedbreedte en ruimtebenutting bij verschillende kasmaten

kasindeling

bedbreedte

ruimtebenutting in %

2 bedden /3.20 m
4 bedden /8.00 m
3 bedden /6.40 m

ca. 100 cm
ca. 140 cm
ca. 143 cm

62,5
70
67,5

Door de bredere bedden wordt een betere ruimtebenutting bereikt. Uit onderzoek is ook
gebleken dat de productie hoger is, evenals het bloemgewicht. Het is belangrijk om per
bedrijf de mogelijkheden te bekijken. Daarbij moet ook het sortiment worden betrokken
en gelet worden op verwachte gewasopbouw, bedoorning en de lengte van de cultivar.
Deze factoren beïnvloeden de oogstwerkzaamheden namelijk nadelig bij de brede bedden. Het arbeidsvoordeel ontstaat wanneer bij brede bedden een looppad wegvalt
(loopafstand per m 2 kas neemt af).
Een goede verdeling van de planten op het bed is vooral in het eerste jaar van belang.
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Blad, grondscheuten en griffelhout staan elkaar bij de start van de teelt minder in de
weg en de beschikbare ruimte wordt optimaal benut. Veelal worden vier rijen planten per
bed geplant. Voor een goede verdeling op het bed kunnen de rijen in verband op het bed
gezet worden.

Tabel22 -

Afstand tussen de rijen bij verschillende bedbreedten

breedte bed +pad
1.60 m
2.00 m
2.13 m

aantal rijen

afstand tussen de rijen

3
4
4

33 cm
32 cm
36 cm

De gewenste plantafstand op de rij is voor een grondteelt te berekenen met de volgende
formule:
rijen per bed
x 100
planten per bruto m 2 x (bed + padbreedte)
voorbeeld: bed + padbreedte is 213 cm
aantal rijen per bed is 4
gewenste plantdichtheid is 8 planten per bruto m 2
4
x 100 = 23,5 cm plantafstand
8 x 2,13

Teelt in substraat
Bij de teelt in substraat hebben de verschillende systemen de laatste jaren een razendsnelle ontwikkeling doorgemaakt. Aan het begin van de substraatteelt werd het substraat in rijen op de grond gelegd met een zelfde aantal rijen als bij de grondteelt. Het
aantal planten per m 2 bleef ook ongeveer gelijk aan de grondteelt. Meer over plantdichtheden is opgenomen in 6 . 1 . Om water en meststoffen te besparen en vanwege de
kritische milieu-maatregelen zijn gootsystemen ontwikkeld die eerst op afschot op de
grond werden gelegd en later steeds meer verhoogd zijn en los kwamen te liggen van de
ondergrond. Deze ontwikkeling was ook gekoppeld aan de nieuw ontwikkelde knipmethoden waarbij geen sprake meer was van gewasopbouw. De laag groeiende struik kon
door het verhoogde systeem toch zonder veel bukwerk gemakkelijk behandeld worden.
Over de knipmethoden meer in 6.2. De ontwikkeling van de systemen kwam verder tot
stand onder invloed van de keuze voor een bepaald substraatmateriaal (matten, containers), de keuze voor een bepaald uitgangsmateriaal (vaak weer gekoppeld aan een
substraat) en de keuze voor een bepaald type roos of ras. Al met al is in de loop der
jaren een breed scala van systemen ontstaan.
Net als in de grondteelt is er in de substraatteelt discussie over het aantal bedden per
6,40 m of 8,00 m en het aantal rijen planten per bed. Globaal worden drie tot vier
bedden per 6,40 m of 8,00 m neergelegd. Het aantal rijen per bed varieert van twee tot
vier. Het laagste aantal (twee rijen planten per bed) is een ontwikkeling van de laatste
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jaren, ontstaan onder invloed van uitbuigen van de takken en de oogstwijze op korte
stukjes hout, waarbij er een goed overzicht over de plant moest zijn.
Bijna alle systemen die op dit moment worden aangelegd zijn verhoogd. Hierdoor kan
lucht door het gewas circuleren en is er een beter kasklimaat. Het blad ligt na het
inbuigen om de grondscheutvorming te bevorderen, niet op de grond, zodat het niet
kapot wordt gelopen en heeft door de mogelijkheid van luchtbeweging onder het blad
door, een beter microklimaat.
In een systeem met twee rijen planten per bed (zogenaamd tweerijen-systeem) is de
verdeling van de planten slechter dan bij systemen met meer rijen per bed doordat de
planten dichter op elkaar staan in de rij. Voor laagproductieve rassen (vaak grootbloemige) rassen is dit minder van belang als voor kleinbloemige rassen met een hoge productie. Meer scheuten betekent moeilijker knippen en er is een hogere onderlinge concurrentie om licht (kwaliteitsverlies). Er zijn mogelijkheden om de afstand tussen de twee rijen
te variëren. Voor rassen waarvan zware takken moeten worden ingebogen is het
meestal beter om de takken naar binnen in te buigen zodat kapot lopen tot een minimum
beperkt blijft. De ruimte tussen de twee rijen is dan groter. Voor het naar binnen inbuigen moet de teler wel over het gewas heen of met de armen tussen de staande takken
door. Dit kan ook tot beschadigingen leiden.
Wanneer alles naar buiten wordt uitgebogen kunnen de t w e e rijen dichter bij elkaar
komen te staan en is er meer ruimte in het pad voor het inbuigen. De verdeling van de
ingebogen scheuten is slechter en er is een groter gevaar van over elkaar inbuigen.
De twee beschreven situaties zijn weergeven in Figuur 2 en 3.

3

fi

70cm
Figuur 2 -

Tweerijensysteem; naar één kant inbuigen

50cm
Figuur 3 -

70cm

70cm

50 cm

110 cm

Tweerijensysteem; overdwars inbuigen
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Bij het tweerijen-systeem bestaat wel eens de neiging om minder substraat per m 2 neer
te leggen. Dit gaat ten koste van de waterbuffer per m 2 . Standaard is een substraatvolume van 21 liter per m 2 . Als met een tweerijen-systeem vier bedden per 6,40 meter
worden gelegd is er ten opzichte van andere systemen 3 0 % meer pad. Er is dan meer
kans op loopschade. Ten opzichte van drie bedden per 6,40 m is er echter weer een
betere lichtverdeling voor het gewas.
Een systeem met vier rijen planten per bed wordt veelal uitgevoerd met drie bedden per
kap van 6,40 m. De blad- en scheutverdeling zijn goed als ook tussen de middelste rijen
voldoende ruimte wordt gelaten. Inbuigen is vaak moeilijker in een vierrijen-systeem
omdat meer gezocht moet worden naar een open ruimte om de scheuten in te buigen.
Het vierrijen-systeem wordt ook zonder verhoging op de grond gelegd. Door de grondscheuten niet direct kort te oogsten, maar eerst een gewas op te bouwen, is het
mogelijk om de knippunten goed te verdelen over het bed en toch voldoende
luchtcirculatie
onderdoor te krijgen. Spintbestrijding is in een vierrijen-systeem soms wat lastig. Met
name in het midden van het bed is het gewas wat moeilijker te doordringen. Voor een
optimale warmteverdeling is het goed om bij een vierrijen-systeem ook een verwarming
in het midden van het bed te hebben en niet alleen aan de buitenzijden in het pad. Het
vierrijen-systeem is eigenlijk geschikt voor alle cultivars.
Een systeem met drie rijen per bed komt nogal eens voor wanneer het substraat in een
container zit (cocos, perliet). De criteria voor de bedverdeling zijn gelijk aan de andere
systemen. Het nadeel van drie rijen is dat de middelste rij wat verder weg staat vanuit
het pad. Knippen en vooral inbuigen van deze middelste rij is daarom wel eens lastiger.
Bij de container-systemen is het substraatvolume vaak wat hoger: 25 liter per m 2 .
Doordat er vaak drie planten met drie druppelaars per container staan is de nivellering
van afgifte- en verdampingsverschillen beperkt. Bij containersystemen behoeft de
drainafvoer aandacht. Een open goot zorgt, wanneer er geen gewasverwarming tussen
het gewas ligt voor een slecht klimaat en er vallen bladeren en ander vuil in de goten,
zodat het water goed gefilterd moet worden. Verder is het op de container lastiger diep
inbuigen. Zet de planten aan de rand zodat niet over de container hoeft te worden
ingebogen.
Bij een systeem waarbij substraat en goten dwars op de richting van de paden liggen is
de scheutverdeling over het bed zeer goed. De lichtonderschepping is optimaal. Bij dit

40cm
Figuur 4 -

130cm
Bovenaanzicht

40cm

Overdwars-systeem. De verspreiding van wortelrot gaat niet snel door het
gehele bed
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systeem staat een kleiner percentage direct aan het pad en is loopschade minimaal.
Inbuigen is moeilijker omdat gezocht moet worden naar een lege plek waar de tak kan
worden neergelegd. Midden in het bed kan de spintbestrijding lastig zijn. De verwarming
onder het bed zorgt voor een goede circulatie en warmteverdeling. Het substraat ligt bij
dit systeem in kleine afzonderlijke stukken. Bij besmetting door een wortelschimmel zal
bij een goede ontsmetting de schimmel niet snel door het gehele bed trekken.
Afvoer drain water
leder substraat heeft aan de onderzijde het hoogste vochtgehalte. Het water dat zich
onderin verzamelt, het drainwater, moet worden afgevoerd omdat anders het substraat
te lang verzadigd blijft en omdat er wortelsterfte (zuurstofgebrek) kan optreden. Wanneer het substraat in goten ligt moet het water dat aan de onderzijde uitzakt vrij weg
kunnen lopen. Ingehoesde matten moeten draineren via sneden in het plastic omhulsel.
Water kan dan door een afschot in de goten weglopen. Een voldoende zijdelings afschot
in de goot is ongeveer 1 c m .
Er zijn verschillende gootsystemen verkrijgbaar, gemaakt van verschillende materialen.
Bij de keuze voor een goot moet worden gekeken naar de inpassing in het bestaande
systeem, de mogelijkheden van hergebruik, eventuele kosten bij afvoer en de duurzaamheid van de goot. Bij de goten moet ook sprake zijn van een gescheiden drainafvoer. De
wortels die onderuit het substraat komen mogen niet naar de drainafvoer groeien en
voor verstoppingen zorgen. Dit kan door een afdekplaatje dat verdiept op het draingootje
ligt. Wortelpunten die buiten de mat komen verdrogen en sterven af voordat ze in de
drainafvoer komen. Hierdoor komen wortels van verschillende matten en planten ook
niet met elkaar in contact en kan een verdere besmetting van bijvoorbeeld wortelrot
worden voorkomen.

3.2.3

Water geven

In een grondteelt kan zowel bovendoor als onderdoor water worden gegeven. Bovendoor
gebeurt via een regenleiding. Dopafstanden en aantal leidingen variëren afhankelijk van
het aantal bedden. Bovendoor watergeven wordt weinig meer toegepast. De teler wil het
gewas zo weinig mogelijk natmaken vanwege het gevaar voor Botrytis.
Onderdoor watergeven kan met leidingen, (giet-)darmen of druppelaars. Watergeefsystemen met een CNL- of kameleondruppelaars maken het mogelijk om ook in de grond
kleine watergiftbeurten te geven. Na de gietbeurt gaan ze dicht en de druppelaar blijft op
druk en lekt niet na. Er ontstaan daardoor minder afgifteverschillen. Dit is een voordeel
ten opzichte van darmen en leidingen.
In substraten kan water worden gegeven met sproeipennen, druppelaars en gietdarmen.
In Nederland komt het systeem met darmen weinig voor omdat substraten bijna nooit
los in het systeem worden gelegd. Sproeipennen hebben als nadeel dat druppels water
op het gewas kunnen komen. Wanneer het blad langere tijd nat blijft kunnen problemen
met bladval en schimmels als bijvoorbeeld Botrytis optreden.
Vanwege de problemen bij andere systemen worden druppelaars het meest toegepast in
de substraatteelt. Er zijn verschillende typen druppelaars verkrijgbaar. Steek de druppelaar nooit te diep in het substraat. Door mos en algengroei kan anders gemakkelijk
verstopping optreden.
Men geeft zowel in de grond als in substraat meer water dan het gewas kan verdampen.
Behalve dat er water wordt gebruikt voor verdamping en groei van het gewas, is er
verdamping vanaf het grondoppervlak. Ook is er water nodig voor een zekere doorspoeling om geen opbouw van zouten te krijgen. In de kasgrond spelen grondwaterstand,
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grondsoort en de daarmee verband houdende capillaire opstijging van het grondwater
een doorslaggevende en bepalende rol bij de bepaling van de watergift (zie ook 4.3.4).
Met een grondboor kan de vochtigheid van de grond worden bekeken.
De belangrijkste factoren voor de mate van verdamping van rozen zijn de hoeveelheid
straling die door het gewas wordt onderschept, de invloed van verwarming (stoken), en
de bladmassa van het gewas. Het gebruik van assimilatiebelichting kan nog extra waterverbruik veroorzaken. Bij een belichtingsduur van 20 uur met 3 5 0 0 lux (ca. 40/vmol)
moet worden gerekend op een extra verbruik van 0,3 l/m 2 per dag. Bij gebruik van roltafels ligt het waterverbruik circa 1 5 - 2 0 % hoger ten opzichte van de teelt zonder tafels,
door het grotere beteelde oppervlak. Hierdoor neemt de bladmassa toe.
Bij de teelt in substraat is het mogelijk om het teveel gegeven water te recirculeren en
nogmaals te gebruiken. Dit levert een aanzienlijke besparing op in hoeveelheid water en
gebruikte meststoffen. Meer exacte gegevens zijn te vinden in 4 . 4 . 3 .
Bij de teelt in de grond is het lastiger om de watergift nauwkeurig te bepalen en zo de
uitspoeling van water en meststoffen naar de ondergrond te beperken. De introductie
van tensiometers heeft een en ander verbeterd. De tensiometer maakt het mogelijk om
de grond op de juiste vochtigheid te houden zonder veel uitspoeling. Veelal wordt een
'station' per afdeling geïnstalleerd met drie tensiometers op een diepte van 15, 35 en 55
cm diepte (diepten afhankelijk van grondsoort en eventueel aanwezige storende lagen).
Op basis van de gemeten zuigspanningen in de verschillende lagen wordt water gegeven. De combinatie van tensiometer en druppelaars kan tot een aanzienlijke besparing
van water leiden. Om de juiste watergeefstrategie te bepalen is enige ervaring nodig,
zodat alle bewortelbare lagen voldoende vochtig zijn. Bij een zuigspanning tussen de 10
en 3 0 hPa is dit het geval. Een aansluiting op een computer is een vereiste. De teler kan
constant grafieken maken en de vochttoestand in de gaten houden.
Om geen uitspoeling van meststoffen in de grond te krijgen moet de bemesting worden
aangepast. Er moeten op verschillende dieptes monsters worden genomen om de voedingstoestand in de grond te bepalen.
Voor de opslag van water wordt gebruik gemaakt van opslagtanks of een waterbassin.
In verband met de totale regelgeving rond verschillende milieu-eisen dienen zowel
substraattelers als grondtelers rekening te houden met de opvang van regenwater,
condenswater en recirculatiewater. Voor de opslag van regenwater is een opvang van
500 m 3 per ha glas verplicht. Voor een bassin van 4 0 0 0 m 3 is een ruimte van 2 3 0 0 m 2
nodig. De benodigde ruimte hangt af van de diepte van het bassin. Dit hangt ook samen
met het type ondergrond en grondwaterstand. Als er geen ruimte is voor een bassin
wordt veelal overgegaan op silo's die minder ruimte nodig hebben.
Als uitgangswater kan voor een grondteelt oppervlaktewater worden gebruikt, indien dit
niet te zout is. In substraatteelten wordt dit niet gebruikt. Met name mogelijke besmettingen (schimmels en aaltjes) vanuit het water kunnen in het substraat grote gevolgen
hebben. Er zijn verschillende andere mogelijkheden zoals bronwater, regenwater, leidingwater en omgekeerde osmosewater. Bij de samenstelling van de bijbehorende bemesting
moet rekening gehouden worden met de kwaliteit van het water (zie 4.3.3).

3.2.4

Oogsten

Afhankelijk van het ras en de productie wordt 55 tot 6 5 % van de arbeid besteed aan
het oogsten. Uitgezonderd bij korte kappen en lage producties (waarbij men de stelen
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gemakkelijk in een arm kan opslaan), verdient het voorkeur om bij het oogsten een
wagentje te gebruiken. Het verschil in arbeidsbehoefte tussen een monorail- of een
buisrailwagen is gering. Bij hoge producties en lange kappen gaat de voorkeur uit naar
een dubbele buisrailwagen, omdat de opslagcapaciteit van een buisrailwagen groter is.
Het type schaar dat bij de oogst wordt gebruikt is vooral afhankelijk van de bedbreedte.
Bij een normale bedbreedte, drie bedden per 6,40m-kap, voldoet een gewone presenteerschaar. Bij grotere bedbreedtes, drie bedden per 8m-kap of nog breder, gaat de
voorkeur uit naar een verlengde schaar.
De hoeveelheid oogstarbeid per eenheid product wordt sterk beïnvloed door de productie
per m 2 per oogstbeurt en de oogstmethode. Bij een hogere productie is de arbeidsbehoefte per eenheid product lager dan bij geringere producties. Per m 2 neemt de oogstarbeid echter toe bij hogere producties, omdat de afname van de oogstarbeid per eenheid product steeds kleiner wordt.
Een belangrijke invloed op de oogstarbeid per eenheid product heeft de manier van telen
en oogsten. Door aangepaste plantenfysiologische inzichten is men rozen anders gaan
telen. In plaats van loze en minder goede scheuten weg te snoeien is men deze meer
gaan inbuigen gedurende het jaar. Dit heeft tot een minder overzichtelijk gewas geleid.
Dit is nog versterkt door een andere manier van oogsten. Tot het begin van de jaren
negentig werden rozen hoofdzakelijk onder- en bovendoor geknipt. Tegenwoordig
worden de meeste rozen net boven het punt geoogst waar de tak uitgelopen is op de
struik. Hierdoor blijft de aanplant een rommelige indruk geven en wordt meer blad
gehandhaafd dan bij onder/bovendoor knippen.
De aangepaste teeltwijze en de andere oogstmethode hebben tot een minder overzichtelijk gewas geleid waardoor men meer moet zoeken naar de plaats waarop men de takken
afknipt. Hierdoor is de oogstarbeid per eenheid product toegenomen. Door deze maatregelen en door de sterke productiestijging onder invloed van de assimilatiebelichting en
extra C 0 2 -dosering is de arbeidsbehoefte van het oogsten sterk toegenomen.

3.3

BEDRIJFSRUIMTE

De bedrijfsruimte dient zodanig te worden opgezet dat de verwerking er gemakkelijk in
kan plaats hebben. Ze dient voldoende ruim te zijn om zowel de bosautomaat (sorteermachine/trillers/opbostafels) als het te sorteren en het gesorteerde product tijdelijk op te
slaan. Transportwegen vanuit de kas, van en naar de sorteerder en de koelcel mogen
elkaar niet kruisen.
Het beste licht om mee te werken is daglicht. Er mag echter geen direct zonlicht op de
werkplek terechtkomen. Ligt de bedrijfsruimte aan de zuidkant van het bedrijf, dan
dienen de ramen aan de zuidzijde van zonwering voorzien te zijn om hinderlijke instraling
te voorkomen.
Als wordt gewerkt met kunstlicht dient deze voldoende sterk te zijn (zie verder bij het
sorteren).
Voor een bedrijf van 2 ha is een bedrijfsruimte van 500 m2 het minimum. De ingang
moet voldoende hoog zijn, zodat vrachtwagens onder de roldeur (4 x 4 m) heen kunnen.
Er moet ruimte zijn voor opslag van emmers en stapelwagens.
De bedrijfsruimte wordt steeds vaker voorzien van vloerverwarming. In de vloeren
moeten de schrobputjes aangesloten zijn op het riool. Bij een hoge zolder kan opslag
gemaakt worden. Het dak is geïsoleerd zodat het er aangenaam werken is. In de bedrijfsruimte moeten ook aanwezig zijn: kantoor- en computerruimte, kantine met keukenblok, sanitaire voorzieningen (voor dames en heren), ruimte voor de opslag van gereedschappen, ruimte voor de opslag van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. De
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bedrijfsruimte wordt meestal gebouwd in combinatie met het ketelhuis. Deze moet goed
geïsoleerd zijn om geluidsoverlast te voorkomen.
Sorteren en verpakken
Door de sterke opkomst van de bosautomaten is de arbeidsbehoefte van het sorteren
(en verpakken) met ongeveer een derde afgenomen. Toch is het gebruik van een bosautomaat niet voor alle bedrijven aan te bevelen. Om een dergelijke machine rendabel in
te zetten moet men afhankelijk van het soort roos minimaal 7,5 miljoen rozen per jaar
verwerken. Bij een geringer aantal rozen, vanaf ongeveer 1 miljoen stelen per jaar, gaat
bedrijfseconomisch de voorkeur uit naar een triller.
Los van de manier van verwerking dienen de volgende ergonomische criteria in acht te
worden genomen :
- het geluidsniveau mag nergens de grens van 80 dB(A) overschrijden. Bij overschrijding van deze grens dienen maatregelen genomen te worden om deze overschrijding
te voorkomen of dienen gehoor beschermende middelen verstrekt te worden aan de
medewerkers;
- de werkhoogte dient afgestemd te zijn op de lengte van de personen die op die
plaatsen hun taak verrichten. Indien de hoogte niet per persoon instelbaar is dient
deze hoogte afgestemd te worden op de langste persoon en dienen middelen (vlonders of dergelijke) verstrekt te worden aan de kortere personen om hun werk op de
juiste hoogte te brengen;
- de werkhoogte dient afgestemd te zijn op staand werken. Om ook zittend werken
mogelijk te maken dienen aangepaste stoelen (in hoogte verstelbaar en met een
voetensteun) ter beschikking gesteld worden;
- van groot belang voor de kwaliteit van het sorteren is een goede verlichting. Op alle
werkplekken waar aandacht gegeven dient te worden aan de kwaliteit van het product, dient het verlichtingsniveau minstens 1.000 lux te bedragen;
- alle machines die op het bedrijf worden gebruikt dienen ontworpen en gebouwd te
zijn in overeenstemming met de machinerichtlijn of met de Europese wet inzake
veiligheid en gezondheid (CE-markering).
- om eenzijdige belasting en monotonie te verminderen verdient het aanbeveling alle
voorkomende taken over alle medewerkers te rouleren. Dus geen aparte oogst- en
sorteerploegen.
Koeling
De koelcel wordt gebruikt voor tijdelijke opslag van de bloemen wanneer ze uit de kas
komen voordat ze bewerkt worden of voor opslag na sorteren en verpakken. In het
weekend worden de bloemen vaak langer dan een dag opgeslagen omdat de oogst van
zondag meestal pas op maandag wordt verwerkt. Geoogste rozen worden bewaard bij
een temperatuur van ongeveer 2-4°C. Let op de relatieve luchtvochtigheid in de cel.
Deze kan beter onder de 8 0 % zijn. Te natte omstandigheden kunnen voor meer Botrytisproblemen zorgen. Verwijder uitgebloeide bloemen en bladafval. Ook dit zijn besmettingshaarden. De benodigde oppervlakte is afhankelijk van het aantal rozen dat men wil
opslaan en soms van de werkwijze. Wordt eerst alles geoogst en in waterbakken in de
cel geplaatst voordat men gaat sorteren of wordt alles sneller verwerkt en is er meer
ruimte doordat de waterbakken eruit worden gereden? De norm is veelal 3,5 tot 4 m 2
per 1 0 0 0 m 2 kas.
De capaciteit van de koelmachine moet voldoende zijn. Zorg voor een goede isolatie en
dampdichte wanden. Andere factoren die de capaciteit bepalen zijn het deurgebruik, de
hoeveelheid en temperatuur van de producten en de grootte van de cel.
Vochtafvoer vindt plaats door de verdamper via condensatie op het element. Automatische ontdooiing zorgt daarna voor afvoer van het water. Een te grote verdamper maakt
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te weinig draaiuren en ontvochtigd onvoldoende. Een kleine verdamper maakt veel draaiuren, maar het duurt te lang voordat het product echt koud is.
De plaats van de koelcel moet passen in die van de arbeidsgang. Probeer onnodig geloop
te voorkomen. Veilingkarren moeten gemakkelijk de deur in en uit kunnen en de deur
moet dus minimaal circa 3,10 meter hoog zijn.
Gewasbescherming: opslag en apparatuur
Elke teler die met gewasbeschermingsmiddelen werkt is gebonden aan verschillende
regels. Voor de toepassing van middelen moet de teler in Nederland in bezit zijn van een
vergunning uitvoering gewasbescherming, de richtlijnen volgen van de verpakking, alleen
werken met toegestane middelen en de middelen opslaan volgende de verschillende
regels. Regels die onder andere genoemd worden in de AmvB (Algemene maatregel van
Bestuur) 'Besluit tuinbouw met bedekte teelten milieubeheer'. Doelstelling van al deze
regels en wetten is een bescherming van toepasser en milieu.
De opslag van gewasbeschermingsmiddelen moet afgesloten zijn en voorzien van een
doodskopsticker. Er mag geen lekkage uit de kast ontstaan en vloeibare middelen
worden in een kleine lekbak gezet. Bij het klaarmaken en toepassen van de middelen
mag niets in het oppervlaktewater komen. Er zijn verschillende regels voor het klaarmaken en schoonmaken van de spuitapparatuur. Restanten mogen niet worden afgevoerd
in het riool of de sloot. Reststof moet worden bewaard voor een volgende bespuiting.
Let bij het vullen van spuittank dat niet eerst het middel in de tank gaat en dan het
water. Vaak ontstaat er schuim dat langs de tank naar buiten loopt en in het schrobputje
verdwijnt. Beter is het om de oplossing te maken in een halfgevulde tank, of een papje
te maken dat aan het water wordt toegevoegd en gemengd.
In waterwingebieden en de directe omgeving gelden strengere normen voor de toepassing van bepaalde normen. Sommige middelen mogen in dergelijke gebieden niet worden
toegepast. Dit staat op de etiketten vermeld. Het betreft veelal onkruidbestrijdingsmiddelen.
Stel u zelf altijd goed op de hoogte van de verschillende regels, zodat u niet verrast kan
worden door een boete van een controlerend ambtenaar.
De manier van toedienen heeft invloed op de uitstoot (emissie) naar lucht, water en
lucht. PBG Naaldwijk doet al enkele jaren onderzoek naar hoe de effectiviteit van middelen kan worden verhoogd en hoe de emissie naar de grond kan worden verminderd.
Zorg ervoor dat uw toedieningsapparatuur goed is afgesteld, zodat onnodig verbruik
wordt voorkomen. Voor Hoog Volume-apparatuur is al een keuring verplicht voor veldspuiten. In de glastuinbouw zal te zijner tijd ook een dergelijke keuring worden ingevoerd. Gebruik van de juiste doppen (niet versleten en juiste afgifte) en druk zijn belangrijke punten om na te kijken. Naast de invloed van de apparatuur speelt de dichtheid van
het gewas een rol bij de depositie naar de ondergrond. Bij een dichter gewas zal minder
middel op de grond komen. De depositie naar kasdek en wanden valt in principe mee ten
opzichte van die naar de ondergrond. Bij het gebruik van een LVM komt meer middel op
de grond dan bij spuiten. De kleine druppels uit de LVM in combinatie met de luchtbeweging zorgen ervoor dat het gewas een minder 'filterende' werking heeft en dat er meer
op de grond terechtkomt.
Bij de toedieningstechniek wordt de volgende indeling gemaakt:
1. Laag volume-technieken zoals:
- LVM
- Fog
- 'spraymaster' (kooivernevelaar')
- elektrostatisch spuiten
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Met name de eerste twee technieken worden in de Nederlandse rozenteelt toegepast.
2. Hoog volume-technieken zoals:
- een spuitpistool gekoppeld aan een spuitwagen
- een spuitboom of spuitrobot
Bij de keuze van de toedieningstechniek is van belang of men kiest voor:
a. een ruimtebehandeling. Veelal gebruikt voor de bestrijding van vliegende en kruipende
insecten. Hiervoor worden veelal middelen met een dampwerking gebruikt.
b. een spuitbehandeling. Gebruikt voor de bestrijding van schimmelziekten, insecten,
larven en eieren.
Ad a. Ruimtebehandeling
Ruimtebehandelingen kosten ten opzichte van een bespuiting weinig tijd. Een nadeel is
dat niet alle plagen met behulp van een ruimtebehandeling kunnen worden gedood.
Ruimtebehandelingen zijn vooral geschikt voor vliegende insekten. Bij een ruimtebehandeling (roken, verdampen, straalmotorspuit (gasnevel), LVM en spuitbussen) wordt
alleen de bovenzijde van de bladeren goed geraakt. In een dicht gewas dringen de zeer
fijne druppels niet goed door. Een behandeling met een fog bedekt alleen de bovenkant
van het blad bovenin het gewas. Let op dat de bestrijdingsmiddelen en de eventuele
draagstof en drijfgassen niet in de aanzuiglucht van de verwarming terechtkomen.
LVM
Een LVM geeft in de kas een fijne mist. Lucht wordt bij 0,35 - 0,6 bar (afhankelijk van
het type) door een nozzle van 0,6 tot 0,08 mm geperst. De hulpvloeistof (veelal water)
wordt gemengd met het middel en zo wordt de kas volgezet. Met een LVM wordt nog
geen 10 liter/ha spuitvloeistof gebruikt. Voor een hectare zijn t w e e LVM's nodig met zes
ondersteuningsventilatoren. De ventilatoren houden de kaslucht in beweging en draaien
tot maximaal een half uur na de behandeling. Daarna moet het middel op het gewas
neerdalen. Na de ruimtebehandeling moet de kas twee tot drie uur worden gesloten. De
behandeling vindt daarom meestal plaats bij weinig wind, droog gewas en weinig
schommelingen van temperratuur.
Fog (straalmotorspuit)
De fog werkt volgens het principe van een straalmotor. Het gewasbeschermingsmiddel
wordt opgelost in een draagstof of water en wordt met de uitlaatgassen meegenomen in
de kas. De vloeistof wordt op deze manier verneveld tot druppelgrootten van 10-30 urn.
Elektrostatisch spuiten
Deze toepassing wordt nauwelijks in Nederland toegepast. Dit in tegenstelling tot in de
VS. Via luchtondersteuning worden elektrisch geladen druppeltjes op de boven- en
achterzijde van het blad gebracht. De plant trekt als het ware als een magneet de
negatief geladen druppeltjes aan. Bij het meegeven van een spanning van 8 0 0 Volt zijn
de druppels 30-50 urn groot.
ad b. spuitbehandelingen
Voor het bereiken van een goed spuitresultaat zijn de volgende factoren van belang:
- druppelgrootte
- dopafstand
- stand van de doppen, dopmateriaal, onderhoud
- rij- of loopsnelheid
- apparatuur, manier van toedienen, instellingen
- hoogte van de boom
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De pomp moet goed gedimensioneerd zijn. Bij te grote pompen wordt meer elektriciteit
gebruikt en het middel wordt heet. Als je bijvoorbeeld 30 liter per minuut wilt spuiten
geeft een pompcapaciteit van 55 liter een ronddraaien van de vloeistof in de tank.
Hoe kleiner de druppelgrootte, hoe minder spuitvloeistof nodig is. Een kleine druppel
dringt echter minder goed het gewas in. De grootte van de druppel wordt beïnvloed
door:
- type dop
- doorlaat
- zogenaamde tophoek
- werkdruk
Bij de typen doppen verdient de spleetdop de voorkeur. Het zogenaamde spuitbeeld
overlapt elkaar zonder dat ze elkaar raken. Er zijn ook dubbele spleetdoppen die nog
beter voldoen. De afstand tussen de doppen hangt af van de tophoek (zie verder) en van
de boomhoogte. Bij een te grote of te kleine dopafstand wordt het gewas ongelijk
bespoten omdat de overlapping niet klopt. Over het algemeen wordt in de bloemisterij
uitgegaan van een spuitboom met een tophoek van 110° en een dopafstand van 50 cm.
Om de vloeistof goed te verdelen moeten de doppen elkaar overlappen zonder dat de
spuitbeelden elkaar raken. Bij de raakvlakken klonteren de kleine druppels tot grote
druppels. Het middel wordt dan slecht over het blad verdeeld. Door spleetdoppen onder
een hoek van 15° ten opzichte van de spuitboom te zetten, overlappen de spuitbeelden
elkaar pas in het gewas en niet bij het spuiten.
De doorlaat van de dop geeft een maat voor de druppelgrootte en hoeveel liter water per
minuut door de dop kan worden afgegeven.
De spuitvloeistof verlaat de opening van de dop in de vorm van een dun vlies dat als het
ware wordt uitgerekt. Het vlies breekt op een gegeven moment en er ontstaan druppels.
De hoek tussen twee grenzen van het vlies is de tophoek. In de tuinbouw worden
meestal hoeken van 80° (spuitmast) tot 110° (spuitboom) gebruikt. Doppen met een
grote tophoek leveren bij een kleine afstand tot het gewas al een goede verdeling op
over het gewas. De opgegeven tophoek geldt slechts tot de maximaal opgegeven druk.
De meeste spuitdoppen zijn tot een maximale druk van 5 bar ontwikkeld. Een dop met
een grotere tophoek is minder gevoelig voor hogere drukken. Pas op met te hoge werkdrukken!
Bij een hoge werkdruk worden kleinere druppels gevormd. Een werkdruk op de mast of
boom van 10 tot 12 bar geeft een goed resultaat bij de bespuiting. Met een goede
manometer op de mast of boom kan de druk worden ingesteld. Bij een werkdruk van 20
bar vormen zich zeer kleine druppels die gaan zweven inplaats dat ze op het gewas
terechtkomen.
De hoogte van de spuitboom is afhankelijk van de tophoek, dopafstand en de gewenste
overlapping. Hou bij de berekening wel rekening met het feit dat de boom kan slingeren
en maak de hoogte niet te krap.
Het looptempo of de rijsnelheid hebben invloed op de indringing van het middel in het
gewas. Door een hogere snelheid dringt het middel minder goed in het gewas. 30 meter
per minuut is een goede snelheid voor een spuitboom. Let op dat het tempo constant is.
Dit kan geautomatiseerd worden door een elektrische haspel te gebruiken.
Draag bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen altijd beschermende kleding en
de aanbevolen maskers. Kleding en masker moeten goed onderhouden worden. Draag bij
de fog een gehoorbeschermer. Zorg voor een goed onderhoud van de maskers en
vervang de filters geregeld. Was de kleding en handschoenen na gebruik geregeld met
zeep.
Bij veelvuldig gebruik van spuitpoeders slijten de spuitdoppen snel. Wanneer de appara44

tuur langere tijd niet gebruikt wordt moeten pomp, tank en zeefjes en filter gereinigd
worden met zeep. Filters en spleetdoppen na iedere spuitbeurt schoonmaken met water
en tandenborstel. De mate van slijtage is te meten door de afgifte van een dop gedurende een minuut op te vangen in een maatbeker.

Ketelhuis, WarmteKracht en warmteops/ag
Op de meeste bedrijven wordt gerekend met een minimale geïnstalleerde capaciteit van
1,5 min Kcal h"1ha"1. Er is dan geen warmtekracht aanwezig. Is deze wel aanwezig dan
kan uitgegaan worden van 1,0 - 1,2 min Kcal h^ha"1 (1,2 -1,4 MW). De ketel is doorgaans een lage druk, drietreksvlampijpketel, waarmee een stoomdruk van 0,5 bar kan
worden bereikt. De ketel heeft een modulerende , low NO x -brander ( < 6 0 mg NOx) en
een rookgascondensor. Een combicondensor geeft de grootste besparing en de restwarmte wordt gebruikt in het ondernet (net met de laagste temperatuur) en eventueel
opgeslagen in de warmtebuffer.
De grootte van de expansievaten is afhankelijk van het feit of er wel een warmtebuffer
is en van de manier waarop de verwarming is uitgevoerd.
Voor assimilatiebelichting is zoveel elektriciteit nodig dat het zelf opwekken met een
WarmteKracht (WK) hiervan vaak economischer is dan het aankopen via het net.
De installatie is veelal in eigendom bij de teler, maar soms ook in handen van het nutsbedrijf. Het gebruik van de WK-installatie is één van de belangrijkste opties vor energiebesparing. De exacte vraag of een installatie interessant voor een bedrijf is, hangt af van
de warmte- en energiebehoefte, terugleveringsvergoeding door het energiebedrijf, onderhoudskosten en gasprijs.
Bedrijven met assimilatiebelichting, WarmteKracht, condensor en C0 2 -dosering via de
ketel hebben vaak een opslagvoorziening voor warmte van minstens 8 0 m 3 /ha. Overtollige warmte kan tijdelijk worden opgeslagen en gebruikt op het moment dat het nodig is.
Op dat moment hoeft de ketel dan niet extra aan.

3.4

MILIEU-EISEN

In deze paragraaf worden kort enkele belangrijke wetten behandeld waarin regelingen
zijn opgenomen ten aanzien van milieu-eisen waaraan een teler moet voldoen. Voor
meer informatie moet de teler terugvallen op de uitvoerende en controlerende instanties.
Wet bodembescherming
In deze raamwet staat dat gebouwd mag worden op grond als deze schoon is. Er zijn
verschillende categorieën met verschillende mate van vervuiling die wordt toegestaan:
a-waarde (schoon), b-waarde (licht tot matig vervuild) en c-waarde (moet gesaneerd
worden). In principe moet bij nieuwbouw een bodemonderzoek plaatsvinden voor de
zogenaamde 'schoon grondverklaring'. Voor woningbouw moet de bodem voldoen aan
de a-waarde. Voor kas, schuur en ketelhuis kan de gemeente genoegen nemen met de
b-waarde. De b-waarde is een gebruikgeschikheidsverklaring. Hierin is vastgesteld voor
hoeveel procent de grond vervuild mag zijn.
Via de Wet Bodembescherming wordt ook het gebruik van meststoffen geregeld. Onder
de wet valt een lozingsbesluit (AMvB). Hierin zijn regels opgesteld voor het lozen van
stoffen in de bodem zoals brijn (afvalproduct omgekeerde osmose-apparatuur), meststoffen en bestrijdingsmiddelen.
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Wet Milieubeheer (WM)
Sinds 1993 is deze wet van kracht die de milieuwetgeving integraal regelt. Alle milieuwetten vallen hieronder, uitgezonderd bijvoorbeeld de Wet Verontreiniging oppervlaktewater (WVO), de Wet inzake de Luchtverontreiniging en de Wet Bodembescherming. De
eerste milieuwet (Hinderwet, 1875) en een aantal andere wetten zijn met de komst van
de W M verdwenen. In het kader van de W M is voor de glastuinbouw op 1 mei 1 996 de
AmvB 'Besluit Tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer' van kracht geworden.
Nadere eisen hiervoor:
- bestaande bedrijven zonder milieuvergunning dienen zich bij de gemeente te melden.
Zij hebben tot 1 mei 1 997 de tijd gehad om te voldoen aan de eisen.
- bestaande bedrijven met vergunning (of met een geldige hinderwetvergunning)
hoeven zich niet te melden.
- bestaande bedrijven die verbouwen of uitbreiden moeten dit één maand van te voren
melden.
- oprichting van nieuwe bedrijven moet minstens één maand van tevoren bij de
gemeente gemeld worden. Het bedrijf moet vanaf de start voldoen aan de voorschrif
ten. Het betreft eisen ten aanzien van gebruik van bijvoorbeeld: opslaan, aanmaken
en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, opslag meststoffen, recirculatie,
warmte-krachtkoppeling, koelcapaciteit, noodstroomaggregaat, afvalstoffen, bodembescherming, geluidshinder, lichthinder (assimilatiebelichting!), meet en registratieverplichting, afstand van het bedrijf ten opzichte van 'gevoelige objecten' en woonhuizen
en opslag kooldioxyde (C0 2 ).
Wet Verontreiniging oppervlaktewater
(WVO)
Deze wet is al in 1 970 in werking getreden en wil de verontreiniging van het oppervlaktewater terugdringen. Grondwater valt hier dus buiten (valt onder de Wet Bodembescherming). De w e t verbiedt het zonder vergunning brengen van afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen, in welke vorm dan ook, in oppervlaktewater.
Met ingang van 1 november 1 9 9 4 is het lozingenbesluit (AmvB) in werking getreden.
Het gaat bij dit lozingenbesluit om het saneren van de emissies van bestrijdingsmiddelen
en meststoffen. Water en mestgift moet zijn afgestemd op de behoefte van het gewas.
Wet inzake de
luchtverontreiniging
Deze wet stelt samen met de Wet Milieubeheer eisen aan de ketel. Het gaat om de
beperking van lawaai, stank, gevaar, uitstoot van roet, zwaveldioxyde en stikstofoxiden.
Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G)
Namens het bedrijfsleven heeft het landbouwschap met de overheid afgesproken dat
voor de bloemisterijsector het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het jaar 1 995
met 5 0 % moet worden teruggedrongen ten opzichte van de referentieperiode 19841988 en in 2 0 0 0 met 6 5 % . Tijdens voortgangscontroles is gebleken dat de sector op
schema ligt en dat een heffing op de middelen niet aan de orde is.
Het MJP-G bevordert onder ander de ontwikkeling van gesloten bedrijfssystemen,
substraatteelt, betere toepassingstechnieken van bestrijdingsmiddelen, biologische en
geïntegreerde bestrijding, vermindering van groeiregulatoren, kasontsmettings- en glasreinigingsmiddelen.
Meerjarenafspraak Energie Glastuinbouw (MJA-E)
Volgens de MJA-E staat de glastuinbouw voor de taak in het jaar 2 0 0 0 een 5 0 % hogere
energie-efficiëntie (energieverbruik/eenheid product) ten opzichte van 1 9 8 0 en een
lagere C0 2 -uitstoot (energieverbruik) ten opzichte van 1989 te realiseren. Ook de emissie van andere 'schadelijke' gassen zoals NOx moet omlaag. In 1997 is de gemiddelde
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energie-efficiëntie al 3 5 % lager geworden, maar daar blijft het nu op steken. Daarom is
er een tussendoelstelling geformuleerd.
Een vermindering van de C 0 2 uitstoot kan alleen plaatsvinden via energiebesparing. Om
dit te bereiken moet geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld rookgas (combi-)condensors,
klimaatcomputers, warmtekracht, warmteopslag en lage (Low) NO x -branders. De overheid wil de investeringen stimuleren en er zijn diverse subsidieregelingen.
Telers betalen voor de MJA-E een heffing per m 3 gas. Hieruit worden activiteiten gesubsidieerd zoals energiedoorlichting van klimaatapparatuur en regelingen door nutsbedrijven en energiebegeleiding. Zo kan bijvoorbeeld door een voorlichter een energiebesparingsplan worden opgesteld.
Bestrijdingsmiddelen wet
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen valt onder deze raamwet. De uitvoering daarvan
zoals het opbergen van bestrijdingsmiddelen wordt via het Bestrijdingsmiddelenbesluit
geregeld. Bepaalde lege verpakkingen moeten volgens een verordening van het Landbouwschap in de spuitmachine worden gespoeld via een spoelinstallatie.
Sinds 1 9 9 0 staat op elk etiket aangegeven of de verpakking moet worden gespoeld en
op welke wijze de lege verpakking moet worden opgeruimd (STORL-vignet = Stichting
Opruiming Landbouwbestrijdingsmiddelen).

3.5

ECONOMISCH PERSPECTIEF VAN DE TEELT BINNEN NEDERLAND

Het opzetten van een modern, nieuw rozenbedrijf vergt, bij een glasoppervlak van
15.000 m 2 , een investering van ruim f. 300,-/m 2 , zie Tabel 2 3 . De investering is hoog
omdat de teelt niet meer in de grond maar meestal op substraat plaatsvindt, met een
recirculerend watergeefsysteem. Verder is deels uit oogpunt van bedrijfsrendement,
deels uit oogpunt van concurrentie belichting van het gewas nodig om de benodigde
productie en kwaliteit in de winter te kunnen realiseren. Rookgasreiniging en warmteopslag, met name uit oogpunt van een zuinig gebruik van energie bij eigen stroomopwekking, maakt de belichting tot een kostbare investering.
De jaarkosten van de investering lopen met alle bovengenoemde zaken op tot ruim
f. 50,-lm 2 . De algemene bedrijfskosten voor contributies, verzekeringen en belastingen,
in totaal ca. f. 5,25 komen daar nog bij.

3.5.1 Teeltsaldo
Het saldo is het verschil tussen opbrengst en de directe kosten, de kosten die direct
samenhangen met de productie in het betreffende jaar. Het is een belangrijk economisch
kengetal om vele vragen met betrekking tot de financiële gang van zaken rond teelt en
bedrijf te beantwoorden. Zowel bij de onderlinge vergelijking van teelten als voor de
vergelijking van bedrijven onderling, bepaling van de eigen positie van het bedrijf, biedt
de saldoberekening een goede vergelijkingsmogelijkheid.
De informatie over de saldoberekening en de norm die voor de diverse teelten kan
worden aangehouden is te vinden in Kwantitatieve Informatie (KWIN), een jaarlijkse
uitgave van de Proefstations. De saldoberekening voor roos (1998/99) is te vinden in
Tabel 24. De opgenomen gegevens in KWIN zijn normerend voor een moderne bedrijfssituatie en dus niet representatief voor het gemiddelde bedrijf.
Bij de opbrengstbepaling is niet alleen de productie relevant maar ook de verdeling van
de productie over het jaar. De veilingprijs Nederlandse aanvoer, die voor de opbrengstberekening wordt gebruikt, varieert namelijk door het jaar heen. Zowel de productie als
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De nieuwwaarde
een kavelgrootte

Tabel 23

en jaarkosten
van 2 ha.

van een modern rozenbedrijf

Investering

Omschrijving

2

f lm
2

met een glasoppervlakte

Onderhoud

Afschrijving

Bedrag ( f )

%

van 15.000 m2 en

Bedrag (f)

%

Schuur 3 5 0 m (incl. kantine)

375

151250

7.0

10588

0.5

Koelcel 55 m 2 (incl. aggregaat 4kW)

380

28900

5.1

1476

1.7

Ketelhuis 100 m 2

400

Bedrag ( f)

756
505

40000

7.0

2800

0.5

200

160000

7.0

11200

1.0

1600

541250

10.0

54125

Rookgasreiniger

325000

10.0

32500

1.0

3250

Warmtebuffer 2 0 0 m3

Ketel 2 3 2 k W / m 2 ; 2 0 0 k c a l / m 2 . u u r
WKK: aggregaat 6 7 5 kWe (A31We)

750

17665

170000

7.0

11900

2.0

3400

Klimaatcomputer

45000

15.0

6750

8.0

3600

Centr. C 0 2 doseren (5.5 kWh) + verdeling

37019

10.0

3702

5.0

1851

Bassin: 6 0 0 0 m3

40000

15.0

6000

5.0

2000

Noodstroomaggregaat

17000

10.0

1700

5.0

850

Aansluiting gas, water en electriciteit

22500

7.0

1575

1.0

225

325000

15.0

48750

5.0

16250
2025

Bosautomaat
Kunstmest doseerapparatuur

40500

15.0

6075

5.0

Opslag vloeibare meststoffen

30000

15.0

4500

2.0

600

1500

25.0

375

5.0

75

EC + pH meters
Lvm/spuitkar/zwavelkanon
Venlo-kas

60.40

Betonpad (2,5 m, ƒ40,-/m 2 )
Verw. buizen 8 * 5 1 / 6 , 4 0

10.30

37520

10.0

3752

5.0

1876

906006

7.0

63420

0.5

4530

12500

7.0

875

1.0

125

154500

7.0

10815

0.5

773

Scherminstallatie compleet

15.82

237273

15.9

37768

5.0

11864

Belichtingsinstallatie compleet

53.00

795000

10.0

79500

1.0

7950

7500

7.0

525

5.0

375

5.0

1875

1.0

1128

Waterleiding + pomp
Druppelinst. + aanvoerleidingen

2.50

37500

15.0

5625

Stellingen

3.15

47250

12.5

5906

Aluminiumgoot (20 cm)

7.52

112840

12.5

14105

Egaliseren + profileren

0.45

6750

18.0

1215

Anti worteldoek

1.20

18000

15.0

2700

1.0

180

Substraat ingehoesd (/7mat)

5.63

84401

12.5

10550

5.0

4220

50000

15.0

7500

5.0

2500

11500

5.0

5750

Verhitter

115000

Diversen (2.5%)
Telling

4596959

10.0

459773

Jaarkosten bedrijf
Afschrijvingen totaal

459773

Onderhoud totaal

97997

Rente over helft investeringsbedrag

6.5

2298479

Rente over grond

6.5

1000000

Totale jaarkosten bedrijfsopzet

149401
65000
772171

Totale jaarkosten per m 2 glas

51.48
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97997

de prijs worden dan ook per 4-weekse periode weergegeven.
De benodigde arbeid hangt sterk samen met de productie, waarbij zowel de totale
productie als de verdeling over het jaar van belang zijn. Uit arbeidsstudies is bekend dat
de arbeidsbehoefte per oogstronde bepaald wordt door zowel het aantal te oogsten
rozen als het aantal te oogsten rozen per strekkende meter bed.
Bij de saldoberekening wordt onderscheid gemaakt tussen een éénjarig en een meerjarig
gewas. De opbrengst blijft het eerste jaar wat achter en de kosten voor plantmateriaal,
substraat en dergelijke worden alleen in het eerste teeltjaar gemaakt. Het achterblijven in
saldo wordt in de bedrijfseconomische boekhouding gezien als een investering waarop in
de navolgende jaren van de teelt op wordt afgeschreven.

3.5.2 Bedrijfsresultaat
Het gemiddelde saldo dat over een teelt van circa 4 jaar kan worden gerealiseerd blijkt
onvoldoende te zijn voor dekking van de kosten voor arbeid, afschrijving en rente van de
investering en de algemene bedrijfskosten op een modern rozenbedrijf in Nederland. Het
gemiddelde rozenbedrijf blijkt evenmin in staat om tot een winstgevende exploitatie te
komen, maar de hoogte van de diverse kostenposten ligt soms wel w a t anders, Tabel 5
(2.3 Ontwikkelingen in bedrijfsresultaten, meerjaren-overzicht LTB).
Normcijfers over de kapitaalsbehoefte, de arbeidsbehoefte en de hoogte van soldiposten
vormen dus niet een richtsnoer dat nagestreefd dient te worden, maar wel een indicatie
om de eigen situatie mee te kunnen vergelijken.

3.5.3 Gewasvervanging
Vervanging van een oude plantopstand door een jong gewas kan een ingrijpende invloed
hebben op de toekomst van het bedrijf. Het is niet alleen een beslismoment waarvan de
investering worden gefinancierd en terugverdiend, maar ook moet worden gekozen voor
de aan te planten cultivar.
De beslissing voor vervanging en moment van vervanging van het gewas kan economisch worden ondersteund door berekening van de saldi van zowel het bestaande als
het nieuwe gewas. Hierbij moet het saldo van het oude gewas in het lopend jaar worden
vergeleken met het gemiddelde van de verwachtte saldi van het nieuwe gewas gedurende de gehele teelt. De arbeidsbehoefte van de teelten dient daarbij als kostenpost in de
berekening te worden meegenomen. Het optimale moment voor vervanging is aangebroken wanneer voor het komende jaar het saldo van het bestaande gewas lager uitvalt dan
het gemiddelde saldo van de nieuwe aanplant.
Het gemiddeld saldo van de nieuwe aanplant wordt beïnvloed door de keuze van cultivar
met bijbehorende productie en prijsverwachting. Berekening van het gemiddelde saldo
over de gehele teelt maakt het mogelijk om teelten die een verschillend aantal jaren
meegaan met elkaar te vergelijken. Uit economisch oogpunt dient gekozen te worden
voor de teelt met het hoogste saldo, mits het bedrijf het risico kan dragen dat het saldo
lager uitvalt door verkeerde inschatting van de uitgangspunten.
De berekening van de saldi van gewassen over meerdere jaren is niet eenvoudig. De
uitleg van de problematiek rond gewasvervanging en de daarvoor ontwikkelde programmatuur is op het PBG beschikbaar (Benninga, 1994).
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4.

Water- en nutriëntenvoorziening en wortelmilieu

4.1

FYSIOLOGIE WORTEL

4.1.1

Uiterlijke en inwendige opbouw en functie

De functies van plantenwortels zijn verankering, water- en voedingsopname, hormoonproductie, transport en opslag. Om een beter inzicht te krijgen in de factoren die de
groei en het functioneren van wortels bepalen, is het nuttig meer van de uiterlijke (morfologie) en inwendige (anatomie) opbouw te weten.
Wanneer de wortel van een kiemplant of een stek wordt bekeken kan vanaf het uiteinde
onderscheid gemaakt worden in achtereenvolgens wortelpunt, strekkingszone, wortelhaarzone en zijwortelzone (zie Figuur 5).

Figuur 5-

Wortel van een kiemplant

Verkurkingszone

Zijwortelzone
Dwarsdoorsnede
• Wortelharen

Differentiatiezone

Strekkingszone
peritycU

Wortelpunt

De wortelpunt dient ter bescherming van het meristeem waar de celdeling plaatsvindt;
het is de plaats waar chemische en fysische signalen worden opgevangen. De strekkingszone is de plaats waar de signalen van de wortelpunt worden vertaald in meer of
minder strekking van de celwanden.
In de wortelhaarzone vindt de vorming van wortelharen plaats. Wortelharen zijn epidermiscellen met een levensduur van enkele dagen. De vorming ervan wordt waarschijnlijk
geïnduceerd door het hormoon ethyleen. Door de vorming van wortelharen wordt het
effectieve opnameoppervlak van de wortel vele malen groter. Na de wortelhaarzone
kunnen zich in de zijwortelzone secundaire wortels gaan vormen. Bij sommige gewassen
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kan na verloop van tijd een verkurking van de buitenste laag van de schors gaan optreden. Deze exodermis is bij roos donkerbruin tot zwart gekleurd en kan slechts op enkele
plaatsen water en voeding doorlaten.
Voor de ionenopname is energie nodig, welke geleverd wordt door de wortelademhaling.
Omdat door de actieve opname de ionenconcentraties in de wortelcellen vele malen
hoger zijn dan in het omringende wortelmilieu, en omdat celmembranen semi-permeabel
(permeabel =doorlatend) zijn, kan water via osmose worden opgenomen. Op de plaatsen
waar de endodermis nog niet volledig is ontwikkeld, bijvoorbeeld in de wortelpunt en de
strekkingszone, kan nog wel ongedifferentieerde opname van water en ionen plaatsvinden. Voor een element als Calcium is deze vorm van opname, die vooral wordt bepaald
door de onderdruk in de houtvaten (ontstaan als gevolg van verdamping) erg belangrijk.

4.1.2

Invloed van ondergrondse factoren op de wortelgroei

Een groot aantal factoren heeft direct invloed op groei, strekking en vertakking van
wortels. Een aantal reacties van de wortels op externe factoren zijn functioneel in de zin
dat de stress vervolgens vermindert. De uitspraak 'een plant groeit altijd naar een
beperkende factor toe' geldt dan ook in veel gevallen. Vaak zijn plantenhormonen direct
of indirect betrokken bij de reactie op invloeden van buitenaf. Van de plantenhormonen
spelen een aantal groepen een rol voor de wortelgroei en -vorming:
- auxinen spelen een belangrijke rol bij wortelgroei en de initiatie van de zijwortelvor
ming. Deze auxinen worden getransporteerd door het floëem vanuit de groeipunten
van de spruit waar ze worden aangemaakt en hopen op in de wortel. Concentraties
van 10"9 mol/l kunnen al celstrekking bevorderen. Te hoge auxinenconcentraties
remmen de wortelgroei, direct of indirect via ethyleenvorming.
- cytokininen worden geproduceerd in de worteltoppen; hoge cytokinineconcentraties
remmen de strekking en de vorming van zijwortels. Door het afsnijden van de
worteltop wordt de zijwortelvorming sterk gestimuleerd. Dit effect is dus vergelijkbaar
met het opheffen van de apicale dominantie (leidende rol) van een groeipunt door
toppen. Hierdoor worden de auxinen die het uitlopen van de okselknoppen verhinderen, verwijderd.
- ethyleen wordt vooral onder invloed van stressomstandigheden gevormd, en kan in
lage concentraties ( < 1 mg/l) de wortelstrekking bevorderen. Hoge concentraties
remmen de wortelgroei, maar bevorderen daarentegen wel de dikte en de wortelhaarvorming. Als gevolg van ethyleen kunnen in het schorsweefsel intercellulaire holtes
ontstaan, het zogenaamde aerenchymweefsel. Deze holtes of luchtkanalen kunnen
onder bepaalde omstandigheden verticaal transport van bijvoorbeeld zuurstof mogelijk
maken.

4.1.3

Bodemchemische factoren

Een aantal factoren kunnen invloed hebben op de wortelgroei, en in meer of mindere
mate van belang zijn in de tuinbouw. Onderscheid wordt gemaakt in chemische, fysische en microbiologische factoren. De drie factoren worden in drie subparagrafen
behandeld.
Bodemchemische
factoren:
Mineralen
Met name bij gebrek aan stikstof wordt de wortelgroei sterk gestimuleerd (behalve
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fosfaat hebben de andere elementen nauwelijks invloed) en is de spruitgroei sterk
geremd. Er is sprake van een verlaging van de spruit/wortel-verhouding. De wortels
worden fijner en meer vertakt bij gebrek, en er is een stimulatie van de wortelhaarvorming. Een goed uitziend wortelgestel hoeft dus niet altijd te betekenen dat de groeicondities optimaal zijn! Dit effect in de grond heeft tot gevolg dat een groter volume van de
bodem kan worden 'afgegraasd' op beschikbare stikstof. Een ander effect is dat onder
gebrekkige omstandigheden de wortelgroei juist ook sterk gestimuleerd wordt op plaatsen waar lokaal bemest wordt. De plaatselijke stimulatie van de wortelgroei door bemesting heeft tot gevolg dat bij bemesting in de toplaag het risico door droogtestress toeneemt. Het mechanisme dat de plaatselijke toename in wortelgroei verklaart is mogelijk
als volgt: op plaatsen met lokaal hogere N-concentraties in de wortel is de floëemontlading en de ademhaling hoger. De verhoogde zijwortelvorming is waarschijnlijk het
gevolg van verhoogde auxineconcentraties op deze plaatsen (afkomstig uit floëem).
Zout
Een overmaat aan zouten (hoge EC, hoger dan 2,5-3 mS/s)) in de bodemoplossing heeft
vaak vergelijkbare effecten als droogtestress. De spruit/wortelverhouding kan verlaagd
zijn, waarbij met name de celstrekking van de spruit als gevolg van interne waterstress
geremd kan zijn.
Net als bij droogtestress zijn de abcisinezuurconcentraties (hormoon) in de wortels
hoger. De cytokininevorming is verminderd. Zoutophoping kan optreden bij gebruik van
bijvoorbeeld een slechte kwaliteit gietwater en bij een ongelijke waterverdeling in de
grond of substraat. Soms wordt bewust gebruik gemaakt van zoutstress. In de teelt van
rozen is dit niet het geval, maar bij perkplanten en in de opkweek van vruchtgroentegewassen wordt zoutstress gebruikt als groeiregulatie.
Organische verbindingen
Door de afbraak van organische stof zoals stro, groenbemesting, maar ook door de
afbraak van wortelresten kunnen onder natte omstandigheden fenolen en vetzuren
vrijkomen die de wortelgroei remmen. In sommige organische wortelmedia kan door een
hoge microbiële activiteit stikstof worden vastgelegd waardoor stikstofgebrek kan gaan
optreden.
pH
Bij een pH tussen de 5 en de 7,5 wordt wortelgroei nauwelijks beïnvloed, mits de
voedingselementen beschikbaar zijn. Bij hoge pH kan vrij NH 3 ontstaan en schadelijke
effecten geven (bijvoorbeeld bij gebruik van ureum). Bij lage pH's ( < 5 ) kan de celstrekking geremd zijn. Het element Calcium speelt een rol bij de bescherming tegen lage pH.
Bij lage pH speelt giftigheid van metalen zoals Cu, Ni, Zn, A l , Fe en Mn een rol in sommige gronden. In de hedendaagse rozenteelt spelen deze problemen uiteraard bij een
uitgebalanceerde voeding geen rol van betekenis. In de voeding voor substraatteelt
wordt globaal door het jaar heen circa 1 0 % van de stikstof als ammonium (NH4) gegeven om de pH tussen de 5 en 6 te houden. In venige potgronden wordt hiertoe Dolokal
(CaC0 3 + M g C 0 3 ) meegegeven. Bij teelten in de grond kan afhankelijk van het koolzure
kalkgehalte wel tot 5 0 % NH 4 worden gegeven.

4.1.4

Bodemfysische factoren

Zuurstofvoorziening
Afhankelijk van de omstandigheden, de leeftijd en het gewas wordt 2 5 - 5 0 % van de
gevormde koolhydraten (suikers) uit de fotosynthese naar de wortels getransporteerd. In
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de wortel worden deze suikers gebruikt voor wortelgroei, onderhoudsprocessen en
ionenopname. Rond 5 0 % van deze fotosyntheseproducten wordt verademd en dus weer
verbruikt. De diffusie van gassen verloopt vele duizenden malen sneller in de gasfase
dan in waterfase. Hierdoor kan lokale uitputting en ophoping van gassen plaatsvinden in
substraten met een hoog watergehalte. Poriën in het wortelmedium zijn dan ook belangrijk voor de uitwisseling van gassen. Wanneer rozen gestekt worden op water, blijkt
beluchting van de voedingsoplossing duidelijk positieve effecten te hebben op de wortelvorming en de wortellengte. Door steenwolblokken op andere (6 cm hoge) steenwolblokken te plaatsen, waardoor het luchtgehalte toeneemt van circa 4 tot 2 0 % treedt hetzelfde op (Tabel 25).

Tabel25 -

Effect van beluchting en verhoging luchtgehalte in substraat op beworteling en
wortelporositeit van rozenstek

behandeling

langste wortel/stek
(cm)

aantal wortels/stek

wortelporositeit (%)

voedingsoplossing
belucht

4,0

21

4

voedingsoplossing
onbelucht

2,8

15

9

steenwolblok

3,1

16

7

steenwolblok op
steenwolblok

4,0

20

6

Een stekmedium met een voldoende hoog luchtgehalte is dan ook uiterst belangrijk voor
een ongestoorde wortelontwikkeling. Niet alleen voor de zuurstofvoorziening: C0 2 ophoping kan remmend op de wortelgroei werken bij concentraties van 3-5% (vergelijk
0 , 0 3 % in de buitenlucht.
Een ander gevolg van natte omstandigheden kan een ophoping van ethyleen rond de
wortels zijn, wat een verhoging van de wortelporositeit tot gevolg kan hebben. Door
deze luchtkanaalvorming kan bij sommige planten de zuurstofvoorziening door intern
transport toch plaatsvinden onder zuurstofarme omstandigheden in het wortelmilieu. Bij
de roos lijkt dit echter nauwelijks van belang te zijn, gezien de relatief lage porositeit
(Tabel 25).
Wa tervoorziening
Watergebrek heeft net als zoutstress en nutriëntengebrek een verlaging van de spruit/
wortelverhouding tot gevolg, waardoor per eenheid bladoppervlak in de grond het
beworteld volume zal toenemen. Het plantenhormoon abcisinezuur wordt in de wortels
gevormd onder invloed van vochtstress. Als gevolg van vochtstress treedt een toename
van het aantal wortelharen op.
Omdat de vochtvoorziening ook de beschikbaarheid van ionen kan bepalen, met name
'langzame' ionen zoals fosfaat, is er naast een minimaal luchtgehalte ook een goede
waterbeschikbaarheid nodig voor optimale wortelgroei. Bij substraten met een laag
watervasthoudend vermogen moet dan ook vaker voeding worden gegeven om gebrek
tegen te gaan.
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Bodem dich theid/be wortel ingsvolume
De strekkingsgroei van wortels neemt af bij toenemende indringingsweerstand van de
grond of het substraat. Gewasverschillen in gevoeligheid voor indringing kunnen het
gevolg zijn van genetisch bepaalde verschillen in diameters van de wortels. De diameter
neemt toe als gevolg van de remming van de lengtegroei.
Bij compacte gronden kan de remming groter zijn onder natte dan onder droge omstandigheden, terwijl de indringing dan juist minder kracht vergt. In dit geval kan zuurstofgebrek of ethyleenophoping de oorzaak van de remming van de wortelgroei zijn. Een
vermindering van het bewortelbaar volume heeft eenzelfde effect als bodemverdichting.
Ook als water en voedingsstoffen niet beperkend zijn treedt dit effect op, wat aangeeft
dat hormonale effecten waarschijnlijk ook een rol spelen in dit proces.
Temperatuur
Bij suboptimale temperaturen (zeer lage of hoge waarden) worden wortels korter en
dikker en is de zijwortelvorming sterk geremd. De productie van abcisinezuur neemt toe
en die van cytokininen neemt af. De spruit/wortelverhouding daalt, mogelijk als gevolg
van een verminderde productie van cytokininen.

4.1.5

Microbiële factoren

Rhizosfeer micro-organismen kunnen zowel wortelgroeiremmend als -bevorderend
werken. De remming kan optreden door ziekteverwekkers (pathogenen) of door cyanideproducerende bacteriën, terwijl de groeibevordering vaak berust op auxineproductie of
een antagonistische werking van micro-organismen op pathogenen. Het onderzoek naar
invloed van micro-organismen op wortelgroei is vaak moeilijk omdat de verscheidenheid
in micro-organismen zo groot is. Bovendien kan de ontwikkeling van micro-organismen
afhankelijk zijn van dezelfde externe factoren zoals die voor wortelgroei gelden en door
uitscheiding van wortelexudaten. Hoe belangrijk de rhizosfeer micro-organismen zijn
voor de wortelgroei onder praktijkomstandigheden is dan ook moeilijk aan te geven.

4.1.6

Relatie wortelgroei/spruitgroei

Eigenlijk is het niet juist alleen de wortelgroei van planten in beschouwing te nemen
zonder hierbij de spruitgroei te betrekken. Bij de roos oogsten w e de bovengrondse delen
waarbij de wortels moeten zorgen voor een ongestoorde toevoer van water, mineralen
en hormonen. Wanneer de omstandigheden, zoals in de voorgaande sub-paragrafen
beschreven, optimaal zijn zal in het algemeen een uiterlijk klein, maar hardwerkend
wortelstelsel zich ontwikkelen. Tijdelijk ongunstige omstandigheden waardoor gasuitwisseling of de vocht- en mineralenvoorziening gestoord is kunnen ook grote bovengrondse
gevolgen hebben. Aanpassing van de spruit en wortels kan meestal wel optreden, maar
groeistagnatie zal bijna altijd onvermijdelijk zijn. Over de ontwikkeling van de spruit is
meer te lezen in de hoofdstukken 6 en 7.

4.2

NUTRIËNTEN

4.2.1.

Macro- en micro-elementen

Rozen bestaan globaal voor 75 - 8 5 % uit water. De rest is zogenaamde droge stof. Dit
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gehalte varieert per ras en per onderdeel (stengel, blad). Het grootste deel van de droge
stof bestaat uit organische verbindingen zoals suikers, zetmeel, cellulose. Ongeveer 10
% bestaat uit anorganische stoffen, meestal (voedings-) elementen of nutriënten genoemd. In Tabel 26 staat een overzicht van de gemiddelde samenstelling van de droge
stof van roos. Hoewel deze elementen slechts een klein gedeelte vormen van de samenstelling van de plant, spelen ze een belangrijke rol. De elementen kalium (K), calcium
(Ca), magnesium (Mg), fosfor (P), stikstof (N) en zwavel (S) worden door alle planten in
betrekkelijk grote hoeveelheden opgenomen. Bij roos geldt dit ook voor het element
silicium (Si). Daarom noemen we deze de MACRO-elementen. Van ijzer (Fe), mangaan
(Mn), zink (Zn), borium (B), koper (Cu) en molybdeen (Mo) zijn veel kleinere hoeveelheden nodig. Daarom heten deze de micro-elementen. Al deze genoemde stoffen worden
essentiële elementen (nutriënten) genoemd, want de plant kan niet functioneren zonder
deze elementen. Wanneer één van deze elementen in onvoldoende mate aanwezig is, uit
dat zich in gebreksverschijnselen. Een aantal van deze verschijnselen zijn afgebeeld en
worden beschreven in hoofdstuk 4 . 2 . 4 . Vaak echter is de groei al geremd voordat
gebrekssymptomen zichtbaar zijn.
Naast bovengenoemde kunnen bij analyse van plantmateriaal nog andere elementen
gevonden worden, die door de plant opgenomen zijn. Dat wil echter niet zeggen dat ze
essentieel zijn voor het functioneren van de plant. Natrium (Na) en chloor (Cl) worden
bijvoorbeeld vrijwel altijd aangetroffen. De rol van deze elementen is echter beperkt en
de noodzakelijke hoeveelheden bevinden zich op het niveau van spoorelementen. Van

Tabel26 -

Element
droge stof %

Richtwaarden voor de gemiddelde chemische samensteling van roos. Bron: De
Kreij et al, 1992, met aanpassingen. Gehalten in mmol per kg droge stof,
behalve K-sap, Cu en Mo.

richtwaarde

ge brek

overmaat

23

Stikstof
Kalium
K-sap, mmol/l
Fosfor
Calcium
Magnesium
Zwavel
Natrium
Chloor

1700-2800
580- 900
250- 280
100- 200
250- 4 5 0
90- 160
70- 100
15
22050

<1430
< 460

Ijzer
Mangaan
Zink
Borium
Koper
Molybdeen
Silicium

1,0- 2,7
1,1- 2,7
0,3- 0,8
2,8- 5,6
80 - 2 5 0 * * *
15 - 3 0 * * *
20 - 60

< 0,9**
< 0,5
< 0,25
< 2,0
<50***

<
<
<

65
250
80

* = in oud blad
** = sterk afhankelijk van het ras
* * * = //mol/kg drogestof
56

>5,5**
>9,0*

veel andere elementen (bijvoorbeeld kobalt (Co), vanadium (V)) is (althans voor roos) de
rol onduidelijk of niet bekend, sommige elementen zijn echter snel toxisch), bijvoorbeeld:
nikkel (Ni), chroom (Cr), broom (Br), lithium (Li) en aluminium (Al)). Hoewel deze elementen geen functie voor de plant hebben, of zelfs toxisch kunnen zijn, vindt opname echter
wel in enige mate plaats omdat ze soms in ruime mate in de wortelomgeving aanwezig
zijn. Planten zijn niet altijd in staat opname volledig uit te sluiten. Dit geldt bijvoorbeeld
voor een element als aluminium (Al), dat overigens alleen bij zeer lage pH-waarden ( < 4)
in een voor de plant opneembare vorm aanwezig is. De grens tussen essentieel en
toxisch is vaag, aangezien alle elementen voor de plant toxisch kunnen zijn, indien de
concentratie maar hoog genoeg is.

4.2.2

De opname van nutriënten

De worteltoppen kunnen tot de bandjes van Caspari beschouwd worden als een open
systeem. Water met daarin opgeloste ionen kunnen vrij in- en uitstromen, lonen worden
in de toppen via de waterstroom naar binnen gezogen. Binnen dit open systeem vindt de
eigenlijke opname plaats, door de cellen van de schors. Ook door de cellen van de
opperhuid met de wortelharen vindt opname plaats. Door de celmembraan komen de
ionen binnen. Zoals hierboven geschetst moet alles via de endodermis naar de houtvaten
getransporteerd worden. De epidermis en de schorscellen staan via plasma in verbinding
met de endodermis, zodat transport naar de endodermis mogelijk is.
Over het proces van de opname zijn een aantal theorieën ontwikkeld. Veel is echter nog
onduidelijk. In de cel heerst een hogere concentratie dan daarbuiten. Opname van een
ion betekent vaak verplaatsingen tégen het verloop van de concentratie in; hiervoor is
energie nodig. Hierbij vindt uitwisseling plaats tegen een ander ion, met dezelfde lading
of een gelijktijdige opname van een negatief geladen ion. Dit is een proces dat energie
vraagt. Er is ook een passieve opname, die geen energie vraagt. Op het oppervlak van
de membraan bevinden zich negatief geladen plekken. Kationen (positief geladen ionen)
worden aan deze plekken geadsorbeerd. De binnenzijde van de membraan is meestal
meer negatief geladen dan de buitenzijde. Hierdoor worden kationen als het ware naar
binnen getrokken, ondanks dat dit transport gericht is tegen het concentratieverschil in.
Voor de anionen is deze passieve opname niet van betekenis. Hoe het actieve transport
van ionen door de membraan heen precies verloopt, is nog niet volledig bekend. Een
gangbare theorie is de zogenaamde 'Carrier'-theorie. Carriers zijn eiwitachtige verbindingen, die een tijdelijke binding aangaan met een ion. Zij transporteren het ion door de
membraan en koppelen dit aan de binnenzijde van de membraan weer los.
Carriers kunnen bestemd zijn voor maar een bepaald type ion, bijvoorbeeld kalium.
Hierop berust de selectiviteit van de opname. Hierdoor kan de samenstelling van de
plant behoorlijk afwijken van de samenstelling van de voedingsoplossing. Er bestaat
echter waarschijnlijk de mogelijkheid dat ionen die aan elkaar verwant zijn, zoals kalium
en natrium, door dezelfde carrier getransporteerd worden. Hierop berust het verschijnsel
'antagonisme', of tegenwerking. Indien bijvoorbeeld veel kalium in verhouding tot calcium aanwezig is, kan de plaats van calcium aan de calcium-carrier ingenomen worden
door kalium-ionen, waardoor er calcium-tekorten kunnen ontstaan.
De snelheid waarmee ionen opgenomen worden is afhankelijk van de concentratie in de
buitenoplossing. Naarmate meer aanwezig is wordt meer opgenomen. Voor bepaalde
ionen is dit gebonden aan een maximum, voor andere niet. Stikstof wordt tot een
bepaald niveau opgenomen. De opname wordt vanaf een bepaalde concentratie door
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zichzelf geremd, er treedt verzadiging op. Borium bijvoorbeeld wordt niet geremd.
Naarmate meer aanwezig is gaat de opname door, tot de plant zichzelf vergiftigd heeft.
Is een ion eenmaal gearriveerd binnen de celmembraan, het celplasma, dan kan het via
het plasma van cel tot cel gaan. De ionen worden dan niet gehinderd door de bandjes
van Caspari en kunnen zo de endodermis passeren om in de xyleemvaten te belanden.
Vandaar vindt transport plaats, hetzij via worteldruk, hetzij via de transpiratiestroom. In
principe worden alle voedingselementen eerst naar de verdampende delen (de bladeren)
van de plant getransporteerd, omdat de houtvaten daar vooral aanwezig zijn en de
onderdruk het grootste is. Vanuit de bladeren kunnen de voedingselementen dan verder
worden verdeeld. Via de zeefvaten worden voedingselementen te zamen met door de
bladeren geproduceerde assimilaten getransporteerd naar niet of weinig verdampende
plantendelen zoals groeipunten, knoppen, vruchten, maar ook wortelpunten. Echter niet
alle elementen komen in de zeefvaten terecht. Calcium bijvoorbeeld wordt nadat het met
de houtvatenstroom in het blad terecht gekomen is, vastgelegd en kan niet of nauwelijks
verder getransporteerd worden. Dit geldt ook voor Borium. Daarom bijvoorbeeld zijn
groeipunten voor de voorziening van calcium volledig afhankelijk van de worteldruk.
Door de worteldruk vindt er namelijk transport plaats, niet alleen naar de bladeren, maar
ook naar niet verdampende plantendelen. De plantendelen die weinig verdampen hebben
daarom altijd lage gehalten aan deze elementen, bijvoorbeeld de knop van de roos of
jonge scheuten.
Mobiele en immobiele elementen
Sommige voedingselementen kunnen gemakkelijk van het ene plantendeel naar het
andere getransporteerd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als er ergens in de plant
tekort ontstaat. Vooral het oude blad fungeert dan als voorraad waaruit geput kan
worden. Een bekend voorbeeld is magnesiumgebrek bij tomaat. Als het wortelstelsel in
bepaalde perioden minder goed functioneert, kan er onvoldoende Mg opgenomen worden voor de behoefte van de plant. Er wordt dan Mg uit het oude blad naar de jonge
bladeren getransporteerd. Het gevolg is dat er in het oude blad Mg-gebrek ontstaat.
Elementen die gemakkelijk verplaatst kunnen worden noemen w e mobiele elementen.
Voorbeelden zijn: kalium, magnesium, stikstof en fosfor. Andere elementen kunnen
moeilijk verplaatst worden. Dit zijn de immobiele elementen. Voorbeelden hiervan zijn
Ca, B en Fe. Gebrek aan een immobiel element uit zich altijd het eerst in het jonge blad.
Bij mobiele elementen is het gebrek meestal in het oude blad al te zien terwijl de kop van
de plant nog gezond is.
Verdamping en mineralenhuishouding
In het voorgaande is uitgelegd dat watertransport en verdeling van een deel van de
mineralen sterk aan elkaar gekoppeld zijn. Voor een optimale voeding van de plant is
daarom een uitgebalanceerde voedingsoplossing een vereiste, maar zeker ook een goede
klimaatbeheersing. Te sterke verdamping kan ophoping van mineralen in het verdampende blad veroorzaken en tekorten in groeipunten. Onvoldoende verdamping geeft echter
net zo goed problemen, doordat er dan onvoldoende aanvoer van bepaalde mineralen
naar de bladeren is.

4.2.3

De functie van afzonderlijke nutriënten

Stikstof (N)
Stikstof is veruit het belangrijkste voedingselement als het gaat om het aantal deeltjes
(mol) dat wordt opgenomen. Uitgedrukt in gewicht (g) is het een lager getal omdat het
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een licht element is. Stikstof is een onmisbaar bestanddeel van alle aminozuren. Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten (zoals het DNA = de chromosomen; het erfelijk
materiaal), enzymen, vitamines en vooral chlorofyl (bladgroen). Stikstof kan op twee
manieren opgenomen worden, namelijk als nitraat (N0 3 ) en als ammonium (NH 4 ). In de
plant wordt alle nitraat eerst omgezet in ammonium, om in de aminozuren te kunnen
worden ingebouwd. Een gedeelte van het nitraat wordt in de plant gebruikt om de
osmotische waarde van het celvocht te reguleren. Als essentiële bouwsteen voor eiwitten is stikstof daarom belangrijk voor de groei van de plant. Stikstoftekort geeft aanvankelijk groeiremming, en aangezien allerlei belangrijke eiwitten ontbreken functioneert
de plant als geheel minder en is daardoor vatbaarder voor allerlei ziekten en plagen.
Stikstof wordt door de houtvaten getransporteerd naar de bladeren, daar via stofwisselingsprocessen omgezet in organische verbindingen (aminozuren) en vervolgens verder
gedistribueerd over de andere plantendelen, bijvoorbeeld ook terug naar de wortel. Via
eiwitafbraak (bijvoorbeeld chlorofyl in oud blad) komt stikstof weer beschikbaar en kan
zo door de plant worden hergebruikt. Stikstof is in de plant gemakkelijk her te verdelen,
bij dreigend gebrek zal daarom eerst stikstof uit oude plantendelen worden gehaald.
Kalium (K)
Het element kalium wordt niet in het plantmateriaal zelf (de droge stof) ingebouwd maar
is voor nagenoeg 1 0 0 % in oplossing. Het overgrote deel is aanwezig in de vacuole van
cellen en heeft als primaire functie het tot standbrengen van een osmotische waarde van
het celvocht en is daarom verantwoordelijk voor de turgor van cellen. Kalium vervult een
essentiële rol bij het regelen van de celspanning in de sluitcellen van de huidmondjes,
waardoor ook wel gezegd wordt dat kalium belangrijk is voor de vochthuishouding van
de plant. Samen met calcium speelt kalium een belangrijke rol bij de permeabiliteit
(doorlaatbaarheid) van de celmembranen. Zonder kalium in het celvocht kunnen vele
enzymreacties in de stofwisselingskringlopen niet verlopen.
Kalium wordt wel omschreven als het element voor de kwaliteit, dit heeft vooral te
maken met het effect op de celstevigheid (osmotische waarde, turgor, membraanstabiliteit). Een tekort zal zich dan ook allereerst uiten in een slapper gewas of product. Bij
veel gewassen (vruchtgroenten, anjer) is dit effect duidelijk aanwezig. Bij roos is in het
onderzoek echter niet duidelijk naar voren gekomen dat een tekort aan kalium invloed
heeft op de takkwaliteit. Net als stikstofgebrek uit kaliumgebrek zich het eerst in de
oudste plantendelen, waaruit het kalium herverdeeld wordt naar jong blad.
Fosfor (P)
Fosfor is een essentieel bestanddeel van een aantal eiwitten, zoals DNA (het erfelijk
materiaal) en in ATP (stoffen die zorgen voor energieoverdracht, zodat stofwisselingsreacties kunnen verlopen). Een aantal enzymen bevat eveneens P. Ook fosfaat is zeer
mobiel in de plant, daarom is een tekort aan fosfaat niet direct desastreus omdat uit
oude plantendelen fosfaat wordt geremobiliseerd. Er treedt dan eerst groeiremming op.
In een volgende fase kunnen bepaalde reacties niet meer goed verlopen en wordt ook de
ontwikkeling van de plant gestoord, met als gevolg verminderde scheutgroei, bloemontwikkeling en kleinere bladeren.
Een veelgehoorde opmerking is dat fosfaat de wortelontwikkeling zou stimuleren. Dit is
een misverstand, weliswaar is voor wortelgroei fosfaat nodig, maar dit geldt in feite voor
alle voedingselementen. Het is eerder zo dat bij een laag P-niveau in het wortelmilieu de
wortelvorming wordt gestimuleerd doordat de plant 'op zoek' gaat naar fosfaat.
Magnesium (Mg)
Magnesium is voor het overgrote deel aanwezig in het chlorofyl. Zonder magnesium is
chlorofyl inactief. Verder is dit element nodig bij een aantal enzymfuncties. Magnesium
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is in de plant mobiel. Bij gebrek wordt chlorofyl in de oude bladeren afgebroken en
magnesium wordt naar de jonge delen vervoerd. Vandaar dat Mg-gebrek het eerst in de
oude bladeren, maar meestal niet in de alleroudste, zichtbaar is. Aan de alleroudste bladeren kan het kennelijk niet onttrokken worden; het is te vast ingebouwd in de organische stof.
Uit proeven met roos bleek dat een relatief hoog niveau aan magenesium nodig voor
voldoende groei. Hoewel geen gebreksverschijnselen gevonden werden bleek de productie te stijgen door meer magenesium te geven.
Calcium (Ca)
Calcium wordt als Ca-ion opgenomen, bijna alleen door de worteltoppen. Calcium wordt
in de plant slecht verdeeld. Het wordt vrijwel alleen door het xyleem vervoerd en niet
door het floëem. Om toch voldoende calcium naar jonge, niet verdampende delen te
krijgen moet tijdens de niet verdampende periode (nacht), de worteldruk voldoende hoog
zijn. Calcium wordt gebruikt voor de opbouw van membranen en celwanden. In de plant
is een groot deel van de calcium in gebonden vorm aanwezig; een klein deel is vrij Ca.
Gebrek in het blad ontstaat bij extreem lage verdamping door bijvoorbeeld hoge luchtvochtigheid. Verder ontstaat Ca-gebrek op de plaatsen met een geringe xyleemaanvoer,
zoals jonge scheuten. Bij gebrek sterven jonge bladeren en groeipunten af. Verder is het
gewas gevoeliger voor schimmelziekten. Bij roos kan hierdoor taksterfte optreden.
Ca-gebrek kan ook ontstaan door een te hoog NH 4 - of K-gehalte, of een te hoge EC in de
voedingsoplossing.
Zwavel (S)
De plant neemt zwavel op als S0 4 . Het wordt niet gemakkelijk getransporteerd. Zwavel
is nodig in bepaalde aminozuren en is zodoende onmisbaar voor de opbouw van bepaalde eiwitten. Zwavelgebrek is nauwelijks bekend uit de praktijk. Het treedt op indien geen
sulfaathoudende meststoffen worden gebruikt en ook via het gietwater geen sulfaat
wordt aangevoerd. Het lijkt op N-gebrek, maar S-gebrek komt vooral voor in de jonge
bladeren, omdat S niet snel naar de jonge delen wordt vervoerd.
Silicium (Si)
Silicium vormt een buitenbeentje in de rij van nutriënten. Het is namelijk geen essentieel
element, de plant kan zich ook goed ontwikkelen zonder silicium. Het blijkt echter dat de
plant wel voordelen heeft van de opname van Si. Silicium wordt passief opgenomen in
de vorm van kiezelzuur en getransporteerd met de verdampingsstroom naar de bladeren.
Daar wordt het afgezet tussen de celwanden, voornamelijk aan de opperhuid. Bij veel
gewassen (granen, komkommer) is aangetoond dat het de weerstand tegen ziekten
(meeldauw) en plagen (insecten en mijtschade) verhoogt. Bij roos is dit tot nu toe niet
aangetoond. Wel neemt roos aanzienlijke hoeveelheden silicium op en is uit praktijkproeven gebleken dat de productie door Si wordt verhoogd.
IJzer (Fe)
Dit element heeft vooral als functie te fungeren als donor of acceptor voor elektronen bij
allerlei chemische reacties waarbij elektronenoverdracht plaatsvindt. Ook is ijzer nodig in
bepaalde enzymen.
IJzer is in de plant in neergeslagen vorm en als vrij Fe aanwezig. Bij gewasanalyse op
basis van droog materiaal wordt totaal-Fe bepaald. Dit zegt helaas weinig over de hoeveelheid vrij Fe en deze laatste vorm bepaalt of er voldoende ijzer in de plant is. IJzer
wordt slecht in de plant getransporteerd, vandaar dat Fe-gebrek altijd in de jongste
bladeren voorkomt. Fe-gebrek is zonder twijfel het meest voorkomende gebrek. Het
komt vooral voor bij hoge pH in het wortelmilieu: de grote concentratie HC0 3 bemoeilijkt
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de Fe-opname bij slechte wortelontwikkeling als gevolg van te nat of te koude grond of
substraat. Ook te hoge Zn- of Mn-concentraties bemoeilijken de Fe-opname.
Mangaan (Mn)
Mangaan wordt als Mn-ion opgenomen. Het is nodig voor enzymen, vooral een aantal
enzymen die een sleutelrol vormen bij de fotosynthese. Het wordt slecht in de plant
getransporteerd, maar niet zo slecht als Fe. Vandaar dat Mn-gebrek in de jonge delen
van de plant, maar niet in de allerjongste delen voorkomt. Er treedt dan een chlorose op
tussen de nerven; de hoofdnerf en de grote zijnerven blijven groen. Gebrek treedt op bij
hoge pH van de grond. Overmaat komt ook veelvuldig voor; dit is zeer sterk gewas- en
rasafhankelijk. In eerste instantie ontstaat chlorose en later slaat in de wat oudere
bladeren M n 0 2 neer; dit is zichtbaar als paars-roodachtige stipjes in het bladweefsel.
Mangaanovermaat kan een ijzergebrek induceren: in de jonge bladeren ontstaat dan
chlorose.
Mangaanovermaat treedt bijvoorbeeld op na het stomen van bepaalde klei- en zavelgronden. Er is dan zoveel Mn beschikbaar in de bodemoplossing dat dit in grote hoeveelheden door de plant wordt opgenomen.
Koper (Cu)
Koper wordt als Cu-ion opgenomen. Het komt echter veel voor in complexe vorm,
gebonden aan organische moleculen (chelaten). Koper is nodig voor een aantal enzymfuncties, waarbij die voor ademhaling en voor de lignine (houtstof) vorming de belangrijkste zijn. Koper is immobiel in de plant. Het gebrek heeft als kenmerk: een verstoring
van de knopvorming en bloei, waardoor afwijkende knoppen gevormd worden. Ook
wordt afsterving van groeipunten genoemd in de literatuur en chlorose, gevolgd door
nectrotische vlekken in het blad. De kleur van het gewas is vaal. Over koperovermaat is
weinig bekend, maar zou zich vooral uiten in afsterving van de wortels.
Zink (Zn)
Zink wordt als Zn-ion opgenomen. Ook zink is een essentieel onderdeel van bepaalde
enzymen, vooral die welke verantwoordelijk zijn voor celstrekking van stengels en (blad)
stelen. Zn-gebrek kan ontstaan door P-overmaat en door een laag Zn-gehalte in de voedingsoplossing. Er ontstaat een stugge groei, korte internodiën, een afwijkende kleur,
een bossig uiterlijk en een afwijkende bladvorm.
Zinkovermaat geeft groeiremming en vaak opvallende nerven, die soms paars zijn verkleurd. Vooral chlorose in jong blad ontstaat door ijzergebrek. Zinkovermaat kan voorkomen bij drupplaatsen van gegalvaniseerde buizen of als bij de opvang van regenwater
veel Zn uit gegalvaniseerde dakgoten vrijkomt.

Borium (B)
Borium wordt opgenomen als B(OH)4 en als H 3 B0 3 . Het is nodig voor het transport van
koolhydraten (suikers) naar cellen. Het schijnt ook een rol te spelen in de stabiliteit van
de celwand.
B-gebrek uit zich in een slechte wortelontwikkeling en afstervende groeipunten. Bij een
licht gebrek is het gewas wat slap en ontstaat soms enige chlorose, vooral aan de
oudere delen. Later ontstaat verwelking; vruchten en bladeren worden misvormd.
De boriumopname bij roos verloopt gemakkelijk, met sterke ophoping van borium in de
(oudere) bladeren. Boriumovermaat bij roos komt veelvuldig voor, met name bij sommige
cultivars en in combinatie met bepaalde onderstammen wordt de bladrand van oude
bladeren chlorotisch en later necrotisch. Deze vlekken drogen papierachtig in. Het beeld
verplaatst zich van beneden naar boven.
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Molybdeen (Mo)
De plant neemt molybdeen op als Mo0 4 -ion. Van Mo is de functie bekend in twee
enzymsystemen, die de omzetting van N 0 3 in NH 4 in de plant reguleren. Gebrek uit zich
in chlorose van de oude bladeren, vooral tussen de nerven. Ondanks hardnekkige verhalen uit de praktijk is de rol van Mo bij roos onduidelijk, in proeven kon Mo-gebrek niet
worden opgewekt.

4.2.4

Gebrek- en overmaatverschijnselen

Er is in de loop van de jaren veel onderzoek gedaan naar de optimale minerale samenstelling van roos. Dit was niet eenvoudig, het gehalte aan mineralen is namelijk zeer
variabel. Het hangt af van het stadium waarin de plant zich bevindt, van de omstandigheden waaronder de plant gegroeid is (soort water, onderstam, substraat), en is bovendien per cultivar nogal verschillend. Bovendien zijn de mineralen niet gelijk over de
gehele plant verdeeld. Naarmate het blad ouder wordt veranderen de onderlinge verhoudingen sterk. Deze verdeling heeft voor een belangrijk deel te maken met het interne
transport.
De symptomen van gebrek en overmaat zijn niet altijd even duidelijk en worden in de
literatuur niet eenduidig omschreven. Door bovengenoemde factoren (cultivar, groeiomstandigheden e t c ) , maar ook door effecten van aanbod (lanzaam opgebouwd gebrek,
of acuut) kunnen de symptomen afwijken van een algemene beschrijving.
Bij alle nutriënten kan een gebrek veroorzaakt zijn door een absoluut tekort in het wortelmilieu. Bij sommige elementen kan een gebrek daarnaast ook ontstaan in samenhang
met andere factoren. Hoge concentraties van het ene element kan de opname van het
andere element tegengaan, dit heet antagonisme. Andere factoren zijn bodemtemperatuur en pH. Deze laatste factor kan de oorzaak zijn dat een nutriënt niet in een beschikbare vorm aanwezig is. Tenslotte kan de plant zelf de oorzaak zijn van een gebrek.
Bijvoorbeeld door een slechte wortelontwikkeling kan de plant onvoldoende capaciteit
hebben voor de opname. Of door een sterke verdamping is de interne verdeling onevenwichtig. Dit alles maakt dat het lastig is om op basis van de symptomen alleen vast te
stellen of en hoe de bemesting moet worden aangepast. Allereerst zal moeten worden
achterhaald wat de oorzaak precies is van het gebrek.
Hierna wordt van alle elementen kort beschreven wat de belangrijkste kenmerken zijn
van gebrek en overmaat. Van de meest voorkomende gebreksverschijnselen zijn kleurenfoto's opgenomen.
Stikstofgebrek
De groei neemt af. De bladeren worden aanvankelijk lichtgroen, te beginnen met het
oudere blad. Het blad wordt kleiner, met korte afstand tussen internodiën en korte
stelen. De bloemen zijn duidelijk lichter gekleurd.
Stikstofovermaat
Dit komt in feite niet voor, net als overmaat van de meeste hoofdelementen niet specifiek is. Een hoge concentratie stikstof en andere hoofdelementen geeft een hoge EC en
kan worden omschreven als zoutstress. Daarnaast kan door een onevenwichtige ionensamenstelling de opname van andere elmenten negatief worden beïnvloed.
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Foto 1- Gezondescheut enscheutmet
kaliumgebrek.Opvallendisdelichte
bladkleur enfletsebloemen

Foto4- Calciumgebrekaanuitgegroeide
vijfbladeren,in verschillendestadia

Foto 2- Topblaadjevaneenvolgroeid
vijfbladmetmagnesiumgebrek

Foto5-Zinkgebrekaanvolwassen scheut
(I),vergelekenmetgezondescheut.
Opvallendisnaast delichte bladerende
fletsebloemkleur

Foto3-Zwavelgebrek,zich uitendineen
lichte bladkleur enfletsebloemen

Foto 6-Zinkovermaataanjonge plantop
watercultuur. Deeerstescheutisnogwel
goedontwikkeld

Foto 7-Ijzergebrek ineen
vergevorderdstadium

Foto 10-Boriumgebrek (I)aanvolwassen
scheut,zichtbaar aanmisvorming petalen
(Foto:J. BijdeVaate,Substratus)

Foto 8-Mangaangebrek

Foto 11- Vijfbladvangriffelhoutmet
symptomen vanBoriumovermaat

Foto 9- Onderstevijfbladeren vaneen
volwassenscheut, metmangaanovermaat
(I)engezondblad

Foto 12 -Bacteriën veroorzakenslappe
nekken, bloemen enslapblad

Fosfaatgebrek
Afnemende groei, met kleine bladeren en kleinere scheuten. De bladeren verkleuren
donkergroen, bij sommige cultivars is een purperverkleuring aan de onderkant van de
hoofdnerf van jonge bladeren te zien. Deze verkleuring moet niet worden verward met
de verkleuring van jong blad van sommige 'rode' cultivars.
Fosfaatovermaat
Onbekend fenomeen, wellicht dat door hoog Pde opname en mobiliteit van Fe en Zn
in de plant wordt beperkt.
Kaliumgebrek (Foto 1 )
Afnemende groei en kortere stelen. In een verder gevorderd stadium ook verdroging van
knoppen en bloemblaadjes en in sommige gevallen necrose aan de randen en bladpunten
van oudere bladeren.
Kaliumo vermaa t
Zie stikstofovermaat.
Magnesiumgebrek (Foto 2)
Verschijnselen komen niet voor aan oogstbare stelen, maar altijd in het blad aan het
oude hout. In oud blad komt langs de rand van het blad een band voor met licht vlekkerig, grijswitachtig verkleurd bladmoes tussen de nerven (hoefijzervorm). De nerf blijft
groen. Het komt meer voor in de winter dan in de zomer.
Magnesiumovermaa t
Zie stikstofovermaat.
Zwavelgebrek (Foto 3)
De bladeren worden vaalgroen, soms geelachtig van kleur, voornamelijk aan de jonge
scheuten. De bloemkleur is beduidend fletser.
Zwa velo vermaat
Zie stikstofovermaat.
Calciumgebrek (Foto 4)
Afsterven van wortels. De afwijkingen aan de bladeren komen nooit voor in de top van
de stelen, maar aan de wat oudere bladeren aan stelen, die bijna oogstrijp zijn. Aan de
rand en de punt van deze wat oudere bladeren ontstaan vlekken. De punt en de rand
worden stug, buigen wat naar omlaag en het glimmende uiterlijk wordt dof grijs-groen.
Brosse en misvormde bloemblaadjes. Necrose in de kroonbladeren ('randjes') van rode
cultivars wordt ook in verband gebracht met calciumgebrek. Verhoogde gevoeligheid
voor Botrytis.
Calcium o vermaat
Zie stikstofovermaat.
Zinkgebrek (Foto 5)
De eerste symptomen uiten zich als chlorose in alle bladeren van jonge scheuten. De
internodiën worden korter, in een verder stadium vertoont de plant een bossige groei en
kan ook het groeipunt afsterven. Soms worden bladeren met een andere vorm (spitser,
'brandnetelachtig') gevonden.
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Zinkovermaat (Foto 6)
Zink-overmaat induceert ijzer-gebrek. Daarnaast vormen zich glazige vlekken in oude
bladeren langs de middennerf en andere nerven in het blad. Deze vlekken zijn transparant als ze tegen het licht worden gehouden. De transparante oppervlakken blijven
lichtgroen, terwijl de rest van het blad eerst geel en later bruin kleurt. Daarna valt het
blad af. Vaak is de punt van het blad bruin, in het midden geel met lichtgroen transparante stukken, terwijl de basis van het blad lichtgroen is. Na een volledige verbruining
valt het blad af.
Ijzergebrek (Foto 7)
Chlorose (vergeling) tussen de nerven in jong blad. In het begin is de nerf nog groen,
maar deze wordt later ook geel. De chlorose is reeds aanwezig in een zeer jong stadium,
waardoor uitgroeiende scheuten van rode cultivars roze gekleurd zijn in plaats van dieprood. In een ernstig stadium ontstaan er necrotische vlekken (afsterving) in het blad.
Uzerovermaat
Onbekend. Bij andere gewassen is toxiciteit bekend van bepaalde chelaten.
Mangaangebrek (Foto 8)
Chlorose in jong blad van uitgroeiende scheuten, sterk lijkend op Fe-gebrek, echter wat
meer vlekkerig en in iets ouder blad. Een verschil met Fe-gebrek is, dat bij Mn-gebrek er
langs de nerf nog een gedeelte groen blijft. Het verschil tussen Fe- en Mn-gebrek is
echter soms moeilijk, omdat in verdere stadia de gehele scheut chlorotisch wordt.
Mangaanovermaat (Foto 9)
Kleine zwarte puntjes aan de oude, volgroeide, meest verdampende bladeren, zwarte
necrotische vlakken in het hout en een slechtere groei van de hoofdscheut. Tegelijkerijd
kan in de top van de plant ijzergebrek zichtbaar zijn (Fe/Mn-interactie). Sterke vergeling
van het blad op het griffelhout. Het onderste blad van de jonge scheuten verkleurt eveneens, maar in geringere mate en vertoont bij nadere beschouwing kleine necrotische
stippen en valt gemakkelijk af. De groei en de scheutvorming zijn onvoldoende en in
ernstige gevallen vertonen zich op het hout paarsbruine stippen of vlekken.
Boriumgebrek (Foto 10)
Korte en hobbelige bloemblaadjes met verfrommelde randen. Kleine misvormde, korte,
lepelvormig naar onder gebogen, dikke bladeren, die door gebrek aan elasticiteit (bros)
makkelijk breken. In een verder gevorderd stadium sterft het groeipunt 'in de top' af. Er
gaan zijtakken uitgroeien en er ontstaat een zogenoemde 'bezemstructuur'.
Boriumovermaat (Foto 1 1 )
Van oude bladeren worden de 'tanden' bruin en zwart. De rest van het blad blijft groen.
In een later stadium verbrandt de rand van het blad. De bladeren vallen van de plant en
de middennerf blijft aan de plant zitten.
Kopergebrek
De jongste blaadjes zijn klein en chlorotisch aan de punten. Later ontstaat chlorose
tussen de nerven. Als het ernstig wordt, wordt het blad perkamentachtig geel/wit van
kleur. In een verder stadium sterft het groeipunt af. De zijscheuten ontwikkelen zich,
maar blijven klein.
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Koperovermaat
In jong blad een lichtrode kleur, die later over gaat in chlorose tussen de nerf. Er ontstaat Fe-gebrek.
Molybdeengebrek
In de literatuur worden geen duidelijke symptomen beschreven. In eigen onderzoek kon
geen Mo-gebrek worden opgewekt.
Molybdeeno vermaa t
Onbekend.

4.3

TEELT IN DE GROND

4.3.1

Voorbereiding bij de teelt

Grondsoort
Rozen kunnen op verschillende grondsoorten worden geteeld; zowel klei-, veen- en zandgronden kunnen geschikt zijn. Er zijn een paar belangrijke eisen waar de grond aan moet
voldoen. Een voor de teelt van roos geschikte bodem heeft de volgende eigenschappen:
- goede homogene stabiele structuur;
- goede doorlatendheid;
- homogeen opgebouwd bodemprofiel;
- goede ontwatering en een constant grondwaterpeil.
Een goede structuur is van belang voor een optimale lucht-waterhuishouding. Onder een
goede structuur wordt verstaan een grond met voldoende grote (macro-) en kleine
(micro)poriën, een goede onderlinge samenhang van de bodemdeeltjes, die zo min mogelijk wordt verstoord door grondbewerking, of beregening. De grotere (macro)poriën
zorgen ervoor dat bij een watergift het water snel wordt getransporteerd in de bodem.
De microporiën zijn nodig om voldoende vocht te kunnen vasthouden in het bodemprofiel. De onderlinge verdeling van micro- en macroporiën moet echter zodanig zijn dat in
natte toestand ook voldoende lucht in het profiel aanwezig is.
Een goede doorlatendheid is uitermate belangrijk om bij grote watergiften het water snel
te kunnen afvoeren naar de ondergrond. Stagnerend water in een profiel tijdens de teelt
geeft wortelafsterving door zuurstofgebrek. Bovendien functioneert het bodemleven niet
optimaal en kan er reductie van chemische verbindingen optreden (bijvoorbeeld van
mangaan, ijzer), met schadelijke gevolgen voor het gewas.
Met een homogeen bodemprofiel wordt bedoeld dat er geen storende lagen voorkomen.
Storende lagen, bijvoorbeeld lagen met zwaardere klei dan de rest van het profiel, geven
een verstoorde doorlatendheid en vooral ook beworteling.
Het grondwaterpeil moet absoluut constant zijn. Wisselingen in grondwaterstand veroorzaken wortelafsterving. Bij lagere grondwaterstanden gaan wortels dieper de grond in.
Stijgt vervolgens de grondwaterstand, dan sterven deze wortels af.
Klei- en zavelgronden
De ervaring leert dat kleigronden, indien ze bovengenoemde eigenschappen bezitten, de
beste resultaten opleveren. De meest geschikte gronden hebben een aflopend bodemprofiel, dat wil zeggen dat naar onderen toe de grond steeds lichter wordt. Naast bovengenoemde eisen moet de grond een voldoende hoog gehalte aan koolzure kalk (CaC0 3 )
hebben ( > 1 % ) . Gronden met een te hoog gehalte aan CaC0 3 ( > 2,5 %) kunnen proble65

men geven met sterke chlorose. De bemesting client dan te worden aangepast (zie
paragraaf 4.3.2). Klei- en zavelgronden moeten voldoende organische stof bevatten (zie
paragraaf 4.3.2). Naarmate de grond lichter is, is de bovengrond bij een langer durende
rozenteelt gevoelig voor dichtslaan. Dit kan worden tegengegaan door in de bovengrond
grof organisch materiaal licht in te werken.
De teelt op zware kleigronden is in principe ook mogelijk maar vereist zorgvuldig omgaan
met de structuur. Vooral bij de bouw van een nieuwe kas, of andere werkzaamheden
waar zwaar materieel gebruikt wordt, kan de stuctuur volledig verloren gaan. Om de
structuur te verbeteren of in stand te houden dient dan grof organisch materiaal (bolsterturf, vezelturf, gecomposteerde boomschors) te worden doorgewerkt.
Veengronden
De teelt in veengrond is goed mogelijk, maar er moet een goedwerkend drainagesysteem
zijn. Vrijwel alle veengronden bevinden zich in gebieden met een hoge grondwaterstand,
waardoor onderbemaling noodzakelijk is. Veengronden houden gemakkelijk veel water
vast. Problemen met zuurstofgebrek door een te grote watergift kunnen daardoor gemakkelijk optreden. Vooral in de wintermaanden blijft de grond lang nat en dient men
zorgvuldig om te gaan met watergeven. In sommige gevallen kunnen veengronden een
vrij lage pH hebben. Bekalking is dan noodzakelijk. Men moet hier echter voorzichtig
mee omgaan, daar een te forse bekalking de vertering van het veen versnelt en problemen geeft met de structuur. Een gehalte aan CaC0 3 van 0,3 à 0,4 % is voldoende.
Zandgronden
De teelt van rozen kwam op de zandgronden niet zo veel voor. In de nieuwe teeltgebieden Klazienaveen en Limburg wordt soms een teelt in een zandgrond aangetroffen. Bij
deze gronden is de organische stof-voorziening uiterst belangrijk. Het vochthoudend
vermogen is van nature gering en de doorlatendheid kan in sommig zandgronden ook
een probleem geven. Verder zijn de zandgronden arm aan mineralen. Door een juiste
keuze van organische bemesting kan het bodemprofiel geschikt worden gemaakt voor
rozenteelt. Het CaC0 3 - gehalte dient minimaal 0,2 % te bedragen. Bij de dilluviale zandgronden (Oost- en Zuid- Nederland) kan dit te laag zijn en is extra bekalking meestal
noodzakelijk.
Drainage
Gestreefd moet worden naar een constante grondwaterspiegel. Minimaal is een grondwaterstand van 70 cm vereist, liever echter 90 c m . Drainage is in die gevallen noodzakelijk. De drainafstand is vrijwel standaard één drainslang per 3,20 m. Aangezien
door het verbod op methylbromide en schoner oppervlaktewater, intensieve doorpoeling
niet meer noodzakelijk is, kan de drainafstand bij goed doorlatende grond ook naar 4 à 5
m. Vanwege de wetgeving op milieugebied is een gesloten drainagesysteem met onderbemaling aan te bevelen. Bovendien hebben percelen gelegen in het westen van Nederland, zoals in veel poldergebieden, te maken met een wisselende sloot- en grondwaterstand, bijvoorbeeld door regenval of sterke vochtonttrekking door de gewassen in de
zomer, maar ook door bijvoorbeeld een afgesproken zomer-/winterpeil- regime. Voor de
teelt is dit ongewenst en is onderbemaling op 80 à 90 cm aan te bevelen. Om ongewenste kwel en/of inzijging te voorkomen kan het gewenst zijn het uitmaalniveau 1 0 - 2 0
cm hoger te stellen dan het drainageniveau.
Grondbe werking
Grondbewerking voor het planten moet eigenlijk zo min mogelijk worden gedaan, omdat
het meestal de structuur niet ten goede komt. Voor het doorwerken van organische stof
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is het echter noodzakelijk, ook voor het homogeniseren van de grond na een voorafgaande teelt. Spitten, bij kleigrond met een verkruimelrol, is de enige aan te bevelen
bewerking. De grond wordt zo tot ca. 3 0 cm losgemaakt. Voorkomen moet worden dat
de grond te fijn wordt. Fresen is daarom niet gewenst.
Indien geconstateerd wordt dat zich in het profiel storende lagen bevinden, is het gewenst een diepe grondbewerking te laten uitvoeren. In een kas kan diepspitten tot
maximaal 4 0 à 45 cm. Loswoelen, dus breken van de laag kan tot maximaal 50 cm
diepte. Als de storende lagen zich op grotere diepten bevinden, zijn er in een kas met de
beschikbare machines geen mogelijkheden meer. Voor nieuwbouw is diepploegen een
mogelijkheid, dit kan tot circa 80 c m . In alle gevallen is na een diepe grondbewerking
licht spitten en egaliseren van de toplaag noodzakelijk.

4 . 3 . 2 . Organische stofvoorziening en voorraadbemesting
Voor de teelt van rozen is een goede organische stofvoorziening van groot belang.
Organische meststoffen verhogen bij regelmatige toediening het gehalte aan organische
stof in de grond. Dit gehalte is medebepalend voor de structuur van de grond. Een
regelmatige organische bemesting zal doorgaans de vochthoudendheid van de grond
verhogen, en de gevoeligheid voor het dichtslaan van de toplaag (verslemping) verminderen. Verder heeft organische bemesting invloed op de chemische bodemvruchtbaarheid. Organische bemesting verhoogt ook het bodemleven in de grond.
Bij de vertering van organisch materiaal komt C 0 2 vrij. Speciaal onder glas kan dit van
betekenis zijn, omdat deze C 0 2 aanzienlijk kan bijdragen in de verhoging van het C0 2 gehalte van de kaslucht.
De Mestwet
Het gebruik van dierlijke meststoffen is sinds 1986 geregeld in het'Besluit gebruik
dierlijke mest'. Per ha ( 1 0 . 0 0 0 m2) mag jaarlijks niet meer dan 1 0 0 kg P 2 0 5 (44 kg P) in
de vorm van bijvoorbeeld stalmest of iets dergelijks worden gegeven. Dit komt ongeveer
overeen met een stalmestgift van zo'n 300 kg per are (Tabel 27).
Voor de overige organische meststoffen treedt per 1 januari 1993 het 'Besluit overige
organische meststoffen' (BOOM) in werking. De regels die hieruit voortvloeien hebben
vooral betrekking op gehalten aan zware metalen in die meststoffen. In Tabel 27 staan
voor een aantal organische meststoffen de maximaal toelaatbare giften in tonnen per ha
per jaar. Tevens is in kg weergegeven hoeveel organische stof, stikstof, fosfaat, kali,
cadmium, koper, lood en zink wordt aangevoerd bij de maximaal toelaatbare gift.
Onderzoek naar de chemische samenstelling van organische meststoffen kan plaatsvinden op het Rikilt te Wageningen (speciaal voor de handel en bij geschillen) en bij het
Bedrijfslaboratorium (BLGG).
Bij het afleveren van dierlijke meststoffen moeten afleveringsbewijzen worden overlegd.
Bewaar deze bewijzen minimaal twee jaar. Bij controle moeten ze getoond kunnen
worden.
Toepassing organische
meststoffen
De keuze van de soort en de hoeveelheid is afhankelijk van de grondsoort, de mestwet,
het doel, de verwerking en soms de prijs. Een gefundeerd advies is meestal moeilijk te
geven, omdat het effect van de toepassing moeilijk is te meten.
Bij teeltwisseling bij klei en zavelgronden is toepassing van een organische bemesting
noodzakelijk als het gehalte aan organische stof minder dan 2 à 3 % is. Bij gehalten
variërend van 3-8% is enige bemesting meestal aan te bevelen. Zijn de gehalten groter
dan 1 0 % dan is het niet nodig of zelfs af te raden, aangezien te hoge gehalten aan
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Tabel27 -

Maximaal toegestane dosering van dierlijke mestsoorten, compostsoorten en
zuiveringsslib

Mestsoort

Toegestane
gjft *)
(ton/
org.
ha/jr)
stof .
tot.(kg)

AANVOER (per ha per jaar)
N

P205

(kg)

(kg)

K20

Cad- Ko- lood
mium per
(kg)
(g)
(g)
(g)

zink
(g)

Runderdrijfmest

69

2100

304

125

380

2

208

76

347

Varkensdrijfmest

32

805

208

125

218

2,3

703

22

1222

Kippendrijfmest

12

720

127

125

73

1,3

216

7

767

Vaste rundveemest

33

2300

182

125

116

2

223

82

372

Droge kippenmest

4

820

107

125

98

1,6

251

?

903

Champignonmest

6

2088

119

91

169

3,1

300

120

810

GFT-compost

6

1080

72

36

60

4,6

252

690

1128

Heidecompost

6

1870

26

8

3

3,3

72

420

402

Boomschorscompost

3

1495

39

6

9

8,1

30

99

564

Compost van:
- plantsoenafval

6

505

60

24

66

3,6

168

570

636

- bermmaaisel

6

1045

150

55

55

3,3

204

342

858

- glasgroenteafval

3

700

49

35

112

3,6

78

93

1380

- huishoudel. afval(VAM)

3

520

33

18

21

6

360

1350

1800

RWZI-slib

2

650

118

120

96

6,4

886

482

2362

De dierlijke mestsoorten zijn uitgedrukt in tonnen 'nat' product. Compost en slibsoorten zijn
uitgedrukt in tonnen droge stof.

organische stof in een kleigrond de structuur te dicht maakt. Naarmate de grond zwaarder is dient men voor grovere materialen te kiezen. Bij lichte klei- en zavelgronden zijn
fijnere materialen als tuinturf mogelijk. Bij zandgronden mag het organische stofgehalte
niet te hoog worden omdat bij deze grondsoorten veel organische stof de bodem sterk
verdicht.
Het doorwerken van organische stof mag vooral bij kleigronden niet te diep, omdat dit
bij de vertering zuurstofgebrek (anaërobie) kan veroorzaken. Teveel organische stof kan
de structuur van de grond danig verknoeien.
Veel van de organische stoffen, die telers gebruiken, zijn afvalproducten van industrieën
(waaronder bio-industrieën). Het is goed te beseffen dat deze industrieën in toenemende
mate zullen gaan betalen om hun afvalstoffen kwijt te raken. De prijs die een tuinder
moet betalen wordt nu reeds in feite geheel bepaald door de transportkosten.
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Stalmest
Bij stalmest kan men onderscheiden: koe-, varkens- of paardenmest, de mest kan oud of
vers zijn, stro-rijk of stro-arm. Het gebruik ervan is aan wettelijke regels gebonden (zie
Tabel 27). Verse mest bij jonge aanplant moet worden afgeraden vanwege het gevaar
van ammoniakschade. Vanwege besmettingsgevaar met planteziekten, wortelduizendpoot, aaltjes etc, wordt aangeraden de stalmest aan te brengen vóór het stomen van de
grond. Naarmate de grond zwaarder is, en het strogehalte lager, kan stalmest versmerend werken. Bij verse, strorijke mest wordt stikstof eerst vastgelegd en onttrokken
aan de bouwvoor. Bij de voorraadbemesting en het bijmesten in het begin moet hiermee
rekening worden gehouden.
Kippenmest
Kippenmest kennen we 'vers' en 'gedroogd' (duur). Ook kunnen worden onderscheiden:
pure kippenmest of mest gemengd met turfmolm of met zaagsel (kippenstrooiselmest).
Kippenmest is rijk aan voedingsstoffen waarvan het gehalte sterk kan variëren. Het
gevaar voor een te hoog gehalte en voor ammoniakverbranding is aanwezig. Het jaarlijks
gebruik ligt bij kippenmest op circa 100 kg per are, (niet gedroogd!).
Afgewerkte
champignonmest
Dit is een korte, rulle gemakkelijk uitstrooibare mest. Het bevat naast de met schimmeldraden doorgroeide mest ook dekaarde. Deze laatste wordt meestal samengesteld uit
veen en klei. Het heeft een trage en relatief geringe meststofwerking, die vooral van kali
van betekenis is. De mest heeft een pH-verhogend effect!
Dunne mest
Dunne mest (drijfmest) is een mengsel van vaste en vloeibare uitwerpselen. Als een
loonbedrijf wordt ingeschakeld, werkt gebruik van dunne mest arbeidsbesparend. De
dunne mest wordt dan met tankwagens aangevoerd en ter plaatse in het warenhuis
verspoten. Jaarlijkse toediening: 500 à 8 0 0 liter per are. Het organische stofgehalte en
de voedende waarde zijn ongeveer de helft van die van stalmest. Voor de werking zijn
stikstof, fosfaat en kali van betekenis. Ook op het gebruik van deze mest is de Mestwet
van toepassing.
Cacao-afval kalk
Cacao-afval kalk is een fabrieks(afval)product. Het bevat veel koolzure kalk. Het materiaal kan vers zijn (vergif!) of oud (gebroeid). Naast een invloed op de organische stofvoorziening en op andere voedingselementen is vooral de kalkwerking van betekenis.
Boomschors
Dit afvalproduct van de papierindustrie kan vers of gecomposteerd zijn. Als verse schors
wordt gebruikt moet wat extra stikstof, voor de vertering, worden gegeven. Boomschors
is meestal mangaanhoudend. Het kan op zure gronden problemen met mangaanovermaat oproepen. Boomschors valt onder de regels van BOOM.
Stro (gehakseld)
Dit materiaal heeft als organische stof een vrij korte werkingsduur. De vertering van stro
vraagt relatief veel stikstof: 2 à 3 kg kalkammonsalpeter per 100 kg stro. Deze stikstof
komt op termijn weer vrij! Een gift aan stro ligt per are tussen de 100 à 1 50 kg.
Rioolslib
Rioolslib werd in het verleden wel toegepast, soms gemengd met andere materialen.
Thans moet het gebruik ervan sterk worden afgeraden in verband met het gehalte aan
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zware metalen, in het bijzonder cadmium. Voor stadsvuil-compost geldt dit mogelijk ook,
hoewel over dit product minder bekend is. Op dit materiaal is ook BOOM van toepassing.
Veenproducten
Enkele veel toegepaste veenprodukten zijn turfmolm en tuinturf. Ze bevatten weinig of
geen voedingsstoffen en werken verzurend.
- Baggerveen kan kalkrijk zijn. Turfmolm en tuinturf kwamen vroeger uit de oostelijke
veengebieden (Drente en De Peel), maar tegenwoordig uit het buitenland. Baggerveen
kwam uit het westen (bijvoorbeeld Vinkeveen).
- Turfmolm wordt gemaakt van het weinig verteerde witveen, het bovenste deel van
het veenpakket.
- Tuinturf ontstaat door het doorvriezen van sterk verteerd zwartveen, het onderste
deel van het veenpakket.
Bij regelmatig gebruik van veen verzuurt de grond. Extra bekalking kan dit voorkomen.
De combinatie kalk + (oligotroof)veen werkt boriumgebrek in de hand.
Gewas versnipperen
Soms worden afgedragen gewassen na de teelt versnipperd. Dit is een vorm van organische stofvoorziening. Versnipperd gewas is relatief rijk aan kali en chloride. Stikstof
dient extra te worden gegeven, omdat er enige vastlegging door vertering optreedt.
Deze stikstof komt later weer voor de plant beschikbaar.
Wet op meststoffen
Meststoffen die in ons land worden verhandeld en vervoerd, moeten voldoen aan een
door de overheid opgestelde Meststoffenbeschikking. In deze beschikking zijn eisen
opgenomen waaraan een meststof of bodemverbeteraar minimaal en/of maximaal moet
voldoen. De eisen hebben voornamelijk betrekking op organische stofgehalten en andere
waardegevende bestanddelen van meststoffen en niet zozeer op de schadelijke bestanddelen ervan.
In de meststoffenbeschikking staat wel beschreven dat meststoffen bij juist gebruik
geen nadelige effecten mogen hebben op de bodem en de gewassen en ook niet op
mens en dier. Maar meststoffen kunnen soms stoffen bevatten die pas op lange termijn
of bij hoge doseringen nadelige effecten sorteren. Denk hierbij aan zware metalen, PCB's
en dergelijke. De Meststoffenbeschikking heeft hiertoe nog geen wettelijke maximum
eisen opgesteld. Op termijn komen deze er wel.
Afvalstoffen als meststoffen
Als er afvalstoffen als meststoffen of bodemverbetering worden gebruikt moet de
gebruiker zelf op de kwaliteit ervan letten. Als de grond verontreinigd raakt door gebruik
van genoemde stoffen zijn de gevolgen voor rekening van de gebruiker. Deze gevolgen
kunnen zijn: schoonmaken of afgraven van de grond of een verbod op het verbouwen
van bepaalde gewassen. Ook kan het gevolgen hebben bij verkoop of aankoop van de
grond. Grond met bijvoorbeeld veel fosfaat, zware metalen, dioxine enzovoort, is minder
waard dan schone grond. Anders gezegd: de vrijheid die er nu nog is om bepaalde
stoffen te gebruiken is geen vrijwaring voor de gevolgen ervan. Wees daarom zeer
kritisch bij het gebruik van allerlei meststoffen, met name afvalstoffen. Vraag ernaar of
aan te tonen is dat het product nu of op termijn geen problemen zal opleveren. Als hier
geen bevredigend antwoord op komt moet dit soort producten niet worden gebruikt. In
plaats van te bemesten kan er sprake zijn van storten en wordt waarschijnlijk de Wet
Bodembescherming overtreden.

70

Onlangs heeft de overheid besloten dat de sancties voor milieudelicten sterk omhoog
gaan. Een verkeerd meststoffengebruik kan dus vervelende gevolgen hebben.
Voorraadbemesting
Voorheen werd bij een nieuwe teelt van rozen de grond tevoren bemest om het voedingsniveau op peil te brengen. De huidige inzichten geven aan dat dit alleen voor
fosfaat nodig is. De overige mineralen kunnen beter en efficiënter via de regenleiding
worden gedoseerd. Voorafgaande aan de teelt is het gewenst dat een aantal basisgegevens bekend zijn. Zoniet, dan moeten de lagen 0 - 25 cm en 25 - 50 c m , respectievelijk
de 1 e en 2e steek, bemonsterd worden. Noodzakelijke basisgegevens zijn: pH-KCI,
CaC0 3 , organische stof en lutum-fractie, PAL-cijfer, en/of Pw-getal. Op basis van deze
gegevens wordt bepaald of bekalking en/of een fosfaatbemesting nodig is.
pH en bekalking, pH-KCI
De pH is een maat voor de zuurgraad van de grond. Bij meting van de pH maakt men
een suspensie van grond en een KCI-oplossing. De pH is van grote invloed op de beschikbaarheid en de opname van spoorelementen. Spoorelementen zijn minder beschikbaar naarmate de pH hoger is, maar ook een lage pH kan gevaar met zich meebrengen.
De beschikbaarheid kan zo groot zijn, dat overmaat optreedt. Dit is vooral bekend bij
mangaan na het stomen. In tegenstelling tot de andere spoorelementen neemt de beschikbaarheid van molybdeen af bij daling van de pH.
De minimale streefwaarden voor pH-KCI staan in Tabel 2 8 .

Tabel28 -

Minimale streefwaarden pH-KCI

Grondsoort
Diluviaal zand
Alluviaal zand
Zavel
Rivierklei
Zeeklei
Venige klei
Veen

pH-KCI
6,0
6,3
6,5
6,5
6,7
6,3
5,5

Voor klei- en zavelgronden is de pH daarnaast van groot belang voor de structuur. Bij te
lage pH zijn er te weinig Ca-ionen aanwezig aan de kleideeltjes en wordt de structuur te
compact. Een belangrijke parameter bij de pH is daarnaast het CaC0 3 gehalte. Dit geeft
aan of er voldoende buffer aanwezig is om pH-daling en daardoor structuurbederf te
voorkomen. Afhankelijk van beide getallen kan een advies voor bekalking worden gegeven.
In Tabel 29 staat per grondsoort globaal het gewenste pH-KCL- en CaC0 3 -gehalte. De
berekening van de noodzakelijke kalkgift is tamelijk ingewikkeld en wordt hier niet verder
behandeld.
Men maakt onderscheid tussen onderhoudsbekalking en restauratiebekalking. De eerste
zal veel worden toegepast op zandgronden met een kleine reserve aan CaC0 3 en omvat
vaak 5 of 10 kg kalkmeststof per are. Een restauratiebekalking kan soms grote giften
omvatten, tot 100 kg kalkmeststof en meer per are. Er wordt wel eens beweerd, dat
grote kalkgiften over diverse keren verdeeld moeten worden toegediend. De ervaring bij
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Tabel 29 -

Gewenst pH-KCL- en CaC0 3 -gehalte per grondsoort

Grondsoort

pH Kcl

CaCO,

Dilluviaal zand
Alluviaal zand
rivierklei
Loss
Veen
zeeklei < 3 0 % slib,
idem
zeeklei > 30 % slib
idem

5,9
7,0
6,2
6,0
5,4
6,5
6,2
6,5
6,2

0,2 %
0,4
0,4
0,4
0,4
0,8
0,5
1,0
0,5

org. stof
org. stof
org. stof
org. stof

< 5%
>5 %
< 5%
>5 %

t e e l t e n onder glas leert, d a t b e t e r alles ineens en zo s p o e d i g m o g e l i j k kan w o r d e n
g e g e v e n . H o e w e l er d i v e r s e k a l k m e s t s t o f f e n zijn, is d o l o m i e t m e r g e l w e l de m e e s t
g e b r u i k e l i j k e . O m een snelle w e r k i n g t e krijgen m o e t de k a l k m e s t s t o f l i e f s t over d r o g e
g r o n d w o r d e n u i t g e s t r o o i d , licht w o r d e n d o o r g e w e r k t en d a a r n a diep w o r d e n i n g e s p i t .
Kalkmeststoffen
De g r o n d s t o f v o o r de k a l k m e s t s t o f f e n is koolzure kalk. In ons land w o r d t deze g r o n d s t o f
in g r o t e h o e v e e l h e d e n a a n g e t r o f f e n bij W i n t e r s w i j k en in L i m b u r g . Het m e s t s t o f f e n b e sluit d e e l t de k a l k m e s t s t o f f e n in bij de b o d e m v e r b e t e r e n d e m i d d e l e n . De b e m e s t i n g m e t
deze p r o d u c t e n is g e r i c h t op de v e r h o g i n g v a n de pH en o p de v e r b e t e r i n g v a n de s t r u c t u u r . In T a b e l 3 3 w o r d e n de m e e s t belangrijke k a l k m e s t s t o f f e n v o o r g e b r u i k in k a s s e n
weergegeven.

Tabel 30 -

Enkele kalkmeststoffen

Naam en voornaamste bestanddelen

ZBW (zuurbindende waarde)

Koolzure magnesiakalk
CaC0 3 + M g C 0 3

ruim 5 0 , 3-11 % Mg

Koolzure (landbouw) kalk
CaCO,

53

Kalkmergel
CaCO,

35

Landbouwpoeder kalk
Ca(OH) 2

60

Schuimaarde
CaC0 3 + organische stof

circa 20

K a l k m e n g s e l is grof g e z e e f d e , niet g e d r o o g d e koolzure kalk. De o v e r i g e k a l k m e s t s t o f f e n
w o r d e n w e l g e d r o o g d en v e r m a l e n en zijn dus fijner. De f i j n h e i d v a n k a l k m e s t s t o f f e n is
b e p a l e n d v o o r de w e r k i n g , hoe fijner hoe beter. De w e t op m e s t s t o f f e n ( M e s t s t o f f e n
B e s c h i k k i n g ) s t e l t bepaalde eisen aan die f i j n h e i d .
W o r d t aan de b e n a m i n g v a n k a l k m e s t s t o f f e n t o e g e v o e g d " v a n D o l o m i e t " d a n m o e t e n er
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garanties worden gegeven ten aanzien van het magnesiumgehalte. De magnesium die in
de kalkmeststoffen voorkomt of is toegevoegd, is aan carbonaten gebonden en dus
slecht in water oplosbaar.
Landbouwpoederkalk is met water behandelde gebrande koolzure kalk. Het heeft een
snelle werking en wordt meestal curatief gebruikt (dus niet gebruiken voor een onderhoudsbekalking).
Na uitvoering van een bekalking dient de meststof intensief door de grond te worden
gewerkt. Tijdens een bekalking mogen nooit ammonium-houdende meststoffen worden
gebruikt. Dit geeft direct ontwikkeling van NH 3 (ammoniak) gas en is zeer schadelijk voor
het gewas.
Naast de structuur is de pH-KCI ook een belangrijk gegeven om te bepalen of stoomschade kan optreden. Door grondstomen kan bij bepaalde grondsoorten veel mangaan
vrijkomen. Dit is sterker naarmate de pH lager is. Indien wordt verwacht dat stoomschade kan optreden is een bepaling van het mangaan actief-cijfer aan te bevelen. Indien
het gehalte hoger is dan 2 mmol/kg, is de kans op mangaanvergiftiging na stomen aanwezig. Een hogere kalkgift kan het probleem enigszins voorkomen.
Fosfaa tbemesting
Fosfaat is in de grond weinig mobiel. Het slaat neer in de vorm van allerlei zouten, voornamelijk met ijzer (Fe) en aluminium (Al), maar ook met calcium (Ca). Vooral in grond
met kleideeltjes en op gronden met een hoge pH slaat fosfaat neer. Alleen op zure
zandgronden kan fosfaat uitspoelen. Het is daarom ook moeilijk om fosfaat te doseren
met de regenleiding, omdat het grootste deel van de fosfaat in de toplaag zal accumuleren. Voorraadbemesting, gevolgd door grondbewerking is een betere bemestingwijze
omdat alleen daarmee fosfaat over de wortelzone kan worden verdeeld.
Via het basisonderzoek, waarbij het PAL-cijfer wordt bepaald, kan een indruk worden
verkregen van de P-reserve van de grond. Voor het bepalen van de fosfaattoestand in de
grond wordt de PAL-bepaling in combinatie met P in het 1:2 extract toegepast. Voor het
planten van een nieuwe teelt dient een basisonderzoek met PAL-bepaling te worden
gedaan. In Tabel 31 staat de waardering voor de fosfaattoestand in de grond, met de
daarbij behorende aanbevolen gift.

Schema voor het vaststellen van de fosfaatgift, uitgedrukt in kg Pper 100 m2,
afhankelijk van het gevonden PAL-cijfer en de P-concentratie in het 1:2 volumeextract
PAL-cijfer
P(1:2)mmol/l
0-20
21-40
41-80
81-120 121-160
> 160
Tabel31 -

< 0.05
0.06-0.10
0.11 - 0 . 1 5
0.16 - 0 . 2 0
0.21 - 0.25
> 0.25

4.0
3.0
**
**
**
**

3.0
2.0
1.0
0.5
0
**

2.0
1.0
0.5
0
0
0

1.0
0.5
0
0
0
0

0.5
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Natweejaar opnieuw PAL-bepaling laten uitvoeren
** Combinatie niet waarschijnlijk

Overige
voedingselementen
Voor de teelt van rozen is een hoge voedingstoestand van de grond, zeker bij de start
niet nodig. De meest efficiënte manier van bemesten is via het watergeven. In sommige
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situaties wordt de voorkeur gegeven aan een voorraadbemesting. In die gevallen waar
een voorraadbemesting wordt gegeven, zijn een aantal zaken van belang.
De diepte waarop meststoffen worden ingewerkt, kan van grote betekenis zijn. Door
ondiep inwerken wordt de bovengrond relatief zout. Dit kan op lichte gronden tot problemen leiden. Het beste is de meststoffen door te spitten, dat wil zeggen tot een diepte
van 30 c m . Het diep inwerken van organische mest kan op slempige en kluiterige
gronden leiden tot plaatselijke toestanden van anaërobie (zuurstofgebrek). Het waterregime speelt hierbij een grote, zo niet beslissende rol. Enerzijds zal veel water het
optreden van zoutschade kunnen voorkomen, anderzijds de anaërobie in de hand werken. Het diep inwerken van meststoffen (zouten) is verder noodzakelijk, indien de grond
voor de teelt zwaar is doorgespoeld.
Kunstmest kan op twee manieren in de grond worden ingebracht:
1. Uitstrooien en daarna doorwerken.
2. Inspoelen.
Het inspoelen kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:
a. uitstrooien, inregenen en daarna doorwerken;
b. uitstrooien en daarna inregenen;
c. oplossen en via de concentratiemeter inregenen.
De meststoffen die worden gebruikt bij methode b en c moeten geheel in water oplossen. Deze meststoffen zijn: ammoniumsulfaat, kalksalpeter, ammoniumnitraat, magnesiumnitraat, kalisalpeter en magnesiumsulfaat ( = bitterzout). De meststoffen kalksalpeter
en bitterzout (methode c) kunnen niet samen in één bak worden opgelost (gipsvorming
= kaliumsulfaat).
Eerst moet berekend worden hoeveel water nodig is ter vervanging van het min of meer
zoutarme bodemvocht. Rekenen we tot op 30 cm diepte en met een vochtgehalte van
30 à 4 0 volumeprocent, dan is om een zoute bovengrond te krijgen 90 à 1 20 liter water
per m 3 nodig. Door vermenging met het te verdringen water zal de verhoging van het
voedingsniveau niet tot 30 cm beperkt blijven, maar naar schatting tot 4 0 cm diepte
doordringen.

4.3.3

Bemesten tijdens de teelt

Vrijwel algemeen wordt tijdens de teelt bijgemest via de regenleiding. Naast de arbeidsbesparing heeft deze methode van bijmesten ook verschillende teelttechnische voordelen. Zo wordt een veel betere verdeling van de meststoffen verkregen. Verder is het
mogelijk de bemesting in kleine hoeveelheden toe te dienen, waardoor vermeden wordt
dat grote schommelingen in de voedingstoestand optreden. Bij het bemesten via de
regenleiding wordt de mestgift min of meer automatisch aan de watergift gekoppeld; de
verliezen door uitspoeling worden met de watergift dus gelijktijdig gecorrigeerd.
Meststoffen
Niet alle meststoffen die in de tuinbouw worden gebruikt zijn geschikt voor het bijmesten via de regenleiding. Als eis wordt gesteld dat ze snel in water oplossen. Verder
mogen ze na beregening over het gewas geen residu daarop achterlaten. In Tabel 32
zijn meststoffen opgenomen die geschikt zijn voor het bijmesten via de regenleiding.
Naast bovengenoemde enkelvoudige meststoffen is een groot aantal mengmeststoffen
beschikbaar die speciaal voor het bijmesten via het gietwater zijn samengesteld.
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Tabel32 -

EC-waarden van meststoffen

Meststof

Samenstelling

EC-waarde
mS.cm1

Kalisalpeter
Chilisalpeter
Kalksalpeter (vast)
Kalksalpeter (vlb)*
Ammoniumnitraat (vlb)*
Magnesiumnitraat (vlb)*
Zwavelzure ammoniak
Ureum
Mono-ammoniumfosfaat
Monokalifosfaat
Kalisulfaat
Bitterzout

KN03
NaN0 3
5(Ca(N0 3 ) 2 .2H 2 0).NH 4 N0 3
5(Ca(N0 3 ) 2 .2H 2 0)
NH 4 N0 3
Mg(N03)2.6H20
(NH 4 ) 2 S0 4
CO(NH 2 ) 2
NH 4 H 2 P0 4
KH 2 P0 4
K 2 S0 4
MgS04.7H20

1,35
1,3
1,24
0,63
0,86
0,54
1,9
0,0
0,86
0,68
1,54
0,94

vlb = vloeibaar

In Nederland is er een grote variatie aan mengmeststoffen die jaarlijks verandert; bovendien wordt de samenstelling van tijd tot tijd gewijzigd. Het heeft daarom weinig zin ze te
vermelden. De EC-waarde is meestal op de verpakking vermeld. Ureum blijkt de EC niet
te beïnvloeden. Deze meststof kan dus alleen gemengd met een andere meststof worden
gegeven.
De EC-waarde van een meststof geeft aan, hoeveel de EC van het water wordt verhoogd, als 1 gram van die meststof wordt opgelost in 1 liter water. Bij het oplossen van
2 gram kalisalpeter wordt de EC van het gietwater dus met 2 x 1,35 = 2,7 eenheden
verhoogd.
Hieronder volgt een voorbeeld:
Doseren van 2 gram kalisalpeter per liter water:
a) Aflezen EC-waarde uit Tabel 3 2 . Voor 1 gram 1,35 schaaldelen
EC, dus voor 2 gram 2,7.
b) Aflezen EC van het gietwater. Stel dat 1,0 wordt gevonden.
c) Instellen op 1,0 + 2,7 = 3,7.
De meststoffen die in Tabel 32 zijn opgenomen, mogen ook gemengd worden gebruikt,
met uitzondering van kalksalpeter dat niet kan worden gemengd met zwavelzure ammoniak, kalisulfaat, mono-ammoniumfosfaat, mono-kalifosfaat en bitterzout.
Bij het beregenen van kunstmeststoffen over het gewas heen kan bladverbranding
optreden. Daarom kan beter onderdoor worden beregend of moet de concentratie zo
laag worden gekozen dat dit zich niet zal voordoen. Bij het bepalen van de concentratie
dient vooral te worden gelet op de hoeveelheid ammoniakstikstof. Uit een proef bleek,
dat verbranding optrad vanaf 4 mmol NH 4 per liter bij beregening over het gewas heen.
Bij gevoeliger gewassen zal de concentratie nog lager moeten blijven. Het effect van
ureumstikstof is waarschijnlijk gelijk aan die van ammoniumstikstof. Meststoffen die
geen ammoniak bevatten, kunnen vaak wel in concentraties van 2 à 3 gram per liter
worden toegediend.
Voor het bijmesten van de gewassen worden de in Tabel 32 vermelde meststoffen
gebruikt of een mengsel daarvan. Ook mengmeststoffen worden op ruime schaal ge75

bruikt. De keuze van de meststof vindt plaats op basis van gewas, grondonderzoekresultaten, gietwaterkwaliteit, gewasontwikkeling en teeltomstandigheden. In de eerste
plaats krijgt de stikstof- en kalivoorziening de aandacht, maar daarnaast zijn ook calcium
en magnesium van belang. Sulfaat is al spoedig voldoende aanwezig en ook het bijmesten van fosfaat kan veelal achterwege blijven. Soms moeten spoorelementen worden
meegegeven. Dit kan vooral voor borium nodig zijn.
De hoeveelheid mest die wordt toegediend, wordt uitgedrukt als concentratie van het
toegediende gietwater. De bemesting is dus min of meer gekoppeld aan de watergift. Dit
is ook nodig, omdat bij grotere watergiften een deel van de meststoffen wordt uitgespoeld. Door steeds meststoffen aan het gietwater toe te dienen, wordt de uitspoeling
min of meer automatisch gecompenseerd. De in het gietwater toe te dienen concentratie
aan meststoffen hangt af van dezelfde factoren als waar de meststofkeuze van afhangt.
Veelal wordt tussen 0,5 en 1,0 gram per liter water toegediend.
Voedingsoplossingen
Met behulp van een aantal enkelvoudige meststoffen worden mengsels samengesteld
waarin alle noodzakelijke voedingsstoffen in een voor het gewas roos optimale verhouding voorkomen. Het mengsel kan continu in een bepaalde concentratie worden gedoseerd in het gietwater. Aan de hand van grondonderzoekresultaten worden zonodig
bepaalde elementen of de totale concentratie bijgesteld.
Om de vier of zes weken worden grondmonsters genomen en geanalyseerd. Voor het
analyseren van kasgronden wordt gebruik gemaakt van de 1:2 volume-extractiemethode. Aan de hand van de gevonden analysecijfers wordt een bemestingsadvies samengesteld. Bij deze advisering worden zowel enkelvoudige als samengestelde meststoffen
gebruikt. Een nadeel van samengestelde meststoffen is dat de onderlinge verhoudingen
van de elementen vastliggen. Ook bevatten deze meststoffen het element calcium niet.
Bij gebruik van onder andere regenwater kan dit een bezwaar zijn, daar dit type water
van nature geen calcium bevat.
Voor het samenstellen van het bemestingsadvies voor de overige gewassen, wordt
verwezen naar de 'Bemestingsadviesbasis Glastuinbouw', uitgegeven door het PBG.
Het principe van het geven van bijmestadviezen bij grondanalyseresultaten is gebaseerd
op het regelen van de concentratie en de samenstelling van een voedingsoplossing in
afhankelijkheid van de analyseresultaten. Het N-gehalte in het 1:2 volume-extract
bepaalt de te doseren concentratie. De andere voedingselementen worden naar verhouding meegedoseerd met de stikstof. Te hoge of te lage gehalten van een bepaald element in het 1:2 volume-extract worden gecorrigeerd door een verlaging, c.q. verhoging
van de concentratie van dat element in de voedingsoplossing. Kwantificering hiervan
vindt plaats door vooraf de verhouding van alle elementen in het 1:2 volume extract ten
opzichte van stikstof te berekenen en de samenstelling van de voedingsoplossing hierop
aan te passen.
Grondanalysecijfers
Het advies wordt verstrekt aan de hand van grondanalysecijfers verkregen met behulp
van het 1:2 volume-extract. De gehalten aan kationen en anionen zijn uitgedrukt in
mmol per liter extract en het geleidingsvermogen (EC) in mS per cm bij 25°C. Bij de
advisering worden de volgende bepalingen betrokken:
- Kationen: NH 4 , Na, K, Ca, Mg.
- Anionen: N 0 3 , Cl, S 0 4 , P.
- EC.
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Waardering analysecijfers
Bij de waardering van de analysecijfers wordt uitgegaan van een beoordeling aangepast
aan het gewas. Streefcijfers voor roos worden gegeven in Tabel 3 3 . Alleen duidelijk
afwijkende cijfers worden gesignaleerd. Tevens wordt een controle uitgevoerd of de
analyseresultaten binnen de grenzen vallen van het adviessysteem.
De EC-waarde wordt berekend op basis van de bijdrage aan de EC van de afzonderlijke
meststoffen. Fosfaat en het spoorelement borium worden niet standaard toegediend,
maar alleen in die gevallen waar dit nodig is. Bij de standaardsamenstelling wordt de
stikstof voor het overgrote deel gegeven als nitraat. Bij eventuele aanpassingen in de
samenstelling kan het nodig zijn meer stikstof toe te dienen in de vorm van ammonium,
teneinde de ionensommen in de voedingsoplossingen sluitend te maken.

Tabel33 -

Streefcijfers roos

Standaardvoedingsoplossing
Elementgehalte in %
NH4

K

Ca

Mg

N0 3 S

K

Ca

Mg

N

0,9

3,5

2,0

1,1

8,4

11,9 7,0

2,4

11,2 3,1

1,0

ECwaarde
(I g.l.T 1 )

S

1,2

Streefcijfers en grenzen voor de analysecijfers in het 1:2 volume-extract

Streefwaarde
te hoog
te laag

EC

NH4 K

1,0
1,4
0,5

0
0,5
0

1,5
2,5
1,0

Na
0
4,0

Ca

Mg

2,0
4,0
1,0

N0 3 Cl

1,2
2,0
0,7

4,0
8,0
2,0

SO,
0
4,0

1,5
4,0
0,7

Naast de toe te dienen concentratie aan voedingsstoffen moet worden gelet op de
onderlinge verhoudingen van de voedingselementen. De onderlinge anionenverhoudingen
zijn als regel niet systematisch van invloed op de kationenopname en omgekeerd. De
onderlinge verhoudingen van kationen en anionen beïnvloeden als regel wel de opname
aan bepaalde kationen, respectievelijk anionen. Bij het samenstellen van het advies zal
daarmee dan ook rekening worden gehouden.
Spoorelemen ten
Spoorelementen worden met uitzondering van borium niet standaard toegediend. Onder
normale omstandigheden zijn ijzer, mangaan, koper, zink en molybdeen voldoende in de
grond aanwezig. Indien geen borium aanwezig is in het gietwater, is een toediening van
B gewenst. Het B-cijfer in het 1:2 extract dient tussen 1 0 - 20 umol/l te liggen, de gift
is standaard voor roos 10 umol per liter.
Ca-dosering
Naast aanpassingen op basis van Ca 1:2 wordt de Ca-dosering ook gecorrigeerd op
basis van pH en CaC0 3 . Correctie op Ca vindt plaats als de pH of het gehalte aan CaC0 3
een vastgestelde waarde (afhankelijk van grondsoort, percentage organische stof en
slib) overschrijdt (zie 'Bemestingsadviesbasis Glastuinbouw'). De correctie bestaat uit
twee aanpassingen, bij de eerste aanpassing wordt Ca gedeeltelijk en bij de tweede
aanpassing geheel verwijderd uit de voedingsoplossing.
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Bemesting en
waterkwaliteit
Niet alle watersoorten zijn geschikt voor de teelt in kasgrond. Het zoutgehalte (EC, Na
en Cl) mag niet te hoog zijn. Zeker indien het drainagewater wordt hergebruikt, moet
worden gezorgd voor een lage input van de zouten. De EC van het uitgangswater moet
lager zijn dan 1,0, waarbij Na en Cl niet hoger moeten zijn dan 3,0 mmol/l. Bij gebruik
van oppervlaktewater is meestal voldoende S 0 4 aanwezig en kan ook worden bespaard
op K, Ca en Mg. Stikstof is meestal in voor de teelt lage concentraties aanwezig. Spoorelementen behoeven zeker niet te worden gegeven. Een gemiddelde analyse geeft een
redelijk beeld van de samenstelling. De EC van slootwater kan echter sterk wisselen, als
gevolg van neerslag, drainage etc. In geval van bronwater is een analyse noodzakelijk
om de dosering goed te kunnen aanpassen. Ook hier kunnen allerlei voedingselementen
reeds aanwezig zijn.
Hergebruik van drainagewater
Drainagewater bestaat meestal niet alleen uit het overschot aan water dat uit het bodemprofiel komt, maar ook uit water dat vanuit omringende sloten of ook aangrenzende
percelen in het syteem terecht komt. Ook kan er sprake zijn van kwel, al of niet met een
hoog zoutgehalte. De kwaliteit van het drainwater is daarom sterk afhankelijk van de
hydrologie van het perceel. Bij toepassing van hergebruik van drainagewater gelden
dezelfde beperkingen ten aanzien van de waterkwaliteit van het gietwater. Het drainagewater dient zover te worden 'versneden' dat de concentraties Na en Cl beneden 3
mmol/l blijven. Naarmate meer met regenwater, of ontzout water wordt gewerkt, kan
meer drainwater worden verwerkt. Bij situaties met kwel of inzijging kan de hoeveelheid
drainwater met name in de lichtarme periode zoveel groter zijn dan de behoefte, dat er
grote overschotten zijn. In overleg met de vergunningverlener dient dan een oplossing
voor dit overschot te worden gezocht.
De voedingsoplossing kan op eenvoudige wijze worden aangepast aan de samenstelling
van het drainagewater. Er zijn hiervoor diverse rekenprogramma's beschikbaar.

4.3.4

Watergift in de grond

Vanwege een aantal milieuwetten is het van belang de watergift in een grondteelt van
rozen zoveel mogelijk af te stemmen op de gewasbehoefte. Uiteraard dient ook rekening
te worden gehouden met de grondsoort.
In de grond is altijd een behoorlijke buffer aan voor de plant beschikbaar water aanwezig. Het is daarom niet nodig, zoals bij substraatteelt wel het geval is, de hoeveelheid
water die de plant opgenomen heeft direct aan te vullen. In de zomer kan worden
volstaan om de paar dagen te gieten, in de winter zelfs eenmaal per week. Het nadeel
van vaker gieten is dat het gewas nat wordt. Daartegenover staat dat het in voorjaar of
zomer voor het klimaat juist gewenst kan zijn vaak te gieten. Het uitgangspunt bij de
huidige milieuwetgeving is dat water wordt gegeven afgestemd op de gewasbehoefte.
De behoefte van het gewas kan continu worden berekend met behulp van verdampingsmodellen. Hierbij zijn straling, buistemperatuur en assimilatiebelichting de belangrijkste
factoren. De watergift wordt dan bepaald door de som van de berekende verdamping
over een periode. De verdampingssom die op deze wijze wordt berekend, moet worden
verhoogd met een factor voor ongelijkheid van het systeem. Immers het gietsysteem
kan een zekere ongelijkheid hebben, daarnaast verdampen niet alle planten evenveel.
Om droge plekken te vermijden is daarom een grotere watergift dan de berekende
verdamping nodig. Hoeveel extra hangt uiteraard af van de ongelijkheid. Het spreekt
voor zich dat de beste resultaten worden behaald met uniforme gietsystemen.
Uit onderzoek op een groot aantal bedrijven bleek dat als de grondwaterstand lager was
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dan 85 cm min maaiveld er in de maanden mei tot en met juli meer water werd gegeven
dan op bedrijven met een 'ondiepe' grondwaterstand van 70 cm of minder beneden
maaiveld. In deze laatste groep kwamen overwegend zandgronden voor. In de eerste
groep met een ontwateringsdiepte van 85 of meer cm kwamen overwegend kleigronden
voor.
In principe kan bij teelten in de volle grond ook water worden gegeven met het watergeefrekenmodel. Terugkoppelen is ook bij teelten in de grond belangrijk. Hiervoor komen
tensiometers of vochtmeters in aanmerking, waarmee continu wordt gemeten. Zij
kunnen onderdeel vormen van het watergeefrekenmodel. De eerste proeven van het
watergeefrekenmodel bij enkele chrysantenteelten in de grond met tensiometers en/of
vochtmeters als terugkoppeling lopen nu en blijken goede mogelijkheden te bieden.
Tensiometers en/of vochtmeting zijn bij deze proeven als terugkoppeling in het watergeefrekenmodel ingevoerd.
In die gevallen waarbij geen terugkoppeling mogelijk is kan berekening van de waterbehoefte (verdamping- en groeimodel) toch nog een bruikbare leidraad zijn om de watergift
op de behoefte van een rozengewas af te stemmen. Alleen zal door de kweker dan zelf
de invloed van grond en grondwater moeten worden in geschat.

Watergift en grondsoort
Tussen grondsoorten zijn grote verschillen in doorlatendheid en vochthoudend vermogen. Zandgronden houden het minste vocht vast, veengronden het meeste en kleigronden zitten ertussenin. Door jarenlange organische stofvoorziening kunnen zand- en
zavelgronden echter een redelijke vochthoudendheid hebben verkregen, terwijl zware
klei- en veengronden door verschraling minder vochthoudend kunnen zijn geworden.
Naarmate de grond minder vocht vasthoudt, zal frequenter water moeten worden
gegeven. Ook bij kleigronden is het beter frequent, of in ieder geval met korte gietbeurten te werken, aangezien bij grote beurten veel water via grote poriën en scheuren kan
uitspoelen.
Daarnaast speelt het capillair geleidingsvermogen en de grondwaterstand een belangrijke
rol, in de praktijk de 'opdrachtigheid' van een grond. Naarmate de grondwaterstand
hoger is, zal een gewas meer water uit de ondergrond betrekken en kan het gieten
worden beperkt. Bij gelijke grondwaterstand is de betekenis van capillaire opstijging bij
veengronden het grootst en bij zandgronden het geringst. Op venige bodems kan daarom de vochtigheid in met name de winter zo groot zijn dat er nauwelijks gegoten kan
worden. Indien het gewas een belangrijk deel van de wateropname uit de ondergrond
betrekt, wordt minder gegoten. Het nadeel hiervan kan zijn dat er langzaam verzouting
van de bovengrond optreedt. Via regelmatige analyses van de 1 e en 2e steek moet dit in
de gaten worden gehouden.

4.4

TEELT IN SUBSTRAAT

4.4.1

Substraten

Bij het kiezen van een substraat moeten de eisen van de plant en de tuinder in overweging worden genomen. Ook voor een roos is het van groot belang dat het wortelmedium
aan een aantal belangrijke eisen voldoet. De plant moet voldoende steun krijgen, de
wortel moet zuurstof kunnen opnemen, het substraat moet voldoende water kunnen
aanleveren en de chemische eigenschappen moeten bekend zijn.
Hele lichte materialen of materialen die sterk krimpen kunnen soms te weinig steun
geven. Echter bij de materialen die momenteel gebruikt worden is dit meestal geen
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probleem. De water- en luchtverdeling is van groot belang. Voor de plantenwortel is het
van wezenlijke betekenis dat deze altijd over voldoende water en zuurstof kan beschikken. Door specifieke eigenschappen van bepaalde substraten kan dit wel eens in het
gedrang komen. Uit onderzoek naar de groei van rozenstekken (Figuur 6) in steenwol bij
verschillende drukhoogtes is dit onder meer gebleken. Bij een hogere drukhoogte, van
-10 cm naar 2 c m , neemt het luchtgehalte af en is de scheut duidelijk kleiner. Stek is
duidelijk heel gevoelig. Een volwassen plant is minder gevoelig en heeft de mogelijkheid
zich aan te passen aan een luchtarm milieu. De wortelporositeit van roos neemt namelijk
toe in een luchtarm milieu. Gastransport kan dan plaatsvinden naar zones waar dit slecht
mogelijk is via het substraat. De plant doet dit door het aanmaken van luchtkanalen wat
gemeten kan worden door de wortelporsiteit te bepalen.
Chemisch gezien zijn er een aantal substraten die nagenoeg geen invloed uitoefenen op
het wortelmilieu: inerte substraten; een aantal substraten zoals bijvoorbeeld kokos en
veen doen dat wel. Hier moet uiteraard rekening mee worden gehouden.
Voor de tuinder is tevens de duurzaamheid en de hanteerbaarheid van groot belang.
Substraten zijn grofweg in twee groepen te verdelen: matten en losse materialen. Om de
matten zit meestal een plastic folie. Over het algemeen zijn deze makkelijk te hanteren
en dit is een groot voordeel bij het inrichten van de kas. Voor losse substraten zal een
systeem moeten worden aangeschaft, zoals substraatbakken of -emmers.
Een andere overweging bij de aankoop, naast fysische en economische redenen, is de
betrouwbaarheid en de service van de producent. Ook een keurmerk kan veel meer
zekerheid geven.
Minerale wol
Steenwol is wel de meest bekende minerale wol maar ook glaswol behoort tot deze
groep. Meestal wordt dit substraat in de vorm van substraatmatten aangeleverd. Granu
laat en blokjes steenwol worden bij de teelt van roos niet gebruikt.
Het materiaal kan veel water vasthouden maar geeft het ook weer heel makkelijk af.
Daarnaast is eenmaal droge steenwol heel moeilijk te bevochtigen. De porieverdeling van
steenwolmatten is zodanig dat het vocht niet gelijkmatig verdeeld is over de hoogte van
de mat. Onder in de mat is steenwol bijna altijd geheel verzadigd, terwijl boven in de
mat het materiaal volledig uitgedroogd kan zijn. De watergift moet dan ook zodanig zijn
dat de mat overal vochtig blijft, maar moet
niet zodanig zijn dat de mat overal zeer nat
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Kunststofsubs tra ten
Er zijn drie kunststofsubstraten op de markt: polyurethaanschuim (PU), fenolhars (FH) en
ureumformaldehyde (UF). Voor de teelt van rozen worden ze nagenoeg niet gebruikt.
Fenolhars (Oasis) wordt eigenlijk alleen gebruikt voor de opkweek (pluggen) en in de
Anthuriumteelt. Proefsgewijs zijn er wat ervaringen opgedaan met UF-schuim. PUschuimmatten worden het meest gebruikt. Ook het granulaat wordt wel gebruikt voor de
teelt van onder meer orchideeën. Meestal wordt het als mengsel met bijvoorbeeld veen
of steenwol toegepast.
PU-schuim is een heel droog substraat met dus een kleine waterbuffer. Door de geringe
waterbuffer zal de watergeeffrequentie hoger moeten zijn dan bijvoorbeeld bij steenwol,
anders treedt er droogtestress op en dit kost productie. Dit is ook de reden waarom er
aan het granulaat veen of steenwol wordt toegevoegd. De wateropneembaarheid van de
matten neemt overigens gedurende de teelt toe door de wortelontwikkeling. Oude matten nemen dan ook meer water op dan nieuwe. De porieverdeling bij PU-schuim is zodanig dat het schuim onder in de mat erg nat is en bovenin erg droog. Chemisch gezien
is PU-schuim inert. PU-schuim gaat vele jaren mee.
Andere minerale substraten
Puimsteen is een substraat van vulkanische oorsprong. Het is op de markt als Pumice,
en Waszand. Perliet is gepoft vulkanisch gesteente en kleikorrels worden geproduceerd
door klei te bakken. Puimsteen en kleikorrels zijn iets zwaardere substraten. Dit heeft
uiteraard zijn effect bij het in en uit de kas brengen van het substraat, al weegt een
emmer van deze substraten in droge toestand maar de helft van een emmer water.
De vrij grove puimsteen en kleikorrelsoorten die op de markt zijn, hebben een zeer kleine
waterbuffer. De watergeeffrequentie moet dan ook heel hoog zijn om droogtestress te
voorkomen en om voldoende verversing van de voedingsoplossing te verkrijgen. De
watergift moet ook via de bovenkant verlopen want de capillaire werking is gering.
Perliet heeft een veel grotere waterbuffer. Door de aanwezigheid van heel grove poriën
is bij de grovere versies van deze materialen de zuurstofvoorziening geen probleem. Bij
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fijn perliet, Waszand en Flugsand kan dit wel het geval zijn.
De goede substraten van minerale oorsprong hebben weinig invloed op de chemische
samenstelling van het substraatvocht. Er zijn echter ook materialen op de markt met een
te hoog zoutgehalte. Om problemen te voorkomen is het belangrijk om een substraat
met keurmerk te nemen.
De genoemde materialen zijn meerdere jaren toe te passen; al moet wel gezegd worden
dat perliet vrij bros is en makkelijk verfijnt. Gebruik de middelste fractie die verkrijgbaar
is.
De teelt op kleikorrels neemt af. Soms worden de korrels nog wel gebruikt onder in de
container met daarboven cocos, om de drainage te bespoedigen. Puimsteen wordt nog
op kleine schaal gebruikt. De eerste resultaten van proefplantingen zijn positief.
Organische substraten van natuurlijke oorsprong
Veen, kokos en houtvezel zijn van plantaardige herkomst. Van deze substraten zijn veel
variaties op de markt, van grof tot fijn en van vezelig tot gegranuleerd materiaal. Dat
betekent dat er ook veel verschillende fysische karakteristieken mogelijk zijn.
Voor veen als substraat wordt meestal een wat grover stabiel veen gebruikt zoals Iers
veen. Veen neemt van nature heel veel water op. Om dan echter ook een goede zuurstofvoorziening te garanderen is het belangrijk ook voldoende grove poriën te creëren.
Het watertransport en daarmee de waterverdeling in een veensubstraat is meestal heel
goed. Wel moet worden voorkomen dat veen indroogt, want in tegenstelling tot de
minerale substraten en kokos wordt het materiaal na indrogen waterafstotend en neemt
dan zeer moeilijk meer water op.
Kokosgruis en -brokjes nemen ook van nature veel water op. In de teelt van rozen wordt
kokosgruis gebruikt. Bovendien is dit substraat minder gevoelig voor indrogen en is
meestal de zuurstofvoorziening in orde.
Over het algemeen moet bij houtvezel de watergift goed in de gaten worden gehouden.
De meeste substraten op houtbasis hebben een kleine vochtbuffer en droogtestress kan
makkelijk optreden.
Chemisch gezien zijn deze substraten niet inert, dat wil zeggen dat zij veel invloed
hebben op de chemische samenstelling in het wortelmilieu. Dit hoeft overigens niet altijd
een probleem te zijn, want aan de andere kant betekent dit natuurlijk ook dat er een
bepaalde buffer van chemische elementen aanwezig is. Veen heeft van nature een lage
pH en moet daarom eerst worden bekalkt. Bij meerjarig gebruik moet vooral het kopergehalte goed in de gaten worden gehouden. Kokos bevat van nature veel natrium en
kalium en moet daarom indien mogelijk voorbehandeld zijn, zodat deze elementen
verdrongen zijn van het adsorptiecomplex. Houtvezel bevat een groot aandeel aan
makkelijk afbreekbare delen waardoor micro-organismen welig tieren. Hierdoor wordt
stikstof vastgelegd voordat de plant hierover kan beschikken. Er moet daarom altijd een
overmaat aan stikstof worden gegeven en er zal bijna continu verversing van de voedingsoplossing moeten plaatsvinden, want stikstofgebrek heeft direct invloed op de
productie. De mate waarin deze stikstofvastlegging plaatsheeft is sterk afhankelijk van
de soort houtvezel. Tevens bestaat de kans dat er stoffen vrij komen uit hout, fenolachtige verbindingen, die eventueel ook de groei kunnen remmen.
Met uitzondering van grof veen is het niet praktisch organische substraten voor meerdere teelten te gebruiken, vooral omdat ze moeilijk te stomen zijn. Bij de teelt van onder
meer rozen is gebleken dat kokos en veen wel meerdere jaren toepasbaar zijn. Kokos
wordt op steeds grotere schaal toegepast.
Adviesbasis
Op basis van substraatproeven met roos en teeltervaring in de praktijk is getracht een
advies op te stellen. Daarbij blijkt dat er vaak heel veel mogelijkheden zijn. Vandaar dat
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er ook zo veel verschillende substraatmaterialen worden gebruikt. De informatie is
opgenomen in een adviesbasis. Hierin worden alle chemische, biologische en fysische
normen vastgelegd waar substraten aan moeten voldoen. Doordat er veel mogelijkheden
zijn blijft het advies over het algemeen vrij ruim. Een tweetal zaken vallen daarbij wel op.
Ten eerste is het luchtgehalte van groot belang. Het advies verschilt per gewas. Bepaalde gewassen hebben een grote behoefte aan zuurstof bij de wortels, andere minder. Ten
tweede moet bij een substraat met een laag water-gehalte altijd worden bedacht dat er
vaker en/of anders water moet worden gegeven. Bijvoorbeeld grove kleikorrels in emmers zijn geschikt als substraat maar de watergift is pas optimaal als er gebruik wordt

Tabel 34

Substraatadviezen voor de teelt van roos
Watergeefsysteem

Teeltsysteem

Dikte
(cm)

Advies
Lucht*

Niet-gevormde, bijv.
houtvezel, veen, kokosgruis, perliet, puimsteen

druppelaars
of sproeipen

bakken/
containers

5-15

10-60
< 1 0 te laag
> 8 0 te hoog

20-55

niet-gevormde, bijv.
houtvezel, veen, kokosgruis, perliet, puimsteen

eb/vloed
of sproeipen

bakken/
containers

10-20

40-90
< 3 0 te laag

20-75

gevormde, bijv. steenw o l , glaswol, kokos

druppelaars

matten

5-7,5

15-80
< 1 5 te laag

15-85

Substraat**

Water*

%, volgens methode CEN bij -10 cm drukhoogte (Kipp et al., 1998)
niet alle genoemde voorbeelden voldoen automatisch aan de normen, dat wil zeggen dat bij
de keuze de normen in ogenschouw worden genomen en de fractieverdeling hierop moet
worden aangepast.

gemaakt van goede sproeipennen en de watergeeffrequentie voldoende hoog is. De
keuze voor een kleine waterbuffer heeft zowel een positieve als negatieve zijde. Bij een
kleine waterbuffer wordt vaak water gegeven waardoor er goed gestuurd kan worden
met betrekking tot onder andere bemesting.
Een nadeel van een kleine waterbuffer is
dat het risico op stress van de wortels ook
groter is. Bepaalde delen van de wortel
500
kunnen makkelijk uitdrogen, wat een negatieve
werking heeft op het functioneren van
400
de wortel.
In Tabel 3 4 volgt een opsomming van de
^300
s
adviezen van de verschillende teeltsystera
men bij roos. Bij de substraatkeuze zal ook
oi 200
de teeltduur in ogenschouw moeten wor100
den genomen. Bij een lange teeltduur verdienen stabiele materialen de voorkeur. Uitgebreide informatie en aanvullende normen
kleikorrel steenwol perliet kokosgruis
zijn te vinden in de Adviesbasis Substraten
(Kipp et al., 1 998) en de brochure WortelAreaal substraten voor roos in 1995
Fig. 7
media (Kipp en Wever, 1993).
(Wever, 1995).
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In Figuur 7 is te zien welke substraten er in 1995 werden gebruikt. In de afgelopen jaren
is het areaal kokos toegenomen en het areaal kleikorrels afgenomen. Het totaal areaal
substraat is toegenomen, maar in enquêtes wordt niet gevraagd welk substraat wordt
gebruikt. In 3.3.2 staan systemen omschreven die in combinatie met bepaalde substraten worden gebruikt.

4.4.2

BEMESTING

Voedingsoplossingen
Bij substraatteelt is het bewortelbaar volume en dus ook de beschikbare voorraad
mineralen voor de plant beperkt ten opzichte van de situatie in grond. Om uitputting te
voorkomen moeten de planten dan ook frequent van mineralen worden voorzien. Met
name van voedingselementen waar de planten aanzienlijke hoeveelheden van opnemen
zoals kalium en stikstof, kunnen snel tekorten ontstaan. Op enkele uitzonderingen na
bevatten substraten geen voedingselementen en dienen alle voor planten noodzakelijke
nutriënten te worden toegediend. Belangrijk is dat de toediening van de voedingselementen is afgestemd op de behoefte van het gewas. Bij de behoefte van het gewas moet
niet alleen rekening worden gehouden met de absolute opname van een element, maar
ook met de onderlinge verhoudingen van elementen in het wortelmilieu die nodig zijn om
optimale gehalten aan voedingselementen in de plant te realiseren. Omdat er een groot
verschil bestaat in 'opnamesnelheid' tussen elementen, worden in het wortelmilieu
andere verhoudingen tussen de voedingselementen gerealiseerd dan de verhoudingen bij
de opname. Bij een onevenwichtige toediening kunnen bepaalde elementen sterk accumuleren, zoals het geval bij water met hoge concentraties zout.
Een voedingsoplossing is een oplossing met alle voor de plant noodzakelijke voedingselementen in optimale concentraties en verhoudingen. Voor elk gewas en in enkele gevallen
ook voor een bepaald substraat zijn zogenaamde, standaardvoedingsoplossingen
samengesteld . De standaardoplossingen zijn zodanig samengesteld dat de som van kat- en
anionen van de hoofdelementen in equivalenten gelijk is. Hierdoor is berekening van een
recept voor een voedingsoplossing uit de meststoffen (meststoffenrecept) mogelijk.
Voor de spoorelementen wordt geen kloppende ionenbalans berekend, omdat het niet
nodig is rekening te houden met het begeleidende kat- of anion in de meststof. Zie voor
de berekeningsmethode van meststoffenrecepten brochure nr 10 uit de reeks 'Voedingsoplossingen Glastuinbouw'.
Met de standaardvoedingsoplossing voor roos wordt de juiste verhoudingen in het druppelwater bereikt. Deze samenstelling is afwijkend van de optimale concentraties en
verhoudingen in het wortelmilieu. Van ionen die moeilijker worden opgenomen, zoals Ca,
Mg en Fe zijn bij de wortel hogere concentraties nodig. Andere ionen, zoals NH 4 en B,
die snel opgenomen worden, verlangen een veel lagere concentratie in het wortelmilieu.
In Tabel 35 is de standaardvoedingsoplossing voor vrije drainage en voor gesloten systemen opgenomen. Voor gesloten systemen is de voedingsoplossing zodanig berekend
dat met een gemiddelde analyse van drainwater, bij een mengpercentage van ca. 30 %,
de gewenste samenstelling voor het druppelwater wordt bereikt.
De standaardoplossing is de basis waarmee in de teelt wordt gewerkt. Afhankelijk van
een aantal situaties worden de voedingsoplossingen aangepast. Standaard zijn er aanpassingen bij de start van de teelt en een aantal aanpassingen afhankelijk van het
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Tabel35 -

De standaardvoedingsoplossingen voor roos voor open en gesloten teeltsystemen
en de streefwaarden in het wortelmilieu
Open teeltsysteem

EC
NH4
K
Ca
Mg
N03
S04
P

mS cm" 1
mmol I'1

Fe
Mn
Zn
B
Cu
Mo

//mol1

Gesloten teeltsysteem

0.7
0.8
2.2
0.8
0.6
4.3
0.5
0.5

1.6
1.5
4.5
3.25
1.125
11.0
1.25
1.25

15
5
3
8
0.5
0.5

25
5
3,5
12
0,75
0,5

teeltstadium. Daarnaast worden voedingsoplossingen aangepast aan de hand van de
analyseresultaten van monsters uit het wortelmilieu.
Aanpassingen naar teeltsysteem en substraat
Bij teeltsystemen waar regelmatig meer water wordt gegeven dan de behoefte van het
gewas, vindt uitspoeling van water en mineralen plaats. In dit drainwater is de EC bijna
altijd hoger dan de gedoseerde EC, maar belangrijker, de ionenverhoudingen zijn verschoven ten opzicht van de gedoseerde voedingsoplossing. Als regel zijn de tweewaardige ionen, zoals Ca, Mg en S 0 4 toegenomen ten opzichte van de éénwaardige ionen,
als K en N 0 3 . Bij teeltsystemen waar dit drainwater opnieuw wordt gebruikt moet met
andere ionenverhoudingen worden gewerkt, omdat anders ionen als S 0 4 , Mg en Ca te
sterk accumuleren. Het maakt hierbij niet uit of bijvoorbeeld slechts 1 0 % van de watergift wordt gerecirculeerd, of dat met hoge frequentie de voedingsoplossing rondgepompt
wordt. Bepalend is of er wel of geen uitspoeling plaatsvindt. Om deze reden zijn afzonderlijke standaardvoedingsoplossingen opgesteld voor systemen met vrije drainage en
voor gesloten teeltsystemen. Zie ook Tabel 38.
Voor sommige substraten zijn aanpassingen aan de voeding nodig. De belangrijkste
zaken volgen hieronder. Substraten die niet worden vermeld behoeven geen aanpassingen.
Watercultures
Bij teeltsystemen zonder vast substraat, zoals NFT, aeroponic en watercultuur wordt
meer zogenaamde waterwortels gemaakt, wortels die langer en dikker zijn dan in grond
of substraat. Vooral de opname van Fe is dan beperkt en is het noodzakelijk meer Fe te
doseren.
Glaswol
Dit materiaal bevat vanuit de fabricage in het begin vrij veel borium. Dit spoelt gemakke-
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lijk uit, zodat er geen langdurige nawerking is. Bij de start van de teelt B weglaten uit het
indruppelschema en de eerste weken geen B meegeven. Op basis van analyses besluiten
B weer te gaan doseren.
Venige substraten
Bij teelten in venige substraten worden dezelfde voedingsoplossingen gehanteerd als
voor teelten in steenwol, met uitzondering van koper. Dit element dient in dubbele
concentratie te worden gedoseerd. Weliswaar is het veen soms vooraf bemest, maar
deze hoeveelheid voedingsstoffen is alleen in het begin van enige betekenis.
Polyfenolschuim
Bij kunstschuim (polyfenol) kan de pH gemakkelijk dalen. Daarom moet minder NH 4
worden toegediend.
Kokosgruis
Dit materiaal is afwijkend van de overige substraten omdat het kationen kan vastleggen
aan het zogenaamde adsorptiecomplex. Van nature is dit complex bezet met K en Na.
Toediening van Ca via de voedingsoplossing heeft tot gevolg dat Ca sterk wordt geadsorbeerd en K en Na vrijkomen. Om dit probleem te voorkomen wordt het materiaal in
sommige gevallen vooraf behandeld met Ca, zodat het probleem zich in de teelt niet
meer behoeft voor te doen. Onbehandeld of gedeeltelijk behandeld materiaal zal in het
begin van de teelt een forse extra Ca-bemesting vragen, met daaraan gekoppeld sterke
doorspoeling om de Na kwijt te raken. Om deze reden moet men bij de start van de teelt
alert zijn.
Gesloten
teeltsystemen
Het belangrijkste verschil tussen systemen met vrije drainage en gesloten systemen is
dat de samenstelling van het drainwater gedeeltelijk de verhoudingen in het druppelwater zal bepalen. Bij de gebruikelijke doorspoelpercentages zal ongeveer 3 0 - 4 0 % van de
totale EC van het druppelwater worden bepaald door het drainwater. Het is van belang
dat de samenstelling van het druppelwater overeenkomt met de verhoudingen in de
standaardvoedingsoplossing voor vrije drainage. Deze voedingsoplossing wordt de
druppeloplossing genoemd. Ook de streefwaarden voor het wortelmilieu zijn voor gesloten systemen en voor vrije drainage uit dit oogpunt gelijk. Een belangrijk punt is dan ook
hoe de toediening van voedingselementen (uit meststoffen) het best kan worden aangepast op de samenstelling van het drainwater, met als doel de gewenste samenstelling
van het druppelwater te bereiken. Als er geen uitspoeling of verlies aan voedingselementen plaatsvindt, zal het er bij gesloten systemen op neerkomen dat gemiddeld de aanvoer van voeding overeen moet komen met de gewasopname. Is dit niet het geval, dan
treedt uitputting of accumulatie op.
Bij gesloten teeltsystemen zijn er drie methoden voor het regelen van de voeding:
1) De methode met continu direct gebruik van drainwater (al of niet ontsmet), waarbij de
standaard voedingsoplossing voor gesloten systemen wordt toegepast, hierna recirculatieoplossing genoemd.
2) De tweede methode is direct gebruik van drainwater, waarbij het meststoffenrecept
berekend wordt aan de hand van een analyse van het drainwater, hierna de drainwater-analysemethode genoemd.
3) De derde methode waarbij drainwater verzameld en eerst een tijdlang wordt opgeslagen, waarbij het mest-offenrecept berekend wordt op de samenstelling van de
voorraad drainwater, hierna de tussenopslagmethode genoemd.
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Bij alle drie methoden is het doel dezelfde druppeloplossing te realiseren. Bij de recirculatieoplossing is deze gebaseerd op de gemiddelde situatie. Tijdens de teelt doen zich
regelmatig verschuivingen voor in de opname-verhoudingen. Aanpassingen zijn daarom
nodig. Bij de drainwateranalysemethode kan de druppeloplossing vrij goed benaderd
worden. Echter, aangezien dit gebaseerd is op een momentopname van het drainwater
en hooguit eenmaal per week een nieuwe bemonstering gevolgd door aanpassing zal
plaatsvinden, zullen de verhoudingen sterk kunnen schommelen. De meest ideale situatie
doet zich voor bij de tussenopslagmethode. Hierbij kan eveneens de druppeloplossing
zeer goed benaderd worden; bovendien is de samenstelling constant, zolang de betreffende voorraad wordt gebruikt. Echter het berekende meststoffenrecept is slechts geldig
bij de genomen uitgangspunten als EC van het druppelwater en te gebruiken drainpercentage. Bij veranderingen hierin moet een nieuw meststoffenrecept worden berekend.
De voordelen van de tussenopslagmethode komen daarom alleen tot hun recht bij
geavanceerde en daarom dure doseerapparatuur.
In Tabel 36 en 47 worden t w e e rekenvoorbeelden gegeven hoe de samenstelling van het
druppelwater wordt bereikt.
Rekenvoorbeeld 1
Situatie met gebruik van de recirculatieoplossing
Drainpercentage = 20
Ingestelde druppel EC = 2,3 mS.cm1

Tabel36 -

Berekening samenstelling druppelwater bij continu direct gebruik van drainwater;
situatie alleen voor kationen.

gewenste
druppeloplossing

recirculate
oplossing

samenstelling
drainwater

bijdrage
uit drain
20%

bijdrage
uit meststoffen

samenstelling
druppelwater

EC 2,3

1,5

3,5

0,7

1,6

2,3

NH 4
K
Ca
Mg
Na

1,0
6,5
2,75
1,0
0

0,1
8,0
8,0
4,6
1,6

0,1
1,6
1,6
0,9
0,3

1,1
6,9
2,9
1,1
0

1,2
8,5
4,5
2,0
0,3

1,25
8,75
4,25
2,0
0

De bijdrage uit het drainwater is berekend door 2 0 % van de EC en de aanwezige concentraties in het drainwater te nemen. De bijdrage uit meststoffen is berekend door het
resterende deel aan EC-waarde tot de druppel-EC (in dit voorbeeld 2,3), waarbij dan de
bijdrage van de afzonderlijke ionen volgt uit het evenredig aandeel van ionen in de
recirculatieoplossing.
Rekenvoorbeeld 2
Situatie bij analyse van drainwater en tussenopslag van drainwater
Drainpercentage = 20
Ingestelde druppel EC = 2,3 mS.cm1
De gemiddelde drainwatersamenstelling geldt voor beide methoden, met dit verschil dat
het bij de methode met tussenopslag om veel grotere volumes gaat.
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Tabel37 -

Berekening samenstelling drainwater bij de drainwateranalysemethode en de
tussenopslag methode; situatie alleen voor kationen.

Gewenste
druppeloplossing

Samenstelling
drainwater

Bijdrage
uit drain
20 %

Bijdrage
uit meststoffen

Samenstelling
druppelwater

EC 2,3

3,5

0,7

1,6

2,3

NH4 1,25
K 8,75
Ca 4,25
Mg 2,0
Na 0

0,1
8,0
8,0
4,6
1,6

0,1
1,6
1,6
0,9
0,3

1,25
7,15
2,65
1,1
0

1,25
8,75
4,25
2,0
0,3

De bijdrage uit de meststoffen wordt in dit geval berekend uit het verschil tussen de
gewenste druppeloplossing en de bijdrage van elk van de voedingselementen uit het
drainwater. Indien de druppel EC, of het percentage drainwater dat gebruikt wordt
verandert, zal ook de mestoplossing moeten worden aangepast.
Het is van belang dat bij de berekeningen voor het meststoffenrecept of de verhoudingen van meststoffen bij injectiesystemen, de juiste procedure wordt gevolgd.
Waterkwaliteit
EC, Natrium en Chloride
Water kan bepaalde zouten bevatten. Bij de samenstelling van de voedingsoplossing
moet hiermee rekening worden gehouden. Voor zover het voedingelementen zijn kunnen
ze afgetrokken worden van de te doseren hoeveelheden. Natrium (Na) en chloor (Cl) zijn
ballastzouten en zijn niet of in zeer geringe mate voor de plant noodzakelijk. De totale
EC, Na en Cl bepalen de algemene kwaliteit van het gietwater. Water met een EC lager
dan 0,5 en Na en Cl minder dan 1,5 mmol/l zijn in principe geschikt voor substraatteelt.
Bij gesloten teeltsystemen zal echter het Na-gehalte kunnen oplopen omdat de opnameconcentratie van roos laag is, minder dan 0,1 mmol 1-1. Geregeld zal dan een deel van
de oplossing moeten worden gespuid. Theoretisch is zelfs bij gebruik van regenwater
nog spui nodig, omdat (in het westen van Nederland) dit water gemiddeld ca. 0,2 mmol
1-1 aan Na bevat. In de praktijk zal dit meevallen, omdat kleine verliesposten (lekkages)
meestal voldoende zijn om Na niet verder te laten accumulere, zowel in de plant als het
substraat. Chloor is vrijwel nooit een probleem, omdat de opnamecapaciteit van dit ion
veel hoger ligt.
Calcium, magnesium en bicarbonaat
Bicarbonaat (HC0 3 ) veroorzaakt pH-stijging in het wortelmilieu. HC0 3 in het water moet
voor teelten in substraat geneutraliseerd worden met zuur. Hierbij verloopt de volgende
reactie:
HCO3- + H 3 0+

->

H 2 C0 3 + H 2 0 - - > 2H 2 0 + C 0 2

Het zuur wordt als onderdeel van het pakket meststoffen in de schema's voor voedingsoplossingen opgenomen. Voor elke mmol HC0 3 in het water is 1 mmol zuur nodig is.
Voor een stabiele pH-regeling is het beter dat niet alle HC0 3 geneutraliseerd wordt, maar
dat enkele tienden millimol als rest worden overgelaten. De geringe pH-stijging die deze
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rest HC0 3 tot gevolg heeft, kan via een zuurregeling op de doseerinstallatie goed onder
controle worden gehouden.
Voor de geconcentreerde mestoplossing worden fosforzuur en/of salpeterzuur gebruikt.
Veelal wordt eerst zoveel fosforzuur in het recept ingevuld als er aan fosfaat nodig is.
Dit is goedkoper dan fosfaat als monokalifosfaat geven. De eventuele rest wordt dan
aangevuld met salpeterzuur. Bij gebruik van volledig vloeibare meststoffen wordt de hoeveelheid benodigd zuur bereikt door het aanpassen van de loog/zuurbalans. Voor de pHregeling op de doseerinstallatie wordt salpeterzuur of kalisalpeterzuur gebruikt. De concentratie in het zuurvat bedraagt meestal circa 100-150 mmol per liter. Dit is afhankelijk
van de technische uitvoering van het regelsysteem.
Indien het water HC0 3 bevat, is vrijwel altijd ook Ca en/of Mg aanwezig. Zijn de concentraties hoger dan 0,4 à 0,5 mmol per liter, dan wordt gecorrigeerd op de toediening.
Essentieel voor de berekeningsmethode is dat het benodigde zuur en de correcties op Ca
en Mg in equivalenten gelijk zijn. Dat wil zeggen dat het aantal millimolen zuur dat toegediend wordt gelijk is aan tweemaal het aantal millimolen Ca en Mg die minder gegeven
worden.
Schemacode
Voor gietwater met uiteenlopende concentraties HC0 3 , Ca en Mg zijn recepten opgesteld voor het bereiden van voedingsoplossingen. Deze schema's zijn voorzien van een
code: een letter en meestal drie cijfers. Schemacodes met de letter A zijn aangepast
voor water dat H C 0 3 , Ca en Mg bevat. Het eerste cijfer van de code geeft de hoeveelheid zuur aan die in het schema is opgenomen ter neutralisatie van HC0 3 . Het tweede
en derde cijfer geven de hoeveelheid Ca en Mg aan die van de benodigde concentratie
worden afgetrokken. Wat betreft de hoeveelheid zuur, lopen de schemacodes op in stappen van 0,5 mmol per liter en de hoeveelheid verminderd Ca en Mg met stappen van
0,25 mmol per liter. Om in de schemacode decimalen te vermijden, wordt het aantal
mmol zuur met 2 en de mmol Ca en Mg met 4 vermenigvuldigd. Bijvoorbeeld: schema A
5.4.1 bevat 2,5 mmol per liter zuur en er is respectievelijk 1,0 en 0,25 mmol per liter Ca
en Mg in mindering gebracht. De keuze van het juiste schema aan de hand van de chemische samenstelling van het water gaat als volgt: Van de HC0 3 -concentratie wordt 0,5
mmol per liter afgetrokken en vervolgens zodanig naar beneden afgerond op halve eenheden dat er minimaal 0,4 en maximaal 0,8 mmol HC0 3 overblijft. De uitkomst is de
hoeveelheid zuur in mmol per liter. Na vermenigvuldiging met twee is dit het eerste cijfer
van de code. Vervolgens worden de Ca- en de Mg-concentraties naar beneden afgerond
op 0,25 mmol per liter. De uitkomsten worden met vier vermenigvuldigd en leveren respectievelijk het tweede en derde cijfer van de code op. De correcties van zuur, Ca en
Mg moeten in equivalenten gelijk zijn. De som van het tweede en derde codecijfer moeten daarom gelijk zijn aan het eerste cijfer. Als dit niet het geval is, dan worden het
tweede en derde cijfer zodanig gekozen dat er voor die waterkwaliteit het best passende
schema uitkomt. In Tabel 38 is een voorbeeld van de keuze van een schema gegeven.
Bijzondere schema 's
Naast HC0 3 , Ca en Mg kan ook S 0 4 , K of N 0 3 in het water aanwezig zijn. Indien de
concentraties van betekenis zijn moet ook hiervoor worden gecorrigeerd op de
toediening. De werkwijze is min of meer gelijk als beschreven bij Ca en Mg. S 0 4 wordt
in stappen van 0,25 mmol per liter en N 0 3 en K met stappen van 0,5 mmol per liter
gecorrigeerd. Deze schema's worden B-schema's genoemd. De code bestaat uit zes cijfers. De betekenis van de eerste drie cijfers is als hiervoor besproken. Het vierde, vijfde
en zesde cijfer staan voor respectievelijk S 0 4 , N 0 3 en K. Voor de overzichtelijkheid
wordt tussen het derde en vierde cijfer een schuine streep geplaatst. Op basis van de
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Tabel38 -

Stel:

Voorbeeld voor het bepalen van het juiste schema aangepast aan de kwaliteit
van het water

Analyse gietwater
4,7
1,9
0,4

HC03
Ca
Mg
Bepaling eerste codecijfer:
HCO3
afgerond
Vermenigvuldiging:

4,7

0,5 = 4,2
4,0
2x

1e cijfer:

8

Bepaling tweede en derde cijfer:
Ca
afgerond
Vermenigvuldiging:

1,9
1,75
4x

2e cijfer:
Mg
afgerond
Vermenigvuldiging:
3e cijfer:

0,4
0,25
4x
1

Het best passende schema is dus schema A 8.7.1

samenstelling van het water zal het best passende schema gekozen moeten worden. Het
totaal aan correcties aan kationen moet gelijk zijn aan die aan anionen. Dit betekent dat
de som van het eerste, vierde en vijfde codecijfer gelijk moet zijn aan de som van de codecijfers t w e e , drie en zes. Voorbeeld: Het schema B 6.8.1/3.1.1 bevat 3 mmol zuur en
er is in mindering gebracht: 2 mmol per liter Ca, 0,25 mmol per liter Mg, 0,75 mmol per
liter S 0 4 , 0,5 mmol per liter N 0 3 en 0,5 mmol per liter K.
Schema's voor leidingwater in Het Westland en De Kring
In Het Westland en De Kring wordt vaak leidingwater gebruikt. Dit leidingwater bevat
HCO3, Ca, Mg en S 0 4 . Hiervoor kunnen B-schema's uitgerekend worden. Dit leidingwater heeft twee herkomsten, die verschillen in chemische samenstelling, namelijk duinwater en Rotterdams water. Er bestaan daarom twee schema's voor leidingwater in deze
gebieden. De distributie van beide herkomsten is niet gescheiden.
Er is een groot gebied waar beide soorten kunnen worden afgeleverd en waar ook mengsels van beide voorkomen. Voor deze situatie zijn zogenaamde mengwaterschema's opgesteld. Het werken met mengwaterschema's vraagt een aparte werkwijze. Voor het
water met de hoogste concentratie HC0 3 (duinwater) is het schema B 5.7.1/3.0.0 uitgerekend. Een gedeelte van het zuur wordt echter niet in de A- of B-bak gedaan, maar in
een aparte zuurbak. De hoeveelheid zuur in de geconcentreerde mestoplossing is de hoeveelheid die nodig is voor het water met de laagste concentratie H C 0 3 (Rotterdam),
namelijk overeenkomend met schema B 2.4.1 ./3.O.O. Bij aanvoer van Rotterdams water,
zal het zuur in de A- en B-bak toereikend zijn voor de neutralisatie van HC0 3 . Bestaat
het water geheel of gedeeltelijk uit duinwater, dan zal al naar gelang de mengverhouding
een hoeveelheid zuur uit de aparte zuurbak worden verbruikt om de pH op peil te hou-
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den. Wordt 1 0 0 % van het zuur uit de zuurbak verbruikt op een complete A- en B-bak,
dan is duinwater geleverd. Is geen zuur verbruikt, dan is Rotterdams water aangevoerd.
In dat laatste geval is een hoeveelheid Ca te weinig gegeven, aangezien in het duinwaterschema (B 5.7.1 ./3.0.0) meer Ca weggelaten is dan voor Rotterdams water nodig is.
Dit dient dan bij de volgende A/B-bak extra gegeven te worden. Zie verder de brochures
1 en 4 , voor voedingsoplossing voor leidingwater in Het Westland en De Kring, in de
reeks 'Voedingsoplossing Glastuinbouw'.
Spoorelemen ten
Correcties op de toediening van spoorelementen kan soms nodig zijn. Bij regenwater is
dit voor Zn het geval. In bronwater kunnen Mn, B, Zn of Cu voorkomen. Elk geval zal
apart bekeken dienen te worden. Er wordt dan volstaan met het geheel of gedeeltelijk
weglaten van de betreffende spoorelementen meststof. Hiervoor bestaat geen aparte
codering van de schema's.
Richtlijnen voor het bereiden van voedingsoplossingen
Schema's voor voedingsoplossingen worden standaard berekend voor 1 m 3 geconcentreerde oplossing. De Ca-houdende meststoffen (bijvoorbeeld kalksalpeter) moeten apart
opgelost worden van de meststoffen die sulfaat bevatten (bijvoorbeeld bitterzout, kalisulfaat). In geconcentreerde oplossingen slaat gips (CaSOJ neer. Ook worden uit voorzorg de fosfaatmeststoffen gescheiden van de calciumhoudende meststoffen, bij pHwaarden boven 6,0 kan neerslag van calciumfosfaat (CaP0 4 ) ontstaan.
De geconcentreerde voedingsoplossing wordt klaargemaakt in twee aparte bakken. De
A-bak bevat calcium, de B-bak sulfaat en fosfaat. De spoorelementen, met uitzondering
van ijzerchelaat, worden in de B-oplossing gedaan. De overige meststoffen kunnen
zowel in de A- als in de B-bak. Als regel wordt ammoniumnitraat in de A-bak gedaan en
magnesiumnitraat in de B-bak. Kalisalpeter wordt zodanig over beide bakken verdeeld
dat het totaal aantal kg in beide bakken min of meer gelijk is.
Bij het klaarmaken van geconcentreerde voedingsoplossingen worden de meststoffen
pas toegevoegd nadat de bakken voor de helft gevuld zijn met water. Belangrijk is de
volgorde aan te houden waarin de meststoffen op de schema's vermeld staan. Bij
vloeibare meststoffen is belangrijk dat de zuren eerst opgelost worden, de basen pas
later. Bij de carbonaathoudende meststoffen komt bij het klaarmaken van de bakken veel
C 0 2 vrij. Dit is een tamelijk heftige reactie, waarbij de vloeistof flink kan schuimen.
Verder is bij gebruik van vloeibare meststoffen aan te raden na het klaarmaken van de
bakken de pH van de geconcentreerde oplossing te meten. Deze dient in beide bakken
tussen 5,0 en 5,5 te liggen. Is dit niet het geval, dan moet extra zuur of base worden
toegevoegd.
Als regel worden de recepten berekend als 100 maal geconcentreerde voedingsoplossingen. Een verdunning van 1 op 100 levert de concentraties op van de standaardvoedingsoplossing. Schema's die berekend zijn op een andere EC-waarde dan die van de
standaardvoedingsoplossing zijn niet meer 100 maal geconcentreerd, maar lager bij
hogere EC-waarden of hoger bij lagere EC-waarden. De oplossing zou anders te hoog
geconcentreerd kunnen worden, wat problemen zou kunnen geven voor het oplossen
van een aantal meststoffen.
De geconcentreerde voedingsoplossingen worden dus bereid in t w e e gescheiden bakken. Essentieel voor de samenstelling van de voedingsoplossing die aan de planten
wordt toegediend, is dat de inhoud van beide bakken gelijkmatig meegezogen wordt.
Bij vloeibare meststoffen geldt naast bovengenoemde regels dat de zuren en basen zo91

veel mogelijk in de B-oplossing worden gedaan. Verder worden hier alle spoorelementen
in de A-oplossing gedaan.
Uzerchelaten
Bij schema's met veel zuur wordt het EDDHA-ijzerchelaat afgebroken door de lage pH.
Bij gebruik van DTPA bestaat er het probleem van slechte oplosbaarheid bij lage pH.
Daarom wordt in principe het ijzerchelaat in de A-bak gedaan. De maximale hoeveelheid
zuur die in de A-bak mag worden opgelost bedraagt 2,5 kg salpeterzuur per m 3 1 00 x
geconcentreerde oplossing. Uzerchelaten worden onder invloed van licht afgebroken.
Voedingsoplossingen moeten daarom zoveel mogelijk afgeschermd worden van licht. Dit
geldt ook voor de geconcentreerde oplossingen en de voorraadvaten voor geconcentreerd vloeibaar ijzerchelaat.
Sporenelementen-oplossingen
Het klaarmaken van geconcentreerde sporenoplossingen vraagt speciale aandacht,
vooral als de meststof borax wordt gebruikt. Borax is sterk basisch. Bij oplossingen met
hoofdelementen speelt dit geen rol, gezien de naar verhouding geringe hoeveelheid. Bij
louter spoorelementen echter wel. De procedure is als volgt: eerst borax oplossen, dan
de pH neutraliseren met salpeterzuur tot pH 4,0 Daarna pas de overige sporenelementen
oplossen. Bij gebruik van boorzuur doet zich dit probleem niet voor.
EC-waarde
De EC van een voedingsoplossing is een belangrijke waarde. Het is een maat voor de
totale concentratie aan ionen. Voor de voeding van de plant is een bepaalde minimale
concentratie aan voedingsionen (EC) nodig. Voor roos is dit minimumniveau nooit
bepaald. Naar schatting zal dit omstreeks 1 mS/cm bedragen. Te hoge EC-waarden
(boven de 3,5) geven produktieverlies, de stelen worden korter en dunner, de bloemknop kleiner en het aantal stuks neemt ook af.
Opnameconcentratie
Voor alle gewassen is de EC-waarde in het wortelmilieu het uitgangspunt voor de
concentratieregeling. Op basis van de gemeten EC wordt de EC van de voedingsoplossing die moet worden bijgedruppeld aangepast. In het algemeen is de 'druppel-EC' lager
dan de EC die wordt nagestreefd in de mat. Dit komt doordat de zogenaamde opnameconcentratie van de plant (dat is de voedingsopname gerelateerd aan de wateropname)
lager is dan de concentratie die wordt nagestreefd in het wortelmilieu.
De opnameconcentratie van planten is van een aantal factoren afhankelijk. Dit hangt
samen met de behoefte van de plant. Voedingselementen zijn nodig voor de groei van
de plant. Hoe hoger de groeisnelheid, hoe meer voedingselementen nodig zijn. Dat betekent dat bij toenemende instraling de behoefte aan elementen ook groter wordt. Echter,
de verdamping neemt bij hogere instraling ook toe. Vaak is de toename in verdamping
groter dan de toename in voedingopname. De opnameconcentratie neemt dan af. Uit
bemestingsproeven waar vrij nauwkeurig de opname van water en voeding bekeken kon
worden, is gebleken dat bij jonge planten de opnameconcentratie hoger is dan bij oude
en dat bij hoge instraling (lees: verdamping), de opnameconcentratie afneemt. Ook in
perioden van sterke groei, bijvoorbeeld na een snede, kan de opnameconcentratie toenemen. Bij het instellen van de EC dient met deze invloeden rekening te worden gehouden,
zoals een stralingsafhankelijke verlaging van de EC.
EC-waarde
druppelwater
Hoewel de EC-waarde van de voedingsoplossing in het wortelmilieu als uitgangspunt
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geldt, is de EC-waarde van het druppelwater ook bepalend voor de reactie van de plant.
Immers onder de druppelaar bevindt zich een belangrijk gedeelte van de wortels.
Schema EC-waarde
De standaardvoedingsoplossingen zijn berekend op een bepaalde EC-waarde. Dit is de
EC die gemiddeld nodig is om de streefwaarde voor de EC in het wortelmilieu op peil te
houden. Behalve de opnameconcentratie, zijn er nog twee factoren die de te doseren EC
bepalen. Namelijk de EC als instrument om de groei te beheersen en het doorspoelpercentage. Wat het eerste betreft wordt bij roos in de lichtarme periode van het jaar de
EC bewust verhoogd en in de zomer bij hoog waterverbruik verlaagd. Wat het tweede
betreft, door doorspoeling verdwijnt een hoeveelheid zouten uit het systeem. Om de gewenste EC in het wortelmileu te handhaven is een hogere EC van het druppelwater
noodzakelijk dan de opnameconcentratie van de plant. Dit verschil zal groter zijn naarmate het doorspoelpercentage hoger is.
Bij gesloten teeltsystemen waar geen uitspoeling plaatsvindt, is de EC-waarde van de
standaardvoedingsoplossing gelijk aan de gemiddelde opnameconcentratie van het
gewas. Gedurende de teelt van een gewas zal de EC die wordt gedoseerd niet constant
zijn. Toch is het noodzakelijk dat de standaardvoedingsoplossingen zijn uitgerekend op
een voor ieder gewas specifieke EC-waarde. Dit is essentieel voor schema's die zijn aangepast op de waterkwaliteit. Immers het benodigde zuur voor de neutralisatie van HC0 3
is een onderdeel van het pakket meststoffen en is derhalve gekoppeld aan de gedoseerde EC. Bij een hogere dosering kan de hoeveelheid zuur groter worden dan de HC0 3 concentratie in het gietwater, waardoor de pH te laag wordt. Andersom wordt onvoldoende HC0 3 geneutraliseerd en blijft de pH te hoog. Er is een zekere speelruimte,
omdat niet alle HC0 3 geneutraliseerd wordt. Bovendien is het mogelijk via de doseerinstallatie de pH nog enigszins bij te regelen.
Binnen 2 0 % afwijking van de standaard EC hoeft niet te worden aangepast. Bij grote
EC-afwijkingen raakt het systeem ontregeld en moet de voedingsoplossing worden aangepast. Bovendien is dan niet alleen de toediening van zuur niet meer afgestemd op de
aanwezige HC0 3 , ook de aanpassingen aan Ca, Mg en eventueel S 0 4 kloppen niet met
de uitgangssituatie.
Er zijn twee mogelijkheden voor aanpassingen. De eerste is een hoger dan wel lager
gecodeerd schema te kiezen. De nieuwe schemacode vindt men door de volgende
formule toe te passen:
Schemacode nieuw = Schemacode oud x (EC standaardoplossing/EC gedoseerd)
Een tweede methode is het berekenen van het bestaande schema op basis van een
gewijzigde standaard EC. Dit wordt gedaan door de hoeveelheid zuur in het schema te
verlagen met dezelfde factor als de EC-waarde wordt verhoogd. Met deze gewijzigde
voedingsoplossing wordt vervolgens een nieuw schema berekend, met dezelfde schemacode. De totale hoeveelheid meststoffen per m 3 wordt echter wel globaal op hetzelfde
gewicht berekend, om zo te hoog geconcentreerde oplossingen te voorkomen. Het
schema is dan niet meer 100 maal geconcentreerd, maar lager of hoger, afhankelijk van
de richting van de EC-wijziging.
Eventueel kan een gedeelte van het zuur dat in het schema voorgeschreven wordt in het
zuurvat voor de pH-regeling worden gedaan. Hiermee wordt voorkomen dat de pH in het
druppelwater te laag wordt, als door schommelingen in de regelingen soms teveel van
de geconcentreerde oplossing wordt gedoseerd.
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Meten van de EC
De EC in het wortelmilieu is een belangrijke waarde voor optimale resultaten. Belangrijk
is dat de EC regelmatig en goed wordt gemeten. Er kunnen zich grote verschillen voordoen in de verdeling van zouten in het substraat. Vooral op plaatsen tussen twee
druppelplaatsen in kunnen de waarden erg hoog zijn. Deze beïnvloeden de EC van een
gemengd monster vrij sterk. Voor bepaling van de EC is het daarom verstandig monsters
van onder en tussen de druppeldoppen apart te verzamelen en te meten.
pH
Naast de EC-waarde is de pH van de voedingsoplossing in het wortelmilieu belangrijk.
Planten kunnen goed groeien binnen sterk uiteenlopende pH-waarden. Beneden waarden
van 4 kan schade optreden, omdat het wortelweefsel wordt aangetast. Ook kan de
opname van Mn zo sterk worden dat Mn-overmaat op kan treden. Bij lage pH is de
beschikbaarheid van Mo minder. Bij gevoelige gewassen in een jong stadium kan dan
Mo-gebrek optreden. Waarden hoger dan 7 beïnvloeden de groei niet direct. Op langere
termijn kunnen echter gebreksverschijnselen optreden doordat sommige elementen
minder goed beschikbaar zijn, zoals mangaan, zink, borium, ijzer en fosfaat. In Figuur 8
is het effect van de pH op de gehalten aan P, Fe, Mn, Zn, B, Cu en Mo gegeven in blad
van roos. Bij hoge pH is de opname van P, Mn, Zn en Cu beduidend minder. Voor Fe en
B is het effect in dit voorbeeld niet zo duidelijk, maar in andere proeven is dit wel waargenomen. De Mo-gehalten nemen juist af bij lagere pH-waarden.

Figuur 8 - Effect van de pH in het wortelmilieu op de gehalten aan spoorelementen in het jonge
blad van roos
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pH-streefwaarde
Uit onderzoek is gebleken dat roos goed groeit bij lage pH-waarden en dat hoge pHwaarden gemakkelijk chlorose geven. De streefwaarde is daarom gesteld op 5,2. pHwaarden boven 6 moeten worden vermeden. Is de pH van het substraat toch te hoog,
dan is vooral van belang dat de pH van het druppelwater wel op waarden rond 5,2
wordt gestuurd. In de praktijk wordt meestal gewerkt met een waarde van 5,5.
pH en ionenopname
In het voorgaande is de werkwijze uiteengezet van de neutralisatie van HC0 3 in het
gietwater. Ophoping van HC0 3 geeft sterke pH-verhoging in het wortelmilieu. Naast de
toevoer van HC0 3 via het water, kan zich echter ook HC0 3 in het wortelmilieu ophopen
doordat de wortels HC0 3 -ionen afgeven. Bij de opname van ionen vindt ionenuitwisseling plaats. Bij kationenopname wordt door de wortel een hoeveelheid H-ionen afgestaan
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die in equivalenten gelijk is aan de opgenomen hoeveelheid kationen. Aan de andere
kant vindt voor anionenopname uitwisseling plaats met OH of HC0 3 . Is de opname van
kat- en anionen in equivalenten gelijk, dan verandert de pH-waarde in de wortelomgeving niet. Is de kationenopname groter dan de anionenopname dan is er netto een overschot aan H-ionen en daalt de pH. Andersom stijgt de pH. De opnameverhouding van
kat- en anionen is te beïnvloeden door wijziging van de NH 4 /N0 3 -verhouding in de toe te
dienen voedingsoplossing. Voor roos geldt dat ca. 15 % van de N in NH 4 -vorm voldoende is voor een min of meer stabiele pH. Verhoging van het NH 4 -aandeel in de voedingsoplossing geeft pH-verlaging in het wortelmilieu.
Tijdens de groeiperiode van een gewas zal de opnameverhouding van kationen en anionen niet constant zijn. De pH-veranderingen die daarvan het gevolg zijn, kunnen dan
worden tegengegaan door de NH 4 -concentratie in de voedingsoplossing aan te passen.
Soms, zoals vlak voor tot tijdens de oogst van een snede is door de grote kaliumopname
de kationenopname zo groot dat geen NH 4 moet worden gegeven.
Aanpassingen in verband met de pH
Bij te hoge pH-waarden in het wortelmilieu wordt extra NH 4 toegediend. Verhoging van
de NH 4 -gift is echter aan grenzen gebonden. Hoge NH 4 -concentraties kunnen de Caopname belemmeren en ook plaatselijk sterke pH-daling veroorzaken bij de wortels.
Bij te lage pH-waarden in het substraat wordt als eerste de hoeveelheid NH 4 in de voedingsoplossing verlaagd, of geheel weggelaten. Heeft dit onvoldoende effect, dan kan in
het uiterste geval met HC0 3 de pH omhoog worden gebracht. Hiervoor wordt meestal
kalibicarbonaat gebruikt. Dit moet apart van de voedingsoplossing gedoseerd worden,
omdat anders neerslagen kunnen ontstaan.
Bedacht moet worden dat met de vaste meststof kalksalpeter, per mol Ca altijd 0,2 mol
NH 4 wordt gegeven. Verhoging van de hoeveelheid (vaste) kalksalpeter betekent daarom
ook altijd verhoging van de NH 4 -gift.
Beïnvloeding van de zuurgraad in het wortelmilieu via de pH van het druppelwater is
slechts beperkt mogelijk. pH-waarden lager dan 5,0 zijn af te raden wegens het gevaar
van het aantasten van de steenwolvezel. pH-waarden hoger dan 6,2 zijn af te raden in
verband met het neerslaan van calciumfosfaten, waardoor het watergeefsysteem verstopt kan raken.
Meting van de pH
Evenals meting van de EC is ook regelmatige bepaling van de pH in het wortelmilieu
noodzakelijk. Binnen een kas en ook binnen een steenwolmat kunnen grote verschillen in
zuurgraad voorkomen. Vooral onder de plaatsen waar wordt bijgedruppeld is de pH
soms veel lager dan op plaatsen tussen druppelaars. Dit wordt veroorzaakt doordat NH 4
relatief sneller wordt opgenomen dan andere ionen. Tussen de druppelaars wordt dan
relatief veel nitraat opgenomen en kan zich dan bicarbonaat ophopen. Worden zogenaamde gemengde monsters gemaakt, dus vloeistof van beide plaatsen te zamen
gevoegd, dan zorgt dit H C 0 3 voor een bufferende werking, waardoor de pH in het
monster dicht in de buurt komt te liggen van de waarde die tussen de druppelaars
heerst. Het blijkt dat de pH van het vocht van tussen de druppelaar een grote invloed
heeft op die van het mengmonster. Het is daarom aan te bevelen voor bepaling van de
pH, onder en tussen de druppelaars apart te meten.
De pH in drainwater kan sterk afwijken van de pH in het wortelmilieu. Meestal is er ook
geen duidelijke relatie tussen beide waarden te vinden. Daarom is meting van de pH in
drainagewater van weinig belang voor het bepalen van de pH in het wortelmilieu.
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Verhoudingen tijdens de teelt
De standaardvoedingsoplossing reflecteert in grote lijnen de opnameverhoudingen tussen
de voedingselementen gemiddeld over de teelt. Echter doordat planten meestal verschillende stadia doorlopen is ook de opnameverhouding niet constant.
Standaard aanpassingen
Standaard zijn er een aantal aanpassingen.
1)
Voor het verzadigen van het substraat bij het begin van de teelt worden min of
meer de verhoudingen gedoseerd die als streefwaarden gelden voor de concentraties in het wortelmilieu. Dit houdt in dat de voedingsoplossing wordt aangepast naar een hogere Ca- en Mg-concentratie en lager K. Verder wordt extra
B voorgeschreven. De NH 4 wordt verlaagd, ten einde pH-daling in het begin,
veroorzaakt door een relatief groot NH 4 -aanbod te voorkomen.
2)
Bij de start van de teelt, wordt gedurende tien weken extra Ca en minder K
gedoseerd en extra Fe.
3)
Bij het opkomen van de eerste snede wordt vanaf t w e e weken voor de oogst
gedurende drie weken extra K gedoseerd en minder Ca. Bij eventuele vervolgsneden indien op snee wordt geteeld, moet hetzelfde regime worden aangehouden.
4)
Vanaf half september wordt geleidelijk aan de NH 4 afgebouwd naar 0. Vanaf
15 februari wordt dit meestal weer opgebouwd.
Aanpassingen afhankelijk van analyseresultaten
Op grond van onderzoek is vastgesteld welke ionenverhoudingen in het wortelmilieu
noodzakelijk zijn om een optimale voeding van de plant met mineralen te verkrijgen.
Deze optimale ionenverhoudingen zijn vastgelegd in de zogenaamde streefwaarden voor
de voedingstoestand. Regelmatig dienen monsters te worden genomen van de voedingsoplossing uit de mat (steenwol, glaswol) of het drainwater (granulaire substraten) en
onderzocht op hoofd- en spoorelementen. Bij venige substraten en kokos wordt het
materiaal zelf bemonsterd en geanalyseerd door middel van het 1:1.5 volume- extract. In
Tabel 39 is een overzicht opgenomen van de streefwaarden voor roos voor voedingsoplossing uit het wortelmilieu en monsters van veen of kokos (1:1,5 extract).
De standaardvoedingsoplossingen zijn zodanig samengesteld dat hiermee gemiddeld die
streefwaarden worden bereikt. De ionenverhoudingen van de streefwaarden in het
wortelmilieu zijn duidelijk verschillend van de verhoudingen in de standaardvoedingsoplossing. In het algemeen zijn de concentraties van de eenwaardige ionen zoals K,
NH 4 en N 0 3 in het wortelmilieu relatief lager dan die van de tweewaardige ionen, zoals
Ca, Mg en S 0 4 . Dit is het gevolg van het feit dat de éénwaardige ionen sneller opgenomen worden dan de tweewaardige ionen. Voor Ca en Mg is het ook noodzakelijk dat de
concentraties in het wortelmilieu relatief hoog zijn; er moet dus accumulatie plaatsvinden. Bij lage concentraties is de plant niet in staat voldoende op te nemen.
Gedurende de teelt zullen de verhoudingen tussen de voedingselementen in het wortelmilieu constant wijzigen. Vaak zijn wijzigingen in de ionenverhoudingen niet voorspelbaar, omdat deze samenhangen met meerdere factoren als klimaat, plantbelasting, plantstadium. Daarom is het vereist regelmatig de samenstelling van de voedingsoplossing in
het wortelmilieu te controleren. Aan de hand van de analyse blijkt of er eventueel een
aanpassing noodzakelijk is.
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Tabel39 -

Streefwaarden voor de voedingsoplossing uit het wortelmilieu en voor die van
organisch substraat via het 1: 1,5 extract.
voedingsoplossing

Bepaling

1:1,5 extract

EC
pH

mS cm-1

1.8
5.2

1.0
5.2

NH4
K
Na
Ca
Mg
N03
Cl
S04
HC03
P

mmol1-1

0.1
5.0
<8.0
5.0
3.0
12.5
<8
3.0
<1.0
0.9

0.1
2.3
<2.5
2.3
1.1
5
<2.5
1.7
<0.5
0.8

Fe
Mn
Zn
B
Cu
Mo

//mol1-1

25
3
3.5
10
1.0
0.5

12.5
1.0
1.4
10
1.0
0.5

Bemesting bij gesloten

teeltsystemen

Aanpassingen
In het algemeen zullen de verhoudingen in de voedingsoplossing bijgesloten teeltsystemen sneller kunnen veranderen dan bij teeltsystemen met vrije drainage. Noodzakelijke
aanpassingen zullen daarom ook sneller en met grotere stappen genomen moeten worden. Echter ook de nodige voorzichtigheid is geboden. Te grote aanpassingen leiden snel
tot ongewenste schommelingen in de concentraties van bepaalde ionen. Aangezien bij
een gesloten systeem alles wat toegediend wordt of door de plant wordt opgenomen, of
ophoopt in het systeem, moet de toediening goed afgestemd worden op de behoefte
van de planten. De opname is alleen in grote lijnen voorspelbaar. Aan de hand van regelmatige analyses moet de voedingsoplossing die toegediend wordt, worden bijgesteld. In
de toekomst is het misschien mogelijk continu de ionenconcentraties rechtstreeks in het
wortelmilieu te meten. Tot die tijd kan de opname van een bepaald element enigszins
worden voorspeld door middel van groeimodellen.

4.4.3

Watergift

Een goede water- en luchthuishouding in het wortelmilieu is van belang bij de teelt van
rozen, zowel in de grond als in substraat. Een plant moet over voldoende water én zuurstof kunnen beschikken. Bij teveel of te weinig watergeven kan dit in het gedrang
komen. Sinds 1987 is door het PBG-Naaldwijk watergeefrekenmodellen voor onder
andere roos ontwikkeld. Dit model is in eerste instantie ontwikkeld voor teelten op substraat, maar kan met enige aanpassingen ook worden gebruikt voor teelten in grond.
Het model is gebaseerd op de berekening en/of meting van de factoren: gewasverdam-
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ping, wateropname voor versgewichtgroei en de meting van de hoeveelheid drainwater
na elke watergift. De meting van de drain vormt een essentieel onderdeel van het
watergeefrekenmodel, omdat hiermee wordt teruggekoppeld en gecorrigeerd voor een
eventueel verschil in berekend en werkelijk waterverbruik. Hierdoor wordt voorkomen
dat te veel of te weinig water wordt gegeven. De draincorrectie maakt het model een
stuk minder gevoelig voor teelthandelingen aan het gewas en veranderingen in het substraat.
Voor berekening van de gewasverdamping wordt gebruik gemaakt van de volgende factoren: globale straling (buiten), kasluchttemperatuur, buistemperatuur en luchtvochtigheid buiten de kas.
Tussen de globale straling en de gewasverdamping bestaat op dagbasis een nauw rechtlijnig verband. Beneden een hoeveelheid straling van circa 1 100-12 0 0 J c m 2 (winter,
voorjaar) en 8 0 0 - 9 0 0 J cm" 2 (najaar) per dag bestaat er een toenemende rechtlijnige invloed van stoken op de verdamping.

Figuur 9

Verband tussen straling, stookinvloed en waterverbruik
Verbandtussenglobalestraling,stokenenwaterverbruik roos
First Red 28junit/m6juli 1997
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Het waterverbruik is mede afhankelijk van de cultivar. Gedurende de nacht komen verschillen van 1 0 0 % tussen cultivars onderling wel voor en overdag kunnen de verschillen
5 - 1 0 % bedragen. Ook kan de ene cultivar 's nachts meer verdampen dan een andere
cultivar en overdag juist andersom.
Startbakken en weegschalen
Naast het gebruik van een watergeefrekenmodel kunnnen de startbak of weegschalen
worden gebruikt om de watergift te regelen.
Een startbak is een bak waar in een aantal planten wordt geteeld en waarbij door middel
van de meting van het waterniveau onder in de bak de watergift wordt geregeld. In veel
gevallen is aan de bak tevens een meting van de hoeveelheid drainwater gekoppeld die
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voor controle en correctie kan dienen. Startbakken meten in principe het waterverbruik.
Met weegschalen wordt in het geval van rozen alleen de verdamping gemeten en bij de
nieuwere opstellingen met weegschalen wordt ook de hoeveelheid drainwater gemeten.
Beide gegevens kunnen worden toegepast in een watergeefregeling.
In de eerste plaats moet een startbak en weegschaal technisch goed functioneren en
indien gekoppeld, ook de hoeveelheid drainwater nauwkeurig kunnen meten. De planten
op de startbak en weegschaal moeten goed vergelijkbaar zijn met de overige planten in
de kas. Een probleem is hierbij dat binnen een kas grote verschillen in waterverbruik
kunnen optreden. Vier meetopstellingen per hectare zijn voor een bruikbaar gemiddelde
zeker nodig. Optimaal is per kraanvak een meetopstelling met de mogelijkheid om per
kraanvak te regelen en te corrigeren.
Weegschalen kunnen een onderdeel zijn van een watergeefrekenmodel maar kunnen ook
afzonderlijk functioneren.
Doorspoelen
Bij zowel teelten op substraat als teelten in grond is het nodig meer water te geven dan
er in de mat of plaatselijk in de grond kan worden opgenomen (overmaat). Dit voorkomt
zoutophoping en zorgt er voor dat een verschil in watergehalte, veroorzaakt door verschillen in verdamping, bij iedere gietbeurt wordt weggewerkt. Na een gietbeurt zijn alle
matten min of meer even nat.
Over hoeveel en wanneer er bij teelten moet worden doorgespoeld bestaat in de praktijk
discussie. Vaak is deze discussie in samenhang met de vraag in hoeverre in de loop van
een teelt of van het seizoen het vochtgehalte in het substraat hoger of lager moet zijn.
In hoeverre verschillen in vochtgehalte positief zijn, is nog een punt van onderzoek.
Ervaring in de praktijk zowel als vanuit onderzoek tonen aan dat een in verhouding groot
doorspoelpercentage bij rozen gewenst is. 5 0 % blijkt een goede waarde.
Gietfrequetie
Evenals de discussie 's nachts wel of niet watergeven is er in de praktijk de vraag hoe
frequent er water moet worden gegeven. Proeven met een verhouding 1:10 bij een
aantal groentegewassen hebben, bij een overigens gelijke hoeveelheid water per dag,
nooit enig verschil in productie en/of kwaliteit kunnen aantonen. Om het watergift goed
te laten functioneren en bij afwijking de nodige correcties te kunnen toepassen moet de
gietfrequentie bij de teelt op substraat ook op donkere dagen niet te klein zijn. Lager dan
vijf/zes keer per dag is ook op donkere dagen te gering en een maximum van 30-35 keer
per dag op zonnige dagen is mogelijk.
Veranderingen in vochtgehalte mat
Bij de teelt van rozen wordt de mat in de meeste gevallen meerdere jaren gebruikt.
Onderzoek heeft aangetoond dat, naarmate de matten ouder worden, het uitdraineren
van de substraatmatten steeds trager gaat verlopen. De matten zakken wat in, waardoor
het vocht langer wordt vastgehouden. Bovendien blijven er steeds meer organische
resten in de mat achter en vindt er op bepaalde plaatsen in de mat zoutophoping plaats.
Dit alles heeft duidelijke consequenties voor het vochtgehalte in een mat en het drainpercentage gemeten na elke watergift. De kans op zuurstofgebrek bij te veel watergeven
neemt hierdoor ook extra toe. Er zijn aanwijzingen dat ook nieuwe matten gedurende de
dag nogal kunnen verschillen in watergehalte, zonder dat dit samenhangt met wateronttrekking uit de mat door het gewas.
Per watergeefbeurt het drainpercentage exact regelen naar w a t is ingesteld is technisch
niet of nauwelijks haalbaar en is ook niet noodzakelijk voor een optimale groei. Per dag
gemiddeld het ingestelde drainpercentage bereiken lijkt vooralsnog prima te werken.
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Eisen aan het
watergeefsysteem
Om op een juiste wijze water te kunnen geven moeten van te voren een aantal zaken
bekend zijn.
* De waterafgifte van de druppelaars (of een ander soort watergeefsysteem) moet
bekend zijn en omgerekend worden in mm ( m m = liter per m 2 ). Hierbij is het van groot
belang dat alle druppelaars overal dezelfde waterafgifte hebben en dat de afgifte in de
loop van een teelt niet verandert. Regelmatig controleren door middel van metingen
op een groot aantal plaatsen in een kas of kasafdeling (20-40 meetpunten per kas
(afdeling) is noodzakelijk.
* Het komt nogal eens voor dat litertellers te veel afwijken ( afwijking v a n + 1 0 % tot
- 1 0 % is geen uitzondering).
* Dit geldt ook voor drainmetingen. Regelmatig controleren is dan ook zeer noodzakelijk. Een juiste aanwijzing van de literteller zegt overigens niets van een juiste onderlinge verdeling tussen druppelaars of andere watergeefsystemen.
* De capaciteit van de watergeefinstallatie moet zeker 1,5 liter per m 2 per uur bedragen.

4.4.4

Mattemperatuur

Onderzoek in Nederland in 1 988-1989 heeft aangetoond dat de mattemperatuur in het
bereik van 15 tot 2 6 ° C géén invloed heeft op productie en kwaliteit van 'Madeion' bij
zowel een gangbare stooktemperatuur van 1 8 ° C als een lagere stooktemperatuur van
1 5 ° C . Positieve effecten van een verhoogde worteltemperatuur zijn in onderzoeken in
het buitenland vooral gevonden bij sub-optimale luchttemperaturen, hierbij is de kastemperatuur lager geweest dan 1 5 ° C . Bij deze lagere temperaturen was de productie echter
wel minder. In Canada is het effect van een worteltemperatuur van 1 3 ° C , 1 8 ° C en
2 3 ° C onderzocht bij een nachttemperatuur van 1 3 ° C en een dagtemperatuur van 2 3 ° C .
Bij dit temperatuurregime werd een positief effect gevonden van de worteltemperatuur
van 2 3 ° C bij het ras Gabriella. Het ras Samantha gaf geen hogere productie, maar wel
langere rozen. Ook in Israël zijn positieve effecten gevonden in kassen waarin de nachttemperatuur wegzakte tot 8 ° C . In een vervolgproef waarbij de nachttemperatuur op
16°C werd gehouden, werd het effect niet gevonden.
In Amerika is één onderzoek geweest waarin het effect van bodemtemperatuur in
samenhang met de luchttemperatuur is onderzocht. In het onderzoek met 'Sonora' werd
bij jonge planten (eerste 1 6 weken), bij normale luchttemperatuur (20 dag/16 nacht) de
beste productie en kwaliteit gevonden bij 1 8 ° C bodemtemperatuur en niet bij 2 5 ° C . Bij
een lagere luchttemperatuur (16 dag/11 nacht) had een bodemtemperatuur van 25 °C
wel een positief effect en was de productie beter dan bij normale luchttemperatuur
zonder verwarming. Bij oudere planten (start experiment na twaalf weken opkweek)
blijkt de luchttemperatuur echter van véél groter belang te zijn dan de bodemtemperatuur en een hoge bodemtemperatuur heeft dan géén compenserend effect bij lage
luchttemperaturen. Dit stemt overeen met onderzoek in Nederland.
Concluderend kan worden gezegd:
- Positieve effecten van een verhoogde worteltemperatuur zijn vooral gevonden bij
sub-optimale luchttemperaturen.
- Positieve effecten van een verhoogde worteltemperatuur zijn vooral gevonden in
jonge gewasstadia. Dit is een algemeen verschijnsel, in de jongste gewasstadia is
wortelvorming een belangrijk proces dat wordt beïnvloed door de temperatuur in die
omgeving.
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5.

UITGANGSMATERIAAL

5.1

VEREDELING

In de geschiedenis van veredeling en ontwikkeling van het huidige sortiment kunnen
globaal drie perioden onderscheiden worden, afhankelijk van de ontwikkelingen die in de
perioden plaatsvonden. De eerste periode is vanaf de prehistorie tot ongeveer het jaar
1 8 7 5 . De tweede periode is van 1 875 tot 1 967 en de laatste periode start in 1 9 6 7 .
Met ongeveer een periode van 5 0 0 0 jaar is de eerste periode de langste. De periode
eindigt rond het jaar 1875 met de ontdekking van de gerichte kruisingsveredeling en de
publicatie van de wetten van Mendel over vererving. Nog steeds wordt door veredelaars
gebruik gemaakt van deze wetten en de kwalitatieve vererving. In 1967 is biotechnologie in de rozenveredeling geïntroduceerd en zijn we terecht gekomen in de huidige,
derde periode.
Aangenomen wordt dat in de oudheid rozensoorten werden verzameld vanuit de wildernis en geplant in tuinen met collecties. Verschillende soorten en wellicht ook al cultivars
werden al voor de Christelijke jaartelling geteeld in tuinen in China, Perzië, Mésopotamie,
Egypte, Griekenland en Italië. Het is niet bekend of deze rozen uit de oudheid zaailingen
waren of al vegetatief vermeerderd. Een feit is dat gedurende deze gehele periode
nieuwe rassen alleen ontstonden door het zaaien van zaad dat ontstaan was uit een
natuurlijke bestuiving. De ontwikkeling van de verschillende soorten rozen en daaruit
ontstane hybriden was een traag proces. De introductie van nieuwe genotypen en de
uitwisseling van soorten en rassen verliep via reizigers. Zij zorgden voor een verbreding
van de genetische variatie die de kweker ter beschikking stond. De beschikbare genetische variatie werd echter weer smaller door de keuze voor bepaalde soorten, terwijl
niet bekend was wat soms de vrouwelijke ouder was en wanneer een bepaalde kruising
was ontstaan. Instinctief wist men alleen dat een buurplant in de collectie rozen een
relatie had met de nieuwe vorm. De kwekers wisten niet dat meerdere eigenschappen
overgegeven konden worden door kruisingen.
Pas later is ontdekt dat uit de eerst voornamelijk diploïde (twee paar chromosomen)
rassen, nieuwe rassen zijn ontstaan die voornamelijk tetraploïd (vier paar chromosomen)
zijn. Vandaag de dag zijn de belangrijkste rassen bijna alleen maar tetraploïd. Het moet
opgemerkt worden dat vooral onder de rassen met een doorlopende bloei, de groeikracht
van de planten toeneemt met het ploïdie-niveau. Als deze wetenschap gebruikt zou zijn
door veredelaars, dan zou dit interessante mogelijkheden geleverd heben voor de introductie van eigenschappen uit diploïde soorten in tetraploïde rassen. Deze eigenschappen
zouden anders t w e e generaties van kruisbestuiving kosten.
Taxonomen onderscheiden op dit moment 240 tot 3 0 0 verschillende soorten. Het is
echter vast komen te staan dat slechts 1 0 - 2 0 genotypen van deze soorten hebben
bijgedragen aan de ontwikkeling van de moderne roos. Omdat de meeste rozen geen
kruisingsbarrière hebben zou men verwachten dat meer soorten betrokken zouden zijn.
Waarschijnlijk is het gebruik van de 10 tot 20 soorten geen toeval geweest. De beschikbaarheid, aantrekkelijke eigenschappen en een goede zaadvorming zal een rol gespeeld
hebben. Voor meer informatie wordt verwezen naar het uitgebreide boek van de auteur
Krüssmann met de titel 'Rosen, Rosen, Rosen'.
Duidelijk is dat de genetische basis van de hedendaagse roos veel smaller is dan men
zou kunnen verwachten en dat er nog mogelijkheden genoeg zijn voor het inkruisen van
bepaalde eigenschappen.
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Vanaf het begin van de 20e eeuw is het veredelen van rozen in een stroomversnelling
gekomen en zijn de veredelaars meer in kassen gaan werken. Doordat er nauwelijks
kruisingsbarrières waren ontstonden er vele vormen en kleuren. Omdat rozen verschillende toepassingen kennen (snij-, tuin-, klimrozen om er maar een paar te noemen) zijn
veredelaars zich toe gaan leggen op de verschillende categorieën die bruikbaar moesten
zijn voor een bepaalde omgeving. Vandaag de dag zijn de meeste veredelaars gespecialiseerd, maar er zijn enkele bedrijven die aan verscheidene toepassingsvormen werken.
Het feit dat een kasroos voor de snijbloementeelt drie tot vijf maal zoveel royalties
oplevert dan een tuinroos maakt de eerste groep aantrekkelijk voor veredelaars. Omdat
de genetische variatie tussen de huidige rassen toch groot is, zijn er nog steeds successen te bereiken in de veredeling. Geleidelijk is er ook, vooral door gebruik op de veilingen, een nieuwe classificatie ontstaan voor de snijrozen: kleinbloemige, middelgrootbloemige, grootbloemige rozen en trosrozen.
Over het algemeen gesproken is er geen verschil tussen de veredeling van tuin- en
snijrozen. In het selectieproces gebruiken veredelaars positieve, maar voornamelijk
negatieve selectie in de zaailingen. Ruw gezegd wordt 9 9 % van de zaailingen afgevoerd
bij de eerste selectie. Het handhaven van deze manier van selecteren, die al 100 jaar
wordt toegepast leidt tot een soort van genetische erosie. De meeste veredelaars selecteren op uiterlijke kenmerken, die onder de selectieomstandigheden tot uitdrukking
komen (fenotype-selectie). In combinatie met de negatieve selectiemethode kan het dus
gebeuren dat veel eigenschappen die niet opvallen door uiterlijke kenmerken, worden
weggegooid. De huidige snijroos is aangepast aan de teelt in kassen en in de collectie
van een veredelaar zijn de verschijningsvormen zichtbaar. Toch worden de rassen steeds
uniformer qua knopvorm, bloemvorm, bloemgrootte, aantal bloemblaadjes (petalen),
steellengte en bedoorning. Van meerdere rassen zijn verschillende kleurmutanten op de
markt gebracht die met elkaar een productgroep vormen.

Het kruisen van een roos. Mee/draden van de te bestuiven roos zijn

verwijderd

In 1967 deed de biotechnologie zijn intrede in de veredeling van rozen toen in Engeland
voor het eerst somatische embryogenese werd toegepast in een klimroos. Gezien de
omvang van de rozenteelt wereldwijd behoeft de roos toch meer aandacht aan weten102

schappelijk veredelingsonderzoek. Vergeleken met andere gewassen is er aan de roos
nog weinig aandacht besteed. Bij het gewas roos heeft wetenschappelijk onderzoek zich
toegespitst op taxonomie, celleer, fysiologie, morfologie, teeltomstandigheden en het
testen van rassen en onderstammen. Veredelingsdoelen zoals de overerving van eigenschappen, vergemakkelijken van het proces van kruisingsveredeling, verbeteren van het
proces van directe en indirecte selectie, aanpassen aan lage energiebehoefte en de
resistentie voor ziekten en plagen zijn zeldzaam en lopen achter bij bijvoorbeeld ontwikkelingen in de fruitsector. Als veredelingsonderzoek is uitgevoerd, dan is dit gedaan door
universiteiten en tuinbouw-instituten. Voor verbeteringen in de toekomst zijn er verschillende wegen. De meest toegepaste en goedkoopste actie zou het introduceren van
nieuwe genetische informatie zijn door kruisingsveredeling. De tweede mogelijkheid
wordt geboden door de biotechnologie. De optie voor biotechnologie is een vrije keuze
voor veredelaars. Eerst waren de principes in handen van universiteiten en instituten.
Grote chemische concerns, commerciële laboratoria en oudere ondernemingen hebben
inmiddels ook geïnvesteerd in biotechnologie. Belangrijke doelen voor de veredeling
zouden kunnen zijn: resistentie tegen bacteriën in het vaaswater, resistentie tegen
insecten, resistentie tegen meeldauw en/of sterroetdauw en de introductie van nieuwe
kleurpigmenten. Andere belangrijke eigenschappen waar aandacht aan besteed zou
kunnen worden: resistentie voor Agrobacterium, aaltjes, onderstammen met een grotere
groeikracht, geur, introductie van daglengtegevoeligheid, waardoor stuurbaarheid en
synchrone groei en oogst mogelijk worden. Duidelijk is dat er tussen rassen al verschillen bestaan in gevoeligheid voor een bepaalde aantasting of de aanwezigheid van een
bepaalde eigenschap. Dit duidt op genetische invloeden. Het mogelijk inbouwen van
gepatenteerde genen in een ras dat al beschermd is door kwekersrecht, tast de positie
van de traditionele veredelaar aan. De wetgeving voor de bescherming van rassen wordt
echter hierop aangepast.

5.2

VERMEERDERING

De keuze voor teelt op eigen wortel of op een onderstam is vaak een subjectieve keuze.
Bij de veredelaar worden nieuwe rozenzaailingen geselecteerd op eigen wortel, wat aangeeft dat teelt op eigen wortel wel mogelijk is. Redenen om onderstammen te gebruiken
zijn vooral een verwachte verhoging van de bloemproductie en/of verbetering van de
-kwaliteit (zie paragraaf 5.4). Andere criteria om voor een onderstam te kiezen zijn
resistentie tegen ziekten en plagen, continue oogstmogelijkheid, toepasbaarheid bij
meerdere rassen en buffermogelijkheid tegen verschillen in omgevingsomstandigheden.
Het gebruikte teeltsubstraat speelt hierbij ook een rol. In vollegrondsteelten worden nog
veel geënte struiken of zetlingen gebruikt. In de substraatteelt vindt teelt op eigen wortel
of met gebruik van vegetatief vermeerderde onderstammen steeds meer toepassing. In
de volgende subparagrafen worden de diverse vermeerderingsmethoden besproken.

5.2.1

Stekken

Snijrozen
Voor het stekken van snijrozen wordt in het algemeen gebruik gemaakt van oogstbare
bloemtakken. Loze bloemtakken kunnen echter ook goede stekresultaten geven. De
rijpheid van de tak en het oog is van belang, omdat zacht hout sneller rottingsproblemen
geeft. Voor stekken worden alleen de ogen met vijfbladen gebruikt; deze worden 4-5 cm
onder het oog geknipt en weggestoken in het gewenste steksubstraat (stekgrond, steenwolblok, kokosplug; afhankelijk van teler). Beworteling kan gestimuleerd worden met
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dippen in auxine (meestal indolboterzuur in oplossing of poederformulering). Dete
gebruiken concentratie is rasafhankelijk; de gevoeligheid voor auxine wordt ook beinvloed door het seizoen. Te hoge concentraties kunnen schadelijk zijn. De beworteling
wordt dan juist geremd en door geïnduceerd ethyleen kanverlies vanhet stekblad en
remming vande knopuitloop optreden. Voor vermeerdering in het algemeen dienen
alleen goede vijfbladen zonder zwarte of reeds uitlopende ogen gebruikt te worden.Ter
voorkoming vanzwartrot kunnen de stekken voor wegsteken behandeld worden met
een fungicide.
Stekken dient te gebeuren onder gecontroleerde omstandigheden in stektenten of
klimaatcellen. Bijproeven ophet Proefstation Aalsmeer wordt standaard gestekt in
polyethyleen stektenten bij 24-28°C, 8 0 0ppm C 0 2 , 9 8 - 1 0 0 % RV.Assimilatielicht (HPI)
wordt 4 8 uurna stek steken ingeschakeld.
Er zijn verschillende factoren diehetvermeerderingsresultaat kunnen beïnvloeden:
- bewortelbaarheid is in het algemeen genotype-afhankelijk. Bijnieuwe rassen ofbij
twijfel altijd eerst eenbewortelingsproef meteenconcentratiereeks bewortelingshormoon (auxine) uitvoeren omde optimale hoeveelheid te bepalen;
- ogen vanverschillende posities aande bloemtak vertonen eenverschillend bewortelings- en uitloopgedrag. Daarbij spelen ookgenetische factoren eenrol. In proeven
uitgevoerd ophet Proefstation bleken bij First Red stekogen hetdichtst bijde bloem
sneller te bewortelen enuitte lopen; bij Frisco en Kiss waren ditjuist ogen uitde
middelste posities (Figuur 10);
- Deinvloed vande omstandigheden waaronder het uitgangsmateriaal gegroeid is zijn
zeer belangrijk. Stekhout vanFirst Red vanvier verschillende herkomsten beworteld
onder gelijke omstandigheden, gafeengroter verschil in uitloop te zien tussen de
herkomsten dantussen de verschillende posities (Figuur 11). Dit geeft ookaandater
afhankelijk vanhet seizoen verschillen in vermeerderingsresultaat kunnen zijn.

Figuur 10-
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Figuur 11- Groter verschil in uitloop
tussen herkomstendan
tussen posities aan de tak
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Onderstammen
Om degoede eigenschappen vangeselecteerde onderstammen te behouden moeten
deze vegetatief vermeerderd worden. Dit kangebeuren via stenten, wortelenten (zie
5.2.3), wortelenten of via stekken. Stekken vanonderstammen gebeurt op vrijwel
dezelfde wijze als stekken vansnijrozen. Het bewortelingsresultaat is afhankelijk van de
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kwaliteit van het onderstamhout: afgerijpt hout geeft goede resultaten, te zacht hout
geeft extra uitval door zwartrot. Voor een goede beworteling wordt de basis gedipt in
0 , 5 % IBA-poeder dat eventueel in een verhouding 1:1 gemengd is met captan (83%).
De stekken worden bij dezelfde omstandigheden gestekt als snijroosstekken. Na beworteling kunnen de onderstammen gebruikt worden als moerplant of, na verwijdering van
oog en stekblad, geënt worden met een snijrooscultivar.
Het bewortelingsresultaat is afhankelijk van het genotype en de leeftijd van de moerplant. Soms kunnen bewortelingsproblemen opgelost worden door gebruik te maken van
moerplanten uit weefselkweek. Door de verjonging (of re-invigoratie) bewortelt stek van
deze planten vaak sneller en beter (zie 5.2.3).

5.2.2

Weefselkweek

Het voordeel van vermeerdering in weefselkweek is dat de geproduceerde planten vrij
zijn van ziekten en plagen omdat uitgegaan wordt van een jong groeipunt dat onder
steriele omstandigheden wordt vermeerderd. Het materiaal is in hoge mate uniform en
vaak wat groeikrachtiger. Vermeerdering vindt plaats in gespecialiseerde laboratoria.
Wel moeten de geproduceerde plantjes nog beworteld en afgehard worden. Een nadeel
van weefselkweek is vooral de hoge kostprijs. Hierdoor blijft de toepassing vaak beperkt tot gevallen waarbij een duidelijke meerwaarde te behalen valt (bijvoorbeeld betere
beworteling). Ook voor een snellere marktintroductie van nieuwe rassen wordt weefselkweek gebruikt bij de opbouw van een moerplantenbestand.
Materiaal uit weefselkweek kan een verhoogde uitloop van scheuten vertonen. Bij grote
concurrentie van deze scheuten onderling kan de kwaliteit van de takken lager zijn ten
opzichte van de andere vermeerderingsmethoden.

5.2.3

Stenten

Stenten is een snelle vermeerderingsmethode waarbij een snijroos op een onbeworteld
stukje onderstam wordt geënt. Beworteling van de onderstam en de vergroeiing tussen
ent en onderstam vindt gelijktijdig plaats. Als ent worden goede vijfbladen met okselknop en een stukje stengel gebruikt. Als onderstam worden bovengrondse stengelstukjes gebruikt waarvan de okselknoppen en bladeren zijn weggesneden. Hierdoor kan
besmetting met aaltjes en Phytophthora worden vermeden omdat het materiaal niet in
contact is geweest met de ondergrond waar de besmetting zich kan bevinden.
Bij de techniek van het stenten worden de basis van de ent en de top van de onderstam
onder een hoek van 3 0 ° aangesneden, de beide snijvlakken op elkaar gepast en vastgezet (bijv. met een wasknijper).
Uit stentproeven op het PBG bleek het slagingspercentage beïnvloed te worden door de
kwaliteit van onderstam- en cultivarhout, de stentprecisie en de bewortelingstemperatuur.
De moerplanten voor onderstamhout moeten rustig in de kas worden opgekweekt;
buitenhout geeft slechtere resultaten. Het hout moet voldoende afgerijpt zijn en voldoende reserves bevatten. Afgehard hout geeft vanaf eind oktober in het algemeen
goede en constante resultaten. In de zomer zijn de resultaten wisselend door optreden
van zwartrot. In het algemeen kan zwartrot verminderd worden door geen zacht hout te
gebruiken. Om die redenen is het ook beter de bovenste circa 15 internodia van een
onderstamtak niet te gebruiken.
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Note: de f o t o ' s op deze pagina zijn verwisseld

Stenten; onderstam net boven okselknop knippen (geen

wildopslag)

Het slagingspercentage wordt verder beïnvloed door het onderstamgenotype en de
leeftijd van de moerplanten. Beworteling verloopt moeizamer bij oudere moerplanten.
Door gebruik te maken van moerplanten uit weefselkweek kon dit effect uitgesteld
worden. Met name bij Sturcinq (selectie uit zogenaamd STUR-onderzoek)was het verschil in beworteling tussen onderstamhout van gestekte moerplanten en moerplanten uit
weefselkweek groot ( 5 0 % tegenover ruim 8 0 % goed beworteld).
Voor het te enten cultivarhout geldt vrijwel hetzelfde als voor onderstamhout. Rustig
geteeld, afgerijpt enthout geeft betere stentresultaten. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vlak voor stenten kan een negatief effect hebben op de stentresultaten. Na
oogsten van het enthout moet dit snel op water gezet en zo kort mogelijk bewaard
worden. Bewaren moet in een koelcel gebeuren.

Knobbelvorming

als gevolg van slechte
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stenttechniek

Hierboven werd met slagingspercentage veelal het aantal goed bewortelde stentlingen
bedoeld. Daarnaast is ook de vergroeiing tussen ent en onderstam belangrijk. Hierop zijn
cultivareffecten van invloed, maar ook meer fysieke aspecten. Er moet op gelet worden
dat ent en onderstam van ongeveer gelijke dikte zijn met een kort, glad snijvlak zodat de
(cambiale) cellagen goed met elkaar in contact komen. Verschil in dikte of een stentling
waarbij de snijvlakken overhangen geven overmatige callusgroei op de snijvlakken. Dit
kan later in de teelt uitgroeien tot een grote harde knobbel op de entplaats die bijna een
zelfde uiterlijk heeft als een aantasting door Agrobacterium tumefaciens (bacterieziekte).
Na een dip van de onderstambasis in IBA-poeder wordt de stent weggestoken in substraat en vindt vergroeiing en beworteling plaats in stektenten. De temperatuur tijdens
de stentperiode moet tussen 24-28°C blijven; de RV tussen 9 8 - 1 0 0 % . Te hoog oplopende temperatuur tijdens de zomerperiode geeft meer uitval door zwartrot. Toediening van
extra C 0 2 (tot ca. 8 0 0 ppm) geeft een hoger bewortelingspercentage en minder kwaliteitsverlies als gevolg van bladvergeling.

MET C02

ZONDER C02

J,

BEWORTELING STENTLINGEN NA 22 DAGEN

Toediening van C02 geeft een beter stek- en

5.2.4

stentresultaat

Zetlingen en enten

Het zetten of handveredelen vindt plaats op speciaal daarvoor ingerichte bedrijven. In de
kas moeten tabletten aanwezig zijn met daaronder verwarmingsbuizen. De tabletten
moet voldoende diep zijn (35-40 cm) en worden afgedekt met (kunststof) ruiten. Het
zetten vindt plaats in de maanden januari tot en met april. De eerder genoemde vermeerderingsmethoden kunnen het gehele jaar worden uitgevoerd.
De onderstammen zijn in het voorgaande jaar buiten opgekweekt en in de winter opgekuild en vorstvrij gehouden. In het zetseizoen worden de onderstammen binnengehaald
en enkele centimeters boven de wortelhals afgeknipt. De meest rechte zijde wordt
schoongemaakt, waarna de bast ingesneden en losgemaakt wordt. Hiertussen wordt de
schuin afgesneden griffel van de cultivar geschoven en met katoenen t o u w of plastic
tape vastgebonden. Het katoen moet goed verteerbaar zijn en mag geen kunstvezel
bevatten. De griffels moeten van goed uitgerijpt hout worden gesneden. De zetlingen
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worden in tabletten opgekuild in vochtige, zuivere turfmolm. De wortels mogen niet
boven de grond komen om broei te voorkomen. De temperatuur wordt op 28-30°C
gehouden, bij een hoge relatieve luchtvochtigheid van 9 5 % . De eerste dagen wordt niet
gelucht. De zetlingen worden regelmatig gecontroleerd op smet (Botrytis). Naarmate de
vergroeiing vordert wordt meer gelucht, zodat de planten bij afleveren goed afgehard
zijn. Tussen het oprooien uit de tabletten en het uitplanten moeten de zetlingen vochtig
gehouden worden. De planten zijn dan namelijk al actief en hebben w i t t e wortels. Na
twee tot drie weken zijn de zetlingen voldoende vergroeid om bij de kweker uitgeplant te
worden.
Voor enten werd tot ca. 1 9 8 0 gebruik gemaakt van gezaaide onderstammen, veelal van
het Rosa canina-type. Op jonge zaailingen worden, na verwijderen van bovengrondse
ogen, via whip- of spleet-enting snijroosrassen gezet. Voordeel is dat de onderstam dan
al goed beworteld is. Nadeel echter was dat er tussen verschillende zaailingen verschillen in eigenschappen bestonden, dat er een kans is dat grondgebonden ziekten als
aaltjes of Phytophthora met het materiaal meekomen en dat deze methode zeer arbeidsintensief is. Met de verdere ontwikkeling van de substraatteelt, de opkomst van nieuwe
typen onderstammen (zie paragraaf onderstammen) en de stenttechniek, is het gebruik
van vegetatief vermeerderde onderstammen sterk toegenomen. Hierdoor blijven goede
eigenschappen behouden, voorkomt men grondgebonden ziektes en verloopt de enting
vaak wat makkelijker door het iets zachtere hout.

Rozenzetlingen in tablet

5.2.5

opgekuild

Wortelenten

Wortelenten is een tussenvorm tussen enten en stenten. In plaats van een stuk stengel
van een onderstamplant, wordt van een gezaaide onderstam een stuk wortel van ca. 5
cm lang en 3 mm dik gebruikt. Hierop wordt met de stenttechniek een snijrooscultivar
gezet. Deze techniek werd ontwikkeld voor onderstamplanten waarvan onvoldoende
bovengrondse scheuten beschikbaar waren. Daarnaast kan het voor onderstammen waar
stenten moeilijk is door slechte bewortelbaarheid, toch een mogelijkheid zijn om te ver108

meerderen (of via verjonging door weefselkweek). Uit een wortelpruik kunnen meerdere
bruikbare wortelstukjes worden gebruikt. Wel vereist deze methode veel arbeid en een
hoge mate van expertise.

5.2.6

Halfjaarsstruiken

Voor deze vermeerderingsmethode worden de onderstammen in het vroege voorjaar op
rijen geplant en aangeaard. Voor eind februari moet eigenlijk geplant zijn, want anders is
het groeiseizoen te kort. Voor het oculeren wordt de grond om de wortelhals verwijderd.
Gewoonlijk worden onderstammen gebruikt met een wortelhalsdiameter van 5-8 m m .
In de maanden mei-juni wordt geoculeerd. In de wortelhals wordt een T-vormige snede
aangebracht en de bast losgemaakt. Het uit het griffelhout gesneden oog wordt tussen
de losgemaakte bast geschoven. Om de veredeling wordt een rubber lapje gespannen en
aan de achterkant met een 'haarspeld' (Fleischauer) vastgezet. Ongeveer drie weken na
het oculeren is het oog enigszins vastgegroeid. Het ' w i l d ' (bovengrondse delen van de
onderstamstruik) wordt afgeknipt (gekopt) en de diktegroei van de onderstam stopt. Er
vormt zich uit het geoculeerde oog een struikje, waarvan de zwaarte afhankelijk is van
de groeiomstandigheden in de zomer. De scheutlengte moet voor afleveren minimaal 10
cm bedragen.

Teelt van halfjaarsstruiken

in Limburg

Sporadisch komt men nog het gebruik van slapende ogen tegen. Deze struiken worden
in juni-juli geoculeerd. In hetzelfde najaar worden de onderstammen gerooid en het wild
boven het oog afgeknipt. Een slapend oog is een wortel met een wortelhals met daarop
een vastgegroeid oog en kan als plantmateriaal voor een kasteelt dienen.
Tijdens de teelt van de halfjaarsstruik moet de ziektebestrijding de nodige aandacht
krijgen. Voor het rooien in het najaar moeten de struiken voldoende afgerijpt zijn. Ook
aan bewaring en transport moet zorg besteed worden. Bevriezing en indroging kunnen
voor grote moeilijkheden zorgen bij de hergroei.
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5.3

KWALITEITSEISEN UITGANGSMATERIAAL

De eisen die aan het uitgangsmateriaal voor een rozenteelt gesteld kunnen worden,
vallen in twee aspecten uiteen. Dit geldt zowel voor de cultivar als de eventueel te
gebruiken onderstam. Enerzijds zijn er de voorwaarden die aan het te vermeerderen
materiaal zelf gesteld dienen te worden, anderzijds zijn er de eisen die de teler aan het af
te leveren plantje stelt.

5.3.1

Voorwaarden vermeerderingsmateriaal

Aan het uitgangsmateriaal voor de vermeerdering kunnen een aantal objectieve kwaliteitscriteria gesteld worden. Naast eisen op het gebied van gezondheid en uitwendige
uniformiteit zullen in de toekomst ook hogere eisen aan de inwendige (fysiologische)
uniformiteit gesteld gaan worden.
Gezondheid
Het voor vermeerdering te gebruiken hout moet van gezonde planten uit een gezonde
kas komen. Hiervoor bestaan objectieve criteria en controle methoden zoals gehanteerd
door de NAKB. Verder dient men precies op de hoogte te zijn van de uitgevoerde bestrijdingen (tijdstip, dosis, type), aangezien sommige middelen kort na toepassing een negatief effect op het vermeerderingsresultaat kunnen hebben.
Uniformiteit tijdens vermeerdering
Met uniformiteit tijdens de vermeerdering wordt over het algemeen gelijkmatige beworteling, gelijkmatige uitgroei en weinig uitval bedoeld. Deels zijn hierop de bewortelingsomstandigheden (temperatuur, RV, licht, C0 2 ) van invloed; daarnaast is er een aanzienlijke invloed van het uitgangsmateriaal zelf en de omstandigheden waaronder dit uitgangsmateriaal is gegroeid. Factoren die een rol spelen zijn (zie ook 5.2.1):
- genotype;
- positie-effect van het oog aan de tak;
- herkomst;
Voor een uniforme vermeerdering is het van belang vermenging van partijen stekhout
van verschillende herkomsten te voorkomen. Indien men de heterogeniteit verder wil
verkleinen kan sortering op positie overwogen worden. Deze kan kostentechnisch het
beste in het begin van de arbeidsgang plaatsvinden als de ogen geknipt worden, dan
naderhand. Daarnaast zijn goede afspraken tussen vermeerderaar en teler over tijdstip
van levering en aantallen nodig.

5.3.2

Optimaal teeltmateriaal

Voor goed en gezond uitgangsmateriaal zijn telers meestal aangewezen op een vermeerderingsbedrijf. Goed overleg en wederzijds vertrouwen zijn dan belangrijk, evenals het
maken van goede en duidelijke afspraken. Telers kunnen voor zichzelf een checklist
maken. Behalve de wellicht specifieke punten op de checklist zijn de handels- en leveringsvoorwaarden van kracht. Over de inhoud van deze voorwaarden is bijna continu
overleg tussen vertegenwoordigers van de Landelijke rozencommissie van LTO-Groeiservice (voorheen NTS) en de VRV (Vereniging Rozen Vermeerderaars). Als de order
naar de vermeerderaar eenmaal bevestigd is, start meestal de vermeerderingsfase. Het is
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P5-1
Positie van stekoog aan tak kan invloed hebben op

stekresultaat

van belang dat de kweker hier zelf bij betrokken is. Een regelmatig bezoek aan de
vermeerderaar als het materiaal éénmaal opgezet is, is geen overbodige luxe. Hooggespannen verwachtingen worden niet altijd waargemaakt.
Met kwaliteit van teeltmateriaal wordt in de rozenteelt vaak bedoeld in hoeverre het
afgeleverde startmateriaal voor de teelt voldoet aan de wensen van de afnemer (teler).
Hierbij spelen uiteraard subjectieve factoren een rol (onderstam of niet, keuze teeltsysteem, keuze substraattype), maar daarnaast zijn er objectieve factoren aan te wijzen
die gelden voor alle gebruikte vermeerderingsmethoden.
- Gezondheid. Het startmateriaal voor de teelt dient vrij te zijn van ziekten en plagen,
zodat geen gevaar bestaat van introductie van ziekten.
- Bij aflevering moet het steksubstraat goed doorworteld en voldoende afgehard zijn.
Bij voorkeur moet het vijfblad nog aanwezig zijn.
- Na planting moeten de planten snel 'aanslaan' en gelijkmatig 'weggroeien'. Groeistil
stand betekent vertraging in productie.
Een belangrijk probleem bij de rozenteelt in kassen vormt de heterogene ontwikkeling
van de rozenstruiken, ondanks de ontwikkeling van hoogwaardige meet- en regelsystemen voor klimaatcontrole. Teeltmaatregelen als snoeien of inbuigen kunnen de verschillen misschien verkleinen, maar nooit teniet doen. Veel van deze heterogeniteit is namelijk het gevolg van heterogeniteit in het uitgangsmateriaal.

5.4

ONDERSTAMMEN

In tegensteling tot de fruitteelt, waar onderstammen met grote verschilen in eigenschappen (van dwerggroei tot hoogstam) worden gebruikt, worden voor de rozenteelt
onderstammen vooral op groeikracht geselecteerd. Uit de fruitteelt, wijnbouw en bij
watermeloen is bekend dat sommige onderstammen opbrengstverhogend werken door
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veranderde opname en translocatie van nutriënten en/of productie van cytokininen.
Onderzoek uitgevoerd bij AB-DLO suggereert dat dit ook bij rozenonderstammen het
geval is.

5.4.1

Doel onderstammen

In de huidige snijrozenteelt worden onderstammen gebruikt om de bloemproductie
(groeikracht) en bloemkwaliteit van de op de onderstam geënte cultivars te beïnvloeden.
Er zijn verschillende onderstammen die verschillen in invloed op groeikracht en kwaliteit.
Het aantal geoogste takken is een betrouwbaar criterium voor de groeikracht. Uit proeven met onderstammen met verschillende groeikracht en Sonia 'Sweet Promise' als ent,
bleek dat onderstammen vooral het uitlopen van axillaire knoppen beïnvloeden, zowel in
aantal als in tijd. Tengevolge van het induceren van meer grondscheuten en een hogere
vertakkingsgraad leveren groeikrachtige onderstammen vroeger en meer takken per
plant, dus een hogere productie. Doordat planten met meer takken een groter bladoppervlak hebben, groeien cultivars op sterke onderstammen bovendien beter dan die op
zwakke onderstammen.
Snijrozen-cultivars kunnen ook op eigen wortel geteeld worden. Deze techniek wordt in
de vollegrond in Nederland niet of nauwelijks toegepast. In Nieuw-Zeeland is de teelt op
een onderstam echter een bijzonderheid. Het aantal geoogste takken is niet altijd minder
dan wanneer een onderstam gebruikt wordt. Productie en kwaliteit gaan echter bij het
gebruik van onderstammen niet altijd samen. Met name onder lichtarme omstandigheden
zoals in de Nederlandse winter, kan stek een lagere kwaliteit bloemen leveren. Met de
toename van de hoeveelheid assimilatiebelichting is de kwaliteit duidelijk toegenomen.
Of er sprake is van een interactie ent-onderstam voor groeikracht is niet duidelijk.
Volgens Israëlisch onderzoek is deze er wel maar volgens Nederlandse onderzoeker De
Vries is deze er niet. Volgens De Vries is de groeikracht van ent en onderstam voornamelijk additief (optelling).
Er zijn zowel klonale als niet klonale onderstammen (zie ook 5.4.2). Klonale onderstammen tonen in het algemeen een grotere groeikracht dan zaailing- onderstammen en zijn
homogener.
Naast de invloed die de onderstam kan uitoefenen op de groei en ontwikkeling van de
ent is ook bekend dat de onderstammen kunnen verschillen in gevoeligheid voor en/of
invloed kunnen uitoefenen op:
- de pH, voedingstoestand (opname van mineralen en zouttolerantie) en vochtomstandigheden waarbij geteeld wordt;
- klimaatfactoren;
- ziekteresistentie;
- levensduur;
- compatibiliteit (verenigbaarheid);
- winterhardheid.

5.4.2

Indeling van onderstammen

Het huidige sortiment onderstammen is met behulp van de plantensystematiek op basis
van uiterlijke kenmerken zoals groeiwijze, bladvorm en stekelvorm ingedeeld in klassen.
Van de in totaal negen klassen, zijn de onderstammen die in de praktijk op grotere of
kleinere schaal worden gebruikt voornamelijk afkomstig uit vier klassen:
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A - Pimpinellifoliiae: Moneyway;
B - Caninae: Inermis-typen (incl. STUR-klonen), Spektaculair en Verschuren
C - Synstylae: Multiflora typen; Jeanine, Ludiek, Multic, Marleen en Helenae
D - Chinensis: Indica Major, Manetti
De op dit moment gebruikte onderstam 'Natal Briar' ontbreekt in dit schema omdat
onduidelijk is waar deze onderstam precies van afstamt en in welke klasse hij thuishoort.
Ad A. Moneyway is een onderstam welke bekend staat om de grote groeikracht in vorm
van een groot aantal grondscheuten. De geproduceerde takken zijn echter wel dun en
daardoor minder van kwaliteit.
Ad B. Inermis-typen hebben van nature een winterrust. Bij een voldoende hoge teelttemperatuur en de mogelijke toepassing van assimilatiebelichting gaat de onderstam niet in
rust. De van oudsher in Nederland gebruikte zaailing-onderstam was de laatste jaren
steeds meer in klonale vorm beschikbaar, maar hier werd maar weinig gebruik meer van
gemaakt. Dit is voornamelijk het werk van de Stichting Ter verbetering Uitgangsmateriaal Roos (STUR). Dit type onderstam wordt met name gewaardeerd om de goede kwaliteit.
Ad C. Onderstammen uit de groep van de Multiflora-typen staan bekend om hun grote
groeikracht. Zij vertonen geen winterrust. Wanneer een gewas in een kouder seizoen
niet voldoende is afgehard kan dit wel ziekteproblemen met zich meebrengen. Een ander
nadeel van deze onderstam kan zijn dat de bloemkleur minder intens is en dat er meer
bloemmisvormingen (de zogenaamde platknoppen) kunnen optreden. Ook lijkt het erop
dat niet elke cultivar op deze onderstam geënt kan worden; er is soms sprake van onverenigbaarheid. 'Multic' heeft een hogere temperatuurbehoefte. Wanneer de temperatuur
te laag is kunnen kwaliteitsproblemen optreden.
Ad D. 'Manetti' uit de sectie Chinensis staat bekend om zijn fijn vertakte compacte
wortelstelsel. Deze onderstam wordt veel gebruikt in Californie (U.S.A.).
Indica 'Major' kent in principe geen winterrust. Bij omstandigheden dat de temperatuur
daalt gaat de productie echter fors omlaag. Diverse klonen van de Indica 'Major' bestaan
al meer dan 1 50 jaar. Enkele klonen zijn echter besmet met het appelmozaïekvirus en/of
Prunus Necrotic Ringspotvirus. Deze onderstam staat bekend om de hoge productie.
Deze gaat echter niet samen met kwaliteit, omdat de steelstevigheid soms onvoldoende
is.
Een andere methode van indeling van de onderstammen is de onderverdeling naar vermeerderingsmethode in t w e e hoofdgroepen:
1. zaailingen;
2. vegetatieve of klonale onderstammen.
Ad 1. Onder de zaailing-onderstammen vallen de zogenaamde Edelcanina's. Rosa canina
'Inermis', Rosa canina 'Pollmer' en Rosa canina 'Brög's Stachellose' zijn het meest
bekend. Van oorsprong worden deze onderstammen voor tuinrozen gebruikt vanwege
hun winterhardheid. In de kasrozenteelt zijn zij gewaardeerd om hun positieve invloed op
de kwaliteit van de geoogste rozen.
Rosa multiflora is een oude zaailing-onderstam. Deze werd in Nederland niet gebruikt
voor de kasteelt omdat er problemen waren met de vermeerdering. De onderstam staat
wel bekend om zijn hoge productie.
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Ad 2. Onder vegetatief vermeerderde onderstammen worden de onderstammen verstaan die al jaren vegetatief vermeerderd worden zoals Rosa indica ' M a n e t t i ' en Rosa
indica 'Major'. Omdat beide niet winterhard zijn worden ze, terecht of niet, niet toegepast in Nederland. Van Rosa indica 'Major' zijn meerdere klonen in de handel. Deze zijn
ontstaan door mutaties en/of onbedoelde kruisingen. Meer recent zijn klonale stammen
ontwikkeld uit Rosa canina 'Inermis'. Dit werk is verricht door de STUR.

Rozenzaadheggen in Groningen van Rosa canina

5.4.3

'Inermis'

Invloed onderstam op productie en kwaliteit

Onderzoeken waarin verschillende onderstammen met elkaar vergeleken worden vinden
al vele jaren plaats. In de vergelijkingen wordt meestal naar t w e e parameters gekeken,
namelijk productie en de kwaliteit van het geoogste product (De Vries en Dubois).
Nederlandse onderzoekers hebben veertig onderstamproeven, uitgevoerd in de periode
1925-19 8 8 , met elkaar vergeleken. Bij de vergelijking van de bloemproductie in al deze
proeven valt op dat er altijd verschillen zijn tussen de gemiddelden van de onderstammen, maar dat deze door de grote spreiding vaak niet betrouwbaar van elkaar verschillen. De proeven blijken overigens zelden te zijn opgezet voor statistische analyse. Dit
wordt meestal veroorzaakt door het lage aantal planten dat is gebruikt in het onderzoek.
Verder valt het grote aantal duplicaties op, alsmede de soms tegenstrijdige uitspraken
over dezelfde onderstam.
In proeven na 1988 worden wel betrouwbare verschillen gevonden. Met name in onderzoek van het Proefstation Aalsmeer vindt men verschillen tussen de verschillende
onderstammen. Het betreffende onderzoek is gedaan met de cultivar Escimo. De kwaliteit van de geoogste rozen was het beste op de Inermis-onderstamklonen 'Sturcinq' en
'Sturtri'. Escimo op eigen wortel en Escimo op 'Helenae'(Multiflora-type) en Indica
'Major' gaven een hogere productie maar bleven iets achter in kwaliteit.
In het algemeen blijkt een bepaalde reeks onderstammen, bij verschillende cultivars
dezelfde volgorde van bloemproductie te induceren. Als uit 23 kasproeven de 'toptwaalf'-onderstammen geselecteerd worden en vervolgens wordt in elk van deze proeven de bloemproductie van cultivars op die onderstammen (zo mogelijk in het tweede
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jaar) uitgedrukt in procenten dan zien we de resultaten die zijn overgenomen in Figuur
12.
Geconstateerd moet worden dat alleen Rosa canina bijna significant verschilt van Rosa
multiflora, maar in de overige gevallen zijn de verschillen zeer klein en statistisch niet
significant.

Figuur 12Relatieve bloemproductie (%

r

De gemiddelde bloemproductie van snijroos
cultivars, geïnduceerd
door 12 onderstammen
gebruikt in 23 verschillende experimenten, uit
gedrukt als percentage
van het experiment-gemiddelde. Staven geven
de standaardafwijking
aan.
Bron: Dubois et
al.(1990), Prophyta,
5,117-119.
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Niet altijd is de tendens zoals geschetst in Figuur 12 aanwezig. Schommelingen in de
productie, afhankelijk van het seizoen en teeltwijze, tekenen zich af. Indica is bijvoorbeeld een onderstam met een hogere warmtebehoefte dan andere. Een gedwongen
winterrust vertaalt zich bij Rosa indica in een lagere productie dan bereikt met een Rosa
canina.
Omdat zaailingonderstammen niet genetisch uniform zijn, is men zowel in Nederland als
in Israël begonnen met de klonale vermeerdering van deze onderstammen en het vergelijken van produktie en kwaliteit. Klonale onderstammen hebben de eigenschap dat ze in
het algemeen een grotere groeikracht induceren dan zaailingonderstammen. Naast de
produktie verkregen van de cultivars geënt op de onderstam, werd gekeken naar de
andere eigenschappen van de onderstam. Met name de vermeerderbaarheid (beworteling
en verenigbaarheid) speelt hier een grote rol. Ook kan de bedoorning en de gevoeligheid
voor meeldauw en spint een rol spelen. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden
dat er een verschil in productie en kwaliteit is tussen de verschillende klonen.
Een definitie van w a t verstaan moet worden onder een goede kwaliteit van een tak is
moeilijk te geven. Steellengte en steeldiameter van de tak kunnen een goede parameter
genoemd worden.
Bij de vermeerderbaarheid is het slagingspercentage van belang. De onderstam 'Natal
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Briar' geeft bij het vermeerderen door middel van stenten een hoger slagingspercentage
dan de Inermis-klonen uit het STUR-onderzoek.
Daarnaast speelt de bloemkleur een belangrijke rol. De bloemkleur van rozen is veelal
intenser wanneer zij geteeld worden op een onderstam in plaats van op eigen wortel.
Toch kunnen ook sommige onderstammen zoals Rosa multiflora en 'Natal Briar' een
lichtere bloemkleur geven.
Welke onderstam moet een teler gebruiken voor zijn cultivar? Een belangrijke vraag voor
veel telers, waar dan ook op de wereld. Duidelijk moet zijn dat er vaak sprake is van
gegeven teeltomstandigheden, die optimaal worden genoemd. Onderzoek moet dan
uitwijzen welke plantcombinatie hierbij het beste past. Het gebruik van de onderstam
kan namelijk de consequentie met zich meebrengen dat er voor een andere plantbehandeling dan wel voor een aanpassing van het kasklimaat gekozen moet worden. De
productie van rozen wordt niet alleen beïnvloed door de groeikracht van de ent-onderstamcombinatie. De snelheid van uitlopen van ogen en het percentage loos kunnen ook
beïnvloed worden door andere externe omstandigheden. Indirect spelen de hoeveelheid
gevormde grondscheuten en de groei van de (laterale) wortels een rol bij de produktie.
Het doel van de teler moet duidelijk zijn. Productie en kwaliteit gaan niet altijd samen.
Binnen het Nederlandse STUR-onderzoek is wel getracht om deze eigenschappen te
combineren. In de praktijk zijn er vaak verschillende meningen over de eventuele geschiktheid van een bepaalde onderstam voor een bepaalde cultivar.
Veralgemeniseren van bekende resultaten is gevaarlijk. Wanneer men een vergelijkbaar
resultaat wil verkrijgen zal men ook de omstandigheden na moeten bootsen. Bij het
meeste onderzoek is geen rekening gehouden met de verslaglegging van met name de
gehanteerde of gerealiseerde klimaatregeling, voedingsomstandigheden, hoeveelheid
gegeven water enzovoorts.

5.4.4

Factoren die van invloed zijn op de productie van een cultivar/onderstamcombinatie

Compatibiliteit
Het is bekend dat er problemen kunnen optreden bij de vergroeiing van ent en onderstam. Deze 'slechte' vergroeiing kan zich direct bij de vermeerdering manifesteren in de
vorm van een slechte verenigbaarheid, zoals meerdere malen geconstateerd bij Rosa
multiflora cathayensis of aangemerkt worden als zijnde een entplaatsbarrière. De compatibiliteit of incompatibiliteit lijkt afhankelijk van het aan- of afwezig zijn van direct celcontact. Men heeft geprobeerd een verklaring te vinden voor de eventuele incompatibiliteit vanuit de productie van toxische stoffen die na verwonding geproduceerd worden.
Onderzoek in Israël heeft aangetoond dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende
geteste klonen van Rosa indica 'Major' w a t betreft de verenigbaarheid met de ent en de
beworteling. In dit onderzoek wordt opgemerkt dat de klonale selectie van de onderstammen voor elke individuele cultivar zou moeten worden voortgezet.
Nederlandse onderzoekers (De Vries) concluderen in hun onderzoek dat de groeikracht
van onderstamklonen mede bepaald wordt door de hierop geënte cultivar en dat er een
correlatie bestaat tussen de dikte van de entplaats cultivar-onderstam, het wortelgewicht en de hoeveelheid grondscheuten.
Praktisch is het voor telers heel gemakkelijk om achteraf te controleren of er een goede
verbinding is tussen ent en onderstam. Gerooide planten worden ontdaan van bovengewas en wortels. De entplaats wordt ongeveer een uur gekookt in water. De bast kan
dan verwijderd worden en de entplaats is duidelijk te beoordelen. De vatverbinding van
onderstam en ent moet vloeiend zijn en geen grote onregelmatigheden vertonen.
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Temperatuur
Lagere temperaturen kunnen de oorzaak zijn van een hoger percentage platknoppen. De
relatie onderstam-platknoppen is niet echt duidelijk en vergt meer onderzoek.
Het zal duidelijk zijn dat er een relatie is tussen hoeveelheid licht, teelttemperatuur en
kwaliteit van het geoogste product. De activiteit van de verschillende onderstammen is
afhankelijk van de heersende temperaturen. Hierbij speelt de eventuele winterrust een rol
bij een langere periode van lage temperaturen.
Een korte verlaging van de teelttemperatuur beïnvloedt echter ook de productie en kwaliteit van rassen die geen winterrust kennen.
Licht
Een verhoging van het lichtniveau resulteert in minder loosvorming. Loosvorming zien
w e ook meestal in, en direct na, lichtarme perioden optreden. Een groter percentage
goede bloeiende takken kan dan ook verkregen worden door een hoger lichtniveau in
combinatie met C0 2 -dosering. De productie van de hoeveelheid assimilaten is dan hoger
en dit komt ten goede aan het product. Hierdoor ontstaat onder andere minder loos.
Andere factoren
Het is bekend dat de hoeveelheid wortels invloed uitoefent op de bovengrondse groei. Er
is een correlatie tussen het wortelgewicht en de hoeveelheid grondscheuten en een
correlatie tussen het aantal grondscheuten en het aantal geoogste takken. Wanneer een
roos in één keer afgeoogst wordt (op snee), heeft dit massale sterfte van de wortels tot
gevolg. Naast de bovengrondse snoei zijn ook de genetische factoren van ent en onderstam van belang bij deze afsterving. Daarnaast kan de samenstelling van de voedingsoplosssing een rol spelen bij de wortelsterfte. Voor een goede continue productie moet
de teler er voor zorgen dat hij niet teveel op snee teelt en problemen met de beschikbaarheid van vocht en voedingsstoffen voorkomt.
Op dit moment wordt in Nederland op praktijkschaal geëxperimenteerd met het toepassen van hormonen om de (grond)scheutvorming te bevorderen. Duidelijk is dat de
gevolgen niet altijd voorspelbaar zijn.
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6.

GEWASOPBOUW

6.1

PLANTEN EN EERSTE VERZORGING

De behandeling van de jonge planten is van belang bij de latere ontwikkeling. De verschillende soorten plantmateriaal (zie 5.2) vragen hun eigen manier van behandeling
direct na het planten. De plantdichtheid heeft invloed op de latere productie en kwaliteit.
In deze paragraaf wordt ingegaan op de verschillende facetten. De algemene voorwaarden voor de kwaliteit van het uitgangsmateriaal zijn al behandeld in 5.3; ga te allen tijde
uit van goed en gezond uitgangsmateriaal!

6.1.1

Uitplanten

Bij het uitplanten zelf vragen de jonge planten al de nodige aandacht. De verschillende
soorten uitgangsmateriaal hebben alle hun eigen specifieke aandachtspunten.
Bij het uitplanten bezitten struiken of zetlingen een goed vertakt wortelstelsel. De
wortels moeten bij het planten zo recht mogelijk in de grond worden gezet. Dit is niet
altijd even eenvoudig wanneer de plantgaten niet voldoende diep zijn. Onder geen
beding moeten de wortels bij het planten worden opgevouwen in het plantgat. Dit
verstoort een vlotte weggroei.
Zetlingen moeten zeer zorgvuldig geplant worden. Het wortelstelsel is namelijk al actief
en de witte wortelpunten zijn zichtbaar. De plantgaten moeten dus voldoende diep zijn
zodat wortelbreuk wordt voorkomen. Daarnaast mag de veredelingsplaats niet onder de
grond komen te staan. Maak rond de zetling een kuiltje en houdt deze plaats vrij van
grond; de planten staan toch diep genoeg. Een Botrytis-aantasting kan op deze manier
worden voorkomen.
Bij het planten van struiken hoeven niet altijd plantgaten gemaakt te worden. De struiken kunnen ook worden ingespit. Dompel de struiken en zetlingen eventueel voor het
planten in een oplossing die aantasting door wortelschimmels kan helpen voorkomen. Na
het planten moeten de planten worden aangegoten, zodat de grond of substraat goed
aansluit op de wortels.
Stekken en stenten hebben witte actieve wortelpunten die uit het substraat steken.
Probeer bij het planten zo weinig mogelijk hiervan te beschadigen. De breuken in de
wortels zijn een invalspoort voor wortelschimmels.
Plant alleen het materiaal dat al wortels aan de buitenzijde van het potje of plugje laat
zien. Wanneer de plant nog onvoldoende ontwikkeld is en de aansluiting met het teeltmedium niet goed, is de weggroei niet voldoende. Let bij het planten op de plaats en
richting van het orginele stekblad. Bij het inbuigen wordt de primaire scheut of griffel
recht over, of in de richting van, het stekblad gebogen in een richting waar plaats is om
dit bladpakket neer te leggen.

6.1.2

Start teelt

Zetlingen, stek en stenten
De eerste 14 dagen na het planten wordt een dag- en nachttemperatuur aangehouden
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van 20-22°C. Onder invloed van de natuurlijke instraling mag de dagwaarde zelfs oplopen naar nog hogere waarden. Voorkom echter dat de temperatuur boven 30°C komt.
De luchtvochtigheid wordt de eerste weken vrij hoog gehouden (probeer boven de 708 0 % te blijven) omdat het plantmateriaal zeer gevoelig is voor bladverbranding. Op
zonnige dagen kunnen de planten met een broes nat gehouden worden en wordt de
luchtvochtigheid voldoende hoog gehouden. Beperk luchten zodat de RV in de kas niet
te snel daalt.
Wanneer de planten zijn aangeslagen, duidelijk groeien en de wortels voldoende in de
grond of substraat zijn binnengedrongen, kan meer gelucht worden en de temperatuur
verder worden afgebouwd. Doe dit geleidelijk omdat de planten nog steeds zwak zijn en
gevoelig voor verbranding. Licht schermen kan ook een hulp zijn.
Start niet te snel met afharden. De eerste periode moet benut worden om gewas te
vormen en wanneer eerder wordt gestopt met afharden zal het griffelhout meer verhouten en moeilijker inbuigen. Laat het griffelhout uitgroeien en verwijder de bloemen. Door
het verwijderen van de bloemen in een zo vroeg mogelijk stadium zullen de bovenste
ogen uitlopen en wordt verhouting voorkomen. Op een gegeven moment zal het griffelhout zo zwaar ontwikkeld zijn dat het om zal vallen. Dit bevordert de vorming van
grondscheuten. Door inbuigen kan de griffel in de gewenste richting worden gelegd en
op de juiste hoogte worden ingebogen (zie 6.5). Wanneer het griffelhout te snel omvalt
of gebogen wordt, zal de kwaliteit van de grondscheuten van onvoldoende kwaliteit zijn.
Eventueel kan direct na het planten een behandeling worden uitgevoerd met een middel
dat de ontwikkeling van wortelschimmels remt.
Halfjaars trui ken
Let direct na het planten van halfjaarstruiken op inrotten door Botrytis. Voer eventueel
een bespuiting uit. De eerste vier tot vijf weken moeten de struiken vorstvrij worden
gehouden. Een langere periode is niet schadelijk, maar ook niet noodzakelijk. Na deze
periode wordt de temperatuur tot het gewenste niveau opgevoerd (tot 20°C). Bij de
struikjes wordt geen snoei uitgevoerd. De eerste bloemen worden kort gesneden om
voldoende blad op het gewas te laten staan en om de grondscheutvorming te bevorderen. De strategie voor de luchtvochtigheid en het luchten is zoals bij zetlingen.
Slapende ogen
De voorgetrokken struiken worden na het planten gelijk op de gewenste temperatuur
gehouden. Na het uitlopen van het oog wordt al direct een stevige tak met bloem
gevormd. Deze kan worden gesneden, meestal op het tweede 5-blad. Een andere mogelijkheid is dat de scheuten worden getopt, waarna de ogen hiervan uit gaan lopen en
deze worden geoogst. Bij rassen die minder gemakkelijk een grondscheut vormen kan
het toppen er toe leiden dat de planten alleen op het getopte gedeelte uitlopen en geen
nieuwe grondscheuten vormen. Luchtvochtigheid en luchting zijn te regelen zoals bij
zetling, stek en stent.
Struiken
Na het uitplanten zijn de struiken gevoelig voor uitval door bijvoorbeeld Botrytis. Zorg
voor een preventieve bestrijding. Na het planten worden de struiken acht tot tien weken
koud gehouden (vorstvrij). Daarna kan men de temperatuur opvoeren tot een gewenste
temperatuur. Voordat de temperatuur wordt opgevoerd worden de struiken op een goed
oog teruggeknipt.
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6.1.3

Plantdichtheid

De planten kunnen in grond- en substraatteelten op verschillende manieren over het bed
worden verdeeld (zie ook 3 . 2 . 2 , teeltsystemen), afhankelijk van systeem en aantal
bedden. Canadees onderzoek heeft aangetoond dat een verdeling van de planten over
twee parallelle rijen het beste was voor de lichtverdeling over de planten en de beste
productie en kwaliteit per plant leverde. In Nederland zijn hier de meningen over verdeeld.
De verdeling van de planten heeft ook invloed op de plantdichtheid en is meerdere malen
onderwerp van onderzoek geweest. Andere uitgangspunten voor onderzoek naar de
plantdichtheid waren onder andere: hoe kan ik met de plantdichtheid de gewasopbouw
beïnvloeden, en kan ik met bepaalde gewashandelingen, zoals knipmethode en inbuigen,
met een lage plantdichtheid net zo'n hoge opbrengst halen? Plantmateriaal van roos is
kostbaar. Minder planten kunnen dus een kostenbesparing opleveren.

Invloed op gewasopbouw en productie
Over het algemeen resulteert een hogere plantdichtheid in een afname van het takgewicht en -diameter van de geoogste bloemen. Het aantal (primaire) grondscheuten dat
per plant gevormd wordt verschilt echter niet bij verschillende plantdichtheden. Ook de
kwaliteit van de grondscheuten is niet veel minder bij meer planten per meter (Tabel 40).

Tabel40 -

plantdichtheid
planten/m2
7,7
11,6
17,4

Invloed van de plantdichtheid op de grondscheutvorming; aantal en kwaliteit.
Bron: M. Kool, 1994.
grondscheuten
aantal/
plant
1,5
1,5
1,3

aantal/
m2
11,6
17,7
23,2

diameter
(mm)
8,5
8,4
8,0

De concurrentie om de hoeveelheid licht lijkt dus niet van belang bij het op dat moment
geringe aantal ontwikkelende (grond-)scheuten.
Wanneer er meer planten per meter geplant worden zullen er in totaal meer grondscheuten per meter ontstaan. Als deze grondscheuten de basis zijn om een gewas op te
bouwen waarbij bovendoor (en eventueel later onderdoor) geoogst zal worden, dan zal
zeker een competitie tussen de scheuten ontstaan. Het resultaat is dat de kwaliteit van
de takken geteeld bij een hogere plantdichtheid in de tijd minder wordt.
Wanneer de (grond)scheuten dicht (lipjes) tot zeer dicht (knotten, 'Japanse snijmethode') geoogst worden, kan de factor struikopbouw nauwelijks invloed meer op de productie hebben. Verschillen in productie moeten dan veroorzaakt worden door lichtonderschepping en zal kwalitatief zijn. Wanneer door inbuigen een gelijke lichtonderschepping
ontstaat, dan zou verondersteld kunnen worden dat als planten bij een lagere plantdichtheid meer takken per plant produceren, de plantdichtheid er nauwelijks toe doet. Meerdere malen is dit zowel op Landbouw Universiteit Wageningen als op Proefstations
onderzocht. Ondanks inbuigen verschilde de opbrengst in stuks per cultivar en plantdichtheid. Een verklaring zou de lichtonderschepping kunnen zijn. Bij meer planten per
meter zou bij inbuigen sneller een groter bladpakket ontstaan dan bij een lagere plant-
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dichtheid, ondanks dat er visueel naar gestreefd wordt een even groot bladpakket te
maken. Bij een lagere plantdichtheid produceert de individuele plant duidelijk meer per
plant. In Tabel 41 staan de resultaten van twee jaar onderzoek in Aalsmeer.

Tabel41 -

Productie (aantal takken/ bruto m2 van vier rassen geteeld bij drie verschillende
plantdichtheden, het aantal takken per plant en de productie uitgedrukt als
percentage van de productie met 10 planten/m2. Productieperiode: week 13 1996
tot week 6 1998. Bron: J. de Hoog (ongepubliceerd).
10 pl/m 2

First Red
Bianca
Mercedes
Frisco

241(24,5X100%)
334(33,4X100%)
381(38,1X100%)
578(57,8X100%)

7,5 pl/m2
213(28,4X88%)
328(43,7X98%)
351(46,8X92%)
512(68,3X89%)

5 pl/m 2
173(34,5X72%)
288(57,7X86%)
288(57,7X77%)
466(89,2X77%)

Invloed op kwaliteit
De kwaliteit van de geoogste rozen werd in alle onderzoeken beïnvloed door de plantdichtheid. Het totaal geoogste gewicht en de verschillen daarin waren bij een onderzoek
in Aalsmeer duidelijk afhankelijk van de oogstwijze (zie 6.3). In Tabel 4 2 staan de
resultaten van het onderzoek in Aalsmeer uitgevoerd in de periode 1 996-19 9 8 . De
algemene lijn is voor alle rassen gelijk. Het niveau kan echter per ras verschillen.

Tabel42 -

First Red
Bianca
Mercedes
Frisco

Gemiddeld takgewicht (g) van vier rozenrassen geteeld bij drie verschillende
plantdichtheden. Periode week 13 1996 - week 6 1998. Bron: J. de Hoog
(ongepubliceerd).
10 pl/m2

7,5 pl/m 2

5 pl/m2

48,4
46,5
26,7
23,9

52,4
47,4
28,1
25,3

55,3
49,5
30,4
26,7

LAI en lichtonderschepping
Gegevens van de landbouwuniversiteit Wageningen (M. Kool, 1 996) geven aan dat 8 6 %
van de productie van de roos verklaard wordt door de lichtonderschepping en dus door
de hoeveelheid blad. De hoeveelheid blad uitgedrukt in m 2 per m 2 teeltoppervlakte is de
zogenaamde LAI (Leaf Area Index).
Bij roos zou 1 MegaJoule licht zorgen voor een drogestof-productie van 2,5 gram. Hoe
efficiënt een gewas omgaat met de hoeveelheid licht wordt uitgedrukt als lichtconversieefficiëntie. Hiervoor ligt de volgende berekening ten grondslag:
a. Bereken de totale lichtsom in de periode.
b. Neem de transmissie door het kasdek (meestal tussen de 62 en 7 0 % ) , uitgedrukt in
MJ/m 2 .
c. Tel eventueel de hoeveelheid assimilatiebelichting hierbij op ( 4 7 % hiervan wordt door
de plant gebruikt voor fotosynthese).
d. Meet of schat hoeveel licht door de plant wordt onderschept (70-90%).
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e. Vermenigvuldig de diverse voorgaande factoren. De uitkomst is de hoeveelheid MJ/m 2
die door het gewas wordt gebruikt.
f. Deel de drogestof-productie in g/m 2 door de hoeveelheid licht die door het gewas
gebruikt wordt en de uitkomst geeft aan hoe effectief licht door de plant wordt
gebruikt.
De hoeveelheid licht speelt een belangrijke rol bij de fotosynthese (en dus productie) en
de hoeveelheid blad bepaalt hoe efficiënt de plant hier mee om kan gaan. In Nederland is
er een groot verschil in hoeveelheid licht gedurende de verschillende seizoenen. Veel
blad in de winter (LAI van 5 en hoger) in combinatie met een lage hoeveelheid licht zorgt
ervoor dat de onderhoudsademhaling van dit bladpakket groter is dan de netto-fotosynthese (zie Hoofdstuk 7). Een gewas gaat in de winter wel efficiënter om met de hoeveelheid licht dan in de zomer en tussen cultivars zijn verschillen. De hogere efficiëntie in de
winter kan ook gedeeltelijk worden verklaard door de vaak hogere koolzuurconcentraties
(C0 2 ) in de kas. In de zomer kan door met name waterstress eerder een verzadiging van
de fotosynthese optreden.
Het gewas kan in de winter niet uit de voeten met het grote bladpakket en het is beter
om de hoeveelheid blad gedeeltelijk te beperken. Dit kan door in de winter minder in te
buigen, onderdoor te knippen of te snoeien. Teveel blad in de winter zorgt voor een
dusdanige beschaduwing van onder in het gewas gelegen blad dat dit af zal vallen. De
optimale LAI op een gegeven moment is dus afhankelijk van met name de lichtomstandigheden in het jaar. Probeer hier als teler op in te spelen! Door de snoeimethode kan
het aantal zich ontwikkelende bloemtakken beïnvloed worden. Zorg voor minder uitloop,
ook al wordt het gemiddeld takgewicht voor slechts 2 0 % bepaald door de lichtonderschepping.

6.2

GRONDSCHEUTVORMING

Grondscheuten zijn groeikrachtige scheuten die aan de basis van de plant ontstaan. Ze
vormen het frame van de rozenstruik en bepalen de potentiële bloemproductie. Grondscheuten zijn afkomstig van de knoppen in de oksels van de knopschubben aan de basis
van de plant. In het algemeen zijn er zes à zeven potentiële grondscheutknoppen aanwezig. De knoppen zijn secundaire knoppen aanwezig in de knop die gebruikt wordt voor
de vermeerdering. Het aantal is afhankelijk van de leeftijd en de positie van de knop (zie
ook paragraaf 7.2.1). Van de potentiële grondscheutknoppen lopen over het algemeen
alleen de onderste twee uit tot een grondscheut. Indien een derde of nog meer grondscheuten later onstaan, dan ontstaan deze uit de okselknop van één van de twee al
uitgegroeide grondscheuten.
ledere grondscheut blijkt met slechts een bepaald gedeelte van het xyleem in de wortel
in verbinding te staan. Dit kan aangetoond worden door aan de scheut of aan de wortels
gekleurd water aan te bieden, zodat de xyleen (en water) transportbanden zichtbaar
worden. De hypothese is dat zodra een grondscheut uitloopt het xyleem van een wortel
omgeven wordt door nieuw xyleem. Dit xyleem verzorgt het transport naar de nieuwe
scheut. Het nieuwe xyleem kan als een ring het gehele oude xyleem omgeven. Hierdoor
kan het xyleemgedeelte dat in directe verbinding staat met de primaire scheut of eerste
grondscheut beperkt worden in capaciteit. Uiteindelijk kan dit tot afsterven van de oude
scheut leiden.
De vorming van grondscheuten en de kwaliteit van de scheuten kan op verschillende
manieren worden beïnvloed. Veel werk is verricht door M. Kool van de Landbouwuniver
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siteit Wageningen. Zijn proefschrift is onder andere gebruikt als informatiebron voor deze
paragraaf.
Door het buigen van de primaire scheut wordt de uitloop van de (meestal twee) meest
basale knoppen, die als secundaire knoppen aanwezig zijn in de gebruikte knop voor de
vermeerdering, bevorderd. Dit zijn de eerste grondscheuten. Hoe later na het planten de
primaire scheut wordt ingebogen, en deze zich heeft kunnen ontwikkelen, hoe meer de
eerste gewasgroei toeneemt en worden er zwaardere grondscheuten gevormd die een
grotere diameter hebben. De uitloop van ogen op de horizontaal ingebogen primaire
scheut (de griffel, griffelhout) remt de uitloop van de grondscheuten. Het verwijderen
van de uitloop op het griffelhout verhoogt het aantal en de doorsnede van de grondscheuten. Praktisch gezien wordt dit door telers nooit uitgevoerd.
Wanneer het aantal grondscheuten per plant wordt beperkt door bijvoorbeeld grondscheuten weg te breken, dan heeft dit een positief effect op de diameter en het gewicht
van de overblijvende grondscheuten. De groeisnelheid wordt niet beïnvloed. Met behulp
van de plantdichtheid kunnen meer grondscheuten per meter verkregen worden. Het
aantal grondscheuten per plant wijzigt echter niet. De plantdichtheid heeft nauwelijks
invloed op de kwaliteit van de grondscheuten die ontstaan, omdat in deze fase van de
teelt voldoende ruimte is voor de uitgroei van de scheuten. In Tabel 4 3 staan enige
resultaten die de invloed van het verlaat inbuigen op de vorming en kwaliteit van grondscheuten duidelijker maken.

Tabel43 -

Invloed van de moment van inbuigen (dagen vanaf TO) van de primaire scheut op
de ontwikkelingstijd, diameter en het gewicht van de grondscheuten. Bron: M.T.N
Kool, 1996.

Behandeling
(dagen vanaf TO)

ontwikkelingstijd

diameter (mm)

drooggewicht
(g)

0
14
28
42

57,3
55,6
46,6
38,5

9,4(a)
9,9(ab)
10,4 (b)
10,7 (b)

30,3(a)
3 1 , 0 (a)
32,2 (a)
3 5 , 6 (a)

(a)
(a)
(b)
(c)

Onderzoek van M. Kool heeft aangetoond dat er een duidelijke relatie is tussen plantopbouw en bloemproductie. Een investering in gewasopbouw gaat in het begin van de
teelt bijna altijd samen met verlies van productie. Door uitstel van de scheutvorming
door later te buigen, beperking van aantal grondscheuten is de opbrengst in met name
de eerste acht maanden van het onderzoek aanmerkelijk lager geweest. Dit wordt in de
twee daarop volgende jaren echter goedgemaakt. De relatie tussen het aantal grondscheuten en de uiteindelijke productie is niet in alle publicaties even duidelijk en gelijk.
Volgens M. Kool is de bloemproductie duidelijk minder gerelateerd aan het aantal en de
diameter van de grondscheuten dan aan het aantal en de diameter van de vertakkingen
van de tweede orde. Volgens D.P. de Vries is er wel een duidelijke relatie tussen het
aantal grondscheuten en de latere productie. Er is volgens hem een verschil in het aantal
grondscheuten dat gevormd kan worden, afhankelijk ras en/of het gebruik van een
bepaalde onderstam. Volgens De Vries is het dus van belang om te selecteren op rassen
of onderstammen die van nature meer grondscheuten vormen. De Vries wijt het verschil
in aantal gemaakte grondscheuten onder andere in de mate van apicale dominantie die in
de roos aanwezig zou zijn.
De competitie tussen grondscheuten aan één en dezelfde plant is aan het begin van een
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teelt groter dan tussen afzonderlijke planten. Dit verschil in competitie komt in latere
jaren niet tot uiting in het totale productiegewicht, in het aantal nieuw gevormde grondscheuten of het aantal afgestorven grondscheuten. Nieuwe grondscheuten beconcurreren de oudere, wat duidelijk zichtbaar is in een verminderde diametertoename en een
verhoogd sterftepercentage van oude grondscheuten. Het gemiddeld takgewicht van
scheuten afkomstig van nieuwe grondscheuten is aanmerkelijk hoger dan die van scheuten afkomstig van oude grondscheuten.
Met behulp van het hormoon cytokinine kan de uitloop van grondscheuten bevorderd
worden. Behalve dat de toepassing in principe verboden is, is ze ook niet geheel ongevaarlijk. De concentratie moet precies goed zijn, om ongecontroleerde uitloop te
voorkomen.
Naast een 'mechanische' beïnvloeding kunnen ook diverse klimaatomstandigheden een
rol spelen bij het onstaan en de kwaliteit van een grondscheut.
De tijd van het jaar heeft invloed op de diameter van een grondscheut. Vroeg in het jaar
gevormde grondscheuten (april) zijn dunner dan die ontstaan in mei-juni. Later in het jaar
zijn de vroege grondscheuten echter vaak weer dikker. Dit komt door de hoeveelheid
xyleem die groter is bij de eerder gevormde grondscheuten. Bij zomerplantingen moet
duidelijk aandacht zijn voor de kwaliteit van de grondscheuten. Een lichte kwaliteit heeft
gevolgen voor de toekomstige productiemogelijkheden van de grondscheut.
Licht is van belang voor de uitloop van ogen en dus ook voor de uitloop van de grondscheuten. Meer licht en licht dat direct op de plaats van uitloop komt, bevordert de
uitloop van de grondscheuten. Wanneer de ogen in de schaduw worden gehouden of er
wordt verduisterd, lopen ze niet of nauwelijks uit. De combinatie van meer licht en een
iets hogere temperatuur bevordert ook de uitloop van de grondscheuten. Ook een
hogere relatieve luchtvochtigheid stimuleert een betere uitloop van grondscheuten. Veel
kwekers houden in Nederland daarom bij de start van de teelt de temperatuur in de kas
gemiddeld hoger (20-22°C) en ook de RV wordt zo hoog mogelijk gehouden. Wanneer
de grondscheuten zich ontwikkeld hebben worden de ingestelde waarden verlaagd, om
te voorkomen dat de kwaliteit niet teveel negatief beïnvloed wordt.
Het gebruik van onderstammen kan de vorming van het aantal grondscheuten positief
beïnvloeden. De mate waarin de onderstam het hormoon cytokinine produceert heeft
invloed op de bovengrondse uitloop.

6.3

KNIPMETHODE

De knipmethoden bepalen niet alleen de opbouw van het gewas; ze hebben ook alles te
maken met productie en kwaliteit. In de roos overheerst de top de groei van de ondergelegen knoppen en ogen. Dit verschijnsel wordt apicale dominantie genoemd. Mede onder
invloed van de hormoonproductie (auxine) dat in de groeipunten gemaakt wordt, worden
ondergelegen ogen belet om uit te lopen. Door het groeipunt te verwijderen door bijvoorbeeld te toppen of de tak te oogsten of door het inbuigen van de tak, krijgen de lager
gelegen ogen de kans om uit te lopen. Zij nemen op dit moment de functie van dominant
groeipunt over en houden de ondergelegen ogen weer in rust.
Naast de apicale dominantie zijn ook sink/source-relaties van belang bij de oogst van
rozen. Vaak wordt hier onbewust aan voorbij gegaan. Sink betekent 'stortbak' of 'afvoerputje ' en slaat op plekken in de plant waar de assimilaten naartoe worden gebracht
en verbruikt. Source betekent 'bron' en geeft de plaatsen aan waar de assimilaten worden gemaakt. Assimilaten zijn de bouwstenen, de energie voor alle activiteiten in de
plant. De belangrijktste activiteiten zijn groei, onderhoud en ontwikkeling. Groei is het
delen en strekken van cellen, waardoor de plant toeneemt in massa en afmeting. De
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plaats waar de assimilaten worden gevormd (sources) zijn de groene bladeren. De
plaatsen waar activiteiten als groei en ontwikkeling plaatsvinden zijn sinks. De groei
vindt bij roos voornamelijk plaats aan de toppen van stengels en bij de uitlopende okselknoppen. Hier vindt de celdeling, strekking, afsplitsing van bladeren en uiteindelijk de
bloemknoppen plaats. Ook de wortels zijn sterke sinks. Bij het oogsten worden de
sink/source-verhouding soms sterk beïnvloed. Door het oogsten wordt een sterke sink
(de bloem) en een groot gedeelte van de source (het blad) verwijderd. Hoe meer blad
wordt verwijderd, hoe langer het daarom kan duren voordat ogen zich ontwikkelen. Een
uitzondering vormt het zogenaamde 'blaadje breken'. Deze methode wordt al vele jaren
uitgevoerd om met name in de winter de uitloop te bevorderen. Door het blaadje bij een
oog te verwijderen worden geen hormonen meer gestuurd naar het oog aan de basis van
het blad en kan het gemakkelijker uitlopen. Blaadjes breken kan een effectieve methode
zijn bij rassen die moeilijk uitlopen. Pas op voor beschadiging van het oog bij het breken.
Oogst altijd zo dicht mogelijk boven het oog. Laat zo weinig mogelijk van het hout
boven de bladoksel met oog staan. Deze 'kapstokjes' zijn een invalspoort voor schimmels en daarnaast lijkt de aanwezigheid de uitloop van het oog te remmen.
Bovendoor en onderdoor oogsten
Op de grondscheuten worden de zogenaamde vertakkingen van de eerste orde gevormd
als de grondscheut geoogst wordt of getopt. Wanneer bovendoor wordt geoogst laat
men op deze eerste orde-vertakking één of meerdere ogen achter. Wanneer één van
deze ogen uitloopt spreekt men van vertakkingen van de tweede orde.
Bij bovendoor knippen kan de teler een keuze maken voor het aantal ogen dat hij achterlaat bij de
vertakking van de orde waar hij oogst. Oogst hij
vlak af op de vertakking, dan wordt dit 'knotten' of
de 'Japanse snijmethode' of 'knippen op de mik'
genoemd. Wordt de roos op het eerste oog geoogst, dat veelal een onvolledig blad heeft, dan
wordt dit 'knippen op lipjes' genoemd. Boven het
eerste oog met onvolledig blad komt meestal een
oog met een drieblad (knippen op drieblad) en
daarboven komen vijfbladeren (oogsten op eerste
of tweede vijfblad).
Grondscheut

Wanneer geoogst wordt op een oog gelegen op
een lager gelegen orde, dan wordt dit onderdoor
knippen genoemd. De onder gelegen orde is altijd
dikker en de eventueel aanwezige ogen die door
het knippen gestimuleerd worden om uit te lopen
Figuur 13
De eerste orde is de
zijn
altijd van een betere kwaliteit. Onderdoor
vertakking op de grondoogsten
dient dan ook meestal om een verjonging
scheut
te bereiken met een kwalitatief betere uitloop. Men
kan onderdoor knippen op dezelfde posities als waar bovendoor op geknipt wordt. Een
afwisseling van onderdoor (winter, beperking van aantal vertakkingen en blad) en bovendoor (voorjaar, zomer, herfst) wordt nog steeds toegepast. Het zoeken naar het juiste
knippunt is echter arbeidsintensief en daarom zijn er, in combinatie met de aanleg van
teeltsystemen, knipmethoden ontwikkkeld met het doel de oogstarbeid te beperken.
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Knotten en knippen op lipjes
Wanneer geen verhoogd teeltsysteem aanwezig is kan door de grondscheuten hoger af
te oogsten het gewas iets hoger opgebouwd worden en op een gegeven moment geoogst worden op kortere stukjes. Het gewas is op een bepaalde hoogte gebracht en er is
een bladpakket gemaakt zonder dat daarvoor ingebogen is. De bladeren die op het
gewas staan zijn de source voor de nieuwe uitloop.
Wanneer grondscheuten kort bij de basis worden geoogst wordt echter de uitloop van
andere grondscheuten bevorderd. Kwalitatief zijn dit weer zware scheuten; een mooie
basis om op voort te bouwen. Er moet echter wel een bladmassa zijn als basis voor de
plant. Dit kan door takken in te buigen. Hier is een aparte paragraaf aan gewijd (6.5).
Door continu kort boven (op een lipje) of bovenop (knotten, mikken) de vertakking te
oogsten, blijft een beperkt aantal ogen onder de vertakking achter die uit kunnen lopen.
De beperkte uitloop zorgt voor een goede kwaliteit. Welke oogstmethode gevolgd wordt
hangt af van het ras. Het ene ras loopt nu eenmaal gemakkelijker uit dan het andere.

Tabel44 -

Aantal takken/bruto m2 (% ten opzichte van knippen op lipjes) en gemiddeld
takgewicht bij twee manieren van oogsten. Periode week 16 1996 - week 6
1998. Bron: J. de Hoog jr. 1998b.
Knotten
stuks/bruto m2

First Red
Bianca
Mercedes
Frisco

193
274
305
456

(86%)
(76%)
(82%)
(80%)

Lipjes
takgewicht

stuks/bruto m2

54,7
51,6
30,7
27,6

224
359
375
568

(100%)
(100%)
(100%)
(100%)

takgewicht

49,7
43,9
26,1
23,0

Verschillende onderzoeken tonen aan dat de knipmethode voor de totaal geproduceerde
biomassa niet bepalend is. De biomassa wordt alleen op een andere manier verdeeld. Er
kan gekozen worden voor productie of kwaliteit. Bij knotten ligt de productie lager maar
is de kwaliteit beter. Er moet echter op worden gelet dat er voldoende blad aanwezig is.
Dit kan op peil worden gehouden door in te buigen.

6.4

SNOEI

De roos is van huis uit een bladverliezende heester die in de winter in rust gaat. De rust
is echter te verbreken of te voorkomen door een voldoende hoge tempertauur aan te
houden. Afhankelijk van de situatie kan worden gekozen om rozen een rustperiode te
geven en zich dusdanig te laten herstellen dat in het volgende jaar de kwaliteit voldoende is. Het toepassen van een snoei gecombineerd met een rustperiode wordt alleen
toegepast bij gewassen die in de gond staan en zonder assimilatiebelichting worden
geteeld. Gewassen die op substraat worden geteeld (bijna altijd in combinatie met
assimilatiebelichting) worden eigenlijk altijd doorgestookt in het winterseizoen en door de
manier van knippen (onderdoor en bovendoor; zie 6.3) op het gewenste kwaliteitsniveau
gehouden.
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De stand van het gewas is bepalend bij de beslissing om wel of niet door te gaan.
Wanneer in november al de kwaliteit van de takken onvoldoende is en teveel takken loos
gaan is het verstandig om de rozen te snoeien. Door de snoei wordt een verjonging
bereikt doordat de struiken scheuten van onderuit moeten laten lopen die veelal van een
betere kwaliteit zijn. Het snoeien gebeurt na een rustperiode. De snoeihoogte hangt
onder andere af van de leeftijd van het gewas. In een éénjarig gewas wordt als regel op
de vertakking van de grondscheuten gesnoeid. In de volgende jaren gaat men steeds iets
hoger; meestal wordt gesnoeid op het hout dat na de vorige snoei als eerste snee is
gegroeid. Bij het snoeien moet wel zoveel mogelijk eenzelfde hoogte worden aangehouden. Erg dun hout en dood hout wordt geheel weggeknipt.
Rustperiode
De duur van de rustperiode voor de snoei is vier tot zes weken. De lengte wordt ook
bepaald door het ras. Hoewel rozen vrij veel vorst kunnen hebben is het beter om de
temperatuur niet onder het vriespunt te laten komen in verband met bevriezing van het
verwarmingssysteem. Ook als het gewas niet voldoende is afgehard en vervolgens
wordt blootgesteld aan vorst kan aanzienlijke schade optreden.
De rustperiode wordt over het algemeen gegeven vanaf november tot eind februari. Het
tijdstip is afhankelijk van het moment dat gestopt wordt met het oogsten en het moment
waarop men wil weer starten met opstoken. Opstoken na een rustperiode kan vanaf
begin december tot begin maart. Later dan begin maart snoeien is onmogelijk omdat
zelfs een gewas in een onverwarmde kas dan onder invloed van de natuurlijke temperatuurverhoging al uit zal lopen. Wanneer laat gesnoeid wordt kan het gewas ook zonder
te stoken weer in productie komen. Bij kwekers heet dit 'koud komen' van het gewas.
Wanneer eerder wordt begonnen met snoei en daarna wordt opgestookt spreekt men
van vervroegen of opstoken. Elk tijdstip van de winter kan hier mee worden begonnen.
Hoe vroeger wordt begonnen, hoe minder het resultaat kan zijn. De knopvorming is
namelijk afhankelijk van de hoeveelheid licht en deze is bijvoorbeeld in januari nog niet
voldoende.
Opstoken
Na de snoei en een eventuele bemesting wordt de grond vochtig gemaakt en kan het
opstoken beginnen om het gewas weer te activeren. Het is raadzaam niet direct met een
hoge temperatuur te starten. Het is beter eerst de ogen te laten zwellen bij een temperatuur van 10 tot 1 2°C. Na een week kan de temperatuur tot een waarde van 20 tot 22°C
oplopen. Op de dag mag de temperatuur zelfs verder oplopen onder invloed van de
natuurlijke instraling.
Totdat de bloemknoppen goed zichtbaar zijn mag de nachttemperatuur liefst niet onder
17-18°C dalen. Bij een lagere temperatuur kan de bloemknop afsterven. In de eerste
weken van het opstoken wordt de RV hoog gehouden (70-80%). Omdat het gewas nog
weinig blad heeft, wordt op deze manier de verdamping op een iets lager peil gehouden.
Afhankelijk van de weersomstandigheden kan worden begonnen met luchten. Vooral de
eerste dagen moet men voorzichtig zijn.
Bij het oogsten van de eerste snee is het van belang dat het gewas over voldoende blad
blijft beschikken om een goede volgende snee te kunnen verwachten. Veelal wordt nog
op een vijfblad geoogst.
Groen snoeien
Een teeltwijze die tussen doorstoken en opstoken ligt is het zogenaamde groen snoeien.
Ook hierbij gaat de teler er vanuit dat na half januari het gewas door gunstiger weersomstandigheden weer een beter groei gaat vertonen. Groen snoeien wordt veelal in grond-
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teelten toegepast, maar kan ook in een onbelichte substraatteelt worden toegepast.
Vooral rassen die moeilijk in de winter kunnen worden doorgestookt kunnen op deze
manier worden gesnoeid zonder dat men een langere periode geheel niet oogst.
Tot ver in december worden veelal de rozen nog geoogst. Daarna wordt de temperatuur
gedurende circa drie weken verlaagd naar 10 à 12°C. Hierbij staat de groei stil, maar
blijft het blad aan de plant. Doordat de assimilatie netto door blijft gaan, wordt het aanwezige hout zwaarder. Vanaf half januari wordt het gewas teruggeknipt op een goed
oog. Knip niet te diep terug, zodat het gewas over voldoende blad blijft beschikken. Na
het terugknippen wordt de temperatuur geleidelijk opgevoerd tot 18-20°C. Struiken die
over niet voldoende dik hout beschikken kunnen beter niet groen gesnoeid worden, maar
koud gezet en geheel gesnoeid.
Uitbloeien in de zomer
In de zomer kan men het gewas enige tijd uit laten bloeien. Redenen kunnen zijn:
- arbeidsbesparing
- verleggen van de bloei naar een meer gunstig tijdstip
- sparen van het gewas
Het tijdstip van uitbloeien hangt veelal samen met het prijsverloop. Wanneer een snee
rozen geoogst moet worden voor een lage prijs kan men het besluit nemen om de rozen
voor deze prijs niet te oogsten. Vaak gaat dit ook samen met de beschikbaarheid van
arbeid. De meest gunstige periode om het gewas uit te laten bloeien ligt, ook gewastechnisch gezien, tussen half juli en eind augustus. Laat het gewas uiterlijk vier weken
uitbloeien. Uitgebloeide bloemen kunnen beter uitgebroken worden in verband met
mogelijke problemen met trips en Botrytis.
Aan het einde van de uitbloeiperiode wordt het gewas op een goed oog teruggeknipt.
Afhankelijk van het gewas laat men een hoeveelheid hout en blad staan. Wanneer vroeg
wordt begonnen met uibloeien (bijvoorbeeld juni) bestaat de kans dat de volgende
sneden na het wegknippen van de uitgebloeide takken weer in een goedkope periode
valt. Tijdens het uitbloeien moet wel voldoende aandacht zijn voor watergift, bemesting
en gewasbescherming.
Gedeeltelijk uitbloeien
Bij de teelt op snee neemt de kwaliteit van de takken op de duur af. Om het gewas van
snee te halen en om een periode niet te oogsten is er de mogelijkheid om het gewas
gedeeltelijk uit te laten bloeien. De rozen worden na de uitbloeiperiode niet in éénmaal
gelijkgeknipt. Enkele malen per week worden de rijpste bloemen afgeknipt. Voordeel is
dat men op elk moment met het laten uitbloeien kan beginnen, terwijl ook op ieder
moment gestart kan worden met oogsten. Let wel op dat de verzorging van het gewas
doorgaat in deze periode.
Toppen
Tijdens de teelt kunnen scheuten ook om verschillende redenen worden getopt. Ten
eerste kan een gedeelte van de scheuten worden getopt om een gewas uit snee te
halen. Op hetzelfde moment wordt het gewas iets verder opgebouwd en wordt geïnvesteerd in het gewas voor de toekomst door een groter bladpakket en meer ogen die
beschikbaar zijn om uit te lopen. Het toppen kost eerst productie. Wanneer wordt getopt
in een jong stadium moet er op worden gerekend dat de oogst met drie tot vier weken
wordt verschoven. Het moet dan ook worden gezien als een investering voor de toekomst.
Bij takken met een platknop of een scheve knop kan in de zomer de bloemknop worden
verwijderd, waardoor de bovenste twee tot drie ogen snel uitlopen en een (korte) bloem129

tak vormen. Wanneer deze takken geoogst zijn wordt de tak pas weer op het juiste oog
teruggezet. Deze methode van toppen moet na half oktober niet meer worden
uitgevoerd. De hoeveelheid licht wordt dan een beperkende factor en de concurrentie
van de uitlopende scheuten zorgt voor een mindere kwaliteit en voor meer loosvorming.

6.5

INBUIGEN

De hoeveelheid blad is primair bepalend voor de productie van roos (zie ook 6.1). Het
inbuigen van blad is de laatste jaren een essentieel onderdeel geworden van de
rozenteelt om een bepaald bladoppervlak te bereiken. De ingebogen takken vormen 'de
fabriek' voor de groei van de planten. Uit C 0 2 en H 2 0 worden in het blad suikers
gevormd (fotosynthese, zie 7.1) die als bouwstenen voor de plant kunnen worden
gebruikt. Meting van de fotosynthese-snelheid is mogelijk door meting van de C0 2 opname door het blad. De snelheid waarmee C 0 2 wordt opgenomen is afhankelijk van
licht en temperatuur. Verder kunnen C0 2 -concentratie, bladpositie en bladleeftijd van
invloed zijn. Om meer inzicht te krijgen over de functie van het blad en de frequentie van
het inbuigen zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en op dit moment nog gaande.
In de jaren ' 7 0 en ' 8 0 is in Amerika onderzoek gedaan naar de invloed van de
bladleeftijd op de fotosynthese. De maximale C0 2 -opname vindt plaats voordat het blad
volgroeid is. Dit blad is te vinden aan takken die nog groeien en die nog niet gebloeid
hebben. Wanneer bladeren hun maximale grootte hebben bereikt neemt de C0 2 -opname
geleidelijk af tot 5 0 % van de peilwaarde. Dit gebeurt in een periode van twaalf tot
veertien dagen. Een blad lijkt 70 dagen actief te blijven. In Figuur 8 is de opname van
C 0 2 uitgezet tegen de leeftijd van het blad. De rozen werden geteeld bij een C0 2 concentratie van 500 ppm. Op de horizontale as is de bladleeftijd aangegeven met twee
waarden. De waarde direct boven de as is het aantal dagen nadat de rode kleur is
verdwenen aan de onderzijde van het blad. De onderste schaal geeft aan hoeveel dagen
daarvoor de voorgaande roos geoogst is. Het lijkt er dus op dat er voor een goede
fotosynthese altijd voldoende jong blad aanwezig moet zijn.

dagen
Figuur 14-

C02-opname van de roos 'Forever
Yours'geteeld bij een concentratie van
500 ppm bij verschillende bladleeftijden (horizontale as). Bron: Aikin en
Hanan, 1975.
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Het Amerikaanse onderzoek geeft alleen inzicht in blad dat niet ingebogen
is. Beschaduwing aan de tak bleek een
negatieve invloed te hebben. Als de
schaduw werd weggenomen bleek een
herstel van de fotosynthese mogelijk.
De verbetering was echter marginaal
ten opzichte van de maximale opname
van C 0 2 . Bij het hedendaagse inbuigen
worden takken over elkaar gebogen.
De beschaduwing leidt tot bladval van
het onderliggende blad.
Onderzoek op de Landbouw Universiteit heeft aangetoond dat de C0 2 -opname bij het ras Madeion van scheuten
met een ingebogen positie in een meetperiode van vijftien dagen 1 4 % kleiner
is dan takken die gewoon rechtop
staan. De eerste tien dagen is de C0 2 opname van de horizontale scheuten

tot 3 0 % kleiner dan die van verticale scheuten. Dit wordt waarschijnlijk alleen door het
buigen veroorzaakt en niet door de positie van de scheut aan de plant. Na de tien dagen
heeft de horizontaal gebogen scheut weer een even grote C0 2 -opname als een scheut
die niet ingebogen is.
Vanaf 1997 vindt op het Proefstation Aalsmeer een onderzoek plaats naar de effecten
van inbuigen op de productie en kwaliteit van rozen. Het onderzoek is bij het ter perse
gaan van dit boek nog niet afgerond en de gepresenteerde resultaten moeten gezien
worden als een indicatie van de mogelijke uiteindelijke resultaten. Ondanks dat in het
onderzoek tijdens alle seizoenen werd ingebogen, bleek dit niet in de gemeten bladoppervlakte (LAI). In de lichtrijke perioden was de LAI bij de behandelingen waar ingebogen
werd duidelijk hoger. In de winter was de LAI bij alle behandelingen gelijk. Waarschijnlijk
door een beperkte hoeveelheid licht was het voor de plant niet haalbaar om het grote
bladpakket in leven te houden. De plant liet blad vallen en reguleerde zelf de hoeveelheid
blad. Na één jaar waarnemen bleek dat bij de behandeling waar het meest werd ingebogen de productie en het totaal geoogste gewicht het laagst was. De takkwaliteit was
echter wel het beste. De effecten gelden met name voor de winterperiode. Voor de
zomerperiode kunnen nog geen uitspraken worden gedaan. Devies blijft dus regelmatig
inbuigen, maar pas op dat niet teveel goede takken die anders geoogst kunnen worden
en veilbaar zijn, worden ingebogen.

Tabel45 -

Invloed van manier van inbuigen op de productie (stuks/m2) en gemiddeld takgewicht (g) van First Red en Frisco. Periode van waarnemen: week 22 1997 - week
18 1998. Bron: J. de Hoog jr. (ongepubliceerd)
methode 1
prod, takgew.

Frisco
First Red

227 23,7
89 44,2

methode 2
prod, takgew.

221
77

24,2
45,8

methode 3
prod, takgew.

184
75

25,7
48,8

methode 4
prod, takgew

169
68

27,5
51,6

Bij methode 1 is alleen het griffelhout ingebogen bij het begin van de teelt. Daarna is
alleen ingebogen hetgeen op het griffelhout groeide. Bij methode 2 is het griffelhout
ingebogen en de eerste grondscheuten. Daarna is alleen ingebogen w a t op het ingebogen pakket verscheen. Methode 3 is de controle. Het griffelhout is ingebogen en een
deel van de (lichtere) grondscheuten. Verder is iedere t w e e weken ingebogen. Op het
oog werd een gezond bladpakket gehandhaafd door takken met kromme nek en mindere
takken in te buigen. Bij methode 4 is het griffelhout ingebogen, een gedeelte van de
grondscheuten en tijdens de tweewekelijkse inbuigwerkzaamheden werd per snede één
op de vijf-zes (Frisco) of één op de drie-vier (First Red) takken ingebogen.
Inbuigen in een meerrijen-systeem kan lastig zijn. Buig niet in tussen november en
januari. Top eventueel een dunne tak om blad te sparen. Inbuigen kan de rest van het
jaar als duidelijk 'lege' plekken in het gewas ontstaan.
Bij buigen kan zowel onderdoor als bovendoor worden gebogen. Veelal wordt direct op
het oog ingebogen. Een oog dat uitloopt na inbuigen is trager dan wanneer de tak bij dit
oog geknipt zou worden.
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7.

KASKLIMAAT

7.1

FOTOSYNTHESE EN ADEMHALING

7.1.1 Fotosynthese
Groene planten zijn als bijna enige in staat om energie uit zonlicht om te zetten in chemische energie in de vorm van koolhydraten zoals suikers. Bij het proces wordt C 0 2 uit
de lucht en H + uit water gebonden aan organische stoffen die de plant kan gebruiken
om te groeien.
De overall-reactie van de fotosynthese is als volgt:
koolzuurgas + water + energie «•• suiker + zuurstof:
6 C 0 2 + 6H 2 0 + licht '*• C 6 H 1 2 0 6 + 6 0 2
De reactie vindt plaats in de groene delen van de plant, bladgroenkorrels spelen de
hoofdrol. Het door bladgroen opgevangen licht wordt omgezet in chemische energie en
vastgelegd in energierijke verbindingen (lichtreactie). Tijdens de lichtreactie wordt ook
water gesplitst, waarbij zuurstof ontstaat. De verbindingen (ATP en NADPH 2 ) geven de
energie weer af in de zogenaamde Calvin-cyclus waarin de C 0 2 wordt vastgelegd (donkerreactie). De namen licht- en donkerreactie geven aan wanneer het proces plaats kan
vinden. De donkerreactie vindt echter ook grotendeels in het licht plaats omdat dan de
energierijke verbindingen ontstaan.
Het benodigde water voor de fotosynthese-reactie is meestal voldoende aanwezig; hieruit volgt dat naast temperatuur, C 0 2 en licht de belangrijkste sturende factoren van de
fotosynthese zijn. Bij een toenemende lichtintensiteit en verhoging van de C0 2 -concentratie zal de fotosynthese-snelheid toenemen. Verhoging van de fotosynthesesnelheid
kan leiden tot een verhoging van de productiviteit.
Koolzuurgas (C0 2 ) wordt via de huidmondjes ingevangen. Het enzym Rubisco, dat het
C 0 2 uit de lucht bindt en zorgt voor verdere verwerking, bindt ook heel vaak - per
ongeluk - zuurstof. Door de veel hogere concentratie zuurstof (20%) dan koolzuurgas
( 0 , 0 3 5 % = 3 5 0 ppm) komt dit nogal eens voor, te meer omdat in het blad de concentratie van koolzuurgas door de actieve fotosynthese zelfs nog veel lager is dan die
0 , 0 3 5 % . Na binding met zuurstof is de vervolgens door het chlorofyl ingevangen lichtenergie verloren voor de inbouw van koolstof. Het enige verweer dat planten hebben is
het aanleggen van een enorme hoeveelheid van het enzym Rubisco: het is het meest
voorkomende eiwit in planten en waarschijnlijk ook het meest voorkomende eiwit op
aarde. Tot de 'C3-planten', waar de fotosynthese op deze manier plaatsvindt behoort
ook de roos.
Er zijn planten die een systeem hebben waarmee ze het probleem van de erg lage C0 2 concentraties en binding van zuurstof aan Rubisco kunnen omzeilen. In de bladeren van
de C4-planten is de plaats van invang van C 0 2 gescheiden van de plaats van verdere
verwerking. In dit geval wordt C 0 2 door een ander enzym aangepakt, een enzym dat
niet kan reageren met zuurstof. Dit enzym draagt het C 0 2 over op een drager-molecuul,
dat vervolgens op reis gaat naar de speciale krans van cellen waarin het Rubisco zit.
Daar wordt het C 0 2 overgedragen op Rubisco en verder volgens de normale route
verwerkt. Doordat het C 0 2 pasklaar wordt aangereikt, en doordat Rubisco niet in
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contact staat met de lucht (zuurstof), worden verliezen door 'vergissingen' voorkomen,
en wordt de efficiëntie verhoogd.
De naam C3- en C4-type fotosynthese komt van de eerste verbinding waarin het koolzuurgas wordt ingebouwd: in een molecuul met drie C-atomen bij het 'normale' systeem,
in een molecuul met vier C-atomen bij het C4-type.
Naast C3- en C4-type fotosynthese is er nog een derde systeem: het CAM-metabolisme.
Hier zijn de invang en de inbouw van koolzuurgas in de tijd gescheiden. Bij deze planten
staan 's nachts de huidmondjes open en wordt de C 0 2 ingevangen. Het wordt gebonden
in appelzuur, waardoor de bladeren 's nachts steeds zuurder worden. Omdat het donker
is kan verdere verwerking niet plaatsvinden, dat gebeurt pas de volgende dag, na overdracht van het koolzuur aan Rubisco. Het grote voordeel is dat de huidmondjes overdag
gesloten kunnen blijven - het koolzuurgas is immers al binnen - zodat de verdamping
beperkt wordt. Dit type fotosynthese komt dan ook veel voor bij woestijn- en steppeplanten.
Samenvattend kan worden opgemerkt dat normale fotosynthese (C3-type) verloopt via
invang en verdere verwerking van koolzuurgas tegelijkertijd en op dezelfde plaats, waardoor de efficiëntie laag en het waterverlies hoog is.
Bij C4-fotosynthese is de invang en inbouw ruimtelijk gescheiden, waardoor de efficiëntie wordt verhoogd.
Bij CAM is invang en inbouw gescheiden in de tijd, waardoor het waterverlies sterk
wordt beperkt.

7.1.2 Ademhaling
De vastgelegde energie uit de fotosynthese kan weer beschikbaar komen voor de plant
door suikers af te breken. Bij afbraak van suikers spreekt men over ademhaling of verbranding. Dit proces kan als volgt worden weergegeven:
C 6 H 1 2 0 6 + 6 0 2 «* 6 C 0 2 + 6H 2 0 + energie
De vrijgekomen energie kan de plant voor groei en onderhoud gebruiken.

7.1.3 Fotosynthese en licht
Van de twee genoemde factoren heeft licht het grootste effect op de netto-fotosynthese. Roos is een zeer lichtbehoeftig gewas. Pas bij zeer hoge lichtniveaus is de fotosynthese verzadigd. De bladfotosynthese heeft een redelijk hoge capaciteit (bijna 20
//mol C0 2 s"'m" 2 ). Verschillende bronnen geven verschillende punten van lichtverzadiginç
aan. Een paar voorbeelden:
- Lichtresponscurve maximum bij ± 4 5 0 / / Em2s 1 (Amerikaans onderzoek)
- Lichtresponscurve maximum bij ± 5 0 0 / ; E m"2s*1 (Nederlands onderzoek)
- Lichtresponscurve maximum bij ± 8 0 0 // E m"2s"1 (Canadees onderzoek)
De productie van rozen volgt heel nauw het lichtniveau, maar wel met een achterstand
van bijna twee maanden. Dit is gelijk aan de tijd tussen uitloop en bloei. Verschillen die
gemeten zijn in fotosynthese kunnen ook worden veroorzaakt door bijvoorbeeld oriën-
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tatie van de bedden (zuidpositie is beter dan noord), de plaats in de kas (schaduwwerking), etc. Meer informatie over de rol van licht is te vinden in paragraaf 7.4.

7.1.4

Fotosynthese en C 0 2

Ook is er een effect van C 0 2 op de fotosynthese. Met name op de Universiteit van
Guelph in Canada is dit effect bestudeerd. Verhogen van het C0 2 -niveau geeft een
hogere fotosynthese, afhankelijk van het lichtniveau. Dit kan direct vertaald worden in
een hogere productie. Daarnaast is er een hogere export van assimilaten en ademhaling
bij een hoog C0 2 -niveau.
Een normale reactie op een verhoging van het C 0 2 niveau is dat de huidmondjesweerstand toeneemt (sluiten), waardoor een hogere waterpotentiaal in het weefsel
ontstaat. Als gevolg hiervan kunnen bladeren groter worden (grotere LAI). Verhoging
van het C0 2 -niveau kan ook het aantal huidmondjes verminderen.
De ionenopname stijgt bij een verhoging van het C0 2 -gehalte. Met name de opname van
nitraat en fosfaat wordt gestimuleerd, ook in een voedingsarm milieu.
Meer informatie over de effecten van C 0 2 is te vinden in paragraaf 7.6.

7.1.5 Fotosynthese en temperatuur
Van de factoren die invloed uitoefenen op de fotosynthese is het effect van de temperatuur het kleinst. Optimale fotosynthese vindt plaats tussen de 20 en 2 5 ° C bij ± 350
ppm C 0 2 . De optimale bladtemperatuur voor fotosynthese is echter ook leeftijdafhankelijk. Een blad bereikt zijn hoogste fotosynthese net voordat het volledig volgroeid is. Met
name bij blad aan ingebogen takken wordt dit effect nader onderzocht op het Proefstation Aalsmeer. Verhoging van het C0 2 -niveau zorgt ook voor een hoger temperatuuroptimum van de fotosynthese.
Temperatuureffecten op uitloop en uitgroei van rozen zijn beschreven in paragraaf 7.3.

7.2

VERDAMPING

Verdamping is een levensproces van planten, noodzakelijk voor koeling van bladeren en
voor transport van water en voedingszouten.
De verdamping van een gewas hangt sterk af van het verschil in vochtspanning in de
holte achter de huidmondjes in het blad en de omringende kaslucht. Bovendien speelt
de plantweerstand een duidelijke rol. Naast luchtvochtigheid zijn met name (licht)straling
en temperatuur van belang.
Verdampen is het afgeven van waterdamp door de plant aan de omgevingslucht. Dit
gebeurt via de huidmondjes van het blad. In de huidmondjes is de lucht altijd verzadigd
met waterdamp. Doordat de omgevingslucht meestal droger is dan de verzadigde lucht
in de holtes, zal er door het concentratieverschil waterdamp naar buiten treden. Als de
huidmondjes verder open staan, gaat dit sneller doordat de weerstand lager is.
Verdamping is eigenlijk een combinatie van verdamping en waterdamptransport. Verdamping door een plant vindt plaats als water in de cellen rond de holtes van de huidmondjes overgaat van de vloeibare fase in de dampfase.
Verdamping kan ook via de cuticula (cuticulaire verdamping) plaatsvinden, maar dit is
maar een fractie van de verdamping via de huidmondjes of stomata (stomataire verdamping).
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De verdampingssnelheid (waterdamptransport) zal veranderen als het verschil tussen het
vochtgehalte in het blad en de kaslucht verandert, maar ook als de weerstand verandert.
Deze weerstand wordt gevormd door de inwendige weerstand (grootte van de opening
van de huidmondjes) en de uitwendige weerstand. De uitwendige weerstand is afhankelijk van de snelheid waarmee lucht langs het blad gaat. De weerstand is in de meeste
situaties vrijwel constant. De inwendige weerstand, of huidmondjesweerstand, kan sterk
variëren. Zijn de huidmondjes bijna geheel gesloten, dan is de totale weerstand groot en
de verdamping klein. Als de huidmondjes wijd openstaan is de weerstand laag.
De opening van huidmondjes wordt door verschillende factoren beïnvloed; in volgorde
van belangrijkheid: licht, vochtspanningsverschil, C 0 2 , (blad)temperatuur en beschikbaarheid van water. Licht is verreweg de belangrijkste factor voor de sturing van de
huidmondjes. Bij meer licht staan de huidmondjes verder open.
In de tweede plaats is het vochtverschil van belang. Bij een groot vochtverschil of
watertekort sluiten de huidmondjes zich, om de plant als het ware te beschermen tegen
uitdrogen.
Een effect van verdamping is koeling van het bladoppervlak. Hetverdampen van water
vergt energie. Dit wordt onttrokken aan de cellen rondom de huidmondjesholte en die
onttrekken het weer aan de buurcellen. Hierdoor is bij zonneschijn een verdampend blad
aanmerkelijk koeler dan een blad dat niet verdampt, zoals bijvoorbeeld bij watertekort.
Koeling van het gewas zorgt ook voor koeling van de kaslucht. Hierdoor kan op een
zonnige zomerdag een kas met gewas merkbaar koeler zijn dan een lege kas. Een deel
van de stralingswarmte van de zon wordt gebruikt om water te verdampen in plaats
van (direct) de kaslucht te verwarmen.
Dampspanningverschil
Voor de verdamping is het verschil tussen de dampspanning in het blad en de
dampspanning van de kaslucht de belangrijkste factor (drijvende kracht). Dit verschil
wordt dampspanningsverschil blad-lucht genoemd. Dit is dus niet hetzelfde als het
dampspanningsdeficit (vochtdeficit) van de kaslucht. Het dampspanningsverschil tussen
blad en kaslucht en het dampspanningsdeficit tussen de onverzadigde en verzadigde
lucht zijn alleen aan elkaar gelijk als de bladtemperatuur gelijk is aan de kasluchttemperatuur. Dit is echter vaak niet het geval. Met name van plantendelen in de zon kan de
bladtemperatuur enkele graden hoger zijn dan van delen in de schaduw. Bladeren in de
schaduw hebben vaak ongeveer dezelfde temperatuur als de kaslucht. Doordat de bladeren in de zon een veel hogere temperatuur hebben, is de dampspanning in het blad veel
hoger, en daarmee ook het dampspanningsverschil blad-lucht. Daardoor verdampen ze
ook meer dan bladeren in de schaduw, ondanks het feit dat het dampspanningsdeficit
van de omringende kaslucht gelijk is. Niet het dampspanningsdeficit van de kaslucht is
dus de drijvende kracht voor de gewasverdamping, maar het dampspanningsverschil
tussen blad en lucht.
Invloed
luchtvochtigheid
De gewasverdamping heeft invloed op de luchtvochtigheid van de kaslucht, op de
bladtemperatuur en hiermee ook indirect op de huidmondjesopening. Dit is een soort
terugkoppeling. Hierdoor is het niet altijd eenvoudig vast te stellen w a t oorzaak en wat
gevolg is. De invloed van het dampspanningsverschil op de verdamping bestaat uit een
direct effect (zuigkracht door dampspanningsverschil) en indirect effect (huidmondjessluiting) die elkaar tegenwerken. Normaal is het stimulerende effect van een groot dampspanningsverschil verreweg het sterkst en zal de verdamping dus toenemen bij een
groter dampspanningsverschil, ondanks de zich sluitende huidmondjes totdat de huid-
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mondjes volledig gesloten zijn. Dan blijft alleen nog maar de veel geringere cuticulaire
verdamping over.
Invloed straling
Ondanks het belang van luchtvochtigheid voor de verdamping is de belangrijkste factor
die de verdamping bepaalt de hoeveelheid straling, afkomstig van de zon of verwarmingsbuizen. Zonnestraling heeft twee effecten op de verdamping.
1)
Door meer straling wordt het gewas opgewarmd, waardoor het dampspanningsverschil tussen blad en directe omgeving toeneemt.
2)
Bij meer zonlicht gaan de huidmondjes verder open.
Door de toename van de zonnestraling wordt het dampspanningsverschil blad-lucht
groter en de totale weerstand kleiner. Deze twee gevolgen van meer straling werken dus
in dezelfde richting: toename van de verdamping bij een hogere straling. Het eerste
effect kan ook door meer straling via de verwarmingsbuizen te geven (stoken). Stoken
heeft geen direct effect op de huidmondjes, maar wel op de temperatuur van kaslucht
en gewas. Er ontstaat door een hogere buistemperatuur (buisstraling) een groter
dampspanningsverschil, waardoor de verdamping ook toeneemt. Door te stoken en te
luchten bereikt men een extra groot dampspanningsverschil, omdat de kaslucht wordt
vervangen door drogere buitenlucht, dus grotere verdamping.
Worteldruk
De verdamping wordt gestimuleerd doordat waterdamp onttrokken wordt aan de
bladeren door de zuigende kracht van het dampspanningsverschil. Deze zuigkracht zet
zich door tot de wortels van de plant. Dit betekent dat er in de hele plant een zuigspanning aanwezig is, die zorgt voor wateropname via de wortels. Als er geen of weinig
verdamping is (met name 's nachts) valt de zuigspanning vrijwel helemaal weg. In die
situatie wordt een ander proces belangrijk, namelijk de worteldruk. Dit wil zeggen dat in
plaats van zuigkracht vanuit de bladeren, een stuwkracht vanuit de wortels de wateropname veroorzaakt. Worteldruk ontstaat onder andere doordat in de plantencellen de
zoutconcentratie hoger is dan in het groeimedium (zogenaamde osmotische druk).

7.2.1 Cultivar-effect
Het is in onderzoek gebleken dat rozencultivars bij gelijke klimaatomstandigheden wat
verdampingsniveau betreft nogal uiteen kunnen lopen. Een duidelijk voorbeeld is de
cultivar Renate waarvan de verdamping aanmerkelijk groter is dan die van First Red
(overdag verdampte in een onderzoek in het voorjaar First Red 3 3 - 4 0 % minder dan
Renate en 's nachts 2 6 - 3 4 % minder). Geconstateerd is dat de huidmondjesopening/
weerstand tussen cultivars bij overigens gelijke kasomstandigheden niet gelijk is en dit
de verklaring kan zijn voor de verschillen in verdamping en daarmee in waterverbruik.

7.2.2 Reactie van verdamping op teelthandelingen
Met name in een rozenteelt kunnen er diverse teelthandelingen optreden die de
verdamping en dus ook de waterbehoefte direct sterk beïnvloeden:
* Meerdere malen is uit onderzoek gebleken dat bespuiting met bepaalde bestrijdingsmiddelen de verdamping en daarmee de waterbehoefte met 3 0 - 4 0 %
gedurende een aantal dagen kan reduceren.
* Inbuigen van de primaire scheut vermindert de verdamping van roos voor meer dan
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Verloop verdamping roos, invloed cultivar. Links 15 april en rechts 6 mei 1998.

een week. De eerste dag zelfs met 5 0 % . Na ruim een week is de reductie weer te
niet gedaan.
* In een keer een rozengewas 'op snee' zetten reduceert direct de verdamping met wel
7 0 % . Binnen drie dagen wordt, indien er voldoende groen ' o u d ' blad aanwezig is de
verdamping door dit 'oude' blad voor honderd procent overgenomen.
Via drainmeting en terugkoppeling wordt voor deze 'verstoringen' gecorrigeerd.
* Er wordt altijd actief gewas geoogst (blad).
Een belangrijk punt waarmee rekening moet worden gehouden is het gegeven dat binnen
een kas grote verschillen in verdamping en daarmee waterbehoefte kunnen optreden.
Verdampingsverschillen treden zowel systematisch, bijvoorbeeld links en rechts van een
goot op, als bij toeval tussen individuele planten. Verschillen in verdamping tussen
rijen/bedden rozen en planten onderling kunnen gedurende enkele uren wel oplopen tot
3 0 - 4 0 % . Deze grote verschillen tussen rijen/bedden treden op tijdens zonnig weer.
Gedurende de ochtend verdampen rijen of delen van een bed die meer licht onderscheppen aanzienlijk meer dan rijen die minder licht onderscheppen, terwijl gedurende de
middag door het draaien van de zon dit juist andersom is.
Vanwege genoemde verschillen in verdamping binnen een kas moet er altijd een zekere
hoeveelheid extra water worden gegeven en moet het substraat een voldoende grote
waterbuffer hebben. Er moet zeker voor een zonnige dag een voorraad van 5-6 liter per
m 2 aanwezig zijn.

7.2.3

Invloed C0 2 -concentratie op het waterverbruik

De concentratie van C 0 2 in een kas is een belangrijke factor voor de mate van opening
van huidmondjes. De huidmondjesopening is weer van invloed op de gewasverdamping
en daarmee op het waterverbruik. Naarmate de C0 2 -concentratie hoger is zullen huidmondjes zich meer sluiten. De mate van sluiten hangt mede af van het soort gewas en
zelfs cultivars van een zelfde gewas kunnen duidelijk verschillend reageren. Bij een verhoging van de C0 2 -concentratie in de kas van 3 5 0 ppm naar een niveau van 7 0 0 - 8 0 0
ppm is wel geconstateerd dat de huidmondjesopening met 4 0 % afneemt. Wat het
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gevolg voor het waterverbruik is hangt af van de omstandigheden, maar in het algemeen
is het gevolg betrekkelijk klein.

7.2.4

Invloed plantgrootte op het waterverbruik

Naast klimaatfactoren is de plantgrootte, de mate van lichtonderschepping door het
rozengewas, van invloed op het waterverbruik. Een rozengewas verdampt bij een
gegeven hoeveelheid straling maximaal in een toestand waarbij een maximale bodembedekking en/of stralingsinterceptie wordt bereikt (LA/ >3). Door ingrepen tijdens een
rozenteelt, zoals oogsten, inbuigen, snoeien en bladval kan ook bij reeds volgroeide
planten op bepaalde momenten de lichtonderschepping (tijdelijk) beneden maximaal
komen.

7.2.5

Waterverbruik gedurende de nacht (donkere periode)

Uit onderzoek blijkt dat het waterverbruik van een rozengewas gedurende de nacht,
zowel absoluut als relatief, vrij groot kan zijn. Gedurende de zomermaanden met niet of
weinig stookinvloed vindt 5-8% van het totale waterverbruik tijdens de (korte) nachtperiode plaats. In de winter, met lange nachten en veel stookinvloed, kan dit percentage
oplopen tot ruim 5 0 % van het totale waterverbruik per etmaal. Zowel het water opgenomen voor versgewichtstoename als de met stoken in de kas gebrachte energie dragen bij
tot het relatief grote waterverbruik gedurende de nacht.
Of gedurende de nacht het verbruikte water moet worden aangevuld is in de praktijk nog
steeds een punt van discussie. Onderzoek waarbij gedurende de nacht wel en niet water
werd gegeven heeft tot nu toe bij groentegewassen geen duidelijk betrouwbaar verschil
in productie of kwaliteit kunnen aantonen.

7.2.6

Invloed assimilatiebelichting op waterverbruik

Kunstmatige belichting verhoogt de gewasverdamping met gemiddeld enkele tientallen
procenten per dag. Dit komt omdat de planten langer fotosyntheseren en de huidmondjes langer openstaan. Bovendien worden de planten verwarmd. Er is echter nogal
w a t verschil in procentuele verhoging tussen nacht en dag. Hoewel de gewasverdamping gedurende de nacht absoluut veelal klein is kan de invloed van kunstmatige belichting gedurende de nacht procentueel bijzonder groot zijn. Als de lampen branden is het
voor de plant geen nacht meer.
Per cultivar is het effect van kunstmatige belichting verschillend. De cultivar Renate
verdampt bij natuurlijk licht meer dan een First Red of Frisco en dit verschil in reactie
wordt ook gemeten bij kunstmatige belichting. De verschillen tussen cultivars zijn echter
niet het gehele teeltseizoen relatief even groot en kunnen wat de dag- en nachtperioden
betreft ook wel eens omgekeerd zijn. De sterkte van de lampen is ook bepalend voor het
effect op de gewasverdamping. De invloed gedurende de nacht van belichten met Son T
plus 4 0 0 Watt-lampen (1 lamp 10 m 2 ) , kan oplopen tot meer dan 4 0 0 % bij 24 uur
belichten en overdag tot 2 2 % (lampen aan beneden een waarde van 1 50 W m 2 ). Bij 1 8
uur belichten werden waarden gemeten van respectievelijk tot 2 1 5 % 's nachts en 7%
overdag ten opzichte van niet belichten.
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7.2.7

Waterbehoefte en watergift

Verschillen in verdamping en waterbehoefte kunnen van dag tot dag in Nederland sterk
uiteenlopen en variëren van 1,5 tot 6 liter/m 2 /dag. Onder extreme omstandigheden kan
in de zomer het waterverbruik zelfs oplopen tot 7-8 mm per dag. Op zulke dagen kan de
verdamping per minuut wel oplopen tot 14-20 gram per m"2. Bij de gift komt hier nog
eens 3 0 - 5 0 % bij om 'door te spoelen', hetgeen betekent dat de watergeefinstallatie
voldoende capaciteit moet hebben. Een juiste, op de behoefte afgestemde watergift is
essentieel voor een optimale groei en productie van rozen. Het is van belang om gedurende een dag voor elke watergeefbeurt de juiste hoeveelheid en het juiste moment te
kiezen. Voorkomen moet worden dat, ook als er per dag genoeg water wordt gegeven,
er per watergeefbeurt te weinig of te veel wordt gegeven of te vroeg of te laat wordt
gestart met watergeven. Grote wisselingen zijn niet bevorderlijk voor een goede groei.
Water geven op het 'gevoel' of alleen op straling, is zeker niet altijd optimaal.
Er wordt door telers zeer verschillend watergegeven. Tussen rozenbedrijven komen vaak
niet logisch verklaarbare bijzonder grote verschillen in watergiften voor, die uiteenlopen
van 8 0 0 tot 2 4 0 0 mm per jaar. Grofweg een derde van de bedrijven geeft (te) zuinig
water, een derde geeft naar 'behoefte' water en een derde geeft veel tot te veel water.
In het verleden, maar ook nu nog in veel gevallen, werd en wordt de grootte en het
moment van water geven vaak gevoelsmatig bepaald. Hoewel reeds langere tijd systemen bestaan om de watergift op de behoefte van het gewas af te stemmen, is pas
sinds de laatste jaren in de praktijk meer belangstelling om de watergift nauwkeurig te
regelen en te automatiseren.

7.3

GEWASONTWIKKELING

7.3.1

Okselknoppen

De huidige kasroos is een meerjarig gewas dat continu nieuwe bloemscheuten vormt
wanneer er van het gewas geoogst wordt. Binnen het gewas kan een grote variatie
ontstaan in hoeveelheid en kwaliteit van de ontstane takken. Door gewasbehandelingen
heeft de rozenkweker de laatste jaren deze variatie proberen te beperken. Meer informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 6.
Binnen het gewas komen op eenzelfde tijdstip meestal verschillende ontwikkelingsstadia
van scheutgroei voor, van een uitlopende okselknop tot een oogstbare tak. De snelheid
waarmee het ontwikkelingsproces verloopt en uiteindelijke kwaliteit bepaald wordt is te
vinden in de laatste paragrafen van dit hoofdstuk, waar de belangrijkste factoren behandeld worden die invloed hebben op groei en ontwikkeling.
Okselknoppen liggen aan de basis van de struikopbouw en de bloemproductie van rozen.
Bij de vegetatieve vermeerdering vormt een okselknop het beginpunt voor het bovengrondse gedeelte van de nieuwe plant. Grondscheuten die aan de basis ontstaan, ontstaan ook uit okselknoppen. Ook aan het optreden van vertakking ligt het al dan niet
uitlopen van okselknoppen ten grondslag, ledere scheut begint zijn ontwikkeling als knop
in de oksel van een blad van de roos!
Onderzoek aan de Landbouw Universiteit Wageningen (proefschrift C.A.M. Marcelis-van
Acker) heeft veel informatie opgeleverd over de opbouw van okselknoppen.
Een okselknop is een niet gestrekte, gedeeltelijk ontwikkelde scheut die zich in een
bladoksel bevindt. De okselknop wordt gevormd uit een zogenaamd axillair meristeem
dat zich net boven ieder bladprimordium bevindt. De uitloop van de okselknop is afhan140

keiijk van verschillende factoren en wordt correlatief geremd door invloed van andere
delen van de plant.
In elke bladoksel is één knop aanwezig. Deze okselknop bevat een in elkaar geschoven
vorm van het onderste gedeelte van de toekomstige scheut. In de oksels van de buitenste knopschubben van deze zogenaamde primaire okselknop zijn al (secundaire) okselknoppen aanwezig. Deze eerste secundaire okselknoppen verschijnen als blad, in de
oksel waarvan de primaire knop staat, openvouwt. In de primaire knop zelf zijn dan al
zeven bladprimordia aangelegd. Tijdens de verdere ontwikkeling van de scheut neemt
het aantal bladeren in de primaire knop toe tot ongeveer elf, terwijl het aantal in de
secundaire knop stijgt tot ongeveer vier.
In de okselknop zijn de mergcellen gelijk in grootte. De cellen bevatten suiker en zetmeel. Het aantal mergcellen op de middellijn blijft onveranderd als de knop uitloopt. Na
de uitloop van de knop neemt de diameter van het merg toe door celstrekking. De uiteindelijke diameter wordt vrij snel na de knopuitloop bereikt. De scheutdiameter blijkt
gecorreleerd te zijn met de mergdiameter en het merg geeft de primaire groei van een
scheut weer.
De ontwikkeling van de okselknop kan in twee perioden onderscheiden worden:
1. aanleg en ontwikkeling van de knop totdat de correlatieve remming opgeheven
wordt;
2. knopuitloop en ontwikkeling tot een oogstbare scheut.
Okselknoppen dienen een bepaald minimaal ontwikkelingsstadium te hebben bereikt
voordat ze in staat zijn om uit te lopen. Zodra dit stadium is bereikt, kan na de opheffing
van de correlatieve remming de knop uitlopen. Tijdens de correlatieve remming gaat de
bladafsplitsing van het meristeem door, zij het op een laag niveau. Hierdoor neemt zowel
het aantal bladeren en bladprimordia in de knop als ook het gewicht van de knop toe
naarmate deze ouder wordt. De knop blijft echter nog vegetatief (vormt geen bloem),
zelfs als deze periode een jaar duurt. De overgang naar het generatieve stadium vindt
alleen plaats nadat de knop gaat uitlopen. Het totaal aantal bladeren (inclusief schubvormige bladeren) neemt toe naarmate de knop waaruit de scheut gevormd wordt, ouder
is. Lengte, gewicht en bladoppervlak van de scheut werd echter niet duidelijk beïnvloed
door de leeftijd van de knop. Het aantal mergcellen neemt toe naarmate de knop ouder
wordt, zodat de potentiële dikte van de toekomstige scheut eveneens toeneemt. De
knoppen in de bovenste bladeren aan een stengel blijken vaak generatiever te zijn en
bevatten dan slechts enkele bladeren en een bloemknop. Dit zien we ook waneer pluis
uitloopt. Al snel is hierin een bloemknop zichtbaar. Vaak worden deze bovenste (drie)
okselknoppen dan ook tot de bloeiwijze gerekend.
De knoppen lager aan de stengel zijn vegetatief. De hoogte waarop een stengel gesnoeid
wordt, blijkt dus de groei van de scheut die vervolgens gevormd wordt, te beïnvloeden.
Door de snoeihoogte te variëren zijn zowel de positie als de leeftijd van de knop die uit
zal lopen, als ook de hoeveelheid blad die aan de stengel blijft, verschillend. Verschillen
in de uiteindelijke grootte van de nieuw gevormde scheut blijken grotendeels veroorzaakt
te worden door verschillen in assimilatievoorziening als gevolg van verschillen in hoeveelheid blad.
De ontwikkelingssnelheid van de knop tot scheut wordt duidelijk beïnvloed door de
temperatuur. De gemiddelde temperatuur is hierbij het meest van belang. Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf 7.5. Het moment dat de bloemknop zichtbaar is
in de uitlopende scheut valt samen met het moment dat de strekking van de stengel
maximaal is. Lengte en gewicht van de bloemscheut neemt toe naarmate de temperatuur lager is. Een periode met lagere temperaturen kan er voor zorgen dat de uitloop
gesynchroniseerd wordt. De effecten van temperatuur zijn mogelijk gedeeltelijk het
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gevolg van een bij-effect op de assimilatenvoorziening.
Naast temperatuur zijn ook andere factoren van belang voor het uitlopen van een oog. Er
zijn rassen waarbij de ogen gemakkelijker en sneller uitlopen dan die van andere. Tussen
de rassen is er dus waarschijnlijk sprake van een verschil in apicale dominantie en correlatieve remming van ogen. Een lage relatieve luchtvochtigheid kan de uitloop sterk negatief beïnvloeden.

7.3.2

Bloemknopaanleg

De inductie en bloemontwikkeling vindt bij de roos plaats zodra er strekking plaatsvindt
in een groeipunt. Dit moment, het moment van uitlopen van de knop, vindt veelal plaats
twee weken na de oogst van de bloemscheut boven de knop.
De roos kent geen daglengte-interactie bij de bloemaanleg. De roos is een dag-neutrale
plant. De temperatuur heeft weinig invloed op de bloemaanleg. Wel is er invloed op de
hoeveelheid bloemblaadjes (zie 1.1.1)en op bloemmisvormingen (zie 9.8.1 ).
De bloemaanleg bij roos wordt op twee verschillende wijzen beschreven: namelijk via
een proces dat ingedeeld is in tien stadia en een proces dat verloopt in acht stadia.
In principe komen de t w e e indelingen overeen. De eerste is alleen meer gedetailleerd.
De microscopische waarnemingen voor het vaststellen van de tien stadia zijn gedaan bij
de cultivars 'Baccara' en 'Pink Sensation'. De tien stadia zijn als volgt te beschrijven:
0. Vegetatief. Apex halfrond; derde bladprimordium duidelijk drielobbig.
1. Generatief. Top van de apex afgevlakt; oppervlakte gegolfd.
2. Drie of vier kelkbladeren van ongeveer gelijke grootte zichtbaar. Laatste
aanhangsels gevormd door de vegetatieve apex; nu hiervan gescheiden door
strekking.
3. Alle kelkbladeren gevormd.
4. Primordia van de kroonbladeren aanwezig, kelkbladeren licht gebogen.
5. Kelkbladeren naar binnen gebogen, vijf kroonbladeren aanwezig.
6. Kelkbladeren hebben dezelfde grootte als de bloembodem en zijn aan de basis
ingesnoerd. Aantal kroonbladeren uitgebreid tot tien.
7. Meer dan twintig kroonbladeren
aanwezig.
8. Kelkbladeren driemaal zo groot als de
bloembodem. De oudste kroonbladeren
zijn de helft in lengte van de kelkbladeren.
9. Primordia van de meeldraden aanwezig,
maar nog niet die van de vruchtbladen.
10. Eerste aanleg van de vruchtbladen
aanwezig.
In Figuur 16 zijn de tien ontwikkelingsstadia
aangegeven.

Figuur 16 - Bloemaanleg van roos verdeeld in tien
stadia. Bron: J.S. Horridge en K.E.
Cockshull, 1974
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De bloemaanleg van roos volgt dus gewoon de bloemaanleg die normaal gesproken
aangetroffen wordt bij de hogere planten.
Het proces in acht stadia is beschreven door onderzoekers uit Noorwegen bij het ras
'Baccara'. Zij kwamen tot de volgende indeling:
1.
2.
3.
4.
5 en 6.
7.
8.

Vegetatief meristeem.
Afvlakking van de apex.
De primordia van de kelkbladeren worden zichtbaar.
De primordia van de kroonbladeren worden zichtbaar.
Ontwikkeling van de stijl- en meeldradenprimordia.
Helmknoppen zichtbaar
Helmdraden aanwezig

De afbeeding van de acht stadia is gegeven in Figuur 17.

f hbhH#

Figuur 17

7.3.3

Bloemaanleg bij roos verdeeld in acht stadia. Bron: D.P. de Vries et al,
overgenomen van Moe en Kristoffersen.
L=blad; F= bloemprimordia; se=kelkblad; p=kroonblad; st=meeldraden;
pi=stamper; h=helmdraad.

Steelkwaliteit

Voor de tijd ( D T = development time) die nodig is om van uitloop van een oog (Engelse
term: bud break) uit te groeien tot een oogstbare scheut zijn verschillende factoren van
belang. Het meest van belang is de gemiddelde temperatuur (zie ook 7.4). Hoe hoger de
gemiddelde temperatuur hoe korter de ontwikkelingsperiode (DT) is. Daarnaast is de
periode van het jaar (seizoen) van belang voor de ontwikkelingstijd. Zowel bij een hoge
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als een lagere teelttemperatuur duurt de ontwikkeling in Nederland in december zo'n
zeven dagen langer dan in bijvoorbeeld augustus of april, wat aangeeft dat ook licht een
belangrijke rol speelt. Voorts zijn er natuurlijk verschillen per ras. Licht heeft een positieve invloed op de ontwikkelingstijd van een scheut.

15"C

Figuur 18-

Tijd van uitloop oog tot oogst in
relatie met de gemiddelde
teelttemperatuur en de periode
van het jaar bij het ras 'Sonia'.
Bron: G.A. van den Berg, 1987.

De takkwaliteit kan op verschillende
manieren worden uitgedrukt. Taklengte en
takgewicht kunnen een maat zijn voor de
kwaliteit. Helaas gaan beide niet altijd
samen. Het takgewicht wordt meestal
uitgedrukt in versgewicht. Algemeen leidt
een hogere teelttemperatuur tot een lager
versgewicht (zie ook 7.4.1). Daarnaast is
er een duidelijk positief effect van licht. Bij
dezelfde lichtniveaus in voor- en najaar is
er een hoger takgewicht in het najaar als in
het voorjaar. Dit wordt veroorzaakt door
het feit dat de tak al enige tijd in ontwikkeling is en in het voorjaar in totaal minder
licht heeft ontvangen als in het najaar
wanneer daarvoor de zomerperiode is
geweest. De relatieve luchtvochtigheid
heeft ook invloed op het takgewicht (zie
ook 7.7). Een hogere relatieve luchtvochtigheid geeft een hoger vers gewicht. Het
gewicht van de bloemknop als fractie van
het totale scheutgewicht neemt toe in de
winter en neemt af in het voorjaar. In de
zomer is het aandeel van het knopgewicht

op het totale takgewicht het kleinst. In de winter neemt het knopgewicht als fractie van
het versgewicht van de tak af met een hogere temperatuur. In het voorjaar is dit juist
precies andersom.
De scheutlengte heeft een optimum bij een gemiddelde teelttemperatuur van ongeveer
18°C. Bij een constante teelttemperatuur en een stijging van de nachttemperatuur neemt
de taklengte af. Ook de taklengte wordt positief beïnvloed door de hoeveelheid licht. Bij
een gelijk lichtniveau in voor- en najaar zijn de rozen in het najaar langer. Dit kan ook
worden veroorzaakt door de hogere relatieve luchtvochtigheid in het najaar omdat de
relatieve luchtvochtigheid de steellengte ook positief beïnvloedt. Divers onderzoek heeft
aangetoond dat C0 2 -dosering ook invloed heeft op takgewicht en taklengte. In welke
mate hing af van het ras (zie ook 7.6).

7.3.4

Loosvorming

In principe kan elk oog dat zich in een bladoksel van een roos bevindt uitgroeien tot een
tak met bloem. Een percentage takken geeft echter geen bloem. Een dergelijke tak wordt
'loos' genoemd. In 1 9 3 4 kwamen onderzoekers er al achter dat de vorming van loos te
maken had met de abortie van de bloemknop in een vroeg stadium van de ontwikkeling.
De eerste tekenen van abortie komen al voor op het moment van de ontwikkeling van de
kroonbladeren. Er ontstaat een dode band van cellen onder de bloemknop en deze sterft
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af. De vorming van loos vindt veelal plaats in de periode tussen de vorming van de
kroonbladeren en de vorming van de stamper. Omdat de bloeminductie en de bloemknopontwikkeling plaatsvinden zodra het groeipunt gaat strekken (zie ook paragraaf
7.3.2), is het voor de teler niet te zien of een jonge uitlopende scheut wel of geen bloem
zal vormen.
Raseffecten
In het algemeen hebben loze scheuten minder blad en zijn stelen dunner en lichter van
kleur, vergeleken met bloeiende takken, de gevoeligheid voor loosvorming is cultivarafhankelijk. Erfelijkheid is dus van belang. Loosvorming is een fysiologisch proces dat
ondermeer afhankelijk is van de groeikracht van een ras. Door het CPRO-DLO is aangetoond dat het mogelijk is om te selecteren op de gevoeligheid voor loos binnen een
populatie zaailingen van rozen.
Bij de loosvorming speelt ook de onderlinge concurrentie tussen scheuten een rol. Wanneer op een tak t w e e ogen uitlopen ziet men soms dat één van de t w e e ogen, veelal de
onderste, loos is. Hierbij speelt apicale dominantie een rol. Dit wil zeggen dat een hoger,
uitlopend oog het uitlopen van het lager gelegen oog onderdrukt. Het bovenste oog loopt
sneller uit en trekt de voeding en hormonen harder aan dan de ondergelegen scheuten.
Zolang er voldoende assimilaten zijn is er niets aan de hand. Wanneer dit niet het geval
is, zoals in de winter wanneer de hoeveelheid licht de beperkende factor is, worden de
lager gelegen scheuten vaak loos. Dikke, groeikrachtige takken zijn minder gevoelig dan
dunnere. Zij hebben blijkbaar minder last van een gebrek aan assimilaten.
Hormonen
De rol van hormonen is duidelijk. Een laag auxineniveau bevordert de loosvorming.
Bloeiende scheuten hebben een hoger gibberelline-, auxine- en cytokininegehalte. Niet
bloeiende scheuten bevatten onder andere een hoger abcissinezuurgehalte. De vraag is
wat oorzaak en gevolg is. Het spuiten van verschillende planthormonen heeft wisselende, onvoorspelbare effecten op loosvorming en veroorzaakt dikwijls (groei)misvormingen. Het is praktisch niet haalbaar met hormoonbespuitingen de loosvorming te
verminderen.
Lichtniveau
Een verhoging van het lichtniveau geeft minder loosvorming. Loosvorming zien we ook
meestal in, of direct na, lichtarme perioden optreden. Naast het geven van extra licht
door assimilatiebelichting heeft C 0 2 toedienen in combinatie daarmee een positief effect
bij de vermindering van het aantal loze takken. Bij een hoger lichtniveau en C0 2 -concentratie is de productie van de hoeveelheid assimilaten door de plant ook hoger.
Temperatuur
Een verhoging van de teelttemperatuur heeft op twee manieren invloed op de loosvorming. Ten eerste heeft het een directe, reducerende invloed op de loosvorming. Ten
tweede heeft het een indirect, stimulerend effect op loosvorming. Takken geteeld bij een
hogere temperatuur, onder lichtarme omstandigheden, geven dunnere scheuten die
gevoeliger zijn voor loos. In perioden met weinig licht overheerst het tweede effect over
het eerste, wat dus resulteert in meer loosvorming.
Wanneer bij een gelijkblijvende etmaaltemperatuur, de nachttemperatuur wordt verhoogd
en de dagtemperatuur verlaagd, geeft dit minder loos. De betere bloemknopvorming zou
verklaard kunnen worden met de theorie dat de bloemknop in de nacht relatief sterker
aan de voorraad assimilaten trekt dan het ontwikkelende blad en dat dit overdag
andersom is. Omdat de lagere dagtemperatuur geen effect heeft op de fotosynthese,
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maar wel het gebruik van assimilaten op de dag sterk reduceert, zijn er in de nacht meer
assimilaten beschikbaar voor de bloemknop.
De vraag is wat de teler moet doen om minder loos te krijgen. Ten eerste mag de etmaaltemperatuur niet te hoog worden, gezien de kwaliteit van de tak. Tot slot is er het
cultivareffect en het doel dat de teler voor ogen heeft. Het ene ras is nu eenmaal gevoeliger dan het andere. Teelt de teler liever minder takken van goede kwaliteit bij een
lagere teelttemperatuur of gaat hij met een hogere temperatuur meer takken telen met
meer loos en meer takken van mindere kwaliteit?

7.3.5

Planthormonen

De toepassing van planthormonen staat in de rozenteelt bij sommige toepassingen nog
in de kinderschoenen. De stoffen worden wel gebruikt bij bepaalde deelprocessen,
bijvoorbeeld vermeerdering (stimulering van beworteling), maar de werking kan soms
nog veel effectiever. Er is met name kennis en inzicht nodig over de werking van de
diverse planthormonen. De natuurlijke groeiregulatoren sturen ontwikkelingsprocessen in
de plant, bijvoorbeeld bij de beworteling, lengtegroei en vertakking. Ook bij veroudering
spelen hormonen een rol. Bij (zoog)dieren worden hormonen op één bepaalde plaats
aangemaakt en gaan deze hormonen op transport in het lichaam om al bij een zeer lage
concentratie hun werk te doen. Bij de plant kan de vorming op verschillende plaatsen
plaatsvinden. Daarom is er discussie over de naamvoering van groeiregulator of planthormonen. De naam hormoon is maatschappelijk gezien een beladen w o o r d . Daarom
wordt in de plantenteelt meer en meer gesproken over groeiregulator.
Duidelijk is dat bij de toepassing van groeiregulatoren voorzichtigheid is geboden. Deze
paragraaf moet worden gezien als een stuk achtergrondinformatie over de werking van
bepaalde groeiregelatoren en niet als een 'receptenboek' voor een bepaalde toepassing.
Een juiste dosering van de stoffen is van groot belang. De stoffen zijn reeds bij een zeer
lage concentratie werkzaam en een te hoge concentratie kan tot ernstige blijvende groeiverstoring leiden.
Tot nu toe zijn er vijf groepen hormonen bekend. Het zijn auxinen, cytokininen, gibberellinen, abscisinen en ethyleen.
Auxinen
Auxine is het langst bekende hormoon, met het indool-3-azijnzuur of IAA als belangrijkste natuurlijke representant. Auxinen worden vooral gevormd in de groeitoppen van
stengels, in bladeren, in bloemen en in zaden van groeiende vruchten. In deze organen
bevorderen zij onder meer de celstrekking en de daarmee gepaard gaande stofwisseling,
vermoedelijk ook de stofopname uit het voedende floëem. Auxine wordt in de plant van
boven naar beneden toe getransporteerd van cel tot cel via het parenchym en vanuit de
bladeren ook via de zeefvaten. Het beweegt zich zo naar de wortels toe, waar het klaarblijkelijk snel kan worden geïnactiveerd, omdat de voor auxine gevoelige wortelgroei
anders zou kunnen worden geremd.
Auxinen beïnvloeden niet alleen de groei door celstrekking, zij spelen ook een rol bij de
deling en de differentiatie van cellen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de effecten van auxine op
de vorming van adventieve wortels.
Auxinen worden toegepast bij de beworteling van rozen (zie ook 5.2.1). IBA is hierbij
effectiever dan IAA of NAA. Let op de te gebruiken concentratie. Deze is van verschillende factoren afhankelijk (cultivar, tijdstip in het jaar). Het lijkt er op dat de duur van de
behandeling van belang is. Beter wat langer in een lagere concentratie dan een korte tijd
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blootgesteld aan een hoge concentratie. Bij het maken van zettingen of wortelenten
worden geen hormonen toegepast.
Cytokininen
De aanmaak (biosynthese) van cytokininen vindt voornamelijk in de worteltoppen plaats.
Met de transpiratie worden zij naar de bovengrondse delen vervoerd en, na overgang in
de vaatbundels naar het foëem, naar de zich ontwikkelende organen, vooral wanneer
deze auxinen produceren. Omdat de cytokinine-vorming afhankelijk is van de activiteit
van de wortels, fungeren cytokininen onder andere als boodschappers voor signalen uit
het wortelmilieu. Factoren die de wortelgroei belemmeren zoals watergebrek, gebrek aan
bepaalde voedingsstoffen of zuurstofgebrek (te nat substraat) verlagen het cytokininegehalte van het bloedingssap en remmen daarmee de bovengrondse ontwikkeling.
Vooral in interactie met auxinen regelen de cytokininen de groei, vertakking en de
veroudering van de spruit. Ook in de ontwikkeling van adventieve organen, zoals
bijvoorbeeld de vorming van grondscheuten, spelen cytokininen een rol. Cytokininen
spelen mogelijk ook een rol bij het doorbreken van rust van knoppen.
Verschillende cytokinen zijn in de praktijk getoetst om de grondscheutvorming en verjonging van een rozengewas te bevorderen. Er is ook een uitgebreide studie verricht
naar de vorming van cytokininen in verschillende onderstamtypes en de invloed hiervan
op de ontwikkeling van scheuten. Dit onderzoek wees uit dat er kwantitatieve relaties
zijn tussen de export van cytokininen uit de wortels en de ontwikkeling van de scheut,
en tussen het genotype van de onderstam en de cytokinineconcentratie in het bloedingssap. Dit gegeven zou in de toekomst gebruikt kunnen worden in het selectieproces
van een bepaalde onderstam (Dieleman, 1998). Omgevingsfactoren en plantbehandeling
hebben echter vaak ook grote gevolgen en een indirecte invloed op de hormoonbalans,
zodat de praktische toepassing in de knel komt.
Uitwendige behandelingen met cytokininen zijn wettelijk niet toegestaan.
Gibberelline
De biosynthese van gibberellinen kan in vrijwel alle plantendelen plaatsvinden. Gibberellinen (GA) circuleren via de hout- en zeefvaten door de gehele plant en bevorderen de
groei van de spruit. Enerzijds is dit een indirect effect; gibberellinen verhogen het auxineniveau door de bevordering van de auxinesynthese en/of remming van de auxine-afbraak
(het auxine-sparend effect van gibberellinen). Gibberellinen induceren de celdeling in de
subapicale en intercalaire meristemen. De gibberellinensynthese is kunstmatig te remmen door toediening van synthetische regulatoren, die als groeivertragers worden
toegepast om de lengtegroei af te remmen. In een rozengewas is dit niet nodig. Gibberellinen spelen ook een rol in de rustdoorbreking in zaden en bevorderen het kiemen.
GA wordt soms gebruikt in de weefselkweekcultuur in combinatie met andere hormonen.
Abscisinen
Terwijl cytokininen en gibberellinen rustbrekend werken, hebben abscisinen een rustinducerende en groeiremmende invloed. Abscisinen (ABA) worden vooral in de chloroplasten van bladmoescellen gevormd. Ze hopen op in de membranen en kunnen onder
stresscondities snel vrijkomen, mogelijk onder daling van de cytokininetoevoer uit de
wortels onder deze omstandigheden. Abscisinen worden ook door het blad afgegeven,
via zowel zeef-, als houtvaten, vooral naar groeiende delen. In volgroeid weefsel
bevordert ABA de veroudering. Onder ongunstige omstandigheden neemt de synthese
van auxine, cytokinine en gibberelline meestal af, maar die van abscisine gaat door of
neemt zelfs toe.
De groeiregulator abscisinezuur wordt niet toegepast in de rozenteelt.
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Ethyleen
Ethyleen komt in werking veel overeen met abscisine. In de regel remt het de groei van
jonge cellen en bevordert het de veroudering van volwassen weefsels. Evenals abscisine
werkt ethyleen tegengesteld aan de andere drie hormonen. De remming van celdeling
wordt door cytokinine opgeheven. De door auxine bevorderde celstrekking wordt door
ethyleen geremd.
De vorming van ethyleen kan in alle plantendelen plaatsvinden, vooral bij het optreden
van stresscondities, zoals droogte, hitte, kou, of mechanische schade. Als een verouderingshormoon is ethyleen actief bij de bloemverwelking. Ethyleen kan vrijkomen bij een
slechte verbranding van brandstoffen en zorgen voor een aanzienlijke schade.
Ethyleen wordt niet toegepast in de teelt van rozen.

7.4

TEMPERATUURSTRATEGIE

De gemiddelde teelttemperatuur en de temperatuurstrategie hebben invloed op de groei
en ontwikkeling van rozen. Het lastige is dat er vaak ook nog een combinatie is met
invloeden van andere factoren zoals licht, relatieve luchtvochtigheid en C 0 2 . In andere
paragrafen is daarom meerdere malen verwezen naar deze paragraaf of één van de
volgende sub-paragrafen. In de volgende paragrafen wordt specifiek ingegaan op de
invloed van de temperatuur op de verschillende processen. Een complete temperatuurstrategie voor een teelt wordt niet gegeven omdat er ook nog verschillen per ras zijn.
In paragraaf 7.4.1 zal ingegaan worden op de invloed van de (gemiddelde) teelttemperatuur op onder andere uitloop, ontwikkelingssnelheid, takgewicht en taklengte, aantallen en de relatie tussen aantal en takkwaliteit.
In paragraaf 7.4.2. wordt specifiek ingegaan op de voornachtverhoging. Dit is een temperatuurstrategie met een bepaalde doelstelling die halverwege de jaren ' 9 0 populair
was en nog is. In 7.4.3. wordt tot slot ingegaan op het fenomeen temperatuurintegratie.

7.4.1

Teelttemperatuur

De gemiddelde temperatuur of de temperatuur gedurende een bepaald tijdstip van de
dag heeft invloed op de ontwikkeling van de roos. Omdat verschillende trajecten en
onderdelen kunnen worden onderscheiden, is een onderverdeling gemaakt binnen de
paragraaf. Een prima naslagwerk voor de effecten van temperatuur op de groei en
ontwikkeling van roos is het Proefschrift van G.A. van den Berg: 'Influence of temperature on bud break, shoot g r o w t h , flower bud atrophy and winter production of glasshouse roses'.
Uitlopen
Zodra een roos gesneden is, is het van het grootste belang dat het direct onder het
snijvlak gelegen oog, zo snel mogelijk uitloopt. Uit dit oog ontstaat immers een nieuwe
roos. Elke dag dat zo'n oog blijft zitten is tijdverlies en dus productieverlies.
De cultivarverschillen bij de uitloop kunnen groot zijn. Uit onderzoek op het Proefstation
Aalsmeer bleek dat Sonia veel gemakkelijker uitloopt dan Ilona. De ene cultivar heeft een
hogere temperatuur nodig voor de uitloop dan de andere. Bij Ilona loopt de uitloop direct
terug zodra de temperatuur zakt onder 20°C. Bij Sonia wordt de uitloop minder snel
geremd als de temperatuur zakt tot 17°C. Daaronder wordt de uitloop sterk geremd.
Dergelijke gegevens zijn van hedendaagse rassen niet precies bekend en men moet
afgaan op de woorden van de veredelaar. Een hogere etmaaltemperatuur (15 tot 21°C)
geeft over het algemeen een snellere uitloop.
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Voor het uitlopen van de ogen lijkt de etmaaltemperatuur het meest van belang. Of de
warmte overdag of 's nachts wordt gegeven doet er minder toe. In proeven bleek dat bij
een nachttemperatuur van 24°C en een dagtemperatuur van 1 6°C de ogen evensnel
uitliepen als bij een nachttemperatuur van 1 6°C en een dagtemperatuur van 24°C.
Vanuit energieoogpunt zou bespaard kunnen worden als in de nacht onder een gesloten
scherm warmte wordt gegeven. In de praktijk is de gebruikelijke situatie nog steeds dat
de nachttemperatuur lager is ingesteld dan de dagtemperatuur.
De onderzoeker Berninger heeft de invloed van licht en temperatuur op drie ontwikkelingsstadia bij 'Sonia' gekwantificeerd. Voor de zogenaamde fase 1 (scheut = 0 tot 1 cm)
kwam hij tot de conclusie dat de uitloopsnelheid alleen een functie is van de gemiddelde
kastemperatuur: Y = 6,5 + 0,048 (27,6 - T) 2 .
Ontwikkeling van uitlopen tot oogst
Een hogere kastemperatuur bij rozen resulteert in een hogere productie in aantal stuks.
Over het algemeen kan worden gezegd dat een verhoging van de temperatuur wel leidt
tot productieverhoging, maar eveneens leidt tot kortere en lichtere rozen als de gemiddelde etmaaltemperatuur komt boven ongeveer 1 8°C zonder belichting (Nederlandse
lichtomstandigheden).
Er is een rechtlijnig verband tussen het aantal gesneden takken en de etmaaltemperatuur
in het traject 1 5 tot 21 ° C . Onderzoek heeft echter wel aangetoond dat er verschillen zijn
tussen rassen: Sonia reageert sterker op een temperatuurverhoging dan Ilona.
Verschillen in dag- en nachttemperatuur hadden géén effect op de ontwikkelingssnelheid
bij een gelijkblijvende etmaaltemperatuur.
Volgens Berninger is na de uitloop méér van belang dan alleen de temperatuur. In fase 2
(1 cm tot zichtbare knop) is er volgens hem ook een sterke invloed van de hoeveelheid
licht naast de temperatuur op de uitloopsnelheid: Y = k * PAR"0-17 * f(T). In de laatste
fase van de ontwikkeling, fase 3 (zichtbare knop tot start bloei) is licht weer minder van
belang dan in fase 2: Y = k * PAR" 005 * g(T)
Takgewicht
Het gemiddeld takgewicht neemt af bij toenemende etmaaltemperatuur. Van den Bergs
proefschrift geeft hier duidelijkheid in. Hij testte onder andere de rassen Sonia en Ilona
bij gemiddelde etmaaltemperaturen tussen 16 en 2 2 ° C . Duidelijk is het effect van het
ras aanwezig, maar ook van tijdstip van het jaar en de bijbehorende lichthoeveelheid op
dat moment. Van den Berg voerde zijn onderzoek nog uit in de grond zonder assimilatiebelichting.
In Figuur 1 9 en 20 zijn de resultaten weergegeven.
Het takgewicht werd in het onderzoek van Van den Berg niet alleen beïnvloed door de
gemiddelde temperatuur, maar ook door het verschil in dag- en nachttemperatuur. Uit
zijn onderzoek bleek dat de laagste takgewichten ontstaan bij hoge dag- (25°C) of nachttemperaturen (22°C). De hoogste takgewichten komen tot stand bij lage dag- (15°C) of
nachttemperaturen (12°C). Duidelijk is dat de hoeveelheid licht in ogenschouwgenomen
moet worden. Er kan een niveauverschil zijn wanneer er meer of minder licht beschikbaar is.
Verschillen tussen dag- en nachttemperaturen kunnen ook invloed hebben op het
takgewicht. Hierbij zijn echter verschillen tussen rassen, maar ook tussen gevonden
onderzoeksresultaten. Een groot negatief verschil (DIF) tussen dag- en nachttemperatuur
heeft bij Ilona het takgewicht verlaagd, terwijl bij Sonia juist zwaardere takken werden
geproduceerd bij lage nacht- en hoge dagtemperatuur. Een zeer recent onderzoek naar
de effecten van voornachtverlenging op het Proefstation in Aalsmeer liet, echter bij een
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Figuur 19 - Sonia en Figuur 20 - Ilona geteeld in een kas in de grond. Model voor de relatie
tussen versgewicht (g/tak) in relatie tot moment van uitloop en de gemiddelde
teelttemperatuur (bron: Van den Berg, 1987)

iets geringer temperatuurverschil tussen dag- en nacht (-5°C), bij de cultivar 'First Red'
geen merkbare verlaging van het takgewicht zien (Vogelezang, J . en J . de Hoog jr,
1998).
Tak/engte
De reactie van de scheutlengte op de etmaaltemperatuur heeft in het onderzoek van Van
den Berg een optimum laten zien bij een etmaaltemperatuur van 1 8 - 1 9 ° C . Zowel
hogere als lagere temperaturen leiden tot kortere rozen. In Figuur 21 zijn de resultaten te
zien van onderzoek bij het ras Sonia. Meer recente informatie komt uit onderzoek van
Buwalda (Buwalda, 1997). In onderzoek naar het effect van temperatuurintegratie
toonde hij aan dat wisselende temperaturen weinig effect hebben op de taklengte.
Duidelijk blijkt verder dat de tijd van het jaar en geldende lichtcondities een rol spelen bij
de taklengte.
Over de invloed van een verschil tussen dag- en nachttemperatuur op de taklengte zijn
de onderzoeksresultaten niet éénduidig. Volgens Van den Berg verkort een hoge nachttemperatuur de taklengte bij gelijkblijvende etmaaltemperatuur. Bij recenter onderzoek
naar het effect van de zogenaamde voornachtverhoging, waarbij in een korte periode
van vier uur de temperatuur verhoogd is, heeft de temperatuurstrategie negatieve DIF
géén reducerend effect gehad op de taklengte bij First Red. Ook uit recent onderzoek
naar energiebesparende maatregelen met behulp van temperatuurintegratie bij cultivar
First Red, waarin een negatieve DIF van 3 tot 4 ° C is toegepast, zijn géén nadelige
effecten geconstateerd op taklengte of takgewicht. Uit buitenlands onderzoek is bekend
dat merkbare effecten van negatieve DIF op taklengte pas optreden bij grote verschillen
tussen dag- en nachttemperatuur. Noorse onderzoekers vonden een reductie van 3-4 cm
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Figuur 21 - Totale scheutlengte Sonia
in relatie tot het moment
van knopuitloop en de
geldende temperatuur.
Bron: Van den Berg,
1987.
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bij 1 7/29°C ten opzichte van
2 0 / 2 0 ° C o f 2 3 / 1 4 ° C dag- en
nachttemperatuur. In onderzoek in
Duitsland werden nauwelijks verschillen in taklengte gevonden
tussen temperatuurstrategieën met
een positieve of negatieve DIF van
4 ° C , ongeacht het temperatuurniveau (ca. 14, 1 8 en 2 2 ° C ) .
Zowel een positieve als negatieve
DIF van 1 2 ° C veroorzaakten betrouwbare lengteverschillen ten
opzichte van gelijke dag- en nachttemperatuur.

Productie ten opzichte van takkwaliteit
Omstandigheden die de kwaliteit bevorderen, zoals een hoger vers- en drooggewicht,
vertragen vaak de bloemontwikkeling. Het verhogen van de etmaaltemperatuur geeft bij
roos een duidelijke productieverhoging in stuks, maar leidt net zo gemakkelijk tot kortere
en lichtere rozen. Met een hoge productie van slechtere kwaliteit schiet een teler niets
op. Probeer de beste strategie te vinden voor een gewas bij de gegeven omstandigheden.

7.4.2

Voornachtverhoging

In onderzoek van Van den Berg met Sonia werd het percentage loos verminderd indien
bij een gelijkblijvende etmaaltemperatuur van 1 9 ° C een hogere nachttemperatuur werd
aangehouden. Dit effect werd al zichtbaar indien gedurende t w e e tot drie uur na zonsondergang een temperatuurverhoging van 18,5 naar 2 4 ° C werd toegepast. De hoge
temperatuurbehandeling startte vanaf zonsondergang.
Als mogelijke verklaring voor de verminderde loosvorming bij de temperatuurstrategie
werd transport van assimilaten naar de zich ontwikkelende bloemscheuten genoemd.
Het onderzoek werd uitgevoerd zonder assimilatiebelichting.
Onduidelijk is echter of een temperatuurstrategie zoals genoemde voornachtverhoging,
daadwerkelijk een positieve invloed heeft op de koolhydratenhuishouding van de ontwikkelende scheuten en daarmee bijdraagt in de door telers gesuggereerde verbetering
van de bloemkwaliteit. Deze hypothese is op het Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente in 1 997 onderzocht. Voorafgaand aan de proef is stekmateriaal van cultivar
'First Red' in eigen beheer gestekt en gedurende drie maanden is een struik opgebouwd
met uitgebogen blad. Het plantmateriaal is daarna overgebracht naar geconditioneerde
klimaatkassen. Vier temperatuurstrategieën zijn in tweevoud toegepast bij een gelijke
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etmaaltemperatuur van 1 9 ° C : een gelijke dag- en nachttemperatuur, een voornachtverhoging gedurende vier uur van 2 4 ° C aansluitend aan de dag met compensatie in de
nanacht, een hoge dag- en lage nachttemperatuur (positieve DIF van 5°C) en een lage
dag- en hoge nachttemperatuur (negatieve DIF van 5 ° C ) . Alle behandelingen hadden een
gelijke etmaaltemperatuur. De behandeling met constante temperatuur en de voornachtbehandeling zijn eveneens toegepast met assimilatiebelichting tijdens de voornachtverhoging. Overdag en tijdens de belichtingsuren is C 0 2 gedoseerd tot een niveau van 700
ppm. Productiegegevens en gewasmonsters voor het bepalen van koolhydraatgehaltes
zijn gedurende t w e e opeenvolgende snedes verzameld.
Het verloop van koolhydraatgehaltes gedurende het etmaal is in overeenstemming met
de verwachting geweest. In de bladdelen zijn aan het einde van de dag de hoogste
gehaltes aan zetmeel en sucrose gemeten, die in de loop van de nacht geleidelijk
afnemen. Zowel uit de gemeten hoeveelheid suikers als uit de toename in vers- en
drooggewicht van de bloemknoppen is gebleken dat een belangrijk deel van het
nachtelijke transport naar de bloemknop tijdens de voornacht heeft plaatsgevonden. Er
blijkt echter geen (extra) stimulerend effect uit te gaan van een verhoging van de
temperatuur in de voornachtperiode, ongeacht of er tegelijkertijd wel of niet belicht werd
met assimilatiebelichting. Voornachtverhoging heeft niet geleid tot een stimulering van
de uitloop van scheuten, een grotere bloemknop of een langere houdbaarheid. Er was
eerder sprake van een (lichte) teruggang in taklengte en knophoogte. Het risico op
blauwe knoppen leek ook hoger te zijn bij toepassing van voornachtverhoging. Over de
invloed op de loosvorming kan geen oordeel worden gegeven, omdat hier in totaal geen
sprake van was.
Het onderzoek heeft bevestigd dat de kasluchttemperatuur binnen een etmaal bij roos
gevarieerd kan worden zonder nadelige effecten op productie en productkwaliteit. Dit
biedt ruime perspectieven voor de toepassing van energiebesparende klimaatregelingen
bij het roos, zoals bijvoorbeeld de toepassing van temperatuurintegratie.
Sommige telers zeggen wel duidelijke resultaten te zien van de toepassing van een
voornachtverhoging. Aan het einde van de dag beperken zij de luchting zodat de warmte
in de kas blijft. Wellicht dat door het knijpen van de luchtramen de relatieve luchtvochtigheid en de C0 2 -concentratie op een hoger peil komen te liggen en voor een positief
effect zorgen. De proeven op het Proefstation zijn uitgevoerd in geconditioneerde kassen
waarin de overige factoren zoals C 0 2 in alle behandelingen gelijk gehouden werden.

7.4.3

Temperatuurintegratie

Van temperatuurintegratie wordt gesproken wanneer planten reageren op de gemiddelde
temperatuur in plaats van op het temperatuurverloop gedurende een bepaalde periode.
Met behulp van temperatuurintegratie kan worden bespaard op stookenergie, zonder
vermindering van productie en kwaliteit, omdat de teler zelf de meest voordelige manier
kan kiezen om een bepaalde gemiddelde temperatuur te bereiken. Warmteverliezen
kunnen worden beperkt door de temperatuur in de kas te verlagen bij bijvoorbeeld veel
wind of een lage buitentemperatuur. De lage temperaturen kunnen dan op een gunstiger
tijdstip worden gecompenseerd, bijvoorbeeld in de nacht onder een energiescherm of
overdag bij zonnig weer. Algemeen wordt aangenomen dat effecten van temperatuurafwijkingen een integrerend karakter hebben; ze worden bepaald door de grootte van de
afwijking in °C, vermenigvuldigd met de blootstellingsduur (tijd) en dus uitgedrukt in
graaduren of graaddagen. Bij een integrerend effect heeft een afwijking van bijvoorbeeld
4°C gedurende t w e e dagen dezelfde gevolgen als een afwijking van 2°C gedurende vier
dagen.
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De mogelijkheden om door toepassing van temperatuurintegratie energie te besparen
nemen toe naarmate de integratiecapaciteit van een gewas groter is. Hierbij is niet alleen
de integratiecapaciteit (in graaduren) bepalend, maar ook de maximaal toegestane
temperatuurafwijking (°C) speelt een rol. Natuurlijk mogen productie en kwaliteit er niet
onder lijden; het is dus belangrijk om te onderzoeken waar de grenzen aan de tolerantie
voor temperatuurafwijkingen liggen. Deze kunnen tussen rassen verschillen.
Uit onderzoek is gebleken dat de integratiecapaciteit van rozen over het algemeen groot
genoemd kan worden. De invloed van het lichtniveau is slechts zeer indirect bepaald.
Het werkingsprincipe van temperatuurintegratie wordt verklaard met de balans tussen
aanmaak en verwerking van koolhydraten. Uit literatuuronderzoek (bron: Buwalda,
1996) wordt duidelijk dat de balans tussen de aanmaak en verwerking van koolhydraten
een belangrijke rol kan spelen bij het bepalen van de integratiecapaciteit van planten.
Hierbij is de aanmaak (in de fotosynthese) vooral afhankelijk van externe factoren zoals
licht en C 0 2 , terwijl de verwerking vooral temperatuurafhankelijk is. De tijdelijke opslag
van assimilaten vervult hierbij een bufferfunctie. De toestand van deze buffer (koolhydratenspiegel of koolhydratenstatus) is tevens een belangrijk signaal voor de regulatie
van tal van fysiologische processen. Ook ontwikkelingsprocessen, die vaak in belangrijke mate temperatuurbepaald zijn, kunnen worden beïnvloed door het koolhydraatgehalte.
De invloed van externe factoren op de koolhydratenbalans heeft tot gevolg dat assimilaten over het algemeen zullen ophopen onder omstandigheden dat de aanmaak de
verwerking overheerst (lage temperatuur en/of hoog lichtniveau), terwijl het gehalte zal
afnemen bij hogere temperatuur en/of laag lichtniveau, wanneer de verwerking van
assimilaten de overhand heeft over de aanmaak. Het lijkt echter wel van belang om
extreme toestanden van de assimilatiebuffer te vermijden, omdat een te hoog gehalte
aan vrije koolhydraten kan leiden tot productie-vermindering door feedback-remming van
de fotosynthese, terwijl anderzijds uitputting negatieve gevolgen kan hebben voor zowel
de productie als de gewaskwaliteit (diktegroei, uitloop van scheuten, loosvorming).
Er zijn inmiddels verschillende experimenten uitgevoerd waarbij rozen werden blootgesteld aan regelmatige temperatuurwisselingen. In 1 997 en 1 998 zijn proeven uitgevoerd met een temperatuurintergratie binnen een etmaal en over langere perioden
(meerdaagse regeling).
Een integrerende etmaalregeling is vergeleken met een referentie-afdeling, zowel op PBG
Noord-Nederland als bij t w e e telers. De regeling is getest bij verschillende bandbreedten
(tot 8°C). Er zijn géén verschillen in productie en kwaliteit geconstateerd in de experimenten. De besparing op energie die behaald werd, is afhankelijk van de instellingen.
Net als in alle andere traditionele regelingen blijft het mogelijk om zaken zoals buistemperatuur en raamstand te begrenzen. Daarnaast heeft de aanwezigheid van een
energiescherm invloed op het energieverbruik. In het winterhalfjaar bleek een energiebesparing van 5 - 1 0 % goed haalbaar op het PBG. Op de bedrijven is de besparing lager
geweest omdat de telers een aantal beperkingen voor de regeling hadden ingebouwd.
De laatste resultaten van de meerdaagse regeling zijn bij het verschijnen van dit boek
nog niet geheel beschikbaar. De regeling moet nog worden ingebouwd in een programma. Opgemerkt kan worden dat ook deze regeling perspectief lijt te bieden voor het
gewas roos en een energiebesparing kan leveren van ongeveer 1 0 % .
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7.5

LICHT

7.5.1

Natuurlijk licht

Nagenoeg al het natuurlijk licht op aarde komt van de zon. De zon is een zwarte straler:
dat wil zeggen dat de grote hitte van de zon zorgt dat er licht uitgezonden wordt, net
zoals de straling van een kaars. Het spectrum van dergelijke zwarte stralers is mooi
continu, en bevat allerlei kleuren licht, en nog veel warmtestraling. Het wordt warm licht
genoemd. Koud licht ontstaat daarentegen doordat aangeslagen elektronen van de moleculen van een gas terugvallen naar de grondtoestand, waarbij de vrijkomende energie als
licht wordt uitgezonden. Dat gebeurt bijv. in TL-buizen en in SON-T lampen. Het spectrum van koudlichtbronnen is discontinu, en vertoont sterke pieken en dalen.
Toch is ook het daglichtspectrum als het op aarde, op grondniveau, aankomt al wat
minder continu, doordat ozon, C 0 2 enzovoorts, maar vooral water in de atmosfeer grote
delen uit het spectrum wegfilteren.
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De meeste straling die op aarde terechtkomt heeft een golflengte tussen de 300
en 8 0 0 nanometer. Straling bevat meer
energie naarmate de golflengte korter is:
onder de 3 5 0 (-380) te veel energie, wat
schade doet aan het leven, onder andere
direct op het DNA. Dit is Ultraviolet licht.
Vanaf 350 -750 is te gebruiken voor het
zien, voor het menselijk oog het gebied
van 4 0 0 - 7 0 0 nm. Dat gebied tusen 4 0 0 en
700 is ook het deel dat planten nuttig
kunnen gebruiken voor de fotosynthese.
Voor meer informatie: Bakker, J.A. et al.
Kwalitatieve neveneffecten van assimilatiebelichting, PBG, rapport 53.

Behalve als energiebron is licht voor
planten ook bron van informatie: ze detecteren de richting van het licht, de sterkte,
de hoeveelheid over een periode, het lichtspectrum, de tijdsduur en daarmee ook het
seizoen. De roos is dagneutraal voor de
bloemaanleg en lijkt wat dat betreft niets met deze informatie over daglengte te doen.
De hoeveelheid licht in een Nederlandse kas varieert door de hoogte van de zon en door
de daglengte. In Nederland is er duidelijk sprake van een stijging en daling van de lichtsom per dag met de seizoenen. De hoogste dagsom wordt gerealiseerd rond de langste
dag van het jaar (21 juni). In Figuur 23 staat de dagsom van de fotosynthetisch actieve
straling, afgeleid van de globale straling.
Respons van roos op natuur/ijk licht
Roos is een lichtbehoeftig gewas; pas bij zeer hoge lichtniveaus is de fotosynthese
verzadigd. De bladfotosynthese heeft een redelijk hoge capaciteit (bijna 20/vmol C 0 2 s"1
m 2 ). Pas bij 8 0 0 - 1000/vmol treedt verzadiging op. Volgens Israëlische onderzoekers
kan bij 7 0 0 //mol al verzadiging optreden. Volgens hen zou het lichtcompensatiepunt van
bladeren op 2-23/vmol/m 2 liggen, in de in Nederland gevonden curve ligt dit rond de 10
/vmol/m 2 . De productie van rozen volgt heel nauw het lichtniveau, maar met een achter154
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De dagsom van fotosynthetisch actieve straling (PAP) in een kas, afgeleid
van de globale straling in De Bilt over 1961-1980 (ongeveer 45% globaal
= PAR; 4,6 fotonen komt overeen met 1Watt PAR, transmissie kasdek
60%).

stand van circa vier weken. Dit is ongeveer de tijd die nodig is voor de ontwikkeling van
de knop. Er zijn effecten beschreven van de oriëntatie van de bedden (zuid is beter dan
noord) en de plaats in de kas.
Wegschermen van een deel van het licht geeft een evenredige teruggang in productie,
ook van wortels. Schermen moet alleen uit kwaliteitsoogpunt worden gedaan,
bijvoorbeeld in de zomer om een goede bloemkleur te houden.
De positie van de ogen op een tak is zeer bepalend voor de uitloop onder invloed van
licht. Het bovenste oog (top) loopt altijd uit. Meer naar beneden gelegen ogen lopen
soms nooit uit. De ogen in het midden van een tak lopen uit afhankelijk van de hoeveelheid licht en van de R/Fr(rood/verrood)-verhouding in het licht. Deze manier van uitloop
is de normale 'shade avoidance' respons op lage hoeveelheden rood en hoge hoeveelheden verrood (FR): de planten hebben te veel buurplanten, gaan rekken en vertakken
niet of nauwelijks. Dit verschijnsel verklaart ook de extra scheutuitloop met SON-Tassimilatielampen in vergelijking met assimilatiebelichting met gloeilamplicht er door
heen. Door de afwezigheid van FR in SON-T wordt de uitloop niet geremd.
Loos correleert negatief met het licht (zie ook paragraaf 7.3.4). Wegschermen van licht
geeft meer loos. Het meest gevoelig voor loosvorming is de jonge scheut, tien tot t w i n tig dagen na het knippen van de bloem. Verwijdering van het bovenliggend deel van de
tak zorgt ervoor dat deze scheut ging uit lopen. Zowel het lichtniveau, de daglengte als
de R/FR-verhouding zijn van belang. Het heeft effect op de source-sinkverhoudingen in
de plant.
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Er ontwikkelen zich meer grondscheuten met meer licht. Verduistering van de plek waar
de grondscheuten ontstaan aan de basis van de plant, remt de ontwikkeling en uitloop
van grondscheuten. Zelfs als met behulp van Cytokininen (BA) de scheuten worden
'losgemaakt' kan een beperking van licht ervoor zorgen dat de ogen zich niet verder
ontwikkelen.
Licht heeft ook invloed op de pigmentering en de daarmee samenhangende bloemkleur.
Als het lichtniveau afneemt, neemt ook cyanidine af, terwijl pelargonidine gelijk blijft;
hierdoor wordt de roos blauwer. Dit verschijnsel kwam met name voor bij het oude ras
Baccara. Blauwverkleuringen aan met name rode rozen wordt ook wel toegeschreven
aan een pH-effect in het substraat tijdens de teelt.
In polyethyleen tunnels en kassen met een stegdoppel-bedekking komt soms 'blackening' (zwartverkleuren) van kroonbladeren voor. Door de combinatie van lage temperatuur en het doorlaten van UV-B kan dit verschijnsel optreden (zie ook paragraaf 9.8). Het
verschijnsel treedt niet op in PVC-tunnels. Zolang in Nederland in glazen kassen wordt
geteeld zullen wij van UV-B geen last hebben omdat dit niet doorgelaten wordt.

7.5.2

Assimilatiebelichting

De ontwikkeling van bloeiende scheuten is afhankelijk van temperatuur, daglengte en
lichtniveau. In gematigde streken, zoals in Nederland, vertonen daglengte en lichtniveau
een seizoensafhankelijk patroon gedurende de loop van het jaar. Dit patroon is gedurende het jaar ook terug te vinden in de productie van rozen. De laagste productie valt
echter vier tot vijf weken na de periode met de laagste instraling.
Een belangrijk gedeelte van het huidige glastuinbouwareaal met assimilatiebelichting
wordt gebruikt voor de rozenteelt. Gebruik van assimilatiebelichting gedurende periodes
met weinig natuurlijk licht kan de productie van rozen sterk verhogen. De mate waarin is
echter ook afhankelijk van de cultivar. Door het toenemende aantal lampen en armaturen
per oppervlakteenheid wordt de door de lampen geproduceerde warmte een steeds
groter probleem. De warmte moet in veel gevallen worden afgevoerd door extra luchten,
waardoor luchtvochtigheid en C0 2 -concentratie afnemen.
Al bij vrij lage toevoeging van assimilatiebelichting krijgt de teler meer rozen. Dit effect is
niet fotoperiodisch, maar komt door extra scheutuitloop en lagere aantallen loos. Toen in
1985 begonnen werd met assimilatiebelichting bij rozen, werd belicht met een niveau
van ongeveer 30/vmol. Sinds die tijd is het toegepaste belichtingsniveau hoger geworden en tegenwoordig ligt het gemiddelde niveau al snel op 55/vmol. Telers verhogen het
niveau nog steeds. Benodigde elektriciteit wordt meer en meer zelf opgewekt en de
warmte wordt eventueel opgeslagen in tanks.
Duidelijk is dat een verhoging van de lichtsom bepaalt hoeveel extra productie wordt
behaald met assimilatiebelichting. Een verdubbeling van het aantal lampen waardoor de
rozen geteeld worden met een toevoeging van bijvoorbeeld 4 2 5 0 lux (50/ymol) ten
opzichte van 8 5 0 0 lux (100/t/mol) wil niet zeggen dat de lichtsom verdubbeld wordt. De
lichtsom is de optelsom van natuurlijk licht en de hoeveelheid kunstlicht.
In Tabel 4 6 staat de productie afgebeeld van zes rassen geteeld onder verschillende
niveaus van belichting. In deze proef werd wel de hoeveelheid takken beïnvloed door de
extra belichting. De toename was echter niet geheel liniair zoals in ander onderzoek
gevonden is. De kwaliteit nam echter niet toe (Tabel 47).
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Tabel46 - Aantal takken geoogst per bruto-m2 kas gedurende een belichtingseizoen (week 39
1996 tot en met week 16 1997). Bron: De Hoog, 1997
onbelicht

50 /jmol

100 jjmol

Frisco

93

170

219

Sacha

102

179

217

First Red

38

59

78

Madeion

42

64

72

Sonia

42

72

85

Charmilla

57

92

109

Tabel47 - Geoogst gewicht (kg/m2) en gemiddeld takgewicht (g) bij verschillende lichtbehandelingen gedurende een belichtingsseizoen (week 39 1996 tot en met
week 16 1997). Bron: De Hoog, 1997.
onbelicht

50 /jmol

100

Frisco

2,1 k g / 2 2 , 2 g

4,1 kg 123,9 g

4,9 kg / 22,6 g

Sacha

2,5 kg / 24,4 g

4,6 kg / 25,8 g

5,6 kg / 25,9 g

First Red

1,7 kg / 44,9 g

2,9 kg / 4 9 , 4 g

3,7 kg / 4 6 , 6 g

Madeion

1,7 kg / 4 1 , 6 g

3,2 kg / 50,3 g

3,6 kg / 50,9 g

Sonia

1,4 kg / 32,7 g

2,7 kg / 3 7 , 4 g

3,2 kg / 37,5 g

Charmilla

2,0 kg / 35,6 g

3,6 kg / 38,5 g

4,2 kg / 38,7 g

jjmol

De productie van rozen staat zowel onder invloed van daglengte als lichtniveau. Tijdens
belichtingsonderzoek op de PBG-locaties in Horst en Klazienaveen werd tussen de
ontvangen lichtsom gedurende de winterperiode en de productie van Madeion een lineair
verband gevonden. Het verband tussen de daglichtsom en de productie bleek echter
afhankelijk van de daglengte. Een daglengte van 20 uur gaf meer, maar lichtere takken
dan een daglengte van 16 uur. De energie-efficiëntie van het gewas was bij 16 uur beter
dan bij 20 uur.
Het effect van assimilatiebelichting is groter bij een hogere nachttemperatuur (bijvoorbeeld 1 8°C ten opzichte 1 5°C nachttemperatuur). De ontwikkelingssnelheid wordt
nauwelijks hoger door de assimilatiebelichting. Ze wordt wel extra gestimuleerd door de
iets hogere teelttemperatuur die wordt gerealiseerd (warmteafgifte lampen). Dat
assimilatiebelichting een hogere productie geeft is duidelijk in alle rapportages. C0 2 dosering is van groot belang. Onvoldoende dosering kan een groot deel van de met
assimilatiebelichting haalbare meeropbrengst (soms zelfs meer dan 4 0 % ) achterwege
doen blijven.
Over de invloed van de toepassing van belichting op de kwaliteit van rozen verschillen
de meningen. Soms wordt gerapporteerd dat het minder lengte en gewicht gaf, dan
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weer vindt men het tegenovergestelde. Duidelijk is dat veelal andere factoren van invloed zijn op de verhouding kwaliteit/productie dan alleen de hoeveelheid licht (denk aan
temperatuur, plantdichtheid, wijze van snoeien e t c ) . Ook over de invloed op het vaasleven onder invloed van de toepassing van assimilatiebelichting verschillen de meningen.
Meer waterverbruik, en daardoor meer risico op schade van de toegepaste houdbaarheidsmiddelen (suiker uit vaas), is echter een duidelijk gevolg van belichting. Een
donkerperiode van vier uur wordt aanbevolen vanwege de veranderingen in het ritme
van de huidmondjes. Andere zaken die gemeld zijn: bladkrulling, kromme nekken
(Jacaranda), kleurveranderingen van bloem en blad, vergroting van de bladoppervlakte
en verandering van de bladmorfologie. Met de toenemende hoeveelheid licht moet men
wel beducht zijn voor indirecte gevolgen van het licht op bijvoorbeeld de bladtemperatuur.

7.5.3

Lichtkleuren

In het natuurlijk licht is de rood/verrood-(R/FR) verhouding ± 1:2. Zodra je in het gewas
komt, is het meeste rood door de bladeren weggevangen, en wordt de verhouding ±
0:2 of nog lager. Veel planten vertonen een 'shade avoidance' respons: ze gaan bij een
lage R/FR meer strekken, en minder vertakken. Bij roos zou ook meer abortie optreden
(loos). Het zonnespectrum zou tijdens de schemer ook sterk veranderen, maar dat effect
valt erg mee en is bovendien alleen bij helder weer duidelijk. Bij bewolking is tegen de
tijd dat het spectrum verschuift het niveau al ongeveer tot nul gedaald.
In onderzoek met spectraal filters werd met een lagere R/FR het chlorofyl-gehalte lager in
het blad en de stengels langer. Met rood licht op de okselknop gericht was de uitloop
ervan te stimuleren volgens Israëlisch onderzoek. Onder lichtbeperkende omstandigheden kwamen meer scheuten tot bloei als de dag met rood licht eindigde dan als de dag
met verrood afsloot. Verrood gaf dus meer loos volgens dit Nederlandse onderzoek
(Maas en Bakx, 1997).
In onderzoek op het AB-DLO, waar het laatste onderzoek op dit gebied is uitgevoerd
heeft men het specifieke effect van rood en verrood licht nader bekeken in verband met
een mogelijk verminderde inzet van assimilatiebelichting (J. Bakker et al, 1997). Bij
planten met een enkele scheut had een behandeling van rood of verrood aan het einde
van de lichtperiode geen aantoonbaar effect op het percentage bloeiende takken. Bij een
lichtperiode van twaalf uur versnelde een nabelichting met rood licht de scheutuitloop en
bloemknopontwikkeling met ongeveer twee tot drie dagen. De uiteindelijke kwaliteit van
de geoogste takken, geteeld met rode of verrode nabelichting, was nauwelijks verschillend. De met verrood nabelichte takken waren alleen iets langer (5-10%). De lichtsterkte
en de duur van de belichting zijn dus het meest van belang!
Uitfilteren van blauw licht uit de belichting in klimaatcellen gaf meer strekking en meer
investeringen van droge stof in stengels. Dit echter ten koste van het blad. In kasproeven op het PBG (J. Bakker) bleek echter niets van een gebrek aan blauw in SON-T licht
ten opzichte van HPI-T licht. Waarschijnlijk was het blauwe deel van het zonlicht toereikend.

7.6

CO,

Om in leven te blijven en om te kunnen groeien zetten planten kooldioxide (C0 2 ) om in
suikers (koolhydraten). Dit gebeurt in het fotosyntheseproces. Wanneer de huidmondjes
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van het blad openstaan kan C 0 2 het blad binnenstromen en de assimilerende cellen
bereiken. Wanneer de beschikbaarheid van C 0 2 beperkend is voor de assimilatie worden
minder suikers gevormd dan mogelijk zou zijn geweest en zal het gewas dus ook minder
groeien. Dosering van C 0 2 in de kas zou de efficiëntie van het assimilatieproces doen
toenemen. Behalve dit directe effect is er nog een tweede manier waarop de C0 2 -concentratie invloed heeft op de synthese van suikers. Bij de eerste stap in het assimilatieproces, de vorming van een C6-verbinding uit C 0 2 (C1) en een C5-verbinding, vindt
competitie plaats tussen C 0 2 en zuurstof. Wordt zuurstof gebonden in plaats van C 0 2
dan is er sprake van fotorespiratie, hetgeen ten koste gaat van de suikerproductie. Een
verhoogd C0 2 -aanbod kan dus door onderdrukking van de fotorespiratie ook indirect de
assimilatie stimuleren.
Doseren van C 0 2 bij de teelt van rozen, om opbrengst en kwaliteit te verhogen, wordt
een steeds algemener gebruik (zie ook 3.2.1). Vanuit diverse literatuur-bronnen en
praktijkervaringen is gebleken dat de kwaliteit (lengte en gewicht van de tak) sterk kan
verbeteren bij dosering van C 0 2 met een waarde hoger dan de concentratie buiten de
kas. Bij roos varieert de toename van gewicht bij C0 2 -dosering van 4 - 2 0 % . In Duitsland
vond men dat bij de roos 'Mercedes' alleen het versgewicht toenam wanneer de sorteringen gezamenlijk werden bekeken. Noorse onderzoekers vonden bij Frisco en Kiss een
toename in drooggewicht van de gehele plant, verhouding van het versgewicht van de
stengel ten opzichte van het blad en het versgewicht van de bloemen bij een C0 2 -dosering tot een niveau van 7 0 0 dpm. De Noren Mortensen en Moe deden hun onderzoek
met jonge planten waarbij één scheut per plant werd aangehouden. De Duitsers
Hendriks en Hackbarth werkten met meerjarige struiken. In Engeland dankten de
onderzoekers Hand en Cockshull de meerproductie die zij vonden bij Sonia 'Sweet
Promise' met name aan het lagere aantal loze takken bij een C0 2 -concentratie van 1200
dpm en aan de stimulatie van een groter aantal okselknoppen tot uitgroeien van bloemscheuten bij 1 2 0 0 en 1 6 0 0 dpm. Over het algemeen neemt de steellengte bij roos toe bij
het doseren van C 0 2 en ook de diameter. In een experiment met Sonia nam bij een
verhoogde C0 2 -dosering (850 dpm) de strekkingssnelheid en daarbij ook de lengte toe.
Of C 0 2 een vervroeging van de oogst geeft is discutabel. Verschillende onderzoekers
geven in dit opzicht tegenstrijdige resultaten. De houdbaarheid werd volgens onderzoek
waarbij ook gekeken werd naar het vaasleven, niet beïnvloed door het doseren van C0 2 .
In een oriënterend onderzoek op het Proefstation (locatie Horst) in de winter van 19961997 bleek dat het effect op productie en kwaliteit niet eenduidig was per ras. First Red
reageerde beter op een verhoogde C0 2 -concentratie dan het ras Bianca. De condities
waren verder sub-optimaal en de hoeveelheid belichting en belichtingsduur waren niet
representatief voor een hedendaags rozengewas.
Hoewel in vrijwel al het voorgaande onderzoek stimulerende effecten van C 0 2 werden
gevonden, bestaat er weinig overeenstemming over de precieze omvang van deze
effecten. Praktische vragen van telers, zoals hoeveel extra productie er tegenover een
bepaalde investering in C 0 2 staat, seizoenseffecten hierbij, en onder welke omstandigheden er van een investering in extra C 0 2 in de kas meer rendement verwacht kan
worden dan van extra assimilatiebelichting, kunnen dus niet goed worden beantwoord.
Dit zal worden onderzocht in de winter van 1998-1999 op het Proefstation in Aalsmeer.
De effecten van het doseren van C 0 2 bij roos zijn van veel verschillende factoren
afhankelijk. De sterke onderlinge beïnvloeding die verschillende factoren vertonen
(interactie) en de grote invloed van het seizoen en de weersgesteldheid (met name
instraling, windsnelheid, neerslag, buitentemperatur) zijn de belangrijkste oorzaken van
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het feit dat deze effecten moeilijk te reproduceren en te kwantificeren zijn. Naast de
invloed van seizoen en actueel weer kunnen de effecten van C 0 2 door de volgende
factoren worden beïnvloed:
1. technische factoren, zoals poothoogte van de kas, lichttransmissie, grootte van de
luchtramen, plaats van C0 2 -toediening, aantal en brandduur van assimilatielampen;
2. kasklimaatfactoren die de beschikbaarheid van C 0 2 beïnvloeden: de hoeveelheid
instraling, ventilatiesetpoint, RV-raamstandregeling;
3. factoren die de assimilatie beïnvloeden: lichthoeveelheid en dagelijkse lichtsom,
lichtonderschepping (LAI), temperatuur, voorgeschiedenis;
4. het gewas: verschillende cultivars, onderstammen, de leeftijd van de planten,
gewasopbouw en knipmethode, snee-effect.
5. factoren die de productie kunnen beperken: beschikbaarheid van water, voeding en
zuurstof in het wortelmilieu, ziekten en plagen, toxische stoffen.
Een vertaalslag van voorafgaand onderzoek in Nederland en het buitenland naar aanbevelingen voor de huidige Nederlandse rozenteelt is alleen mogelijk wanneer met al
deze effecten rekening wordt gehouden. Dit kan in principe worden gedaan op basis van
een combinatie van kas- en gewasmodellen. Het zal waarschijnlijk nog enige jaren duren
voordat dergelijke gegevens beschikbaar zijn om op bedrijfsniveau te worden toegepast.

7.7

RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID

De gevolgen van een hoge luchtvochtigheid kunnen zowel positief als negatief zijn.
Negatieve aspecten houden meestal verband met het optreden van bepaalde ziekten
zoals Botrytis en meeldauw. De invloed van de relatieve luchtvochtigheid kan afhankelijk
zijn van andere teeltfactoren, maar ook van bijvoorbeeld de cultivar. Verder kunnen de
effecten verschillen tussen de startfase, de vegetatieve fase en de bloei.
Tijdens de bewortelingsfase is de verdamping van bladeren minimaal wanneer een relatieve luchtvochtigheid van bijna 1 0 0 % wordt aangehouden. Hierdoor blijft de waterbalans binnen de plant in evenwicht en kan wortelvorming plaatsvinden. Wanneer de
wortels aanwezig zijn kunnen zij voldoende vocht aantrekken en wordt de plant afgehard
door de luchtvochtigheid geleidelijk te verlagen.
Tijdens de teeltfase van rozen lijkt de luchtvochtigheid met name in de winter nauwelijks
van belang. In Canada is gekeken naar de invloed van een constante hoge luchtvochtigheid, bereikt met een vernevelingsinstallatie, vergeleken met een wisselende, niet
geregelde, luchtvochtigheid. De temperatuur was bij beide behandelingen gelijk,
gemiddeld 23,9°C overdag en 16,8°C in de nacht. Het vochtdeficit was bij de constant
hoge luchtvochtigheid overdag gemiddeld 4,5 g/m 3 en in de nacht 3 g/m 3 (gemiddelde
RV 8 2 % ) . Bij een wisselende luchtvochtigheid was de RV aanzienlijk lager (69%) met
bovendien grote schommelingen. Onder de lichtarme omstandigheden in de winter nam
de productie van de rozen niet toe. Alleen in combinatie met assimilatiebelichting (18
uur) was er een lichte toename van de productie bij een hoge luchtvochtigheid. Bij een
daglengte van 24 uur was het effect van de luchtbevochtiging bij een aantal cultivars
zelfs negatief.
In de zomer reageerde de rozen geheel anders. Dit hing ook samen met de overige
klimaatomstandigheden zoals temperatuur en de watervoorziening bij de wortels en
gebruikte cultivar. Verhogen van de luchtvochtigheid door luchtbevochtiging leidt in de
zomer tot lagere temperaturen ten opzichte van kassen zonder verneveling. De verlaging
lag meestal tussen de 1,5 en 2°C terwijl soms de hoeveelheid straling met circa 8 %
daalde. Ondanks de lagere temperatuur en minder licht was de opbrengst in stuks en
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kwaliteit van de rozen minimaal gelijk aan die van niet vernevelde kassen. Een constante
luchtvochtigheid leidde bij de cultivars Royalty en Samantha tot een duidelijk hogere
productie dan in een vergelijkbare kas waar de planten met wisselende RV werden
gekweekt (Tabel 48). Zowel het aantal geoogste rozen per plant als de lengte van de
geoogste rozen nam toe. De verhoging bleek afhankellijk van de gebruikte cultivar. De
bladeren werden groter bij de constant gehouden luchtvochtigheid. De luchtvochtigheid
in de kas was 7 9 % . Bij de wisselende, niet geregelde kas, schommelde de RV tussen 30
en 8 0 % (gemiddeld 5 5 % ) .

Tabel48 - Invloed van de luchtvochtigheid op de productie en uiterlijke kenmerken van roos in
de zomer. Bron: Darlington et al, 1992.

constante
(hoge ) RV
aantal bloemen
lengte (cm)
bladoppervlak(cm 2 )
internodiënlengte
(cm)

Royalty
wisselende
(lage) RV

5,5
49,7
526
7,5

4,8
44,6
248
5,1

Same ntha
constante
(hoge) RV

wisselende
(lage) RV

3,9
52,2
566
7,1

3,11
49,3
326
5,7

De positieve effecten van luchtbevochtiging zijn waarschijnlijk toe te schrijven aan
vermindering van de waterstress gedurende perioden met hoge instraling. Op het PBG is
de luchtvochtigheid ook gevarieerd in een onderzoek naar de invloed van calcium op de
kwaliteit van roos. Tussen week 8 en week 52 van 1996 is in twee afdelingen luchtbevochtiging toegepast als het vochtdeficit groter was dan 2 g/kg ( 8 5 % RV bij 18°C). In
twee andere afdelingen werd geen luchtbevochtiging toegepast. Omdat in de periode
mei tot oktober de gerealiseerde verschillen in RV waarschijnlijk klein bleven onder
invloed van veel luchten is het schermdoek in deze periode gesloten bij een lichtniveau
groter dan 100 W / m 2 . Er werden verschillen in RV van gemiddeld 1 9 % gerealiseerd. Op
zomerse dagen kon dit oplopen tot 3 0 % zonder dat de temperatuur werd beïnvloed. De
verschillen in RV resulteerden in verschillen in verdamping van gemiddeld 21%. In de
zomer waren de verschillen soms nog groter. Een hoge RV geeft een beperking van de
verdamping. Door gebruik van het scherm is sterke waterstress waarschijnlijk niet opgetreden. Verschillen in productie werden daarom ook niet gevonden (zie Tabel 49). In de
behandelingen met een hoge RV werden wel 6 - 1 0 % meer takken gevormd. De takgewichten bij de hoge RV waren echter lager. Waarschijnlijk was dit alles ook het gevolg
van het vroeg sluiten van het scherm (LS-15).

Tabel49 - Invloed van luchtbevochtiging op productie en kwaliteit First Red geteeld op
stek en Natal Briar. Bron: R. Baas, persoonlijke notitie.

week 15-50 1996

First Red/stek
RV laag
RV hoog

First Red/Natal Briar
RV laag
RV hoog

stuks/m 2
takgewicht/g
kg/m 2

93
46,6
4,2

73
50,3
3,6

103
44,2
4,4

161

77
46,6
3,5

In kwaliteitskenmerken (vaasleven, bloemafwijkingen, bloemopening, Botrytisaantastingen) werden als gevolg van de behandelingen geen verschillen gevonden.

7.8

GROEIMODELLEN

Met het maken van een groeimodel voor het gewas kunnen de volgende doelen een rol
spelen:
- de planning voor de oogst. Hoe kan het gewas zo gestuurd worden dat op een
bepaalde datum de meeste rozen kunnen worden geoogst;
- de sturing van de kwaliteit. Hoe kan met behulp van verschillende klimaatfactoren
naar een bepaalde kwaliteit rozen bij de oogst worden gestuurd;
- meer kennis verzamelen over welke variabelen precies de productie van rozen beïnvloeden. Optimalisering van het productieproces.
- groeimodellen kunnen worden ingebracht in de klimaatregeling zodat de sturing verder
geautomatiseerd kan verlopen.
Op verschillende plaatsen in de wereld wordt op dit moment gewerkt aan een groeimodel roos (Amerika, Frankrijk, Nederland). Verschillende onderdelen worden in elkaar
gepast om te komen tot een totaal-model voor de gewasgroei van roos. De groeimodellen bestaan uit verschillende sub-modellen die de verschillende processen/
fysiologische mechanismen van de groei van een roos benaderen. Zo moet gedacht
worden aan:
* een model voor de fotosynthese van het blad
* een model voor de verdeling van de droge stof over de plant
* een model voor de scheutgroei
* een model voor de scheutontwikkeling
Een totaal-model is nog niet beschikbaar, al is wel bekend wat de invloed is van veschillende factoren op verschillende onderdelen van de groei (zie voorgaande paragrafen). Er
zijn nog heel wat aannames die onderzocht moeten worden voordat echt sprake is van
een gestuurde groei van een rozengewas, zodat een van te voren gedefinieerd product
bij de afnemer komt.
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8.

OOGST EN HOUDBAARHEID

8.1

OOGSTMETHODE

Bij het oogsten kan van verschillende hulpmiddelen gebruik worden gemaakt (zie ook
3.2.4). Uitgezonderd bij korte kaplengtes van de kas en bij rassen met lagere producties
(waarbij men de stelen gemakkelijk in een arm kan opslaan), verdient het voorkeur om
bij het oogsten een wagentje te gebruiken. Bij hoge producties en lange kappen gaat de
voorkeur uit naar een dubbele buisrailwagen, omdat de opslagcapaciteit van een buisrailwagen groter is.
Het type schaar dat gebruikt wordt bij de oogst is vooral afhankelijk van de bedbreedte.
Bij een normale bedbreedte, drie bedden per 6,40 m kap, voldoet een gewone presenteerschaar. Bij grotere bedbreedtes, drie bedden per 8 m kap of nog breder, gaat de
voorkeur uit naar een verlengde schaar.
De manier van knippen, het aantal knippunten en de gewasopbouw kunnen het verdere
verloop van productie en kwaliteit sterk beïnvloeden (zie 6.2).
De meeste rassen worden éénmaal per dag geoogst. Slechts enkele rassen kunnen bij
warm weer beter tweemaal per dag worden geoogst. Deze rassen hebben veelal een
snelle bloemknopopening en wanneer niet tweemaal per dag wordt geoogst is het percentage te rijpe bloemen te hoog en zal hierop moeten worden gesorteerd. Omdat dit laatste
als ongewenst wordt gezien is het beter om tweemaal te oogsten.

8.2

NAOOGSTBEHANDELINGEN / VOORBEHANDELING

Na het oogsten kunnen de rozen droog naar de sorteerruimte worden gebracht of direct
in water in een oogstbak worden gezet.
Indien de rozen droog worden gehouden moet het sorteren en bossen zo snel mogelijk
na het oogsten gebeuren. Extra uitdroging moet worden tegengegaan door hoge temperatuur en instraling door zonlicht te voorkomen. Het tijdelijk droog in de koelcel leggen
heeft alleen zin als daar een hoge RV en weinig luchtbeweging is.
Indien de rozen direct in de kas in water in een oogstbak worden gezet, moet het water
een voorbehandelingsmiddel in de juiste concentratie bevatten. Voor meer informatie
wordt verwezen naar de productspecificatie Rosa van de VBN. Het water in de oogstbak
moet regelmatig worden ververstfeens in de paar dagen), waarbij de bak met een borstel
en eventueel met chloor wordt gereinigd. De hoge temperatuur in de kas, gecombineerd
met veel blad in het water en verse snijwonden zorgt namelijk voor een snelle bacterievervuiling van het water. Het bacteriegehalte in de steel dient minder dan 1 miljoen
bacteriën per gram steel te bedragen. Dit bacteriegehalte wordt op de veilingen gecontroleerd middels stengelmonsters.
Het sorteren en bossen dient zo kort mogelijk te duren om extra uitdroging te voorkomen. Indien de stelen op lengte worden gebracht moet scherp gereedschap worden
gebruikt. De verwerkingsruimte moet schoon worden gehouden; bladresten kunnen een
besmettingsbron van Botrytis zijn.
Het in en uit de koelcel halen van de bloemen moet zoveel mogelijk worden beperkt om
zo min mogelijk condensatiemomenten te hebben; dit om Botrytisaantasting tegen te
gaan.
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Tot het vervoer naar de veiling moet het product in de koelcel worden bewaard bij een
temperatuur van 2-5 °C. Te hoge temperatuur geeft extra doorrijping en een voortschrijdende veroudering, te lage temperatuur kan koudeschade geven.
Ook hier moeten de rozen in water met de juiste concentratie voorbehandelingsmiddel
staan en moeten de bakken regelmatig worden ververst en schoongeboend.
Het product moet zo snel mogelijk naar de veiling worden gebracht; bewaring geeft
kwaliteitsverlies. Het vervoer naar de veiling moet zo koel mogelijk plaatsvinden.
Om de kwaliteit te behouden is bewaring en transport op water aan te bevelen (2-5 °C).
Bij een droge verzending in dozen moeten de bloemen goed worden vastgezet en de
knoppen voor beschadiging behoed door de bossen in te rollen in papier. Voorkom broei
door voorkoelen. Voorkoelen gebeurt door geforceerde koude lucht door de dozen te
blazen of zuigen. Een nat systeem heeft de voorkeur zodat zo weinig mogelijk vochtverlies optreedt. Voorgekoelde dozen kunnen compact worden gestapeld om zo min mogelijk opwarming te krijgen. Voorgekoelde dozen moeten gekoeld verder worden vervoerd.

8.3

KWALITEIT

8.3.1

Uit-en inwendige kwaliteit

Voor de uitwendige kwaliteit kunnen de aanvoervoorschriften van de veilingen worden
aangehouden. Naast de algemene kwaliteitseisen geldt voor roos dat de partij vrij moet
zijn van rozen met groeigebreken zoals platknoppen, grasharten en kromme nekken.
Bedenk dat een rauw geoogste roos niet langer houdbaar is dan een rijpere. Onrijp
(rauw) geoogste rozen komen ook vaak minder goed open.
Er is (nog) geen voorspellende meting van de inwendige kwaliteit (houdbaarheid). Zolang
deze meting er niet is kan de teler regelmatig uitbloeiproeven (laten) uitvoeren om een
beeld van de kwaliteit van zijn/haar product te krijgen.
Rozen worden gesorteerd op lengte, rijpheid en aantal bloeibare knoppen. De stelen in
de bos moeten onderin gelijk zijn. Voor verpakkingsvoorschriften wordt verwezen naar
de productspecificatie Rosa van de VBN.

8.3.2

Factoren die vaasleven beïnvloeden

Eén van de belangrijkste factoren die het vaasleven beïnvloedt is de cultivarkeuze
8.3.3).

(zie

De wijze van telen kan het vaasleven ook beïnvloeden. Buiten de invloed van de lengte
van de donkerperiode bij het gebruik van bijbelichting is nog niet veel bekend van de
invloed van teeltmaatregelen op het vaasleven. Er wordt wel veel onderzoek naar verricht, omdat dit toch de verklaring moet zijn van de verschillen in vaasleven van partijen
van verschillende herkomst.
De invloed van de lengte van de donkerperiode verschilt per cultivar. Bij enkele cultivars
beïnvloedt de lengte van de donkerperiode het vaasleven niet; deze cultivars kunnen 24
uur per etmaal worden belicht (o.a. Frisco). Bij de meeste cultivars geeft een te korte
donkerperiode een verstoring van het huidmondjesgedrag, waardoor een zeer hoge
verdamping ontstaat. Een hoge verdamping tijdens het vaasleven stelt hoge eisen aan de
wateropname van de takken, maar de wateropnamecapaciteit loopt door een lange
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belichting ook terug. Dit alles maakt deze takken zeer gevoelig voor vatverstopping door
lucht (na droogliggen) of bacteriën, waardoor sneller bent-neck, slappe bloemen of verdroogd blad zal ontstaan. Ook bladverbranding door te grote opname van voorbehandelingsmiddelen (lang voorbehandelen) kan het gevolg zijn.
Calamiteiten tijdens de teelt op het gebied van klimaat, gewasbescherming, voeding en
ziekten kunnen het vaasleven verkorten.
5ofry?/s-aantasting veroorzaakt pokken op de bloemblaadjes, die doorgroeien tot bruine
plekken, waarbij later de gehele bloem uit elkaar kan vallen. Botrytis kan vermeden
worden door geen gewasresten in de kas en de schuur te laten liggen en de kieming van
eventueel aanwezige sporen te remmen door geen condensatie (temperatuuurverschillen)
te laten optreden.
Bacteriën in de bloemsteel veroorzaken bent-neck (slappe nekken), slappe bloemen en
het slecht openkomen van de bloem (zie Foto 12). Hygiënisch werken kan bacteriegroei
voorkomen. Het water in de oogstbakken en in de opslagbakken in de koelcel moet
regelmatig worden ververst, waarbij tegelijk de bakken met gewoon schoonmaakmiddel
of een desinfectiemiddel (bijv. chloor) worden gereinigd. Gebruik hierbij een borstel om
de aan de wanden vastzittende vervuiling en bacteriekolonies te verwijderen. Voeg altijd
de juiste concentratie voorbehandelingsmiddel toe; een te lage concentratie heeft helemaal geen, of zelfs een tegengesteld effect!
Voor een optimale houdbaarheid voor detaillist en consument de volgende tips:
Detaillist
* optimale bewaartemperatuur: 2-5 °C.
* bewaring in schoon water.
* er zijn speciale middelen om het water langer schoon te houden.
* bij gekoelde opslag kan het blad aan de steel blijven zitten. Gebruik vooral schoon
water (dagelijks verversen) of voorbehandelingsmiddel.
* stelen eerst afknippen met een scherpe snoeischaar of ander scherp gereedschap.
* gebruik schone emmers en bakken (steeds met chloor reinigen).
* bij verkoop rozen altijd in water zetten. Droog bewaren of uitstallen kan de houdbaar
heid sterk beperken.
* geef bij de verkoop altijd snijbloemenvoedsel mee. Let op de concentratie. Een te
hoge concentratie in de winter kan tot bladverbranding leiden.
Consument
* laat de rozen eerst goed volzuigen met schoon water.
* gebruik schone vazen (reinigen met chloor) en zet de bloemen op koud water.
* snijbloemenvoedsel toevoegen in de aangegeven concentratie.
* verwijder het onderste blad. Er mag geen blad in het vaaswater komen. Dit bevordert
de bacteriegroei en kan leiden tot slappe nekken en/of bloemen.
* snij van de stelen met een scherp mes circa 1 cm af.
* doornen hoeven niet verwijderd te worden. Beschadigingen aan de steel zijn een
invalspoort voor bacteriën.
* stelen nooit platslaan of schillen.
* zet de bloemen niet op een tochtige plaats of in de directe zon.
* vul de vaas regelmatig bij met water (eventueel snijbloemenvoedsel opgelost).
* als rozen slap gaan kunnen de rozen als lapmiddel opnieuw aangesneden
worden, in papier gerold, in koud water op een koele plaats worden weggezet zodat
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ze zich weer vol kunnen zuigen. Daarna (met snijbloemenvoedsel) weer op de vaas
zetten.

8.3.3

Referentietoets

In 1990 is gestart met de ontwikkeling van de referentietoets roos. Het PBG (Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente) heeft het onderzoek naar de toetsmethoden
gedaan; de VBN en vanaf 1998 de Stichting Referentietoets Sierteelt, waarin veredeling,
teelt, veiling en handel zijn vertegenwoordigd, begeleidde de ontwikkeling van de referentietoets. De Stichting is verantwoordelijk voor het beleid dat wordt gekoppeld aan de
toetsresultaten.
In een referentietoets worden rassen beoordeeld op houdbaarheid. De houdbaarheid, de
tijd dat de bloemen met sierwaarde bij de consument op de vaas staan, wordt bepaald
door een combinatie van factoren. Gevoeligheid voor transport, aantasting door Botrytis,
vuil water in de vaas zijn voorbeelden van deze factoren. Uit ervaring is bekend dat er
tussen de rassen grote verschillen in houdbaarheid bestaan. Daarnaast kan ook de teelt
en het seizoen van grote invloed zijn. Tijdens de ontwikkeling van de referentietoets is
uitgezocht dat de invloed van het ras, de genetische basis, groter is dan de invloed van
de teelt. Een referentietoets voor roos, een beoordeling van het ras op houdbaarheid, is
dus mogelijk.
In de referentietoets worden de factoren, die van grote invloed kunnen zijn op de houdbaarheid, afzonderlijk getoetst. Deze factoren zijn:
- potentiële uitbloei. In dit onderdeel wordt de potentie van het ras vastgesteld. Hoe
lang staat een roos maximaal op de vaas en hoe ver en hoe snel komt deze open?
- transportgevoeligheid (zie Foto 13). In dit onderdeel wordt de invloed van een droge
en van een natte transportsimulatie van vier dagen bij 8°C op het vaasleven en de
mate van openkomen bepaald. Ook wordt gekeken of er problemen zijn met bladver
droging en bladval.
- Botrytisgevoeligheid. In dit onderdeel worden de rozen bespoten met Botrytissporen
en weggezet bij voor de ontwikkeling van Botrytis gunstige omstandigheden. De mate
waarin een bloem wordt aangetast, wordt bepaald.
- vatverstoppingsgevoeligheid. In dit onderdeel worden de rozen weggezet op vuil
water. Vuil water leidt tot verstopping van de vaten. Symptomen hiervan zijn bentneck (het gaan hangen van de bloem) en het niet openkomen van de bloem. De mate,
waarin deze symptomen voorkomen, wordt bepaald.
Voor nieuwe rassen wordt de toets uitgevoerd door de veredelaars. Zij kennen de
prestaties van hun rassen. Bij de keuze van een ras kunt u de toetsresultaten aan hen
vragen.
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ZIEKTEN, PLAGEN EN AFWIJKINGEN
In dit hoofdstuk worden een dertigtal ziekten, plagen en afwijkingen beschreven. De
ziekten en plagen worden per groep behandeld. Bij de indeling van de verschillende
groepen ziekten of plagen is rekening gehouden met de in de praktijk gangbare
benamingen en indelingen. In paragraaf 9.2 staan de aaltjes, in paragraaf 9.3 de
bacterieziekten, in paragraaf 9.4 insecten en mijten en in paragraaf 9.5 en 9.6 respectievelijk de schimmels en virussen. In paragraaf 9.7 wordt specifiek aandacht
geschonken aan de biologische en geïntegreerde bestrijding. In paragraaf 9.8 worden
enkele fysiogene afwijkingen behandeld zoals platknoppen, bloemknop-problemen en
vochtblaadjes.
Per ziekte of plaag worden de volgende aspecten behandeld:
- herkenning: de symptomen waaraan u de ziekte of plaag kunt herkennen;
- levenswijze en verspreiding: informatie over diverse ontwikkelingsstadia, optimale
ontwikkelingsomstandigheden en de verschillende verspreidingswegen waarlangs de
ziekte of plaag zich kan verspreiden;
- maatregelen: tips om een aantasting of verspreiding van een ziekte of plaag te voorkomen.
Er is met opzet voor gekozen geen gewasbeschermingsmiddelen te vermelden, om te
voorkomen dat deze uitgave door allerlei veranderingen in het gewasbeschermingsmiddelensortiment snel verouderd zou raken. Actuele gewasbeschermingsadviezen vindt u
in de brochure Gewasbescherming snijbloemen (uitgave van DLV) en de Gewasbeschermingsgids (uitgave Plantenziektenkundige Dienst).
U kunt met behulp van de determinatietabel (paragraaf 9.1) een ziekte of plaag opzoeken. Dit laatste is handig wanneer u niet weet met welke ziekte of plaag u te maken
heeft. Realiseert u zich wel dat veel ziekten (met name schimmels) en plagen moeilijk
van elkaar zijn te onderscheiden. Vraag bij twijfel altijd een deskundige om advies of
stuur een monster naar de Plantenziektenkundige Dienst (PD). Informatie over gewasbescherming is te vinden in de gewasbeschermingsbank (GBK), een databank op internet. In de GBK staat informatie over ziekten, plagen en onkruiden, en over toegelaten
gewasbeschermingsmiddelen. Het URL-adres is h t t p : / / w w w . b i b . w a u . n l . De GBK biedt
niet de mogelijkheid om te komen tot identificatie van de aantasters. Voor vragen over
de GBK kan contact worden opgenomen met de Helpdesk van bibliotheek LUW/PUDOCDLO, telefoon 0 3 1 7 - 4 8 4 4 4 0 .

9.1

DETERMINATIETABEL

Met behulp van de determinatietabel kan men in een aantal gevallen zelf de oorzaak van
een slechte groei of afwijking vaststellen. Bij een aantal veroorzakers, met name schimmelziekten, zullen de ziektesymptomen vaak zoveel overeenkomst vertonen dat een
eigen diagnose niet leidt tot de juiste identificatie. Laat in dergelijke gevallen de diagnose
over aan specialisten. De tabel behandelt alleen de afwijkingen die door ziekten of plagen ontstaan. Door andere oorzaken ontstane afwijkingen (bijvoorbeeld klimatologische
of bemestingsproblemen) kunnen niet met de tabel worden opgespoord. Ook virussen
zijn niet in de tabel opgenomen.
Begin bij punt 1 en volg de aanwijzingen.
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1.Afwijkende groei of symptomen
- blad
- bloem
- knoppen
- takken
- onderaardse plantdelen
- gehele plant

bij:
zie verder bij
zie verder bij
zie verder bij
zie verder bij
zie verder bij
zie verder bij

2. Blad
- op blad(eren) vlekken of vlekjes van afwijkende kleur
- bladeren zijn misvormd
- op blad aanwezige insecten

Zie 8
Zie 9
Zie 10

3. Bloem
- vlekjes in diverse kleuren op de bloemdelen
- beschadeging van de bloemen

Zie 11
Zie 12

4. Knoppen
- er komen insecten voor op de knoppen

Zie 13

5. Takken
- verkleuringen op de stengel of stengelvoet
- afwijkingen of misvormingen aan de stengel

Zie 14
Zie 15

6. Onderaardse plantdelen
- er zijn beschadigingen of vergroeiingen waarneembaar
- een afwijkende groei van het wortelgestel
- dierlijk organisme op wortels of in de grond aanwezig

zie 16
Zie 17
Zie 18

7. Gehele plant
- slechte groei of groeiremming
- verwelking
- met het blote oog waarneembare insekten te zien
- overtrek van diverse kleur op alle plantdelen

Zie
Zie
Zie
Zie

8. Vlekken of vlekjes van afwijkende kleur op de bladeren
wit poederachtig schimmelpluis op blad
Echte
dat hiervan is af te wrijven
meeldauw

19
20
21
22

paragraaf

9.5

bladbovenzijde, groengele ingezonken
vlekken uiteindelijk vergeling en afsterving.
Menierode sporehoopjes aan bladonderzijde.

Roest

9.5

zwarte vlekken met een karakteristieke
gerafelde rand. Rondom de vlekken vaak
geelverkleuring. Blad valt voortijdig af.

Sterroetdauw

9.5

bladeren zijn smal, spichtig en met grijsbruine vlekjes. Later verdroging en bladval.

Spint

9.4
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2
3
4
5
6
7

krullen van bladeren waarop kleine, gele
of bruine vlekjes. Bladeren vaak glimmend
en plakkerig

Bladluizen

9.4

bladeren krijgen een zilverachtige,vale
kleur, vaak slechts aan één scheut

Loodglans

9.5

op de bladeren zilverkleurig, soms samenvloeiende vlekjes, die later bruin worden.
Tussen de vlekjes zwarte puntjes.

Trips

9.5

Zwarte, kleverige substantie op het blad

Wittevlieg

9.4

paarsachtige-rode tot grauwzwarte bladvlekken gevolgd door vergeling.
Op bladonderzijde vuilwit schimmelpluis

Valse meeldauw

9.5

Rupsen

9.4

bladeren zijn door middel van spinsel
omgekruld. In dit kokertje bevindt zich
een rups

Koolbladroller

9.4

kleinere blaadjes, bladvergeling, bladval

Wortelrot

9.5

slaphangen van bladeren aan één of
meerdere takken, 's Nachts vaak herstel.

Verwelkingsziekte

9.5

misvorming van jonge, nog niet volgroeide bladeren

Trips

9.4

halfronde happen uit de bladranden

Taxuskever

9.4

Wittevlieg

9.4

Spint

9.4

Sterroetdauw

9.5

kleine bruine vlekjes die snel kunnen
uitgroeien. Uiteindelijk kan de hele bloem
verrotten

Botrytis
(grauwe schimmel)

9.5

een wit poederachtig schimmelpluis
bedekt de bloemknoppen

Echte meeldauw

9.5

9. Misvorming zichtbaar aan de bladeren
blad is door grove vreterij beschadigd

10. Op blad aanwezige insecten
sneeuwwitte, gevleugelde insecten
op de bladonderzijde
kleine spinachtige diertjes waarneembaar
vooral aan de onderzijde van het blad
77. Op de bloemdelen vlekjes in diverse kleuren
bloembladeren vertonen rode vlekken
en zijn enigszins misvormd
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bruine stippen aan de kelkbladeren en
aan de toppen van de bloemblaadjes

Trips

12. Beschadiging zichtbaar aan de bloemen
bloemknoppen zijn door vreterij
beschadigd
13. Insecten waarneembaar op de knoppen
op knoppen van jonge scheuten bevinden
zich talrijke 2-3 mm lange insecten met
twee uitsteeksels op het achterlijf
14. Verkleuringen zichtbaar op of aan takken
van bovenaf beginnende geelverkleuring
van de takken, die begrensd worden door
een paarse zone

9.4

Rupsen

9.4

Bladluizen

9.4

Verwelkingsziekte

9.5

bruinrode tot bruinzwarte, langgerekte
vlekken van enkele mm tot 2 cm of meer

Valse meeldauw

9.5

Wit poederachtig schimmelpluis op tak
dat hiervan is af te wrijven

Echte meeldauw

9.5

onregelmatige vlekken die eerst purperrood zijn en later zwart en blaarachtig
uiterlijk krijgen

Sterroetdauw

9.5

menie-rode sporehoopjes, waaruit een
bruin poeder te voorschijn komt

Roest

9.5

op afgestorven takken ontstaan bruin/
purperkleurige korstvormige vruchtlichamen

Loodglans

9.5

op afstervende stengels komen scherp
begrensde bruinverkleurende necrotische
plekken voor. Op deze plekken zwarte
stippen waarneembaar

Taksterfte

9.5

Stamkanker

9.5

kleine, ovale tot ronde plekjes die zich
geleidelijk uitbreiden. Een lichtbruin
centrum in een donkerbruine omgeving.
Schors barst soms open

15. De stengel vertoont afwijkingenof
misvormingen
op takken knobbels van onregelmatige
vorm, bruin en diep gegroefd
Wortelknobbel
juist op de grens lucht/grond is de bast
van de stengel afgevreten

Taxuskever
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9.3

9.5

76. Worte/s vertonen beschadigingen of vergroeiingen
wortelgestel geheel of gedeeltelijk verrot
Wortelrot

9.5

sterk afgestompte wortels die bruin
gekleurd zijn. Op de wortels donkerbruine
tot zwarte streepjes zichtbaar

Wortellesie-aaltjes

9.2

op de vooraf schoongespoelde wortels bevinden zich galachtige opzwellingen die
van verschillende grootte zijn

Wortelknobbel-aaltjes

9.2

Wortelknobbel

9.3

Wortelknobbel

9.3

77. Een afwijkende groei van het wortelgestel
wratachtige bruine knobbels op de
wortels
een slechte doorgroei in combinatie met
vraatschade aan de wortels

18. Dierlijk organisme op wortels of in de grond aanwezig
1 tot 10 mm lange w i t t e doorschijnende
larven met een bruine kop
Taxuskeverlarven
vuilwitte, geleedpotige insecten met 12
paar poten. Tot 1 cm lang en zeer lange
voelsprieten

9.4

Wortelduizendpoot

9.4

Wortelknobbel

9.3

Wortelrot

9.5

vooral bij jonge planten sterk achterblijven in groei

Wortelduizendpoot

9.4

Vrij plotselinge vergeling en afsterving

Taxuskever

9.4

een vaal, geelgrauw uiterlijk vooral
bij planten op wat warme en droge
plaatsen

Spint

9.4

slechte groei, verkleuring en afsterving
Vaak als een plek in het gewas beginnend

Wortellesie-aaltje

9.2

Wortelknobbelaaltjes

9.2

19. Een slechte groei of algehele groeiremming
planten zijn verzwakt en vertonen een
kwijnende groei. Op diverse delen harde
bruine knobbels
niet of slecht uitlopen van de ogen,
dunne korte scheuten en afsterving
van de gehele struik

een slechte groei, een gele bladkleur
gevolgd door verwelking
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20. Verwelking van de gehele plant
Tijdens warm weer verwelking van
bladeren aan één of meerdere takken,
's Nachts weer herstel
verwelking en vergeling van takken en
bladeren
2 7. Op alle delen met het blote oog waarneembare
bij aanraking van de plant vliegen grote
hoeveelheden sneeuwwitte vliegen op

Verwelkingsziekte

9.5

Taksterfte

9.5

insecten
Wittevlieg

9.4

op de bladonderzijde kleine spinachtige
diertjes, soms met spinrag

Spint

9.4

rupsen van verschillende lengte bevinden
zich op de plant en laten zich bij verontrusting snel vallen

Rupsen Floridamot

9.4

bladeren zijn glimmend en kleverig.
Insecten met twee uitsteeksels op het
achterlijf

Bladluizen

9.4

bij uitkloppen van delen van het gewas
boven een vel wit papier worden kleine
langwerpige insecten waargenomen

Trips

9.4

een eerst glimmende en later vettig zwarte
laag op alle plantedelen aanwezig

Bladluizen

9.4

kleine, spinachtige diertjes waarneembaar

Spint

9.4

22. Overtrek van diverse kleur, aanwezig op alle plantendelen
grijs-bruin stuivend schimmelpluis, kan
Botrytis
op alle delen voorkomen
(grauwe schimmel)

9.5

Echte meeldauw

9.5

w i t poederachtig schimmelpluis op alle
delen dat hiervan is af te wrijven

9.2 AALTJES
In de grond kunnen verscheidene soorten wortelaaltjes voorkomen. Voor de rozenteelt
zijn het meest belangrijk: het wortelknobbelaaltje Meloidogyne hapla, de wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans en P. vulnus en het virusoverbrengende dolk-aaltje
Xiphinema diversicaudatum. Afhankelijk van de bodemtemperatuur is de duur van de
cyclus van deze aaltjessoorten 30 tot 50 dagen, waardoor per jaar zeven tot tien
generaties kunnen voorkomen.
P. vulnus is voor de rozenteelten in de grond het meest schadelijke aaltje. Vijf aaltjes per
100 ml grond kunnen na één jaar al een 3 0 % lagere bloemproductie opleveren. In potproeven met 18 M. hapla en 39 P. penetrans per 100 ml grond bij de start van de teelt
verminderde de bloemproductie ten opzichte van onbesmette rozen met respectievelijk
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1 8 % na 13 maanden teelt bij M. hap/a en 2 5 % na zeventien maanden telen met P.
penetrans. In deze perioden nam het takgewicht gemiddeld af met 1 1 % .
De directe schadelijkheid van het virusoverbrengende wortelaaltje X. diversucaudatum is
gering. De grootste schade wordt echter veroorzaakt doordat zij virussen kunnen overbrengen, zoals het stippig nerfmozaïekvirus. Gelukkig kan het aaltje zich moeilijk handhaven onder kasomstandigheden en zal het nauwelijks een probleem vormen in de
rozenteelt.
Met de overschakeling van het telen in de vollegrond naar het telen in systemen los van
de ondergrond zijn veel aaltjesproblemen voorkomen. Niettemin kunnen wortelaaltjes
ook in teelten los van de ondergrond voorkomen. Met name wanneer plantmateriaal
wordt gebruikt waarvan de wortels ooit in de vollegrond hebben gestaan (bijvoorbeeld
wortelenten) en niet ontsmet oppervlaktewater wordt gebruikt.
Het lijkt erop dat wortelaaltjes in kunstmatige substraten (bijvoorbeeld steenwol) minder
schade veroorzaken dan in de natuurlijke substraten (grond en veen). Uit proeven is
bovendien gebleken dat P. vulnus zich in een rozenteelt in steenwol moeilijk weet te
handhaven.
Herkenning en verspreiding
Bovengronds is een aantasting door wortelaaltjes te herkennen aan een pleksgewijze
slechte groei. Dit uit zich in groeiremming, een gele bladkleur, kortere en dunnere
bloemstelen met kleinere bladeren en knoppen. Ook meer loosvorming is het gevolg.
Onder warme omstandigheden kan verwelking optreden.
Ondergronds is een aantasting door wortelknobbelaaltjes het gemakkelijkst te ontdekken. Op de plaatsen waar de vrouwelijke aaltjes zich in de wortels bevinden, zwellen de
wortels op en ontstaan kleine wortelknobbels (Foto 14). Hierin bevinden zich de opgezwollen, peervormige, melkwitte vrouwtjes, die zich niet meer kunnen verplaatsen. Bij
roos zijn de knobbels niet altijd goed waarneembaar omdat ze meestal slechts enkele
millimeters groot zijn. Een vrouwtje van M. hapla legt enkele honderden eitjes, die buiten
haar eigen lichaam worden afgezet in een gelatineuze massa, de zogenaamde eiprop.
Eiproppen zijn soms op de buitenzijde van de wortels zichtbaar.
De aanwezigheid van wortellesie-aaltjes is moeilijk waarneembaar op de verhoute wortels. Een aantasting is alleen zichtbaar op de nog niet verhoute, witte wortels in de vorm
van donkerbruine tot zwarte streepjes, lesies genaamd. Lesies ontstaan doordat de cellen, die door de aaltjes worden aangeprikt, afsterven. Wortellesie-aaltjes brengen het
grootste gedeelte van hun leven door in de wortels, maar blijven in tegenstelling tot de
vrouwtjes van het wortelknobbelaaltje slank van vorm en kunnen de wortels weer
verlaten op zoek naar andere wortels. Het vrouwtje van de wortellesie-aaltjes kan enkele
tientallen eitjes afzetten.
X. diversicaudatum brengt zijn hele leven buiten de wortel door en prikt alleen de buitenste cellen aan. Vooral de worteleinden worden voor de voedselopname aangeprikt waardoor ze enigszins kunnen opzwellen en bruinzwart verkleuren. Door aaltjes aangetaste
wortelstelsels zijn minder goed ontwikkeld, maar dit kan ook andere oorzaken hebben.
Maatregelen
De grootste schade door wortelaaltjes wordt aangericht wanneer de aantasting al direct
na het planten plaatsvindt. Schoon beginnen is een eerste vereiste. Oude kasgrond en
grond in nieuw aangelegde kassen moeten worden ontsmet. Ook wanneer er geen
aaltjes in de monsters zijn aangetroffen, is ontsmetting meestal vereist vanwege
aanwezigheid van andere wortelziekten. Aaltjesbesmette grond is niet meer 1 0 0 %
aaltjesvrij te maken. Bestrijding tijdens de teelt blijft noodzakelijk, maar is niet gemakkelijk. Direct dodende middelen zijn niet beschikbaar. Systemische nematiciden zijn
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middelen met een verlammende werking. Houdt de verlamming voldoende lang aan, dan
zullen de aaltjes uiteindelijk door verhongering dood gaan. Dien de systemische middelen
toe op basis van uitslagen van aaltjesmonsers. Neem deze monsters altijd pas vlak voor
het volgende geadviseerde bestrijdingstijdstip. Systemische nematiciden worden in de
natuur afgebroken. Dit proces verloopt na een aantal toedieningen sneller, waardoor de
middelen minder effectief worden. Om een versnelde afbraak enigszins tegen te gaan,
wordt geadviseerd om de middelen zo weinig mogelijk te gebruiken en af te wisselen.
Om de teelt vrij te houden van aaltjes moet aaltjesvrij plantmateriaal worden gebruikt en
moet erop worden toegezien dat met grondbewerkingsapparatuur geen besmette gronddeeltjes in de kas worden gebracht. Bezoekers aan het bedrijf zoveel mogelijk op het
middenpad laten lopen en niet de paden laten betreden en zorg eventueel voor schoon
schoeisel.
Aaltjes kunnen in Nederland ook in oppervlaktewater voorkomen. Dit geldt met name
voor M. hap/a, P. penetrans en X. diversicaudatum. Voor het ontsmetten van water
tegen aaltjes komen alleen verhitting en UV in aanmerking. Bij gebruik van zogenaamd
rood ijzer kan de werking van UV niet voldoende zijn. Ozon, waterstofperoxide en zanden lavafilters zijn niet geschikt omdat niet alle aaltjes uit het systeem gevangen worden.
Een mogelijkheid om volledig schoon te beginnen is overschakelen op substraat. Dergelijke teeltsystemen moeten op een aaltjesvrije ondergrond worden aangelegd.

9.3 BACTERIEN
Herkenning
De bacterie Agrobacterium tumefaciens (wortelknobbelbacterie) zorgt voor knobbelvorming, met name aan de lagere delen van de struik. Dit gebeurt vaak op de entplaats
en vanaf die plaats naar beneden, aan de wortelhals en de wortels. De knobbels zijn
onregelmatig van vorm, bruin en diep gegroefd (Foto 15). Ze verschillen sterk van
grootte. De knobbels zijn eerst zacht, later hard en verhout. Ernstig aangetaste planten
zijn verzwakt en kwijnen omdat de knobbels het watertransport naar de hoger gelegen
plantdelen belemmeren en de voor de plant benodigde voedingsstoffen consumeren.
Knobbels, sterk gelijkend op die veroorzaakt door A. tumefaciens, kunnen ook veroorzaakt worden door andere oorzaken. Wondweefsel (callusvorming) als gevolg van een
slechte stent-techniek kan uitwendig dezelfde symptomen geven. Het is daarom van
belang om vast te laten stellen wat de oorzaak is van de woekering van het weefsel. Dit
kan bij de NAKB.
Levenswijze en verspreiding
De bacterie zet de plant aan tot onbeperkte celdeling, waardoor weefselwoekering ontstaat in de vorm van knobbels. De aangetaste plantendelen staan volledig ten dienste
van de bacterie en blijven wel vitaal, maar staan niet meer ten dienste van de plant.
Hieraan komt een einde als de plant sterft. Als kasgrond éénmaal besmet is blijft de
bacterie gedurende lange tijd aanwezig in de grond. De bacterie dringt via een beschadiging de plant binnen. Worteltumoren ontstaan bijvoorbeeld als tijdens het planten de
wortels beschadigd worden. Veelal wordt de bacterie verspreid door besmette grond en
plantmateriaal. Het is bekend dat verschillende onderstammen gevoeliger zijn dan
andere. Warme omstandigheden zorgen voor een snelle uitbreiding van de aantasting.
Een aantasting van wortelknobbel wordt daarom meer aangetroffen in Frankrijk en
Afrika. Importeren van mogelijk besmet uitgangsmateriaal moet voorkomen worden.
Daarnaast kunnen ongunstige groeiomstandigheden zoals een zware, natte grond een
aantasting bevorderen.
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Foto25-Bladroller oproos:legepop,
spinsel eneieren

Foto28-Pop vanDuponchelia

Foto 26- Turksemot

Foto 29-Larve vanDuponchelia

Foto27- VlindervanDuponchelia

Foto30- Specifiekschadebeeld
Taxuskever: gekartelde bladrand

Foto31-Bladaangetast doorspint

Foto34-Aantasting blad doorechte
meeldauw

Foto32-Schadeaandebloemdoor
Califomische trips(Frankliniellaoccidentalis)

Foto35-Botrytis opdestengel

Foto33-Kaswittevlieg aandeonderzijde
vanhetblad

Foto36-Pokken (Botrytis)opdebloem
kunnen veelschadeveroorzaken

Maatregelen
Overmatige callusgroei hoeft niet per se door een bacterie veroorzaakt te worden. Laat
daarom eerst vaststellen of er sprake is van A. tumefaciens. Bestrijding van de bacterieziekte lijkt niet mogelijk. Chemische middelen zijn niet beschikbaar en wanneer ze
beschikbaar waren, dan kunnen ze gevaarlijk zijn voor de toepasser omdat ze anti-biotica
bevatten. In het verleden is onderzoek gedaan naar het gebruik van de bacterie
Agrobacterium radiobacter (k84) welke als antagonist werd toegediend. A. radiobacter
heeft geen nadelige gevolgen voor de plant en zorgt ervoor dat de wortelknobbelbacterie
de plant niet meer kan infecteren. A. radiobacter moet wel preventief worden toegediend, maar heeft nog geen toepassing in de praktijk.
Voorkomen van de ziekte is belangrijk. Maatregelen moeten met name in de bedrijfshygiëne gevonden worden. Uitgangsmateriaal moet gezond zijn, start in een schone
grond of substraat welke ontsmet is door middel van stomen. Verwijder aangetaste
planten en ontsmet scharen en grondbewerkingsapparatuur. Het gewas moet aan het
einde van de teelt geruimd worden en niet versnipperd. Stoom dringt namelijk niet
voldoende door in versnipperde houtachtige delen waar de bacterie zich in bevindt.

9.4 INSECTEN EN MIJTEN
Bladluizen
Bladluizen zijn insecten die met hun zuigsnuit plantensappen opzuigen. Hierdoor onttrekken ze voeding aan de planten en laten speeksel achter dat misvorming van het
bladweefsel veroorzaakt. Van enkele bladluizen heeft de plant weinig last, maar het
aantal bladluizen kan snel toenemen. Door regelmatige gewascontrole is de populatieontwikkeling te volgen. Bladluizen kunnen zich snel vermeerderen. Dit komt omdat
bladluizen zich in de kas ongeslachtelijk voortplanten. Deze bladluizen zijn vrouwelijk en
brengen alleen dochters ter wereld. De eieren komen al uit in de bladluismoeder en deze
produceren levende jongen. Door deze eigenschappen kunnen bladluizen zich zeven maal
sneller voortplanten dan andere insecten. Geslachtelijke vermeerdering beperkt zich vaak
alleen tot een korte periode in het najaar.
Herkenning
Doordat bladluizen een overschot aan suikers binnen krijgen, scheiden ze dat weer uit.
Dit vormt een plakkerig laagje, de honingdauw. Voor een siergewas als roos is dit
ongewenst, want op de honingdauw kan de roetdauwschimmel zich vestigen. Ook de
w i t t e vervellingshuidjes vormen een teken dat bladluis aanwezig is.
Meestal zijn bladluizen op roos ongevleugeld. Wanneer het aantal bladluizen te groot
wordt en voedselschaarste dreigt, ontstaan gevleugelde exemplaren. Deze zorgen voor
verspreiding naar nieuwe planten. Gevleugelde bladluizen worden gevangen op gele
vangplaten. Door middel van gewaswaarnemingen worden bladluizen gesignaleerd.
Bladluizen kunnen tevens bepaalde plantenvirussen overbrengen, maar dit is in roos
nauwelijks een probleem. Verreweg het grootste gedeelte van de bladluissoorten is
gespecialiseerd op één of enkele gewassen. Wanneer ze op een verkeerde plant blijven
zitten gaan ze dood zonder nakomelingen. De meeste soorten zijn onschadelijk voor
roos. De kleine groep bladluizen die op veel plantensoorten leven zijn de schadelijke
soorten die in de kassen leven en met plantmateriaal over de hele wereld verspreid zijn.
De soorten zijn aangepast aan een warm klimaat, waardoor voortplanting in de kas is
verzekerd. De meest bekende soorten zijn groene perzikluis (Myzus persicae), katoenluis
(Aphis gossypsii), boterbloemluis [Aulacorthum solani) en aardappeltopluis [Macrosi-
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phum euphorbiae). Andere soorten baldluizen die op roos voorkomen zijn gele rozenluis
(Rhodobium porosum) en de gewone rozenluis (Macrosiphum rosea).
Gele rozenluis (Foto 16)
Kenmerken: middelgroot, 1,2 - 2,5 m m , zichtbare knobbels op de kop. Licht tot
donkergroen van kleur, antennen (voelsprieten) langer dan het lichaam. Siphonen
(uitsteeksels aan de achterzijde van het lichaam) zijn lang en lichtgekleurd met een
donkere punt aan het uiteinde. Komt alleen in kassen voor en leven gewoonlijk in jonge,
gedeeltelijk nog niet uitgevouwen blaadjes.
Gewone rozenluis (Foto 17)
Kenmerken: middelgroot, 1,5 - 3,5 m m , geen duidelijke knobbels op de kop. Donkergroen tot roodachtig van kleur, antennen langer dan het lichaam. Siphonen zeer lang en
zwart. Donkere knieën en voeten.
Groene perzikluis (Foto 18)
Kenmerken: middelgroot, 1,5-2,3 m m . Kleur: lichtgroen naar donkergroen, roodachtige
vormen komen ook voor. Siphonen recht met kleine verdikking, donker uiteinde. Voorhoofdsknobbels aanwezig tussen antennen en naar elkaar wijzend. Antennen: reiken tot
siphonen. Staart kort.
Katoenluis (Foto 19)
Kenmerken: klein, 0,9-1,8 m m . Kleur: van lichtgelig-groen, donkergroen naar bijna
zwart. Siphonen: kort en zwart. Geen voorhoofdsknobbels. Antennen korter dan
lichaam. Staart klein, iets lichter dan siphonen.
Boterbloemluis (Foto 20)
Kenmerken: middelgroot, 1,8-3,0 mm. Kleur: van lichtgeel tot bruiniggroen. Aan de
basis van siphonen donkere groene vlek. Siphonen, lichtgroen, vrij lang met donker
uiteinde. Voorhoofdsknobbels aanwezig. Antennen langer dan lichaam. Staart vingervormig, middelgroot. Het gevleugelde vrouwtje heeft zeer duidelijk donkere banden op
het achterlijf.
Aardappeltopluis (Foto 21 )
Kenmerken: groot, 1,7-3,6 m m . Kleur: meest groen, soms wat gelig of roze, vaak glimmend met een donkergroene streep over de rug. Siphonen lang met donkere top. Voorhoofdsknobbels wijken wat uit elkaar, roodachtige ogen. Antennen veel langer dan
lichaam. Lange poten, laat zich snel vallen. Staart lang, vingervormig.
Levenswijze en verspreiding
Onder gunstige omstandigheden kan een bladluis per dag vijf nakomelingen produceren,
die al na negen dagen volwassen zijn. Bladluizen kunnen dus in korte tijd een grote
populatie opbouwen.
Wanneer er teveel bladluizen op een plant zitten, dan ontwikkelen zich vrouwtjes met
vleugels. Deze migreren naar andere planten.
Bladluizen zijn 'plakkers'. Ze kunnen via plantmateriaal en kleding van kas tot kas verspreid worden. Gevleugelde exemplaren kunnen zich op eigen kracht verspreiden, of met
de wind worden meegevoerd.
Maatregelen
Probeer de plekken waar bladluizen op roos zijn gevonden te lokaliseren en bestrijd deze
op de gevonden plaatsen. Als de aantasting zich teveel uitbreidt moeten alle planten of
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de hele kas worden behandeld. Sommige stammen van groene perzikluis en aardappeltopluis zijn ongevoelig voor de geadviseerde middelen. Middelen afwisselen om resistentie te voorkomen. Let op, voor katoenluis gelden andere middelen. De kas en omgeving
vrij houden van onkruid.
Selectieve chemische middelen worden in combinatie met natuurlijke vijanden gebruikt
als de bladluispopulatie te groot wordt. Overleg over inzet van deze middelen met de
toeleverancier van natuurlijke vijanden. In kassen waar weinig chemische middelen
worden gebruikt komen natuurlijke vijanden soms spontaan naar binnen, waaronder
sluipwespen en gaas- en zweefvliegen.
Rupsen
Herkenning en levenswijze
Rupsen zijn larven van vlinders. Van verschillende soorten vlinders veroorzaken de
larven (rupsen) schade aan roos. Rupsen hebben een goed ontwikkelde kop met stevige
kaken. De meeste rupsen eten bladeren, bloemknoppen en bloemen en zijn bijzonder
vraatzuchtig. In korte tijd kunnen grote delen van een door rupsen aangetaste plant zijn
weggevreten. Kleine rupsen vreten vooral aan de onderzijde van de bladeren en veroorzaken zogenaamde venstervraat. Grotere rupsen vreten gaten in de bladeren. De belangrijkste schadelijke rupsen in roos zijn de rupsen van de koolbladroller (Clepsis spectrana), de Floridamot (Spodoptera exigua) en de Turkse mot (Chrysodeixis chalcites). De
rupsen van de vlinder Duponchelia fovealis komen ook in roos voor.
Floridamot (Foto 22 en 23)
De Floridamot is een insect dat sinds 1 9 7 6 in Nederland is en vanuit de Verenigde Staten met plantmateriaal is geïmporteerd. Op dat moment was de Floridamot al resistent
tegen verschillende groepen insecticiden. Deze resistentie is in de loop van de jaren
alleen maar toegenomen.
De Floridamot is een kleine onopvallende nacht- of motvlinder van ca. 1 5 mm lang en
een spanwijdte van 17-31 m m . De vlinder is grijs-bruin van kleur met lichte nier-achtige
vlekjes op de voorvleugels. De vlinders houden zich overdag schuil en zijn vooral in de
schemering actief. Dan leggen ze eierhoopjes op de onderzijde van de bladeren. De
eieren zijn eerst groen van kleur, maar worden later grijs en tenslotte zwart. Ze worden
door het vrouwtje afgedekt met grijze haren en schubben, waardoor ze nauwelijks
opvallen en minder snel verdrogen. Een vlinder kan gedurende haar leven tussen de 8 0 0
en 1000 eieren leggen. Het eistadium duurt afhankelijk van de temperatuur twee tot vier
dagen. De jonge rupsen zijn geelachtig tot groen van kleur. De kleur van de volwassen
rupsen is zeer variabel, waardoor verwarring met rupsen van andere vlindersoorten niet
ondenkbeeldig is. Op de zijden heeft de rups een gele streep met op elk segment een
zwarte stip. De Floridarups heeft vier paar buikpoten en loopt daardoor gewoon, in
tegenstelling tot rupsen met twee paar poten die een spanbeweging (spanrups) maken.
Jonge rupsen vreten alleen de opperhuid aan de onderzijde van het blad aan, zodat de
zogenaamde venstervraat ontstaat. In een later stadium vreten de rupsen gaten in de
bladeren. Ze worden ca. 25 mm groot. Ook de bloemknoppen en bloemen worden
beschadigd. De rupsen kunnen goed lopen en leggen in verhouding soms grote afstanden af, zodat ook op andere plaatsen schade ontstaat. De rupsen verplaatsen zich naar
de grond waar ze zich verpoppen en zijn daar nauwelijks te bestrijden. Het popstadium
duurt ongeveer een week. Als de vlinder uit de pop komt, vindt de paring plaats en
worden weer eieren gelegd. Bij 25°C duurt de gehele ontwikkeling ongeveer vier weken.
Door de hoge eiproductie en korte ontwikkelingsduur kan een aantasting vaak in korte
tijd ernstige vormen aannemen.
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Bladrollers (Foto 24 en 25)
Een veel voorkomende bladroller in kassen is de nachtvlinder Clepsis spectrana. Deze
bladroller komt ook in roos regelmatig voor. De vlinder heeft een spanwijdte van circa
20 m m . De vleugels zijn okerkleurig met ieder twee bruine vlekken waarvan de twee
voorste met elkaar min of meer een V vormen. De vlinder zet eieren af op bladeren in
pakketjes van 10-70 stuks. De rups is donkerbruin met lichte vlekjes, een donkerbruine
tot zwarte kop, is licht behaard, heeft vier paar buikpoten en is tot 2,5 cm lang. De
rupsen vreten aan bladeren, bloemknoppen, bloemen en stengels en maken spinsels
waarin ze zich verschuilen. Door de spinsels krullen de bladeren. Als de rups wordt
verstoord maakt hij kronkelende bewegingen en laat zich aan een spinseldraad zakken.
De rupsen verpoppen in spinsels in opgerolde bladeren en daaraan heeft dit insect zijn
naam te danken. De koolbladroller is een inheemse vlinder, maar heeft zich aan de
kasomstandigheden aangepast en komt het hele jaar voor in de kas in alle stadia. Het
winterruststadium wordt in de kas overgeslagen.
De vlinders van de bladroller kunnen goed vliegen en zetten in een kas op verschillende
plaatsen eieren af. Verspreiding naar andere kassen is mogelijk via de luchtramen, vooral
in warme nachten als de ramen lang openstaan.
Gamma-uil en Turkse mot (Foto 26)
Voorbeelden van uilvlinders die schade kunnen aanrichten in roos zijn de gamma-uil en
de Turkse mot. Rupsen van de gamma-uil zijn spanrupsen. Ze worden ongeveer 4 0 mm
lang, de kop is geelgroen van kleur. De rups is groen met een lichte streep op de zijden
met op elk segment een donkere stip. Tijdens het lopen maakt de rups een slingerende
beweging met de kop. De vlinder is bruin tot grijs met een w i t t e vlek op de vleugels die
op de Griekse letter gamma lijkt en heeft een spanwijdte van 3 0 - 4 0 m m .
Een ander voorbeeld van een spanrups is de Turkse mot. Deze vlinder is bruin tot
goudkleurig met een spanwijdte van 32-37 m m . De vleugels hebben t w e e opvallende
druppelvormige plekjes. De rups kan circa 50 mm lang worden en lijkt op de rups van de
gamma-uil. Spanrupsen zijn te herkennen aan de manier van lopen. Doordat de rups
maar twee buikpoten heeft bolt hij zijn rug tijdens het lopen op en zet de achterpoten
tegen de voorpoten om vervolgens de voorpoten naar voren te zetten en de rug weer
recht te maken.

Rups (zogenaamde spanrups) van de Turkse mot
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Duponchelia fovealis (Foto 2 7 , 28 en 29)
In de Nederlandse kassen komt steeds vaker de vlinder Duponchelia fovealis voor. Ook
in de roos is dit insect aangetroffen. De rupsen kruipen weg naar vochtige plaatsen in
het hart van de plant of houden zich op bij de wortels, zowel in substraat als grond.
Soms boren ze zich in plantenweefsel. Daardoor zijn de rupsen moeilijk te bestrijden en
zorgt de plaag voor steeds meer problemen. In roos is tot op heden de schade beperkt
gebleven.
De vlinders zijn licht tot donkerbruin van kleur, op de voorvleugels is een witte kronkelende lijn zichtbaar. De spanwijdte van de vleugels is 9-12 m m . Het achterlijf is lang
en staat vaak omhooggebogen. Bij het mannetje is het achterlijf wat langer en slanker
dan bij het vrouwtje. De eieren worden op de bladeren gelegd, vaak op of bij de nerven
en zijn eerst roze-rood gekleurd. Naarmate de eieren ouder worden kleuren ze donkerder
en tegen het uitkomen is de jonge larve in het ei zichtbaar. Na ongeveer een week
komen de eieren uit. De jonge rupsen verplaatsen zich naar beneden. Bij roos komen de
rupsen vaak voor in afstervend organisch materiaal op grond of substraat. Soms worden
de bast en bladeren onderin het gewas aangevreten. Rupsen zijn in spinsel te vinden en
hebben een voorkeur voor vochtige plaatsen. Na ca. vier weken zijn de rupsen volgroeid
en verpoppen zich in coconnetjes op de grond of substraat. Na anderhalf tot twee
weken komen de poppen uit en is de cyclus voltooid.
De vlinders van Duponchelia kunnen goed vliegen en zorgen hiermee voor verspreiding.
Bovendien is Duponchelia een polyfaag insect, dit betekent dat het insect zich op veel
gewassen kan voortplanten, wat de verspreiding kan bevorderen.
Maatregelen
Met feromoonvallen buiten de kas kunnen vluchten van Floridamot worden waargenomen. Waarnemingen hebben laten zien dat de eerste vlinders in mei buiten rondvliegen. De vlinders komen af op lampen en de warmte in de kas. Door ultra-violet
vanglampen in de kas kan een indruk ontstaan van de activiteit van Floridamotten in de
kas. Verspreiding van eieren en rupsen kan plaatsvinden met plantmateriaal en poppen
met grond.
Jonge rupsen van de Floridamot zijn gevoelig voor bestrijdingsmiddelen. Vooral daar
waar venstervraat is binnen enkele dagen spuiten. Oudere rupsen zijn ongevoelig voor
bestrijdingsmiddelen. Ruimtebehandelingen kunnen toegepast worden om de motten te
bestrijden. De motten kunnen weggevangen worden met vanglampen, waardoor minder
eiafzetting plaats zal vinden en minder rupsen tot ontwikkeling komen.
Bij lage aantallen rupsen kunnen deze als 'mechanische' bestrijding nog met de hand
worden weggevangen. De Floridarups is goed biologisch te bestrijden met Spod-X een
virus-preparaat op biologische basis.
Met een UV-vanglamp worden de vlinders van de bladroller gevangen. Daarnaast kunnen
ruimtebehandelingen plaatsvinden om de vlinders te bestrijden. De jonge rupsen zitten in
opgerolde bladeren en zijn daardoor moeilijk te bereiken met chemische middelen.
Soms komen spontaan parasieten (sluipwespen) van buiten de kas, die de rupsen van de
bladroller parasiteren. De plaagdruk kan hierdoor aanzienlijk afnemen. In zo'n geval dient
het toepassen van chemische middelen tegen andere ziekten en plagen overwogen te
gebeuren, omdat deze parasieten gevoelig zijn voor chemische middelen.
De vlinders van de gamma-uil en Turkse mot kunnen goed vliegen en leggen eieren op
verschillende plaatsen in de kas. Door openstaande luchtramen komen vlinders de kas in
en leggen eieren op de rozen. Met UV-vanglampen worden de vlinders gevangen. Met
ruimtebehandelingen kunnen vlinders en jonge rupsen worden gedood. Met gewas179

bespuitingen worden jonge en oude rupsen bestreden. Veel soorten rupsen zijn gevoelig
voor de bacterie Bacillus thuringiensis. De rupsen moeten de bacterie met het voedsel
opeten. Door verlamming sterven de rupsen na één tot vijf dagen. Door het uitzetten van
de eiparasiet Trichogramma kan een rupsenpopulatie verminderen. Deze kleine sluipwespen leggen een ei in het ei van de vlinder. De aanwezige rupsen worden niet gedood
en moeten met een selectief middel worden bestreden.
Duponchelia komt nog maar kort voor in Nederland en er is nog weinig onderzoek
gedaan naar chemische bestrijding. Bestrijding van de vlinders kan plaatsvinden door
middel van een ruimtebehandeling. Ook een vanglamp kan prima helpen. Biologische
bestrijding kan plaatsvinden met het insectenparasitaire aaltje Heterorhabdites. Deze
toepassing is relatief duur. De aaltjes moeten met lage druk en grote nozzel in het hart
van de plant gespoten worden. Het beste tijdstip van toepassing is de avond. De aaltjes
zijn namelijk gevoelig voor UV-licht en drogen op de dag uit. Een andere methode van
biologische bestrijding zijn bacteriepreparaten van Bacillus thuringiennis. Het gewas
moet goed bevochtigd worden met het preparaat omdat de rupsen het middel moeten
opeten.
Lapsnuitkever of taxuskever (Foto 30)
De gegroefde lapsnuitkever of taxuskever (Otiorhynchus sulcatus) is bekend door
ondermeer de lastige bestrijding. Niet alleen in kassen, maar ook in particuliere tuinen
met rozen wordt dit insect regelmatig aangetroffen. Naast Otiorhynchus sulcatus zijn er
nog enkele andere soorten zoals Otiorhynchus singularis (gevlekte lapsnuitkever) en
Otiorhynchus ovatus (kleine lapsnuitkever) die een vrijwel overeenkomstige levenswijze
hebben. Over het algemeen komt de gegroefde lapsnuitkever het meest in kassen voor.
Lapsnuitkevers zijn bruinzwart van kleur, hebben zes poten, zijn ongeveer 1 cm lang en
vleugelloos. De kevers beschikken niet over vliezige achtervleugels en kunnen niet
vliegen. Van de gegroefde lapsnuitkever komen in Noord-Europa alleen vrouwtjes voor
die zich zonder bevruchting voortplanten. De eieren worden in de grond afgezet. Een
vrouwtje kan in haar leven honderden eieren produceren. Na ongeveer drie weken
komen de larven uit. De larven veroorzaken de meeste schade door vraat aan de wortels. Hierdoor wordt de groei verstoord en door watertekort kunnen de planten vergelen
en afsterven. De larven zijn crème-wit van kleur. Volgroeide larven zijn ongeveer 1 cm
lang en verpoppen in de grond. Uit de pop komt de kever die zich overdag meestal
schuil houdt in de grond of onder afvalmateriaal. Gedurende de nacht vreten de kevers
aan bladeren en stengels. Bij bladeren vreten ze altijd vanuit de bladrand, waardoor het
typische schadebeeld ontstaat in de vorm van een gekartelde bladrand. In buitenteelten
komen de kevers vanaf mei voor. De larven overwinteren in de grond en zijn dan in
winterrust.
In de kas is er door het ontbreken van winterrust een veel kortere levenscyclus en bij
hogere temperaturen komen bijna het hele jaar zowel kevers als larven voor. De kevers
kunnen niet vliegen maar wel goed lopen en zich tientallen meters verspreiden. De lapsnuitkever is polyfaag: alle gewassen kunnen als voedsel dienen. Lapsnuitkevers komen
over een groot deel van de aarde voor.
Maatregelen
De kevers zijn lichtschuw, houden zich overdag schuil in het hart van de plant en zijn in
de nacht actief. Bij het neerleggen van houten latten blijkt de kever hier graag onder te
kruipen. Door het omdraaien van de latten kunnen de kevers handmatig worden gedood.
Door larven aangetaste planten van het bedrijf verwijderen. Voor kevers en larven geldt
een aparte behandeling om deze afdoende te bestrijden.
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De larven van de lapsnuitkever zijn het meest effectief te bestrijden door het toepassen
van het insectenparasitaire aaltje Heterorhabditis sp. Het insectenparasitaire aaltje
Steinernema feltiae heeft ook bestrijdingseffect op de larven. Voor een goede werking
van de aaltjes moet de bodemtemperatuur 1 3° C of hoger zijn. Boven de 27°C neemt de
werking van de aaltjes af. Na ongeveer één week zijn de larven geparasiteerd, deze worden dan donkerder van kleur. Biologische bestrijding met aaltjes doodt de larven sneller
dan chemische bestrijding.
Spint (Foto 31)
Spint, of beter spintmijten (Tetranychus urticae), komen algemeen voor, zowel buiten als
in kasteelten.
Spintmijten lijken een eeuwige bedreiging voor een rozengewas en per jaar worden veel
bestrijdingen uitgevoerd. Met het nieuwe systeem van rozen uitbuigen en als gevolg
daarvan een dik bladpakket onderin het gewas, is chemische bestrijding van spintmijten
moeilijker geworden. Het raken van de spintmijten met de spuitvloeistof is lastig. Biologische bestrijding met roofmijten biedt mogelijkheden.
Levenswijze en herkenning
Spintmijten behoren tot de grote groep van mijtachtigen en zijn familie van spinnen. Ze
hebben acht poten, in tegenstelling tot insecten die zes poten hebben. Spintmijten voeden zich alleen met plantensappen door het aanprikken en leegzuigen van plantencellen.
De mijten bevinden zich hoofdzakelijk aan de onderzijde van de bladeren.
De leeggezogen plantencellen kleuren geel en zijn aan de bovenzijde van het blad te zien
als gele vlekjes. Bij toenemende schade kleuren de bladeren geheel geel en vallen af. Bij
grote aantallen spintmijten zijn zelfs webben zichtbaar, waarin het kan krioelen van de
mijten. Als dit het geval is, dan is het probleem te laat opgemerkt. De kleur van spintmijten kan variëren van lichtgeel of licht/donkergroen tot rood en zelfs bruin-zwart. De
ronde eieren worden meestal aan de onderzijde van de bladeren gelegd en zijn eerst
helder van kleur. Later worden de eieren dof van kleur. De larven hebben zes poten en
zijn vlak na het uitkomen witachtig, later na voedselopname kleuren de larven naar
geelgroen en krijgen twee donkere vlekken op de rugzijde. Na een ruststadium ontstaan
de nymfen die acht poten bezitten. Na weer een rust- en nymfestadium worden de
mijten volwassen. De ontwikkelingsduur van ei tot ei bedraagt 3 6 , 4 dagen bij 15°C,
16,6 dagen bij 20°C en 7,3 dagen bij 30°C. Onder gunstige omstandigheden legt een
vrouwtjes bij 20°C ca. 129 eieren. Spintmijten prefereren warme en droge omstandigheden. Bij lagere temperaturen en minder licht ontstaan wintervormen van spintvrouwtjes. Deze kruipen weg in kieren en spleten. In het voorjaar worden de vrouwtjes weer
actief en leggen weer eieren waardoor een nieuwe populatie ontstaat.
Verspreiding
Verspreiding van spintmijten vanuit een spintplek over het bedrijf gebeurt vaak via
kleding van medewerkers. Daarom is het snel herkennen van een spintplek belangrijk.
Maar ook via geïnfecteerd plantmateriaal en via spinseldraden kunnen spintmijten zich
verspreiden. Als de kwaliteit van het gewas vermindert, lopen spintmijten via aangrenzende planten naar kwalitatief beter gewas en ontstaat daar een nieuwe populatie.
Spint kan meekomen met het plantmateriaal. Binnenkomend plantmateriaal altijd controleren op insecten en mijten en maatregelen nemen.
Waarnemen en bestrijden
Op signaalplaten is spint niet waar te nemen, want spintmijten hebben geen vleugels.
Wekelijkse gewascontrole is nodig om een beginnende spintplek te ontdekken. Vaak
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ontstaan deze plekken op dezelfde plaats. De spintplekken aangeven met een gekleurde
knijper, zodat duidelijk is waar bestrijding moet plaatsvinden. Een plattegrond waarop de
spintplekken ingetekend worden is een goed hulpmiddel.
Tegenwoordig is een computerprogramma verkrijgbaar waarmee registratie van plagen
mogelijk is.
Eén of enkele spintplekken zijn plaatselijk te bestrijden, bij veel of over de hele kas
voorkomende spintplekken, de gehele kas behandelen.
Spint zit aan de onderzijde van het blad, de spuitvloeistof zoveel mogelijk brengen waar
het zijn moet, aan de onderzijde. Door de korte generatieduur kan spint resistent worden
tegen chemische middelen. Het is belangrijk middelen uit de verschillende chemische
groepen af te wisselen. Middelen om en om afwisselen hoeft niet, wel na driemaal
spuiten met hetzelfde middel, een middel uit een andere chemische groep kiezen.
Biologische bestrijding
Biologische bestrijding van spintmijten is mogelijk met roofmijten. Een zeer vraatzuchtige
roofmijt is Phytoseiulus persimilis. Dit is een tropische roofmijt die in spintplekken wordt
uitgezet en alle spintmijten leegzuigt. Is het voedsel op, dan zijn het kannibalen en sterven de roofmijten uit. P/7/fose/ty/t/s-roofmijten prefereren een temperatuur van 1 8°C of
hoger en een relatieve luchtvochtigheid van minstens 7 0 % . De tegenwoordige teeltwijze
met een dik bladpakket onderin het gewas geeft meer kans aan de roofmijten te overleven. Een andere roofmijt is Amblyseius californicus die minder vraatzuchtig is, maar
langer in het gewas overleeft.
Trips (Foto 32)
In Nederland komen van nature ongeveer 150 soorten trips (Thysanoptera) voor. De
Californische trips (Frankliniella occidentalis) en de tabakstrips (Thrips tabaci) komen het
meest in kasgewassen voor. De specifieke kenmerken zijn alleen bij volwassen exemplaren te onderscheiden met behulp van een binoculair.
Levenswijze en herkenning
De levenswijze van Californische en tabakstrips zijn ongeveer hetzelfde. De Californische
trips ontwikkelt zich via ei, twee larvenstadia en twee popstadia tot volwassen insect. In
het algemeen is de ontwikkelingsduur drie weken bij 20°C en ruim t w e e weken bij 25°C.
Tripsen vermeerderen zich door het leggen van eieren in zacht plantenweefsel. De larven
hebben een rond en langwerpig lichaam, zijn meestal crème van kleur en zijn beweeglijk.
Californische trips verpopt in de grond, maar ook onder afgevallen blad is verpopping
mogelijk. De popstadia zijn niet actief en nemen geen voedsel op. De volwassen tripsen,
zowel mannetje als vrouwtje, zijn gevleugeld en zeer beweeglijk. Na paring leggen de
vrouwtjes 4 0 tot 70 eieren en de cyclus begint opnieuw. Als geen paring plaatsheeft
kan ongeslachtelijke vermeerdering voorkomen. Californische trips leeft vooral in groeipunten, bloemknoppen en bloemen. De verborgen levensstijl bemoeilijkt de bestrijding.
Tripsen nemen met behulp van een mondstekel plantensappen op. De lege cellen vullen
zich met lucht en kleuren eerst zilverachtig, later kleuren deze plekken bruin door afstervend weefsel. Sommige soorten schrappen weefsel w e g . Er ontstaat schaafschade. Op
deze plaatsen zijn vaak uitwerpselen te zien in de vorm van kleine zwarte stipjes. Trips
in roos veroorzaakt beschadiging van kelk- en bloemblaadjes. Bij zware aantasting komt
ook schade voor aan de groeipunten van scheuten en bladeren.
Verspreiding
Hoewel volwassen tripsen kunnen vliegen, komt verspreiding over grote afstanden
meestal tot stand via wind. In kassen komen tripsen via de luchtramen binnen, maar ook
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door tocht bij openstaande deuren. Tripsaantasting komt in eerste instantie pleksgewijs
voor. Verdere verspreiding vindt van hieruit plaats. Met plantmateriaal kunnen tripseieren
en -larven meekomen. Californische trips kan tomatebronsvlekkenvirus en Impatiensvlekkenvirus overbrengen, maar dit is in de teelt van roos tot op heden geen probleem.
Bestrijding
Chemische bestrijding van Californische trips in roos levert moeilijkheden op. Door de
verborgen levenswijze in de bloemknoppen en samengevouwen bladeren zijn de insecten
goed beschermd. Een kleine tripspopulatie is makkelijker te bestrijden dan grote populaties. Regelmatig gewaswaarnemingen uitvoeren is van belang. Met gele en blauwe vangplaten kan trips worden gesignaleerd, waarbij op blauwe vangplaten meestal eerder trips
wordt gevonden. Bestrijdingsmiddelen met damp- en dieptewerking geven vaak het
beste resultaat. Uitbloeiende rozen zijn kweekplaatsen voor trips. In één bloem kunnen
wel 1 30 tripsen voorkomen. Rijpe bloemen verwijderen, ook onder in het gewas!
Hypoaspis is een bodemroofmijt en bestrijdt de tripspoppen. Amblyseius cucumeris
bestrijdt het eerste larvestadium van trips. Orius-roofwantsen bestrijden volwassen trips
en tripslarven, maar vermeerderen zich niet in roos. Daardoor is een kortstondig effect te
verwachten.
Tussen de verschillende rozencultivars is een groot verschil in gevoeligheid voor trips en
dit heeft mede invloed op een wel of niet succesvolle bestrijding met natuurlijke vijanden. Ondanks aanwezigheid van roofmijten kan door invlieg van buitenaf in de zomer de
tripspopulatie te hoog oplopen. Chemische correctie is dan noodzakelijk.

Kaswittevlieg en tabakswittevlieg
In rozen onder glas zijn twee soorten wittevlieg van belang, de kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum) en de tabakswittevlieg (Bemisia tabaci). In roos komt meestal de
kaswittevlieg voor, maar een enkele keer kan ook de tabakswittevlieg voorkomen.
De tabakswittevlieg is met plantmateriaal ingevoerd en heeft resistentie ontwikkeld
tegen veel insecticiden. De tabakswittevlieg is in andere gewassen gevreesd vanwege
het overbrengen van virussen. In roos is dit tot op heden geen probleem.
Levenswijze en herkenning
Kaswittevlieg (Foto 33)
Volwassen kaswittevliegen zijn ca 1,5 mm groot en komen vooral aan de onderzijde van
het blad voor. De eieren worden op de onderzijde van het blad gelegd. Tijdens het zuigen van plantensap draaien de wittevliegen rond en leggen eieren, zodat soms cirkels
van eieren zichtbaar zijn. De eieren zijn eerst groen-wit en na enkele dagen donker van
kleur. Na het eistadium volgen vier larvestadia en het popstadium. Bij 1 5°C duurt de
cyclus ca. twee maanden, bij 25°C ca. drie weken. Het aantal nakomelingen hangt sterk
af van het gewas waarop de wittevliegen voorkomen. Het eerste larvestadium is beweeglijk, de overige larvestadia zitten vast op de onderzijde van het blad. De pop heeft
de vorm van een ovaal doosje, is witachtig van kleur en bezet met stekels en meestal
een krans van wasdraden. Doordat de volwassen kaswittevliegen veel plantensap opzuigen krijgen ze een overmaat aan suikers binnen, wat weer wordt uitgescheiden als
honingdauw. Op deze honingdauw kunnen zich roetdauwschimmels vestigen. Dit leidt
tot groeiremming door verminderde assimilatie.
Tabakswittevlieg
De tabakswittevlieg maakt dezelfde ontwikkeling door als de kaswittevlieg. Uiterlijk verschillen de kaswittevlieg en tabakswittevlieg van elkaar. De volwassen vliegen van de
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tabakswittevlieg zijn kleiner dan die van de kaswittevlieg. De vleugels van de tabakswittevlieg staan meer verticaal tegen het lichaam, terwijl de vleugels van de kaswittevlieg meer horizontaal staan. De eieren van de tabakswittevlieg zijn geel-groen van kleur
als ze net zijn gelegd. Deze kleur houden de eieren, terwijl bij de kaswittevlieg de oudere
eieren donker kleuren.
Verspreiding
Verspreiding gebeurt door de volwassen wittevliegen. Bij verontrusting vliegen de wittevliegen op en zullen tot hoogstens enkele meters wegvliegen. Vaak begint de plaag
pleksgewijs en breidt dan langzaam uit. Via besmet plantmateriaal kunnen wittevliegen
over grote afstanden worden getransporteerd. In het najaar komen wittevliegen van
buitenpopulaties de kas binnen door de luchtramen. Meestal veroorzaken deze wittevliegen geen problemen. Ook via kleding kan verspreiding plaatsvinden.
Bestrijding
Bij bestrijding door middel van spuiten moet de spuitvloeistof komen waar de wittevliegen zich ophouden, aan de onderzijde van de bladeren.
Biologische bestrijding
Biologische bestrijding van wittevlieg kan plaatsvinden met sluipwespen, roofwantsen
en een insectenpathogene schimmel. De sluipwesp Encarsia formosa legt een ei in de
larve van de wittevlieg. Ca. t w e e weken na het uitzetten zullen de eerste geparasiteerde
poppen zichtbaar zijn. Poppen van kaswittevlieg kleuren zwart, poppen van tabakswittevlieg kleuren lichtbruin. Via een rond gaatje komt een nieuwe sluipwesp uit de pop. De
minimumtemperatuur voor Encarsia is boven 17°C, met regelmatig hogere temperaturen.
De sluipwesp Eretmocerus ca/ifornicus parasiteert ook de larve van wittevliegen. Ca.
twee weken na het uitzetten zijn de eerste geparasiteerde poppen zichtbaar door hun
geelachtige kleur, zowel bij de kas- als tabakswittevlieg. De volwassen sluipwesp komt
via een rond gaatje uit de pop. De sluipwesp Eretmocerus prefereert een temperatuur
van 20°C of hoger.
De roofwants Macrolophus caliginosus is actief op alle stadia van wittevlieg met een
voorkeur voor eieren en larven. Met een zuigsnuit worden wittevliegeieren en -larven
leeggezogen. De huidjes blijven op het gewas achter. Ook van andere insecten kunnen
deze roofwantsen leven. In bepaalde gewassen, bijvoorbeeld Gerbera, prikt deze roofwants het gewas aan, waardoor schade ontstaat. In roos is schade door Macrolophus
tot op heden niet gevonden.
De insectenpathogene schimmel Verticillium lecanii kan wittevlieglarven en -poppen
infecteren. Met normale spuitapparatuur wordt de schimmel op de onderzijde van de
bladeren gespoten. De schimmelsporen komen op het insect en kiemen bij een luchtvochtigheid van 8 0 % of hoger. Na kiemen dringen de schimmeldraden het insect binnen
en ontwikkelt de schimmel zich in het insect dat na zeven tot tien dagen wordt gedood.
Bij een voldoende hoge luchtvochtigheid ontstaat op de aangetaste insecten na verloop
van tijd w i t schimmelpluis met sporen. De nieuw gevormde sporen kunnen weer andere
wittevlieglarven en -poppen infecteren.
Wortelduizendpoot
De wortelduizendpoot (Scutigerella immaculata) komt in bijna geheel Europa en NoordAmerika voor, verder op enkele plaatsen in Afrika en op enige eilanden, o.a. Hawaii.
Vanaf het begin van deze eeuw is bekend dat de wortelduizendpoot schade kan veroorzaken aan verschillende gewassen. In Nederland treedt wortelduizendpoot hoofdzakelijk
schadelijk op in kassen.
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Levenswijze en herkenning
De wortelduizendpoot is een maximaal 9 mm lang, beweeglijk en lichtschuw wit diertje
met lange, altijd bewegende antennen. Ogen zijn afwezig. Ze leven in de bodem, waar
ze zich voeden met gisten, schimmels, bacteriën en wortels van allerlei planten. De
eieren zijn wit en bolrond, 0,5 mm in diameter en worden in groepjes van 4 tot 25
gelegd. Het eerste larvestadium heeft zes poten en is niet erg mobiel. Na 2 4 tot 36 uur
treedt de eerste vervelling op en begint de larve door de grond te kruipen. Na elke
nieuwe vervelling heeft de larve één paar poten meer dan het vorige. Ook het aantal
lichaamssegmenten en antennedelen nemen toe. Na zes larvestadia verschijnt de
volwassen wortelduizendpoot met twaalf paar poten. Deze volwassen
wortelduizendpoot blijft ongeveer maandelijks vervellen. In de vier jaar dat de
wortelduizendpoot kan leven kan het aantal vervellingen tot 50 oplopen. De
ontwikkelingsduur is sterk afhankelijk van de temperatuur en bedraagt van ei tot
volwassen stadium bij 10°C 160 dagen, bij 20°C 87 dagen en bij 25°C 53 dagen.
Het eerste larvestadium van wortelduizendpoot (zes poten), wordt soms verward met
witte springstaarten. Bij gebruik van een loep blijkt dat een springstaart altijd een
springvork onder het lichaam heeft.

Wortelduizendpoot

Verspreiding
Wortelduizendpoten bezitten een dunne huid, zijn zeer gevoelig voor uitdrogen en
hebben een luchtvochtigheid van 98 tot 1 0 0 % nodig. Daardoor worden hoge eisen
gesteld aan het vochtgehalte van de grond. In de praktijk blijkt een kasgrond die plantklaar ligt, een voor wortelduizendpoot optimaal vochtgehalte te bezitten. Humeuze grond
is niet alleen voor het vochtgehalte gunstig, maar ook doordat er (saprophytische)
schimmels op de humus groeien die bij afwezigheid van levende wortels als voedsel
kunnen dienen. Wanneer de grond uitdroogt, bewegen de wortelduizendpoten zich actief
naar vochtige plekken. Wortelduizendpoot heeft een voorkeur voor temperaturen tussen
15 en 20°C. In de zomer kan de bovenlaag van de grond warmer zijn, w a t migratie naar
diepere grondlagen veroorzaakt. Door deze oorzaken treedt vaker verticale dan horizontale verspreiding op. Verspreiding kan ook plaatsvinden door verplaatsen van grond, via
grond aan planten en planten in potten met grond.
De wortelduizendpoot is niet in staat zelf gangen in de grond te graven en gebruikt de
bestaande holten, spleten en wormengangen om zich te verplaatsen. Ze kunnen tot diep
in de grond, tot het grondwater, voorkomen. Behalve in pure zandgrond worden ze in
alle grondsoorten aangetroffen.
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Schade
De wortelduizendpoot komt voor in vele gewassen, ook in rozen onder glas. De schade
bestaat uit het afvreten van jonge wortels. De groei en opbrengst kan hierdoor dalen.
Wortelvraat kan aanleiding zijn tot wortelrot door bacteriën en schimmels.
Vooral pas geplante rozen en rozen met een zwak wortelstelsel zijn gevoelig voor wortelvraat. De relatie tussen aantallen wortelduizendpoot en schade aan roos is onduidelijk.
Onderzoek in het verleden gedaan op een rozenbedrijf naar het aantal wortelduizendpoot
en schade aan roos, wees uit dat er geen verschil was in opbrengst en kwaliteit tussen
velden met 5 en 65 wortelduizendpoten in een monster van 6 liter grond. Vooral pas
geplante rozen en rozen met een zwak wortelstelsel zijn gevoelig voor wortelvraat. De
eigenschap van wortelduizendpoot om naar diepere grondlagen te gaan, belemmert een
effectieve bestrijding met insecticiden of door stomen. Chemische bestrijding van wortelduizendpoot wordt steeds moeilijker omdat de toelating van een aantal insecticiden
voor dit doel is vervallen.
Biologische bestrijding
Over de invloed van predatoren (roofvijanden) en parasieten onder natuurlijke omstandigheden is weinig bekend. In 1 986 is een inventarisatie gemaakt van natuurlijke vijanden
van wortelduizendpoot. Tot de meest veelbelovende predatoren worden roofduizendpoten en roofmijten gerekend. Deze predatoren maken gebruik van de spleten en gangen
die de wortelduizendpoten ook gebruiken om zich te verplaatsen.

9.5 SCHIMMELS
Echte meeldauw (Foto 34)
Herkenning
In de kasteelt van rozen kan een aantasting door echte meeldauw (Sphaerotheca
pannosa) het gehele jaar voorkomen. Op de bladeren groeit, meestal aan de bovenzijde,
een wit poederachtig schimmelpluis, dat uit schimmeldraden (mycelium) en sporendragers bestaat. Bij een zware aantasting komt de schimmel ook op de onderzijde van
de bladeren voor. De schimmel kan ook stengels en bloemknoppen aantasten.
Een aantasting van meeldauw op een niet uitgegroeid blad leidt tot vervorming van het
blad omdat het weefsel als gevolg van de aantasting af zal sterven. Op volgroeide bladeren onstaan bruine plekken.
In tegenstelling tot valse meeldauw kan de schimmel gemakkelijk van het blad worden
afgewreven. Echte meeldauw groeit namelijk op de oppervlakte van het blad. Valse
meeldauw groeit in het blad. De orginele bladkleur wordt daarom bij een beginnende
aantasting van echte meeldauw, in tegestelling tot een aantasting door valse meeldauw,
niet aangetast.
Levenswijze en verspreiding
Een infectie van echte meeldauw begint met de landing van een spore op het blad (of op
de stengel of bloem). Hierna moet de spore kiemen. Hiervoor is geen water nodig. De
spore bestaat namelijk voor ongeveer 7 0 % uit water en heeft dus genoeg water om te
kiemen. De kieming gebeurt meestal 's nachts. In deze periode is de relatieve luchtvochtigheid (RV) over het algemeen hoger dan overdag. Een hoge RV bevordert het kiemen.
Vrij water op het blad remt de kieming. Na opdroging is het blad echter gevoeliger voor
infectie. Verspreiding gebeurt voornamelijk door luchtverplaatsing en in mindere mate
door het meedragen van mens en dier.
Na kieming dringt de schimmel met zuigorgaantjes (haustoria) het blad binnen. De
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haustoria zorgen voor opname van water en voeding vanuit de plant voor de schimmel.
Op het blad wordt het mycelium gevormd. Hierop ontstaan de sporendragers die de
sporen produceren. Als de sporen volgroeid zijn, en in principe kiemkrachtig, laten ze
los. Dit proces heet sporuleren. Dit proces vindt meestal overdag, rond de middag,
plaats. De sporen worden door de lucht verspreid. De verspreiding is groter bij tocht,
kapotte ramen, openstaande deuren enz. Ondanks hun eigen hoge vochtgehalte blijven
de sporen niet lang in leven. Wanneer ze niet tot kieming komen op levend plantmateriaal gaan ze binnen twee tot drie dagen dood.
De ontwikkelingssnelheid van een epidemie is verschillend. In een jong gewas komt
meeldauw vaak minder voor. In ouderen gewassen met een groot bladpakket is de
bestrijding vaak moeilijker en wordt de kans op de ontwikkeling van een nieuwe
epidemie makkelijker. Er is geen enkel verband gevonden tussen de duur van een
epidemie en de klimaatomstandigheden. Gezien de grenzen van temperatuur en RV
waarbinnen de schimmel kan groeien is het niet mogelijk de meeldauw te beheersen
door klimaatinstellingen.
Maatregelen
Echt voorkomen van een aantasting is bijna niet mogelijk. Binnen het rozensortiment
bestaan verschillen in gevoeligheid voor een meeldauwaantasting. Het kiezen van een
minder gevoelig ras behoort dus tot de mogelijkheden.
Tocht en windvlagen moeten in de kas worden voorkomen. Voorkom gebroken ramen
en niet geheel sluitende deuren en luchtramen. Houd er rekening mee dat ventilatoren
ook tocht veroorzaken en dat het 'droog blazen' van het gewas de verspreiding van
meeldauw bevordert. Het is van belang dat een nieuwe teelt schoon start; controleer het
uitgangsmateriaal. Let ook op rozen buiten de kas; deze kunnen de planten in de kas
besmetten.
Chemische bestrijding is mogelijk met verschillende middelen. Pas op voor verbranding
van het blad en wissel de middelen af voor een goede doding. De beste werking van
middelen is wanneer driemaal in tien dagen wordt bestreden (zogenaamde kuurbespuiting). Zwavel is een natuurlijk middel dat ingezet kan worden ter bestrijding. Controleer
na bestrijding of de schimmel gedood is. Kijk daarvoor over het blad heen. Als er een
soort kussentje van rechtopstaande haren (de sporendragers), waar te nemen is, dan
mag worden aangenomen dat de schimmel nog leeft en sporen vormt.
Probeer te werken met een schadedrempel. Hierdoor kan het gebruik van middelen sterk
worden beperkt en resistentievorming worden tegengegaan. Er zijn verschillende middelen op de markt met een zogenaamd plantversterkend effect. De middelen zorgen
ervoor dat de ontwikkeling van echte meeldauw wordt geremd. In het onderzoek zal de
komende jaren meer aandacht worden besteed aan middelen met een antagonistisch
effect ten opzichte van echte meeldauw.
Botrytis (Foto 35 en 36)
Botrytis ofwel grauwe schimmel wordt veroorzaakt door Botryotinia fuckeliana (syn.
Botrytis cinerea). Op afgestorven plekken ontstaat een grijs-bruin, stuivend schimmelpluis. Dit bestaat uit mycelium en sporendragers. In principe kan Botrytis alle bovengrondse plantendelen aantasten. Bij de teelt op substraat komt Botrytis bijna alleen in de
naoogstfase tot uiting als pokken op de bloemen. Eén infectie is al voldoende om een
gehele bloem weg te laten rotten.
Levenswijze en verspreiding
Botrytis cinerea komt wereldwijd op een breed scala van planten voor. Het is over het
algemeen een zwakteparasiet. Levende planten worden onder bepaalde, voor de plant
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ongunstige omstandigheden, aangetast. Ongunstige omstandigheden kunnen onder
andere zijn: een te hoge luchtvochtigheid, een dichte stand van het gewas, te koud,
lichtgebrek en een te hoge stikstofgift. Meestal vindt aantasting plaats op afstervend
materiaal via wonden (snoeien, oogsten) of inmiddels afgestorven plantdelen. Vanuit
deze afgestorven delen kan de schimmel gezond plantweefsel ingroeien.
Bloemen zijn zo teer dat ze ook zonder verwonding aangetast kunnen worden. Bij
gezonde bloemdelen is het alleen mogelijk om het weefsel binnen te dringen als er vocht
aanwezig is. Dit is al het geval bij een relatieve luchtvochtigheid van boven de 9 0 % .
Behalve vocht is ook de temperatuur belangrijk voor het slagen van de infectie. De
sporen hebben bij een temperatuur van 20°C gedurende 6-8 uur een luchtvochtigheid
van 9 0 % nodig om succesvol een bloem te kunnen besmetten. Bij eenzelfde temperatuur hebben sporen gedurende 20 uur meer dan 9 5 % RV nodig om een blad binnen te
dringen. Kieming van de sporen is mogelijk bij een temperatuur tussen de 0 en 30°C.
De sporen dringen het plantenweefsel binnen door eerst de buitenzijde plaatselijk op te
lossen met enzymen en door mechanische druk (via een kiembuis) uit te oefenen. Vanuit
het schimmelweefsel (mycelium) ontstaan sporendragers die zich aan de uiteinden
vertakken. Hierop worden de grote massa's sporen geproduceerd. Deze stuiven bij de
geringste beweging in wolkjes uiteen. Verspreiding vindt plaats door de lucht en via
opspattend water. De verspreiding van sporen is uniform over de gehele kas. Sporen
van Botrytis zijn bijna altijd aanwezig in de kaslucht, soms weinig en andere keren veel.
Er zijn geen duidelijke patronen in het verloop van de hoeveelheid sporen te ontdekken.
De overlevingskans van de sporen neemt toe naarmate de RV hoger wordt en de instraling lager.
Maatregelen
Het verwijderen van aangetaste en afgevallen plantendelen is zeer belangrijk omdat
hiermee de infectiebronnen worden verwijderd. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren. Als
het materiaal al een poosje ligt kan het juist een verspreiding van sporen veroorzaken.
Dit geldt met name voor grondteelten. Het is daar niet goed mogelijk het materiaal op de
grond droog te houden en de schimmel zal zich ontwikkelen.
Het verlagen van de RV beneden de 9 0 % door stoken en luchten verkleint de kans op
infectie. Er zijn verschillende chemische mogelijkheden om de schimmel te bestrijden.
Er zijn grote verschillen in gevoeligheid voor pokken op de bloem in de naoogstfase
tussen de rassen. Er is een toetsmethode ontwikkeld om de gevoeligheid van een
bepaald ras te toetsen. De methode wordt ook toegepast in de referentietoets (8.3.3).
Aan de mogelijkheden voor een biologische bestrijding van Botrytis wordt gewerkt. Er
wordt met name gewerkt met schimmels met een antagonistische werking.
Instervingsziekten
Verschillende schimmels kunnen insterving van takken veroorzaken. In roos gaat het om
de schimmels Coniothyrium fuckelii (veroorzaker van stamkanker), Lasiodiplodia theobromae (veroorzaker van taksterfte) en grauwe schimmel (Botryotinia fuckeliana; syn.
Botrytis cinerea). Op het oog is veelal niet te bepalen om welke schimmel het gaat. Het
is dan raadzaam om door een expert te laten bepalen om welke ziekte het gaat. Voor
grauwe schimmel wordt verwezen naar het aparte gedeelte hiervoor over Botrytis.
Stamkanker (Coniothyrium fuckelii) (Foto 37)
Herkenning
De eerste symptomen zijn kleine geel tot rode plekjes op de bast die zich geleidelijk
uitbreiden. De vlekken beginnen in het midden lichtbruin te kleuren. Daar omheen kleurt
het weefsel donkerbruin. Aangetast oppervlakteweefsel droogt uit en krimpt. Soms
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gebeurt het dat de schors openbarst waarbij zeer veel zwarte sporenlichaampjes vrij
komen te liggen. Op aangetaste takken kunnen gele banden ontstaan, die later bruin
worden. Als door de kanker de stengel rondom ontschorst wordt, verwelken de takken
boven de kankerplek en sterven af. De ziekte kan alleen binnen komen via verwondingen. Stamkankers beginnen daarom gewoonlijk na de oogst op het uiteinde van een
afgesneden tak, waar een stompje is overgebleven. Daarnaast kan stamkanker ook
ontstaan op kleine verwondingen.
Levenswijze
De symptomen verschijnen in eerste instantie op de verbinding van onderstam en ent
onder warme en vochtige omstandigheden. De ontwikkeling van de schimmel zet zich
door in het dode hout als de planten in de kas gepoot worden. Met name wanneer de
planten in stress-situaties verkeren, kunnen ze gevoelig zijn voor de ziekte. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de bewaring van struiken en wanneer struiken net geplant zijn.
Maatregelen
Open wonden moeten voorkomen worden. Er moet zo dicht mogelijk boven de knoop
geoogst worden , zonder dat echter het oog beschadigd wordt, maar met achterlating
van een minimaal stompje. De stompjes sterven namelijk meestal op de eerste knoop af.
De kanker vestigt zich snel op het dode en afstervende weefsel. Wanneer dicht op de
knoop geoogst wordt zal de plant snel wondweefsel maken en zo de wond afdekken en
de infectie van kanker voorkomen.
Geïnfecteerde scheuten moeten op een knoop onder een zichtbare aantasting worden
afgeknipt. Het is belangrijk hierbij de plant zo weinig mogelijk verder te verwonden.
Gebruik daarom scherpe scharen.
Taksterfte (Lasiodiplodia theobromae) (Foto 38)
Herkenning
Zoals de Nederlandse naam van de aantasting al zegt, sterven de takken van de plant af.
Soms sterft de gehele plant af. Op de takken onstaan scherp begrensde, bruinverkleurende necrotische plekken. De necrose breidt zich uit. Hierdoor verwelken en vergelen
de bladeren en takken boven de plaats van aantasting. Op de necrotische plekken
kunnen zwarte stipjes zichtbaar worden. Dit zijn de vruchtlichamen van de schimmels.
Levenswijze en verspreiding
Taksterfte is een tropische schimmel die ook in het Middellandsezeegebied voorkomt. De
schimmel staat bekend als een zwakteparasiet. Met name gewassen die zwak zijn worden aangetast. De schimmel groeit via snijwonden van boven af de plant binnen en
groeit dan via één of meerdere vaatbundels omlaag. Hierdoor is het verklaarbaar dat men
takken met nog een groene en reeds afgestorven kant kan aantreffen. Boven de infectieplek aanwezige vertakkingen worden niet aangetast, maar verwelken omdat toch plotseling de toevoer van water en voeding is afgesneden.
De schimmel vormt zeer veel sporen en verspreid zich met de w i n d , water, grond en
insecten. De sporen (conidiën) zijn vier maanden kiemkrachtig en de schimmeldraden
(mycelium) zijn een jaar levensvatbaar. Alle bovengrondse en ondergrondse delen
kunnen worden aangetast. Warme omstandigheden zijn optimaal voor de groei van de
schimmel.
Maatregelen
Voorkom een aantasting door te zorgen voor een niet te hoge relatieve luchtvochtigheid
en teelttemperatuur. Probeer het gewas niet te zwak te laten groeien. Zorg voor een
actief gewas door de verdamping te stimuleren door gelijktijdig te stoken en vocht af te
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voeren door de op een kier geopende luchtramen. Bij een aantasting kan het helpen om
in een vroeg stadium aangetaste takken weg te knippen. Dit moet gebeuren voordat de
schimmel kan sporuleren.
Loodglans (Foto 39)
Loodglans (Chondrostereum purpureum) zorgt voor een zilverachtige verkleuring aan de
bovenzijde van het blad. De schimmel scheidt bepaalde stoffen af, waardoor de opperhuid los komt te liggen van het bladmoes. Door de andere lichtspiegeling krijgen de
bladeren de zilverachtige, vale kleur. Meestal is het verschijnsel eerst aan één scheut te
zien en later pas aan meerdere scheuten. De ziekte gaat door tot het moment dat de
gehele plant afsterft. Stengels die aangetast zijn kleuren gedeeltelijk donkerbruin en
sterven af. Op afgestorven hout ontstaan bruin/purperkleurige, korstvormige vruchtlichamen.
Levenswijze en verspreiding
De schimmel is een zogenaamde wondparasiet. De schimmel kan de gezonde plant
aantasten als er sporen in een open wond terechtkomen. Wonden ontstaan bijvoorbeeld
bij de oogst of bij gewaswerkzaamheden. Via de wond groeit de schimmel steeds verder
de plant in en kan zelfs tot de wortel doorgroeien.
Sporen zijn afkomstig van op afgestorven hout ontstane vruchtlichamen die een ernstige
besmettingsbron vormen. De sporen verspreiden zich via de lucht. De sporen kunnen
zowel van zieke rozenstruiken als van andere aangetaste gewassen afkomstig zijn.
Houtwallen of opgeslagen openhaardhout kunnen dus besmettingsbronnen zijn. Daarnaast zijn appel- en pruimenbomen, maar ook de els, wilg en populier goede waardplanten.
Een andere manier waarop verspreiding van de schimmel kan plaatsvinden, is via besmette onderstammen of enten. Omdat bij roos vaak stekken uit een teeltkas genomen
worden, is het van belang dat deze kassen vrij zijn van loodglans.
Maatregelen
De sporen worden via de lucht verspreid. Door oogsten en gewasverzorging vindt geen
verspreiding plaats, maar worden wel de wonden gemaakt die een invalspoort zijn voor
de schimmel. Het is belangrijk om de bronnen van sporevorming te vinden en deze af te
voeren. De verschillende bronnen kunnen zich echter zowel binnen als buiten de kas
bevinden.
Een plant kan mogelijk worden gered door een aangetaste scheut diep weg te knippen
en te vernietigen. Meestal is men echter al te laat. Het beste is echter om te voorkomen
dat vruchtlichamen in de kas ontstaan en daarom de aangetaste plant (inclusief de
wortel) te verwijderen. Chemische of biologische bestrijding van de schimmel is niet
mogelijk.
Roest (Foto 40)
Bij een aantasting door roest (Phragmidium mucronatum) zijn aan de onderzijde van het
blad en op de bladstelen en scheuten menie-rode sporenhoopjes waarneembaar. Op de
bovenzijde van de bladeren ontstaan op die plaatsen groen-gele ingezonken vlekken. Dit
zijn de sporenhoopjes die door de opperhuid heenbreken. Uiteindelijk worden de bladeren
helemaal geel. Ze verdrogen, verschrompelen en vallen af.
Levenswijze en bestrijding
Roest groeit onder de oppervlakte van het plantweefsel en neemt met zuigworteltjes
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voedsel uit de cellen op. Het zijn biotrofe parasieten (voeden zich op levend materiaal)
die hoofdzakelijk op de bladeren en stengels leven.
Onder gunstige omstandigheden worden sporen gevormd die voor een massale
verspreiding zorgen en slechts een korte levensduur kennen. De sporen worden via
water en wind verspreid en infecteren de bladeren via de huidmondjes. Voor infectie
door de schimmel is een niet onderbroken van 2-4 uur vocht nodig. Infectie kan dus
plaatsvinden wanneer condensatie optreedt en het blad daardoor voldoende lang nat
blijft. De optimale ontwikkelingstemperatuur van de schimmel is 18-21°C.
De schimmel kan rustsporen ontwikkelen die dikwandig zijn en de schimmel in staat
stellen te overleven in minder gunstige omstandigheden. De rustsporen blijven over in
afgevallen bladeren.
Maatregelen
De bestrijding van roest is moeilijk. Een aantasting van roest moet worden voorkomen.
Uitgangsmateriaal moet schoon zijn en aangetast materiaal in de teelt moet worden
verwijderd en vernietigd, inclusief het afgevallen blad. Bovendoor water geven moet
worden voorkomen en het gewas moet droog de nacht ingaan. Houd de luchtvochtigheid voldoende laag door stoken en luchten. Oppassen voor verspreiding via kleding,
handen en gereedschap.
Sterroetdauw (Foto 41 )
Sterroetdauw (Diplocarpon rosea) kan met name in buitenteelten van roos voor problemen zorgen. Op de bladeren vormen zich bruinzwarte vlekken, die een karakteristieke
rafelige rand hebben. Soms worden grote delen van het blad zwart gekleurd door
samenvloeien van de diverse vlekken. Rond de vlekken treedt vaak een geelverkleuring
op. De bladeren vallen vaak vroegtijdig af.
Ongeveer tien dagen na infectie worden er in het midden van de vlekken vruchtlichamen
gevormd. Deze zijn met de loep goed waarneembaar. Het zijn kleine, donkere blaartjes
met daarop grijsachtig slijm Ook de stengeldelen kunnen worden aangetast. Op de
stengel onstaan onregelmatige vlekken die eerst purperrood, later zwart en blaarachtig
zijn. De vlekken blijven klein en de takken sterven niet af. Bloembladeren kunnen rode
vlekken vertonen en enigszins misvormd worden.
Levenswijze en verspreiding
Uitgroeiende bladeren zijn het meest gevoelig voor infectie. Voor infectie moeten de
bladeren langere tijd, minstens zeven uur, nat blijven. De sporen moeten namelijk in het
water liggen voor een geslaagde infectie. Een hoge luchtvochtigheid alleen is niet voldoende. De temperatuur waarbij de schimmel zich kan ontwikkelen ligt tussen 15 en
27°C.
Ongeveer tien dagen na infectie worden de vruchtlichamen gevormd. Bij een lage luchtvochtigheid breken de vruchtlichamen door het oppervlakteweefsel van blad of stengel
en komen de sporen als een slijmerige massa naar buiten. De vorming van vruchtlichamen en sporen blijft voortdurend doorgaan, steeds aan de rand van de vlekken.
De sporen omgeven door het slijm, worden verspreid door opspattend water, via de
monddelen van stekend-zuigende insecten, door de mens (kleding, gereedschap) en door
afgevallen blad. Er bestaat een verschil in gevoeligheid tussen rassen voor sterroetdauw.
Maatregelen
Bij voorkeur minder gevoelige rassen aanplanten. Zorg dat het gewas droog blijft of snel
droogt na beregenen of bespuiting. Haal het afgevallen aangetaste blad weg en snoei
diep, want de schimmel overwintert in aangetaste delen.
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Valse meeldauw (Foto 42)
Valse meeldauw (het zwart), veroorzaakt door de schimmel Pseudoperonospora
sparsa,
kan vooral in het najaar een probleem zijn. De relatieve luchtvochtigheid is dan hoog en
dit activeert de schimmel. De schimmel kan alle rozenrassen aantasten, maar het
schadebeeld treedt niet bij alle rassen in even hevige mate op.
In het algemeen beperkt de aantasting zich tot de jonge plantendelen. De symptomen
komen voor op blaadjes, stengels, bloemsteel en kelk- en kroonblaadjes. Aangetaste
blaadjes krijgen paarsachtig-rode tot grauwzwarte vlekken, daarna vergeelt het hele
blad. Aan de onderkant van het blad verschijnt vuilwit schimmelpluis. Vrij snel daarna
valt het blad af. De eerste symptomen op het blad lijken vaak op die van verbranding
door gewasbeschermingsmiddelen. Ook op stengels en bloemstelen ontstaan bruin-rode
tot bruin-zwarte, langgerekte vlekken, variërend van enkele milimeters tot 2 cm of meer
van grootte.
Levenswijze en verspreiding
Valse meeldauwsporen kunnen alleen onder vochtige omstandigheden gedijen. De
sporen hebben een dun laagje water nodig om te kiemen en de plant binnen te dringen.
Binnendringen gaat via natuurlijke openingen zoals de huidmondjes. Een relatieve luchtvochtigheid (RV) van lager dan 8 5 % geeft een aanzienlijke vermindering van de infectie.
De optimale temperatuur voor sporevorming bij het zwart is 18°C. De sporen komen niet
tot ontwikkeling bij een temperatuur van 5°C of lager. De sporen gaan dood als de temperatuur 24 uur 27°C of meer is.
Het schimmelweefsel (mycelium) groeit, in tegenstelling tot de echte meeldauwschimmel, in het plantenweefsel en de sporendragers steken via de huidmondjes naar buiten.
Aan het einde van de sporendrager worden de sporen gemaakt die door luchtbeweging
of tijdens een beregening of bespuiting gemakkelijk loslaten en op een andere plaats
weer voor een infectie zorgen.
Behalve sporen die gedurende de teelt voor directe verspreiding zorgen, vormt de schimmel in het aangetaste weefsel ook dikwandige rustsporen die in de grond kunnen overwinteren. Na verrotting van het omringende plantenweefsel komen de sporen vrij en
kunnen zij voor een nieuwe infectie zorgen.
Maatregelen
Omdat de valse meeldauwschimmel veilig in de plant groeit, kunnen bepaalde chemische
middelen alleen voorkomen dat de schimmel zich uitbreidt naar andere planten. Aangetaste planten zijn niet te genezen en moeten geheel of gedeeltelijk worden verwijderd
en vernietigd.
Aantasting kan worden voorkomen door het liefst onderdoor water te geven. Laat het
gewas in ieder geval droog de nacht ingaan. Doe dit door te ventileren, luchten en/of
stoken, zeker in perioden met somber, vochtig weer.
Houd de luchtvochtigheid beneden de 8 5 % en voorkom grote temperatuurschommelingen die kunnen zorgen voor condensatie. Verwijder aangetaste delen (bladeren) en
stoom de grond in verband met achterblijvende rustsporen.
Verwelkingsziekte (Foto 43)
Door verwelkingsziekte (Verticillium albo-atrum) onstaat bladvergeling en bladval. Soms
verwelken de bladeren en plant overdag en komen ze 's nachts weer overeind. Bij een
hoge verdamping komen bladeren en takken niet meer op de oude vochtspanning en
blijven slap. Het verschijnsel kan voorkomen aan één of meerdere takken van de plant,
terwijl andere takken van de plant een normale groei vertonen. Het slapgaan of verwel192

ken kan zelfs aan één zijde van de tak voorkomen. Eén van de meest typerende kenmerken van de ziekte is een van bovenaf beginnende geelverkleuring van de takken, die
begrensd wordt door een paarse zone. De takken sterven van boven naar beneden af.
Levenswijze en verspreiding
Verticillium is een vaatparasiet. De schimmel dringt via de wortels de plant binnen en
verstopt de vaatbundels. Hierdoor krijgt de plant watergebrek en verwelkt. De schimmel
scheidt ook voor de plant giftige stoffen af, waardoor versnelde afsterving plaatsvindt.
Een plant kan al lange tijd zijn aangetast zonder dat de symptomen zichtbaar zijn. Pas
wanneer meerdere houtvaten verstopt zijn, krijgt de plant problemen met de watervoorziening. Een stek, genomen van een besmette plant, neemt de besmetting met zich mee
en zal later de symptomen tonen. Verspreiding vindt verder plaats via sporen. De sporen
worden via besmette gronddeeltjes en via water verspreid. Daarnaast kunnen de sporen
met stof, via de wind, worden verspreid. Ook via schoeisel kan de spore naar een
andere plaats gebracht worden. Er vindt geen verspreiding plaats via de gewasverzorging. In de grond maakt de schimmel zogenaamde Sclerotien (rustsporen) die jarenlang
kunnen overleven. Een periode van 10-20 jaar overleven is mogelijk. Er is een verschil in
gevoeligheid voor Verticillium tussen onderstammen. R. Manetti is minder gevoelig maar
wordt, zeker in Nederland, niet gebruikt als onderstam.
Maatregelen
Een chemische bestrijding van Verticillium is niet mogelijk. Diep stomen (liefst met
onderdruk) kan in een grondteelt de infectiedruk verlagen. Er zullen echter altijd infectiehaarden in de grond achterblijven. En substraatteelt is niet altijd de oplossing. De
besmetting kan ook via het plantmateriaal of vanuit de besmette ondergrond via stof- en
gronddeeltjes in het substraat komen. Voorkomen van de ziekte is dus van groot belang.
Bij het overschakelen op substraat moeten de verwarmingsbuizen, kasopstanden etc.
ontsmet worden. Gebruik daarna schoon uitgangsmateriaal. Plaats ontsmettingsbakken
bij de kasafdelingen, om verspreiding door schoeisel tegen te gaan. Aangetaste planten
moeten worden verwijderd en mogen onder geen beding worden versnipperd en in de
grond worden ondergewerkt. De schimmel zit namelijk in de stengel en deze is moeilijk
te stomen.
Wortelrot
Bij de teelt van rozen in de vollegrond en substraatteelten los van de ondergrond komen
diverse problemen voor met schimmels, die wortel- en voetrot veroorzaken. Het gaat
met name om de schimmels Cylindrocarpon destructans, Cylindrocladium scoparium,
Gnomonia radicicola, Phytophthora sp. en Pythium sp. Voor de Phhytophthora-soort die
voor problemen in de substraatteelt zorgt, is nog geen officiële naam aanwezig. Van
deze Phytophthora-soort zijn evenals van Gnomonia radicicola geen problemen bekend
bij rozen in de vollegrond. Onderzoek heeft aangetoond dat rozen geteeld in grond wel
door beide schimmels kunnen worden aangetast. Dit geldt ook voor de overige drie
genoemde schimmels. Tot nu toe lijken de problemen in de vollegrond mee te vallen,
terwijl ze bij de substraatteelten los van de ondergrond de laatste tien jaar steeds sterker
tot uiting zijn gekomen. De redenen voor dit verschil zijn dat rozen in substraten in een
veel natter milieu worden geteeld dan in de vollegrond en dat de worteltemperatuur in de
substraatteelt hoger is. Bovendien zijn in de substraatteelten de schommelingen in de
teeltomstandigheden groter en is er sprake van een verhoogd risico op verspreiding van
wortelziekten.
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Herkenning
In het algemeen leidt een aantasting van de wortels bovengronds tot diverse symptomen. Dit kunnen onder andere zijn: groeiremming, gebreksverschijnselen, bladvergeling en -verbruining, bladval, meer loosvorming, kortere en dunnere bloemstelen met
kleinere bladeren en knoppen. Op warme dagen moet rekening gehouden worden met
verwelkingsverschijnselen. Soms treedt afsterving op. Dit geldt met name voor aantasting van Cylindrocladium scoparium. Aangetaste wortels zijn gedeeltelijk of geheel verrot
en bruin tot bruinzwart van kleur. Bij aantasting door de zwakteparasiet Pythium is de
opperhuid van de wortels makkelijk af te stropen. Omdat een aantasting door Pythium
meestal voorafgegaan wordt door een aantasting door één van de andere bodemschimmels is verder diagnostisch onderzoek nodig. Op het oog is aan de boven- en
ondergrondse symptomen niet te zien welke andere schimmel(s) in het spel zijn. Wortelaaltjes kunnen namelijk ook bijna dezelfde symptomen geven.
Levenswijze en verspreiding
De verspreiding van bodemschimmels vindt voornamelijk plaats via aangetast plantmateriaal en besmet water en grond. Bassin- en oppervlaktewater moeten als besmet
worden beschouwd. Verspreiding in de drainrichting treedt bij alle schimels op. Ook via
recirculatiewater is verspreiding mogelijk. Behalve via besmette handen en gereedschap
kunnen ook huisdieren schimmels verspreiden.
Cylindrocarpon destructans
Dit is een algemeen voorkomende zwakteparasiet, die in een aantal gewassen waaronder roos, als ziekteverwekker kan optreden. Dit gebeurt met name als het gewas
onder stress-omstandigheden verkeert. Vochtige omstandigheden bevorderen een
aantasting. De optimale groeitemperatuur van de bodemschimmel is 20-21°C.
Cylindrocladium scoparium (Foto 44)
Deze algemeen voorkomende schimmel kan bij zeer veel gewassen problemen
veroorzaken. Naast wortelrot treedt ook voetrot op en soms zelfs bladvlekken. Bij
voetrot vertoont het gedeelte van de plantvoet dat zich in het substraat bevindt
scheuren en wordt donkerbruin tot zwart van kleur. Het plantweefsel onder de bast rot
w e g . Om te overleven maakt de plant soms net boven de aangetaste plek nieuw weefsel
met wortels, maar meestal sterft de plant. Voor het ontstaan van bladvlekken zijn
vochtige omstandigheden nodig, vandaar dat de vermeerderingsfase een kwetsbare
periode is. De optimale temperatuur voor de schimmelgroei is 25-30°C. De verspreiding
van de sporen kan behalve via bovengrondse wegen ook door de lucht plaatsvinden. De
schimmel kan ook overlevingsvormen maken. Deze kunnen lage temperaturen gedurende
enige weken overleven en blijven in de grond gedurende enige jaren kiemkrachtig.
Gnomonia radicicola (Foto 45)
Voor zover bekend tast deze bodemschimmel alleen rozen aan. Problemen treden
voornamelijk op bij gewassen op eigen wortel en doen zich tot nu toe alleen voor in
substraatteelten. Naarmate het gewas ouder is en meer groeikracht vertoont, zal een
ondergrondse aantasting bovengronds minder of zelfs helemaal geen symptomen te zien
geven. Ook kunnen de bovengrondse symptomen weer geheel verdwijnen. Niettemin
kan de bloemproductie dan toch enkele tientallen procenten lager uitvallen. Laat daarom
bij tegenvallende producties de wortels onderzoeken. De schimmel heeft een optimale
groeitemperatuur van 21-23°C. Over het algemeen kan worden gesteld dat vanaf een
half jaar na planten de symptomen zichtbaar kunnen worden.
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Phytophthora sp.
Deze nog niet op naam gebrachte schimmel is in staat goed groeiende gewassen aan te
tasten. Voor zover bekend tast deze schimmel alleen rozen aan en komen de problemen
alleen voor in de substraatteelten. Omdat de aantasting beperkt blijft tot de wortels is
herstel mogelijk. In proeven met rozen in steenwol verdwenen de bovengrondse symptomen geleidelijk na drie tot vier maanden na planten op besmette matten. Vooral in een
pas aangeplant gewas zijn duidelijke bovengrondse symptomen mogelijk. De schimmel
verspreidt zich via zoösporen, waarvoor vocht nodig is. Naarmate het substraat natter
is, ontstaat er meer wortelrot en is de kans op herstel geringer. De optimale temperatuur
voor de schimmelgroei is 25-27°C.
Pythium sp.
Pythium-soorten zijn algemeen voorkomende, vochtminnende bodemschimmels die als
zwakteparasieten bekend staan. Ongunstige teeltomstandigheden kunnen er toe leiden
dat Pythium toeslaat. De optimale temperatuur voor aantasting ligt rond de 20°C. De
schimmel verspreidt zich via zoösporen. Deze sporen kunnen zich in het water voortbewegen en zich op plantmateriaal vastzetten. Na enige tijd kunnen de sporen kiemen
en nieuwe planten infecteren.
Maa tregelen
Een schone start is een eerste vereiste. Gebruik ziektevrij plantmateriaal, grond,
substraat, gietwater (bassin-, oppervlakte- en recirculatiewater), teeltsysteem en
kasopstanden. De effectiviteit van het ontsmetten van een teeltsysteem (goten, bakken,
druppelaars en leidingen) wordt verbeterd naarmate alle wortelresten, algen en overige
organische bestanddelen beter zijn verwijderd. Zorg voor een goed doorlatende ontsmette grond. Pas op voor het in de kas brengen van met ziektekiemen besmette gronddeeltjes via grondbewerkingsapparatuur, gereedschap, handen en schoeisel. Plaats bij de
ingang van de kas een afsluitbare ontsmettingsbak. Houd huisdieren zoals honden en
katten buiten de kas.
Voor het ontsmetten van water tegen alle bodemschimmels komen in aanmerking:
verhitting, UV, ozon en waterstofperoxide. Langzame zand- en lavafiltratie zijn alleen
geschikt tegen Phytophthora en Pythium.
Bij overschakelen op substraat moet het teeltsysteem op een ziektevrije ondergrond worden aangelegd. Afdekken van de grond alleen is soms niet voldoende. Eerst moet een
bovenlaag van ongeveer 10 cmworden ontsmet. Zorg voor optimale groeiomstandigheden voor het gewas. Bij een aantasting moet eerst de oorzaak worden vastgesteld,
waarna de bestrijding kan worden uitgevoerd. Gebruik de middelen die worden geadviseerd.

9.6 VIRUSZIEKTEN (Foto 46)
In kasrozen vormen virusziekten in Nederland nauwelijks een probleem omdat ze zelden
worden waargenomen. Voor de volledigheid worden twee virusziekten beschreven,
namelijk mozaïek en stippig nerfmozaïek.
Mozaïek
Mozaïek wordt veroorzaakt door het necrotisch kringvlekkenvirus van Prunus. In de
bladeren komt zogenaamd figuurbond voor.
Besmetting vindt plaats door vegetatief vermeerderde onderstammen (Rosa indica major
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en Rosa manettii) of besmet vermeerderingshout. Gebruik alleen virusvrij zethout en
poot alleen gezonde planten uit.
Stippig nerfmozaïek
Op de bladeren komt chlorotische stippigheid of soms vlekkerigheid voor. De plant blijft
achter in groei. De symptomen treden pleksgewijs op. Stippig nerfmozaïek wordt overgebracht door het vrijlevende wortelaaltje Xiphinema diversicaudatum. Bij teeltwisseling
moet de grond ontsmet worden.

9.7 BIOLOGISCHE EN GEÏNTEGREERDE BESTRIJDING
Bij biologische bestrijding worden ziekten en plagen met behulp van natuurlijke vijanden
en natuurlijke bestrijdingsmiddelen bestreden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van
predatoren, parasieten en micro-organismen. Een totale biologische bestrijding in de
hedendaagse rozenteelt lijkt een moeizame w e g . Voor de beste werking van de
natuurlijke bestrijders is het eigenlijk noodzakelijk dat ramen afgezet worden met gaas en
dat luchtbevochtiging wordt aangelegd. Vanwege het kostenaspect van voorgenoemde
maatregelen en de hoge infectiedruk in Nederland is nauwelijks enig areaal te vinden met
een totaal biologische bestrijding. Biologische vijanden van de verschillende plagen zijn
in de voorgaande paragrafen bij de betreffende ziekte of plaag vermeld.
Bij geïntegreerde bestrijding maakt de teler gebruik van alle gewasbeschermingstechnieken en strategieën waarbij de chemische bestrijding op de laatste plaats komt.
Geleide bestrijding, cultuur- en bedrijfshygiënische maatregelen, mechanische en
biologische bestrijding en ter correctie chemische bestrijding, zijn onderdelen van de
geïntegreerde bestrijding. Op verschillende kwekerijen wordt onder begeleiding van
toeleveranciers, voorlichters en onderzoek praktijkervaring opgedaan met geïntegreerde
bestrijding. Vooralsnog zijn de vorderingen positief.
Bij geleide bestrijding wordt vastgesteld wat het juiste moment van ingrijpen is in de
ontwikkeling van een plaag of ziekte. Eigenlijk is het dus geen techniek, maar een
methode. Het juiste moment van ingrijpen is het punt dat de kosten van de schade aan
het gewas, de kosten van een bestrijding zouden overstijgen. Dit moment van ingrijpen
wordt ook wel de schadedrempel genoemd. Met behulp van geleide bestrijding kan aanzienlijk op de hoeveelheid chemische middelen bespaard worden.
Bij het toepassen van geïntegreerde bestrijding moet de teler aandacht hebben voor de
volgende punten:
Scouten
Waarnemen, ook wel scouten genoemd, is een belangrijk hulpmiddel bij zowel de
biologische als geïntegreerde bestrijding. De waarnemingen gebeuren bij voorkeur op
vaste plaatsen op een vast tijdstip. Ziekten en plagen moeten herkend worden door de
scout en hij of zij moet ook kunnen beoordelen hoe de ziekte of plaag zich ontwikkelt of
verspreidt. Daarnaast wordt bij het scouten gekeken of de nuttige organismen hun werk
doen, of wat het resultaat is van voorgaande bestrijdingen. Op basis van de waarnemingen kan besloten worden tot een strategie voor de verdere bestrijding. Wanneer
chemisch ingegrepen moet worden, moet de teler en/of scout weten welke middelen hij
kan gebruiken zonder dat het middel een negatieve reactie geeft op de werking van de
nuttige organismen.
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Cultuurmaa tregel en
Teeltmaatregelen met een gewasbeschermend/plaagbestrijdend effect noemen we
cultuurmaatregelen. Het gebruik van resistente en tolerante rassen is een goed
voorbeeld. Er zijn nog weinig rozenrassen met een resistentie tegen een bepaalde plaag.
Duidelijk is wel dat er verschillen zijn in tolerantie voor bepaalde ziekten en plagen.
Voorbeelden zijn de rasverschillen in gevoeligheid voor meeldauw, Botrytis en witte
vlieg. Als de teler zorgt voor een goed groeiend gewas, dan zullen de problemen vaak
ook minder zijn. Probeer grote temperatuurschommelingen te voorkomen, zodat het
gewas niet nat slaat en schimmels geen kans krijgen. Geef niet te veel water.
Wortelschimmels voelen zich dan ook niet optimaal.
Bedrijfshygiënische maatregelen
Maatregelen die infectiebronnen uitschakelen en de verspreiding van ziekten en plagen
voorkomen, worden bedrijfshygiënische maatregelen genoemd. Verwijder gewasresten
waarop bijvoorbeeld Botrytis zich kan handhaven. Verwijder onkruid waarop ziekten en
plagen kunnen overblijven. Maak gereedschappen regelmatig schoon zodat verspreiding
van ziekten en plagen wordt voorkomen. Begin de teelt altijd schoon en ga uit van
schoon uitgangsmateriaal dat bij voorkeur gekeurd is en voorzien van een certificaat
door de NAKB. Mocht het materiaal niet voldoen aan de eisen die bij het certificaat
horen dan kan hierop worden gereageerd.
Mechanische
bestrijding
Bij mechanische bestrijding worden ziekten en plagen bestreden met mechanische
hulpmiddelen. Insecten kunnen geweerd worden met insectengaas in de luchtramen. De
grond of substraat kan worden afgedekt. Met vanglampen en vangplaten kunnen
gevleugelde insecten worden weggevangen. Aangetaste planten en plantendelen kunnen
worden verwijderd. Stop ze ter plekke in een zak en voer ze af. Een voorbeeld is een
plaatselijke aantasting van luis. Knip enige takken die onder de luis zitten weg voordat
de gevleugelde exemplaren zich verpreiden in de kas.
Biologische bestrijding
Het inzetten van nuttige organismen (natuurlijke vijanden) tegen ziekten en plagen wordt
biologische bestrijding genoemd. Voorbeelden van mogelijke biologische bestrijders zijn
in de voorgaande paragrafen direct bij de plaag genoemd. Duidelijk is dat de voorschriften van de leverancier voor manier van inzetten en omstandigheden bij het inzetten
gevolgd moeten worden. Probeer de werking van de biologische bestrijder te volgen.
Wanneer alsnog chemisch ingegrepen moet worden moet zoveel mogelijk gebruik
worden gemaakt van natuurlijke stoffen met een selectief bestrijdend effect waarbij de
biologische bestrijding zoveel mogelijk in stand blijft.
Chemische bestrijding
Chemische bestrijding moet in de geïntegreerde bestrijding alleen ter correctie worden
ingezet. Wanneer chemisch ingrijpen noodzakelijk is, moet zoveel mogelijk worden gekozen voor selectieve middelen. De middelen hebben bij voorkeur ook een korte nawerking. Al snel na de toepassing kunnen dan weer natuurlijke vijanden worden ingezet.

9.8 FYSIOGENE AFWIJKINGEN
Fysiogene afwijkingen zijn groeistoornissen. Verstoring van de waterhuishouding is
hiervan vaak de oorzaak. Klimaatfactoren hebben, in combinatie met de toevoer van
bepaalde voedingselementen, een belangrijke rol bij het onstaan van de problemen.
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9.8.1

Platknoppen (Foto 47)

Platknoppen of 'bullheads' zijn bloemknoppen met een afwijkende lengte/breedte
verhouding. Dit wordt veroorzaakt door een toegenomen aantal kroonbladeren welke
smal en stomp van vorm zijn. De sierwaarde van de bloemen neemt af omdat de
bloemen veelal niet goed open komen.
Andere kenmerken van de platknop zijn met het blote oog minder goed zichtbaar. Bij
normale bloemen is er een niet-functioneel honingbakje tussen de meeldraden en het
stamperhokje. Dit honingbakje is niet aanwezig bij platknoppen. Tijdens de differentiatie
van de vruchtbladen (carpellen) zal bij een normale bloem een instulping van de
bloembodem worden gevormd, terwijl bij de misvormde platknoppen de bloembodem
plat blijft. Er is discussie over de platte vorm van de bloem die veroorzaakt kan zijn door
de volgende factoren:
1. Door de ontwikkeling van het grote aantal kroonbladeren zorgen de binnenste
kroonbladeren er voor dat de buitenste niet normaal kunnen openkomen;
2. Door de abnormale vergroting van de bloembodem;
3. Door een combinatie van de punten 1 en 2.
Het is onduidelijk of de definiëring platknop ook geldt voor de zogenaamde 'graskop' die
wordt aangetroffen bij Motrea. Hier treft men groene blaadjes aan in het hart van de
bloemknop. Ook de situatie waarbij uit de bloemknop een steel met nieuwe bloeiwijze
ontstaat zal nader moeten worden bestudeerd.
Oorzaken vorming

platknoppen

Temperatuur
Lage temperaturen doen het aantal kroonbladeren toenemen, waardoor meer platknoppen ontstaan. Een lage temperatuur tijdens de differentiatie van de kroonbladeren
moet daarom worden voorkomen. Bij verschillende onderzoeken die gedaan zijn, noemde
men een temperatuur van 1 2-15°C te laag. Een constante hogere temperatuur (20-24°C)
doet het aantal platknoppen afnemen.
Van de temperatuur is bekend dat het behalve het aantal kroonbladeren ook het aantal
meeldraden kan beïnvloeden. Deze beïnvloeding kan echter ook voorkomen terwijl er
geen platknoppen ontstaan.
Onderzoek gedaan bij het ras Motrea stelt dat juist een hoge temperatuur tijdens de
blad- en bloemaanleg van de rozenscheut de vorming van platknoppen bevordert.
Tijdens de strekkingsfase van de stengel en de bloemrealisatie bevordert een lage
temperatuur de vorming van platknoppen. Uit het onderzoek bleek dat schommelingen in
de dag- en nachttemperatuur een hoger percentage platknoppen gaven. Een hogere
(dag- en) nachttemperatuur resulteert in een snellere ontwikkeling in alle sneden, dan
een lagere temperatuur. De kwaliteit van het product mag echter niet uit het oog worden
verloren daar de steelstevigheid afneemt bij een hogere temperatuur.
Snoeien
De wijze van snoeien heeft in combinatie met een lage temperatuur daarna, een duidelijke invloed op de vorming van platknoppen. In de onderzoeken die tot nu toe zijn
gedaan kwam naar voren dat diep terugsnoeien de platknopvorming bevordert. Een
preciese omschrijving hoever teruggesnoeid is, wordt veelal niet gegeven. Slechts
éénmaal wordt er melding gemaakt dat er teruggesnoeid is op drie slapende ogen.
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Cultivars
De meest duidelijke oorzaak lijkt wel de cultivarkeuze; platknoppen komen bij bepaalde
cultivars voor. Er zijn grote cultivarverschillen wat betreft de vorming van platknoppen
en loosvorming. Het is dus duidelijk dat de afwijkingen genetisch worden bepaald. Theehybriden zijn gevoeliger voor ongunstige temperaturen, licht en snoei-methoden dan
Floribunda-typen. Bij onderzoek in Noorwegen teelde men zes verschillende cultivars. De
platknopvorming bij Baccara, Garnette, Zorina en Carol waren terug te voeren op de lage
temperatuur. De andere cultivars (Dr. A . J . Verhage, Super Star en Fire King) waren
hiervoor ongevoelig. Baccara was het meest gevoelig, wat betekent dat er in het
geslacht roos een genetische invloed moet zijn voor de gevoeligheid voor platknoppen.
Onderstammen
Aan de invloed van onderstammen op de ontwikkeling van platknoppen is nog weinig
onderzoek gedaan. Alleen in Nederland kwam men tot de conclusie dat het gebruik van
onderstammen bij Baccara geteeld onder dezelfde groeiomstandigheden, leidde tot
verschillen in het aantal gevormde platknoppen.

9.8.2

Zwarte bloemranden

Bij een aantal cultivars kunnen vrij plotseling zwarte, bruine of 'blauwe' randen aan de
bloemblaadjes verschijnen. Meestal is een eerste aanzet al te zien vlak voor het snijden,
maar vaker verschijnt het probleem pas na de oogst. Tijdens het vaasleven kunnen deze
randjes de sierwaarde van de roos volledig teniet doen. Oriënterend onderzoek heeft
geen uitsluitsel kunnen geven over de oorzaak. Microscopisch onderzoek heeft aangetoond dat de binnenste cellagen van het bloemblad doodgaan. Niet duidelijk is,
waarom en hoe dat gebeurt. Wel duidelijk is het, dat het probleem vooral bij rode
cultivars optreedt. Vaak begint het in het late voorjaar, wanneer snelle overgangen van
matige temperaturen en relatief lage lichtintensiteit naar helder en warm weer plaatsvinden in combinatie met een koele nacht. Het probleem treedt zowel in steenwolteelt
als in de volle grond op.
In de Verenigde Staten toonde men een verband aan met Calcium-gebrek. De door de
Amerikanen gebruikte Calcium-waarde in het substraat zorgt echter ook voor gebreksverschijnselen van Calcium in het blad. Dit is in Nederland ook aangetoond. Ook hier
werden bij een lage Calcium-waarde meer problemen geconstateerd. De periode van het
jaar (perioden met hogere instraling geven meer problemen) bleek echter een minstens
net zo'n grote factor te kunnen zijn.
Het enige advies dat voor dit probleem kan worden gegeven is, een dunne laag krijt
aanbrengen of te schermen wanneer men een voor zwarte randen gevoelige cultivar
teelt, en er sterke weerswisselingen worden verwacht. Daarnaast lijken grote verschillen
tussen de dag- en nachttemperatuur te moeten worden voorkomen.

9.8.3

Bruine bloemen

Bij een aantal rode cultivars treden voornamelijk in de winter verkleuringen op van de
buitenste bloemblaadjes. Aanvankelijk is er een bruine 'blos' op de knop te zien, niet te
verwarren met een zwarte zweem, die wel vaker op rode knoppen zichtbaar is, maar die
tijdens het vaasleven geen problemen oplevert. De bruinverkleuring echter gaat verder
tijdens het vaasleven. Knoppen komen niet of slecht open, en de bloemen verkleuren
naar bruin of zwart, leidend tot totaal verlies van sierwaarde. Een kort onderzoek heeft
aangetoond dat lage lichtintensiteiten tijdens de winter het probleem verergeren. Ook
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wordt er in knoppen met problemen een lager suiker- en zetmeelgehalte gemeten dan in
knoppen zonder bruinverkleuring. Op microscopisch niveau is te zien dat in het begin
vooral de buitenste cellagen aangetast zijn (met name de onder-epidermis), hetgeen
aantoont dat dit probleem wezenlijk verschilt van het randjes-probleem, beschreven in
9.8.2. Een fysiologische verklaring voor het probleem is niet te geven, dus het is niet
duidelijk hoe een totale vermijding van het probleem door middel van teeltmaatregelen is
te bereiken.

9.8.4

Petal-blackening

Er zijn enkele rode cultivars die met name in het voorjaar een zwart zweem vertonen aan
de buitenzijde van de knop. Vooral na enkele dagen met hoge instraling is het probleem
sterker aanwezig. Ook de gebieden met meer zon zoals de teeltgebieden in Afrika, India
en Zuid- en Midden-Amerika hebben meer problemen. Uiteindelijk geeft deze verkleuring
geen duidelijke schade, maar verlaagt het wel de sierwaarde. Een verhoogde gevoeligheid voor UV-licht lijkt de oorzaak. Kassen met als bedekking stegdoppel (acrylaat en
poly-ethyleen) geven meer problemen, omdat er meer UV-licht wordt doorgelaten.
Schermen en krijten zijn een remedie die echter ook de hoeveelheid licht zullen beperken, wat een negatieve invloed op de productie heeft.

9.8.5

Vochtblaadjes (Foto 48)

Bij roos is de oorzaak van de vochtblaadjes niet altijd duidelijk. De vochtblaadjes lijken
vooral een gevolg te zijn van grote klimaatwisselingen in voor- en najaar. Door (te) laat
luchten ontstaat verbranding van de jonge blaadjes in de groeitoppen. Omdat de
verbranding zich aan de rand van de blaadjes voordoet en deze dode cellen later niet
meer meegroeien, krijgen de blaadjes vaak een bol en rond uiterlijk. Er is een verschil in
gevoeligheid per cultivar voor het optreden van vochtblaadjes.
Onvoldoende calcium-aanvoer zou ook een oorzaak kunnen zijn van het optreden van de
vochtblaadjes. Door het lage niveau ontstaan zwakke celmembranen die niet in staat zijn
grote schommelingen in turgor (celspanning) en verdamping op te vangen. Dit leidt tot
het afsterven van cellen.
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10.

KWALITEITSZORGSYSTEMEN

Kwaliteitszorg richt zich op het beheersen en optimaliseren van de totale bedrijfsvoering.
Dit omvat alle bedrijfsprocessen, van inkoop en/of productie van uitgangsmateriaal tot
en met de afzet van het eindproduct. Invoering van kwaliteitszorg op een bedrijf kan
leiden tot aantoonbare interne voordelen. Goed zicht op het totale bedrijfsgebeuren,
zowel kwalitatief als kwantitatief vergroten de motivatie bij werknemers, uniformiteit
van het werk en besparen daarmee kosten. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden duidelijk (Tabel 50).

Tabel 50 -

ScSchema van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB-schema)

+ = hoofdaverantwoordelijk
0
X

u

= adviesbevoegd (bij betrokken)
= verantwoordelijk indien hoofdverantwoordelijke niet aanwezig (vervanger)
= uitvoerend

Medewerkers

Kees

Piet

Wim

Maria

+

ox
ox

Els

Taken
Gewasbescherming
Waarnemen
Inzet biologische bestrijders
Spuiten
Controle
Registratie

0

+

Oogsten
Arbeidsplanning oogst
Controle oogst

+

Sorteren

X

ox

+

+
+

X
X

+
+

Kwaliteitszorg kan, in de markt, een middel zijn om garanties te geven in de keten over
het product (bijvoorbeeld gewicht, lengte) en productiewijze (bijvoorbeeld milieuvriendelijk geteeld, aantal takken per bos). Met kwaliteitszorg kan flexibeler worden ingespeeld
op wisselende wensen vanuit de markt. Door een betere controle wordt het beter mogelijk te werken aan een constante, uniforme kwaliteit en daar garanties voor te geven.
Een ingevoerd zorgsysteem vergroot de betrouwbaarheid van de leverancier (tuinder).
Vanuit de markt wordt positief gereageerd op de ontwikkeling van zorgsystemen.
Het is voor de continuïteit van tuinbouwbedrijven essentieel geworden om actief in te
spelen op de ontwikkelingen van de markt. Om aan een specifieke (markt)vraag te
kunnen voldoen worden, zowel in de sierteeltsector als in de groenteteelt, producentengroepen gevormd. Voor telersverenigingen is kwaliteitszorg (of combizorg) een middel
om verenigingsdoelstellingen te ondersteunen en extra garanties te geven, zowel naar
de markt als tussen leden onderling. Onderling gemaakte afspraken over bijvoorbeeld
teeltregelement en kwaliteitsbeleid worden dan een onderdeel van het zorgsysteem. In
Figuur 24 een voorbeeld van het beheer van het kwaliteitssysteem onderhoud, klachtenbehandeling/verbeterprocessen.
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Figuur 24 -

Voorbeeld vanbeheer vanhet kwaliteitssysteem onderhoud, klachtenbehandeling/verbeterprocessen
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1
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I
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en bijsturen
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Eindeprocedure
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Verpakken enop
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Project Combizorg Roos
PBÜ/AKG, 15-1007

Indien geen bosmachine, beschrijf andere wijze vanbossen en verpakken
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In het combizorgsysteem wordt niet alleen aandacht besteed aan de kwaliteit van het
productieproces en het product, maar ook aan optimalisering van de arbeidsomstandigheden (Arbo) en de zorg voor het milieu. Het beheersen en vastleggen van bedrijfsprocessen leidt tot het maken van afspraken, het nakomen van afspraken en het aantonen
dat afspraken zijn nagekomen. Hierbij wordt gestreefd naar een continu verbeterproces.
In een zorgsysteem wordt op een bedrijfseigen wijze invulling gegeven aan:
- afspraken over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
- afspraken over werkwijze: wat moet op welke wijze (hoe) door wie en wanneer
worden uitgevoerd.
Het opzetten van een kwaliteits- of combizorgsysteem is een gefaseerd proces. Stapsgewijs worden bedrijfsprocessen geanalyseerd en geoptimaliseerd. Dit alles vaak onder
leiding van getrainde externe adviseurs. Betrokkenheid van alle mensen binnen het
bedrijf is hierbij zeer belangrijk. In een project worden verschillende activiteiten uitgevoerd zoals: starttrainingen voor deelnemende kwekers en hun medewerkers, een
zogenaamde nulmeting, individuele begeleiding en groepsbijeenkomsten.
De ontwikkeling van de systemen is onder andere gebaseerd op de internationale standaardnorm voor kwaliteit, ISO-9002. Een volledig ingevoerd systeem kan uiteindelijk
leiden tot de mogelijkheid om als bedrijf en/of vereniging over te gaan tot certificatie.
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11.

BIOLOGISCHE TEELT

Consumenten vragen naar een product dat op een verantwoorde milieuvriendelijke
manier geteeld is. De biologische teelt kan hierop een antwoord zijn. De biologische teelt
voert verder dan alleen een biologische bestrijding (zie 9.7) van ziekten en plagen. De
Nederlandse overheid stimuleert de overgang naar de biologische teelt.
Onder biologische teelt wordt verstaan een teelt, waarbij middels een opgebouwd
biologisch evenwicht in de bodem, de gevoeligheid voor ziekten en plagen zodanig
wordt beperkt, dat chemische bestrijding overbodig is geworden. Het evenwicht in de
bodem wordt bereikt door een uitgebalanceerde organische bemesting, welke te zamen
met een rijk aëroob micro-leven kan zorgen voor een hoge productie van hoge kwaliteit.
Het gebruik van zowel chemische bestrijdingsmiddelen als kunstmest is bij deze teeltwijze verboden.
Naast de biologische teelt wordt in de gangbare tuinbouw vaak over geïntegreerde teelt
gesproken. In tegenstelling tot de biologische teelt, legt de geïntegreerde teelt zichzelf
minder beperkingen op. Er wordt daarbij uitgegaan van de technische mogelijkheden
(bijvoorbeeld door gebruik van kunststoffen en plastics voor substraatmaterialen) om de
bedrijfvoering economisch zo optimaal mogelijk uit te voeren. De biologische teelt vraagt
verschillende aanpassingen van een kweker voordat hij kan voldoen aan de normering
voor keurmerk van het biologisch product.

11.1

OVERSCHAKELEN NAAR BIOLOGISCHE TEELT

Om over te schakelen naar een biologische teelt kunnen enkele algemene maatregelen
worden genomen, gericht op behoud of verhoging van de bodemvruchtbaarheid en de
biologische activiteit van de bodem. De teelt in een inert substraat is namelijk niet toegestaan in de biologische teelt. Enkele algemene maatregelen zijn:
1. De teelt van vlinderbloemigen, groenbemesters of diepwortelende gewassen als
zogenaamde voorteelt;
2. Het in de bodem inwerken van al dan niet gecomposteerd organisch materiaal dat
afkomstig is van biologische bedrijven;
3. Bestrijding van parasieten, ziekten en onkruiden door een combinatie van maatregelen, zoals: keuze voor geschikte rassen, een passend vruchtwisselingsschema,
inzetten van natuurlijke vijanden van parasieten en (mechanische) onkruidbestrijding;
4. Toepassing van biologische middelen, volgens de EG-verordening ' Biologische
producten';
5. Uitsluitend gebruik van uitgangsmateriaal dat biologisch geteeld is.
In Nederland vindt de biologische teelt van rozen nog slechts op een zeer beperkt areaal
plaats.
De EG-richtlijnen voor de biologische landbouw geven aan dat in het algemeen de
omschakelingsperiode van gangbare rozenteelt naar biologische rozenteelt twee jaar is,
dat wil zeggen; twee jaar na de start van de biologische teelt mag het product met het
EKO-keur worden verhandeld. Het EKO-keur is een keurmerk dat door de Nederlandse
controle-instelling SKAL wordt afgegeven als de teeltwijze voldoet aan de richtlijnen van
de biologische teelt.
Voor de bloementeelt (kortdurende teelt) kan de omschakelingsperiode in principe
worden verkort tot een half tot één jaar. Uiteendelijk bepaalt SKAL vanaf welk moment
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het product als 'biologisch geteeld' verhandeld mag worden. In de tussenliggende
periode mag het product worden verhandeld als afkomstig van een bedrijf in omschakeling. Als vroegtijdig begonnen wordt met organische bemesting, het scouten op plagen
(zie 9.7) en het eventueel inzetten van natuurlijke vijanden, kan de omschakelingsperiode zo kort mogelijk worden gehouden.
Omschakeling naar de biologische teeltwijze wordt door de overheid gestimuleerd via
een omschakelingssubsidie. Deze subsidie is aan te vragen bij LASER (zie adressenlijst,
11.5).

11.2

RASSENKEUZE

In principe zijn alle rozenrassen uit de gangbare huidige teelt te gebruiken in de biologische teelt. In de praktijk zijn verschillen waargenomen tussen rassen in gevoeligheid
voor ziekten en plagen. Hier kan rekening mee worden gehouden bij de keuze voor het
ras voor een biologische teelt. Belangrijke criteria zijn:
- tolerantie voor echte meeldauw;
- minder gevoelig voor Botrytis (gewas en bloemknop);
- minder aantrekkelijk voor insecten zoals witte vlieg, trips en luis;
- minder gevoelig voor bodemschimmels en aaltjes (ook van belang bij onderstamkeuze);
- goed vermeerderbaar op een onderstam. Het gebruik van een onderstam is aan te
bevelen bij de teelt in de grond.
Het zal moeilijk zijn om cultivars te vinden die aan alle criteria kunnen voldoen. Wanneer
men echter de zwakke punten kent van een ras kan daar aandacht aan besteed worden.
Enkele rassen met positieve eigenschappen: First Red, Texas, Kiss, Ambiance, Starlite,
Femma, Emerald, Lambada, Black Beauty, Escimo, Bianca en Vivian (tros) en de Prophyta-typen. De veredelaars of hun vertegenwoordiger kunnen de kweker aangeven
welk ras hij kan aanbevelen voor de teeltwijze. Het is aan te bevelen om (op kosten van
veredelaars) de aanbevolen rassen uit te proberen op het eigen bedrijf. Het heeft tevens
het voordeel dat beter op de vraag naar diversiteit vanuit de handel kan worden ingespeeld. Zolang de biologische teelt een beperkte omvang heeft zullen op een bedrijf
meerdere rassen aangeplant worden.

11.3

BEMESTING

In principe wordt voor de biologische teelt de eis gesteld dat de organische mest afkomstig moet zijn van biologische land- en tuinbouwbedrijven. Echter wanneer hiervan niet
voldoende beschikbaar is, mag gebruik worden gemaakt van mest van gangbare landen/of tuinbouwbedrijven. Er zijn meerdere organische mestsoorten die voor toediening
geschikt zijn. Naast runder-, varkens-, en kippemest als basisbemesting is bijvoorbeeld
beendermeel, vinasse (-extracten), Nakamag en Kieseriet toegestaan. Bijmesten kan ook
met bijvoorbeeld bloedmeel, hoornmeel, verenmeel, Siapton en Aminogreen. Daarnaast
zijn er diverse samengestelde organische meststoffen, zoals FAForiet, Biotrissol Activo,
DCM, Guano en Cofuna, maar ook GFT-compost, gedroogde dierlijke mest en meelwormenmest. Het gebruik van ureum is niet toegestaan.
Ongeveer 5 0 % van de stikstof uit stalmest komt in het eerste jaar vrij, bij gebruik van
bloedmeel komt alles al in het eerste jaar beschikbaar. Een goede fosfaatbemesting is
alleen mogelijk vóór de teelt. Bijmesten is vrijwel zinloos vanwege de slechte oplosbaarheid ervan. De gemiddelde jaarlijkse opname meststoffen in een rozengewas in de grond
bij toepassing van biologische meststoffen is vermeld in Tabel 5 1 .
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Gemiddelde jaarlijkse opname van meststoffen van een rozengewas geteeld in de
grond bij gebruik van biologische meststoffen

Tabel 51

N

P 7 0,

K20

MgO

154

Opname
kg/ha/jr

656 240

833

FAF 9-3-3
73 kg/are

656 219

219

Patentkali
20 kg/are
Totaal

11.4

656

219

CaO

593

SO,

Na20

308

110

614

200

1000

833

200

1000

GEWASBESCHERMING

Leidend principe van de biologische teelt is dat een sterk (groeiend) gewas minder
gevoelig is voor ziekten en plagen. Alles is er dus op gericht om een rustig groeiend,
stevig gewas te creëren. Veel ziektes zijn echter grondgebonden en kunnen een groot
probleem vormen wanneer vaker na elkaar dezelfde gewassen op dezelfde grond worden
geteeld en naarmate de grond een slechtere structuur heeft. Structuurverbetering en het
bevorderen van het bodemleven zijn dan ook belangrijke teeltmaatregelen om problemen
te voorkomen.
In principe is grondstomen toegestaan, doch verwacht mag worden dat de normering
binnenkort naar een frequentie van maximaal één keer per zes of acht jaar zal gaan.
Plantextracten met een bestrijdende werking die op de lijst van de EG-verordening staan,
mogen wel gebruikt worden als bestrijdingsmiddel, mits ze volgens de Nederlandse wet
zijn toegelaten; bijvoorbeeld Neem en knoflookextract.
Voorbeelden van mogelijkheden om enkele belangrijke ziektes en plagen tegen te gaan,
zijn:
- wortelknobbelaaltje
* stomen
* eventueel aaltjes-dodende schimmel Artrobotrys (nog niet proefondervindlijk bewezen).
- vrijlevende wortelaaltjes en wortellesieaaltjes
* gezond plantmateriaal
* grond stomen
- bladluizen
* voorkom een te weelderige groei
* inzet van natuurlijke vijanden
* Savona, een middel op basis van zeep
* Natuurlijke Pyrethrinen, zoals bijv. Spruzit
* insectengaas
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- lapsnuitkever
* bestrijding van larven met aaltjes van Heterorhabditis en Steinernema carpocapsae
* grond en planten met larven afvoeren en vernietigen
- miljoenpoten
* droger telen
- rupsen
* bacteriepreparaat Bacillus thuringiensis
* insectengaas
* vanglamp met een bak water
* toepassing van feromonen (nog in onderzoek)
* natuurlijke vijanden, zals de sluipwep Trichogramma
- meeldauw
* rassenkeuze
* voorbehoedend zwavelen
* toepassing Milsana
* toepassing Vital/Algan
- Verticillium
* stomen
* voorkom natte plekken in de bodem
- Pythium
* goede bodemstructuur
* gevarieerd bodemleven
- Rhizoctonia
- goede bodemstructuur
* open gewas
* geen watergift bij hoge temperatuur
* aangetast materiaal verwijderen
- Botrytis
* open gewas
* voorkom beschadiging gewas
* aangetast materiaal verwijderen
* goede klimaatregeling
* rustige groei
* biologische bestrijding (in onderzoek)
- Wittevlieg
* inzet biologische bestrijders
* aanleg insectengaas
* Pyrethrine (Spruzit)
* Savona (zeep)
Naast deze maatregelen is een goed waarnemingssysteem met signaalplaten van groot
belang.
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11.5

INFORMATIE EN SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

Er zijn verschillende voorlichtingsbureaus actief in de voorlichting over biologische
teelten. Ook is er een telersvereniging van kwekers actief in de sierteelt. SKAL is de
controle-organisatie welke ook betrokken is bij de normering voor de teeltwijze.
Telers die willen omschakelen naar de biologische teelt van rozen kunnen een aanvraag
indienen bij LASER voor subsidie in het kader van de Stimuleringsregeling Biologische
Landbouw. Gedurende een periode van vijf jaar kan gerekend worden op een bijdrage
van fl. 1 8 5 0 , - per ha. De minimale bedrijfsomvang is 1 20 sbe.
Adressen:
SKAL: Controle Organisatie voor Biologische Productie methoden
Stationsplein 5
Postbus 3 8 4
8 0 0 0 A J Zwolle
038-4226866
LASER: Postbus 1191
3 3 0 0 BD Dordrecht
078-6395200
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