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VOORWOORD

HetverslagoverdewerkzaamhedenvanhetLaboratoriumvoorBloembollenonderzoekteLisseover1964isvaneenietsandereopzetdanin
enkeledaaraanvoorafgaande jarenhetgevalisgeweest.Hetdroegtoen
n.1.eenenigszinstweeslachtigkarakter,doordatvansommigeonderzoekingenslechtszeersummiereoverzichtenwerdengegeven,terwijlinanderegevallendeuitvoerigeonderzoekersverslagenvrijwelinhungeheel
werdenopgenomen.Tegenoverhetvoordeel,datbelangstellendevakgenoten
opdezewijzevanbepaaldedelenvanhetwerktotindetailkenniskondennemen,stondenechterookwelenkelenadelen.
Teneerstekwamdaardoorhetbelangvanhetmeergespecialiseerde
onderzoek,datveelalopkortetermijnminderdirectvoordepraktijk
belangrijkeresultatenoplevert,dochvoordetoekomstigeontwikkeling
vanfundamentelebetekenisis,weleensonvoldoendetotzijnrecht.Verderzijnerzekerookgevarenverbondenaanhetuitvoerigpublicerenvan
deresultatenvanéénjaar,omdatdelezersdanveelalonvoldoendekunnenbeoordeleninhoeverrederesultatenalgemenegeldigheidhebben.
Inhetverledenwasweergaveinhetjaarverslagveelaldeenigebronvan
informatievoordepraktijk.Deuiteindelijkeafronding

ineenofenke-

leoverzichtsartikelenbleefvaakachterwege.
Tenslottebrengtdeaardvanhetonderzoekoverbloembollenmetzich
mee,datvooreendeelvandeonderzoekingeneenverslagjaarvan1januaritot31decemberbepaaldnietideaalis(b.v.broeiproevenvandecembertotmaart).Juistdeeerstehelftvanhetjaarzijnveelmensenzeer
bezet,zodatdetijdvoorverwerkingvanderesultatenenverslaggeving
veelalonvoldoendeaanwezigis.Hetstrevenomhetjaarverslagvroeger
tedoenverschijnenkondaardoornogsteedsonvoldoendewordengerealiseerd.
Degewijzigdeopzet,waardoor degenoemdebezwarennaarwordtverwachtgeheeloftendelekunnenwordenondervangen,houdtindatvanalle
onderwerpeneenbeknoptverslagwordtgegeven.Daarinwordendelotgevallenvaniederprojectendebelangrijksteresultatenvermeld.Inaansluitingdaaropzullenmeerpublikatiesenpraktijkmededelingenwordenuitgegeven.Ditlaatstebiedthetvoordeel,datdeonderwerpenmeerafgerond
enoverzichtelijkkunnenwordenbehandeld,daarderesultatenovermeerderejarenwordenbesproken.Ditverhoogt deleesbaarheid endebetrouwbaarheidvandeadviezen.
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Voorzoverdaartoeaanleidingbestaatzalaanhetverslageenalgemeen
gedeeltewordentoegevoegd,waarinverschillendeonderwerpenzullenworden
behandeld diebetrekkinghebbenophetwerkenderesultatenvanhetonderzoekvanhetlaboratorium.Eendeeldaarvanzalookafzonderlijkals
praktijkmededelingkunnenwordenuitgegeven.Denieuweopzethoudtookde
mogelijkheidinomsnellerenopeentijdstipdatdaaraanbehoeftebestaat,bepaalderesultatenonderdeaandachtvandepraktijktebrengen.
Enkelevandebelangrijksteaspectenvanhetonderzoekin1964zullen
thanskortwordengememoreerd.Inditjaarisdepraktijkopnieuwhardhandiggeconfronteerdmethetgrotegevaar,datdeaantastingvantulpen
doorzuurnogsteedsvormt.Deweersomstandigheden inhetvoorjaarwaren
vandienaard,datgevreesdmoestwordenvooreensterketoenamevande
infectieindewekenvoordeoogst.Ditwasaanleidingtotpublikatievan
deresultatenvanenkelejarenonderzoekoverdeinvloedvanverschillendedroogmethodenophetoptredenvanzuur(Praktijkmededelingno.13)«De
bewaringbijhogetemperatuur envochtigheid,dienogsteedsvelevoorentegenstandershad,moestinhetbijzonderonderdegenoemdeomstandighedenvoorgevoeligepartijenalszeergevaarlijkwordenbeschouwd.De
daaropvolgendediscussieoverdewaardevandegepubliceerdegegevensin
eenvandevakbladenheeft,naarmoetwordenaangenomen,bepaaldnietmeegewerktomdepraktijkvandegroterisico'steovertuigen.Dedaarnaopgedaneervaringenhebbenhetpleitblijkbaarwelbeslist.Hetonderzoek
terverdiepingvanhetinzichtindebiologieenbestrijdingvandezeziekteisbuitengewoonmoeizaam enstuitsteedsweeropmoeilijkteomzeilenklippendiedeverderevoortgangbelemmeren.
Hetonderzoeknaarwortelrotverschijnselen,thansinhetbijzonderbij
hyacinten,heefthetvermoedenbevestigd,datbijditgewaseenschimmel
vanhetgeslachtPythiumalsdebelangrijksteverwekkermoetwordenbeschouwd.DerolvanFusarium culmorumiszeerwaarschijnlijkvangeenof
geringebetekenis.Doordezeresultatenontvinghetonderzoeknaardeomstandighedenwaaronderdezeafwijkingenoptredenendemogelijkheidtot
bestrijdingnieuweimpulsen.
Denaderestudievandeverwelkingsziektevandedahlialeverdebelangrijkegegevensop,waaropnaarallewaarschijnlijkheidookeenbestrijdingsmethodekanwordengebaseerd.
Vandevelevirusziekteninbloembollenvrageninhetbijzonderdie
vanleliessteedsmeerdeaandacht,medeinverbandmetdetoenemende

k

cultuurvanuitAmerika geïmporteerde rassen die vegetatief moeten worden
vermeerderd. Door deaanstelling van Ir.Asjes,konden ook devirusziekten
in dahlia's

en

i n 1965ook vannarcissen, deaandacht ontvangen die deze

verdienen.Deze afwijkingen vormen eenvoortdurende bedreiging van onze
exportpositie.
Daarnaast moeten in dit verband nog de grondvirussen worden genoemd,
waarbij zowelhet ratelvirus (overgebracht door aaltjes van het geslacht
Trichodorus)alshet tabaknecrosevirus voor veelbolgewassen eenvoortdurende bedreiging vormen.Bij tulpenkonworden aangetoond dat hetlaatstgenoemde virus (oorzaak vanAugustaziek)wordt overgebracht door de schimmel Olpidium brassicae.
Nu gebleken is,dat tulpebollen aangetast door het tulpestengelaaltje,
niet zodanigkunnen worden behandeld, dat ze een dompeling inwarm water
bij een temperatuur nodig om deparasieten volledig te doden,kunnen doorstaan, zijnmet een zekersuccesoriënterende proeven opgezet om langsandere weg dit doel tebereiken.Het onderzoek moet thansmeer worden gericht
op een groot aantalbiologische aspecten om het inzicht in dewijze vaninfectie,hetverloop van de aantasting enhet gedrag van deaaltjes inbesmette grond teverdiepen.Debestrijding vanblad- enstengelaaltjesin
bijgoedgewassenvraagt ook steeds meer aandacht.
Het onderzoek betreffende devervroegde enverlate bloei vanirissen,
bevestigde onder meer devroeger verkregen aanwijzingen over de verbetering
van destandaardbehandeling door debehandeling bij 17°Cte doenplaatsvinden na die bij 9°C«'Tevenswerd opnieuw gevonden dathet optreden vanbloemverdroging in sterke mate wordt bevorderd door hoge dagtemperaturen tijdens
debroei enbinnen zekere grenzen niet wordt beïnvloed door de nachttemperatuur.Het samenspel tussen de factoren licht en temperatuurbij hetoptreden van dit verschijnsel vraagt steedsmeer deaandacht.
Invoortzetting vanhet werk,dat vroeger doorAlgera ophet laboratorium is verricht,is in 1964eenaanvang gemaakt met het onderzoek naar
deinwendige processen die zich onder invloed van de temperatuurbehandeling
in de tulpebol afspelen.Verwacht magworden dathet inzicht in de factoren
die bloei enkwaliteit bepalen daardoor verder wordt verdiept danmogelijk
is door debestudering van deinvloed van de temperatuur ophet eindresultaatalleen.
Hetwerk op de afdelingPraktijkaangelegenheden kon in 1964verder
worden uitgebreid. De door de oprichting van deze afdeling geopendemogelijkheden bleken steeds meer in eenbehoefte tevoorzien.De grote vraag
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omadviesenhulpdoorhetbedrijfslevenkonenkannauwelijksdoordebestaandemankrachtwordenopgevangen;dittemeerdaarhetaangetrokkenpersoneelzichnogvooreengrootdeelbevondinhetstadiumvaninwerken.Verderwordtverwezennaardeinleidingtothetverslagvandezeafdeling.
Inhetverslagjaarwerden2^8bezoekersgeregistreerd,waaronder107
buitenlanders.Inwerkelijkheid ligthetaantalhoger,daarregelmatig
mensenmoetenwordenontvangendiezonderhunbezoektehebbenaangekondigd
plotselingvoordedeurstaan.Ookzijnhiernietdevelevakgenoteninbegrepen,diekomenomadviesofterbezichtigingvanbepaaldeproeven.
In1964werdenintotaal85^inzendingenonderzochtvanmonsterszieke
ofafwijkendebolgewassen.EveneenswerdentenbehoevevandeBloembollenkeuringsdiensten 1607monsterskrokussenonderzochtopdeaanwezigheid
vanbladaaltjes.Van815monsterswerdhetontwikkelingsstadium vande
bloemvastgesteld.
OpverzoekvandedesbetreffendegroepenvandeKoninklijkeAlgemeene
VereenigingvoorBloembollencultuurwerdendevolgendeaantallenvanverschillendebolgewasseninbloeigetrokkenvoordeW.I.G.teWenen(tussen
haakjesdegewenstebloeidatum):
8.000irissenin15cultivars (eindeaprilin2zendingen).Deresterende
bloemenwerdenop"Keukenhof"gebruiktvoordevervaardigingvan
bloemstukken
2.6OOirissenin8cultivars (eindeseptemberin2zendingen)
+2.5OOleliesinmeerdan20soortenencultivars (juni).Devereniging
"DeLelie"heeftmethaarinzending eenbuitengewoongrootsucces
behaald ( 9 goudenmedailles).
VoordeproefstationsteAlkmaarenAalemeerendeproeftuinente
Breezand enBovenkarspelwerdmateriaalvandiversegewassenindebewaarcellenvanhetL.B.0.behandeld.
Hetdirectbijhetonderzoekbetrokkenpersoneelwerdin1964uitgebreiddoordeaanstellingvandeherenJ.BoontjesenJ.A.Schipperper
1 januariendeheerJ.Kosterper16novemberopdeafdelingPraktijkaangelegenheden.Op13januariaanvaarddedeheerIr.C.J.Asjesdefunctievanviroloog.
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Devolgendeonderzoekers,buitendevastestaf,warenin196^op
hetlaboratoriumkorteroflangertijdwerkzaam:
Ir.Th.M.Berg(alspromotie-assistent vanwegedeLandbouwhogeschool
belastmethetonderzoeknaareenvirusziektevanpopulier).Ditonderzoekwerdindeloopvanditjaarafgeslotenenbekroondmeteen
promotieop23oktoberophetproefschrift getiteld:Studieson
poplarmosaicvirusanditsrelationtothehost.Promotor:Prof.Dr.
Ir.P.K.Schenk.
Drs.H.C.Obreen (gedetacheerd doorT.N.O.terbestuderingvanmijteninbloembollen).
Mej.H.VigodskyuitIsraël,terbestuderingvanverschillendeaspectenvandeaantastingvangladiolendoorFusarium.
Mej.L.KurkiuitFinland,terbestuderingvanenkele fysiologische
aspectensamenhangendmetdebewaringenbloeivanirissen.
Verderverbleven devolgendestudenteneenkortereoflangereperiodeophetlaboratorium,hetzijvoorhetverrichtenvanonderzoekofvoor
hetopdoenvanpraktijkervaring indebloembollencultuur:
DeheerH.Rattink(L.H.-Wageningen)
DeheerJ.Hendrickx (L.H.-Wageningen)
DeheerH.R.Visser (Sted.Univ.-Amsterdam)
DeheerM.J.G.Timmer (L.H.-Wageningen)
Inhetverslagjaarwerdendoordevolgendestafledenstudiereizen
gemaaktofwetenschappelijke congressenbijgewoond:
27en28januari:Prof.Dr.Ir.P.K.SchenkaanhetI.N.R.A.teVersailles,
inverbandmetbesprekingvangladioleproeven;
1^maarttot15april:Prof.Dr.Ir.P.K.SchenkenDrs.A.F.G.Slootweg
naardeU.S.A.enCanada,omdeteeltenhetgebruikvanbloembollen
indielandenbetertelerenkennen,instellingenvooronderzoekte
bezoekenencontacten teleggenmetonderzoekers;
16tot18maart:Dr.G.A.KamerbeeknaarGuernsey,inverbandmetbesprekingenoverdeexportvanirissen;
k tot6mei:Mej.M.C.Cremer,Dr.G.KooistraenDr.G.J.Saaltinknaar
Gent,terbijwoningvanhet16esymposiumoverfytofarmacieenfytiatrie.Dr.Saaltinkhielddaareenlezingoverdebacterieverwelkingsziektevandedahliaj
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31meitot3juni:Mej.M.C.Cremer,Ir.C.J.AsjesenIr.D.H.M,van
SlogterennaarLittlehampton,Engeland,terbijwoningvanhetsymposiumovervirusziekteninsiergewassen;
3 tot12augustus:Dr.G.A.KamerbeekenDr.G.J.SaaltinknaarEdinburgh,
terbijwoningvanhet10eInternationaalBotanischCongres;
6 tot15 december:Drs.A.F.G.SlootwegnaarZwedenenFinlandteroriëntatieover deomstandighedenvandebroeiindeScandinavische
landen.

T•
j. -ir^c
Lisse,augustus1965

P.K.Schenk
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VERSLAG VAN DEWERKZAAMHEDEN VAN DECOMMISSIEVOOR
HETWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK OVER 1964

Ter vervulling van devacatures ontstaan door hetperiodiek aftreden
van de herenA.J.J.Arentshorst,A.M. Belle enW.Prins werdenper 1januari 1964 devolgende heren als lid van de C.W.O. benoemd: resp.H.J.A. Verdegaal (Ver."De Hyacinth"),M.H.Hoog enC.B.Broeze (Ver."Het Bijgoed").
De Commissie voor hetWetenschappelijk Onderzoek heeft in dit jaardriemaalvergaderd. Verscheidene onderzoekers hebben iets verteld over de door
hen verrichte werkzaamheden.Jammer genoeg liet debeschikbare tijd aan
het einde van eenvergadering veelal niet toe dat allen die zichhierop
hadden geprepareerd ookinderdaad de gelegenheid daartoekregen.
Enkele van debelangrijkste zakenwaarover de Commissie zich in 1964
heeft moeten beraden en die niet elders in dit verslag reeds zijn vermeld,
zijn:deverwarming van debeide rolkassen diebeslist niet voldeed aande
te stellen eisen en debehandeling van debegroting voor 19^5« Voor het
eerst in de geschiedenis was het totaalbegrootte bedrag van de subsidie
vanhet C.B.C,voor het onderzoek op het laboratorium ende verschillende
proeftuinen hoger dan 1miljoen gulden.
Voorts werd 1964gekenmerkt door onzekerheid over de toekomstige positievan het laboratorium, enerzijds t.o.v.deLandbouwhogeschool,anderBijds temidden van het land- entuinbouwkundig onderzoek in haar geheel.
Deze situatie werkt al enige jarenverlammend op dehele ontwikkeling.
Vooral het Dagelijks Bestuur heeft zichhier zeer uitvoerig mee bezig moeten
houden.Verwacht magworden, dat in 1965deze zaak definitief kan worden
geregeld en dat dan een vorm gevonden zal zijn die het het laboratorium
mogelijk zalmaken nogmeer danin het verleden het geval was,de teelt
en afzet vanbloembollen door een goed gericht programma vanonderzoek te
begeleiden.
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BLOEIVANHOLLANDSEIRISSEN (Dr.G.A.Kamerbeek enDrs.W.J.deMunk)
Duurvanderemming
Metregelmatige tussenpozenwerdenirissen(cultivar 'H.C.vanVliet')
uitdebewaringbij30°Cgenomenen-na6w.17°C-zowelineenkoudekas
alsbuitenuitgeplant,teneindenategaanhoelangderemmingkanworden
voortgezet.Na17maandenbewaringbij30°Ckonnogredelijkebloeiworden
verkregen.Bollenvandeoogst1962kwamenhierdoorinbloeitot9maart
1964indekoudekasentot15juni1964indevollegrondbuiten.Integenstellingmetdekasbloemenkwamenindebuitengeplantepartijentamelijkveelabnormalebloemenvoor.Inplaatsvan3-talligewerden4-en5talligebloemenwaargenomen.Hethoogstepercentagevandezeafwijkingen
(n.1.17%)kwamvoorindepartijen,welkeinnovemberwarengeplant.Hier
iswaarschijnlijk eenverstoringvanhetbloemvormingsproces opgetredenonder
invloedvanvorst (maanddecemberwaskoud).
Invloedvanlagetemperatuur tijdensdebloemvorming
Eeninvloedvanlagetemperaturenwerdookgeconstateerdineenreeks
proeven,waarbijkistjesmetopgeplanteirissenkunstmatigwerdeningevrorenineenklimaatkast.Detemperaturenbeneden0°CwerdennugegevennadatdevegetatiepuntenstadiumIIhaddenbereikt (hetstadiumonderzoek
vondplaatsaanmonstersuitparallellen).Bij 'H.C.vanVliet'werdopdezemanierdebloemvormingin96%vandeplantenverstoord.Deafwijkende
bloemenwarendikwijlsmisvormd envertoondentevensvermeerderingvan
bloemdelen.Erbestondgroteovereenstemmingmetdebovengenoemdebuiten
bloeiendeexemplarenvandelanggeremdepartij.
Uitgeprepareerdevegetatiepuntenvaniris 'v'/edgwood'werdengefotografeerdinverschillende stadiavanontwikkeling.NaastdegetekendeafbeeldingenvolgensBlaauwkunnenwijdusthansbeschikkenovereenreeks
foto'szoalsdezereedsbestondenvoortulp,hyacint ennarcis.
Detemperatuurbehandelingvoorvroegebloeivaniris'Wedgwood'
Invoortzettingvanhetwerkvanvorigejarenisonderzochtwelke
temperatuurbehandelingdebesteresultatengafvoordevroegebloeivan
iris 'Wedgwood'.Voorzeervroegebloeibleekdebehandeling2w.35°C+
3 d.40°C+6w.9°C+2w.17°Cvoordelen tebiedenbovendestandaardbehandelingvan2w.35°C+3d.4o°C+2w.17°C+6w.9°CIndienmendebehande-
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lingmet de 17°Cna de 9°Ctoepast, dientmen ervoor te zorgen dat debollen
zo snelmogelijk worden geplant.Verscheping direct na dekoelperiode van
9°Cheeft hier voordelen. De 17°C-behandelingkan dan gedeeltelijk tijdens
deverzending plaats hebben engedeeltelijk naaankomst ter bestemder
plaatse. Is een temperatuur van 17CCnietprecies terealiseren danishet
beter een iets lagere dan eenietshogere temperatuur te geven.Debehandeling van2w. 35°C+3 d. kCPC+6w.9°C+2w. 17°Cmag alleenworden toegepast als het zeer vroegebloeibetreft.Voor bloei eind januari of februari
is hetbeter de standaardbehandeling (2w.35°C+3 d. 40°C+2w. 17°C+ 6w.
9°C)te gebruiken.Uitproefzendingen naar Guernsey is opnieuw gebleken hoe
belangrijk het isop tijdmet de temperatuurbehandeling tebeginnen, dat is
op 15augustus.Vangtmenbij depreparatie voor devroege bloei later aan
met de temperatuurbehandeling, danishet gevolg dat de bloemverdroging
sterk toeneemt.
Verder is opnieuw onderzocht of devoorbehandeling nogverbeterd kan
worden door2w35°C+3 d.^fCPCte vervangen door2w.30°C+3 d.^0°Cof
3 d.^0°C+2w.30°C(zie ook jaarverslagen 1962 en 1963). Een voorbehandeling
van3 d.^0°C+2w.30°Cheeft ditseizoen eenietsminder gunstig resultaat
gehad dan2w.35°C+3 d. A-0°C.Dit is in tegenstellingmetwat vroeger is
gevonden; deverschillen zijn echter gering.Belangrijk was datbijtoepassing van3d.^fCPC+2w.30°Chet aantal driebladers snel toeneemt wanneer
menmetkleinere matenbollenwerkt.Devrees is dusniet ongegrond, datin
jarenmetminder gunstige zomers ookbij de grotere bolmaten het aantaldriebladers tegroot zalworden,indienmen devoorbehandeling zouwijzigen.Om
deze reden ishetbeter eenvoorbehandeling van2w.35°C+3 d.40°Cvoor de
irissen vanNederlandse herkomst tehandhaven.

De invloed licht en temperatuur bijvroege bloei (blasting)
Wat de invloed aangaat van de temperatuur in dekas op de ontwikkeling,
kon weer worden vastgesteld, dat speciaal de dagtemperatuur grote invloed
heeft ophet verdrogen van debloemen.Het advies de dagtemperatuur niethoger testellen dan 15-g°Cmoet om deze reden onverkort worden gehandhaafd. De
nachttemperatuuris vanminder belang enkan ietshoger zijn.Inbepaalde
gevallenkan het verhogen van denachttemperatuur eenvoordeelbetekenen als
men debloeidatum wil vervroegen.Metingen hebben uitgewezen dat destrekkingsgroei van debloemstengel en debloem in hoofdzaak 'snachts plaats
heeft.Belangrijk zijn in dit geval deproeven geweest waarbij iskomen vast
testaan dat gibberellazuur de strekkingsgroei van de stengel bevordert en

datindolazijnzuur deontwikkeling remt.Mogelijkkan het aantal verdroogde
bloemen worden verlaagd door gibberellazuurbespuitingen. Dit zalnaderwordenonderzocht.
Proeven gedaan insamenwerking met het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt teWageningen (inhet zgn,phytotronvandit instituut), hebbenonder gecontroleerde omstandigheden duidelijk aangetoond hoebelangrijk de
factoren licht en temperatuur zijn voor denormale ontwikkeling van debloem
van iris 'Wedgwood'.Beneden eenbepaalde lichtintensiteit bestaat ereen
lineair verband tussen de hoeveelheid licht die deplant ontvangt enhet
aantal bloemen dat tot volle ontwikkeling komt.Het verzadigingspunt, d.i.
die lichthoeveelheid waarbij debloemen juist totvolledige ontwikkeling
komen,bleek temperatuurafhankelijk te zijn» Bij eenhogere temperatuur is
delichtbehoefte groter en omgekeerd bij een lagere temperatuur kleiner.
Dezeresultaten illustreren op fraaie wijze het ook in depraktijk bekende
feit datbij slechte lichtomstandigheden bij eenlagere temperatuur moet
worden gebroeid. Gelet op deuitkomsten van de lichtproeven inhetphytotron teWageningen,was het teleurstellend te ervaren datinproeven inde
rolkas teLisse eenbijbelichtingmet HPLR licht (?00Watt)zonder effect
is gebleven.Een verklaring van deze tegengestelde resultaten isnogniet
tegeven.
Dit seizoen werd opnieuw onderzocht of een extra C0_ toediening aan
de lucht het aantal verdroogde bloemenkon doen afnemen.Het heeft voorlopig geen zin dezeproeven voort te zetten.Het wasniet mogelijk om concrete gevolgtrekkingen temaken daar deaccomodatie voor dit soort proevenonvoldoendeis.
Verder isuit deproeven naar voren gekomen dat deinvloed van debodemtemperatuur ophet verdrogen van deirisbloemenwaarschijnlijk grootis.
Hoewel deproefvoorwaarden nog teweinig ideaalwaren om eenuitspraak te
doen,bestaan er toch duidelijke aanwijzingen dathogere bodemtemperaturen
meer blasting veroorzaken, In deproeven op het laboratorium bleek er groot
verschil tebestaan tussen deresultaten van debroeimethode inkistjes en
die in de volle grond. De oorzaken hiervan waren allerminst duidelijk.Het
is een thema van onderzoek in denaaste toekomst.
Er zijn enkele proeven genomen waarbijis nagegaan ofhet ondiep of
normaal planten van invloed is op de ontwikkeling van deplant en debloem.
De uitkomst van deproef in derolkas viel niet terijmenmet die waarbij
debollen inbakken inWisconsintanks werden geplant.Mogelijk speelt de
beïnvloedingvan debodemtemperatuur door deluchttemperatuur hierbij een
rol.
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Diverse proefnemingen
In eigenproevenkon geenbevestiging worden verkregen van deAmerikaanse mededeling dat een ethyleenbehandeling van de irisbolbloeivervroeging tengevolge heeft.
Inmeer fundamenteel gerichte proevenwerd gevonden dat infrarodebestraling van de irisbol onder zekere omstandigheden een warmtebehandeling
doormiddel van lucht kon vervangen.Verderbleek dat tijdens debehandelingbijA-0°Ceen goede zuurstofvoorziening noodzakelijkis.
Tenslotte ishet vanbelang tevermelden datbij iris 'Hildegarde'
enookbij lang geremde iris 'Wedgwood' debases van deloofbladen onder
omstandigheden tot reserveorganen kunnen uitgroeien. Ditwerd door Blaauw
in zijn algemeenheid ontkend (Blaauw, 1935)«

KERNROT IN TULPEN (Dr.G.A. Kamerbeek en Drs.W.J. deMunk)

Onderzoek naar de eerste symptomen
In aansluiting op deproevenvanvorigjaarwerdendeeerstesymptomenvan.
hetkernrot,mede inverband met de ontwikkelingsfase van despruit,nader onderzocht.Deverschillende stadiavanhetkernrot zijn bestudeerd
door wekelijks uitprepareren van despruiten uitmonsters bollen (cultivar 'Red Champion'),welke vanaf 16augustus werden bewaard bij20°Cin
kartonnen doosjes.
Als eerste afwijking werd eind september eeninfiltratie vanhet
meeldraadweefsel enuitscheiding van druppeltjes vocht op deze organen
geconstateerd. Het uitgetreden vocht blijkt een gunstige voedingsbodem voor
bacteriën enschimmels te zijn, die zich danook na het eerst genoemde proces snel ontwikkelen.In vrijsnel tempo voltrekt zichvervolgens een
volledige vernietiging van de spruit door deze organismen insamenwerkingmet bollemijten.
Door regelmatig tijdens hetbewaarseizoen genoemde monsters bollen
na tezien,konworden bevestigd, dat geenkernrot optrad voordat dereductiedeling in demeeldradenplaats vond. Dereductiedeling schijnt in
de ontwikkeling van de spruit eenmarkant punt te zijn,omdat op dat tijdstip degroeisnelheid van demeeldraden en dehele spruit begint afte
nemen.
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Onderzoek naar de oorzaak
Het onderzoek naar deoorzaak vanhetkernrot was een fysiologisch
gerichte voortzetting vanhetwerk dat door Dr.Beijer over deze afwijking isverricht.Een van debelangrijkste vragen iswelke factor verantwoordelijk kanworden gesteld voor het optreden vankernrot wanneer de
bollen inmin ofmeer afgesloten ruimten zonder ventilatie worden bewaard.
De resultaten uit voorgaande jaren rechtvaardigden eenwerkhypothese, dat
onbekende vluchtige verbindingen, die zich tijdens debewaring onderongunstige omstandigheden ophopen, deoorzaakkunnen zijn.Deze gedachte
vormde het uitgangspunt voor het verdere onderzoek,waarbij de cultivars
'Red Champion' en 'WhiteSail' werden gebruikt.
Debollenwerden bewaard inafgesloten kartonnen dozen, die alof
niet werden geventileerd enwaarbij delucht in enkele gevallen via een
gasabsorberend systeem werd geleid. Deproeven leverden slechts voor een
deel resultaat op.De uitkomsten waren teonzeker om een conclusie te
kunnen trekken over de juistheid van de gestelde hypothese.Welkonwordenvastgesteld dat lucht die eerst over appels ofover schimmelweefsel
vanFusarium oxysporum (geïsoleerd uit zure tulpen)en daarnaover de
bollenwerd geleid, hetpercentage kernrotte bollen vergrootte.Hoewel de
proeven zullenmoetenworden herhaald om zekerheid tekrijgen,is devoorlopige conclusie dat appels enFusariumcultures stoffen afscheiden die
op zijnminst het optreden vankernrot bevorderen. Dat appels niet in
eenzelfde ruimte mogen worden bewaard met bollen,is eenbekend feit.De
waarneming dat lucht die over Fusariumcultures is geleid,kernrot in tulpen doet toenemen, is in overeenstemming met de ervaring dat door zuur
aangetaste partijen gevoeliger zijn voor deze afwijking.

KOOLHYDRAATMETABOLISMEVAN TULPEN (Drs.J.C.M.Beijersbergen)

Het fundamentele belang van dediverse temperatuurbehandelingenvoor
debloei van tulpen heeft er toe geleid dat in de loop van dit jaarhet
onderzoek naar het effect van de temperatuur ophet koolhydraatmetabolisme
werd hervat.Reeds in de dertiger jaren is n.1. doorAlgera op het L.B.O.
veel onderzoek op dit terrein verricht.Demogelijkheden (en onmogelijkheden!) die doorkoeling (o.m.bij 5°C)zijnte realiseren hebben er toe
geleid dat voortzetting enuitbreiding van dit onderzoek noodzakelijk
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werd geacht.
Tijdens dit onderzoek zal getracht worden in deloop vaneen aantal
jaren stapsgewijs informatie teverkrijgen over deachtergrond van deveranderingen inhetkoolhydraatmetabolisme. Daarbijkanworden uitgegaan
van demogelijkheid dat de gegevens,verkregen uit deproevenmet5°C-tulpen, ook inzicht kunnen geven over het effect van andere koelingsbehandelingen.
Dit jaar isbegonnen met eenonderzoek naar deinvloed van dekoeling
bij5°Cop de zetmeelopslag (inkorrels)in spruit enwortels.Hiervoor
werd de cultivar 'Apeldoorn' gebruikt (behandeling: 2j5°CtotAp - k w.20°C
-9w{en meer)5°C).Gebleken is dat tijdens dekoeling (nade genoemde
voorbehandeling!!) zowelinwortels als inmeeldraden vele,met joodjoodkali kleurbare korrels worden opgeslagen.Dezekorrels zijn zeerwaarschijnlijk zetmeelkorrels.Werden gelijksoortige bollenbij 17°Cbewaard,
dan zijn dezekorrels in dewortels niet enin demeeldraden veelminder
talrijk aanwezig.Uit proeven,waarbij debollen op verschillende tijdstippen van5naar 17°C(enomgekeerd)werden overgebracht,bleek datdezekorrels onder invloed van de temperatuur verdwijnen c.q. ontstaan.
Dit verschijnsel deed zichvooral voor in demeeldraden.
Verder onderzoek op dit terrein is in uitvoering ofinvoorbereiding,maar er zijhier nogmaals op gewezen datde resultaten alsvoorlopigmoeten worden beschouwd en dat deproeven alleen zijnuitgevoerd met
de cultivar 'Apeldoorn'.
Aangezien onder invloed van de temperatuur tijdens de bewaarperiode
hetkoolhydraatmetabolisme verandert,betekent dit tevens dat deverschillende deelprocessen tenopzichte van elkaar een verandering ondergaan.
De eerste pogingen zijn ondernomen om de tijdens dezeprocessen actief
werkende stoffen teisoleren;het bleek zeer goedmogelijk althans één
component opbevredigende wijze teisoleren.Verdere proeven zijnin uitvoering.
Het is tevens gelukt een goed werkzaam antiserum tebereiden tegen
stoffen uit gezonde bolrokken.Met behulp van electroforetische proeven,
waarbij de diverse stoffen in een electrisch veldworden gescheiden, en
door toepassing van immuno-electroforese (een combinatie van sérologie en
electroforese)wordt nagegaan of erverschillen optreden inhet patroon
van bepaalde stoffen van gekoelde en ongekoelde bollen.Bijal dezeproeven is deuiteindelijke bedoeling na te gaan ofvanuit dit onderzoekniveau eenbijdrage kanworden geleverd aanhet streven om dekwaliteit
van hetprodukt zohoogmogelijk op tevoeren.
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AUGUSTAZIEKINTULPEN-DEWIJZEVANINFECTIE(Ir.D.H.M,vanSlogteren)
Augustaziekintulpenwordtveroorzaakt doortabaksnecrosevirus (TNV),
Bijslaenenkeleandere gewassenisgevonden,datditvirusindewortels
wordtovergebracht doorzgn.zwermsporenvandeschimmelOlpidiumbrassicae.In1963werdinkasproevenmettulpenwelinfectiewaargenomenin
natuurlijkbesmettegrond,dochnietwanneeruitsluitend eenvirussuspensieaanonbesmettegrondwerd toegevoegd.Blijkbaarontbrakinhetlaatstegevaleenfactordienoodzakelijkisvoorhetoptredenvaninfectie.
In1964werdineentweetalproefseriesmetdecultivars'Prinses
Beatrix'en 'BrilliantStar'aangetoond,datookbijtulpendeaanwezigheidvandegenoemdezwermsporen (O)+virus (T)leidttothogepercentagesaantasting.Indeeersteseriewerdendetulpengeplantinpotten
metslaplantjesenenkeleonkruiden.Enkelewekenlaterwerd 0+T,alleen0ofalleenTopdegrondtussendebollengegoten.Naopkuilenen
broeienindekas,werdenresp.devolgendepercentagesAugustaziekgenoteerd:43,9,5,6 en4,9»Indetweedeserie,meteenoverigensiets
andereopzet,werddebesmettingopverschillende datanahetplanten
op27oktoberuitgevoerd,n.1.op16november,26november,4december
of21decembereninanderepottenwerddezeviermaalherhaald.Inde
controleplanten ennadebehandelingen0ofTalleenwerdgeenaantastingwaargenomen.Met0+Twasditbij 'BrilliantStar'indesterkste
matehetgevalbijbesmettingop4december,hetgeeneropzoukunnen
wijzendatereenbepaaldegevoeligeperiodevoorinfectiezoubestaan.
Bij 'PrinsesBeatrix'tradditeffectmindersterkop»
Hetlijktwaarschijnlijkdatvoortzettingvanditonderzoekeen
verklaringzalkunnengevenvoordepraktijkervaringdatinfectievooraloptreedtbijvroegplanten.

HETSEROLOGISCHAANTONENVANGEBROKEN-TULPEVIRUS (ir.D.H.M,vanSlogteren
-Mej.N.P.deVos)
Invoorgaandejarenbleekhetdikwijlsmoeilijkhetgebroken-tulpevirusserologischaantetonenindienmonsterswerdenonderzochtvoorof
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tijdensdebloei.Eristhanseenmethodeuitgewerkt,diehetmogelijk
maaktinverdachteplantenalineenjongstadiummeteenveelgrotere
betrouwbaarheid ditvirusaantetonen.Indienhetbladmateriaalvoorde
verdereverwerking15min.inwatervan50°Cwordt gedompeld,wordtthans
eenduidelijkereactieverkregeningevallenwaarditmetdeoudemethode
niethetgevalwas.

HETAANTONENVANLELIEMOZAÏEKVIRUS (Mej.N.P.deVos)
Dooruitbladerenvanmetvirusbesmetteplantensapuittepersen
ondertoevoegingvansulfietwerdhetmogelijkookleliesserologischop
deaanwezigheidvanvirusteonderzoekeneneenroutinemethodeuitte
werken.Bijditonderzoekisgeblekendathetvirusinlelieswelverwantismetgebroken-tulpevirusmaarnietidentiek.Bijz.g.kruisreactiesreagerenviruszieketulpenn.1.welmetserumdattegenlelievirusgemaaktwerd,maaromgekeerdreagerenziekeleliesnietmetantiserum gemaakttegenhetgebroken-tulpevirus.Hetisduseeneenzijdige
ofonvolledigeverwantschap.VandeAmerikaanse cultivar 'Enchantment*
blekentotdusverrealleserologischonderzochteplantenmetviruste
zijnbesmet,ookwanneer dezegeheelvrijvansymptomenwaren.Bijonderzoekvanandere cultivarsbleekditvirusookhierinsterkverbreid
tezijn.

KOMKOMMERMOZAÏEKVIRUSINBOLGEWASSEN (ir.D.H.M,vanSlogteren-Mej.
N.P.deVos)
Ditvirus,datzeeralgemeenverbreidinvelerleigewassenvoorkomt,
kanookino.m.tulp,anemoon,dahlia,gladioolenhippeastrumziekteverschijnselentevoorschijnroepen.Totnutoewashetslechtsgelukt
eenantiserum teverkrijgentegeneenstamvanditvirusuittomaat.
Doornieuwerezuiveringsmethoden

konnuookeenzeergoedanti-

serumwordenbereidtegendenormalestam,waardoorhetonderzoekopde
aanwezigheidvanditvirusmindergecompliceerdisgeworden.
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VERSTREKKINGVANDIAGNOSTISCHEANTISERAAANBINNEN-ENBUITENLANDSEINSTELLINGEN (Ir.D.H.M,vanSlogteren)
In1964werdenweeraantalvaninstellingenenwetenschappelijke
instituteninbinnen-enbuitenlandantiseratoegezonden.Intotaalbedroegditruim 18.000ml,voor19verschillendevirussen.Dezehoeveelheidwasvoldoendevoorca.2.700.000reacties.
Verrewegdemeestevraagbestaat ernaarantiserategenvirussenin
aardappel,freesiaensuikerbiet,welken.1.ookvoorcommerciëledoeleindenwordengebruikt.

HETKWEKENVANVIRUSVRIJEPLANTENVANDEHYACINTECULTIVARS 'KINGOFTHE
BLUES', 'QUEENOFTHEPINKS'EN 'NOBEL'(Ir.D.H.M,vanSlogteren)
Bovengenoemde cultivarszijnvirusdragersvanhethyacintengrijsvirus,
zodathetdoorselectienietmogelijkisvirusvrijeplantenteisoleren.
In19,§pwerdbegonnenopkunstmatigevoedingsbodemssterieluitbollengesnedengroeitopjestelatenuitgroeientotplantjes.Langsdezewegishet
bijeenaantalgewassen,o.a.aardappel,geluktbepaalderassenvirusvrij
temaken.
Deontwikkelingvandeverkregenplantjesverlieperglangzaam(door
deomstandighedenwaarondermoestwordengekweektnoglangzamerdanuit
zaad!), zodatnupasna8-9 jaarplantenmetbehoorlijkgrotebollenbeschikbaarzijn.Hetverkregenmateriaalisjaarlijksserologischopde
aanwezigheidvanvirusonderzocht,waarbijuiteraardeengrootdeelgeinfecteerdbleek tezijn.Vanelkecultivarzijnechtereenaantalplantenovergeblevenwelketotnutoeserologischsteedsvirusvrijwerdenbevonden.Dezebollenzijninmiddelsgehold,zodathopenlijkoverenkele
jarenveelmeervirusvrijmateriaalvandezecultivarsterbeschikking
zalstaan.

VIRUSZIEKTENINDAHLIA'S (Ir.C.J.Asjes)
Dahliamozalekvirus(dahliavirus1)
Demethodevoordevaststellingvanmozaxekvirus-infectiesindahlia's,
waarvanmeldinggemaaktwordtinhetjaarverslag 1963,werdin1964tevens
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toegepast op stekmateriaal vanaf dewortelknol. Dekleuring van deinsluitlichaampjes in de cellen van de epidermis van de onderzijde van de
bladeren gebeurde volgens eeniets gewijzigde procedure,waardoor een
groter aantalplanten per tijdseenheid onderzocht kanworden.Hetselecteren van grotere hoeveelheden materiaal op deafwezigheid van dit virus
is numogelijk, zodat voldoende planten verkregen kunnen worden omverantwoorde proeven op tezetten o.m. over de invloed van infectie opde
groei van de dahliaplanten.
Het isnu ook gemakkelijker om het sortiment dahlia-cultivars te
onderzoeken op deaanwezigheid vanmozaïekvirus-infecties enop desymptomen,
die door dit virus tevoorschijn geroepen worden.Veel aandacht wordt
besteed aanhet lerenkennen van de "carriers" die door het ontbreken
van symptomen eenniet teonderschatten besmettingsgevaar opleveren voor
de gevoeliger cultivars.

Koakommermozaïekvirus enTomato Spotted Wilt Virus (Lycopersicum
Virus-3)
Infecties met deze virussen in dahlia'skanmet behulp vantoetsplantenworden aangetoond.
Uit het onderzoek van een groot aantalmonsters bleek, dathetlerenkennen van de symptomen van deinfectie met het komkommermozaxekvirus
in verschillende cultivars zeer moeilijk is.Verder onderzoek naar de
aard van deze symptomen zalworden gedaan.

Andere virussen
Velemalenkon uit dahliacultivars eenvirusworden overgebracht naar
de toetsplant Chenopodium amaranticolor. De identiteit van deze virusisolatieskon nogniet worden vastgesteld. Zekonden naar vele andere waardplanten worden overgebracht.Het gevaar, dat dit virus voor de dahliacultuurkan opleveren zalnader worden onderzocht.

KARTELBLAD INGLADIOLEN -RATELVIRUS (Mej.M.C. Cremer)
Van het onderzoek naar deoorzaak, de overdracht en deSymptomatologie vankartelblad in gladiolenkon een eerste afronding plaatsvinden.
In 1965zalhierover eenpublikatie verschijnen, zodat er thans nahet-
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geenreedsinhetjaarverslag1963isopgemerkt,slechtsenkeleopmerkingen
aantoegevoegdbehoeventeworden.
Eengrondontsmettingsproef,in1963uitgevoerdmetShellDD,terbestrijdingvandeTrichodorusaaltjesdiehetratelvirusoverbrengen,leverdegeenduidelijkeresultatenop.Welwerddeaaltjespopulatiezeersterk
gedrukt,dochhetoptredenvankartelbladbleeknochin1963)nochindenateeltin196^duidelijkverminderddoordebehandeling.
Degrilligheidvanhetoptredenvandezeziektemoet,zekertendele,
wordentoegeschrevenaanhetgedragvandeTrichodorusaaltjesindebodem,
onderinvloedvandeweersomstandigheden.Eenproefdietendoelhaddeeventueleinvloedvandewaterstandnategaan,lietinditopzichtechter
geenconclusiestoe.
Hetonvoorspelbarekaraktervandezeziektekwamooknaarvorenineen
proefmetkralenvan5cultivarsin1963uitgeplantopeen6-taldoorratelvirusenTrichodorusaaltjesbesmettepercelenenopeengestoomdegrond.
Hoeweldestandvanhetgewasendegroeiin1963opallebesmettepercelen
matigtotslechtwasinvergelijkingmetdieophetcontroleperceel,bleek
tochindenateeltvandezepartijenin196^geenofzeerweinigkartelblad
voor tekomen.

KURKSTIPINGLADIOLEN (Mej.M.C.Cremer)
Nadatindevoorafgaandejarenaandachtwasgeschonkenaandesymptomen
enhetverloopvandekurkstipaantastinginopeenvolgendegeneraties,werd
indenazomerenherfstvan ^Gh eenaanvanggemaaktmeteendiepgaandonderzoeknaardeoorzaak.Daarverschillendeaanwijzingenbestonden,dathet
eengrondviruszoukunnenzijn,werdgetracht eenvirusteisolerenop
toetsplanten.Uiteentotaalvan56isolatiesuittypischesymptomenvan
dezeziekte,werdenin82%vandegevallenkarakteristiekeziektebeeldenop
tabak 'WhiteBurley'enenkeleanderetoetsplantenverkregen.Dezewarenniet
geheeltypischvoorreedsbekendevirussen.Hetonderzoeknaardeidentiteit
vanditvirusenoverdevraagofhierinderdaad deoorzaakvankurkstipis
verkregen,leverdenoggeenduidelijkeresultatenop.Ookhetelectronenmicroscopisch enserologischonderzoeklietennoggeennadereconclusies
toe.
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ZIEKTENVEROORZAAKTDOORFUSARIUM (Dr.B.H.H.Bergman)
Hetgroeiseizoen 1964isgekenmerkt geweestdoorlangeperiodenvan
intensievezonneschijn,vaakafgewisselddoorkorteperiodenvanregenval.Debodemtemperatuursteegdaardoorvooralindelaatstewekenvóór
hetrooientothogewaarden,aanzienlijkbovenhetveeljariggemiddelde
endeelsmaarweinigbenedendievanhett.a.v."zuur"beruchtejaar1959»
Zoalsopgrondhiervanverwachtkonworden,heefthetzuurintulpendit
jaarveelverliezenveroorzaakt,hoewelvermoedelijkminderdanin1959»
Deinvloedvandevelezonneschijniswaarschijnlijknogvergroot,doordathetkruidvaakreedséénofmeerwekenvoorhetrooienwasafgestorven,waardoordegrondextrawerdverwarmd.Hetiszeeropmerkelijken
nognietverklaarbaardathetbolrotinnarcisseninveelminderernstige
mateisopgetredendanopgrondvandezeklimaatsomstandighedenverwacht
mochtworden.
Degrondalsinfectiebron
Hetpercentageinfectieindeinvorigejaarverslagenreedsvermelde
veeljarigegrondbesmettingsproef,waarininhetnajaarvani960fijngemaaktezieketulpe-ennarcisbollendoordegrondwarengewerkt,wasaanzienlijkhogerdanindevoorafgaande jaren,zoalsblijktuithetvolgende
overzicht:

%zuurindeoogst:
1961 1962 1963 1964
tulpengeteeldop

besmettegrond:

tulpengeteeldopniet-besmettegrond:
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13

5

11

hetuitgangsmateriaalbleekachterafvaneenonvoldoendgezonde
partijafkomstigtezijn.
DeFusarium-schimmelbleekdus 3 T jaarnadekunstmatige,zwarebesmettingvandegrondnogindermatehoeveelheidaanwezig,datditonder
daartoegunstigeklimaatsomstandigheden toteenzwareinfectievanhetgewasleidde.InovereenkomstigeproevenmetFusariumvannarciswasdit
eveneenshetgeval,alwashierhetpercentagebolrotindeoogstopmerkelijklaagvergelekenmetdezuuraantasting.
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HetschijntdatFusariumzichookdieperindegrondkanhandhaven,
dochwaarschijnlijknietopeendieptewaardegrondmetwaterisverzadigd.
Intulpengegroeidopgrond,waarhetvorigjaareenzwaarziekepartijwasgeteeldbleekeenbelangrijkeinfectievoortekomen,waterop
wijst,datbesmettingvandegrondmetFusarium eveneenslangsnatuurlijke
wegkanplaatsvinden;onderzochtwordthoelangeendergelijkebesmetting
aanwezigblijft.
Infectiedoorsporen
VormingvansporenvanFusariumblijktnogtegeschiedenbijeenrelatievevochtigheidvandeomringendeluchtvan70%bij25°C,mitshetsubstraatwaaropdeschimmelgroeitvoldoendevochtbevat.Ditbetekentniet
datonderdezeomstandighedendegevormdesporeninfectiekunnenveroorzaken^ omdatdaarvoorwaarschijnlijk eenveelhogereluchtvochtigheidis
vereist.
Hetblijftbijzondermoeilijkomopexperimentelewijzenauwkeurig
tebepalenhoelangeninwelkemateFusariumsporenbestandzijntegen
uitdrogen.Proevengavendeindruk,datdesnelheidvandrogenvansporen
hieropvaninvloedis:hoesnellereendruppelwaterwaarindesporenliggenopdroogt,hoemindernadiennogkiemkrachtigzijn.
Inschuurstofwerdengedurendedewinter-envoorjaarsmaandennog
veelkiemkrachtigesporengevonden,welkedusvelemaandenindrogetoestandmoetenhebbenverkeerd.Uitdezesporenverkregencultureswerden
optulpengeëntenveroorzaaktennormalezuursymptomen.
Deinvloedvanplantmaaten-dichtheid
Nuovertuigendisgebleken,datdematewaarineenpartijgroeitvan
groteinvloedkanzijnopdematewaarinhet"zuur"optreedt,isonderzocht
ofookdeplantmaatwellichteendergelijkeinvloedkonhebben.Daarbij
werdvandeveronderstellinguitgegaan,datkleinereplantmateninhetalgemeensterkerkunnengroeiendangrotere,zodatmogelijkindeoogsthiervan
meerzuurvoorkomtdanindievangrotereplantmatenbijoverigensgelijke
bemesting,enz.Hetresultaatmeteenkunstmatigbesmettepartij'Red
Giant'wasechterjuistomgekeerd:indeoogstvandealsgrotematen
(zift10-11)geplantebollenkwammeerEusariumvoordanindekleine
ziftmaten.

-27Droogmethodenvangeoogstetulpen
Aandeverschillendewijzenvandrogenvantulpenwerdookinditverslagjaaraandachtbesteed.Overtuigendbleek,dateenbehandelingbij
34°Cenhogeluchtvochtigheid hetpercentageuitvaldoorzuuraanzienlijk
kandoentoenemen,nietalleentijdensdedaaropvolgendebewaarperiode,
maarookindenateeltvanopdergelijkewijzebehandeldebollen.DeresultatenvaneentweetaltweejarigeproevenoverditonderwerpzijninmiddelsineenPraktijkmededeling (nr.13)vastgelegdenwordenhierniet
verderbesproken.
Nadereaandachtisbesteedaandeinvloedvanhetrooitijdstipin
verbandmetde34°C-behandelingenaandevraagofontsmettingincombinatiemethet"bruinstoken"bij34°Cenhogeluchtvochtigheidmogelijkheden
biedtominfectiedoorsporentijdensdezebehandelingtegentegaan.Het
isdaarbijpraktischnietmogelijkeenontsmettingvóórhetpellentoe
tepasseninverbandmetvergiftigingsgevaar,dochondanksdezebeperking
biedteenontsmettingvoorofnahet"bruinstoken"wellichtperspectieven.
OntsmettingvantulpentegenFusarium tijdensofaanheteindvande
bewaarperiode
Ondankshetfeit,datindepraktijkmeermalenmeldingisgemaakt
vaneengunstigeinvloedvaneenontsmettingdirectnahetrooienenpellenvandetulpenishettotnutoenietgeluktbevestigingvanditeffectteverkrijgen.Tenaanzienvaneenanderaspectvandeontsmetting
zijnduidelijkerresultatenverkregen.Hetginghierbijomdevraagofeen
ontsmettinggedurendedebewaring(eindaugustus-beginseptember)eenzelfdeeffectheeftalskortvóórhetplanten,metanderewoordenofeen
zovroegeontsmettingeenreedsbestaandespore-besmetting (eventueel
lichteinfecties)kaneliminerenentevensinstaatisbeschermingte
biedentegeneenlaterenieuwebesmettingmetsporen.Eenproefmeteen
partij 'Mantilla*,waarvangroepenbollenopverschillende tijdstippen
kunstmatigwerdenbesmetmetsporenenvoordienofdaarnawerdenontsmet(£uurPanosan1/3%)gafdevolgenderesultaten:

besmetmet
sporenop:

16/9/'63
4/10/'63
25/10/'63
niet

ontsmetop j ontsmetop
13/9/'63
1/11/'63
(plantdatum)
3
2

11
4

5
2

3
1

niet
ontsmet

91
78
86
1
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Hieruit blijkt dus,dat een ontsmetting op 13september een dusdanig
lange nawerking had, dat zelfs sporen, die op25 oktober, dus6wekennadienop debollenwerden gebracht,nogvolledigwerden gedood.Inverdere
proeven wordt nagegaan,ofvan dit feit bevestiging kanworden verkregen
en zo ja,hoe lang debeschermende werking vanverschillende ontsmettingsmiddelen voortduurt.
Inverbandmet het inhet vorige jaarverslag vermelde feit,datFusariumsporen vermoedelijk zeer gevoelig zijn voorkwikhoudende ontsmettingsmiddelen wordt nagegaan, inwelke concentratie en gedurende welke
tijdsduur reeds eenvolledige doding vansporenwordtbereikt.

Kruisgewijze infectiesmet Fusarium van diverse herkomst
Inhet vorige jaarverslag werd vermeld, dat gebleken was datFusarium van gladiool deboliris ernstigkan aantasten.Hetzelfde bleek in een
proef diein dit verslagjaar werd gedaan,waarin naast gladiool eniris
ook freesia enkrokus en deFusarium-isolaties uit deze h gewassenwerdenbetrokken.Ook deomgekeerde infectie:Fusarium vaniris op gladiool
slaagde ditmaal duidelijk.Deinfecties:Fusarium vankrokus opirisen:
Fusarium vaniris opkrokus warenwaarschijnlijk eveneens positief, doch
merkwaardigerwijsmislukten deinfecties van freesiamet deverschillende schimmelisolaties envan deandere gewassen met freesia-Fusarium allen.De gewassenworden een jaar nageteeld omna tegaan,of infecties
wel hebbenplaatsgevonden, maar gedurende de schuurbewaring latent zijn
gebleven.

BACTERIEVERWELKINGSZIEKTEBIJ DAHLIA (Dr.G.J. Saaltink)
In 1963werd deoorzaak vastgesteld van deverwelkingsziekte van
dahlia,waarbijplanten geremd worden in groei enverwelken terwijl de
knollen op het veld, of later tijdens debewaring, gaan rotten.Deoorzaak van deze ziekte is debacterie Erwinia chrysanthemi.
Inhet vorige jaarverslag is reeds vermeld dat de ziekte in het stekbedkan overgaan vanrottende knollen naar in denabijheid liggende exemplaren.
In 196A-is nagegaan of debacteri'énvanuit de grond onder normale
groei-omstandigheden de uitgeplante stekkenkunnen aantasten.Stekken
werden geplant op eenperceelwaar een jaar eerder veel verwelkingsziek-
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teineenpartijvoorkwamenopeenbeddatkunstmatigwasbesmetdoor
ziekeknollenintefrezen.Dealgemene conclusieisdatopbesmettegrond
inbeidegevalleneenaanzienlijkpercentageplantenwerdgeïnfecteerd.
Deknollentoondendeaantastingmeestalnietbijhetrooien,docheerst
tijdensdebewaringofindeperiode datzijstekkenleverdennahetuitleggenindekas.
Geïnfecteerdeknollendienietdirectsymptomentonenkunneneen
tijdlangstekkenleveren,dietendeleaangetastkunnenzijn(ziejaarverslag 1963).Viadergelijkeknollenwordendusiederjaarstekkengeinfecteerdendaarmedekannieuwegrondwordenbesmet.In I96k isgezocht
naareenmethodeomknollenmetsluimerende (=latente)infectiesuiteen
partijkwijttekunnenraken.Degevondenmogelijkhedenwordenophun
praktischebruikbaarheidgetoetst.

WORTELROTBIJHYACINT (Dr.G.J.Saaltink)
Erzijnmeerargumentenverkregendiedeconclusierechtvaardigen,
dathetwortelrotvanhyacintinhetalgemeenwordtveroorzaakt dooreen
PythiumsoortendatFusarium culmorumgeenbelangrijkerolspeelt.
Dezeconclusieisvanbelangomdatmendelaatstejarenbijdebestrijdingvanbodemschimmelsveelwaardegaathechtenaaneenselectieve
bestrijding,waarbijandereorganismenindebodemdusinlevenblijven.
Dezeandereorganismenkunneneenterugkeervandevooreengrootdeel
gedodeparasietsterktegenwerken.
DoorBayeriseenmiddel(Dexon)gevondendatuitsluitendtegen
Pythiumwerkt.HetwordtindeU.S.A.reedsenkelejarengebruikt,maar
vondinonslandnoggeentoepassing.Hetmiddelgafinonzeeersteveldproeveneenduidelijkeverminderingvanhetwortelrot.Involgendeproevendienttewordennagegaanofdetoepassingvoordelenkanbiedenten
opzichtevanmiddelendiethanswordenaangewend.
HetonderzoekoverdewijzevanaantastingvanhyacintdoorPythium
isvoortgezet.Daarbijwerdbijvoorbeeldaandachtbesteedaanhetverschilinvatbaarheid tussendecultivarsenaanfactorendievaninvloed
zijnopdeaantasting.
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GEELZIEKBIJHYACINT (Dr.G.J.Saaltink)
In196A-werdbegonnenaaneenoriënterendonderzoekoverhetgeelziek.
Hetwerdvanbetekenisgeachtaandezegevreesdeziekteaandachttebesteden,omdathetmogelijkisdatdoorervaringenmetziektenveroorzaakt
doorXanthomonas-soorteninanderegewassen,nieuwebestrijdingsmogelijkhedenbeschikbaarzijngekomen.DeaantastingvanpeperdoorXanthomonas
vesicatoriakanbijvoorbeeld sterkwordengereduceerd dooreenbespuiting
metstreptomycine.Eenanderinteressantaspectisdatthanschemicaliën
terbeschikkingstaanwaarmedehuidmondjestotsluitenkunnenwordengebracht.Ditzoubijpeper eveneenstotverminderingvandeziektehebben
geleid.
Onzeeersteproevenwarengerichtophetvindenvaneengoedeinfectiemethode.Dezewerdgevonden,hetgeeneenbestuderingvandebetekenis
vandeomstandighedenophetinfectieverloopmogelijkmaakte.Hieruit
zijnreedsinteressantepuntenvoornaderonderzoeknaarvorengekomen.

AANTASTINGVANBOLIBISDOORPENICILLIUM (Dr.G.J.Saaltink)
Wanneeririsbollenaandebuitenzijdemetsporenvan Pénicillium
besmet zijngeworden,doorzeevenineensporesuspensietedompelen,kunnendebollennahetuitplantenvooreengrootpercentagewordenaangetast.HetisuitdezeproevenduidelijkgewordendatPénicilliumniet
altijdeensecundairorganismeis,maarweldegelijkzelfdebolkan
aantasten.DePénicilliumisolatiesdiehiertoeinstaatwarenbleken
allentebehorentotdesoortP.corymbiferum.
Deziektebeeldenveroorzaakt doorFusariumoxysporumenPénicillium
corymbiferumzijngoedvanelkaarteonderscheiden.BijFusariumishet
bruingekleurdeaangetasteweefselietsingezonkenenwordthetoppervlak
spoedigbedektmeteengrauw-witmycelium,datsomsplaatselijkrose
wordt.Denietaangetaste delenvandebolrokkenblijvenwit,hetzieke
weefselisscherpbegrensd.BijPénicilliumishetdonkergrijsverkleurdeweefselnietingezonkenenwordthetoppervlakbedektmeteenblauw-groene
sporemassa.Hetweefselzonderschimmelpïuisverliestsneldewittekleur,
hetwordtblauw-groen.Deaantastingisnietzoscherpbegrensdalsbij
Fusarium.Hetziekeweefselisgroen-geelopdoorsnede.Bovendienwerd
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bijdeaantastingdoorFusariumofPénicilliummicroscopisch eenverschil
incelstructuurvanaangetastebolrokkenwaargenomen.
Regelmatigworden,vooralinimportpartijen,bollenaangetroffen
waarbijopbeschadigdeplekkenaandezijkantvandebolPénicillium
voorkomt.Hetlijktwaarschijnlijkdatdeschimmeldanderolvanwondparasietspeelt.OnderzochtmoetnogwordenhoePénicilliumindebodembij
dewortelkransbinnendringtalsdesporenbuitenopdebolzijnaangebracht,terwijltevensdeinvloedvanuitwendige factorenopditbinnendringenmoetenwordenbestudeerd.
VoordeontwikkelingvanPénicilliuminirisbollenblijkteentemperatuurvanca.15°Chetmeestgunstigtezijn,hetgeenduslagerisdan
bijFusarium.Vrijzekervindtbijtemperaturentussen10en15°Cnog
eensterkegroeivanPénicilliumplaats.
InproevenoverheteffectvanbestrijdingsmiddelentegenPenicilliumsporenbuitenopdebolwerdenduidelijkeverschillengevonden.Dezeproevenzullenwordenvoortgezetomtoteenbetrouwbare conclusie tekunnen
komen.

AANTASTING VANTULPENENANDEREBOLGEWASSENDOORSTENGELAALTJES (Dr.G.
Kooistra)
Waardplantenonderzoek enpopulatiestudies
Vaakwordtgrondwaaropeenteeltverbodrustomdatertulpestengelaaltjesgevondenzijningrasgelegd.In19^3werdechtergeconstateerd,
dateentulpestengelaaltjespopulatieopeenbesmettekleigrondwaaral
3 jaargrasgroeide,zichopeenredelijkniveauhadgehandhaafd.Dit
werdin196^,dusna k jaargras,bevestigd.Hieruitvolgt,dateenof
meergrassoortenwaardplantenzijnvoorhettulpestengelaaltje,waardoordepopulatienietafdoendeterugloopt.
Integenstellingtothetbetelenmetgrasbleekwelduidelijk,
datdeaaltjespopulatieterugloopt tot0alseenbesmettegrondbraakgehoudenwordt,dusookzonderonkruid.Eenkleiproefveldwasvolgenshet
grondmonsteronderzoekin3jaarvrijvanaaltjeseneenzandgrondin2
jaar.Beideveldenzijnin 196^voordeenehelftbeplantmettulpenen
voordeanderehelftmetnarcissen,teneindemetbehulpvandezewaardplantenzekerheidtekrijgenofdegrondwerkelijkaaltjesvrijwas.Als
metdegrondmonstermethodenamelijkgeenaaltjesmeerkunnenwordenaan-
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getoondomdatzenietverfijndgenoegis,leverthetbeplantenmet
waardplantennogweleenshetbewijs,datertochnogstengelaaltjesin
degrondovergeblevenzijn.Zoisin19&30,1%vandetulpebollenvan
'CoplandEival',geplantop2ijaarbraakliggendekleigrond,aaltjesziekgeworden;in1964wasdezepartijalvoor0,3%ziek.
Dezelfderesultatenalsmethettulpestengelaaltjezijneveneens
verkregenmethetnarcissestengelaaltje,hetdestructoraaltjeenhet
krokusaaltje.Na2jaarbraakliggenwasdepopulatie teruggelopentot
1ofminderexemplarenper500ggrond.
Omdatnu,behoudenslichtevariatiestengevolgevanklimatologische
omstandigheden,hetpopulatieverloopvandegenoemdeaaltjessoortenop
braakliggendegrondgoeddeelsbekendis,isbegonnenmeteenonderzoek
naardewaardplantenvanDitylenchussoortenenrassen.Bijditlaatste
gaatheterondermeerombetrouwbarewaardplantentevinden,metbehulp
waarvanhethelejaarrondbijtwijfelinkorte tijdvastgesteldkan
wordenofwemethettulpe-danwelmethetnarcissestengelaaltjete
makenhebben.Voordepraktijkisditookvandirectbelang,daarmeer
betrouwbare gegevenswordenverkregenoverdegewassendieopbesmette
grondwelofnietgeteeldkunnenworden.
Dewijzevaninfectieendeinvloedvanuitwendigeomstandighedenop
deaantasting
Versbolmateriaalbleekvrijgemakkelijkgeïnfecteerd tekunnen
wordenmetstengelaaltjesdooreenkleinstukjebolhuidwegtenemen,in
deonderliggendebolrokkleinekraswondjestemakenendaarna+50aaltjesineenvochtig wattepropjeopdezeplaatsteleggen.Opdezemanier
gelukthetinhetnajaaronderbepaaldeomstandighedeninongeveer1*fdagentijdmooigeïnfecteerdebollenteverkrijgen.Indewinterennoglaterinhetbewaarseizoen treedtteveelschimmelgroeiop,ookondanksontsmettingmetkwikbevattendemiddelen.Hetzelfdeisgeconstateerdmetmigratieproeven.Inhetnajaarkunnenn.1.heelinstructieveproevengedaanwordenoverdeactieveverplaatsingvanstengelaaltjesdieeenvoedselkeuskrijgen tussenbijv.eenstukjenarcissebolentulpebol.Zowerd
gevondendatnarcissestengelaaltjesvoorkeurhebbenvoornarcisalsvoedselbron,maardathettulpestengelaaltjemeerpolyfaagisenzichzowel
naareninstukjesvannarcis,tulpenzelfskrokusbegeeft. Indewinter
wordenookdezeproefnemingenergbemoeilijkt doordegroeivansecundaire
schimmelsopdebolstukjes.Ontsmettenmetorganischekwikmiddelenwerkt,
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vooralalsdezekwikmiddelennietgrondiguitgewassenworden,minof
meerafstotendopdeaaltjes.
Ookwerdgevonden,datzoweltulpe-alsnarcissestengelaaltjeslange
tijdzeerlagetemperaturenkunnendoorstaan (tot2maanden -2°Ctoe).
Welleekhunmigratievermogen teverminderen enwerdentulpebollenniet
ziekalsze10cmvanafdebesmettingsbrongeplantwerden.Ditgebeurde
welbij1*fdagen-2°Cenookalsdetemperatuur juistbovenhetvriespunt
werdgehouden.
Ookisgevondendatergeenbetrouwbaarverbandbestaattussenhet
voorkomenvansymptomeninhetgewas,deaanwezigheidvanaaltjesinhet
bladenhetaantallatergevondenziekebollen.Debollenb.v.kunnen
vrijvansymptomenzijn,alsdebovengrondse delenaangetastwaren.Ook
kaneenplantvrijvanspikkelszijn,maarbijonderzoekvanhetblad
komentochaaltjestevoorschijn.Eveneenswerdenziekebollengevonden
terwijlhetgewasgezondleek.
Bestrijdingvanstengelaaltjesinbollenofknollen
Dewarmwaterbehandeling (w.w.b.)isvoorveelbolgewassen,waarin
Ditylenchusdipsacivoorkomt,gesteldóp k uurbij^5°C;tervermeerdering
vandebeschadigingskansdienendebollenveelalvoorafbij25-30°Cte
wordenbewaardenvervolgens 2k uurtewordenvoorgeweekt (zieTuinbouwgids1965,pag.292).Alleproblemenopditgebiedkunnenhiermeezeker
nietwordenopgelost.Ineenaantalgevallentreedtschadeopaanhet
gewasdoordezebehandeling,somszelfs (b.v.bijtulpen)kunnendebollendezehogetemperatuurinhetgeheelnietverdragen.
Daarommoetooknaaranderebestrijdingswijzenwordenuitgezienen
diewordtthanso.m.gezochtinhetbehandelenvandebollenineenwarmwaterbadvanlagere temperuur (bijv.if0°C),waarindoorhettoevoegenvan
chemicaliënzuurstofgebrek(ofanaërobie)wordtopgewekt.In196^werden
deeersteoriënterendeproevenindezerichtinggenomen.Deresultaten
wettigeneenverderevoortzettingvanhetonderzoekindezerichting.
Eenbijkomstigeffectisdoordew.w.b.enanaërobieproevenduidelijknaarvorengekomen,n.1.hetfeit,datdeaaltjesnietaltijddirectgedoodwordendooreenbehandeling.Somsblijkenzenogenkelemaandentekunnenblijvenlevenengedurendedietijdookschadetekunnen
veroorzaken.Zezijnechternietmeerinstaatzichvoortteplantenen
stervenafzondernakomelingen.

3^BESTRIJDING VAN STENGEL- EN BLADAALTJES IN DIVERSEBIJGOEDGEWASSEN,
VEELAL DOORMIDDEL VAN EENWARMWATERBEHANDELING (w.w.b.)(Dr.G.Kooistra
P.J. Muller)
Debestrijding van aaltjes inverschillende bijgoedgewassen, zowel
doormiddelvan eenw.w.b.als door toepassing van chemischemiddelen,
vroegin 1964veel aandacht.De resultaten kunnen alsvolgt kort worden
weergegeven:
Gladiolus Colvillië 'Nymf' enGladiolus nanus 'QueenWilhelmina',beide
besmet met Ditylenchus destructor, verdroegen eenw.w.b.van3uurbij
43l°Cgoed (Gladiolus nanus zelfs k uur ^5°C).Voorwarmte van2 - 8 weken
bij23°Cis gewenst,alof niet gevolgd door Zk uur voorweken.Eendompeling gedurende 12uur in i%nemafos (1%van een 25%P.G.emulsie)van
Gladiolus nanusknollen werkte eveneens gunstig evenals een dompeling
van 12uur in 1/16%nemafos,gevolgd door eenw.w.b.van 1uur43-§°C«In
al deze gevallen was de aaltjesbestrijding voor 100% effectief.Op grond
van vroeger verkregen aanwijzingen werden deknollen in dit gevalin
warmwater zonder toevoeging van eenkwikmiddel behandeld.Vlak voorhet
planten werd daarom ontsmet gedurende -g-uurin l/3$>Panosan.
Tigridea aangetast door Ditylenchus destructor kon afdoende aaltjesvrij
gemaakt worden door 1week 25°Cvoorwarmte te geven,niet voor teweken
en eenw.w.b.van3 of k uurbij kj>i°Ctoe te dienen.Ook eenw.w.b.van
2 uur^3"2°Cgevolgd door een dompeling gedurende 6uur in 1/16%nemafos
gaf gunstige resultaten.
Colchicum autumnale 'WaterLily'.Alle toegepaste doseringen van dew.w.b,
bleken schadelijk voor debollen te zijn.Bij een gezonde partijbleek
dat eenw.w.b.van3uurbij 43i°Cna 1week 25"?°Cvoorwarmte hetminst
schadelijkwas.
Chionodoxa sardensis,Scilla sibirica enAllium azureumbleken voor een
effectieve bestrijding van Ditylenchus dipsaci eenw.w.b.van k-uur bij
45°Cnodig tehebben; debeste resultaten werden verkregen bijbehandelingnadat eerst 2 - 6 wekenbij 25'zcCwasbewaard enaldanniet 2h uur
was voorgeweekt.
Tulpen (cultivar 'Rose Copland'), tevelde aangetast door Ditylenchus
dipsaci,werden behandeld met het systemische nematicide nemafos,indo2
seringen variërend tussen 1x1gactieve stof/m tot2x2g actieve stof/m ,
inveelwater toegepast (1.000l/ha).Erwerd een aaltjes bestrijdend
effect geconstateerd, doch ditbleek verre van afdoende te zijn.Devoorzomer in 1964was vrij droog.Daar bekend is dat ditmiddel optimaal
werkzaam is in zeer vochtige grond, zouden onder andere weersomstandigheden,misschienbetere resultaten mogenworden verwacht.

2
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Chionodoxa sardensis Van dit gewas zijnin een cultuurproef met gezonde
bollen de zaaddozen geteld om debloemproduktie vast te stellen.Het
bleek dat elkew.w.b.schadelijk is voor de zaadproduktie.Deminsteschade (30%)trad opbij eenw.w.b.van k uur *f3i°Cof k uur ^5°C,nadat een
voorwarmte van2, k of 6weken 25ir>Cgegeven was,waarna debollen Zh uur
voorgeweekt waren.Hetvoorweken had een gunstig effect.Zondervoorweken, maar met voorwarmte was deschade A-O'-70%.Gecombineerd met degunstigste w.w.b.voor debolproduktie ishet dus gewenst eerst 2 - 6 weken
25T?°Cvoorwarmte te geven,

Zk uur voor teweken en eenw.w.b.van k uur

*f5°Ctelaten volgen.Opgemerkt dient nog teworden dat dekiemkracht van
het geoogste zaad niet bepaald werd.
Muscari armeniacum Zoalsbekendkunnen debollen van dit gewas eenw.w.b.
van k uur 45°Cgoed doorstaan. Eenwarme schuurbehandeling bij25^°C voorafgaand aan dew.w.b.,werkt gunstig;het is voldoende deze voorwarmte
maar twee weken te geven.Gebleken is uit deze proeven datMuscari tot
10weken na deoogst eenw.w.b.van k uur k^°Ckan ondergaan en dat de
bollen dan8wekenbij 17°Cbewaard kunnenworden als ze gedurende de
laatste 2wekenmaar 25-^Ckrijgen.
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VERSLAGVANDEAFDELINGPRAKTIJKAANGELEGENHEDEN

INLEIDING
Inhetverslagjaarkoneenaanvangwordengemaaktmethetveredelingsonderzoekbijbloembollen,insamenwerkingmethetI.V.T.Hetlaboratoriumzalinditkadervooralaandachtbestedenaanhetsortimentsonderzoek,tebeginnenmetdetulp.Ditomvatbehalvedebepalingvande
produktievandeverschillende cultivarsnaarkwaliteit enkwantiteit,
ookanderebelangrijke eigenschappenalshoudbaarheid engebruikswaarde
(broei).
Per 1januariwerddeheerJ.A.Schipperbelastmetonderzoek,dat
meerinzichtmoetverschaffenindekansopbeschadigingvanbloembollen
bijhetgebruikvanmachinesbijdeteeltenhetklaarmakenvandebollenvoorverzending.Hetdoelvanditonderzoekismede,nategaanaan
welke eisendemachinesmoetenvoldoenomdebollenniettebeschadigen.
Verdermaakthijstudievandemeertechnischeaspectenvandeschuurbewaring,speciaaldej:uistetemperatuurverdeling endesnelheidvandrogen
vanbloembollenbijgebruikmakingvanverschillendeventilatiesystemen.
Eveneensper1januarikwamdeheerJ.Boontjesindienst.Speciaal
deleliecultuurkreegzijnaandacht,waarbijhetzijneersteopdrachtwas
omeensnelleenbetrouwbarevegetatievevermeerderingsmethode voorlelies
(b.v.doormiddelvanhetkwekenvanjongebollenopschubben)uittewerken. Dezeisondermeervanbelangvoorleliesdienietzaadvastzijn,
hetgeenb.v.hetgevalismetdevelehybride-leliesdiedelaatstejaren
inonslandwordengeteeld.Verderkaneendergelijkemethodeookvanbetekeniszijnvoordeverbeteringvanrassendienormaalmetzaadworden
vermeerderd.
Op16novemberwerddeheerJ.Kosteralsassistenttoegevoegdaan
deheerHoogetefp.Nadathijzichgoedheeftingewerkt,zalhijeenzelfstandigetaakkrijgen.
Zeerveelaandachtwerdinhetafgelopenjaarbesteedaandemogelijkhedenendemoeilijkhedendiezijnverbondenaaneenz.g.5°C-behandelingvanbloembollen.Doordezebehandelingishetn.1.mogelijkomde
bollenzonderbewaringineenkoudekelderofzonderzebuitenoptekui-
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lendirectineenkasofkamerinbloeitetrekken.Prof.E.Maatsch,InstitutfürZierpflanzenbau,Hannover-Prof.Dr.W.Rünger,Institut fürZierpflanzenbau,Berlin-Dr.A.Bing,CornellUniversity,Farmingdale,Long
Island,NewYork,U.S.A.-Mr.M.R.Harrison,University ofNewBrunswick,
NewJersey,U.S.A. enDr.A.Chan,CentralExperimentalFarm,Ottawa,Canadahebbenvooronsbij5°Cbehandeldetulpeninhunlaboratoriainbloei
getrokken.Hierdoorkonookdeinvloedvanhettransportophetbloeivermogenendekwaliteitvandetulpenwordenvastgesteld.Bovendienkunnen
dezeonderzoekersveelbijdragenaandeintroductievandespeciaal behandeldetulpenindepraktijk.
Dr.T.vanderZwetteBogalusaLa.,U.S.A.kreegeveneensweereen
zendingbloembollenterbeproevingindetuin,terwijlvoorbereidingen
werdengetroffenomeenspeciaalproefveldoptezettenwaartulpendie
opverschillendemanierenvervoerdwaren,systematischmetelkaarkunnen
wordenvergeleken.Hetbetrefthiereengebiedwaardetulpendoorhet
warmewinterklimaatalleennaeenbehandelingindetuinbevredigenderesultatengeven.
Devoorlichtingaanbuitenlandseafnemersisvoortgezet.Ineenfolderwerdenaanbevelingengedaanvoordekerstbroei,debroeivoormidden
februari,depaasbroeienwerdenadviezengegevenvoordebestrijdingvan
pokkenenwaterstelen.Aandehandvaneenafnemerslijstwerdendoorde
BondvanBloembollenhandelaren 80.000foldersnaarhetbuitenlandverstuurd.

SORTIMENTSONDEEZOEKBIJTULPEN (Ir.G.Hekstra)
In196^werdinhetkadervanhetveredelingsonderzoek,datinsamenwerkingmethetI.V.T.isaangevangen,eenbegingemaaktmethetsortimentsonderzoekbijtulpen.Ineersteinstantie zullendemethodenmoeten
wordenontwikkeldomdevoordeteeltenafzetbelangrijksteeigenschappenbijverschillende cultivarsopeenbetrouwbarewijzeonderlingtekunnenvergelijken.Medenaaraanleidingvanbesprekingeninde"werkgroep
veredeling",waaraanookeenaantalervarenvakgenotendeelnemen,kunnen
degenoemdeeigenschappenineenviertalgroepenwordenondergebracht,n.1.
1.kwalitatieve enkwantitatieveproduktie
2.houdbaarheidvandebloemen
3.gebruikswaarde (vooralmogelijkhedenvoorbroei)
k. resistentietegenziektenenplagen.
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In deherfst van 1964werd voor het eerst eenvergelijkende rassenproefmet 6k cultivars tulpen opgezet,zowelop zand-als zavelgrond.De
belangrijkste aspecten van deproduktie zullen hieraan worden bestudeerd.
Het leverbare materiaal zal danalsuitgangspunt worden genomen voor de
onder 2en3 genoemde punten.Onderzoek naar de onderpunt k genoemde eigenschappen zal eerst in een later stadium inhetprogrammakunnen worden
opgenomen.
Demethodiek terbepaling van dehoudbaarheid van afgesnedenbloemen opwater werd verder ontwikkeld.Van28 cultivarswerdenbloemenvan
gekoelde zowel als ongekoeldebollen onderzocht bijverschillende temperaturen.Op grond van deresultatenkonden deze cultivars in een viertal
groepenworden ondergebracht, resp.met zeer goede,goede,matige en
slechte houdbaarheid. Tegen deverwachting inbleken debloemen van de
gekoelde series gemiddeld beter houdbaar te zijn dan dievandeongekoelde.
Dit verschilwas groter naarmate debloemen bij lager temperatuur werden
bewaard.
Sommige cultivars gaan op devaas spoedig "hangen".Gebleken is dat
er geen verband bestaat tussen dit verschijnsel en demate van groeivan
destengel in deperiode, dat debloem op devaasstaat.

OPBRENGSTANALYSE BIJ TULPEN (Ir.G.Hekstra)
Veel cultivars tulpen blijken in depraktijk gemakkelijk tedegenereren.Deoorzaak hiervan is onbekend. Teneinde te trachten deachtergronden hiervan telerenkennen zijnproeven opgezet omna te gaan of
de grootte van de geplante bol en deplaats waar deze oorspronkelijk in
demoederbol is gevormd, vaninvloed zijn op de groeicapaciteit.Zo
bleek in eenproef met 'EdithEddy', dathet gemiddelde gewicht van bollen van 10-11 cm,gevormd alshoofdbol, eerste,tweede of derdebijbol,
resp. 22,3,17,k, 1^,8, en 11,5 g bedroeg.

De hoofdbollen bleken

ookmeer bolrokken tebezitten.Deproeven met verschillende typen bollen
zullen enkele jarenmoeten worden voortgezet, alvorens definitieve conclusies over debetekenis vandeze verschillen kunnenworden getrokken.
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DEMOGELIJKHEDEN VAN DEBEHANDELING BIJ 5°CVOOR DETULPEBROEI (P.Hoogeterp)
Inhet afgelopen trekseizoenis zeerveel aandacht besteed aan de
mogelijkheden die een z.g. 5°C-behandelingvan tulpen voor vollegrondsbroei inverwarmde warenhuizen envoor huisbroei biedt.De resultaten
van het onderzoek zijnvoor het grootste gedeelte verwerkt in eenpublikatie (rapport 5-juni 1965) getiteld: Enkele richtlijnen voor deproefsgewijze toepassing van de 5°C-behandeling van tulpen.Enkele aspecten die
daarin nogniet werden besproken zullenhier worden vermeld.
Interessante gegevens hebbenproeven opgeleverd waarin demogelijkheid tot het gebruik van5°Ctulpen in rolkassen werd onderzocht.Daar
het niet mogelijkwas omvoor dit doel eenkas teverrollen, werden de
proeven gedaanmet speciale diepekisten.De tulpen werden geplant,opgekuild enin dekas gebracht volgens een schema datmet eenrolkas uitvoerbaar werd geacht.Bij dezewerkwijze is hetmogelijk gebleken,om
een schema teontwikkelen,waarbijwaarschijnlijk 6maalper seizoen in
eenrolkas een gewas tulpen inbloei is te trekken.Inhet proefschema
werd voor de eerste bloeidatum die eind november-begin december viel
gebruik gemaakt vanop grondverwarming geteelde tulpen,voor deandere
bloeidata (de laatste eind april-beginmei)werden normaal geteelde
tulpen gebruikt.De tijd die nodig is om nahet overrollen van dekas
de grond opde gewenste temperatuur tebrengen moet waarschijnlijk wel
op ongeveer eenweekworden gesteld. Indeproeven bleek tussenhet einde
van desnijperiode van een trek tulpen enhet tijdstip waarop dekas weer
moest worden verrold eenlangere periode teliggen.
Hoewel uitgebreider onderzoek naar de combinatie van tijdsduur van
behandeling bij5°Cen deperiode tussenplanten van de tulpen enoverrollen van dekas noodzakelijk is,ziet het ernaaruit dat eenkoeling
bij 5°Cgedurende 9weken en eenverblijf van debollen in degrond van
5 - 1 0 weken demeest bruikbare zalzijn.

DEMOGELIJKHEDEN VAN DEBEHANDELING BIJ 5°CVOOR DEHYACINTEBROEI (P.
Hoogeterp)
Nadat inhet seizoen 1963—'64-de eerste oriënterende proeven waren
genomen met geremde hyacinten die voor het planten eenkoelbehandeling
bij5°Ckregen, isuit het onderzoek inhet seizoen 196^-'65duidelijkge-
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bleken dat erzich ookvoor hyacinten aantrekkelijke mogelijkheden voor
gebruik in depraktijk voordoen.Dit zalvooralbetekeniskunnen hebben
voor deamateur die deze bollen op eengemakkelijke manier inhuis in
bloeiwil trekken.Maar ook voor deprofessionele broeier kan het gebruik
van 5°Chyacinten voordelen bieden,wanneer hij daardoor het opkuilen kan
vermijden.
Inhet afgelopen seizoen zijn dekoelbehandelingen gedurende 9weken
gegeven bij 9of 5°Cof gedurende h\ week bij 9°Cen k? weekbij 5°C.De
verschillen tussen dezekoelbehandelingen waren zo gering dat voortgezet
onderzoek nodig is,om deoptimale koelbehandeling vast testellen.Als
voorbehandelingen voor dekoelbehandeling werden devoor denormale broei
ontwikkelde bolbehandelingen toegepast.
Bij de geprepareerde hyacinten gaven 'Ostara' en 'AnneMarie' voor
Kerstmis goede resultaten bijbroei opwater ofinkisten. 'L'Innocence'
gafbij degebruikte grote bolmaat veelkromkoppen, terwijl 'JanBos'
niet voldeed.
De op denormale tijd gerooide enniet geprepareerde hyacintenkwamen niet voorKerstmis in bloei.Van devoor de normale broei gebruikelijke
nabehandelingen bij 13of 17°Cgedurende delaatste maand voor hetplanten,
voldeed 13°Chetbeste bij toepassing vóór de5°C-behandeling, omdat deze
later altijd snellere ontwikkeling enbloei gaf dan de 17°C-behandeling.
Het ziet ernaar uit,datbij de opnormale tijd gerooide hyacinten een
koelbehandeling bij 9°Ceen snellere ontwikkeling vanhet gewas geeft dan
koelen bij5°C-»-Uit deweinige proeven die tot nu toe zijn gedaan,werd de
indruk verkregen dat z.g. 5°Chyacinten het transport wat beterkunnenverdragen dan5°Ctulpen.
Veeluitval gaven schimmels enbacteriën (witsnot)bijhet trekken
van5°Chyacinten.Erwerden enkele ontsmettingsproeven met kwikmiddelen
enphenolen genomen,waaruit bleek dat debollen dezebehandeling kunnen
verdragen.Verdere conclusies konden niet worden getrokken, omdat ookde
onbehandelde bollen in dezeproeven niet doorwitsnot werdenaangetast.
Zolang dezemoeilijkheden niet zijn overwonnen,kan het gebruik van5°C
hyacinten niet voor gebruik in depraktijk worden aanbevolen.
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INVLOEDVANDEOMSTANDIGHEDENTIJDENSHETTRANSPORTOPHETBLOEIVERMOGEN (P.Hoogeterp)
Hetonderzoeknaardeinvloedvandeomstandigheden (temperatuur,
vochtgehalte,ventilatie)tijdenshettransportopdelaterebloeineemt
eenbelangrijkeplaatsin.Vooralnuspecialebolbehandelingsmethoden
zijnontwikkeld,diedirectplantenvantulpenineenverwarmdwarenhuis
enbeterebloeivantulpenintuineninwarmegebiedenmogelijkmaken,
ishetvanbelangomdeinvloedvanhettransportopdebloeivastte
stellen.
Omhieroverbetereinformatie tekrijgenwerden2zendingenmet
tulpenvooropplantineenverwarmdwarenhuis (z.g.5CCtulpen)naarde
U.S.A.gezonden (Dr.Bing,NewYork,Mr.Harrison,NewJersey)en1zendingnaarCanada(Dr.Chan,Ottawa).Dooronverklaarbareredenenhebben
debollendienaarDr.Chanzijngestuurdgeenresultatenopgeleverd.De
tulpendienaardebeideonderzoekersindeU.S.A.zijngestuurdhebben
goedvoldaan.Ditondankshetfeitdatzeerglangonderwegzijngeweest.
Daardoorisdekoelperiode (debollenzijnindecemberinkoelruim enin
gewoonruimverscheept,indietijdvanhetjaarwasdegemiddeldetemperatuurvanhetgewoneruim8,2°C)13-1^wekengewordeninplaatsvande
normale9weken.Waarschijnlijkomdat detulpeneengoedevoorbehandeling
haddenondergaan (23°Ctot1september+20°Ctot1oktoberofalleen20°C
tot1oktober),warenderesultatenondanksdelangekoelingenhettransportnietslecht.Dr.Bingontvingbovendieneenzendingdiehijzelfin
Farmingdaleheeftgekoeld;debloeiresultatenvandezebollenwareniets
beter.
Uit deresultatenkonwordengeconcludeerd,dat5°Ctulpenvoorwarenhuisbroeinaeengoedevoorbehandeling enbestemdvoorlaterebroei
bijgematigdekastemperatuur,goedkunnenwordenverstuurd.Wanneerdit
indecembergebeurt,isdetemperatuurinhetnormaleruimzolaag,dat
nietinkoelruimbehoefttewordenverzonden.Inditgevalmoetende
bollenvoorafgedurende9wekenbij5°Cwordenbehandeld.Wanneerin
koelruimwordtverzonden,dankan detijdvanhettransportinmindering
wordengebrachtopdekoelperiodeinNederland.BijaankomstinAmerika
moetendebollenzosnelmogelijkwordengeplant,daartemperaturenboven9°Cdekansopuitvalaanzienlijkverhogen.
InDuitslandhebbenprof.Rünger,Berlijnenprof.Maatsch,Hannover,
5°Ctulpenvanhetlaboratorium ontvangen.Indezeproevenwaszeerdui-
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delijk kwaliteitsverschil teconstateren tussendetulpendiebij23°C
warenbewaard endiebij20°Cwarenvoorbehandeld.Debij23°Cbehandelde
tulpengavengroterebloemenenhogerebloeipercentages.
Ookmettulpendiebestemdzijnvoorbuitenbeplantinginwarmegebiedenzijnenkeletransportproevengenomen.
Tulpenvandecultivars 'Apeldoorn','PaulRichter','White
Triumphator', 'Paris'en'BlueParrot'gaveninSanFrancisco zeergoedebloeiresultaten (90-100%bloei)wanneerdebollennaeenkoelingvan
5wekenbij5°CindecemberineenkoelruimviahetPanamakanaalwerden
verzonden.Dezelfde cultivarsdieinNederlanddezelfdebehandelingkregen,maarophetzelfdeschipineengewoonruimwarenvervoerd,gaven
veelslechtereresultaten (bloeipercentage 0-60%).Tulpendieeveneens
opdezelfdewijzewarenbehandeldmaarineenkoelruimnaarNewYork
warenverscheept envandaarpertreinnaarSanFranciscozijngezonden
gaven35-85%bloei.Inhetlaatstegevalkanhetlangdurigetransport
vanNewYorknaarSanFrancisco debloeinadelighebbenbeïnvloed.DaarommoetvoordewestkustvandeVerenigdeStatendevoorkeurwordengegevenaankoeltransport viahetPanamakanaal,speciaalwanneerhetom
5°Ctulpengaat.

ZIEKTEBESTRIJDING (P.J.Muller)
In1964zijnverschillendepraktijkproeven genomenterbestrijding
vanpathogèneschimmelsofaaltjes.Hetonderzoeknaardeinvloedvande
w.w.b.opdebestrijdingvanstengelaaltjesinnarcissenenopdebeschadigingskansvandebollenisthansafgesloten (ziedepraktijkmededeling
achterinditverslag).
Verschillendewarmwaterbehandelingsproeven terbestrijdingvanaaltjes
inbijgoedgewassenzijninsamenwerkingmetDr.Kooistrauitgevoerd.De
resultatenzijnreedsopbid.34gegeven.
InaansluitingophetonderzoekvanDr.Bergmanwerdeenontsmettingsproefuitgevoerdmettulpen (cultivar 'Enterprise')waarinzuurvoorkwam.
Ditheeftduidelijkeaanwijzingengegeven,dateenontsmettingopeen
vroegtijdstip (inditgevalop5september)deziektebeterbestrijdt
danwanneerditvlakvoorhetplanten (op22oktober)gebeurt.V/elzou
hetdangewenstzijnomdeconcentratievandedompelvloeistof tever-
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hogentot?%,hogereconcentratieshebbengeenbetereuitwerking.Bijgebruikvaneenoplossingvan %% gafeenontsmettinggedurende5minuteneen
goedresultaat,langeredompelinggaf'indezeproefgeenbeterebestrijdingvanFusarium.
Ineenandereproefmettulpen (cultivar 'Caravaggio*)isaandacht
besteedaandeinvloedvandeontsmettingopdeopbrengst.Daarbijbleek,
datdeontsmettingenuitgevoerdop5septemberleiddentotbetereopbrengstendandebehandelingenvlakvoorhetplanten (22oktober).Gemiddeld
gavendevroegeontsmettingen70bollenvanzift11/meerperRRdande
behandelingenvlakvoorhetplanten.
Deverschillen tussendegebruiktekwikmiddelenAabulbavloeibaar
enPanosanwaren,evenalsdietussendegebruikte concentraties (van1/32%)ofdompeltijden(van5minutentot30minuten)nietgroot.
Tenslottekannogeenontsmettingsproefmetgladiolenwordenvermeld.
Zobleekwel eenontsmettingmetPanosan (T%, T uur)enkelemaandenvóór
hetplantenuitgevoerdhetzelfde effecttehebbentegenFusariumalswanneerditvlakvoorhetplantengebeurt.Wanneerdeontsmettingnietlaterdanongeveer 1maandvóórhetplantenwordtuitgevoerd,kanmeteen
dompelinggedurende5minutenwordenvolstaan,waarbijdeconcentratie
van dedompelvloeistofniethogerdan %%behoeft tezijn.

DIAGNOSTISCHONDERZOEK (P.J.Mullerendiverseonderzoekers)
In196^werden85^monstersvanpartijenbloembolleningezonden,
waarinafwijkendeplantenvoorkwamen.Hiervanwerdener61rechtstreeks
doorbuitenlandse afnemersaanhetlaboratorium toegestuurd,voornamelijkuitdeonsomringendelanden.
Onderstaande tabelgeefteenoverzichtvandevoornaamsteziekten
enafwijkingenzoalsdieindemonstersvandebelangrijkstegewassen
werdenvastgesteld.
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gewas

afwijkingen
veroorzaaktdoor:

schimmels

glairis
diool

tulp

narcis

hyacint

98

14

14

34
2

krokus

totaal

lelie

diversen

197

11
1
16

4

4

22

11

2

11

18
17
13

68
149

aaltjes
virus

2

11

2

57

28

14

andereparasitaireorganismen

11

3

13

5

4

0

0

3

39

33

5

2

3

9

2

0

4

58

50
27
33
35

8
4

21

3

2

0

2

0

3

2

11
10

9
8

1
0

2
10

9
3

5
7

21

16

3
17

18

87
48
92
116

3^6

94

99

75

58

44

39

99

854

"fysiologische"
storingen
teelt-enbehandelingsfouten
diverseoorzaken
gezond
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Vanmeerdandehelftvanhetaantalmonsterswarendeplantenaangetastdoorparasitaire organismen (453stuks).Vooralhetaantalmonsterstulpenmetvuur (Botrytistulipae)n.1.32stuksgeefttedenken.In1964trad
"shanking" (Phytophtoraspec.)intulpenmeerdannormaalop (17monsters),
waarvan4maalinhetvrijeveld.
Buitendeminofmeeralgemeenvoorkomendeaantastingen enafwijkingen
kunnennogenkeleopmerkelijke ziektegevallenwordengememoreerd.
Zokwamenvandetulpecultivar 'LustigeWitwe'monstersplantenbinnen,
diewarenaangetastdoorz.g. "nervenziek".DesymptomenvertonenveelgelijkenismetdievanAugustaziek.Hetistotnutoeechternietgeluktomaan
tetonen,datdezeziekteeveneensdooreenviruswordtveroorzaakt.
Ookwerdnogeenmonstertulpebollen,aangetast doordekleinenarcisvlieg,ingezonden.IneenpaargevallenwerdThripstabaciopgeholdehyacintenaangetroffen.Merkwaardigwasookdatbijdenarcis 'Carlton'drie
maalinhetveldspouwerswerdengevonden.
Voordegladiolenwasdeloofaantastingdoor Xanthomonaegummisudans
nieuw.Ineenmonsternanus-gladiolenkwamDitylenchus destructorvoor.
IrissenuitItaliëenOrnithogalum thyrsoïdesuitNederlandbleken
doorSclerotium rolfsiitezijnaangetast.
TenslottekannogeenmonsterNerinemetbolrot,veroorzaakt doorFusariummoniliforme,wordenvermeld.
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BESCHADIGINGSPROEVENMETTULPENENIRISSEN (J.Schipper)
Bijdeverwerkingvanbloembollenvanafhetoogstentothetplanten
vallendebollenvelemalenopondergrondenvanverschillendmateriaal
alsrubber,metaal,houtetc.Ditgebeurtalinderooimachine,later
tijdenshetpellenensorteren (schuddenisookeenvormvanvallen),
hetopstellingbrengen,uitzoeken,verpakkenvanleverbaar,weeruitzoekenvanhetplantgoedentenslotteindeplantmachine.Meerinformatieoverheteffectvandevalopdekansvanbeschadigingvandebollenkanernietalleentoebijdragendatmenvoorzichtigermetdebollenomgaat,maarookaanleidingzijntothetkritischerbeschouwenvan
demachinesomdezezonodigteverbeteren.
Mettulpenwerdenproevengedaanwaarindebollenvielenopeen
hardeondergrond (eterniet)vaneenhoogtevariërende tussen0en100cm.
Detijdstippenwaaropdebollendevalmaaktenwarendirectnahetrooien,
10dagennahetrooienofvlakvoorhetplanten.Directnahetrooienen
10dagendaarnaneemthetpercentage dooreenvalbeschadigdebollen
sterktoe,wanneerdebollenvaneengroterehoogte dan25cmvallen.
Merkwaardigisnu,dathetaantalbollendatvlakvoorhetplantenal
dooreenvalvanmeerdan5cmhoogtewordtbeschadigd erggrootis.Dit
betekent dus,datdebollennaarmatezelangerwordenbewaard,gemakkelijkerdoorvallenkunnenwordenbeschadigd!
Debeschadigingsbeelden lekensterkopaantastingendieuitde
praktijkwelbekendwaren,maarwaarbijnooitaanbeschadigingdoorvallenofstotenalsmogelijkeoorzaakisgedacht.Vaakzijndebeschadigingsplekkennietalleenzichtbaaropdebuitensterokmaarookopde
2eende3erok.Debeschadigingvanmeernaarbinnengelegenrokkenis
vaakveelernstiger dandievandebuitensterok.Deproevenwerdengedaanmetdecultivars 'Mirjoran'(goedindehuid)en 'Andes* (matigtot
slechtindehuid).Datbij 'Mirjoran'hetpercentagebeschadigdebollen
naeenvalveelhogerwasdanbij 'Andes'kanevengoedzijnoorzaakvindeninverschilingevoeligheid voorbeschadigingtussendebeidecultivarsdandatuitdeproefmoetwordengeconcludeerd dattulpendie
goedehuidenhebbengemakkelijkerbeschadigdwordendantulpenmetslechtehuiden.Tochverdientdeinvloedvandehuidopdematevanbeschadigingvantulpebollendoorvallennaderonderzoek.
Soortgelijkeproevengedaanmetirissen('Wedgwood')wezenuit,dat
eenvalvan50cmenhogerbeschadigingvandebollenveroorzaakt. .
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Ook is inhet onderzoek gebleken, dat veelbeschadigingen van irisbollen
niet door eenval tijdens deverwerkingworden veroorzaakt,maar ditwaarschijnlijk reeds tijdens het rooien of schoonmaken gebeurt.Hiernaar wordt
eennader onderzoek ingesteld.

SOETEERPROEVEN METHYACINTEN (J.Schipper)
Hyacinten worden in depraktijk zowel direct nahet rooien als nahet
drogen gesorteerd. De ervaring dat nat sorteren latermeer huidziekgeeft,
kon in eenproefmet grotematen van 'PinkPearl' worden bevestigd.Zo
bedroeghet percentage bollen met eenslechte huidbij debollen van 14/
aanhet eind van de schuurbewaring nanat sorteren 36 ennadroog sorteren

8.

HETDROGEN VANHYACINTEN (J. Schipper)
Uit vorigeproeven was gebleken dat snel drogen van hyacintebollen
na deoogst eenslechte invloed had op dehuidkwaliteit van debol enhet
optreden van"roetbollen"bevorderde.Snelle drogingvanhyacinten zou volgens depraktijk het'tiichtslaan"van dehuid tot gevolghebben,waardoor
de afvoer vanvocht belemmerd zouworden en een slechte bolkwaliteit het
gevolg zouzijn.
In deproeven van dit jaar bleek, datbij snelle droging in de eerste
2k uurmeer vocht werd afgestaan danbijlangzame droging.Daarnawas dit
echter bij delaatstgenoemde methode het geval,zodat het eindresultaat
ongeveer gelijkwas.Uit dezeproefseriekon daarom nietworden geconcludeerd, dat een eventueel "dichtslaan" van dehuidhet droogprocesbelemmert,
Er traden dit jaar geen verschillen op tussen langzame ensnelle droging
voorwat betreft het optreden vanhuidziek.

SCHUBBENCULTUUR VANLELIES (J.Boontjes)
Erwerd eenbegin gemaaktmet proeven om eensnelle vegetatieve vermeerderingsmethode van lelies,doormiddel vanhetkweken van jongebolletjes op schubben, te ontwikkelen.
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Alhoewelkonwordengeconstateerd dat23°Coptimaalwasvoordegroei
vandejongebolletjesopdeschubben,moetvoorhetdoenvanmeerpositieveuitsprakenoverdegunstigste temperaturenvandeschubbencultuur
afgewachtwordenhoedejongebolletjeszichnahetuitplantenophet
veldverderontwikkelen.Hetisn.1.geblekendatdesterkstontwikkelde
jongebollennauitplantnietaltijdhetbestegewasbehoeventegeven,
dithangtergeheelvanafofdejongebollennietalleenwortelsmaar
ookspruitenvormen,hetgeenlangnietaltijdhetgevalhoefttezijn.
Toepassingvangroeistoffenleverdegeenverbeteringvanhetresultaat.
Welblekeninveelgevallendeschubbeneenwarmwaterbehandelinggedurende2uurbij43-£°Cgoedtekunnenverdragen (hetgeenvanbelangisom
aaltjesaantastingindejongeaanplant tevoorkomen).

KRIMPVANIRISBOLLENTIJDENSPREPARATIEVOORVROEGEBLOEI(J.Boontjes)
Destandaardbehandelingvanirisbollenvoorvroegebloei(3w.35°C+
3 d. kCPC+2w.17°C+6w. 9°C),leidttoteenzekerekrimp.Inenkelegevallenheeftditaanleidinggegeventotmoeilijkhedenbijdeexport,daar
somseengrootdeelvaneenpartijnietaandeopgegevenmaatbleekte
voldoen.Teneindebetergeïnformeerd tezijnoverdematewaarinditverschijnselopkantredenzijnin1964enkeleproevenopgezet,waarinop
6 verschillende tijdstippentijdensdetoepassingvandestandaardbehandelingnauwkeurigemetingenaandebollenwerden verricht.Demaximale
krimpbleekoptetredentijdensdewarmtebehandeling.

Merkwaardiger-

wijszetteditproceszichaanvankelijkvoorttijdensdebehandelingbij
17°C,zodateenminimumomtrekwerdbereiktna1w.17°C.Daarnatradeen
zekerezwellingop,methetgevolg,dataanheteindevandebehandeling
degemiddeldekrimpvanbollenvan8-9, 9-10 enboven10cmresp.bedroeg:0,28;0,29 en0,25 cm.Vooralbijbollendietijdensofnade
2w.17°Cwordenverzondenzullenzichdusmoeilijkhedenkunnenvoordoenen
ookindiepartijendiezeerkrapgesorteerdzijn.Eenzekerpercentage
bollenvangeringereomvangdanaangegevenzalnadepreparatiesteeds
aanwezigzijn.
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EENBLADVLEKKENZIEKTEBIJNARCISSEN(STAGONOSPORA
CIIRTISII)ENMOGELIJKHEDENDEZETEBESTRIJDEN*

Dr.B.H.H.BergmanenP.J.Muller
Eenaantastingvandebladerenvannarcissendoordeschimmel
Stagonospora curtisiiisinEngelandreedslangbekend.Deziektetreedt
daarvoornamelijkopinnarcissendieenkelejarenvastblijvenstaanen
isvooralvaneconomischbelangdoordatdeschimmelookdebloemenaantastenwaardeloosmaakt.InEngelsepublicatieswordtvermeld,datde
aantastingvooraloptreedtindePolyanthus-,Poeticus-enPoetaz-groepen
enveelminderbijdetrompet-enIncomparabilis-narcissen.
InNederlandwordendesymptomenvandezeziekteopdebladerenvan
narcissendelaatstejarenintoenemendemategevonden,ookveelvuldigbij
trompetnarcissenals'GoldenHarvest'en'Rembrandt'.HetindeEngelse
literatuurvermeldesmettenvandebloemenishiertelandenooitwaargenomen.Deziekteisin1965zeeralgemeenvoorgekomen,waarschijnlijkdoor
voordeverspreidinggunstigeweersomstandigheden.Dooronbekendheidvan
dekwekersmetdesymptomenzijndezemeestaltoegeschrevenaansmeul
(Botrytisnarcissicola)ofaaneenabnormaalvroegvervalvanhetgewas
tengevolgevanhetongunstigeweer.
BijHippeastrum iseveneenseenaantastingdoordezeschimmelbekend.
Symptomen
Deeerstesymptomenverschijnenvroeginhetvoorjaaraandetoppen
vandeeerstebladerendiebovendegrondkomen.Zijkunnengemakkelijk
verwardwordenmetwind-ofvorstschade enwordenindeEngelseliteratuurbeschrevenalsgeligeofroodbruineverkleuringenvanplekkendichtbijdebladtop,waarinhetweefselspoedigafsterft.Hetontstaanvaneen
gelerandtussenhetdodeengezondegedeeltewordtalseentypischkenmerkgenoemd.OnderNederlandseomstandighedenzijndezeeerstesymptomen
waarschijnlijk dezelfde,maarabsolutezekerheidbestaathierovernogniet.
Vanuitdezeeersteaantastingenverspreidt deziektezichoverde
lageredelenvandebladerenendebloemsteel.Hierbijveroorzaaktde
schimmelaanvankelijkkleine,ovaleendonkergroenevlekjes,diebijhet
groterwordengeelverkleurenennoglaterinhetcentrumvandevlekken
tevens:PraktijkmededelingvanhetL.B.O.no.14

Foto 1.
..Oogvlekken" veroorzaakt door Stagonospora
curtisii, waarbooen het bladweefsel — vaak
in strepen — vergeelt en afsterft. Het centrum
van de vlekken verkleurt vaak typisch roodbruin.

Foto 2.
Pycniden van Stagonospora in het afstervende weefsel van de bloemsteel van een narcis;
ongeveer 3 x natuurlijke grootte.

tQjÊtik

I'Oto 1. Effect oan een koude onismetting oan narcissebollen direct oóór hel
planten in een kioikbeoattende oplossing gedurende /'_> uur op het optreden
oan Stagonospora-bladolekkenziekte
in co. 'Carlton'; opname 15 juli 1965.
Links: bollen ontsmet; stand goed groen, orijmel geen aantasting.
Rechts: niet ontsmet, veel planten mei symptomen, pleksgemijs (ooor- en
achteraan) reeds afsteroing.

I oio 4. l'.ffecl oan een bespuiting oan narcissen co. 'dolden Haroesf met
ijzercarbamaat 1 x per 2 toeken op het optreden oan bladafsteroing
door Stagonospora.
Links: onbespoten, rechts: bespoten veldje; opname 15 juni 1965.
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BLOEI VAN IRIS 'WEDGWOOD'HETJAAR ROND

Drs.W.J. deMunk

Inleiding
Reeds vele jaren zijnproeven gedaan over debloeibeïnvloeding van
Hollandse irissen.Het resultaat daarvanis,dat ons thans eengrootaantalbehandelingsmethoden bekend is.Hierbijwordt onderscheid gemaakt tussen zeer vroege, vroege,normale engeremde bloei voorrespectievelijk december enjanuari,februari totmei,mei tot juli enherfst.Met deervaring,opgedaanvoor bloei in elk dergenoemdeperioden ishetnumogelijk
geworden het hele jaar door over irisbloemen van de cultivar 'Wedgwood'
tebeschikken.Desondanks doen zichvooral voor deperiode van eind november tothalf februari in depraktijk nogmoeilijkheden voor.Inhetafgelopen jaaris deze jaarrond-cultuur met iris 'Wedgwood* (maat: 10-11 cm)
in éénproefserie nagestreefd, zoals dit eerdermethyacint ennarciswas
gedaan.
Wanneer bloei op eenbepaald tijdstip is gewenst dient rekening te
worden gehouden met voornamelijk vier factoren, teweten:de temperatuurbehandeling van debol,deklimaatsomstandigheden gedurende de trektijd,
de duurvan de trektijd en demaat enkwaliteit van debollen.In hoeverre
de genoemde factoren voorbloei op eenbepaald tijdstip op elkaar kunnen
worden afgestemd zalhier nader worden vermeld.

Proefopzet
Bij deopzet van de gedane proef is uitgegaan van de ervaringen met
Hollandse bollen van goedekwaliteit, zoals deze onder de omstandigheden
hier telandeworden gebroeid. (Ziepraktijkmededeling no. 12vanhet
L.B.0. te Lisse).
Er is gewerktmet drie temperatuurbehandelingen. n.1.:
1.Debolbehandeling voor devroegste bloei:2w.35°C+3 d. 40°C+2w.
17°C+ 6w. 9°C(bloeiin december en januari).Devariant,die detrektijdmet enkele dagen verkort (2w . 35°C+3 d. kCPC +6w. 9°C+2w.
17°C)isin dezeproefbuitenbeschouwing gelaten.
2. De remmingvan debloei doorbewaringbij30°Cgevolgd door 6w.17°C
(bloeiin zomer enherfst van juni tot december).
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3.Als overgang tussen 1en2 eenbehandeling,waarbij dewarmteperiode
van 2w.35°C+3 d.A-0°Cisvervangen door eenperiode bij30°C.Bewaringbij30°Cwerd dus in dit geval gevolgd door 2w. 17°C+ 6w.9°C
(bloei van februari tot enmetmei).Hierbijmoet worden vermeld, dat
de gebruikte bollenmidden augustus werden gerooid, zodat debehandelingbij3C°C7à8weken duurde.Wordt echter in september gerooid,
dan is 2w.35°C+3 d.^0°Cvoor delater geforceerde bloei toch noodzakelijk (ziede genoemde praktijkmededeling en jaarverslag L.B.O.
1963,pag.15).
Deklimaatsomstandigheden tijdens de trektijd bepalenwelkebroeitechniek gebruikt kanworden.Alsmeest gebruikelijke zijn de volgende
viermogelijkheden gebezigd.
1.kistenbroei in verwarmde kassen (bloeivan december tot enmet april)
2. vollegrondsbroei in een tot 15à 18°Cverwarmd warenhuis (bloei in
april enmei), In depraktijk vindt ook devroegste bloei vaak plaats
in devolle grond; in dezeproef is ditniet toegepast.
3.vollegrondsbloei buiten (bloei van juni tot enmet september)
k. een combinatie van2 en3> waarbij debollenbuitenworden geplant en
eind september worden afgedektmet glas. Hierbijmoet een installatie
aanwezig zijn om de temperatuur tijdens koude dagen op 12-15°Cte
handhaven.Het gebruik van een rolkas ishier b.v. aan tebevelen
(bloeivan oktober tot december).
De duurvan detrektijd isafhankelijk van de gebruikte cultivar,de
temperatuurbehandeling en dekas-ofbuitentemperatuur. Over het algemeen
kanmen voor iris 'Wedgwood' uitgaan van een trektijd van 3maanden bij
15°Cen2maanden bij 18°C Deze tijden gelden dus alleen voor de genoemde
temperatuurbehandelingen enbroeitechnieken. Wanneer menbij de geremde
bloei van juni tot oktober eennabehandeling geeft van k w. 17°Cinplaats
van 6w. 17°C,dan zal dit de trektijd over het algemeenmet 1 0 - ik dagen
verlengen.Deze behandeling zal daarom kunnen worden toegepast wanneer
men spreiding in debloeiperiode wenst zonder op diverse data tehoeven
planten of teverzenden.
Nu dus de vier voornaamste factoren bekend zijnkanmen deplantdatum enhetbegintijdstip van de temperatuurbehandeling derbollenbepalen, door terug terekenen van de gewenste bloeidatum. Voor deplantdata
geldtechterdebeperking,datplantennadeeersteweekinseptember-(voor.1andere cultivars na23 juli)bijna zeker tot eenmislukte geremde bloei
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leidt in eind november endecember.

Resultaat
Doorbroeimet iris 'Wedgwood' 10-11 cm,waarbij debovenstaande
gegevens op diverse manieren met elkaar zijn gecombineerd zijn gedurende
het afgelopen jaar deresultaten bereikt vermeld in detabel.(Zieookfoto5).
Tabel; Iris 'Wedgwood',irisbloei het jaar rond na toepassing van diversebehandelingen enbroeitechnieken.

plantdatum

broeimethode

datum v o l le bloei

%
bloei

2 w . 3 5 ° 0 3 d . 40°O2w. 17>C+6w. 9°C

29/10

K 18°C

27/12

100%

2w.35°03d.4CPC+2w. 17°06w.9°C

29/10

K 15°C

17/1

100%

30°C t o t 2 / 1 0 + 2 W . 1 7 ° C + 6 W . 9 ° C

6/12

K 18°C

7/2

50%

30°C t o t 2 / 1 0 + 2 W . 1 7 ° C + 6 W . 9 ° C

6/12

K 15°C

24/2

98%

30°C t o t 1 2 / 1 1 + 2 W . 1 7 ° C + 6 W . 9 ° C

7/1

K 18°C

6/3

94%

30°C t o t 1 2 / 1 1 + 2 W . 1 7 ° C + 6 W . 9 ° C

7/1

V.G. w a r e n h u i s + 15°C*

20/4

96%

30°C t o t 2 V 1 2 + 6 W . 1 7 ° C

6/2

K 18°C

8/4

100%

30°C t o t 1 2 / 1 2 + 2 W . 1 7 O 6 W . 9 ° C

6/2

8/5

98%

3CPC t o t 1 3 / 1 + 2 W . 1 7 ° 0 + - 6 W . 9 ° C

9/3

V.G. w a r e n h u i s +_ 15°C*
V.G. w a r e n h u i s + 15°C*

18/5

94%

30°C t o t 2 6 / 2 + 6 W . 1 7 ° C

7/4

V.G. b u i t e n

19/6

100%

30°C t o t 2 6 / 3 + 6 W . 1 7 ° C

7/5

V.G. b u i t e n

13/7

100%

30°C t o t 2 7 / 4 + 6 W . 1 7 ° C

8/6

V.G. b u i t e n

8/8

100%

30°C t o t 2 6 / 5 + 6 W . 1 7 ° C

7/7

V.G. b u i t e n

9/9

90%

3C0C t o t 26/6+6w.17°C

7/8

V.G. b u i t e n l a t e r o n der g l a s

28/10

95%

V.G. b u i t e n l a t e r o n der g l a s

23/11

90%

V.G. b u i t e n l a t e r o n der g l a s

24/12

behandeling

•

0

24/8

3CDC t o t 1 3 / 7 + 6 W . 1 7 ° C
3CPC t o t 27/7+6w.17°C

7/9
i

.

i
i

K: Kistenbroei in verwarmde kas
V.G.: Beplanting in devolle grond
*:Inhetwarenhuis is devariatie van detemperatuur aanzienlijk groter
danin dekassen.Ook temperaturen, lager dan 15°Ckwamen hiervoor.

30%
•

;
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Dekwaliteitvandebloemenwasbijnasteedsuitstekend endebloeipercentagesvarieerdenvan90tot100%.Uitzonderingenhieropvormdende
partijenwelkebloeidenop7februarien Zk december.Beginfebruaritrad
50%uitvalopdoorblasting.Wijkunnenditverklarendooreentehogekastemperatuuroverdagwelkeincombinatiemeteendonkereperiodeindeeerste
helftvanjanuarischadelijkheeftgewerkt.Dekerstbloeivandelanggeremdeirissenvanaugustus1963totjuli196^gafookalsgevolgvansomber
weerslechts30%bloei.LangsdezewegstuitmendusopanalogemoeilijkhedenbijhettrachtenbloeivoorKerstmistebereikenalsbijgebruikvan
voorzeervroegebroeigeprepareerdebollen.
Conclusie
Uitderesultatenblijktdus,datirisbloeihethelejaardoormet
iris 'Wedgwood'inderdaaduitvoerbaaris.Hiermoetechterbijopgemerkt
worden,datzelfsmetdezecultivarKerstmisbloeieenmoeilijkezaak
blijft.Demoeilijkhedenmetverdroogdebloemendoenzichindeperiode
vandecembertothalffebruari,zowelbijdegeremdealsdegeforceerde
bloeivoor.Voordezeperiodezijndelichtomstandigheden endekastemperatuuroverdagdekritiekefactoren.Inhoeverre de tolerantievoorlage
lichtintensiteiten enhogerekastemperaturen dooranderebehandelingen
vandebolendoorbeheersingvandeomstandighedenindekasnogopgevoerdkanwordeniseenpuntvannaderonderzoek (ziedehierondervermeldeliteratuur).Degebruikte temperatuurbehandelingen zijngebaseerd
opderesultateninvoorafgaande jaren.Hiermeeisnietgezegddatanderebehandelingengeengoederesultatenhaddenkunnen geven.
Hetverdereonderzoeknaartemperatuurbehandelingen enbroeimethoden
betreftnietalleeniris 'Wedgwood',maarookandere cultivarswelkevoor
delatenajaarsbloeinogongeschiktzijn.Inhoeverreirisbloeihetjaar
rondookmetanderecultivarsdaniris "Wedgwood'uitvoerbaariszalnadermoetenwordenbezien.Hetblijftookdandevraagofbloeiindecemberenjanuarimetgeforceerde,danwelmetgeremdebloeibereiktmoet
worden.Bovendienmoetvoorbroeimetdezecultivarsrekeningwordengehoudenmeteenlangeretrektijddanvooriris 'Wedgwood'.
Literatuur:Beijer,J.J.,Slootweg,A.F.G.,-1963.Bloeibeïnvloedingbijbolirissen.WeekbladBloembollencultuur 75:1101-1103 (=Praktijkmededelingno.12vanhetL.B.0.)
Kamerbeek,G.A.,Beijer,J.J.,-196^.Vroegebloeivaniris'Wedgwood'.Med.Dir.Tuinb.27:598-60^.(PublikatieL.B.0.no.162).

IRISBLOEI HET HELE JAAR ROND
KASBROEI IN KISTJES

DECEMBER

MAART

FEBRUARI

JANUARI

2weUen35 o+ 3dagen40°+2weken17°<'6weken 9°
geplant 28/10 bij 185°
geplant 28/10 bij 15°

30°(11/10)*2w17°+6w9°
geplant 6/12 bij 15°

APRIL

30°(12/11>+2w17-»6w9°
geplant 7/1 bij 18.5°

30°(24/12>*6weken17°
geplant 6/2 bij 18,5°

VOLLE GROND IN VERWARMDE KAS 3 - . M - . U •-

MEI

MEI

APRIL

geplant 9/3

geplant 7/2

geplant 7/1

VOLLE GROND BUITEN 30°+6wi7°

JULI

JUNI

g e p l a n t 7/5

geplant TIL

AUGUSTUS

SEPTEMBER

geplant 8/6

g e p l a n t 7/7

VOLLE GRONDMATER ONDER GLAS

OKTOBER

NOVEMBER

geplant 7/8

geplant 24/8

Foto 5. Temperatuurbehandelingen

DECEMBER
geplant 7/9

en resultaten Dan irisbloei liet hele jaar rond. cultivar

I'oor alle proeven merden bollen nan eenzelfde partij

gebruikt.

'Wedgwood'.
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ONDERZOEK VANMET AALTJES BESMETTE GRONDEN

Dr.G. Kooistra
Aaltjes zijnkleine,witte wormpjes die inveel verschillende soorten voorkomen.Demeeste zijnkleiner dan 1mm.Veelal leven zein de
grond,waar zezichvoedenmetplanteresten enoverblijfselen vandierlijk leven.Ze fungeren danals een soort opruimdienst en zijnuit dat
oogpunt nuttig voor demens. Er zijn er echter ook, die zichvoedenmet
levende planten en daardoor,als het economisch belangrijke gewassenbetreft,buitengewoon schadelijkkunnen zijn.In dehuidige samenleving
kan demens ditmaarmoeilijk over zijnkant laten gaan enworden alle
mogelijke middelen aangewend om deze schade zoveelmogelijktevoorkonon»
In debollencultuur hebbenwe gelukkig slechtsmet enkeleschadelijke aaltjessoorten temaken.Hun optreden is echter zodanig dat degevolgen al gauw rampzaligkunnen zijnvoorhet gewas endus ookvoor de
teler. In denarcissencultuurkwam enkele tientallen jaren geleden het
van dewortel gaanveel voor.OnderzoekvanSlootweg toonde aan,datwe
hier temaken hebben met aantasting van dewortels door aaltjes die zich
op dewortel voeden.Op dewondplaatsen waar deze aaltjes vreten,kunnen
grondschimmels deplant binnendringen en dewortels doenverrotten.Nadat ditwas ontdekt bleek debestrijding vrij eenvoudig te zijn.Door
de grond teinjecteren met Shell DDkunnen praktisch alle aaltjes worden
gedood.De enkele overlevende beesten hebben dangeenkans veelwortels
aan te tasten en daardoor kunnen de grondschimmels ooknietsbeginnen.
Dank zijdit onderzoek behoort deze ziekte thans tothet verleden,tenminste als erregelmatig met Shell DDgeïnjecteerd wordt.Een chemisch
bestrijdingsmiddel heeft nimmer eenabsolute werking zodat altijd een
zeker aantalwortelaaltjes zo'nDD-injectie overleeft.Daar deze dieren
echterpas invrij grote aantallen werkelijk schadelijkwordenkanmet
behulp van dezebestrijdingsmethode toch een goed resultaat wordenverkregen.
Met de z.g. stengel- enbladaaltjesvan deze groepen,waartoe verderalle belangrijke inbloembollen voorkomende parasitaire aaltjesbehoren,
ligt een enander veelmoeilijker. Deze dieren levenbijvoorkeur inde
plant enniet in de grond.Het is zelfs zo dat ze deplant nodig hebben
om in leven teblijven. In deplant zitten ze veelal inbladeren
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en stengels soms zelfs in debloem enhet zaad,maar ookin debol (of
knol). Vooral in debolvoelen ze zich thuis;zevinden daarvoedsel in
overvloed en zeer gunstige voortplantingsmogelijkheden. Daarom ishet
heus niet verwonderlijk als duizenden stengelaaltjes gevonden worden in
een.zieke narcisse-of tulpebol en dat zo'nbol uiteindelijk aan deze
dieren ten gronde gaat.Deze aaltjes worden in debollen bestreden door
eenwarmwaterbehandeling enals dit nietkan, zoals bij tulp,door het
aangetaste gewas tevernietigen. Een chemische bestrijdingmet behulp
van voor aaltjes giftige verbindingen die in deplanteweefsels doordringen,biedt somsookmogelijkheden. Voor depraktijk is dewarmwaterbehandeling echterbijnaaltijd de aangewezenmethode.
Jammer genoeg zijnweerhiermee niet.Als erin eengewas tevelde
ziekeplanten voorkomen dan zullen ook aaltjes in degrond terechtkomen.
Deze zullenbij eenvolgend gewas gezondebollen aantastenmet alsgevolg opnieuw een zieke partij, die "gekookt"of vernietigd moetworden.
Daarom wordt op grond,besmet met het tulpestengelaaltje een teeltverbod
gelegd.Voor geen der andere "aaltjesziekten"worden dergelijke ingrijpendemaatregelen getroffen. Dit verschil inbehandeling vindt zijn oorzaak
inhet feit,dat het tulpestengelaaltjepas delaatste jaren inonze cultures voorkomt en eenzeer grote bedreiging vormt voor onze teelt enexportpositie.Dank zijde getroffen maatregelen konworden voorkomen, dat
deze aantasting zichals een olievlek over detuJpaticultuur heeft uitgebreid.
Als er een teeltverbod wordt opgelegd danheeft de teler of eigennaar tweeërleikeus:
a. De grond braak laten liggen totdat de aaltjes erin door voedselgebrek
gestorven zijn.
b. De grondbetelenmet gewassen, die niet onder het teeltverbod vallen.
Wat hijookkiest,hijzalverlangend uitzien naar het tijdstip,
waarop hijweer alleswat hijwil enwat in zijn teeltplan pastmag gaan
verbouwen.Enalswe bedenken dat er algronden zijn,waarop reeds minstensvijf jaar een teeltverbod rust, danis dit alleszins begrijpelijk.
Zoals bekend verondersteld magworden legt de Planteziektenkundige
Dienst (P.D.)het teeltverbod op.Eveneens is deP.D. deenigeinstantie,
diehet teeltverbod weer opkanheffen.Dit opleggen eneventueel weer
opheffen van een teeltverbod behoort dusniet tot debevoegdheid vanhet
laboratorium,maar het iswel zo dat ereen zeernauw overlegplaats vindt
over deze zaken.Beide instanties
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zoekenijverignaareenoplossingofverbeteringvandezemaatregelen
waarbijdetaakvanhetL.B.O.indezeno.m.is,hetbestuderenvanhet
verloopvandeaantallenaaltjesopgronden,diebeteeldzijnmetwaardplanten,zoalstulpen,ofmetniet-waardplanten,ofdiebraakzijnblijven
liggen.Ditonderzoekzaldegegevensmoetenverschaffenwaarophetverderebeleidt.a.v.debesmettegrondenkanwordengebaseerd.Laboratoriumonderzoekvandergelijkegrondenopdeaanwezigheidvanaaltjesis
daartoeuiteraardbuitengewoonbelangrijk.Hoeditgebeurtzalhieronder
naderuiteenwordengezet.
Openkelepercelenwaarop eenteeltverbodrustzijndoorhetL.B.O.
proefveldenaangelegd.Hetgaathierbijveelalomstukkenvanca.60m.
Zo'nproefveldwordtdanverdeeldinstukjesofveldjesvan1bij2m;
opdezemanierkrijgenwe30veldjesperproefveld.Vantijdtottijd,
meestalindelenteenindeherfstwordendezebemonsterd.Hiertoewordenopiederveldjevan2m 80monster-"prikken"genomenmetbehulpvan
eengrondboor toteendieptevan25cm.Deopdezewijzegemonsterde
grondwordtverzameldineenplastic zak.(Ziefoto 6). Vanhethele
proefveldkomenzo30monstersopdenematologischeafdelingvanhet
L.B.O.Hierwordtvanelkmonster,namenging,500ggrondafgewogen.Dezewordtovereenzeefgespoeldzodatstenen,wortelrestene.d.ervan
afgescheidenwordenendegrondzelfplusdeeventueleaaltjesineen
kolfvan21wordtopgevangen.Dezekolfwordtdantotderandaangevuldmetwater.Naafgeslotentezijnwordthijgeschudenomgekeerd
geplaatstopeenspoelapparaat,ontworpendoorSeinhorst.Hetprincipe
vanditapparaatis,datdevalsnelheidvandegrondplusdeaaltjesdoor
eentegenstroomvanwaterwordtvertraagd,waardoorscheidingtussen
heelgrotegronddeeltjesendefijneredeeltjesplusdeaaltjesgemakkelijker doorvoerbaarwordt.Uiteindelijkwordendeaaltjesende
fijneregronddeeltjesopgevangenindeafgebeeldeemmer (ziefoto7).
Foto8geeftweerhoeeenverderezuiveringenconcentratievande
aaltjeswordtverkregen doorhetspoelenoverzevenzeven (diameter
zeefopening0,05 mm); hierdoorwordteenscheidinggemaakttussende
heelfijnegronddeeltjes,dieerdoorvallenendeaaltjes.Deaaltjes
worden,zoalsdeafbeeldingtoont,opgevangenineenbekerglas.Uithet
bekerglaskomenzenanogenkelebewerkingenopdebodemvaneenpetrischaalterecht,waarnadeopdezewijzeverkregenaaltjeshoeveelheidmicroscopischonderzochtwordt enhetaantaleventueelaanwezigestengel-
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aaltjesgeteld.Ditiseentijdrovendwerkwatpasgoedkanwordengedaannaeengrondigetraining,waarbijgeleerdwordtaaltjesbijeenvergrotingvan25of50xdirect teherkennen.
Hierondervolgteentabel,waarinderesultatenvanhetgrondmonster
onderzoekopeentweetalproefveldenopbraakliggendegrondzijnvermeld
(tabel1).
Tabel1.Totaleaantallentulpestengelaaltjes,gevondenin32x500g
boormonstergrondperproefveld.Debeideproefvelden opzandenkleizijn
braakblijvenliggennadatin1961degrondbesmetwas.Ophetzandgrond
perceelwerdtevenshetverschiltussenvroeg (normalerooitijd)enlaat
(inmei,directnadatdeaantastingwasgeconstateerd)rooienvaneenaangetastgewasvastgesteld.

jaar
jaargetijde

1962

lente zomer herfst

kleigrond

455

,
,vroeg
zandgrond
. , gerooid
laat gerooid

^+50

293

1963

196^

lente herfst

lente zomer

208

72

320
5703

27
163

21
1
52

6

0
0
_

Uitdezetabelblijktdatbijbraakliggenhetaantaltulpestengelaaltjesvoorzandgrondintweeenvoorkleigrondindriejaartijdssnel
isteruggelopen totpraktisch0.Ditteruglopeninaantalgaatzelfsheel
snelzodatna1jaarminder dan1/10 deelvandeaanvankelijkaanwezige
aaltjesoveris.Eveneensblijktuitdetabeldatzeervroegrooienvoor
eenbesmetgewasminderaaltjesindegrondbrengt,danlaatrooien
(320resp.5703aaltjesper16kggrond).Opanderebesmettegrondenwerdenindezelfdeofsomsietslangere tijdovereenkomstige resultatenverkregen,zodatinhetalgemeengesteldkanwordendatvoorzandgrondin
3 envoorkleigrondin k jaartijdgeentulpestengelaaltjesmeermetbehulpvandehierbeschrevenmethodevoorgrondonderzoek tevindenzijn.
Zijndeaantallen0geworden,danblijft devraagofwerkelijkalle
aaltjeswegzijnofdatertochnogenkeleoverzijndiegevondenzoudenworden,doorveelmeerofallegrondvaneenproefveldjeteonderzoeken,ietswatuiteraardonmogelijkis.Wekomendusnietverdermet
behulpvandebesprokenspoelmethode enhebbenalsenigeoplossingder-
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gelijkeveldjesweertebetelenmettulpen,narcissenofeventueelandere
waardplanten.Vaakblijktdatbijintensief ziekzoekenenonderzoekvan
debollendattochnogenkeleplantenziekwordenendusnietallestengelaaltjeswarenafgestorven.Zoisin19630,1%vandebollenvan'Coplands
Rival'tulpen,geplantopeen 2$-jaarbraakliggendkleigrondproefveld,
ziekgeworden:in1964wasditalopgelopentot0,3%.
Hetblijktduswelzeermoeilijktezijnmetabsolutezekerheidvast
testellenwanneereengrondweervrijisvaneenbesmetting.Tevroeg
vrijgevenkanresultereninenkeleziekeplanteneneenhernieuwdteeltverbod,wantenkeleziekeplantengevenenkeleziekebollenmetzoals
reedsindeinleidinggezegdis,duizendenaaltjesenvandezeaaltjes
zullenerzekerenkeletientallenindegrondkomen.Alsmendanweet,
datineenbepaaldeproef35aaltjesper500ggrondinstaatwarenbijnaalletulpeplanten daargeteeld,ziektemaken,terwijl100ofmeer
aaltjesper500ggrondditmetzekerheid doen,danblijktmeteendegroteverantwoordelijkheid enerzijdsvoorhetopleggenvaneenteeltverbod,
maaranderzijdshaastnogmeervoorhetweeropheffenervan.
Omanderemogelijkhedenvoordetelertevindenalsereenteeltverbodopzijngrondrust,iseenuitgebreidonderzoekgaandeombesmette
grondentebeplantenmetniet-waardplantenendeinvloeddaarvanopde
aaltjesnategaan.Dekomendejarenzullenhieroverzekerresultatenbekendworden.Welheefthetonderzoekreedstotdebuitengewoononplezierigeontdekkinggeleiddathetingrasleggenvandegronddestengelaaltjesnietdoetverdwijnen,zoalstabel2duidelijklaatzien.Welkegrassoortenalswaardplant fungerenwordtnaderonderzocht.
Tabel2.Aantallentulpestengelaaltjesop10kleiveldjes (in10x500g
grond),diesindshetvoorjaar1961ingraszijngelegd.

datumbemonstering
aantalaaltjesper
10veldjes

herfst
I960

herfst
1963

lente
1964

herfst
1964

29c

206

7

2137
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Samenvatting
Inhet bijzonder op de zwaardere gronden zijn in de eerste jaren
waarin het tulpestengelaaltjewerd gevonden veelbesmette percelen met
grasingezaaid. In die tijdwas nogvrijwel niets bekend over de invloed
van andere gewassen op tulpestengelaaltjes en toen leek dit debestemethode om verdere verspreiding tevoorkomen.Numoet dusworden aangenomen, dat op dergelijke gronden de aaltjes zichheel goed hebbenkunnen
handhaven.

.1A.V.L .

Foto b. Het nemen van grondmonsters voor onderzoek op de aanwezigheid
van aaltjes. De grond in de boor wordt met behulp ->aneen uitstekende
nippel in een plasticzak geschoven.
I'olo 7. liet spoelapparaal voor het onderzoek op
aaltjes in de grond. In de omgekeerde glazen kolven
bevind! zich het grondmousier. De grond valt naar
beneden in een opstijgende waterstroom, waardoor een
scheiding tol stand komt lussen zware en lichte delen.
De aaltjes bevinden zich in de laatstgenoemde /radie
en kunnen op een bepaalde hoogte in een emmer
worden a/getapt.

I-oio S. De verdere scheiding oan de aaltjes en de
lichtere gronddeelljes wordt bereikt door het mengse'
over een stelsel van 7 zeven Ie sp(,elen. Tenslotte worden de aaltjes, met een geringe hoeveelheid grondles!en. in een glazen beker opgevangen.
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WARMWATERBEHANDELING VAN NARCISSEN TERBESTRIJDING VANAALTJESZIEK

P.J. Muller

Inleiding
De in 19I8door Dr* E.TanSlogteren inNederland geïntroduceerde
warmwaterbehandeling (w.Wib.)terbestrijding vanhet stengelaaltjeDitylenchus dipsaci (Kühn)betekende deredding van de door deze ziekte ten
ondergang gedoemde narcissencultuur.Hetbestrijdingsadvies dat destijds
werd gegeven luidde;bollen, afhankelijk van degrootte,eenw.w.b. geven
van 1- k uurbijz+3-J°C
Het is echter nooit zover gekomen dat denarcissencultuur geheel vrij
van aaltjesziek is geweest.Verschillende oorzaken zijnhiervoor aan te
wijzen, o.a.herbesmetting van "gekookte"bollen inmet het aaltjebesmette grond of fust,het onjuist uitvoeren van dew.w.b.,import vanaaltjesziekmateriaal enverandering van cultuurmethoden. Vroeger washet veelal
de gewoonte om debollen tussen het rooien enhet planten ophet land te
laten liggen.Het leverbaar werd op het veld uit departij gezocht ende
bollen werdenveelal voor31 augustusweer geplant.
Tegenwoordig worden debollen veelbeter gedroogd dan vroeger;ze
worden inspeciale "rennen"of "kooien"ophet veldbewaard.Vaak worden
denarcissen in de schuur gebracht en daar goed gedroogd,waarbij soms
ookmoderne hulpmiddelen als droogvloeren worden gebruikt.
Debetere droging van denarcissen heeft tot gevolg dat aaltjes die
in debuitenste vliezige bolrokken,in deneus of aan debasis van de bollen aanwezigkunnen zijn, gemakkelijker inkunnen drogen danvroeger het
gevalwas.Inhet verledenkwamen ingedroogde aaltjes veelal voor als z.g.
"aaltjeswol" aan debasis van hevigaangetaste bollen,'Wanneer denarcissebol n.1.hevig dooraaltjes is aangetast, dankomen deze tenslotte aan
debodem naar buiten. In de tijd dat debollen op hetveldlagen waren
de aaltjes als grijswitte wolachtigeplukken tezien.Dergelijke narcissen
met aaltjeswol zijn tegenwoordig vrijwel onbekend, omdat bij de intensieve
veldinspectie dergelijke zwaar aangetaste bollen spoedig ontdekt worden en
de telers verplicht zijnalle aangetaste planten tevelde zorgvuldig te
verwijderen.
Hoewel dusnarcissen met "aaltjeswol"nietmeer voorkomen,vormen de
ingedroogde aaltjes door debetere droging nog steeds eenprobleem.
In droge toestand kunnen stengelaaltjesverschillende jarenlevens-
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krachtigblijvenenzijnbestandtegenhogeretemperaturenbijdew.w.b.
(thermotolerantie),danwanneerzebeweeglijkzijn.Engelseonderzoekers
hebbenzelfsvastgesteld datingedroogde enweeropgeweekteaaltjes moeilijkertedodenzijn,danaaltjesdienieteerstingedroogdwaren.
Eenandereverklaringvoorhetnietgeheelverdwijnenvanhetaaltjesziekdoordevoorgeschrevenw.w.b.van k uurbij k3i°Czoukunnenzijn,datdacrr:
eendergelijkebehandelingookeendeelvandenietingedroogdeaaltjes
nietzouwordengedood enmisschienzelfsdatmededaardoordeaaltjesin
deloopdertijdresistent tegendebehandelingzijngeworden.
Onderzoeknaardebestetijd-temperatuurcombinatiebijdew.w.b.omde
aaltjestedoden
Omnategaanofdetotvoorkortvoorgeschrevenw.w.b.van k uur kJ>i°C
eenvolledigedodingvandeaaltjesgeeft,werdin1959ee*1proefgenomen
metziekebollenvandecultivar 'GoldenHarvest»,Indezeproefwerdende
bollen3, 3i, k, H en5uurbehandeldbij kj>i°C.Dezebehandelingenvondenplaats3wekennahetrooien (V)en8wekennadittijdstip (L). De
narcissenwerdenvoorennadew.w.b.bewaardinkierkistenineenopen
loods.Nahetplantenvandebollenwerdendenarcisseninhetvoorjaar
vanI960nauwkeuriggeïnspecteerdophetvoorkomenvanbladaantastingen,
z.g."spikkels".Hetwasnietuitgeslotendatinsommigebehandelingente
weinigaaltjesdew.w.b.zoudenhebbenoverleefdomheteerstejaarnade
behandelingsymptomeninhetkruidtegeven.Daaromzijndenarcissenniet
gerooidenhet2ejaarweerzorgvuldiggeïnspecteerd.Intabel1zijnde
aantallenspikkelplantenvermeld,dieinhettweedejaarnadew.w.b.zijn
gevonden.
Tabel1.Effectvaneenw.w.b.in1959gedurendeverschillende tijdenbij
^34°Coptweetijdstippennahetrooien (V:3wekenenL:8weken),opde
aantastingdoorstengelaaltjesinhettweedejaarnadebehandeling.

totaal

behandeling

5uur k3i°CV
5uur43K)L
H uur k3i°CV
H uur43^CL

aantalplantenmet"spikplanten, kelsin1961
aantal i

378
386

1
8
6

390

2-1

- 6k
tabel1(vervolg)

f behandeling

h uurV ? K V
h uur^3-i°CL
31uur43-^CV

31uur k3H L
3uur k$&CV
3uur^3#CL

totaali aantalplanaantal j tenmet"spikplanteni kelsin1961
k

375
350
360
350
359
3^3

16
0
21
9
18

Uitdecijfersblijktdat:
1.Indezeproefmetgeenenkelevandetoegepastebehandelingstijdeneen
volledigedodingvandeaaltjesbereiktwerdbijeenw.w.b.van k3i°C.
2.Wanneerdew.w.b.3wekennahetrooienwerdgegeven,hetaaltjesbestrijdandeffectgroterwasdanwanneerdit8wekennahetrooiengebeurde.
Proeveninlaterejarentoondenaan,datdoordew.w.b. k uurbij kj>^0
vaakwèlalleaaltjeswerdengedood.Dezewisselenderesultatenkunnen
misschienwordenverklaard,dooraantenemendatdematevanindroging
vandeaaltjesindeproevennietallejarengelijkwas.Deintabel1
vermeldeproefwerdgenomeninaugustus 1959,"inditjaarwashetdroog
enwarmweermeteengemiddeldedagtemperatuurvan20°C.Dezeomstandighedenhebbenzichinlaterejarennietmeerzosterkvoorgedaan.Onderde
toenheersendeomstandighedenmoetendebollentijdensdebewaringsterk
zijngedroogd.Ditzoueenverklaringkunnenzijnvoorhetfeitdathet
effectvandew.w.b.die8wekennahetrooienwerdgegevenveelgeringer
wasdanwanneerdit3wekennahetrooiengebeurde.
Omteonderzoekenofindrogenvanaaltjesinderdaadkanverhinderen
datdezedooreenw.w.b.wordengedoodenofdezeaaltjesnaopwekenwel
gedoodkunnenworden,werdhierovereenproefopgezet,waarvantabel2
deresultatenweergeeft.
Tabel2.Invloedvanvoorwekenophetaaltjesdodendeffectvaneenw.w.b.
Aantalspikkelplantenmettussenhaakjeshettotaalaantalplanten.

niet.voorgeweekt
^•8uur voorgeweekt

2uur kJ&C

k uur k3i°C

3 uurV3-K!

^3 (150)

21 (120)

162 (235)

0 (1^0)

0 (180)

3 (170)
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Dezeproef met cultivar 'Early Glory' is op eenlaat tijdstip (8weken narooien) genomen,om er zeker van te zijn dat voldoende ingedroogde
aaltjes teverwachten waren.Uit de cijfersblijkt duidelijk het effect van
het voorweken op de dodingvan deaaltjes door dew.w.b.De gegevensvermeld in tabel 2wekken de indruk, als zoumet de combinatie van k uur^3-?°C
enlangdurigvoorweken eenvolledige bestrijding vannarcissestengelaaltjes
mogelijk zijn.Uit latere proeven is echter gebleken datin een enkelgevalna eenw.w.b.van k uur kj>i°C,uitgevoerd 3wekennahet rooien en
waarbij debollen zijn voorgeweekt, tochnog enkele aaltjes dezebehandelingkunnen overleven.Daarom werd vervolgens demogelijkheid van eenw.w.b.
gedurende k uurbij^5°Conderzocht.Bij deze tijd-temperatuurcombinatie
bleek eenvolledige dodingvanniet ingedroogde aaltjesmogelijk te zijn.
Wanneer we echtermet ingedroogde aaltjes temaken hadden, faalde ookdezebehandeling, zoals uit tabel 3blijkt.De temperatuurbehandeling van
1week3 ^ werd in dezeproef toegepast omdat uitproeven vanDr.Beijer
was gebleken datnarcissebollen dan dew.w.b.beterkunnen verdragen.De
bollen werden daarbijbewaard op een z.g. geventileerde stelling, waarbij
ze zeer sterk gedroogd werden bijveelventilatie.
Tabel3.Invloed vansterke uitdroging van denarcissebollen ophetaaltjesbestrijdende effect van eenw.w.b.bij4-5of k7°Q. Aantallen spikkelplanten
en tussen haakjes het totaal aantalplanten te velde bij cultivar 'California'.

voorbehandeling
van debollen
warmwaterbeh.
1 w.3/+DC

3 weken
buiten
bewaard

4 uur^73C

0 (400)

0 (355)

3 uur47°C

0 (380)

0 (3^0)

5 uur^5°C

11 (373)

0 (305)

k uur45°C

16 (385)

0 (385)

3 uur45°C

100 (385)

h (385)

Uit deze cijfersblijkt dus duidelijk dat ook eenw.w.b.van k uur
bij45°Cniet afdoende iswanneer deaaltjes tijdens debewaringsterkindrogen.Ditbetekent dus datin gevallen waarin denarcissen voor dew.w.b,
bij k3°Qwarm worden bewaard, moet worden voorgeweekt.Ookin droge zomers
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Het gedeelte van debolboderawaarop de rokken staan ingeplant iseveneensbijzonder gevoelig voor dew.w.b.Wanneer debollenvoor dew.w.b.
bij telage temperaturen bewaard zijnof debehandeling te laatkrijgen,
zalhet z.g. bodernmeristeem geheel of ten dele donkergrijs of zwart van
kleur worden.De uit ditmeristeem ontspruitende wortelpunten vertonen
danveelal eenzelfde donkere kleur.Bollen die op een dergelijke manier
van dew.w.b. geleden hebben geven inhet voorjaar somsin het geheel geen
spruiten ofwanneer dit nogwel het geval isblijft de groeiaanmerkelijk achterbij die van normale planten.

Onderzoek naar deoptimale voorbehandeling
Bijhet onderzoek naar debestrijding van denarcissemijt Tarsonemus
laticeps in de jaren 1955-1956,vond Dr.J.J. Beijerdatdezemijtd-ooreen
w.w.b.van 1uurbij k~5i°Cwerd gedood.Bij deze onderzoekingen werden
eveneens bollenbehandeld gedurende 3uurbij^3"5°C«Door deze langew.w.b.
werden debloemen beschadigd. Inbroeiproeven constateerde Dr.Beijer dat
dit niet het gevalwas indien devoor vroegbroei gewenste behandeling van
2 weken bij30°Cwerd gegeven. Toenbleek datnarcissen tenminste gedurende k uurbijA-5°Cbehandeld moeten worden om de aaltjes in debollen te
doden en dezew.w.b.bij k^°Czeer schadelijk kan zijn,werd in een serie
proeven nagegaan of een z.g. "v/armevoorbehandeling" van debollen de
schade zoukunnenbeperken.Zowerden gezonde bollen van de cultivar
'Carlton' voor dew.w.b. k dagen of eenweek bewaard bij 2 5 T , 30en 3 ^
enhet effect hiervan vergeleken met een 3weken durende bewaring buiten.De gemiddelde dagtemperatuur gedurende deze 3wekenbedroeg16,1°C.
Daar het indrogen van deaaltjes tijdens debewaring bijhoge temperatuurhet dompelen van debollen gedurende 2k uur inwater voor dew.w.b.
altijd noodzakelijk zalmaken,werd deinvloed hiervan op de groei ende
bloei tevens in dezeproef onderzocht.Iedere behandeling werduitgevoerd in k herhalingen van 100bollen zift III (rond).Het resultaat is
weergegeven in tabel k.

- 68-

Tabel k. Invloed van de voorbehandeling enhet voorweken op debloemkwaliteit en de groeivannarcissebollen, na eenw.w.b.van k uurbij k5°C-

object
no.

voorbehandeling

of niet(-)
2k uur voorweken
al(+)

1
2

1 week30°C
1 week30°C

+

3

1 week25°C

+

k

1 week25°C

-

5
6

k
k
k
k

dagen 3 ^

+

dagen32t°C

7
8

%onbesch.

oogstgewicht
bloemen
(onbeh.=100)
(onbeh.=100)

53
63

97
98

51
86

91

9k

-

3^
97

93

dagen30°C

+

73

97

dagen30°C

-

95

-

9

3 w.buitenbewaard (+16,1°C)

10

3 w.buitenbewaard (+16,1°C)

11

3 w.buitenbewaard (geen w.w.b.)

+

100

12

3 w.buiten bewaard (geen w.w.b.)

-

100

1)

+

0

9^

95
2)

72

Bij dit object is deopbrengst nadeligbeïnvloed doorhet optreden van
bolrot, dat doorhet voorweken sterk in dehand is gewerkt. In degekookte objectenkwam geenbolrot vanbetekenis voor.

2)
3)
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100$verdroogd.
35% zwaar en 63%> licht beschadigd.
Uit deze proef zijnbelangrijke conclusies te trekken:

a. Eenw.w.b.van k uurbij k3°Ckan debollen aanzienlijk beschadigen.
Dit blijkt duidelijk uit deobjecten 9 en 10 (3wekenbuiten bewaard),
waarvan niet alleen debloemen totaal vernietigd of zwaar beschadigd
waren door dew.w.b.,maar ook deopbrengst sterkwas gereduceerd.
b. Eenvoorbehandeling bij hogere temperatuur maakt debollenaanmerkelijkminder gevoeligvoor dew.w.b.Ditkwam totuiting in een grotere
produktie vangoede bloemen,en een goede opbrengst.Vergelekenmet de
buitenbewaarde objecten 9en 10was de groeivan debollen die k dagen tot 1weekbij30 of3^Cwarenbewaard veelbeter; deze bedroeg
93-98$ van die in de onbehandelde objecten 11 en12.

92 1 )

100
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c. Niet alleen 30°Cen 3h% zijn goede voorbehandelingstemperaturen, maar
25°Cis eveneens ruimschoots voldoende om schade goeddeels te voorkomen.
Verder is het van belang dat een voorbehandelingstijd van k dagen bij
50°Creeds gunstig werkt.
d. In alle objecten die een w.w.b. hadden ondergaan kon een nadelige invloed
van het voorweken van de bollen op de bloemkwaliteit worden vastgesteld.
Het sterkst kwam dit tot uiting in de objecten die geen warme voorbehandeling vóór de w.w.b. hebben gehad (9 en 1 0 ) .Een goede temperatuurbehandeling kan het nadelige effect van het voorweken op de bloemkwaliteit sterk beperken maar niet geheel te niet doen. Uit de cijfers kan
niet worden geconcludeerd, dat de grootte van de oogst door het voorweken in nadelige zin was beïnvloed.
Om na te gaan of het gunstige effect van de warme bewaring vóór de
w.w.b. op de bloemkwaliteit en de oogst samenhangt met het rooitijdstip
werd een proef genomen met de cultivar 'Carlton', waarbij tussen k juli en
15 augustus wekelijks een aantal bollen werd gerooid. Per behandeling werden 150 bollen DN I gebruikt. Het normale rooitijdstip was dat seizoen 18
juli. De voorbehandeling bestond uit 1week bij 30°C; direct daarna werden
de bollen gedurende h uur in warm water van ^5°Cbehandeld.
Tabel 5« Invloed van het rooitijdstip op het aantal en kwaliteit van de
bloemen en op de groei. Alle cijfers zijn percentages van het onbehandelde
object van 1 augustus (=100%).

rooidatum

k uur^5°C

totaal
aantal
bloemen

aantal
besch.
bloemen

105

oogstgewicht

V7

onbehandeld

9^

0
0

11/7

k uur k^PC
onbehandeld

95
89

0
0

79
79
81
78

18/7

*fuur ^5°C
onbehandeld

85
9^

0
0

57 1 )
95

25/7

4 uur ^5°C
onbehandeld

85
100

0
0

94
96

1/8

h uur^5°C
onbehandeld

91

15 1 )

8/8

h uur 45°C
onbehandeld

15/8

h uurA-5°C
onbehandeld

100

91
87
86
8*f

97
100

0
0
0
0

101

9^
97
97

-7C-

Dezeafwijkende cijfersmoetenhetgevolgzijnvanproeffouten.
Datdeopbrengstvandebollenopeenvroegtijdstiplagerisdanvan
delaatgerooidebollen,ishetgevolgvangroenafschoffelenop k en11
juli.
Uitdezeproefmagdegevolgtrekkingwordengemaakt,datheteffect
vandewarmevoorbehandelingopdebloemkwaliteit endegroeinaeenw.w.b.
van k uurbij^5°Conafhankelijkisvanhetrooitijdstip.
Tenslotteishetvanbelangteweten,hoelanghetwarmte-effeetvan
devoorbehandelingmerkbaaris,metanderewoordenmoeteenw.w.b,terstond
nabeëindigingvandevoorbehandelingwordengegevenofkanhiermedenog
enigetijdwordengewacht.Hetisvoortelersvangrotepartijennarcissen
moeilijkomallebolleninenkeledagentebehandelen.Inzulkegevallen
dientmendustewetenofdenarcissenwarmmoetenwordenbewaardtothet
momentvandew.w.b.,ofdatvolstaankanwordenmeteentemperatuurbehandelingvaneenweekomdebollendaarnatothet"koken"bijlageretemperatuurtebewaren.Narcissendiewerdenbehandeldvoorvroegebloeiondergingenopverschillende tijdstippentijdensdepreparatieperiode eenw.w.b.
van huurbij k5°Cvolgenshetvolgendeschema:
1week30°C+w.w.b.+1week30°C+2weken 17°C+koelen
2weken30°C+w.w.b.+2weken17°C+koelen
2weken3C°C+1week17°C+w.w.b.+1week17°C+koelen
2weken30°C+2weken17°C+w.w.b.+koelen
Deproevenwerdengenomenmetdecultivars 'Carlton','Magnificence',
'Fortune'en'Cragford';perbehandelingwerden36bollengebruikt.In
onderstaande tabelwordenderesultatenvandew.w.b.na2weken30°Cenna
2weken30°Cmetelkaarvergeleken.
Tabel6.Deinvloedvanhettijdstipwaarop dew.w.b.van k uurbij k5°C
wordtuitgevoerd opdebloemproduktieenbloemkwaliteitbijvroegebroei.

Cultivar

Carlton
Magnificence
Fortune
Cragford

w.w.b.toegepast
na

2w.30°C
2w.30°C+1w.17°C
2w.30°C
2w.3C°C+1w.17°C
2w.30°C
2w.30°C+1w.17°C
2w.30°C
2w.30°C+1w.17°C

totaal
aantal
bloemen

aantalbloemen
metschadeaan:
paracorolla
(cup)

bloemdek

l±k

0
0

48
^3

83
76
92
50

7
46
0
1
0
0

7
37
5
32
0
0

81
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Uitdeproefbleekdatergeenverschilinaantalenkwaliteitvan
debloemenwasteconstateren,wanneer vierà"gekookt"na1week30°Cof
aanheteindevande

warmtebehandeling.Wanneerditgebeurdetijdens

debewaringbij17°Cgafditschade,vooralalsdew.w.b.aanheteind
vande17°C-behandelingwerdgegeven.
Ineenandereproefwerdendebollenbuitenopgeplant,omnaasthet
effectvanhettijdstipvandew.w.b.opdebloei,ookdeinvloedhiervan
opdegroeivandenarcissennategaan.Dew.w.b.van4uurbij45°Cwerd
terstondnaafloopvandevoorbehandelingvan1week3CDCgegevenenook
na4dagen,1,2,3,en4weken.Nade30°C-periodewerdendebollenbij
17°Cbewaard.Deproefwerdgenomenmetcultivar 'Carlton';perbehandelingwerden400bollenziftIII(rond)gebruikt engeplantin4herhalingenvan100stuks.Deplantgewichtenvandeobjectenwarengelijk.
Tabel7.Invloedvanhetaantaldagenofwekennadevoorbehandeling
waarop dew.w.b.(4uur45°C)wordtgegeven,opaantalenkwaliteitvan
debloemenendegroei(rooigewicht).

w.w.b.na:

0 dagen

totaal
aantal
bloemen

452
44l

aantalbeschadigde
bloemenin %van
totaalaantal
zware lichte zonder
schade .schade •schade
0

41

0

0

59
100

27
11

35

41

47
7h
100

42

0

4 dagen17°C
1week 17°C

k5Z

2weken17°C

437

3weken17°C

347

4weken17°C

3

26
0

462

0

onbehandeld

rooigewicht
inkg

56,7
56,5
56,8

0

50,3
45,8

0

31,6

100

61,6

Decijfersintabel7bevestigendievandebr.oeiproefn.1. dat,wanneerdew.w.b.1weekoflangeretijdnabeëindigingvandebehandeling
bij30°Cwordtgegeven,deschadetoeneemt.Merkwaardigishierechterdat
dew.w.b.uitgevoerdna4dagen,minderbloembeschadiginggeeftdande
terstondnaafloopvandevoorbehandelingbehandeldebollen.Naderonderzoekzalmoetenuitwijzenofhetverschilinbloemkwaliteitnaeenw.w.b.
toegepast0en4dagennadebehandelingbij30°Cbetrouwbaaris.
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Degevoeligheid vanhetnarcissesortiment voordewarmwaterbehandeling
Bijdeziektebestrijdingsproevenwerdreedsgeconstateerddatniet
allecultivarsgelijkreageerdenopeenw.w.b.Omnategaanhoegroot
deverschilleningevoeligheidbijdiverse cultivarsvannarcissenzijn,
werdin1962eenproefgenomenmet50veelgeteeldecultivars.Dezewerden4uurbij45°Cbehandeld,zowelnaeenvoorbehandelingvan1weekbij
30°C,alsnaeenperiodevan3wekenbewaringbuiten.Degemiddeldedagtemperatuurvandebuitenlucht gedurende deperiodewaarindeproefwerd
genomen,varieerdevan15>8tot17,1CC
Inonderstaande tabel(8)wordenterillustratie enkelecijfersgegevenoverdegroottevandeopbrengstnaeenw.w.b.,uitgedruktinprocentenvandeopbrengstvandeonbehandeldepartijen.Daarbijiseenzodanigekeuzeuitde 50behandeldecultivarsgemaakt,datenkele"gevoelige"
wordenvergelekenmetenkele"ongevoelige".Meergedetailleerdegegevens
overdezeproefzijnverwerktinhetjaarverslag1962.
Tabel8.Oogstgewichtinprocentenvanonbehandeldeobjecten,naeen
voorbehandelingvan1week30°Cofeenbewaringbuitengedurende3weken,
gevolgddooreenw.w.b.van4uurbij45°C.Uitdecijfersverkregenover
50cultivarswerdenuitsluitend dievermeldvan4"gevoelige"en4"ongevoelige".

"gevoelige"
cultivar

oogstoogstvoorgewicht "ongevoelige"
voorgewicht
behandeling onbeh.
cultivar
behandeling onbeh.
(=100%)
(=100%)

GoldenHarvest

1week30°C
3w.buiten

Magnificence

1week30°C
3w.buiten

YellowSun

1week30°C
3w.buiten

Magnet

1week30°C
3w.buiten

98
83
82
71
114
82
108

SemperAvanti

1week30°C
3 w.buiten

105
107

Rembrandt

1week30°C
3 w.buiten

Inglescombe

1week30°C
3w.buiten•

Tresamble

1week30°C
3 w.buiten

97
103
123
125
126
112

Debelangrijkste gegevensoverdeopbrengstcijfersindezeproef
met50cultivarszijninonderstaandetabelsamengevatinpercentages
vanhetaantalindeproefbetrokkencultivars (tabel9 ) .
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Tabel9»Deinvloedvandebewaringbuiten (3weken)enbij30°C(1week)
opdekwaliteitvandebloemenendeopbrengstaanbollennaeenw.w.b.
van k uurbij^5°C,uitgevoerdmet50cultivars (in %vanhettotaalaantalcultivars).

behandeling
voorde
w.w.b.
3w.buiten
1week30°C

meerdan 50%
vandebloemen
beschadigd

opbrengstvergelekenmetonbehandeld
minderdan.80%

98
16

36
6

80-100%

meerdan100%

ko
ko

2k
5k

Uitdeproefbleekduidelijk,datereengrootverschilbestaat
ingevoeligheidvoorschadedoortoepassingvaneenw.w.b.tussende
meest geteeldenarcissen.Degevoeligeenongevoelige cultivarskomenzowelonderdetrompetnarcissenvoor,alsookonderdegroot-en
kleinkronige.DegetoetstevertegenwoordigersvandeTazettagroepblekenalleweiniggevoeligtezijn.Zeergevoeligvoorbloembeschadiging
bleken 'Magnificence','EasterJoy','FlowerCarpet','SpringGlory',
'QueenoftheBicolors', 'MountHood', 'Mrs.Backhouse'en 'VonSion'
tezijn.Vandezecultivarswas,zelfsnaeenwarmevoorbehandeling,
meerdan 50%vandebloemenbeschadigd.
Samenvatting
Doorveranderingvancultuurmethoden (beterebewaringendroging)
krijgendestengelaaltjesmeerkansomintedrogendanvroegerhetgevalwas.Daaringedroogdeaaltjesmoeilijkertijdenseenw.w.b.tedodenzijndannietingedroogde,kunnendegenoemdewijzigingenalséén
vandebelangrijksteoorzakenwordengezienvanhetnietaltijdafdoenderesultaat dateenw.w.b.van k uurbij kj>2°Cgeeft.Wanneeringedroogdeaaltjes 2k uurmetwaterinaanrakingkomenwordenzemakkelijkergedooddooreenw.w.b.Devroegertoegepastew.w.b.van k uurbij^34°C
iszelfsvoornietingedroogdeaaltjesnietaltijddodelijk;eenw.w.b.
van k uurbij k^PCisditwel!Dekansenopbeschadigingvandegroeiendedelenvandebolnemendoordeverhoogdewatertemperatuur toe.Een
warmevoorbehandelingmaaktdebollenaanmerkelijkmindergevoeligvoor
eenw.w.b.,danwanneerzebuitenwordenbewaard.Eenbewaringvande
bollengedurende 1weekbij25°Cof*fenmeerdagenbij30°Cheefttot
gevolgdatdebollenvandemeestecultivarseenw.w.b.van k uurbij
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A-5°Ckunnendoorstaanzonder datdegroottevandeoogsthieronderbehoefttelijden (tabel9)»Welisditbijdemeeste cultivarshetgevalmethetaantalendekwaliteitvandebloemen,hoeweldewarmevoorbehandelingookinditopzichteenzeergunstigeinvloedheeft(tabel9)»
Eenwarmevoorbehandelingbrengt echteraltijdmetzichmede,dataaltjesziekenarcissen 2huurinwatermoetenwordenvoorgeweekt,omdatveel
aaltjestijdensdewarmebewaringzosterkindrogen,datzelater tijdensdew.w.b.nietwordengedood.Totnutoeishetnietgebruikelijk
omnarcissendiebuitenwordenbewaardvoorteweken.Hetmoetnietuitgeslotenworden,dattijdensgoeddrogendweeraaltjesinnarcissendie
buitenwordenbewaardkunnenindrogen,waardoornaeenw.w.b.van k uur
bij kj>Znietalleaaltjeszijngedood.Wanneerheterdusomgaat,debollengeheelaaltjesvrijtekrijgenenheteffectvandebehandelingop
debloeiengroeigeenrolspeelt,moetvoorwekenaltijdwordenaanbevolen.Uittabel k blijktdatdoorhetvoorwekenhetaantalbeschadigde
bloemensterktoeneemt.Hoeweluitdezetabelzoukunnenwordengeconcludeerddatbijallecultivarshetvoorwekendeopbrengstmaarweinigbeinvloedt,ookwanneerdebollenbuitenwordenbewaard,moetertochrekeningmeewordengehoudendatbij"gevoelige"cultivars deopbrengst
navoorwekenlagerzalliggendanwanneer ditnietgebeurt.
Zoalsuittabel8blijkt,bestaanergroteverschilleningevoeligheidvoordew.w.b,tussendecultivars.Ookdecultivarswaarvandebolleneenw.w.b.kregennadatze3wekenbuitenwarenbewaardenhierop
reageerdenmeteenoogstreduktie,gaven eengoedebolopbrengstwanneer
zevóórdew.w.b.eenweekbij30°Cwerdenbewaard!

Foto 9. Verschillende stadia van bloembeschadiging
tengevolge oan marmmaterbehandeling van narcissen,
cultioar 'Golden Harvest'. De bijkroon kan sterk ingescheurd zijn en ook het bloemdek vertoont
misvormingen.

Foto 10. Donkere Derkleuring van hel jonge deel van
de bolschijf van narcissen bij de inplantingsplaats van
de rokken tengevolge van een marmivaterbehandeling;
cultioar 'Carlton'.

Folo 11. Warmwaterbehandelingsproeven
met narcissen (cultivar 'Carlion ) .
Linksonder: 1 weken bewaard bij 17° C. vo.w.b. van 4 uur bij 41° C.
Rechtsonder: 1 week bewaard bij 10° C. daarna 24 uur in water Doorgeweekt,
gevolgd door een w.w.b. van 4 uur bij 43° C.
Linksboven: onbehandeld, buiten bewaard.
Rechtsboven: 1 week bewaard bij 10° C. gevolgd door een w.w.b. aan 4 uur
bij 45° C zonder voorweken.

Foto 12. Effect van een ivarmwaterbehandeling van 4 uur bij 41° C op verschillende tijdstippen tijdens de preparaliebehandeling voor vroege bloei bij
narcissen (cv. 'Carlton'). Van links naar rechts:
geen w.w.b.. 2 weken 10° C. 2 weken 17° C. 6 weken 9° C.
1 week 10° C. w.w.b.. I meek 30° C. 2 weken 17° C. 6 weken 9° C.
2 weken 10° C. w.w.b.. 2 weken 17° C. 6 weken 9° C.
2 iveken 10° C. I week 17° C. w.w.b.. 1 week 17° C. 6 weken 9° C.
2 weken 10° C. 2 weken 17° C. w.w.b.. 6 weken 9° C.
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SEROLOGISCHEMETHODENVOORHETVASTSTELLEN
VANVIRUSZIEKTENBIJBLOEMBOLGEWASSEN
Ir.D.H.M,vanSlogteren
Virusziektenvormeneenvoortdurendebedreigingvoordeopbrengst
endekwaliteitvanonzebolgewassen.Nietaltijdzijndeoptredende
symptomenechterzotypisch,datmethetbloteoogmetzekerheidde
aantastingdooreenbepaaldviruskanwordenherkend.Voordiegevallenzijnwetenschappelijkemethodenontwikkeldomhieroverzekerheid
tekrijgen.Vandezemethodenwordtbijvirussenvanbolgewassende
serologischemethodehetmeesttoegepastomdathiermedeveelalsnelle
enbetrouwbareresultatenwordenverkregen.
Principevandemethode
Indienbijmensofdierziekteverwekkendebacteriën,virussenof
anderesoortvreemdestoffenhetlichaambinnendringentreedteenafweerreactieop.Erwordenz.g.antistoffenofantilichamengevormddie
viadebloedbaandoorhetlichaamblijvencirculeren.Hunbelangrijkste
eigenschapisweldatzemetdeziekteverwekker eenspecifiekebinding
aangaanwaardoor dezeinzijnschadelijkewerkingwordtbelemmerd.
Hierdoorkrijgthetlichaamgelegenheidommetbehulpvanspecialecellen
deindringerteverterenengeheeluit teschakelen."Specifiek"wil
zeggendateenantilichaam gevormd tegeneenbepaaldebacterieofeen
bepaaldviruszichuitsluitend zalbindenaandiebacterieofdatvirus
ennietaananderesoorten.
Demeestenonzerzijnvertrouwdmet deimmuniteitwelkebijvrijweliedermenstegenbepaaldekinderziektenontstaatnaeeneersteinfectie.Mazelen,waterpokkenenrodehondzijnvirusziektendiebijde
mensopjeugdigeleeftijdalsregeleengoedaardigverloophebben.De
vormingvanantilichamenheeftnutotgevolgdatmenhoogstzeldenzo'n
kinderziekte eentweedekeerzalkrijgen.
Bijeenaantalvirusziekten dievoormensendierveelgevaarlijker
zijnismeneringeslaagddevirussenkunstmatigdusdanigteverzwakkendateenentstofontstaat diezondergevaarkanwordeningespoten
maartochzoweinigvanhetoorspronkelijke virusverschilt datinhet
lichaamvandeingeentepersonentochdegewensteantilichamenworden
gevormd.Voorbeeldenzijndeinentingenvandemenstegenpokken(een
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specialeverzwaktestamwordtopkalverengekweekt)entegenkinderverlamming
(waarbijhetvirusdooreenbehandelingmetfenoleerstzijngevaarlijke
eigenschappenheeftverloren).
Antilichamenwordennietalleengevormdtegenziekteverwekkendeorganismen,maarooktegengiftigestoffenwelkedezesomsinhetlichaam
afscheiden (toxinen).Zelfstegenopzichzelfonschuldige,maarvoorhet
lichaamvreemdestoffen,wordenspecifiekeantilichamengevormd,indien
dezekunstmatigwordeningespoten.
Hetvermogenomzulkeantilichamenteproducerenisbijdierenen
mensenaanwezig,maarontbreektbijplanten.Tochmaaktmenindirectvan
hethierbovenbeschrevenprincipegebruikomdeaanwezigheidvanvirussen
bijplantenvasttestellen.Hetgeenonsinditverbandhetmeestinteresseertisdatdespecifiekereactietussenantilichamenendestoffen
waartegenzegevormdzijnzichookbuitenhetdierlijklichaamvoltrekt.
Zokanmenb.v.bloedserum (=bloedvloeistof zonderbloedlichaampjes)van
eenpatiënt dieeenaanvalvantyphusheeft doorstaanopeenobjectglas
vermengenmeteensuspensievantyphusbacteriën.Ondereenmicroscoopkan
mendaneensamenklonteringvandebacteriën waarnemen.Ditiseenserologischereactie,diedusnietoptreedtindiendetyphusbacteriënworden
vermengdmetserumvaneenpersoondiegeentyphusheeftgehad.
Spuitmennueenkonijninmeteenplantaardigvirusdanwordenantilichamentegendatbepaaldeplantevirusgevormd,zonderdathetdier
overigensziekwordt.Naeenaantalinjectiesiseenvoldoendehoeveelheidantilichamen gevormdenkanmenvanhetkonijnbloedafnemen. Het
hieruitbereide"antiserum"bevatdusantilichamentegenhetzelfdevirus
dateerstwerdingespoten.Inverdundetoestandkanhetwordengebruikt
ominplantendeeventueleaanwezigheidvanhetdesbetreffendevirusaan
tetonen.Metbehulpvanverschillendespeciale methodenkanhetantiserum jarenlangbewaardblijvenzonderzijnactiviteit teverliezen.
Opiedergewenstmomentkanhetdusgebruiktwordenomverdachteplanten
ophetviruswaartegenhetisgemaaktteonderzoeken.
Serologischereacties
Naardewijzewaaropgewerktwordtonderscheidtmenverschillende
serologischetechnieken,waarvanerhiertweebesprokenwordendiegeschikt zijnvoorhetonderzoekvanbloembolgewassenopdeaanwezigheid
vanvirussen.
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De precipitatiereactie
Bij deprecipitatiereactie wordt een druppel verdund antiserum vermengd met een druppel perssap van de te onderzoeken plant.Uit dit sap
zijn van tevoren de vaste bestanddelen alsbladgroenkorrels, vezels en
celwandresten verwijderd door dikwijls ingewikkelde en tijdrovendebewerkingen. Inhet heldere sapbevinden zijhbij viruszieke planten devirusdeeltjeswaarvan de afmeting zoklein is datze nietmet het gewone
microscoop zijnwaar tenemen.
Virussen zijn eiwitten welke inwater oplosbaar zijn enook de antilichamen inhet serum zijn oplosbare eiwitten.Gescheiden van elkaarvormen ze dusheldere oplossingen waaraan niets bijzonders iswaar tenemen.
Wordt nu eenvirusoplossing met debijbehorende antilichamen uit het serum
vermengd,danwordt bij de specifieke binding het complexvirus-antilichaam gevormd en dit complex isinwater onoplosbaar zodat een neerslag
ofprecipitaat gevormd wordt.Dergelijke complexen groeien na 1of 2
uur aaneen tot vlokken die zo grootworden dat ze zelfsbij zwakkemicroscopische vergroting en somsmet hetblote oogkunnen wordenwaargenomen (foto 13)« De uitvlokking treedt reeds opbij zeer geringe hoeveelheden virus in het sap enis dus erg gevoelig.
Het antiserum wordt voor het gebruik 10 tot kOmaal verdund ende
gebruikte druppels zijn zoklein datper ml van het verdunde serum 150
à 200reactieskunnen worden uitgevoerd. Ditkomt er op neer dat eeningespoten konijn genoeg antiserum produceert om tenminste 50.000 toetsingen teverrichten. Op hetL.B.0.is destijds eenmethode uitgewerkt waardoor in één glazen schaal van ca. 10cm doorsnede, ^0à50 druppels van
antiserum +plantesap tegelijkertijd kunnen worden ingezet (foto 1^).
Nadat de schaal ca.1-g-uur bij57°Cheeft gestaankunnen dereactiesonder het microscoop worden afgelezen.

De geldiffusiereactie
In een glazen schaal wordt eenhoeveelheid warme agar-agar oplossing gegoten welke bij afkoeling stolt tot een glasheldere geleiachtige laag of een "gel". Hierin wordt opkorte afstand van elkaar
kleine putjes uitgeponst. Worden twee dicht bij elkaar liggende putjes
inhet eneplantesap gepipetteerd van eenviruszieke plant eninhet
andere antiserum tegen het virus dan zullen deviruseiwitten ende
antilichamen vanuit dezeputjes langzaam in het "gel"binnendringen.
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Ergens tussen debeide putjes inwaar virus enantilichamen elkaar ontmoeten wordt nu eenneerslag gevormd, dat zichtbaar wordt als eenwitte
lijninhet heldere gel. (foto 15).Sommige virussen zijn ongeveer opgebouwd uit deeltjes vanverschillende grootte enditkanmaken dat men
2 ofmeer lijnen ziet omdat deplaats waar delijnen gevormdwordenmede
bepaald wordt door vorm en grootte van deze deeltjes.
De geldiffusiemethode leent zichinhetbijzonder voor virussen van
dekleinste afmetingen (b.v.0,00003 mm!), welke meestalbolvormig zijn.
Hetkomkommermozaïekvirus datbehalve komkommer o.a. ookanemone, dahlia
en tulpkan aantasten,kanmet dezemethode worden aangetoond, evenals
het tabatenecrosevirusdatbij tulp "Augustaziek" veroorzaakt.
Demeeste virusziekten bijbolgewassen worden veroorzaakt door
draadvormige deeltjes welke doorhunvormmoeilijk inhet gelbinnendringen.Voor deze virussen als het virus van gebroken tulpen, ende
verschillende virussen diebijnarcis,hyacint eniris de ziekten veroorzaken die in depraktijk "grijs"worden genaamd is de eerst beschreven
precipitatiereactie demeest geschikte.

Bereiding van antisera
Om een goed antiserum te verkrijgen is het gewenst dekonijnen in
tespuiten met een zo zuiver mogelijk preparaat van hetdesbetreffendevirus, omdat anders ookantilichamen worden gevormd tegen alle mogelijke
stoffen die ingezonde planten eveneens voorkomen.Het antiserum zou dan
ook reageren met "gezond sap".Ditwil zeggen, dathetperssap vangeinfecteerde planten zodanigmoet worden behandeld, dat zoveel mogelijk
andere stoffen eruit worden verwijderd enalleen het viruseiwit overblijft. In depraktijk vanhet onderzoek is dit gemakkelijker gezegd dan
gedaan.Meestal moeten zeer ingewikkelde en tijdrovende methoden worden
uitgedacht en toegepast om eenpreparaat teverkrijgen dat in ditopzicht aanredelijke eisen voldoet.
Dergelijke oplossingen van eenvirus worden vervolgens bij eenkonijn ingespoten.Ook hier doen zichweer verschillende mogelijkheden en
moeilijkheden voor; die in hetkader van dit artikel niet uitvoerig zullen worden beschreven.Meestal zijn na enkele injecties voldoende antilichamen inhet bloed gevormd omhet antiserum tekunnenbereiden.
Het afnemen van hetbloed geschiedt meestal door inhet oor een
kleine snede temaken enhet uittredende bloed in eenbuis op tevangen.
Indien ditmet denodige zorg geschiedt en niet teveelbloed ineens wordt
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afgenomen,ondervindendedierenhiergeenverderehindervanenzeherstellenzichsnel.
Tenonrechtewordtwelgedacht,datmenmetbehulpvanantiseraplantenkangenezen.Bijziekemensenofdierenishetsomsmogelijkgenezing
tebevorderendoorinspuitingmetseravananderemensenofdierendie
dezelfdeziektereedshebbendoorstaan.Inditserumaanwezigeantilichamenkunnenimmersviadebloedbaannaarweefselswordengetransporteerdwaarbinnengedrongenbacteriënofvirussenzichhebbengevestigd.
Menspreektinzo'ngevalvanpassieveimmunisatieintegenstellingtot
deeerderbesprokeninentingwaarbijdemensgeactiveerdwordtzelfantistoffen teproducerenenmendusvanactieveimmunisatiespreekt.
Bijplanteniseengenezendewerkingdoormiddelvanantiserumuitgesloten,omdatdewandenvandecellenwaarinvirussenzichvermeerderen
deantilichamennietdoorlaten.Welhebbenplantendikwijlseigenschappenvangeheelandereaardwaardooreenzekerematevanresistentietegenziektenwordtverkregen.
Hetgebruikvandesérologievoordebestrijdingvanvirusziekten
bijplantenbeperktzichdustothetopsporenennauwkeurigvaststellen
vandeaardvandeziekteverwekker endraagtaldusbijtotselectievan
virusvrijplantenmateriaaljuistindiegevallenwaaranderemethodentekortschieten.Voordediagnostiekvanvirusziektenbijplantenzijnantiseraonmisbaargeworden.
Depraktijkvanhetdiagnostischonderzoek
HetL.B.O.beschiktoverantiserategendevoornaamstevirusziekten
vanbol-enknolgewassen.Hiermedewordenjaarlijksenigehonderdenbinnengekomenmonstersserologischopvirussenonderzocht,hetgeennietbetekentdatallebinnenkomendemonstersserologischgetoetstmoetenworden.
Doorjarenlangmonstersmetuiteenlopende ziektesymptomenserologisch
teonderzoekenheeftdeonderzoeker zoveelervaringgekregendathet
inveelgevallenwelmogelijkisafgaandeophetziektebeeld eenvirusziekteteherkennen.Slechtsingevallenvantwijfelwordt desérologie
tehulpgeroepenenalleendoordezeschiftingvanhettoegezondenmateriaalishetmogelijkdejaarlijksestroomvanbeoordelingentekunnenverwerken.
Monsterswordenterbeoordelingaanonsgezondendoorinstantiesals
dePlanteziektenkundige Dienst endeBloembollenkeuringsdiensten,door
particulierekwekersenbedrijven enookdoorbinnen-enbuitenlandse

- ÔO-

afnemers van onzeprodukten.Uiteraard zijn hetmeestal "moeilijke gevallen"waarin het ziektebeeld voor teler of controleur niet voldoende duidelijk is voor een zekere diagnose.
In dit verband ishet zeker juist enkele opmerkingen temakenbetreffende dehyacintecultuur.Te dikwijls blijkt,datbijhollen en snijdenniet altijd wordt uitgegaan van goed geselecteerde virusvrije werkbollen.Het isbijzonder moeilijk inhetpluis of inhet gewas dat een
jaar los staat viruszieke planten te herkennen.Ook serologisch blijkt
ditmeestal niet eenvoudig te zijn.Komt men een jaar eerder omverdachteplanten in eenpartijbestemd voor werkbollen telatenbeoordelen, dan
voorkomt ditveel onnodig werk ennarigheid. Serologische toetsing blijft
zowel voor de teler zelf als voor de controleurs en onderzoekers bij alle
bolgewassen eenbezigheid die nu eenmaal veelwerkvraagt doordat van elk
monster het uitgeperste sap een"wrijingewikkelde behandeling moet ondergaan.
Hiervan enkele voorbeelden:
Voor het onderzoek van tulpen op gebroken-tulpevirus, datbij sommige witte
en gele cultivars niet altijd met zekerheid aan dehand vanhetziektebeeld is vast te stellen,moeten met elkmonster de volgende bewerkingen
worden verricht: Hetblad wordt gedurende 10minuten in eenwaterbad bij
50°Cverwarmd en daarna in eenmixer gemalen.Aanhet verkregen extract
wordt een sterke oplossing van een zout-ammoniumsulfaat toegevoegd,
waardoor de eiwitfractie met het virus samenklontert.Vervolgens wordt
deze fractie door centrifugeren neergeslagen enhet neerslag wordt opnieuw opgelost.Denuverkregen oplossing wordt gedurende eennacht in een
zakje van cellofaan opgehangen in stromend water om deovermaat zout
weerkwijt teraken.Nadat devolgende dag de oplossing nog eensgecentrifugeerd iskan men tenslotte met een aantal verdunningen ervanserologische reacties verrichten.
Voor het onderzoek van narcissen op "grijs"wordt hetblad eerst
in een "vriesdrooginstallatie" gedroogd bij -4o°C,het gedroogde produkt
wordt fijngestampt en geëxtraheerd met3verschillende oplosmiddelen
(chloroform, aceton en aether). Danwordt het verkregen poeder inwater
opgelost, gecentrifugeerd en deoplossing isklaar voor de serologische
reactie. Al dezebewerkingen zijn nodig omdat in debladeren vanbolgewassen plantenslijmen enandere storende stoffen voorkomen die eerst verwijderd moeten worden om dereactie mogelijk temaken.Zo heeft elkgewas zijn eigen speciale behandelingswijze diemeestal pas nalangexpe-
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rimenterenwerd gevonden.
Debedoeling van dit artikel is geweest om eenindruk te geven van
hetgeen er zoalkomtkijken wanneer eenmonster voor virusonderzoek wordt
opgestuurd naar "het laboratorium". Deman in depraktijk wacht begrijpelijkerwijs meestal vol ongeduld deuitslag af.Het voorgaande heeft er
misschien toebijgedragen, dathij thansbeter kanbegrijpen enbillijken,
dat voor eenwerkelijk betrouwbaar antwoord, en dat is toch eenallereerste eis,meestalwel enige tijd nodigis.

Foto 15.
Precipitatie-reaclie met de
druppelmethode.
Ge'/Aiiverd sup van een met
„grijs'-virus besmette iris is
gemengd met antiserum.
Onder de microscoop /.iet men
een olokkig neerslag.

Foto 14.
Precipitutie-reueties op de
bodem van een glazen schaal.
Druppels van antiserum
vermengd met plantesup
morden overgoten met
puraffineolie om verdampen
te voorkomen.

Foto 15.
Gel-diffusiereacties.
In het centrale putje bevindt
zich antiserum gemaakt tegen
een stam van het komkommermozaïekvirus. In de putjes eromheen bevinden zich extracten van een plant geïnfecteerd
met dezelfde oirusslam (linksboven), van een plant geïnfecteerd met een afwijkende virusstam (onder) en van een gezonde controleplant
(rechtsboven).

