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BEWIOTEHBLQEMKOOLSELECTIESIN1955-

Gezienderesultatenverkregenmetdeproefvanwinterbloemkool in
1954-1955werd,rekeninghoudende met devoor dekomende teeltenbeschikbare
ruimte,besloten slechtsmetéénselectieverder tegaan.Hiertoewerd groep
3 Stamzaad1954» no.7plant 2vq,nbovengenoemde proefgenomen omdat dezein
demeeste opzichtenheeftvoldaan.Veiligheidshalvewerdverderbeslotenenig
zaad tev/innenvandebesteplantvangroep5»
Keuzevandezaadplanten.
Intotaalwerden6plantenvoor zaadwinning bestemd,genummerd 1t/m 6.
Dezeplantenwarenvandevolgendeherkomst eneigenschappen:
Plant 1.Afkomstigvan3À.Oogstbaar op18maart,sortering I.Ditwaseenvrijplattekool,met eenmatig openbroek eneenmatigebladhoeveelheid.Dekoolwasvolkomenwit.
Plant 2.Afkomstigvan 3A.Oogstbaar 21maart,sortering IA.Dezekoolwas
halfdieprond met eenvrijgoedgeslotenbroek enhadeenmatiggrote
bladmassa.
Plant 3.Afkomstigvan 3A.Oogstbaar op19maart,sortering IA.Dezekoolwas
dieprondmet eengoedgeslotenbroek eneengrotebladmassa.
Plant4.Afkomstigvan 3B.Oogstbaar op23maart,sortering IA.Dezekool
kwamwatbetreftuiterlijke eigenschappenvolkomenmetplant 1overeen.
Plant 5«Afkomstigvan 3B,Oogstbaar op21maart,sortering I.Dezeplant
kwam overeenmetplant 3> dochwasinhetgeheel ietsforser, wat
mogelijk eengevolgkanzijnvandewatvochtigerstandplaats.
Plant6.Afkomstigvan5B.Oogstbaar op23maart,sortering IA.Ditwaseen
matigplat typemet eenzeer openbroek enmatig sterkebladmassa.
Stondvrijhoog opdepoot.
Zaadwinning.
Op16aprilwerdendeenigszinsdoorgeschoten zaadplantenvankas7niet
eenkluit overgeplant inwarenhuis II,waar deze inéénrijlangsdezuidelijkegevelwerdengeplaatst.Veelmoeilijkhedenwerden ondervondenbijde
zaadwinningvandeplantenvangroep3»
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Door scherpwarmweerkort nahet overplantenenmogelijkmedealsgevolg
vanv/atonvoldoendeverzorgingblekendeplanten sterkgeleden"tehebben.Het
overgrotegedeeltevandebloemknoppenwasverbrand enbrandvlekkenkwamen
voortsvoor opdiversegedeeltenvan zaadstengels enstronken. Alsgevolg
hiervanwashetnietmogelijkmet succesdevoorgenomenbestuivingen tussen
deplantenonderlinguit tevoeren.Slechts enkelehauwtjeswerdengevormd.
Hetuitgroeienhiervanwerdvrijwelnietmogelijkgemaakt,doordat deop
stronk enzaadstengelsaanwezige brandvlekken totrotting overgingen.Ditondanksherhaald insmerenvandeplekkenmet eenpapjevankopersulfaat.
Vroegtijdig moestenop29junideaanwezighauwtjeswordenafgenomen,die
evenwelnognietvoldoende ontwikkeldwaren omzaadwinningmogelijk temaken.
Dezehauwtjeswerden gedeeltelijkmethet stengeltje ineen jjKnopsoplossing
geplaatst,waaraan -?$suikerenl/40 'josulfanilamidewastoegevoegd.Het overigegedeelt-ewerdgeplaatst inwaterwaaraanalleen ^f/osuiker en1/40 %
sulfanilamidewastoegevoegd.Dehauwtjesblevenhieringroeneneengeringe
ontwikkelingwaswaar tenemen.Nadatverkleuring beginoptetreden,werdendi
hauwtjesgedroogd enintotaal7zaadjesgewonnen.
De zaadjeswerden indekiembakuitgezaaid S H op9augustus.Slechts1
zaadje ontkiemde enwsrd opdenormalewijzeverderopgekweekt.
Plant6vangroep 5ka(lveelmindervande ongunstige omstandighedengeleden enbloeidenormaal.Hiervanwerd opdegebruikelijkewijzevoldoendezaad
verkregen.
Stekken.
Omdat dooi/àe genoemde ongunstige omstandighedenhetvoortbestaanvandeze
moeilijkvervangbare selectie ingevaardreigdetekomen,werdbeslotenomte
trachtendoormiddelvan stekkendeplanteninleventehouden.
Vrijvaak ontwikkelenzichbijdezaadplanten eenaantal stekkenvanonder
uit de stronk.Ditkanwordenbevorderd doorhet bovenstegedeeltevande
bovenstewortelsbloottemaken,tezorgendatdeplantgoedvochtig staat en
bijtemestenmet stikstof.Ondanksdatbijalle zaadplantenvan1t/m 5deze
maatregelenwerdenuitgevoerd, ontwikkelde zich geen enkele scheut.
Hoewel opditpunttothedennergens enige ervaringwasopgedaan,werden
op10juni,toenbleek dathetgedeeltebovende stronkvandeplanten 1,3
en5nietmeerteredeenwas,dezaadstengels,diebehoudensverbrandebloemknoppen,verdergezondwaren,afgesneden engestekt.
Hierbijwerdenkorte+5cmlange stekkengesnedenvanalledelenvande
stengel,waarbij steedswerdgezorgd,dataanelke stekminstens 1groenlintblaadje aanwezigwas.Het onderstegedeeltevandestekkenwerdgedoopt in
droogEhizoponB.

De stekkenwerdenuitgezet invochtigeturfmolmop eentablet ineender
proefkasjesvanlietlab.Tegenzonneschijnente sterke indrogingwerdhet
stekbedafgedekt metgroenplastic.
Hoewel een aantal stekkenvrij snelverschrompelden,bleektoch14dagen
nahet stekken,datwortelvormingplaatsvond.Vandeplm.200opgezettestekken,bleven slechts5plantenuiteindelijkover.
Op27juniwerden stekkengesnedenvan deplanten2en4«Omdatgebleken
was datdestekkenmetmeerdere lintblaadjescebestewortelvorming eng*oei
vertoonden,werden de stekkenditkeermetmeer engrotere lintblaadjesgesneden.De overigebehandelingwasvolkomengelijk aandievandeeerstekeer,
Vandeditkeer ongeveer 100opgezette stekkenwashet slagingspercentage + 50$.
Half augustuswerdendeplantjes,die inmiddelswaren opgepot,vanuithet
proefkasje onder platglasgeplaatst.De ontwikkelingwashiernauitstekend,
elkplantjevormdemeerdere scheuten.Deze scheutenwerden onderplatglasin
pottengestekt op16 september.Debewortelinghiervanwaszeergoed ende
verkregen plantenwerdenbeginoktober inkas10uitgezet voorverdere ontwikkeling enzaadwinning.
Bijhetuitplantenwaren degestekteplantentenopzichtevandegezaaide plantenvandeandere selectienogkleinvanomvang.Dekoolontwikkelingwasvroeg engemiddeld bleefdekool ookwatkleiner,hetgeen echter
stelligaandegenoemde omstandighedenmoetwordengeweten.
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