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Werkwijze»
16julizaadje«inpotjesgelegd, geplant 30juliinbloemenkasB-4,
vaareenvorige zomerveredelingsproefinstond (i.V.T.-68 HH).
Grond zwaarmetRhezoctoniabesmet (vanvorige proef). Bitoptredenvan
zwartrot werd gestimuleerd doorhoge temperaturen aantehouden
en
doorweinigteluchten.
Oogstbaar gewas±3september.
Opzetproeff40monstersiazomer-* <••-•

h^-^c^«^

SäSaJL
Onderzoek zomerslaveredelingonderglas,zoekennaar géniteurs.

*fofor|aftlf
Handelsrasseneneersteveredelingsmateriaaluitvorigeveredelingsproef (1967)«
Resultaten1
Plenost Zeerzacht, zwakras.Zeergevoeligvoor zwartrot. Schiet
traagenisweinigrandgevoelig. Alleenomdeze laatste eigenschappenalskruisingsouderbruikbaar.
Resigtent^Heeft dikkerbladdanPlenosmaariseven zwartrotgevoelig.
Schiet sneller doordanPlenosen
isookrandgevoellger.
Weinig aantrekkelijke eigenschappenalskruisingsouder.
La_Chaume£Een "Resistent"-achtige groeimaarminderkropvorming.
Ietsminder zwartrot.Geenverbetering.
Têtue_de_Nfmes£ Opgerichte groeiendaardoorergweinigofgeen zwartrot aantasting. Doordezijsprantvormingweinig aantrekkelijk
alskruisingsouder.Heeftdikblad.
$heJBibb£EenAmerikaans ras.Gedrongen groei* Tedonkerblad,dik,
ergbros.Matig zwartrotgevoelig. Schiet traag.Weinig aantrekkelijke kruisingsouder.
SS^SS-SlHSSSi.E e n An*:rifca&nBras.Tamelijk groeikrachtig donker groen
type.Geenzwartrotaantastingdoordeopgerichte groei.Kropt
weinig.Hardblad* Ondergevuld.Kanalskruisingsouder dienst
doenom
deopgerichte groei,degeringe zwartrotgevoeligheid,
het dikkebladendegevulde onderzijde.

- 2ÎSSîLîSSSÏîSiE e n Amerikaans ras dathetmiddenhoudt tussen z.g.
"Grasse"slaensnijsla.Dik toegespitstblad* Tapse
onderkant,welgevuld, geen zwartrot.Lijkt alskruisingsouder om zjjnsterkafwijkenduiterlijk weinig aantrekkelijk.
5555-551***d e v o l l e grond eengoedkroppende ijssla.Hiernietkroppend energbladrijk, enooknog te snel schietend.
Alleen om zijngroeikracht eventueel alskruisingsouder
bruikbaar.Door zijn lossemindervlakke groeiweinigof
geenzwartrot.
îS52-Î2iD e e n i £ e ijssladiehet onderglasdoet.Kropvormingzetwat
laat in.Ombladnog teveel.Blad enkrop tebros.Erop
ooknognietvast genoeg.Houding tevlak endaardoor
wat te zwartrotgevoelig.
S^5i2_ê2-225ïï£2S5EâiE e n F r a n s ijsslaras.Algemenebouw goedmaarkropt
teweinig.Onderkant tegrof.
Ijsslarassen Imperial 44» Imperial 847t BeamierGreat Lakest Voldoen
niet onderglas,alleenbladontwikkeling, geenkropvorming.
52!!5i22-2ïi52_ï!f£5~2-èï2.i.E e n S ^ o e n bindslaras.Groeit zeer opgerioht
endaardoor geen spoorvan zwartrot. Lijkt alenige
gebruikswaarde voor onderglastebezitten.De zomers
moetenniet tewarm entezonnig zijnandersbestaat er
gevaarvoorvroegtijdig doorschieten.
Taiwan* Eentypeuit Formosa.Lijkt eensnijslaras. Schiet zeer snel
zonderkropvorming door.Doordeopgerichte enlosse
bladstand geen zwartrot*
Ü2£ï2*iifLé22_4_-5i2225iZ e e r »* e r k anthooyaanhoudend, lossegroei,
weinigkropvorming, lastvan zwartrot.
Sucrine£Kleinbindsla-aohtigrasjemet zeerdikblad* Traag schietend.
Dooropgerichte groeigeen zwartrotaantasting.Isniet
ongevoeligvoorrandhoeweldeaantastingniet sterk lijkt.
Doordeze combinatie van eigenschappen goed alskruisingsouder te gebruiken.

Enkeledikbladige monsters geselecteerd indegelichte teeltt
Voldoenniet,veelal door een tesnel schieten.

- 5Klein«"dikbladige"ijssla-achtigeveredeling!
Heeftaantrekkelijkeeigenschappenomalskruisingeoudertegebruiken
n.l.tdezeervroegekropneiging,deinverhoudinggrotekroptot
hetomblad.Overigensisdeontvangzeergering.Vrijtragesohletneiging(hoewelhierinnietuniform),hetalijssla-achtigeblad,
geslotenonderkant,geringerandgevoeligheid.Iszozondermeerin
dezezomerteeltnognietbruikbaaromzijntegeringeomvangenzijn
veelalnogfvariabeleschietnelging*
ff^Ancoya^x^ProfosiZeerzachtenzwaktype.Ernstigezwartrotaantasting.Daardooralskrulslngsouderofomverderin
teselecterenweinigaantrekkelijk.Isergweinig
randgevoelig.
ïL.SÜJÏS-ïLSailSSSiZ e e r aantrekkelijkmateriaalomdegrotegroeikracht,dezeergeringezwartrotgevoeligheidende
"hardheid"vanhetblad.Kropvormingvrijgoed,
zetwatlaatinendekropzitwathoog.Daarentegenisdeonderkantvandekrop,ondankszijn
watopgerichtelossegroeigoedgeslotenenzuiver.
Isvirusresistent.Randgevoeligheidbeteralsbv.
Resistentmaarmoetnogbeter.Schietgevoeligheid
zouooknogwatonderdruktmoetenworden.Hiertoe
nieuwecombinatiesopzetten.
ffl
2§-S5-.f2-5è2Hi52-ï-^2£25i.^**keel
ooi
uitgangsmateriaalinmetopgerichtblad,daardoorzeergeringezwartrotgevoeligheid,dik,soepelblad,tochvoldoendestevig,
goedekropvorm,geringerandgevoeligheid.

Algemeent
Bassenenselectiesmeteenopgerichtebladstandhebbengeenofvesft
minderlastvanRhizoctonia(zwartrot)danrassenwaarvanhetbladop
degrondligt*
Metzg."Anjerstoeltje"ishetbladvandeopgerichtgroeienderassen
opdegrondgedrukt.Kaenkeledagenvertoondenookdezeneergedrukte
plantenzwartrotverschijnselen.Begeringerezwartrotaantasting
berustdusnietopresistenteeigenschappenmaaruitsluitendophet
feitdathetbladdegrondnietraakt.
Dezeproefheeftwelweerzeerduidelijkbewezendatwevanhet"mooie"
vlakopdegrondliggendeslatypemetdezg.blanke,brede,vlakke
"broek"afmoeten.

-4Vesullennaareenopgeriohterevormmoeten,lichtenluchtsullentoe
moetenkunnentredentotdeonderstebladeren.Deonderkantkandan
evengoedvelgeslotenzijn.Indeeersteplaatszaldittypegewenst
zijnvoordezomerteeltonderglasmetzijnhogetemperaturenenzwartrotgevaar,maarookvooralleandereteeltenwilmeneenschoner
productbrengenmetminderaanslaggevaar. 'Ws v^r-.^
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