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Tegen ploffers in Anemone bl anda is heel wat te doen
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Om het effect van het afsterven op
ploffers te bestuderen zijn de knollen
gerooid op het moment dat het gewas
nog niet geheel was afgestorven, wel
geheel afgestorven of een maand nadat
het geheel was afgestorven. Het percentage ploffers was verreweg het hoogst in
de knollen die voor het volledig afsterven waren gerooid. Er was geen verschil
in aantal ploffers tussen een zojuist
afgestorven partij en een partij die na
afsterven nog een maand in de grond
had gezeten. In de praktijk worden de
partijen bijna altijd pas na het volledig
afsterven gerooid.

Anemone blanda kan last hebben van ‘ploffers’, het wegvallen
van knollen tijdens de broeierij
en in de teelt ten gevolge van
natrot. Hoewel de rotting veroorzaakt wordt door bacteriën
(Erwinia) bepalen de omstandigheden of aantasting optreedt en
hoe ernstig deze is. Onderzoek
bij PPO Bloembollen heeft aangetoond dat de omstandigheden
rond het rooien en bewaren van
grote invloed zijn op het aantal
ploffers. Vooral het voorkomen
van uitdrogen van de knollen en
het rooien van een volledig
afgestorven gewas blijken
belangrijk.
Anemone blanda wordt hoofdzakelijk
voor de droogverkoop gebruikt maar in
toenemende mate ook voor broei op
potjes. Bij de broeierij werd duidelijk
dat knollen soms niet uitlopen en wegrotten. Een knol die niet uitloopt zal
met enige druk tussen de vinger ‘ploffen’ wat de naam ‘ploffers’ heeft opgeleverd. De inhoud van de knol is smeuïg
en stinkt. De bacterie Erwinia is de oorzaak van het rotten.

De aandoening ploffers is vooral gevonden in de broeierij-op-pot van
Anemone blanda

BEWAAROMSTANDIGHEDEN
BELANGRIJK

Omdat de problemen niet alleen in de
broeierij bleken te zitten is nieuw
onderzoek gestart naar de periode vanaf
rooien tot planten. De factoren rooitijdstip, spoelen, beschadiging, herkomst
partijen, wijze van bewaren, bewaartemperatuur en bewaarduur zijn onderzocht.
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Opvallend was wel, dat ondanks dat
partijen één jaar bij PPO in Lisse zijn
geteeld er nog steeds verschillen tussen
de herkomsten waren. Blijkbaar dragen
de partijen een besmetting met zich
mee.

PENICILLIUM EN PLOFFERS

De knol van Anemone blanda kan door een
aantasting van Erwinia zacht worden en uiteindelijk ploffen

HERKOMST EN PLANTMAAT

TEMPERATUUR EN VOCHT

In eerste instantie is onderzoek verricht
naar de mogelijkheid om ploffers te
voorkomen na het planten buiten of op
potjes. Daaruit bleek dat het percentage
ploffers toenam wanneer:
• de temperatuur ná planten boven de
13°C was
• de grond erg vochtig/nat was
• de knollen later werden geplant, dat
wil zeggen, naarmate deze langer werden bewaard.
De indruk bestond dat naarmate de
knollen meer uitdroogden het percentage ploffers toenam.
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Beperken uitdrogen verminderde het percentage ploffers

De bewaartemperatuur was duidelijk
van invloed op het percentage ploffers.
Bewaring bij 17°C vanaf rooien tot
planten in oktober of november gaf veel
meer ploffers dan bewaring bij 9 of
13°C. Daarnaast bleek de wijze van
bewaring van grote invloed te zijn. In
het onderzoek zijn de knollen los in een
gaasbak bewaard of ingepakt in papier
of in een dunne plastic zak met vermiculiet om uitdrogen tegen te gaan.
Hieruit bleek dat los in een gaasbak
bewaren, waarbij de knollen het sterkste
uitdrogen, altijd de meeste ploffers gaf.
In één proef kon door bewaring in plastic met vermiculiet uitval door ploffers
bijna geheel worden voorkomen, terwijl
dit in een ander jaar even goed was als
het inpakken in papier.
In de proeven zijn de knollen in oktober
of november opgepot. Bijna altijd gaf
planten in november, dus langer
bewaarde knollen, meer ploffers dan
eerder planten. Dit is een bevestiging
van het eerder uitgevoerde onderzoek
dat naarmate knollen langer worden
bewaard de kans op ploffers toeneemt.

In het onderzoek zijn knollen van
Anemone blanda ‘Blue Shades’ van verschillende kwekers gebruikt en ook
knollen maat 3/4 van tweejarige teelt en
4/5 van driejarige teelt. Door kwekers
werd verwacht dat oudere partijen meer
last zouden hebben van ploffers. Over
het algemeen zijn in de oudere partijen
juist minder ploffers gevonden dan in
de jongere partijen. Daarnaast waren er
verschillen in uitval als gevolg van de
herkomst. Evenals in voorgaand onderzoek bleek dat niet steeds dezelfde kwekers slechte of goede partijen hebben.

Zó is de kans op ploffers
het kleinst:
• Rooi de knollen nadat het gewas
geheel is afgestorven
• Bewaar de knollen bij 9 tot 13°C
• Voorkom uitdrogen van knollen
• Plant de knollen uiterlijk in oktober
• Vermijd na planten temperaturen van
13°C en hoger
• Vermijd na planten te veel vocht,
zorg voor goede ontwatering

ANEMONE BLANDA

Het gewas Anemone blanda behoort tot de familie van de Ranunculaceae
of ranonkelachtigen. Andere leden van deze familie zijn inheemse planten
als speenkruid en boterbloem, en siergewassen zoals Ranunculus, akelei
en ridderspoor. Het geslacht Anemone telt een scala aan gewassen, variërend van de bosanemoon (Anemone nemorosa), grootbloemige anemonen, zoals ‘De Caen’ en ‘Mona Lisa’, vaste planten zoals Anemone hupehensis, en de voorjaarsbloeiende Anemone blanda.
Het soort komt van oorsprong uit Zuidoost-Europa, Turkije en de
Kaukasus. In de 20e eeuw is de teelt in Nederland van enige omvang
geworden. Het areaal bedraagt dit jaar ruim dertig hectare. Er is in
Nederland ook flink in het gewas geselecteerd. De twee belangrijkste
bedrijven die nieuwigheden hebben geïntroduceerd zijn Van Tubergen
(‘White Splendour’, ‘Radar’) en J. Bijl van Duyvenbode (‘Blue Star’,
‘Violet Star’). De meest geteelde is Blue Shades. Dit is geen cultivar maar
een mengsel.
In de tuin is Anemone blanda zeer geschikt voor meerjarige beplanting,
zeker in wat schaduwrijkere delen van de tuin. Eenmaal aangeplant komt
het gewas goed terug. Na de bloei smelt het blad snel weg.
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Tijdens het onderzoek kwam regelmatig
een Penicilliumaantasting voor. Vooral
knollen die los in een gaasbak bij 17°C
werden bewaard hadden last van
Penicillium. Er werd bijna geen
Penicillium gevonden bij behandelingen
die waren ingepakt in plastic met vermiculiet. Verder werd ook na de laatste
rooidatum (eind juli) bijna geen
Penicillium gevonden. Er is geen verband gevonden tussen aantasting door
Penicillium en ploffers. Er waren volop
behandelingen met Penicillium die geen
ploffers gaven en omgekeerd.
Het effect van beschadigen en spoelen
is eenmaal onderzocht. Daaruit bleek
dat beschadigen mogelijk iets meer
ploffers tot gevolg had terwijl er geen
negatief effect van spoelen werd gevonden.
Het onderzoek wordt gefinancierd door het
Productschap Tuinbouw.

