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Doel van het onderzoek
Door verschillende instanties zijn in de loop der jaren bodemkundige
waarnemingen gedaan bij kasrozen, welke bestonden uit onderzoek naar
beworteling, grondwaterstand en structuur. De hierbij opgedane kennis
heeft tot goéde praktische resultaten geleid op het gebied van de
ontwatering en grondverbetering. Toch zijn nog niet alle moeilijkheden,
welke betrekking hebben op de bodemkundige toestand, opgelost. Vooral
op de z.g. opgevaren gronden doen zich bij kasrozen moeilijkheden voor,
die zich uiten in een plotseling groeistilstand of vertraging van de
scheut ontwikkeling.
l^or het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas
en het Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenheden is in de
periode van april 1971 tot april 1972 een bodemkundig onderzoek naar de
oorzaak van deze groeistagnatie ingesteld.
Opzet van het onderzoek
Voor het onderzoek werd een viertal bedrijven, gelegen op z.g.
opgevaren gronden, uitgezocht. Gekozen werd het ras Baccara, omdat dit
nog altijd één van de meest gekweekte rozensoorten is. Op drie bedrijven
stond de Baccara op onderstam Rosa canina en op één bedrijf werd Rosa
indica-major als onderstam gebruikt.
Eenmaal per maand werden wortelopnamen gemaakt (in 2-voud). Tevens
werden ringmonsters genomen van de eerste en tweede structuurlaag.- De
diepte waarop deze genomen werden, varieerde in de bovengrond van
10 tot 20 cm en in de tweede laag van 25 tot hO cm, al naar gelang de
opbouw van het profiel. In de ringmonsters werden het actuele vocht- en
luchtgehalte en dat bij pF 2.0, en het totaal-poriënvolume bepaald.
De grondv/aterstanden werden om de twee weken opgenomen. De resultaten
van waarnemingen en bepalingen aijn op de bijlagen weergegeven.
Resultaten van het onderzoek
Profielopbouw
Bedrijf 1: Tuineerdgrond
0-25 cm
25-70 cm
70-100 cm

matig humeuze, lichte zavel; zeer goed poreus, zeer goed
doorlatend voor water en lucht en zeer goed bewortelbaar
matig humusarme, lichte zavel; zeer goed poreus, goed
doorlatend voor water en lucht en goed bewortelbaar
lichte zavel; goed poreus, goed doorlatend voor water en lucht
en goed bewortelbaar.
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:

0-30 cm
30-60 cm
6O-IOO cm

Tuineerdgrond

matig humusarm, kleiig zand; zeer goed poreus, zeer goed
doorlatend voor water en lucht en zeer goed bewortelbaar
zeer humusarm, kleiig zand; zeer goed poreus, zeer goed
doorlatend voor water en lucht en zeer goed bewortelbaar;
van 30-45 cm diepte komt plaatselijk tuinturf voor
lichte zavel; zeer goed poreus, zeer goed doorlatend voor
water en lucht, zeer goed bewortelbaar.

BedriHofeerdgrond
0-20 cm
20-35 cm
35-50 cm
50-IOO cm

matig humeuze, lichte zavel; zeer goed poreus, zeer goed
doorlatend voor water en lucht, zeer goed bewortelbaar
matig humusarme, lichte zavel; zeer goed poreus, goed
doorlatend voor water en lucht, goed bewortelbaar
lichte zavel; matig poreus, matig doorlatend voor water en
lucht, matig bewortelbaar
lichte klei; matig poreus, matig doorlatend voor water en lucht
en matig bewortelbaar.
Tuineerdgrond

0-30 cm
30-55 cm
55-70 cm
70-100 cm

mat?g humeuze, lichte zavel; zeer goed poreus, zeer goed
doorlatend voor water en lucht en zeer goed bewortelbaar
zeer humusarme, lichte zavel; zeer goed poreus, zeer goed
doorlatend voor water en lucht, zeer goed bewortelbaar
lichte zavel; goed poreus, goed doorlatend voor water en
lucht, goed bewortelbaar
zware zavel; goed poreus, goed doorlatend voor water en lucht
en goed bewortelbaar.

Vocht- en luchthuishouding
Op de bijlagen 1 t/m 8 is het verloop van vocht- en luchtgehalten
in de grond gedurende de onderzoeksperiode weergegeven. Bij de beoordeling
is aangenomen, dat voor een goede wortelontwikkeling het luchtgchalte in
de laag van 20-1+0 cm -m.v. niet beneden 10 vol.% mag dalen.
Bedri;jf_l
Het vocht- en luchtgehalte is in beide onderzochte zones de gehele
periode goed geweest. Slechts éénmaal werd een te laag luchtgehalte
aangetroffen, n.l. op 3 augustus 1971 (zie bijlagen 1 en 2), Het gewas
heeft hiervan echter geen nadelige invloed ondervonden, omdat het over
tollige water door de goed functionerende drainage cnel kon worden afge
voerd. Uit het luchtgehalte bij pF 2,0 blijkt, dat men op deze grond bij
een hoog vochtgehalte kan telen zonder dat luchtgebrek in de grond optreedt.
Bedrijf_2
Op de bijlagen 3 en h zien we dat het luchtgehalte bij pF 2,0 in beide
onderzochte zones zeer hoog is. Op deze grond kan dus zeer veel water
gegeven worden alvorens luchtgebrek zal optreden. De 'sprongen' in lucht
en vochtgehalten zijn te wijten aan de heterogeniteit van het profiel en
de grote hoeveelheden tuinturf die slecht verdeeld op een diepte van
30-45 cm voorkomen. De doorlatendheid van de grond en het goed functioneren
van de drainage zorgen voor een goede afvoer van het overtollige water.
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Bedrijf 3
Het blijkt dat deze grond in beide onderzochte zones een zeer laag
luchtgehalte heeft bij pF 2,0 (zie bijlagen 5 en 6). Bij 'normaal' water
geven bestaat op deze grond steeds de kans dat luchtgebrek zal optreden»
Tijdens de onderzoeksperiode is het luchtgehalte in de onderzochte lagen
steeds te laag geweest, wat tot gevolg had dat veel wortelsterfte optrad.
Gronden met een dergelijke ongun tige poriënverdeling zijn minder geschikt
voor de teelt van grootbloemige rozen, doordat men geen gunstige vocht/
lucht-verbouding realiseren kan.
Bedrijf k
In beide onderzochte zones is het luchtgehalte bij pF 2,0 redelijk
goed, n.l. 15 à 16% (zie bijlagen 7 en 8)» Doordat een drainage ontbreekt,
• kan het overtollige water niet voldoende snel worden afgevoerd, waardoor
periodiek het luchtgehalte wat aan de lage kant is gewest. In de maanden
maart t/m mei was het luchtgehalte in de laag van 35-^0 cm diepte 8 à 9
vol.#, wat afsterven van enkele wortels tot gevolg had. Na mei steeg het
luchtgehalte tot 11 à 12 vol.# en nadien kwamen geen dode wortels meer voor.
Grondwaterstanden
Op bijlage 12 zijn de grondwaterstanden uitgezet, die or. de twee
weken zijn opgenomen®
Op bedri
had de grondwaterstand een zeer regelmatig verloop,
dank zij een goed funtionerende drainage en een goede doorlatendheid van
de grond.
Op bedrijf 2 vertoont de grondwaterstand enkele schommelingen, die
moeten worden toegeschreven aan een te grote watergift per keer.
Op bedrijf 3 vas de grondwaterstand, vrij constant laag. Een bezwaar
van de drainage op dit bedrijf is, dat de drainbuizen, die op een verzamelreeks uitmonden, niet te controleren zijn, daar er geen controleputjes
aanwezig zijn.
Op de grafiek van bedrijf 'f laten de schommelingen in de grondwater
stand duidelijk zien, dat~hlêr"geen drainage aanwezig is. Onder deze
omstandigheden zal het altijd moeilijk blijven een constante, voldoend
lage grondwaterstand te realiseren.
Bewórteling
Bijlage 9 geeft een overzicht van het gemiddelde aantal wortels dat
gedurende de onderzoeksperiode op de vier bedrijven gevonden werd. In de
maanden mei, juni en juli werden op alle bedrijven de meeste wortels
gevonden, daarna liep het aantal terug.
Het aantal wortels op bedrijf 2 was de gehele onderzoeksperiode
duidelijk minder dan op de overige bedrijven. De oorzaak hiervan is waar
schijnlijk toe te schrijven aan het feit dat de rozenstruiken op dit
bedrijf in het eerste groei jaar waren, en op de overige bedrijven in het
vierde of vijfde groeijaar.
Op bedrijf k werd niet doorgestookt, waardoor in de periode van
november tot februari het aantal wortels terugliep. Bij het opstoken in
februari nam het aantal wortels weer sterk toe.
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Dode wortels
Op bedrijf 3 werden vrijwel de gêhele onderzoeksperiode dode wortels
gevonden, zowel in boven- als in ondergrond. Op de rest van de bedrijven
kwamen - behoudens enkele in een te natte periode - geen dode wortels voor»
Wortelverdeling
Op de bijlagen 10 en 11 staan de gemiddelde aantallen wortels vermeld
die per waarneming per grondlaag van 5 cm werden gevonden. Uit deze grafie
ken is de verdeling van de wortels in de bodem af te lezen.
Op bedrijf 1 kwam de beste wortelverdeling voor. Tot 90 cm diepte
werden, regelmatig over het gehele traject verdeeld, wortels aangetroffen«
Op bedrijf 2 (eerste groei jaar!) kwamen de meeste wortels voor in de
bovenste hO cm van het. profiel. Slechts enkele wortels gingen tot een
diepte van 80 cm.
Op bedrijf 3 concentreerde de beworteling zich voor _+ 80% in de zone
van 0-30 cm. Slechts enkele wortels bereikten een diepte van 80 cm.
Op bedrijf k was de verdeling van de wortels goed te noemen. De
wortels kwamen vrij regelmatig door het profiel verdeeldvoor tot een
diepte van 80 à 90 cm.
Groei
Op bedrijf 1 waren geen klachten betreffende de scheutgroei van de
rozen. De opbrengst werd niet bepaald, doch men schatte deze als zeer goed.
Op bediijf 2 was de groei wat onregelmatigs mogelijk door de grote
hoeveelheden tuinturf die laagsgewijs in de grond voorkomen. Door deze
grond intensief te mengen kan men een goede grond maken die zeer geschikt
is voor de teelt van grootb]oemige rozen.
Op bedrijf 3 is de groei zeer slecht geweest. Tijdens de onderzoeks
periode kwamen bladva] en stilstand in de scheutgroei voor. Men schatte
de opbrengst zeer laag.
Bedrijf 4 heeft een goede groei vertoond en het gewas heeft een goede
opbrengst gegeven.
Conclusie
Uit het onderzoek blijkt, dat sommige opgevaren gronden niet of minder
geschikt zijn voor de teelt van grootbloemige rozen, vanwege een ongunstige
porie*;verdeling ondiep in het profiel. De grond van bedrijf 3 is daarvan
een voorbeeld. Geeft men hier minder water dan 'normaal', dan krijgt men geen
maximale groei; geeft men 'normaal' water, d.w.z. tot ongeveer de veldcapaeiteit is bereikt, dan treedt luchtgebrek op met als gevolg wortelsterfte. Ken zal op een dergelijke grond dus een gewas moeten telen dat
minder eisen aan de grond stelt dan een grootbloemige roos.
Bedrijf 1 is een voorbeeld van een goed geschikte opgevaren grond,
waarop met succes grootbloemige rozen geteeld kunnen worden.
De grond van bedrijf 2 is na verbetering - door een goede menging
van de tuinturf - goed geschikt.
Door de aanleg van een goede drainage kan de grond van bedrijf b nog
beter geschikt gemaakt worden.
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