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Voorwoord
Bij de samenstelling van dit jaarverslag werd evenals voorgaande jaren gebruik
gemaakt van de korte verslagen zoals die elk jaar voor de Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek TNO van de verschillende projecten worden gemaakt.
Daaraan is per afdeling een inleiding toegevoegd waarin de belangrijkste pro
blemen, ontwikkelingen en resultaten die afdeling betreffende zijn opgenomen.
In het afgelopen jaar zijn in het onderzoek aspecten als kwaliteitsverbetering,
wijze van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, houdbaarheid en vooral energie
verbruik van groter belang geworden.
Aan het streven van de praktijk om door verbetering van de kwaliteit de afzet
te bevorderen wordt door het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek zo veel
mogelijk meegewerkt. Zo kan worden ingespeeld op onder andere de nieuwe taak,
die de Bloembollenkeuringsdienst (B.K.D.) in de toekomst gaat vervullen in
het kwaliteitsbeleid. Zoals bekend zijn de wettelijke kaders daarvoor nu gere
geld in het Landbouwkwaliteitsbesluit Bloembollen.
Dit jaar heeft het aspect van kwaliteitsverbetering dienovereenkomstig in een
aantal projecten meer nadruk gekregen. Het streven om de gezondheidstoestand
van zowel plantmateriaal als leverbaar van bolgewassen te verbeteren en de
sierwaarde van bolbloemen te vergroten vindt men in de verslagen van diverse
projecten terug. Het onderzoek resulteerde voor zover het de gezondheidstoe
stand van gewassen betreft in de uitgifte van virusvrije gladiolen en de
voorbereiding van de uitgifte van virusvrije dahlia's. Een en ander gebeurde
in nauwe samenwerking met de Bloembollenkeuringsdienst. Verder kan de Bloem
bollenkeuringsdienst voor keuring van lelies op aanwezigheid van symptoomloos
lelievirus, overgaan op de ELISA-methodiek, die een grotere nauwkeurigheid
bij minder arbeid mogelijk maakt (zie verder de inleiding tot het onderzoek
op de afd. Pytopathologie). In dit kader past ook te vermelden dat er dit jaar
door het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO) en het Laborato
rium voor Bloembollenonderzoek een plan is opgesteld om de produktie van anti
sera, die nodig zullen zijn voor de toetsing van in Nederland geteelde gewas
sen door de verschillende keuringsdiensten, veilig te stellen.
Zeer veel aandacht werd geschonken aan de vermindering van energieverbruik
bij het in bloei trekken van bolgewassen. Zoals bekend heeft het Ministerie
van Landbouw samen met het landbouwbedrijfsleven voor de komende jaren gelden
ter beschikking gesteld voor noodzakelijk uit te voeren onderzoek gericht op
beperking van het energieverbruik in de land- en tuinbouw. Ook vanuit het
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek zijn enkele aanvragen om financiële
bijdragen ingediend. Deze aanvragen betreffen projecten waarin resp. het onder
zoek naar de lichtbehoefte van bolgewassen, de invloed van de grondtemperatuur
en de invloed van rookgassen op bloembollen centraal staat.
Bij de sluiting van het verslagjaar waren reeds enkele definitieve toezeggingen
over de financiële ondersteuning van deze projecten gedaan.
Een belangrijke zorg zijn de milieuproblemen die samenhangen met de chemische
bestrijding van ziekten en plagen. Verwacht kan worden dat in de komende jaren
verscheidene thans in gebruik zijnde gewasbeschermingsmiddelen vanuit het oog
punt van volksgezondheid critisch zullen worden beschouwd. Het onderzoek naar
het zoveel mogelijk beperken van restanten van dompelbaden en naar de vervan
ging van trichloorfenol en methylbromide is met kracht ter hand genomen, waar
bij de proeven door gewasspecialisten en medewerkers van de afdeling fytopathologie in nauwe samenwerking worden opgezet en uitgevoerd.
In het lopende onderzoek is hier en daar enige vertraging opgetreden.
Zo is het onderzoek naar de resultaten bij de bloementeelt van tulpen, hyacin
ten en narcissen door ziekte van de desbetreffende gewasspecialist niet opti
maal uitgevoerd.
Het is te hopen dat dit probleem dit jaar kan worden opgelost. De langdurige
afwezigheid van de directeur als gevolg van ziekte heeft, vooral in organisato
rische zin, tot problemen geleid. Deze problemen werden zo goed als mogelijk
was, opgevangen door interne verschuiving van taken.
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subsidie van het Ministerie van Economische Zaken ten bate van het kwaliteits
beleid van de Bloembollenkeuringsdienst, hebben het gehele jaar met collega's
van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek kunnen samenwerken. Deze werk
wijze wordt aan beide zijden als zeer positief en succesvol ervaren.
De Dienstcommissie heeft het afgelopen jaar het volledige programma van vier
vergaderingen kunnen afhandelen. Tijdens de vergadering kwam een breed scala
van onderwerpen, variërend van beleidsvisies tot werkomstandigheden van indi
viduele medewerkers, ter discussie. Verheugend is het te kunnen constateren
dat er een positieve invloed uitgaat van dit dienstcommissie-overleg.
De al enkele jaren lopende verbouwingen op het terrein van het Laboratorium
voor Bloembollenonderzoek zijn dit jaar minder ingrijpend geweest dan daarvoor.
De haven werd gedempt en het aldus verkregen terrein in gebruik genomen als
opslagplaats voor grond; aan het kassencomplex werd een kas toegevoegd voor
onderwijsdoeleinden van de Rijks Middelbare Tuinbouwschool te Lisse.
De op het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek aanwezige outillage beschik
baar voor het koken en ontsmetten van bollen dient te worden verbeterd. Hier
voor is thans een plan opgesteld. Tevens is het noodzakelijk gebleken dat de
restanten van de gewasbeschermingsmiddelen, gebruikt op het Laboratorium voor
Bloembollenonderzoek, beter worden verzameld dan tot nu toe mogelijk was.
Hierover wordt overleg gevoerd met het Ministerie van Landbouw, de Rijksgebou
wendienst, de Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw en het Hoogheem
raadschap Rijnland.
Voor de problemen die de financiering van het Laboratorium voor Bloembollen
onderzoek geeft, is ook dit jaar nog geen structurele oplossing gevonden.
Er kan slechts worden gehoopt dat op korte termijn een bevredigende regeling
wordt gevonden en dat ook de Rijksoverheid erin zal slagen in dezelfde mate
als in het verleden bij te dragen in de kosten van het totale onderzoekpakket.
Op verzoek van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur
werden ten behoeve van de 'Gentse Floraliën' ca. 2300 irisbollen (20 cultivars)
bij bepaalde temperaturen behandeld en vervolgens
geplant en in bloei gebracht.
Ook werd hulp verleend bij het opbouwen van de stand voor genoemde tentoon
stelling.
Voor een tentoonstelling in Basel werden 2500 irisbollen (20 cultivars) behan
deld en met goed gevolg in bloei gebracht.
De Vereniging de Proeftuin Rijnsburg heeft ook het afgelopen jaar bewaarcellen
van het L.B.O. kunnen gebruiken voor de temperatuurbehandeling van leliebollen.
Aan de Plantenziektenkundige Dienst te Lisse werd zowel celruime beschikbaar
gesteld voor de temperatuurbehandeling van bollen als een plaats op de proef
tuin om de bollen te planten.
In de verwerkingshal werd tijdelijk een plaats ingeruimd voor de ziektebeeldendemonstratie die jaarlijks door de Bloembollenkeuringsdienst en de Plantenziektenkundige Dienst wordt gehouden.
Aan de Bloembollenkeuringsdienst werd behalve celruimte voor de behandeling van
bollen ook kasruimte ter beschikking gesteld voor het in bloei brengen van een
groot aantal aaltjeszieke en viruszieke krokussen.
De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur heeft het afgelopen
jaar opnieuw de beschikking gehad over celruimte voor het behandelen van monsters
bollen die op de proeftuin van de 'Vereeniging' werden opgeplant.
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In 1980 hebben ongeveer 550 personen het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek
bezocht; daaronder waren 150 buitenlandse bezoekers.
Voor het verrichten van onderzoek of het vervullen van een stage verbleven de
volgende personen enige tijd op het Laboratorium:

Mw. A. Boekei (M.V.O.-school te Lisse)
Ing. J.J. Buis jr. (specialist-plantenziekten-in-opleiding van CT-Hoorn)
Mw. M. Harteveld (Antonie van Leeuwenhoek-Instituut te Delft)
Mw. C.H.M. Hendriks (Rijks Hogere Tuinbouwschool te Utrecht)
De heer F.H. de Jong (Rijksuniversiteit Leiden)
Mw. G. Koelewijn (M.V.O.-school te Lisse)
Mw. S. Kruit (Antonie van Leeuwenhoek-Instituut te Delft)
De heer Th.J. Manhave (Rijks Middelbare Tuinbouwschool te Lisse)
Mw. N.A. Zoetelief-Vogel (Ir. W. van den Broek-Instituut te Amsterdam).

In het afgelopen jaar werd van 5 t/m 10 mei in Nyborg (Denemarken) het 'Third
International Symposium on Flowerbulbs'gehouden, waaraan de volgende onderzoe
kers deelnamen:
Drs. J. van Aartrijk, Ir. M. Benschop, Dr. B.H.H. Bergman, Dr. J.C.M. Beijersbergen, Ing. R.S. Bijl, Ir. A.F.L.M. Derks, Mw. A.W. Doornik, N.P.A. Groen,
Dr. E.B. van Julsingha, Dr. G.A. Kamerbeek, A.Th.J. Koster, J. Koster,
P.J. Muller, Dr. W.J. de Münk, J. Schipper, Ir. G.G.M. van der Valk, Ing. P.J.M.
Vreeburg, Dr. ir. G. Weststeijn en Ir W.A. Windrich.
De meesten van de genoemde deelnemers hielden daar een voordracht welke gepu
bliceerd is in Acta Horticulturae nr. 109 (zie verder onder 'Publicaties', blz.
van dit jaarverslag).
Behalve de massale deelname aan dit congres zijn door een aantal medewerkers
nog de volgende studiereizen gemaakt, congressen bijgewoond en/of voordrachten
gehouden.

Asjes, C.J.
29 februari: op de 'Voorlichtingsdag' voor medewerkers van de Plantenziektenkundige Dienst en de Bloembollenkeuringsdienst een voordracht gehou
den met titel 'De laatste gegevens over de gebruiksmogelijkheden van
minerale olie'

Ir. M. Benschop
27 november: lezing voor de Vereniging van Wageningse Tuinbouw-studenten over
'Groeianalyses en fotosynthese-metingen als een basis voor simulatieonderzoek bij de tulp'

Dr. J.C.M. Beijersbergen
9 oktober:met Th.L.J. Duineveld naar een vergadering van de Nederlandse
Plantenziektenkundige Vereniging te Wageningen over resistentie tegen
fungiciden. De heer Duineveld hield aldaar een lezing getiteld: 'Onder
zoek naar de resistentie van Fusarium oxysporum f.sp. gladioli tegen
benomyl ter ondersteuning van de praktische advisering'
30 oktober: met mw. C.Th.C. van der Hulst naar de 'Onderzoekbespreking'
van de sectie Fytopathologie van de Kon. Ned. Botanische Vereniging
te Baarn, waar hij mede namens mw Van der Hulst een lezing hield over
'De invloed van de cultivar bij het aantonen van lelie-symptoomloos
virus (LSV) in leliebollen met behulp van ELISA'
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J. Boontjes
10 t/m 13 februari: op verzoek van de Raad van Nederlandse Bloembollenondernemers,
in gezelschap van de heer Buschman, naar Spalding (Engeland) om aldaar ter
gelegenheid van de Springfield Horticultural Exhibition voorlichting aan
o.a. leliesnijbloeraentelers te geven (voordracht op 11/2 over de lelie als
snijbloem)
18 september: voordracht over bewaring van lelieplantgoed voor leden van de
'N.T.S. 't Zand'
30 oktober: voordracht over 'toekomstverwachtingen t.a.v.snijlelies' voor leden
van de N.T.S. Rijnsburg
2 t/m 5 nobember: in gezelschap van de heer Buschman naar het tuinbouwproefstation te Cabrills (Spanje) voor bezichtiging en bespreking van de aldaar
lopende proeven met snijlelies en voor het opzetten van nieuwe proeven
C. Buschman
6-15 februari: naar Engeland in gezelschap van de heer Boontjes (zie hier
boven); voordracht te Spalding was getiteld: 'lilies, a crop with a great
potential'
4 maart: naar Stockholm, waar hij op een bijeenkomst van Zweedse tuinbouwjournalisten een lezing hield; getiteld 'Wat doet Nederland aan de ver
betering van de kwaliteit van zijn bloembollen?'
23 maart-1 april: naar Spanje, voor een bezoek aan de tuinbouwproefstations
te Cabrills en Valencia en om de omstandigheden te leren kennen waaronder
de bolgewassen worden geteeld, die uit Nederland worden geïmporteerd.
Er werden lezingen gehouden in Barcelona, Valencia en Madrid
12-14 mei: deelgenomen aan het 'Blumenzwiebelseminar' dat te Noordwijkerhout voor leden vein het 'Bundesverband Deutscher Samenkaufleute und
Pflanzenzüchter1 en 'Fachberater' uit W.-Duitsland werd gehouden.
De titel van de voordracht aldaar van de heer Buschman luidde: 'lm Sommer
blühende Zwiebel- und Knollengewächse als Schnittblumen'
2-9 november: in gezelschap van de heer Boontjes (zie hierboven) wederom
naar Spanje om zich verder op de hoogte te stellen van de teeltomstandig
heden aldaar van bol- en knolgewassen geïmporteerd uit Nederland
23-30 november: naar Griekenland, om daar eveneens de omstandigheden te leren
kennen waaronder uit Nederland geïmporteerde bolgewassen worden geteeld.
In Athene, Trisinië en Chersonissos (Kreta) werden voor telers lezingen
gehouden over de teelt van lelies en tulpen
Ir. A.F.L.M. Derks
18-23 mei: in gezelschap van Ir. D.H.M. van Slogteren en drs. A.R. van Schade
wijk naar het 'Fifth Intern. Symposium on virus diseases of ornamental
plants' dat in Bad Harzburg (W-Duitsland) werd gehouden. De titel van de
voordracht door de heer Derks luidde: 'Bean yellow mosaic virus in soma
Iridaceous plants')
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N.P.A. Groen
6 juni: rondleiding verzorgd langs de gladioleproeven te Wieringerwerf op
de aldaar gehouden 'open dag'
10 juni: met de heer H.W. Rouwette een rondleiding verzorgd langs gladiole
proeven op 'open dagen' van het Consulentschap Zuidwest Nederland
te Zeeland
18 november: met de heer M. de Rooij een voordracht gehouden over droogrot
voor 'bloembollenteelt-voorlichters1
24-28 november: met de heer Buschman (zie aldaar) naar Griekenland ter be
studering van de gladioleteelt aldaar. Er werden 6 lezingen gehouden en
enige adviezen verstrekt ten behoeve van parkbeplanting

Dr. G.A. Kamerbeek
3-7 november: deelgenomen aan het symposium 'Aspects and prospects of plant
growth regulators', dat te Wageningen werd gehouden

A.Th.J. Koster
4 februari: voordracht over Pythium-bestrijding in de broeierij voor leden
van de 'snij-tulpen-commissie' van de N.T.S.
28 februari: voordracht getiteld: 'Nieuwe mogelijkheden voor de bestrijding
van Pythium in bloembollen en -bolbloementeelt" op de 'Plantenziektendag
1980' te Wageningen
27 maart: voordracht over de chemische ziekten- en onkruidbestrijding in de
bloembollenteelt voor handelaren in bestrijdingsmiddelen.
13 mei: voordracht getiteld 'Die Vermeidung von Krankheiten von Tulpen
während der Aufbewahrung und der Zucht' op het 'Blumenzwiebel-Seminar'
te Noordwijkerhout
20 mei: voordracht over chemische ziekten- en onkruidbestrijding in de
bloembollenteelt voor 'bloementeelt-voorlichters'
5 juni: idem voor de 'Coördinatiecommissie TNO, werkgroep Teelt'
4 september: idem voor leden van de Cebeco-Handelsraad te Bennebroek
15 september: voordracht over ziektenbestrijding in de broeierij voor leden
van de 'Trekkersgroepering' van de Kon. Algemeene Vereeniging voor Bloem
bollencultuur te Hillegom
16 september: idem, voor bloembollenteelt-voorlichters te Lisse
25 september: idem, voor leden .van de N.T.S. te Rijnsburg
7 november: idem, voor bezoekers van de 'Bloembollendag' te Hoorn.
24 december: idem, voor leerlingen van de Tuinbouwschool te Heerhugowaard
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9 oktober: deelgenomen aan vergadering van Nederlandse Plantenziektenkundige Vereniging over de resistentie tegen fungiciden te Wageningen
22 oktober: voordracht te Lisse over 'bloembollenteelt' voor medewerkers
van BASF

J. Koster
3 maart: voordracht over het effect van minerale-oliebespuitingen en insec
ticide-bespuitingen op virusverspreiding (TBV), opbrengstderving, vuurgevoeligheid etc. voor leden van de studieclub (N.T.S.) Wassenaar
31 maart: idem, voor leden van de 'Teelt-technische groep' van 'Theorie en

Praktijk'

19 mei: rondleiding verzorgd langs de tulpeproeven van het Laboratorium
voor Bloembollenonderzoek voor leden van de studieclub (N.T.S.) Lisse

en omgeving
29 en 30 mei en 6 juni: rondleiding verzorgd langs tulpeproeven op 'open

dag' resp. in Breezand, Lisse en Wieringerwerf
10 november: voordracht gehouden over plantgoedbewaring en 'stukstoken'
van tulpen voor leden van de studieclub (N.T.S.) Wognum en omgeving

Dr. Ir. U. van Meeteren
12 en 13 maart: deelgenomen aan de bijeenkomst te Wageningen voor bezinning

over onderzoeks-strategiën om te komen tot een efficiënter energiever
bruik in kassen, georganiseerd door de coördinatie-commissie 'klimaat
onderzoek planten'
18 maart: voordracht, mede namens mw. A. Swart, over 'ingebouwde kwaliteit
bij de lelie 'Enchantment' voor bollenteelt-voorlichters
22 mei: idem, voor leden van de 'contactcommissie houdbaarheid snijbloemen'
21-25 juli: naar Davis (U.S.A.) ter bijwoning van het 'Second international
Symposium on post-harvest physiology of cut-flowers'. De heer van Meeteren
hield een voordracht getiteld 'Role of pressure and osmotic potential
for keeping quality of cut gerbera inflorescences'
20 oktober: voordracht gehouden over ingebouwde kwaliteit bij gerbera voor
leden van de 'contactcommissie houdbaarheid snijbloemen'
3-7 november: deelgenomen aan het symposium: 'Aspects and prospects of
plant growth regulators' te Wageningen en aldaar 2 posters gepresenteerd
(te zamen met dr. M. de Proft van de Universiteit van Antwerpen, België):
te weten:

1. The influence of light on ethylene production and bud abscission of
Lilium 'Enchantment'
2. The influence of AVG, ACC and silverthiosulphate complex on the ethylene
production and bud abscission in 'Lilium Enchantment'
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Dr. W.J. de Münk
12 en 13 maart: deelgenomen aan 'bezinningsbijeenkomst' te Wageningen (zie
onder Dr. Van Meeteren)
3-7 november: deelgenomen aan het symposium 'Aspects en Prospects etc.'
(zie onder Dr. Van Meeteren), waar de heer De Münk een voordracht
('invited paper') hield, getiteld: 'The role of plant growth regulators
in dry matter distribution in bulbous plants'
M. de Rooij
22 februari: deelgenomen aan een voorlichtingsbijeenkomst over gewasbescher
ming
28 februari: voordracht over 'het verloop van een aantasting door Stromatinia
bij gladiolen' op de 'Plantenziektendag' te Wageningen
27 maart: voordracht over 'Ziekten- en onkruidbestrijding' voor leden van de
Vereniging van bestrijdingsmiddelen-handelaren
31 maart: voordracht over 'Nieuwe ontwikkelingen bij de gewasbescherming'
voor leden van een studiegroep van 'Theorie en Praktijk'
20 mei: voordracht over de 'problematiek betreffende het lozen van bestrij
dingsmiddelen' voor bloembollenteelt-voorlichters
2 juni: voordracht over 'het gebruik van bestrijdingsmiddelen in waterwin
gebieden' voor leden van de N.T.S. te Wassenaar
4 september: voordracht over 'nieuwe ontwikkeling bij de ziekten- en onkruidbestrijding' voor leden van de Cebeco-Handelsraad te Bennebroek
16 september: idem, voor de bloembollenteelt-voorlichters
3 november: voordracht over 'grondontsmetting in de bloembollenteelt' voor
leden van een studiegroep van 'Theorie en Praktijk'
18 november: voordracht over de 'stand van zaken betreffende de ziekten- en
onkruidbestrijding' voor de sectie Zavel
Drs. A.R. van Schadewijk
29 februari: voordracht getiteld: 'Elisa, een nieuwe toetsingstechniek voor
virussen' op de voorlichtingsdag van Plantenziektenkundige Dienst en
Bloembollenkeuringsdienst te Noordwijk
8 april: idem, voor deelnemers aan de hoofdafdelingsvergadering van het
IMAG te Lisse
18-23 mei: naar Bad-Harzburg (W-Duitsland) ter bijwoning van het 'Fifth
international symposium on virus diseases of ornamental plants' waar
hij een voordracht hield getiteld 'Serological diagnosis of tulip-breaking
virus in tulips'
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Ir. D.H.M. van Slogteren
13 mei: voordracht getiteld 'Production of antiserum' gehouden voor deel
nemers aan de 'Ninth international Potato Course on Production,Storage
and Seed technology' (Wageningen) die een excursie naar het Laboratorium
te Lisse maakten
18-23 mei: naar Bad-Harzburg (W.-Duitsland) ter bijwoning het 'Fifth inter
national symptosium on virus diseases of ornamental plants'. De heer
Van Slogteren hield daar een voordracht mede namens Dr. J.C.M. Beijersbergen, Mw. M.H. Bunt en Mw. C. Th. van der Hulst, getiteld: 'Detection
of lily symptomless virus in leaves and bulb scales of lilies with the
immunodiffusion drop test and with Elisa'

Mw. A. Swart
13 en 14 maart: op verzoek van het Bloemenbureau Holland naar Duitsland
(Hannover Bielefeld, Minden) om de kwaliteit van de aldaar aangevoerde
bloemen op afzetmarkten in ogenschouw te nemen
18 maart: voordracht gehouden (zie hierboven bij Dr. Ir. U. van Meeteren)
13-28 juli: naar Davis, U.S.A. (zie hierboven bij Dr. Ir. U. van Meeteren),
waar Mw. Swart een voordracht hield getiteld: 'Quality of Lilium
'Enchantment' flower as influenced by season and silverthiosulfate'
Ir. G.G.M. van der Valk
28 maart: voordracht over 'droge-stof-produktie van tulpen' voor medewerkers
van het CABO te Wageningen
19 augustus: voordracht over 'bruikbaarheid van zout-houdend water voor
beregening van tulpen' voor bloembollenvoorlichters van de 'Sectie
Zavel'

Ing. P.J.M. Vreeburg
22 april: rondleiding verzorgd op de proefvelden van het L.B.O. voor medewer
kers van het CABO (Wageningen)
19 mei: idem, voor leden van studieclub (N.T.S.) Lisse-Noordwijkerhout
18 augustus: voordracht over 'aspecten waaraan een onderzoeker moet denken
bij het opzetten en uitvoeren van veld- en kasproeven met bloembollen'
voor deelnemers aan de 'cursus Proeftechniek'

C.O.N. de Vroomen
13 mei: voordracht getiteld: 'Bedarf an Energie und Arbeit bei der Blureenzwiebeltreiberei' op het 'Blumenzwiebelseminar' te Noordwijkerhout (zie
bij de heer Buschman)
Dr. Ir. G. Weststeijn
28 februari: deelgenomen aan Plantenziektendag van de Ned. Plantenziekten-

kundige Vereniging te Wageningen

25 mei: naar Gent (België) ter bestudering van de produktie en het gebruik

van boomschorscomposten
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9 Oktober: naar vergadering van de Nederlandse Plantenziektenkundige
Vereniging ovor resistentie tegen fungiciden te Wageningen
30 oktober: naar de 'Onderzoeksdag' van de Commissie voor de Fytopathologie
van de Kon. Nederl. Botanische Vereniging. De heer Weststeijn hield
daar, mede namens de heer P. Vink, een lezing, getiteld:
'Mogelijkheden voor de bestrijding van Pythium-wortelrot in bloembolgewassen zonder gebruik te maken van fungiciden.

Juli 1981

Dr. G.A. Kamerbeek
wnd. directeur.
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Bestuur van de Stichting Laboratorium voor
Bloembol lenonderzoek
per 1-1-1981
benoemd op voordracht van

Naam
(Vacature)

N.J.J. Laan

voorzitter

Kon.Alg.Ver. voor Bloembollen
cultuur

wnd. voorzitter

Bloembollenraad

Oost 73

1681 NB Zwaagdijk
G.E. Veldhuyzen van Zanten , secretaris
Van den Endelaan 33
2182 ES Hillegom

Bloembollenraad

G.W. Aten*
Voorstraat 62
2201 HX Noordwijk

Bloembollenraad

J.Th. Straathofx
Uillegommerdijk 85
2165 AP Lisserbroek

Vereniging De Nederlandse
Bloemisterij

P. Hauwert
Oranje Nassaustraat 3
1611 EA Bovenkarspel

Proeftuin Wieringerwerf

A. van Delft
Vinkenweg 9
2231 NP Rijnsburg

Proeftuin Rijnsburg

Il.W.G. Vreeburg
Heereweg 297
2161 BJ Lisse

Landbouwschap

J. Paauw
Voorhouterweg 29
2231 NB Rijnsburg

Vereniging De Nederlandse
Bloemisterij

P.G.M. Timmer
Burg. Lovinkstraat 33
1764 GB Breezand

Kon.Alg.Ver. voor
Bloembollencultuur

S. Bonkenburg
Glipperdreef 38
2104 WJ Heemstede

Bond van Bloembollenhandelaren

C. Moolenaar
Elbalaan 9
2172 JB Sassenheim

Bond van Bloembollenhandelaren

Ir. P.J. Stadhouders
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Ministerie van Landbouw en
Visserij
Directie Akkerbouw en Tuinbouw

M

Dagelijks bestuur
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Adviserende leden
J.P.M. de Jonge
Voorzitter Kon. Alg. Ver. voor
Bloembollencultuur
Postbus 175
2180 AD Hillegom

Ir. J.E.C. Spithoven
voorzitter Produktschap voor
Siergewassen
Postbus 361
2501 BE Den Haag

F. Zandbergen
secr.-penningmeester
Kon. Alg. Ver. voor
Bloembollencultuur
Postbus 175
2180 AD Hillegom

Mr. P.P.A. Teunissen
voorzitter vereniging De Nederlandse
Bloemisterij
Koninginnegracht 102
2514 AL Den Haag

R.B. van Waveren
voorzitter Raad van Nederlandse
Bloembollenondernemers
Postbus 10
2180 AA Hillegom

Ir. J.L. Ebbens
Landbouwschap
Raamweg 26
2596 HL Den Haag

vacature
alg. directeur-secretaris
Raad van Nederlandse
Bloembo1lenondernemers
Postbus 172
2180 AD Hillegom

Ir. G. Wansink
secretaris Nationale Raad Landbouw
kundig onderzoek TNO
Postbus 297
2501 BD Den Haag

Drs. P. Vermeulen
directeur Bond van Bloembollen
handelaren
Postbus 170
2180 AD Hillegom
Ir. H. van Os
directeur Bloembollenkeuringsdienst
Postbus 178
2180 AD Hillegom
Dr. E.B. van Julsingha
directeur Laboratorium voor
Bloembollenonderzoek
Postbus 85
2160 AB Lisse
Drs. A.F.G. Slootweg
Consulent voor de Tuinbouw
Consulent in Algemene Dienst voor de Blomembollenteelt
adjunct-directeur LBO
Postbus 19
2160 AA Lisse
Ir. M.J.G. Timmer
Consulent voor de Tuinbouw
Pakhuisstraat 5
1621 GL Hoorn
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Personeelsbezetting
per 1 januari 1981

LABORATORIUM VOOR BLOEMBOLLENONDERZOEK
Directeur: Dr. E.B. van Julsingha
Plaatsvervangend Directeur: Dr. G.A. Kamerbeek
Adjunct-directeur: Drs. A.F.G. Slootweg
Secretaresse: Mw. G. Rietveld
Fysiologie
Hoofd: Dr. G.A. Kamerbeek
Inwendige kwaliteit, ondersteunend onderzoek: Dr. J.C.M. Beijersbergen,
Th.L.J. Duineveld, Mw. C.Th.C. van der Hulst
Niet-parasitaire afwijkingen: Dr. W.J. de Münk, G. Slootweg
Periodiciteit en bloei: Dr. G.A. Kamerbeek, Dr. Ir. U. van Meeteren (bloei
baarheid), Mw. A. Swart (houdbaarheid).
Fytopathologie
Hoofd: Dr. Ir. G. Weststeijn
Alg. ziekten- en onkruidbestrijding: P.J. Muller, M. de Rooij, A.Th.J. Koster,
C.G.M. Conijn, Mw. Th.C. Hollinger (gestationeerd door de B.K.D.), L.J. van
der Meer
Mycologie en bacteriologie: Dr. B.H.H. Bergman, Dr. Ir. G. Weststeijn,
Mw. Q.M.F. van der Aart-Doeswijk, Mw. A.W. Doornik, W. Kamerman, P. Vink,
Mw. M.G. Vos
Nematologie: Ir. W.A. Windrich (gestationeerd door IPO), J.A. Faas, Mw. J.J. van
der Heijden
Virologie: Ir. C.J. Asjes, Ir. A.F.L.M. Derks, Mw. L.Ch. Segers, Mw. J.L. Vinkvan den Abeele
Serologische diagnostiek: Ir. D.H.M. van Slogteren, Mw. M.H. Bunt, Mw. M.E.C.
Lemmers, Drs. A.R. van Schadewijk, Mw. J. Eggink (de twee laatstgenoemden ge
stationeerd door B.K.D.)
Weefselkweek: Drs. J. van Aartrijk, Mw. G.J. Blom-Barnhoorn
Teeltkunde
Hoofd: vacature
Bedrijfseconomie: C.O.N. de Vroomen (gestationeerd door het L.E.I.),
L.A.J.M. van de Rotten
Bodemkunde, waterhuishouding: Ir. G.G.M. van der Valk (gestationeerd door het
I.C.W.)
Sortiment, vermeerdering en selectie:(vacature)
Theoretische teeltkunde: Ir. M. Benschop (gestationeerd door het CABO), P.N.A.
Bruin
Gebruikswaarde-onderzoek: Ir. H.P. Pasterkamp (gestationeerd door het RIVRO).
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Gewasspecia1isten
Tulp, bollenteelt: J. Koster, C.A. Korsuize
Tulp, broei: vacature, Mw. H.C. Möllers-Grirabergen
Hyacint en narcis, bollenteelt: Ing. P.J.M. Vreeburg, C.A. Korsuize
Hyacint en narcis, broei: vacature, Mw. H.C. Möllers-Grimbergen
Gladiool: N.P.A. Groen, A.M. van der Lans
Lelie: J. Boontjes, A.M. van der Lans
Iris: J.A. Schipper Mw. J.A. van der Weijden
Bijgoed: J.A.Th, de Winter, C.A.M. van Leeuwen
Rationalisatie en Mechanisatie
Hoofd: Drs. A.F.G. Slootweg
Arbeidsanalyse en werkmethoden: Ing. A.J. Bulsink (gestationeerd door het IMAG)
Mechanisatie (gebruikswaarde-onderzoek): Ing. R.S. Bijl (gestationeerd door het
IMAG)
Buitenlandse voorlichting: J.C.M. Buschman (gestationeerd door de Raad van
Nederlandse Bloembollenondernemers)
Statistiek: J.P. van Tongeren, Mw. E.M.C. Booden-Soethoudt
Algemene Zaken
Hoofd: H.A.P. van Iperen
Assistente: Mw. A.H. Ie Roij
Administratie (in samenwerking met C.A.D. en C.T.L.): H.H.J.M. Fennes,
Mw. A.M.M. Bouckaert, Mw. M.A.A. de Klerk-Arrachart, Mw. M.A.M. van Stein
Mw. J.C.C. Tromp-Kaak, Mw. C.A. Vermeulen, Mw. J.M. Wassenaar.
Bibliotheek, documentatie en publiciteit: A.J. Eijkman, Mw. M.V. Felesita
Electronenmicroscopie: M. Meijers
Financiële zaken: C. Cupido, Mw. E.C.M. Blom-van Velzen
Foto-afdeling: D.J. Timmerman
Huishoudelijke Dienst: Mw. R.C. van den Abeele-Havenaar, Mw. J.M. BootKleijhorst, J.C.J. van Kampen, Mw. P.J. Kleijhorst-van de Ploeg, Mw. J.G.C.
Lieverse-van Dijk, Mw. P.M. Rijkers-Kleijhorst, Mw. Th.E. van der SteltKuiper, Mw. P.M. Verdel-Weijers, Mw. J.G. van der Voort-van der Eist,
Mw. M.J. van der Voort-Spierenburg.
Proefvelden en kassen: J. Möhlmann (chef), C.J. van der Beek (voorman),
J.T.M. van Aanholt, A.J. Beijk, J.P.H. van de Berg, C.P. van Dijk, H. Eikelen
boom, J. Eikelenboom, J.L. Goedemans, A. Gort, M. Goulooze, C. van der Klauw,
G. van Loon, H. Möhlen, C.J. Noordermeer, J.J. Ruigrok, I. Schols, G.H. Tijsen,
Th.N. van der Voort
Technische Dienst: Chr. Faas (chef), J. Kulk, L.P.J. van der Post, G. Prins,
N.J.M. Straathof.
CONSULENTSCHAP IN ALGEMENE DIENST VOOR DE BLOEMBOLLENTEELT (C.A.D. Bloembollenteelt)
Consulent in Algemene Dienst voor de Bloembollenteelt: Drs. A.P.G. Slootweg
Assistent: R. Segers
Bedrijfstak-econoom: Ir. C. Kramer
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In het verslagjaar hebben zich de volgende mutaties in de personeelsbezetting
voorgedaan.
De heer Timmer werd in de loop van het jaar benoemd tot Rijkstuinbouwconsulent
te Hoorn en verliet in verband daarmee het Laboratorium op 31 december.
De heer Munneke werkzaam bij de sectie bodemkunde, nam ontslag per 1 maart om
als cultuurchef te gaan werken op een bloementeeltbedrijf in het buitenland.
Op 1 december kwam de heer C.A. Korsuize in dienst als assistent van de gewas
specialisten Koster (tulp-bollenteelt) en Vreeburg (hyacint, narcis-bollenteelt;.
Mevrouw Van Waardenburg-Bos, assistente van de gewasspecialist iris, nam ontslag
in verband met op handen zijnde gezinsuitbreiding; zij verliet het Laboratorium
op 21 februari. Om gelijke redenen nam Mw. Conijn-Tetteroo ontslag op 14 mei
bij de sectie administratie. In haar plaats was Mw. J.M. Wassenaar aangesteld,
die op 1 april reeds in dienst was gekomen. Mw. van der Velden-Van den Hout
nam per 30 april ontslag om secretariaatswerkzaamheden te gaan verrichten op
het bedrijf van haar echtgenoot. Haar plaats op het L.B.O. werd ingenomen door
Mw. C.A. Vermeulen op 1 september. Op 30 september vertrok Mw. D.W.M. Vlaar.
Mevrouw Schotborg, werkzaam bij de sectie bibliotheek en documentatie verliet
het Laboratorium op 30 april om in haar eigen land (Nederlandse Antillen) een
betrekking te zoeken. In haar plaats werd aangesteld Mw. M.V. Felesita, die
op 1 augustus in dienst trad.

De functie van de heer Meijers, tot dan toe werkzaam bij de technische dienst,
werd in de loop van het jaar gewijzigd; zijn voornaamste taak zal nu bestaan
in onderhoud en beheer van de electronenrnicroscoop.
De heer Hoogeterp kreeg om gezondheidsredenen vervroegd pensioen. Hij verliet
de dienst per 1 januari 1981.
Dit was ook het geval met de heer Knoppien, die door het C.A.D. gestationeerd
was in Wieringerwerf. Hij verliet de dienst op 1 november. De heer Pasterkamp
verliet het C.A.D. en kwam in dienst van het R.I.V.R.O.. Hoewel hij gestationeerd
bleef op het Laboratorium, veranderde zijn functie, namelijk van coördinatie
ingenieur in onderzoeker met opdracht tot gebruikswaardeonderzoek van bolgewas
sen.
De aldus bij het C.A.D. ontstane vacatures kunnen niet worden vervuld; het aan
tal formatie-plaatsen is helaas teruggebracht tot drie.
Vierendertig personen werden in het afgelopen jaar aangetrokken voor tijdelijk
werk: 32 voor assistentie bij het bollenpellen en andere seizoenswerkzaamheden,
1 voor bibliotheekwerk en 1 voor werkzaamheden op de typekamer.
Op 27 februari werd het 25-jarig dienstjubileum gevierd van H. Möhlen, en op
14 maart dat van Mw. L.Ch. Segers.
Op 28 november nam de heer Hoogeterp en op 19 december de heer Timmer feeste
lijk afscheid.
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Publikaties
WETENSCHAPPELIJKE PUBLIKATIES
nr. 314.

Kamerman, W., H.J. Miller, J.D. Janse and P.J. Muller - 1980.
Recent observations of leafy gall in Liliaceae and some other
families. Neth. J.Pi.Path. 86: 55-68.

nr. 315.

Derks, A.F.L.M. and J.L. Vink-van den Abeele - 1980. Purification
of lily symtomless virus. Use and value of antisera against
intact and pyrrolidine-degraded virus for testing lilies and
tulips. Neth.J.Pi.Path. 86: 239-250.

nr. 316.

Benschop, M. - 1980. Photosynthesis and respiration of Tulipa
sp. cultivar 'Apeldoorn'. Scientia Hortic. 12: 361-375.

nr. 317. Derks, A.F.L.M., J.L. Vink-van den Abeele and P.J. Muller - 1980.
Bean yellow mosaic virus in some iridaceous plants. Acta Hortic.
110: 31-37.
nr. 319. Benschop, M. - 1980. Growth and development of tulip, cv.
'Apeldoorn', from planting until emergence. Acta Hortic. 109:
189-196.
nr. 320.

Beijersbergen, J.C.M. and C.Th.C. van der Hulst. - 1980. Application
of enzymes during bulb tissue extraction for detection of lily
symptomless virus by ELISA in Lilium spp. Neth.J.Pi.Path 86:
277-284.

nr. 321.

Koster, J. - 1980. Storage of tulip planting stock in relation
to growth and yield. Acta Hortic. 109: 361-365.

nr. 322.

Koster, A.Th.J. and M. de Rooij - 1980. New possibilities for
chemical control of root rot (Pythium spp.) in cultivation of
bulbs and bulb flowers.
Acta Hortic. 109: 375-380.

nr. 323

Vreeburg, P.J.M. and W. Kamerman - 1980. Some aspects of the
heat treatment of hyacinths for the control of Xanthomonas hyacinthi.
Acta Hortic. 109: 421-426.

nr. 324.

Valk, G.G.M. van der - 1980. Leaf development, dry-matter production
and bulb production of some tulip cultivars. Acta Hortic. 109:
27-34.

nr. 325. Julsingha, E.B. van - 1980. Developments in bulb research.
Acta Hortic. 109: 19-24.
nr. 326.

Münk, W.J. de, P. Hoogeterp and G. Slootweg - 1980. Effects of
nitrogen dressing on flower-bud blasting in tulips during forcing.
Acta Hortic. 109: 81-87.

nr. 327.

Muller, P.J. and Th.C. Hollinger - 1980. Damage by Rhizoglyphus
mites in some ornamental bulbous crops. Acta Hortic. 109: 449-456.

nr. 328. Schipper, J. - 1980. Effect of storage temperatures of twijfelmaben
of iris bulbs on flowering and bulb production. Acta Hortic. 109:
125-131.
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nr. 329.

Groen, N.P.A. and L.A.J.M. van de Rotten - 1980. Energy saving
in flower production of gladiolus forced in glasshouses.
Acta Hortic. 109: 117-124.

nr. 330.

Kamerbeek, G.A., A.J.B. Durieux and J.A. Schipper - 1980.
An analysis of the influence of ethrel on flowering of iris
'Ideal': an associated raorphogenetic physiological approach.
Acta Hortic. 109: 235-240.

nr. 331.

Derks, A.F.L.M. and J.L. Vink-van den Abeele - 1980. Hyacinth
mosaic virus: symptoms in hyacinths, serological detection,
and relationships with other potyviruses. Acta Hortic. 109:
495-502.

nr. 332.

Muller, P.J. and C.G.M. Conijn - 1980. Top rot in tulip bulbs.
Acta Hortic. 109: 361-365.

nr. 333.

Bijl, R.S. - 1980. Destruction of virus-diseased plants with
a fixed-dose paraquat dispenser. Acta Hortic. 109: 509-511.

nr. 334.

Doornik, A.W. - 1980. Some factors affecting the parasitic and
saprophytic activity of Rhizoctonia solani. Acta Hortic. 109:
387-394.

nr. 335.

Bergman, B.H.H. and M.A.M. Bakker-van der Voort- 1980. Consequences
and control of latent Fusarium oxysporum infections in tulip
bulbs. Acta Hortic. 109: 381-386.

nr. 337.

Beijersbergen, J.C.M. and C.Th.C. van der Hulst - 1980.
Detection of lily symptomless virus (LSV) in bulb tissue of
lily by means of ELISA. Acta Hortic. 109: 487-493.

nr. 338.

Duineveld, Th.L.J. and J.C.M. Beijersbergen - 1980. Resistance
of some pathogenic fungi of fungicides used in bulb cultivation.
Acta Hortic. 109: 395-401.

nr. 339.

Aartrijk, J. van and G.J. Blom-Barnhoorn - 1980. Effects of
sucrose, mineral salts, and some organic substances on the
adventitious regeneration in vitro of plantlets from bulb-scale
tissue of Lilium speciosum 'Rubrum'. Acta Hortic. 109: 297-302.

nr. 340.

Weststeijn, G. and P. Vink - 1980. Soft rot in tulip bulbs caused
by Pythium ultimum. Acta Hortic. 109: 367-373.

RAPPORTEN
nr.

43.

Boontjes, J. - 1980. Bloemproduktie van lelie 'Enchantment' in
de winter met 'oude' en 'verse bollen'. 16 biz.

nr.

45.

Tongeren, J.P. van, en E.M.C. Booden-Soethoudt - 1980. Handleiding
bij het gebruik van het computerprogramma 'Genstat' voor beschrij
vend statistische problemen. 81 blz.

nr.

46.

Boontjes, J. - 1980. De bewaring van lelieplantgoed. 7 blz.
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DIVERSE MEDEDELINGEN
Aartrijk, J. van,en C.J. Asjes - 1980. Aandacht voor virusvrij
materiaal bij weefselkweek van bol- en knolgewassen. Vakblad
voor de Bloemisterij 25: 31-32.
nr. 234.

Asjes, C.J. - 1980. Minerale olie om verspreiding van hyacintemozaïekvirus in hyacinten tegen te gaan. Bloembollencultuur
90(43): 1184-1185.

nr. 240.

Asjes, C.J. - 1980. Toepassing van minerale olie om verspreiding
van hyacintemozaïekvirus in hyacinten tegen te gaan (1, 2 en 3).
Bloembollencultuur 90(51): 1396-1397; 91(1): 16-17; 9.0(2): 46-47.

nr. 236.

Asjes, C.J., J. Dikstaal en M. Elbertsen - 1980. Virusvrije tul
pen door intensieve selectie: resultaten van een tulpeselectieproef (1, 2 en 3). Bloembollencultuur 90(44): 1201-1205; (45):
1240-1241; (46): 1261-1265.

nr. 252.

Boontjes, J. - 1980. Bewaring van lelieplantgoed. Bloembollen
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Verslag van het Onderzoek
AFDELING FYSIOLOGIE
INLEIDING (Dr. G.A. Kamerbeek)
ïn deze inleiding zullen enkele aspecten van het onderzoek van het afgelopen jaar
dat in de hierna volgende verslagen kort is weergegeven, worden toegelicht en, in
dien mogelijk, in een breder kader worden geplaatst.
Het belangrijkste doel van het fysiologische onderzoek, te weten de ondersteuning
van het streven de gebruikswaarde van bolgewassen te vergroten en de kwaliteit van
bollen en bolbloemen te verbeteren, is onveranderd genanahaafd. je voor ae prak
tijk zo ingrijpende stijging van de kosten van energie heeft, hoewel de onderzoeks
projecten in essentie niet gewijzigd zijn, toch tot een duidelijker formulering van
eon aantal vragen binnen de projecten geleid.
In samenwerking met het Sprengerinstituut is aan een project begonnen waarbij on
derzoek naar de luchtcirculatie en ventilatie in bloembollenbewaarplaatsen in re
latie tot bewaarresultaten centraal staat (project 96). Het fysiologische probleem
hierbij is dat bloembollen levende organismen zijn, die op veranderingen in uitwen
dige omstandigheden zeer complex kunnen reageren. Zo is onder andere voor de bestu
dering van de vochtafgifte van enkele soorten bloembollen een proefopstelling ont
wikkeld om dienaangaande op dit gebied betrouwbare metingen te kunnen verrichten.
Er zijn reeds gegevens over bollen geplaatst in van lucht afwijkende gasmengsels
verkregen maar er kunnen pas in de loop van de volgende jaren voor de praktijk
bruikbare adviezen worden verwacht.
In voorgaande jaren is veel kennis verzameld over de invloed van auxine op de strek
king van de steel van tulpen. Dit jaar is voor het eerst nagegaan of deze kennis
kan worden gebruikt voor het ontwikkelen van een toets. Het is de bedoeling dat met
een dergelijke toets kan worden nagegaan of partijen tulpen bijvoorbeeld voor vroegbloei de vereiste koeling hebben gehad. De eerste resultaten mogen zeker niet te
leurstellend worden genoemd (project 46).
Vrij uitgebreid is onderzoek gedaan naar het mogelijke vérband tussen het stikstof
gehalte van een bol en de uiteindelijke kwaliteit van het daaruit gebroeide tulpe
gewas met bloem (project 46). Daarbij is vooral gelet op de invloed van ethyleen,
een voor tulpen schadelijk gas. Dit gas wordt onder andere geproduceerd door
Fusarium oxysporum (de zuurschimmel) die waarschijnlijk in stikstofrijke tulpebollen beter gedijt dan in wat minder stikstofrijke. Uit een serie proeven is de aan
wijzing verkregen dat bloemverdroging, vooral in een gewas getrokken uit stikstof
rijke bollen, sterk toeneemt onder invloed van ethyleen. Steeds zal, ook bij schijn
baar bekende processen onderzoek noodzakelijk zijn om een eventueel risico te onderken
nen en te kunnen vermijden.
Bij het houdbaarheidsonderzoek (project 86) is gebleken dat een stikstofgift, tijdens
de kuilperiode of op de kist in de kas gegeven, geen verbetering van de houdbaarheid
van tulpen op de vaas tengevolge heeft.
Het onderzoek naar de vermindering van knopval van lelies onder invloed van een
chemische bolbehandeling vöór het planten is voortgezet. Het leverde opnieuw duide
lijk positieve resultaten op, dit wil zeggen dat ook dit jaar na zo'n behandeling
minder knopval op de vaas en een betere weerstand van de bloemen tegen droge bewa
ring en toegediend ethyleen werden gevonden. Helaas bleek ook hier dat wat voor één
leliecultivar (Enchantment) zeer gunstig is, bij een andere cultivar en een ander
gewas (tulp, iris) geen duidelijk positieve resultaten behoeft op te leveren. Het
geheel van het houdbaarheidsonderzoek overziende moet worden gesteld dat nog veel
fysiologische informatie ontbreekt en dat alleen met de allergrootste zorg van
kweker (in juiste snijstadium oogsten!), transporteur en handelaar een goede kwa
liteit bolbloem aan de consument kan worden aangeboden.
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Het meer fundamenteel gerichte onderzoek naar het verschijnsel van knopval bij de
lelie 'Enchantment1, levert steeds meer aanwijzingen op dat dit verschijnsel zeker
ten dele door in de plant geproduceerd ethyleen wordt veroorzaakt (project 60).
Indien remmers of activators van dit ethyleen-produktie-proces aan de lelieknop
worden toegediend, neemt de bloemknopval af, respectievelijk toe. Mogelijk kan
hiermede ook het effect van de chemische bolbehandeling (project 86) worden ver
klaard. Van groot belang is dat nog meer aanwijzingen zijn gevonden dat de pri
maire rol die het licht bij het voorkómen van knopval speelt, niet het gevolg
is van de verhoging van de fotosynthese. Het is evenwel te vroeg te pogen een al
deze waarnemingen omvattende algemene verklaring op te stellen en experimenteel
te toetsen.
Van veel bijgoedgewassen zijn maar schaarse gegevens beschikbaar over bijvoorbeeld
de lichtbehoefte tijdens het in bloei trekken in de kas. In samenwerking met het
Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt zijn dit jaar de eerste series proeven op
gezet om de invloed van daglengte en temperatuur op de ontwikkeling van kleinbloemige gladiolen na te gaan (project 95). Samenvattend kan gesteld worden dat ver
lenging van de dag door bijbelichting een verkorting van de trekduur oplevert. Ook
hier is het de vraag of de snelle bloei veroorzaakt door de bijbelichting wel ver
oorzaakt wordt door een verhoogde assimilatie van de plant.
Het accent van het onderzoek naar het optreden van resistentie van schimmels tegen
fungiciden (project 87) heeft dit jaar vooral gelegen op het verschijnsel bij
Pythium. Het bleek vrij gemakkelijk resistentie tegen prothiocarb in deze schimmel
te induceren. Dit bleek vooral te gelden voor stammen die van 'nature* al iets
minder gevoelig voor dit middel zijn dan de meeste andere 'normale' stammen. In
dien dit verschijnsel zich ook in de praktijk zou voordoen, zullen in de nabije
toekomst ook daar, zij het waarschijnlijk zeer plaatselijk, gevallen van resisten
tie tegen prothiocarb bij Pythium worden gevonden. Opmerkelijk was het resultaat
van een reeds enkele jaren lopende proef waarin werd gevonden dat een tegen benomyl resistente stam van Fusarium oxysporum in gladiolen uit een partij verdween.
Deze partij was toch een aantal jaren met benomyl ontsmet. Het lijkt niet uitge
sloten dat in dit geval de groeiremming die benomyl uitoefent op resistente stam
men te zamen met een verminderde vitaliteit van de resistente stam, de oorzaak is
van het verdwijnen van zo'n resistente stam.
Er is dit jaar opnieuw geen onderzoek gedaan naar de koolhydraat-huishouding van
tulpen (project 41). Alle aandacht is gericht geweest op het geschikt maken van
de ELISA-toets voor het aantonen van enkele virussen in het bolweefsel van lelie
en tulp (zie verslag van project 81).
KERNROT EN BLOEMVERDROGING IN TULPEN ONDER INVLOED VAN ETHYLEEN (project 46)
Onderzoekers: Dr. W.J. de Münk en G. Slootweg
Het onderzoek naar de invloed van auxinen op de strekking van de steel gaf aan
leiding te veronderstellen dat de snelle strekking van gekoelde tulpen onder in
vloed van toegediend auxine te gebruiken is voor een toets waarmee kan worden
onderzocht of partijen tulpen de vereiste koeling hebben ondergaan. Ter oriën
tatie zijn een aantal proeven genomen, die qua uitvoering zeer eenvouding waren
en gericht waren op praktische toepassing. Hierbij werd de top van bollen inclu
sief de top van de spruit, afgesneden. Nadat op het wondvlak een pasta (lanoline)
met groeistof (naphtylazijnzuur) was aangebracht, werden de bollen op drijvers
in water geplaatst. Na enige dagen werd de lengte van het boven het snijvlak uit
gegroeide spruitgedeelte bepaald. De snelste groei vond plaats bij 30 C en bijbe
lichting (TL 44). Na 5 dagen bedroeg de lengte gemiddeld voor gekoelde'Apeldoorn'
49 mm en voor ongekoelde 12 mm. Zonder groeistof was de lengte respectievelijk
13 en 5 mm. De verschillen zijn duidelijk. Voor een bruikbare toets zal de toetsduur echter moeten worden bekort; ook zullen verschillen tussen 12 en 10 weken
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koeling aantoonbaar moeten zijn. Bovendien zal nog onderzoek van statistische aard
moeten worden verricht voordat de strekkingsgegevens kunnen worden vertaald in
exacte informatie over de voorafgaande behandeling en/of over de broeicapaciteit
van onderzochte monsters bollen.
Proeven uitgevoerd in de vorige jaren toonden aan dat toediening van nitraat via
de grond tijdens de broei, de door ethyleen geïnduceerde bloemverdroging kon terug
dringen. Dit jaar is nagegaan of toediening van stikstof leidt tot een verhoging
van het cytokininegehalte van bloedingssap. Een bewerking van de proefresultaten
was niet mogelijk wegens te grote verschillen en variabiliteit in het proefmateriaal. Verder is onderzocht of er een correlatie bestaat tussen het stikstofgehalte
van de bollen na het rooien en de gevoeligheid voor bloemverdroging door ethyleen.
Getoetst zijn een zevental partijen 'Apeldoorn' waarvan het stikstofgehalte vari
eerde van 0,76 tot 1,38% (berekend over het drooggewicht van de bollen). Er werd
geen correlatie vastgesteld tussen het stikstofgehalte en 'spontane' bloemverdro
ging. Na blootstelling van de bollen aan ethyleen ontstond meer bloemverdroging
(een toename van 24 naar 83%) naarmate het stikstofgehalte hoger was. Het lijkt
voorbarig om op grond van de proefresultaten van één jaar een definitieve uit
spraak te doen; wel blijkt extra voorzichtigheid geboden te zijn wanneer men tij
dens de broei te maken heeft met zure partijen met een hoog stikstofgehalte. Ook
kan worden geconcludeerd dat blootstelling van bollen aan ethyleen partijverschillen aantoonbaar maakt middels de later optredende mate van bloemverdroging.

HOUDBAARHEID VAN BOLBLOEMEN (project 86)
Onderzoeker:

Mw. A. Swart

Bij de lelie 'Enchantment' is het onderzoek naar kwaliteitsverbetering van de
bloemen door een behandeling van de bollen voor het planten voortgezet.
Het dompelen van de bollen in zilverthiosulfaat had als resultaat dat de bloemen
beter bestand waren tegen droge bewaring en exogeen toegediend ethyleen. Deze ver
betering in kwaliteit is vergelijkbaar met de verbetering, die verkregen wordt door
een voorbehandeling van de takken in zilverthiosulfaat na het snijden. Het is ge
bleken, dat voor dompeling een mengsel van 2 mM AgNO^ en 16 mM Na2S2^3 ru^-m v°l~
doende is. Bij een hogere concentratie zilver treden"bladverbraftdmg, groeiremming
en misvorming van planten en bloemdelen op. Soms treedt ook bladverbranding op bij
een lagere concentratie zilver.
Er zijn landelijk nog geen maatregelen getroffen om de restanten van de dompel
baden te ontzilveren of te vernietigen. Dit maakt de toepassing van dit middel in
de praktijk vooralsnog onmogelijk. Mede daarom wordt gezocht naar vervangende mid
delen, die dezelfde gunstige werking als het zilver hebben, maar waarvan de restan
ten zonder gevaar voor het milieu kunnen worden geloosd.
Ook met bollen van 'Connecticut King' zijn dompelproeven gedaan. Deze cru1tlvar rea
geerde niet positief op een dompeling van de bollen in water met 2 mM AgN03 + 16
mM Na2S203, de bloemen waren niet beter bestand tegen droge bewaring of exogeen
toegediend ethyleen dan de bloemen van onbehandelde bollen.
Ook met bollen van de tulp en iris zijn dompelingen in zilverthiosulfaat uitgevoerd.
De resultaten zijn (nog?) niet duidelijk positief. Wel is gebleken dat bij het dom
pelen met een lagere concentratie zilverthiosulfaat (0,2 mM AgN03 +1,6 mM Na2S20^)
moet worden gewerkt. Bij hogere concentraties treedt er schade aan wortels en bla
den op.
Evenals in voorgaande jaren is op verzoek van en in samenwerking met de N.T.S.groep 'De Narcis' een aantal proeven genomen over de houdbaarheid van narcissen
na bewaring bij de broeier. Aangezien de 'weg' naar de consument vanaf de veiling
nog lang is, mag de bewaring bij de broeier niet langer dan drie dagen duren. Een
langer durende bewaring geeft een verkorting van de houdbaarheid; tevens kunnen de
knoppen dan tijdens transport al zover opengaan dat soms beschadiging optreedt.
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Qm het strijken van narcissen in de late broei tegen te gaan wordt het gewas vaak
met Ethrel-A bespoten. Proeven hebben aangetoond, dat een hogere concentratie dan
40 ml/100
de houdbaarheid van de bloemen ongunstig beïnvloedt. Om het strijken
te voorkomen blijken vrij hoge concentraties Ethrel-A nodig te zijn zodat deze
behandeling gevaren inhoudt. Het onderzoek naar de toelaatbare concentratie wordt
voortgezet.
Ten behoeve van de Proeftuin Rijnsburg is de houdbaarheid van een aantal cultivars
tulpen op verschillende tijdstippen in het broeiseizoen bepaald. Ook is de invloed
van verschillende hoeveelheden stikstofbemesting op de houdbaarheid bij twee cul
tivars tulpen vergeleken. Stikstof werd in de kuil of op de kist gegeven. Er is
geen verschil in houdbaarheid gevonden bij verschillende stikstofdosering. Het
stikstofgehalte van de gebruikte grond was niet bekend; mogelijk was dit al zo
hoog dat een extra stikstofgift geen invloed meer kon hebben.
ONTWIKKELING EN BLOEI VAN LELIES (project 60)
Onderzoeker: Dr. Ir. U. van Meeteren
Het onderzoek naar de werking van licht bij de bestrijding van bloemknopabscissie
bij Lilium 'Enchantment' is intensief voortgezet. De aanwijzingen dat de bestrij
dende werking niet in de eerste plaats in de verhoging van de fotosynthese moet
worden gezocht, worden steeds sterker. Zo bleek het percentage bloemknopabscissie
bij planten welke door een chemische behandeling geen bladgroen bevatten (en dus
geen fotosynthese hebben), ook door belichting te worden verlaagd.
Het is bekend dat ethyleen bloemknopabscissie kan induceren. Middelen welke de
endogene ethyleenproduktie van de knoppen remmen (Rhizobitoxine, amino-ethoxyvinylglycine) of de ethyleen-respons van planten blokkeren (zilver-ionen) kunnen
bloemknopabscissie onder lichtarme omstandigheden voorkómen. Zilver-ionen kunnen
reeds vóór het planten worden toegediend door de bollen enige tijd in een geschik
te oplossing te dompelen. Deze boldompeling kan echter nadelige neveneffecten heb
ben (bladverbranding, verandering van de bloemstand), welke nog niet geheel ver
meden kunnen worden.
Door het stimuleren van de ethyleenproduktie van de bloemknoppen met behulp van
aminocyclopropaancarbonzuur (ACC), de natuurlijke precursor van ethyleen kan bloem
knopabscissie worden geïnduceerd. In samenwerking met de afdeling Biologie van de
Universiteit van Antwerpen (M. de Prcft) is aangetoond dat de ethyleenproduktie
van bloemknoppen aanzienlijk stijgt, wanneer de planten in het donker worden ge
plaatst. Ook de daglengte bleek een grote invloed op de ethyleenproduktie te heb
ben.

ONTWIKKELING EN BLOEI VAN BIJGOEDGEWASSEN (project 95)
Onderzoeker: Dr. Ir. U.van Meeteren
In samenwerking met het laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt van de Landbouw
hogeschool te Wageningen is een begin gemaakt met een onderzoek naar de invloed
van daglengte en temperatuur op de ontwikkeling van kleinbloemige gladiolen. De
eerste resultaten van het temperatuuronderzoek wijzen erop dat er wat opkomst
snelheid, aantal spruiten per knol, trekduur en bloeipercentage betreft, een
optimum ligt bij + 17°C. Deze waarnemingen gelden voor Gladiolus tubergenii,
cv. Rose Charm. Experimenten met G. nanus, cv. Nymph, zijn voor een groot deel
mislukt door het optreden van Fusarium oxysporum. Voor beide cultivars geldt dat
de planten bij alle temperaturen eerder bloeien naarmate de dag langer is (dag
lengte met 'fotosynthetisch actief' licht ). De verkorting van de trekduur door
dagverlenging kan 20 tot 40 dagen bedragen (24 uur licht vergeleken met 8 uur).
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De grootte van dit effect wordt onder andere beïnvloed door de temperatuur tijdens
de bewaring van de knol. Het optreden van bladvergeling is bij beide cultivars een
'fysiologisch fenomeen', dat wordt beïnvloed door het ontwikkelingsstadium van de
plant, door de temperatuur (maximale vergeling bij 17°C) en zeer sterk door de dag
lengte (geen vergeling bij 8 uur licht, ernstige vergeling bij 24 uur licht). Onder
omstandigheden van continue belichting bleek het mogelijk bladvergeling tegen te
gaan met afwisselend hogere en lagere temperaturen, blijkbaar is een afwisselend
sterke en zwakke verdamping van het blad noodzakelijk om de vergeling te voorkomen.
Tot nu toe lijken de proefresultaten erop te wijzen dat de bloeivervroeging door
lange dag niet wordt veroorzaakt door een verhoogd assimilatengehalte.

KOOLHYDRAATMETABOLISME IN VERBAND MET DE BLOEIREALISATIE VAN DE TULP (project 41)
Onderzoekers: Dr. J.C.M. Beijersbergen en Mw.

C.Th.C. van der Hulst

Aan dit project is in het afgelopen jaar niet gewerkt. Alle aandacht werd gericht
op project 81.

BEGELEIDEND ONDERZOEK BIJ DE TOEPASSING VAN SYSTEMISCHE FUNGICIDEN IN DE BLOEM
BOLLENCULTUUR (project 87)
Onderzoekers: Dr. J.C.M. Beijersbergen en Th.L.J. Duineveld
Optreden en uitbreiding van resistentie van pathogene schimmels van bloembollen
Monsteronderzoek in verband met resistentie tegen fungiciden
Dit jaar zijn weer monsters van handelspartijen ontvangen en onderzocht. Monsters
van partijen gladiolen, irissen en amaryllis bleken een tegen benomyl resistente
stam van Fusarium oxysporum te bevatten. In monsters van tulpen daarentegen werd
ook dit jaar geen enkel geval van resistentie van Fusarium oxysporum tegen beno
myl geconstateerd.
Wel werden in een aantal monsters van tulpen tegen benomyl resistente stammen van
Botrytis cinerea gevonden. In een monster van een partij amaryllissen werd een
tegen benomyl resistente stam van Stagonospora spec, gevonden.
In monsters van zowel tulpen en irissen als lelies werden geen tegen vinchlozolin
resistente stammen van Botrytis cinerea aangetroffen.
Gevoeligheid van Pythium spp. voor fungiciden
Uit een aantal monsters van handelspartijen werden Pythium spp. geïsoleerd en ge
toetst op hun gevoeligheid voor prothiocarb.Uit krokus werd steeds een voor prothiocarb iets minder gevoelige stam geïsoleerd; uit tulp werden behalve enkele vrij
ongevoelige stammen ook stammen geïsoleerd die zeer gevoelig waren voor priothiocarb.
Deze waarnemingen stemmen overeen met de resultaten van onderzoek dat reeds eerder
met deze schimmel is verricht (Jaarverslag 1979).
De tot nu toe getoetste stammen van Pythium spp., die geïsoleerd waren van hyacint,
krokias en lelie bleken alle zeer gevoelig te zijn voor metalaxyl (Ridomil).
Bij een aantal stammen van Pythium spp. is getracht in vitro resistentie tegen
prothiocarb en metalaxyl op te wekken. Tegen prothiocarb bleek resistentie gemakke
lijk op te wekken, vooral bij de van nature vrijwel ongevoelige stammen. Pathogeniteitstesten zijn met deze stammen nog niet uitgevoerd. Tegen metalaxyl treedt wat
minder gemakkelijk resistentie op, hoewel ook hier de van nature vrijwel ongevoe
lige stammen tegen prothiocarb resistenti e kunnen opbouwen. Dit onderzoek is nog
niet afgerond.
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Resistentie van F. oxysporum f. sp. gladioli tegen benomyl
In een partij kleinbloemige gladiolen, waarin al enkele jaren een tegen benomyl
resistente stam van F. oxysporum voorkwam, bleek de resistente stam dit jaar ech
ter niet meer aantoonbaar aanwezig te zijn. Deze uit de praktijk afkomstige par
tij was gedurende 4 jaren achtereen op het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek
met benomyl ontsmet. De beste verklaring is dat de resistente stam toch te veel
groeiremming van het middel heeft ondervonden en kennelijk minder overlevings
kansen heeft dan de voor benomyl gevoelige stammen die nog wèl in de partij voor
kwamen, ondanks de frequente ontsmetting met benomyl.
In een partij grootbloemige gladiolen bleek de daarin aanwezige, tegen benomyl
resistente stam wel een ontsmetting met benomyl in vier opeenvolgende jaren te
hebben overleefd, zij het dat het ziektepercentage laag was.
Resistentie_van Stromatinia gladioli tegen_sclex-verbindingen
De proeven over het optreden van resistentie van Stromatinia gladioli tegen Ronilan
zijn dit jaar afgerond. Interpretatie van de proefresultaten is helaas vrijwel on
mogelijk omdat de infectieproeven alle mislukten: zelfs in de onbehandelde contro
le bleken niet tegen Ronilan resistente stammen toch geen aantasting te veroorza
ken. Aangezien niet mag worden aangenomen dat de pathogeniteit hier verloren is
geraakt, moet allereerst worden uitgezocht onder welke omstandigheden S. gladioli
in het laboratorium reproduceerbaar tot aantasting van geplante knollen komt.

LUCHTCIRCULATIE EN VENTILATIE IN BLOEMBOLLENBEWAARPLAATSEN IN RELATIE TOT
BEWAARRESULTAAT EN ENERGIEGEBRUIK (in samenwerking met het Sprenger Instituut)
(project 96)
Onderzoekers: Dr. W.J. de Münk en G. Slootweg
In het afgelopen jaar is een begin gemaakt met de proeven. Bij het bepalen van de
karakteristieke fysiologische eigenschappen van het produkt tijdens bewaring, zo
als de 02~consumptie, (X^-produktie en vochtafgifte, zijn analyses uitgevoerd van
de ademhaling van tulpebollen (plantgoed, maat 9), hyacintebollen (leverbare maten)
en irisbollen (leverbare maten). Omdat de gegevens nog niet met de computer zijn
verwerkt, kunnen daaruit nog geen conclusies worden getrokken.
Voor de bepaling van de vochtafgifte is een proefopstelling ontwikkeld, waarin de
bewaarcondities, zoals temperatuur, luchtvochtigheid en luchtbeweging, zodanig
kunnen worden geregeld, dat de eigenschappen bij verschillende combinaties van de
genoemde omstandigheden kunnen worden bepaald.
Om inzicht te krijgen in de tolerantie van bollen voor een afwijkende atmosferi
sche samenstelling is plantgoed van tulpen van augustus tot december bewaard bij
20 C en een verhoogde CO2- en/of verlaagde 02~spanning. Meetbare veranderingen
konden nauwelijks worden geconstateerd na bewaring bij de in verhouding extreem
hoge C02-concentratie van 5%. Verlaging van de 02-spanning tot 5% veroorzaakte een
remming van de ontwikkeling van de bloemknop en de steel. Wanneer de 02-concentratie was verlaagd en het CX^-gehalte werd verhoogd tot 5% dan bleef de groeiremming
van de bloemknop gehandhaafd, maar de remming van de steel trad niet meer op. Wel
ke invloed de genoemde remmingen hebben op de verdere groei van de planten kan pas
in de loop van de zomer 1981 worden geconstateerd. Inmiddels zijn de bollen bui
ten opgeplant.
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AFDELING FYTOPATHOLOGIE
INLEIDING (Dr. Ir. G. Weststeijn)
Bij het onderzoek naar de bestrijding van planteziekten in de bloembollenteelt
was in 1980 het dringendste probleem, hoe de restvloeistoffen na het dompelen
van bollen kunnen worden verminderd en/of verwijderd. In samenwerking met en
kele onderzoekers van de afdeling 'Teeltkunde' en een vanuit het IMAG gedeta
cheerde onderzoeker van de afdeling 'Mechanisatie en Rationalisatie' is een
groot aantal proeven uitgevoerd, waarin alle hoofdgewassen waren opgenomen.
Voor bollen van verschillende vorm en groeiwijze zijn nu enkele methoden ont
wikkeld, waarbij de hoeveelheid restvloeistof waarschijnlijk aanzienlijk kleiner
zal zijn. Toch zullen er nog enige jaren onderzoek nodig zijn om deze methoden
geschikt te maken voor praktische toepassing.
Tegen het einde van het verslagjaar kwam de problematiek betreffende het ge
bruik van methylbromide in de tuinbouw sterk op de voorgrond. Ook op het
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek werden toen enkele aparte onderzoekpro
jecten opgezet om zo snel mogelijk voor de grondontsmetting bij de bloembollen
en fooibloementeelt een acceptabel alternatief te vinden.
Ook in de komende jaren zal de vervanging van milieu-vervuilende gewasbescher
mingsmiddelen veel aandacht eisen. Bij het zoeken naar alternatieven voor midde
len die de Commissie voor Toelating van Bestrijdingsmiddelen minder gewenst
acht, zijn de belangrijkste criteria dat het ziektebestrijdend effect niet
kleiner mag zijn en dat de bestrijdingswijze bedrijfseconomisch acceptabel is.
Een bedreiging voor een goede bestrijding van ziekten en plagen is het optreden
van resistentie in de populaties van een ziekteverwekker tegen bepaalde chemische
middelen. Zo blijkt de schimmel Stagonospora curtisii in Hippeastrum op grote
schaal resistent geworden te zijn tegen benzimidazoolfungiciden.
Bij de teelt van gladiolen in Zuid-Europa wordt ook regelmatig Fusarium
oxysporum aangetroffen, die resistent is tegen deze middelen. Dit kan een be
dreiging voor onze export zijn. Bij de plagen werd resistentie van gladioletrips (Taeniothrips simplex) tegen dichloorvos waargenomen.
In het broeiseizoen 1979-1980 was bij de kistenbroei van tulpen nogal wat
schade veroorzaakt door Pyhtium ultimum en Botrytis cinerea. Door onderzoekers
werden ter bestrijding van eerstgenoemde parasiet enige adviezen gegeven, die
door de potgrondleveranciers en broeiers zodanig ter harte zijn genomen, dat
deze parasiet bij de broeierij in 1980/1981 weinig schade meer heeft veroorzaakt.
De aantasting door laatstgenoemde parasiet is in onderzoek genomen. Er zijn
thans goede aanwijzingen dat een oplossing zal worden gevonden.
Verder deden zich in het najaar van 1980 bij de tulpenbroeierij bloemafwijkingen
voor, die veroorzaakt bleken te zijn door een beschadiging van de bloemaanleg
tijdens de uitzonderlijk natte periode vlak voor het rooien van de bollen in
juli 1980. De mate waarin deze beschadiging optrad bleek verband te houden met
de standplaats en het tijdstip, waarop de wateroverlast optrad.
Het onderzoek naar de infectiebronnen en de ontwikkeling van Fusarium oxysporum
f. tulipae in tulpen (het 'zuur'), werd dit jaar afgesloten. Tijdens het onder
zoek van de laatste jaren is gebleken, dat zowel niet als slecht waarneembare
(latente) infecties in het plantgoed een bron van verdere besmetting van het
gewas kunnen vormen. Door een warmtebehandeling kunnen deze besmettingsbronnen
v/el uitgeschakeld worden, maar de behandeling veroorzaakt vrij veel schade aan
de bollen. De latente infecties veroorzaken geen problemen in de broeierij.
In het kader van het streven naar produktverbreding zouden kleinbloemige gla
diolen goede perspectieven kunnen bieden. De grote gevoeligheid van dit sier
lijke gewas voor Fusarium weerhoudt de telers echter. Daarom is deze ziekte
nu in onderzoek genomen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Dr. Bergman die
uiteraard gebruik zal maken van zijn verworven kennis omtrent de Fusariumziekten bij tulp en narcis.
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Het wortelrat-onderzoek (project 5) wordt ernstig benadeeld doordat de betrok
ken onderzoeker hieraan te weinig tijd kan besteden. Eigenlijk zou voor dit
onderzoek een aparte onderzoeker moeten worden aangetrokken, maar de beperkte
personeelsformatie laat dat momenteel niet toe.

Bij het onderzoek aan geelziek in hyacint worden twee doelen nagestreefd,
te weten a) de vermindering van de verspreiding van de ziekte in het veld en
b) vermindering van beschadiging, die aan de bollen ontstaat ten gevolge van
het heetstoken; de oorzaak van het ontstaan daarvan is zo onduidelijk, dat
een meer fundamenteel onderzoek naar de reacties, die zich in de bollen vóór,
tijdens en nà het heetstoken afspelen, noodzakelijk is gebleken. Daarom zijn
bij het heetstookonderzoek nu ook plante-fysiologen betrokken.
Het geschikt maken van de ELISA-methode voor het aantonen van tulpemozalekvirus en symptoomloos lelievirus in bollen van tulp en lelie is zo succesvol
verlopen, dat naast de toetsing van bladeren in principe ook een toetsing
van de bollen mogelijk is. Het voordeel van een boltoets is dat het te verhan
delen produkt kan worden gekeurd en dat meer primaire infecties aangetoond
kunnen worden. In 1980 heeft de Bloembollenkeuringsdienst (B.K.D.) de leliekeu
ring geheel door middel van ELISA uitgevoerd en zich niet hoeven te beperken
tot een vergelijking van deze methode met de immunodiffusietoets, wat wij
vorig jaar nog verwachtten. Deze Dienst is er daarna ook toe overgegaan lelie
vermeerderaars in de gelegenheid te stellen moederbollen vóór het schubben
op de afwezigheid van bovengenoemde virussen te laten onderzoeken door middel
van ELISA. De toets voor tulpebollen is vrijwel gebruiksklaar.
Bij bovengenoemd onderzoek werken medewerkers van het L.B.O. en de B.K.D.
op een uiterst plezierige en nuttige wijze samen. De aandacht zal nu gelei
delijk worden verlegd naar de gewassen iris en gladiool. Voor het kwaliteits
beleid van de iris heeft de B.K.D. reeds de nodige plannen; van de gladiool
is in 1980 voor het eerst virusvrij materiaal aan telers uitgegeven.
Het is gewenst dat ook voor laatstgenoemd gewas een certificeringsschema wordt
ontwikkeld. Door het L.B.O. is in het uitgifte-contract bedongen, dat de be
trokken teler met dit materiaal tenminste eenmaal zal deelnemen aan een
certificeringskeuring wanneer de B.K.D. een dergelijke keuring voor gladiolen
eenmaal zal hebben ingesteld, en dat hij van het gecertificeeerde materiaal
een redelijk deel in de handel zal brengen.
Bij het weefselkweekonderzoek (project 59), worden geleidelijk steeds meer
gewassen betrokken. Ook de tulp, die lang bekend stond als een moeilijk gewas,
blijkt tot regeneratie gedwongen te kunnen worden.
De kennis die met name bij lelie is opgedaan blijkt, zoals verwacht, van directe
waarde te zijn voor het werk met andere gewassen. Bij de meeste daarvan wordt
meer tijd besteed aan het aspect van de snelle vermeerdering dan aan dat van
het virusvrij maken.
Het onderzoek aan tulpe-stengelaaltjes is in het verslagjaar afgesloten.
Het uitgangspunt van dit onderzoek was de vraag of er goedkopere wijzen van
bestrijding van dit aaltje te vinden zouden zijn dan de inlevering en vernie
tiging van aangetaste partijen. Thans moet aan het einde van dit onderzoek ge
concludeerd worden dat de andere methode die momenteel voorhanden is, te weten
bestrijding met chemische middelen,een minder goed effect heeft. Deze middelen
zullen namelijk niet alleen vrijwel jaarlijks maar ook op een steeds toenemend
deel van het tulpe-areaal moeten worden gebruikt. In korte tijd zullen dan de
bestrijdingskosten voor de bedrijfstak als geheel veel hoger worden dan momen
teel het geval is bij inname en vernietiging van het aangetaste bolmateriaal.
Ten aanzien van het onkruidbestrijdingsonderzoek is een wat optimistischer be
richt te brengen; er zijn namelijk goede resultaten behaald met enkele on
kruidbestrijdingsmiddelen, die ook na opkomst van de gewassen nog toegepast
kunnen worden (zie verslag project 63). Een officiële toelating van deze midde
len is in het voorjaar van 1981 gegeven.
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DIAGNOSTISCH ONDERZOEK

DIAGNOSTISCH ONDERZOEK BIJ BOL- EN KNOLGEWASSEN (project 40)
Onderzoekers: P.J. Muller, C.G.M. Conijn en Mw. Th.C. Hollinger
In het verslagjaar werden in totaal 1687 monsters ontvangen en verwerkt, dat
wil zeggen van exportbedrijven 359, van bollentelers 570, uit de binnenlandse
handel 320 en direct uit het buitenland 47 stuks. Medewerkers van de voorlich
tingsdiensten zonden 195 monsters in en van de Bloembollenkeuringsdienst werden
196 monsters ontvangen.
Tulp
Bladtopvergiftiging
De relatie tussen bladtopvergiftiging en Trichoderma-aantasting van de wortels
bleek weer duidelijk. Er ontstonden heftiger symptomen op een eerder moment
tijdens de broei, naarmate de infectiedruk hoger was.
Een verband tussen het ontstaan van deze afwijking en uitdroging van de wortels
(zoals eerder verondersteld) kon niet worden aangetoond. Wel bleek dat het per
centage planten met bladtopvergiftiging afnam, naarmate er meer zand aan het turfsubstraat werd toegevoegd, dit wil zeggen 100% werd ziek zonder toevoeging van
zand, 70% bij 121# zand en slechts 8% bij 25% zand of meer. (Zie ook Jaarverslag
1978, blz. 36 en 1979, blz. 35).
Hippeastrum
In toenemende mate wordt sinds enkele jaren een aantasting door de narcismijt
Steneotarsonemus laticeps in dit gewas waargenomen. Anders dan bij narcis,
veroorzaakt deze in Hippeastrum ook tijdens de teelt veel schade, omdat het
warme kasklimaat waarbij dit gewas wordt gekweekt een snelle vermenigvuldiging
van de mijten mogelijk maakt. Een bestrijding van de dieren tijdens de teelt
is dus nodig.
Aangetaste planten vertonen ernstige roodverkleuring, vooral aan de voet van
de loofbladen en op de bloemsteel; de bloemen groeien misvormd uit. Bovendien
worden ook de bollen zowel in- als uitwendig aangetast. De mijten verspreiden
zich in de kas en tijdens de bewaring en gaan met besmet fust over.
In de bollen kunnen de mijten worden bestreden met een warmwaterbehandeling
van 2 uur bij 43J5°C. Deze behandeling is echter niet afdoende ter bestrijding
van wortellesie-aaltjes (Pratylenchus spp.) waarvoor de bollen 1 uur bij 46 C
of h uur bij 50 C moeten worden behandeld. Door deze korter durende behandelingen
bij hogere temperatuur worden mijten echter niet afdoende bestreden, indien zij
zich binnen in grote bollen bevinden. Het duurt namelijk te lang totdat de hoge
temperatuur tot in het centrum van de bollen is doorgedrongen. Onderzocht wordt
of het mogelijk is een warmwaterbehandeling te ontwikkelen waarmee de drie
dierlijke parasieten die Hippeastrum bedreigen, te weten wortellesieaaltjes,
mijten en wolluizen, bestreden kunnen worden.
Mijten en insectenplagen tijdens de bewaring
Algemeen
Tijdens het onderzoek naar het parasitair gedrag van Rhizoglyphus-mijten rees
de vraag of er binnen de soorten R. echinopus en R. robini verschil zou be
staan in parasitair vermogen. Aangetoond werd namelijk dat deze mijte-soorten
afkomstig van een groot aantal bol- en knolgewassen niet parasitair waren
voor freesia terwijl R. robini afkomstig van freesia en van uit Japan geïm
porteerde lelies dit gewas wèl duidelijk aantastte.
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Bestrijding

Het onderzoek naar het gebruik van pirimiphos-methyl met behulp van een vernevelaar (fog-apparatuur) ter bestrijding van bepaalde dierlijke parasieten in bloem
bollenbewaarplaatsen is voortgezet. De resultaten waren bevredigend, op grond
waarvan een toelating voor het gebruik van dit middel werd gegeven ter bestrij
ding van galmijten in tulp en tripsen in gladiool tijdens de bewaarperiode.
Tevens werd vastgesteld dat andere produkten (t.w. hostathion en phoxim) die
op deze wijze worden toegepast, eveneens goede resultaten kunnen geven.
Een effectieve bestrijding van in rot bolweefsel levende Rhizoglyphus-mijten
is echter op deze wijze niet mogelijk. Hiertoe moeten aangetaste partijen met
het middel worden bespoten en vervolgens twee dagen in een afgesloten ruimte
bij minstens 20 C worden bewaard. Het voorkómen van verspreiding van deze mijten
vanuit zieke naar gezonde bollen zal vermoedelijk wel goed mogelijk zijn.
Waarschijnlijk kan daardoor het ontstaan van 'kernrot' bij tulpen worden voor
komen.
MYCOLOGISCH ONDERZOEK

WORTELROTVERSCHIJNSELEN BIJ BOLGEWASSEN (project 5)

Onderzoekers: Dr. Ir. G. Weststeijn en P. Vink
Wortelrotremmende factor(en) in de grond
In een proef met krokus werd opnieuw gevonden, dat de mate waarin wortelrot na
kunstmatige besmetting van de grond en beplanting met gezonde knollen optreedt,
beïnvloed wordt door het vooraf al of niet stomen van de grond. In tegenstelling
tot vorig jaar bleek vooraf stomen de ziekte in tuingrond nu te verminderen,
terwijl de ziekte bij schoon duinzand na stomen sterker optrad.
In een serie proeven, waarin vijf 'trekken' tulpen aansluitend na elkaar op de
zelfde grond werden geteeld, werd getracht een eventueel aanwezige antagonist
te activeren. Hoewel wortelrot bij de eerste trek in de ongestoomde grond minder
ernstig optrad dan in de gestoomde, nam het in de volgende trekken niet verder
af. Integendeel, het indexcijfer nam iets toe en stabiliseerde zich op ongeveer
1 punt (1= gezond, 5= geheel ziek) lager dan het indexcijfer van de vooraf ge
stoomde grond. Er had dus kennelijk door continue teelt géén opbouw of active
ring van de antagonistische factor plaats gehad.
Invloed van boomschors
Naar aanleiding van ervaringen van Hoitink et al. (Phytopathology 67 (1977)
561-565 en informatie van de heer Pilgaerd uit Denemarken werd een onderzoek
ingesteld naar het effect van toevoegingen van boomschors aan de grond op het
optreden van wortelrot. Voor de eerste proeven waren enkele boomschorsmonsters
uit Denemarken beschikbaar.
Uit deze proeven, die zowel met krokus als met tulp werden uitgevoerd bleek dat
vermenging van de grond met ongeveer 20% boomschors een duidelijke remming van
de mate van wortelrot tot gevolg had. Beoordeeld aan het bovengrondse gewas was
het verschil nog groter dan gemeten aan de wortelrot-index. Het zou dus kunnen
zijn, dat het pathogeen door de aanwezigheid van de boomschors het wortelstelsel
trager of later aantast, waardoor de plant juist zoveel voorsprong krijgt, dat
het bovengrondse deel beter tot ontwikkeling komt.

Aan het einde van de verslagperiode konden uit deze en andere boomschorsmonsters
enkele micro-organismen worden geïsoleerd, die onder laboratoriumomstandigheden
een antagonistische werking tegen P. ultimum en P. irreguläre vertoonden.
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Invloed van ureum-meststoffen
Uit de Verenigde staten van Noord-Amerika werd melding gemaakt van een goede
ervaring met de toepassing van ureum-bemesting ter bestrijding van Phytophthora
cinnamoni in grond die beplant was met avocado en citrus (Tsao en Zentmyer,
1978, 3rd Int. Congress Pl. Path. München: 190) . In een gesprek tijdens dit
congres meende Prof. Tsao dat het goede effect toegeschreven zou kunnen worden
aan de sterke pH-verhoging, die door afbraak van ureum in de grond wordt te
weeggebracht.
Deze methode werd ook beproefd bij enkele bolgewassen. Het bleek, dat ongeveer
4x lagere doses ureum moesten worden toegediend dan bij de gewassen in de
Verenigde Staten en dat er inderdaad een verhoging van de pH van de grond
(LBO-tuingrond) ontstond (van _+ 7,7 tot 8,5 à 8,6). Van een vermindering van
de aantasting van de wortels bleek echter niets.

Pythium in verhandelde potgrond
In de verslagperiode bleken er wortelrotproblemen bij de kistjesbroei van tulpen
op te treden nadat in het begin van het seizoen aanwijzingen waren verkregen,
dat potgrond soms besmet kan zijn met voor tulp pathogene Pythium-stammen.
Bij onderzoek naar de herkomst van een dergelijke besmetting in monsters van
verschillende potgrondsoorten verzameld bij verschillende leveranciers, bleek
het pathogeen uitsluitend gevonden te kunnen worden in het hoogveensubstraat
van één bepaalde herkomst.
Enkele leveranciers zijn ertoe overgegaan om afnemers de mogelijkheid te bieden
met Fongarid ontsmette potgrond te bestellen.
De invloed van grondverdichting
Tenslotte werd in een drietal proeven de invloed van verdichting van de grond
op de ontwikkeling van wortelrot nagegaan. Als proefplanten werden krokus,
hyacint en tulp gebruikt.
Bij hyacint bleek de aantasting in de minst verdichte grond minder ernstig
dan in de wat vastere.
Bij krokus en tulp kon geen effect worden waargenomen.
Aangezien in het verleden proeven van De Rooij en Van der Valk en Munneke ook
weinig consistente resultaten opleverden en nu opnieuw variërende uitkomsten
verkregen werden, moet wel geconcludeerd worden, dat deze factor weinig practische mogelijkheden ter voorkoming of bestrijding biedt.
FUSARIUM OXYSPORUM IN NARCISSEN (project 10)

Onderzoekers: Dr. B.H.H. Bergman, mw. M.G. Vos
Aan dit project is geen speciale aandacht besteed. Wel werd een aantal adviezen
aan de gewas-specialist narcissen met betrekking tot de door Fusarium veroor
zaakte ziekte gegeven.
In een kruis-inoculatieproef bleek het pathogeen afkomstig van narcis uitslui
tend narcis aan te tasten; isolaten van Fusarium van een aantal andere bolge
wassen (tulp, iris, gladiool, freesia en lelie) veroorzaakten geen symptomen
in narcisbollen.
FUSARIUM OXYSPORUM IN TULPEN (ZUUR) (project 11)

Onderzoekers: Dr. B.H.H. Bergman, mw. M.G. Vos
Ter afsluiting van dit project zijn enkele aspecten van de ziekte nader bezien
ter verificatie van eerder verkregen proefresultaten. Deze hadden betrekking op
de gevolgen, die de aanwezigheid van latente infecties in de buitenste bolrok
kunnen hebben voor de gezondheidstoestand van de nakomelingschap en voor de
bloemproduktie in de winter. Voor beide gevallen werd nagegaan, welke mogelijk
heden er bestaan ten aanzien van de bestrijding van latente infecties langs
chemische en fysische weg.
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De resultaten stemmen in hoge mate overeen met die verkregen in vorige jaren en
kunnen als volgt worden samengevat:
1. Ontsmetting van de bollen met het systemische en residuale middel benomyl of
met captafol heeft een redelijk effect, maar elimineert het pathogeen niet.
Waarschijnlijk berust de werking van het middel voornamelijk op een remming
van de uitgroei van Fusarium in het rokweefsel.
Door de bollen gedurende enkele dagen bloot te stellen aan een tamelijk hoge
temperatuur (44 C) wordt de ziekteverwekker bij latente infecties in een groot
aantal gevallen wel gedood. De kans op beschadiging van het uitwendige en van
het groeipunt van de behandelde bollen blijkt vooralsnog echter vrij groot.
2. Latepte infectie van bollen die voor de broei zijn bestemd, levert geen risi
co voor de bloemproduktie. De duur van de teeltperiode in de warme kas bij een
temperatuur die gunstig is voor de groei van het pathogeen, is in het algemeen
daarvoor te kort. Een uitzondering vormen misschien latente infecties, die op
of vlakbij de wortelwal zijn gesitueerd. Mislukkingen bij de broei zullen door
gaans aan andere factoren (en combinaties daarvan) te wijten zijn, zoals aan
onvoldoende ontsmetting, te hoge bodemtemperatuur en zware besmetting van de
grond.
3. Latente infecties in plantmateriaal dat voor de bollenteelt is bestemd, kun
nen een bron van infectie vormen voor de volgende generatie bollen; dit mede
onder invloed van klimatologische omstandigheden tijdens het groeiseizoen,
cultivargevoeligheid en andere factoren. Dit is waarschijnlijk de reden, dat
eenmaal aangetaste partijen moeilijk weer geheel vrij van de ziekte kunnen
worden gemaakt ook indien alle in de loop der jaren verstrekte adviezen zorg
vuldig worden opgevolgd.
Desondanks blijft het opvolgen van deze voorschriften van evident belang voor
het terugdringen van de mate waarin dit pathogeen verliezen kan veroorzaken.
DOOR FUSARIUM VEROORZAAKTE ZIEKTEN IN BOL- EN KNOLGEWASSEN (MET UITZONDERING VAN
DIE IN TULP EN NARCIS) (project 100)
Onderzoekers: Dr. B.H.H. Bergman en Mw. M.G. Vos
Ter inleiding van in het verslagjaar begonnen onderzoek naar de aantasting van gla
diolen door Fusarium oxysporum moest een groot aantal technische problemen ten aan
zien van de te gebruiken methodieken worden opgelost.
Een van de meest urgente vormde het kiezen van de juiste selectieve voedingsbodem
voor het isoleren van het pathogeen uit delen van de plant en eventueel uit de
grond. De voedingsbodem die daartoe in het verleden bij tulp en narcis was gebruikt
(recept Papavizas, 1967,) voldeed niet, omdat deze de groei van de met gladiolen
geassocieerde Pénicillium nauwelijks remde. Daardoor werd de uitgroei van Fusarium
in sterke mate gemaskeerd en misschien onderdrukt. Ook enkele andere in de litera
tuur vermelde recepten voldeden niet. Een elders (voor een geheel ander doel) ont
wikkelde formulering bleek na enige modificatie wel goed bruikbaar.
De toetsing van Fusarium-isolaten op hun pathogeniteit leverde eveneens proble
men op. Deze worden ten dele veroorzaakt door de steeds aanwezige mogelijkheid,
dat het materiaal van nature is besmet, maar ook door de keuze van het plantemateriaal (zaailingen, kralen, grote planten) gebruikt voor snelle toetsing. Bij
inoculatie van knollen, in vitro, en van (vrijwel) volgroeide planten moet men
namelijk veel te lang op de resultaten wachten. Bovendien is daarbij de kans groot,
dat reeds aanwezige latente infecties met pathogene stammen het resultaat vertroe
belen.
Enkele aanwijzingen voor het soms veelvuldig voorkomen van latente infecties bij
voornamelijk pitten en knollen van grootbloemige cultivars zijn inmiddels verkre
gen. Deze dienen echter door. uitgebreider en nauwkeurig onderzoek te worden beves
tigd, mede omdat latente infecties ook bij dit gewas een belangrijke rol kunnen
spelen in de epidemiologie van de ziekte. Ook de vraag, of Fusarium in of onder
de huid van kralen of latent in de kern daarvan kan voorkomen en daardoor niet
of onvoldoende door ontsmettingsmiddelen kan worden gedood, verdient een verdere
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en uitvoerige bestudering.
De in de literatuur beschreven methoden om aanwezige latente infecties te reacti
veren hebben in het onderhavige onderzoek tot nu toe geen positieve resultaten
gegeven. Bij het onderzoek naar de invloed van de bodemtemperatuur op de aantas
ting van gladiolen bleek, dat de knolwortels reeds bij een temperatuur van ca. 14°c
(constant) en bij een zware besmettingsgraad van de grond, zowel aan de wortel
basis als elders, kunnen worden aangetast (waarneming 7 weken na het planten);
slechts in enkele gevallen leek de aantasting zich tot in de knol te hebben uit
gebreid. Bij ca. 17 C constant was de aantasting veel heftiger, hoewel zeven weken
na het planten nog geen bovengrondse symptomen zichtbaar waren en de trekwortels
van de jonge knol nog niet waren aangetast. Uit een langere voortzetting van de
waarnemingsduur bij een lagere besmettingsgraad van de grond en bij verschillende
temperaturen moet duidelijker blijken welke weefsels worden aangetast en hoe de
infection pathway van de parasiet naar de nieuwe knol verloopt.
De ziekte kan als zeer besmettelijk worden beschouwd. De grote aantallen sporen
die op ziek weefsel worden gevormd, kunnen tijdens het spoelen van de knollen of
tijdens de bewaring ervan gemakkelijk via de lucht worden verspreid. Bij het on
der vochtige omstandigheden vóórkiemen van de kralen voor het planten kan de ziek
te zich sterk uitbreiden, ook na een oppervlakkige ontsmetting in bijv. formaline.
Verder bestaat in de praktijk de opvatting, dat het pathogeen zich, vooral bij de
teelt van kleinbloemige gladiolen (Nanus- en Colvillii-typen) sterk in de grond
kan uitbreiden vanuit ziek-geplante knollen.
In vitro (in grond in glasbuizen of perspex-bakken) werd de schimmel teruggevonden
op een afstand van ca. 50 cm van het ingebrachte inoculum (doorgroeide rijstkor
rels). De omstandigheden waaronder deze waarneming werd gedaan waren echter niet
zodanig, dat hieruit reeds definitieve conclusies mogen worden getrokken. In de
vollegrond was de verspreiding van het pathogeen (uitgedrukt als de infectie van
de knollen op verschillende afstand van het inoculum) niet groot; dat kan echter
te wijten zijn aan de lage bodemtemperaturen in het groeiseizoen. Wel bleken vaak
planten in de naaste omgeving van het inoculum aangetast te zijn.
Ook de vraag of isolaten van groot- en kleinbloemige gladiolen verschillen in pathogeniteit en/of in andere eigenschappen vertonen, is in dit stadium nog niet te
beantwoorden.
Bij een kruis-inoculatieproef met tulpen, narcissen, irissen en gladiolen, freesia's en lelies in de kas met hun respectievelijke Fusarium-isolaten bleek- evenals
een aantal jaren geleden- dat tulp en narcis uitsluitend kunnen worden aangetast
door isolaten afkomstig van het 'eigen' gewas; in deze gevallen betreft het dus
echte formae speciales. Isolaten van gladiool bleken wederom (Jaarverslag L.B.O.
1963 en 1964) zeer agressief ten opzichte van bolirissen (100% aantasting), maar
isolaten van iris tastten gladiolen vrijwel niet aan onder deze omstandigheden
(besmette grond, ca 20°C bodemtemperatuur, lichte grondbesmetting), waarbij gladio
len op grond besmet met gladiole-Fusarium alle ziek werden. Bij de overige combi
naties bleek alleen duidelijk, dat lelieplanten niet worden aangetast door isolaten
van enig gewas behalve door dat van lelie. Zowel in deze als in de voorafgaande
kasproef wordt de indruk gewekt, dat irissen door Fusarium afkomstig van lelie
kunnen worden geïnfecteerd, hoewel verhoudingsgewijs niet in grote aantallen.
RHIZOCTONIA SPECIES IN BOL- EN KNOLGEWASSEN (project 82)
Onderzoeker: Mw. A.W. Doornik
Handhaving van Rhizoctonia solani in grond
In het jaarverslag 1978 is vermeld dat saprofytische activiteit van R. solani (als
gemeten met bait-vangsten) bij een voor het isolaat gunstige temperatuur, na
grondbesmetting en beplanting, na een aanvankelijke snelle toename weer afneemt
wanneer alle bollen zijn geïnfecteerd. De waarnemingsperiode werd in de proeven
van dit jaar verlengd tot 20 weken na de grondbesmetting en beplanting. Nadat alle
bollen waren geïnfecteerd nam de saprofytische activiteit aanvankelijk wederom
snel af. Na ongeveer 7 weken bleef de activiteit echter vrijwel stabiel op een
laag niveau.
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In hetzelfde jaarverslag is eveneens vermeld dat de activiteit van R. solani af
nam bij enige kort op elkaar volgende beplantingen in containers. Waarschijnlijk
blijft na het verwijderen van de geïnfecteerde irissen weinig vitaal mycelium
in de grond achter, dat bij een volgende beplanting niet meer tot dezelfde acti
viteit kan komen als bij de voorafgaande. Wanneer bij de tweede beplanting gekook
te haver door de grond werd gewerkt of wanneer de geïnfecteerde irissen van de
eerste beplanting in de grond bleven en de tweede groep irissen daartussen werd
geplant, dan was zowel de parasitaire als de saprofytische activiteit gedurende
de tweede plantperiode groter dan in grond waaruit de bollen van de eerste beplan
ting waren verwijderd en waaraan geen gekookte haverkorrels waren toegevoegd. Zowel
gekookte haver als tijdens de eerste periode geïnfecteerde irissen doen waarschijn
lijk dienst als voedingsbron voor hernieuwde parasitaire en saprofytische activi
teit gedurende de tweede periode.
Wikke (Vicia sativa) en gras (Poa annua) die als groenbemesters gedurende 6 maan
den tussen 2 iristeelten in besmette grond in het veld hadden gestaan, bleken niet
meer infectie van irissen in de tweede teelt te geven dan de controle zonder groenbemester. Hierbij werden de groenbemesters vóór het planten van de irissen voor een
deel ondergespit en voor een deel verwijderd.
Dit resultaat is in tegenstelling met sommige ervaringen in de praktijk en met ver
onderstellingen die sommige literatuur oproept, die vermeldt dat R. solani zich
kan handhaven op of in de wortels van beide soorten planten.
Invloed_van temperatuur
In proeven onder geconditioneerde omstandigheden in containers is het niet mogelijk
gebleken overtuigend aan te tonen dat een isolaat in de grond gebracht bij een voor
de schimmel ongunstige temperatuur in alle gevallen pas actief wordt na aanpassen
van de temperatuursomstandigheden. In de vollegrond is dit reeds enige keren aan
getoond maar alleen voor een warmteminnend isolaat. Het koudeminnende isolaat T8
infecteert irissen meteen na grondbesmetting in de winter, maar de infectie breidt
zich niet uit tot de jonge bollen gedurende de warme zomermaanden. Wanneer een
nieuwe groep irissen in de herfst wordt geplant, blijkt geen infectie meer plaats
te vinden, al is de bodemtemperatuur dan weer gunstig. Wanneer de jonge bollen
van de eerste beplanting echter niet worden gerooid, dan worden zij geïnfecteerd
nadat de bodemtemperatuur is gedaald. Het achterwege blijven van infectie van de
nieuw-geplante irissen is waarschijnlijk toe te schrijven aan vitaliteits-verlies
van het achtergebleven mycelium.
Uitbreiding van een zieke plek
De wijze waarop de waardplant wordt aangetast, en de plantafstand hebben invloed
op de uitbreiding van de ziekte in het veld en op de ernst van de aantasting. Bij
irissen, waarvan de planten volledig door het mycelium kunnen worden doorwoekerd,
is uitberiding tot mintens 1 meter vanaf de aantastingshaard mogelijk bij een
plantafstand van 5 tot 25 cm. Zwaar aangetaste planten kunnen voorkomen tot op
ongeveer 50 cm van de aantastingshaard bij 5 cm plantafstand en slechts tot 25 cm
bij 25 cm plantafstand. Bij lelies, waarin het mycelium waarschijnlijk zeer opper
vlakkig binnendringt, is uitbreiding eveneens mogelijk tot op minstens 1 meter van
het inoculatiepunt bij de 3 onderzochte plantafstanden (5, 10 en 15 cm). Zware
aantasting is bij deze plantafstanden slechts te vinden tot op hooguit 20 cm van
de infectiehaard. De infecties aan het einde van het veldje van 1 meter lengte
zijn zo licht, dat deze zonder nauwkeurige beoordeling over het hoofd worden gezien.
Antagonisten van R. solani
Isolatie
Uit vele grondmonsters van velden waarin R. solani bolgewassen had geïnfecteerd,
is getracht met behulp van een selectieve voedingsbodem Trichoderma spp. te iso
leren, echter zonder veel succes. Het is niet bekend of de reden hiervan was dat
de gebruikte selectieve bodem voor dit specifieke geval niet geschikt is, of dat
Trichoderma weinig voorkwam in de getoetste grondmonsters.
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Negen isolaten van Trichoderma, in de literatuur vermeld als belangrijkste antago
nist, zijn als zodanig bij 4 koude- en 4 warmteminnende isolaten van R. solani ge
toetst. De toetsingen zijn uitgevoerd op een rijke voedingsbodem, namelijk van
aardappel- en glucose-agar (aga). De Trichoderma-isolaten zijn alle gekweekt op
aga, de isolaten van R. solani, zowel op aga als op water-agar (wa), een arme
bodem.
Trichoderma-isolaten overheersten alle koudeminnende isolaten afkomstig van wa.
Slechts 3 Trichoderma-isolaten overheersten de koudeminnende isolaten afkomstig
van aga. De overige Trichoderma-isolaten beïnvloedden de groei van de koudemin
nende R. solani-stammen van aga slechts ten dele of in het geheel niet. De 3 ge
noemde isolaten overheersten ook alle warmteminnende isolaten afkomstig van wa,
maar slechts 1 van deze overheerste ook de warmteminnende isolaten afkomstig van
aga. De overige Trichoderma-isolaten beïnvloedden de groei van de warmteminnende
isolaten slechts ten dele of in het geheel niet.
Het lijkt dus, of de voedingsconditie van Rhizoctonia invloed heeft op de antago
nistische werking van Trichoderma, hoewel dit zelfs niet in alle gevallen opgaat.
Overleving van R. solani op iris- en tulpebollen
Tulp
In de afgelopen 7 jaren is slechts incidenteel bij tulpebollen die met matig tot
zware infectiesymp.tomen waren geplant, een uitbreiding van de Rhizoctonia-infectie op de bol na het planten gevonden. In het totaal zijn 6 verschillende cultivars getoetst in een reeks proeven die van begin november tot januari zijn ge
plant. De mogelijkheid om Rhizoctonia uit symptomen op de buitenste rok te iso
leren neemt tijdens de bewaring na het rooien snel af (tot minder dan 5% in
oktober), ongeacht de bewaartemperatuur van de bollen. Toch komen elk jaar, voor
al tijdens de vroege broei, monsters planten met zware aantasting binnen, die zo
goed als zeker veroorzaakt wordt door Rhizoctonia welke al in symptomen op de bol
bij het planten aanwezig was.
Iris
Rhizoctonia is in symptomen op de irisbol langer vitaal dan in tulpebollen.
Uit bollen bewaard tussen 2° en 30 C is tot in maart Rhizoctonia geïsoleerd, on
geacht de bewaartemperatuur. Bij de laatste opplant in maart bleek ook uitbrei
ding van Rhizoctonia-infectie op de bol na het planten bij 17 C plaats te vinden.
Het percentage bollen met uitbreiding van de aantasting is groter na continu be
waren bij 30 C dan bij lagere temperaturen, ongeacht de plantdatum. Een periode
van 6 weken lagere temperatuur na 30°C vermindert het percentage bollen met uit
breiding na het planten. De infectie kan zich tevens uitbreiden naar naburige
gezonde bollen. In 6 van de 7 objecten was bij aanwezigheid van gezonde bollen
het percentage ziek geplante bollen met uitbreiding van de aantasting groter dan
bij afwezigheid.
BACTERIOLOGISCH 0NDEEZ0EK

DIAGNOSTIEK EN BESTRIJDING VAN ZIEKTEN IN BOL- EN KNOLGEWASSEN VEROORZAAKT DOOR
BACTERIEN (project 66)
Onderzoeker: W. Kamerman
Helsvuur in tulpen
De invloed van minerale_oliën
Ter voorkoming van virusverspreiding in het veld worden wel minerale oliën op het
loof gespoten. Indien het blad tijdens de bloeiperiode werd bespoten met een bac
terie-suspensie met Schering 11E, Luxan olie H of Albolineum dan werd er geen sti
mulerende invloed op het ontstaan van symptomen waargenomen. Bij bespuiting van
tulpeloof met Schering 11E en Luxan olie H tijdens het blootstellen aan wisselen
de temperaturen (~2°C tot +18°C) werd het ontstaan van helsvuur en vooral van
scheurstelen echter duidelijk bevorderd. Schering 11E werkt weinig. Luxan olie H
enigzins fytotoxisch op het loof.
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Chemische bestrijding
Bollen afkomstig van een besmette partij 'Ruby Red' werden met formaline in op
lopende concentraties tot maximaal 3% ontsmet, waarna de bollen werden geplant
in Lisse en Ens (NOP). In de NOP kwam meer nachtvorst voor dan in Lisse, wat re
sulteerde in een hoger percentage helsvuur (was in NOP gemiddeld 13%) dan in
Lisse (3%). De ontsmetting met formaline gaf zelfs bij een concentratie van 3%
geen afdoende bestrijding: in dit object werd nog 7% helsvuur gevonden. In een
tweede proef werd formaline gebruikt bij cv. Gander; de bollen werden na de
behandeling geplant op de proeftuin te Ens (NOP). In deze proef kwam te weinig
helsvuur voor.
Thermische behandelingen
Bollen werden op twee manieren behandeld met hoge temperaturen; in droge lucht
('heetstook') en in een mengsel van stoom en lucht.
1. Heetstook
Bollen van cv. Gander werden kunstmatig geïnfecteerd met bacteriën en daarna
heetgestookt. De nateelt vond plaats op de proeftuin Ens in de NOP. Er kwam
door het achterwege blijven van voldoende nachtvorsten te weinig helsvuur voor.
In de controle werd 3% en in de beste behandeling, te weten 2 d 34° + 2 d 38°
+ 2 d 44°, gevolgd door I d 34° + 1 d 38° + 1 d 44°C, 2,3% helsvuur gevonden.
In een andere proef werd cv. Alfred Cortot gebruikt, waarvan de bollen van
nature besmet waren en bovendien nog geïnfecteerd met bacteriën. Er kwam slechts
een zeer gering percentage (0,1%) helsvuurplanten voor in de contrôle.
Het heetstoken van geelpok-bollen biedt nog steeds onvoldoende perspectieven.
2.

Stoom/lucht-behandeling

Deze warmtebehandeling bestaat uit het blootstellen van de bollen aan een mengsel
van stoom en lucht van bepaalde temperaturen.
Tulpebollen verdragen een korte hittebehandeling redelijk goed als de tempera
tuur maar niet boven 50 C komt. Kleine maten (6/7) zijn gevoeliger voor bescha
diging dan grote. Ook in deze proef werden te weinig helsvuurplanten in de con
trôle gevonden. Er zal gezocht worden naar een andere manier van toetsing van
het effect van een bepaalde warmtebehandeling. Op het veld is het optreden van
nachtvorsten steeds de beperkende factor.
Witsnot in hyacint
Witsnot (Erwinia carotovora) kan tijdens de broei een probleem vormen. De vraag
was of dit door een ontsmetting zou kunnen worden beperkt. Bollen bestemd voor
de broei werden geïnfecteerd met bacteriën en in dompelbaden met 1% AAtulsan,
al of niet in combinatie met 0,2% benomyl of met 1% captafol ontsmet. Aan het
bad werd als bacteriedodend middel formaline toegevoegd in concentraties van
0,1% of 0,5%; de duur van de ontsmetting was een half uur. Na 2h maand werd
het gewas beoordeeld, waarbij bleek dat formaline een goed bestrijdend effect
had op het ontstaan van witsnot:
0%
0,1%
0,5%

formaline :
formaline :
formaline :

28% zieke planten
17% zieke planten
0% zieke planten

Het gebruik van formaline had ook een gunstig effect op de bloei: bij toevoeging
van 0,1% en 0,5%, respectievelijk 53% en 61% bloeiende planten, blanco 45%.
Naarmate het seizoen vorderde kwam wel meer witsnot voor, maar dit werd hoofd
zakelijk geweten aan herbesmetting.
Het ziektepercentage was na dompeling in de fungiciden zonder toevoeging van
captafol gemiddeld 18%, mét captafol 12%. Dit bevestigt de waarneming van vorig
jaar dat captafol eveneens een geringe bactericide werking heeft.
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Stinkend zachtrot in iris
Invloeden die het rot bevorderen
Al eerder werd gevonden dat loofresten in de grond, afkomstig van sommige andere
gewassen, het ontstaan van zachtrot (Erwinia atroseptica) kunnen bevorderen. Dit
bleek opnieuw duidelijk:
In de grond
gebracht loof
van

% zachtrot

% pénicillium

Gemiddelde
lengte van de planten

:

30

4

62,3 cm

Hippeastrum :

23

2

68,7 cm

chrysanten

:

44

3

54,6 cm

bloemkool

:

39

4

60,5 cm

sla

:

40

2

61,4 cm

tomaten

:

32

6

67,5 cm

geen resten :

21

6

83,3 cm

anjer

Op bladresten van Hippeastrum na hebben alle gebruikte loofresten een duidelijke
invloed op het ontstaan van zachtrot, maar ook op de groei van het gewas.
Mate van besmetting van irisbollen
Het is bekend dat hyacintebollen alle uitwendig besmet zijn met Erwinia en dat.
het nadelig effect daarvan kan worden bevorderd door de bollen aan vorst bloot
te stellen. Ook irisbollen werden bij verschillende lage temperaturen behandeld
(tot -15 c). Alle bollen hadden van de vorst te lijden en verrotten min of meer.
Slechts in een beperkt aantal gevallen werd bij nateelt typisch stinkend zacht
rot gevonden (minder dan 6%); de vraag of alle irisbollen potentieel zijn be
smet, kon daarom niet worden beantwoord.
Chemische bestrijding
De gebruikswaarde van captafol als bactericide werd nagegaan door bollen van
cv. Prof. Blaauw kunstmatig met bacteriën te besmetten en daarna op twee tijd
stippen te ontsmetten met captafol onder toevoeging van 0,2% benomvl. De bollen
werden geplant in de kas, waarbij ter stimulering van het rot bladresten van
anjers door de grond werden gewerkt.
Onder toevoeging van anjerloof ontstond 7,8% zachtrot, zonder dat loof 0,4%.
Captafol 1% had een iets beter effect dan 2%, maar niet zodanig dat hiermee
een goede bestrijding werd verkregen (na ontsmetting in 0, h, 1 of 2% captafol
werd resp. 7,8, 10,5, 5,5 en 7,0% zachtrot gevonden in met anjerloof gemengde
grond).
Captafol had geen invloed op de groei van het gewas.
Warmtebehandeling
Nagegaan werd in hoeverre irisbollen een behandeling in een mengsel van stoom en
lucht kunnen verdragen en of er een afdoende bestrijding van de bacteriën kan
worden verkregen. Bollen werden al of niet voorgeweekt in water of vloeibaar
pepton en daarna bij 55 of 60 C gedurende h uur behandeld. Bij 60 C was de
uitval onaanvaardbaar hoog en bij 55 C werd zelfs nog 33% zwaar beschadigd.
Ook een tweemalige behandeling bij' 55°C (op 2 opeenvolgende dagen) is onvoldoende.
Deze behandeling biedt dus geen perspectief.
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Woekerziek in lelies
Overleving in_grond_en_water
Het is van belang te weten hoe lang de bacterie Corynebacterium fascians in
grond en in water in leven blijft (in verband met vruchtwisseling en het
gevaar voor besmetting door middel van het gietwater).
Uit verse grond (zand of lichte zavel), waarop kort tevoren zieke lelies had
den gestaan, werden veel bacteriën geïsoleerd, maar uit een monster kleigrond
vrijwel niet. Monsters van besmette grond werden 1 jaar bewaard in plastic
zakken bij +_ 15 C. Nadien werden noch in zand, noch in lichte zavel of kasgrond nog vitale bacteriën aangetroffen.
In kraanwater waren de daarin geënte bacteriën na 8 weken dood; in slootwater
na 12 weken en in gedeioniseerd steriel water eveneens na 12 weken (bewaard
in kolven in het laboratorium bij +_ 20°C).
Opvallend was, dat nadat oranje koloniën van C. fascians waren ontstaan op
de met water geënte voedingsbodems, dikke, gele kolonies ontstonden in de met
sloot- of steriel water geënte schalen, maar niet in die met kraanwater. Deze
groei ging tot 18 weken na het besmetten van het water door. De gele kolonie
zou een andere groeiwijze kunnen zijn van C. fascians; de bacteriën daaruit
reageerden echter serologisch negatief op het serum van C. fascians en posi
tief op dat van C. oortii (die serologisch nauw verwant is).
Grondontsmetting
Besmette grond afkomstig uit Wieringerwerf (lichte zavel) en zandgrond en klei
werd gesteriliseerd (autoclaaf) gedurende 2 uren bij 120 C of met 10% formaline
behandeld en na 14 dagen beplant met bollen, afkomstig uit Texel, die gezond
genoemd mochten worden.
De percentages woekerziek die in stengeljongen werden gevonden waren bij lich
te zavel 13, zandgrond ('t Zand) 18, klei 17 en zand (Lisse) 20%.
De behandeling heeft niet aan de verwachtingen voldaan. De vraag is of tijdens
de navolgende bewaring of tijdens de teelt herbesmetting met bacteriën heeft
plaatsgevonden.
Bruikbaarheid van kralen
In kralen van zieke planten zijn nog geen bacteriën aangetroffen. De vraag is
of bij nateelt van kralen mogelijk een gezonde partij kan worden opgebouwd.
Daartoe werden kralen van zowel zieke als gezonde partijen van de grond ge
raapt of van de stengels geplukt. Ook werden stengeljongen van zowel gezonde
als zieke partijen verzameld. In de daaruit geteelde bollen werd in geen van
de gevallen echter woekerziek aangetroffen. Wel werden enige bollen gevonden
met een lichte vervorming, die echter niet als woekerziek konden worden aan
gemerkt.

Warmtebehandeling van bollen
Warmwaterbehandeling
Behandelingen in water van 41°, 43°, 45°, 47° en 49°C gedurende 1, 2 en 3 uur
werden toegepast op door woekerziek aangetaste bollen (cv. Enchantment,maat
8/10).
De behandelingen werden uitgevoerd op 2 januari, 23 januari en 13 februari.
De bollen werden geplant in gestoomde grond op 13 februari. Zelfs na 1 uur
49 C was het effect van de behandeling onvolledig want er werden stengel
jongen met woekerziek gevonden. Na 2 en 3 uren 49°C kwamen veel planten niet
op ten gevolge van beschadiging, evenals na 3 uren 47 C.
In een andere proef met temperaturen van 39 , 41° en 43°C werd aan de baden
0,4% formaline en/of 2% captafol toegevoegd.
Ook nu waren zowel de temperaturen alleen als de toegevoegde middelen onvol
doende om de ziekte bevredigend te bestrijden.
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Stoom/lucht-behandeling
Met zieke leliebollen, cv. Enchantment, werden warmtebehandelingen uitgevoerd
in een mengsel van stoom en lucht bij 40 , 45 en 50 C gedurende 15 en 30 minu
ten. Deze temperaturen werden eenmaal toegepast of driemaal op 3 achtereen
volgende dagen; tussentijds werden de bollen dan bewaard bij 20°C. Geen van
deze behandelingen bestreed de ziekte afdoende; beschadiging van de bollen
werd niet waargenomen.
Ook werd geen afdoende bestrijding van de bacteriën verkregen door de bollen
bloot te stellen aan 50 C gedurende h uur. Een
behandeling vlak vóór het
planten (maart) veroorzaakte minder schade dan direct na rooien in januari.
HET GEELZIEK VAN HYACINT (XANTHOMONAS HYACINTHI) (project 4)
Onderzoeker: W. Kamerman
Het heetstoken bij wisselende temperaturen
Opnieuw is gebleken, dat een korte heetstook-behandeling bij een oplopende
reeks van temperaturen (34 -38°-44 c en bij elk van deze gedurende 2 of 3
dagen) een goede doding van de bacteriën in de bol veroorzaakt.
Het toepassen van 15°C gedurende 1 dag als tussentemperatuur tussen de genoem
de hoge temperaturen gaf geen duidelijk aanwijsbaar betere bestrijding.
De beschadiging door het heetstoken viel mee. Verkleuring van het weefsel in
de rokken kwam bij 10% van de bollen voor en slechte tot matige beworteling
bij 11%. Andere symptomen van beschadiging werden niet waargenomen.
Warmtebehandeling met een mengsel van stoom en lucht
Geelzieke bollen werden 1, 2 of 3 maal op opeenvolgende dagen behandeld bij
50 , 60° of 70 C gedurende een half uur of 1 uur, waarbij 15°C als tussentem
peratuur werd gebruikt. De bollen van 'Carnegie' en 'Anna Marie' verdroegen
een behandeling van een half uur 60 C en 70°C niet. Na een 3 maal (op 3 opeen
volgende dagen) herhaalde behandeling bij 50 C werd echter nog geen afdoende
bestrijding bereikt.
De invloed van de aanwezigheid van Fusarium op het ontstaan van heetstookbeschadiging
In 1978 werd bij het heetstoken van hyacintebollen, cv. Pink Pearl, die be
smet waren met Fusarium, een toename van krasbodems geconstateerd. In 1979
werd de proef herhaald met cv. Pink Pearl, afkomstig van een ontsmettingsproef, waarbij in een deel veel en in een ander deel weinig krasbodems voor
kwamen, wat wijst op een verschil in mate van voorkomen van Fusarium. Deze
bollen werden behandeld bij 34°, 38° en 44 C, bij elk van deze temperaturen
3 dagen.
Ook in deze proef werd een toename van krasbodems onder invloed van het heet
stoken waargenomen:
Percentage krasbodems bij

Wel heetstookbehandeling

Geen heetstookbehandeling

Weinig Fusarium

20

9

Veel Fusarium

39

26

In de bollen werden ook andere symptomen gevonden, namelijk donkerbruine stip
pen in de bolschijf en bruinverkleuring van het rokweefsel. De oorzaak daar
van is niet bepaald. Het vóórkomen van deze symptomen werd niet gestimuleerd
door het heetstoken. Het aantal bollen dat uitviel, nam door de heetstook
slechts weinig toe:
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Percentage uitval bij

Wel heetstookbehandeling

Weinig Fusarium
Veel Fusarium

Geen heetstookbehandeling

8,1

7,6

15,3

12,2

Chemische bestrijding
Bestrijding met verdund zwavelzuur op het_veld
Het blijkt dat een bespuiting van de planten met verdund zwavelzuur in een
concentratie tot een
, alleen kleine necrotische vlekjes op het blad veroor
zaakt en geen beschadiging van de bollen.
Een bespuiting met een 3s% 2x per week resulteerde bij 'Carnegie' in een vermin
dering van bladsymptomen van geelziek van 12 tot 0,3% en bij 'Anna Marie' van
39 naar 4%. In de controle werd helaas, waarschijnlijk wegens daarvoor ongun
stige weersomstandigheden weinig geelziek gevonden: 2%; in het gedeelte, dat
bespoten was met 0,5% zwavelzuur, 2 x per week, kwam geen geelziek voor.
Zwavelzuur als bestrijdingsmiddel tegen geelziek in combinatie met minerale oliën
Bespuitingen met minerale oliën kunnen in combinatie met geelziekbacteriën
zwaardere symptomen in het blad veroorzaken. De vraag was of met 0,2% zwavel
zuur, apart of gemengd met olie gespoten, dit effect kon worden voorkomen. Op
met bacteriën besmette planten in kisten werd Schering 11E en Luxan olie H
gespoten. Wanneer gelijktijdig met de olie zwavelzuur werd gespoten, werd bij
Schering 11E olie een betere bestrijding bereikt dan bij een aparte bespuiting;
bij toepassing van Luxan olie H was geen verschil waarneembaar. Het zwavelzuur
gaf een duidelijke vermindering van het aantal bladspetters.
In een tweede proef waarin ook 0,2% zwavelzuur werd gebruikt, was het resul
taat:

Minerale olie:

Gemiddeld aantal spetters per blad
Schering 11E
Luxan olie H
x
0,4
3,7

zuur apart

gespoten

zuur gemengd

gespoten

0,9

2,5

geen zuur

gespoten

3,3

4,5*

ook plekken aanwezig die niet telbaar waren als spetters.
Nieuwe bestrijdingsmiddelen
In de loop van het seizoen werden 4 nieuwe middelen getoetst. Daarvan had captan
een goede werking tegen het ontstaan van spetters op het blad.
Het verwijderen van zieke planten
In een proef in Wieringerwerf bleek dat het verwijderen van zieke planten in het
veld inderdaad het gevaar inhoudt van infectie van gezonde omstanders.
VIR0L0GISCH ONDERZOEK

ONTWIKKELING VAN METHODEN TEN BEHOEVE VAN DE IDENTIFICATIE VAN VIRUSSEN EN DE
DIAGNOSTIEK VAN VIRUSZIEKTEN IN BOLGEWASSEN (project 91)
Onderzoekers: Ir. A.F.L.M. Derks en mevr. J.L. Vink-Van den Abeele
Bij vergelijking van de serologische toetsing op tulpemozaïekvirus in lelies met
behulp van ELISA (project 81) met de voorheen steeds toegepaste toetsplantmethode waarbij Lilium formosanum-zaailingen worden gebruikt bleek ELISA gevoeliger
te zijn. Dit bleek bij de verwerking van zowel blad- als bolmateriaal.
Tulpemozaïekvirus werd gezuiverd.volgens de eerder beschreven methode,uit tulp
cv. Jack Laan en cv. Texas Flame (Jaarverslag 1979). Hiermee werden niet alleen
zoals gewoonlijk konijnen maar nu ook kippen ingespoten (zie verder project 81).
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Bij de ontwikkeling van ELISA voor het toetsen van lelies op jgTO£tooiglißüS>-lelie^^_
virujs (LSV) is alle aandacht gericht geweest op secundair geïnfecteerd materiaal
(Jaarverslag 1979, project 81). Bij lelies die ter certificering worden aangebo
den, krijgt men echter mede te maken met primaire infecties. Om dit type infec
ties te onderzoeken werd een proef opgezet met virusvrije lelies van cv. Enchant
ment en L. speciosum rubrum Nr. 10. De planten werden met het LSV door middel
van luizen in 4 verschillende groeistadia gelnoculeerd, namelijk direct na op
komst, bij het begin van de bloei en 2 à 3 weken en 4 à 5 weken na het begin
van de bloei. Voor de bladtoets bij cv. Enchantment, uitgevoerd 7 à 8 weken na
het begin van de bloei, werden de bladeren vlak onder de top van de plant ge
bruikt. In alle direct na opkomst geïnfecteerde planten kon LSV met ELISA worden
aangetoond. Van het aantal planten geïnfecteerd tijdens de bloei, was slechts
1/3 aantoonbaar ziek. In de later geïnfecteerde planten kon tijdens het lopende
groeiseizoen LSV niet worden aangetoond.
Van de gerooide bollen werden na bewaring gedurende 2 maanden bij 2°C de buiten
ste schubben voor de toetsing gebruikt. In bijna alle geïnfecteerde bollen (54
van de 56) werd LSV aangetoond met ELISA ongeacht het tijdstip van inoculatie.
Bij L. speciosum rubrum Nr. 10 werd de bladtoets verscheidene malen uitgevoerd.
De direct na opkomst geïnfecteerde planten bleken alle reeds bij de eerste toets,
2 weken na het begin van de bloei, volgens ELISA het LSV te bevatten. In alle
later geïnoculeerde planten werd geen enkele maal LSV aangetoond met de blad
toets.
Bij de direct na opkomst geïnoculeerde planten werd met de boltoets in 3 van de
10 geïnfecteerde planten geen LSV aangetoond. Van de in latere groeistadia
geïnoculeerde planten werden 2 van de 16 geïnfecteerde bollen ten onrechte als
gezond aangemerkt.
Uit de resultaten blijkt dus dat met ELISA in de bladtoets de primaire infec
ties van rond de bloei en later (bijna) niet terug worden gevonden. De boltoets
daarentegen geeft een veel betrouwbaarder beeld van het percentage primaire
infecties.
De primair geïnfecteerde planten, die in de boltoets werden gemist,waren of
flink gegroeide planten of dubbelneuzen. In dit verband is het nodig verder na
te gaan of voor het aantonen van primaire infecties bij grote bollen niet beter de
binnenste bolschubben genomen kunnen worden. (Dit onderzoek is uitgevoerd in
samenwerking met Dr. J.C.M. Beijersbergen en mevr. C.Th.C. van der Hulst).
DIAGNOSTIEK VAN VIRUSZIEKTEN EN IDENTIFICATIE VAN VIRUSSEN IN BLOEMBOLGEWASSEN
(project 90)
Onderzoekers: Ir. C.J. Asjes, Ir. A.F.L.M. Derks, mw. L.Ch. Segers en mw. J.L.
Vink-Van den Abeele
Lelie (A.F.L.M. Derks en mw. J.L. Vink-Van den Abeele)
Van een aantal leliecultivars, o.a. Bellona en Sandra, kon een draadvormig virus
van ca. 770 nm lengte worden overgebracht naar Chenopodium quinoa en Tetragonia
expansa. Van Chenopodium quinoa overgebracht naar Lilium formosanum veroorzaak
te het virus nauwelijks waarneembare symptomen.
Bij een aantal leliecultivars, o.a. Esther en Tamara, werd een bloembreking
waargenomen zonder dat bladsymptomen voorkwamen. In planten met zulke symptomen
kon het tulpemozaïekvirus worden aangetoond. Ook kwamen bij cv. Tamara planten
voor met tulpemozaïekvirus die een mozaïektekening op de bladeren lieten zien
(en bruine kringen op de bolschubben).
Gemeristeemde lelies werden langs mechanische weg geïnoculeerd met tulpemozaïek
virus, al dan niet in combinatie met symptoomloos lelievirus. Bij Lilium tigrinum
splendens en L. tigrinum 'Fortunei' waren de symptomen (lichtgroene en necrotische
vlekjes en gedraaide bladeren) bij aanwezigheid van beide virussen feller dan
indien alleen tulpemozaïekvirus was geïnoculeerd. Bij L. speciosum ïiucie Wilson'
werden alleen bij aanwezigheid van beide virussen symptomen, bestaande uit licht
groene en necrotische vlekjes waargenomen.
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Virusvrije lelies van de Mid-Century-hybriden 'Destiny', 'Harmony' en 'Tabasco'
en L. speciosum 'Lucie Wilson' werden langs mechanische weg geïnoculeerd met
komkommermozaïekvirus, al dan niet in combinatie met symptoomloos lelievirus.
De symptomen bestaande uit lichtgroene en necrotische vlekjes en soms gedraaide
bladeren, werden bij gelijktijdige aanwezigheid van symptoomloos lelievirus
eerder zichtbaar dan met komkommermozaïekvirus alleen. Bij 'Lucie Wilson'
traden alleen bij aanwezigheid van beide virussen symptomen op.
Fritillaria (A.F.L.M. Derks en mw. J.L. Vink-van den Abeele)
In Fritillaria pallidiflora met een streepvormig mozaïekpatroon en in F. persica
met lichtgroene vlekjes werd een draadvormig virus aangetroffen. Het virusbevattende plantesap reageerde positief met tulpemozaïekvirus-antiserum.

Iris (A.F.L.M. Derks en mw. J.L. Vink-van den Abeele)
Irisplanten cv. Professor Blaauw en Ideal kunnen een heftig, streepvormig
mozaïekpatroon laten zien, vooral op de binnenste bladeren. Meestal vertonen
de buitente bladeren slechts lichte mozaïekverschijnselen. Op de bloembladen
komen strepen of vlekken voor. De planten zijn meestal kort. In dergelijke
planten werd bij een aantal partijen vaak bonescherranozaïekv^us aangetoond,
bij andere partijen slechts in enkele gevallen.
Het aantonen van bonescherpmozaïekvirus in irissen door middel van toetsplanten
(tuinboon, cv. Witkiem en incarnaatklaver) is op het ogenblik betrouwbaarder
dan de serologische methode. Aan het verbeteren van laatstgenoemde methode wordt
verder gewerkt.
Planten van cv. Professor Blaauw, geïnfecteerd met bonescherpmozaïekvirus, ver
toonden in het jaar van inoculatie geen duidelijk verschil in symptoomontwikke
ling met controleplanten bij een constante temperatuur van 15 , 20°of25 C en een
16-urige belichting van 7,1 W/m^. Overigens waren de mozaïeksymptomen bij alle
planten, inclusief de controleplanten, het best zichtbaar bij 15 C.
Krokus (A.F.L.M. Derks en mw. J.L. Vink-van den Abeele)
In krokussen met een mozaïekpatroon op de bladeren werd bonescherpmozaïekvirus
aangetoond. De bladsymptomen waren niet te onderscheiden van het zogenaamde
grijs.
Ornithogalum
Inactivering van het Ornithogalum-mozaïekvirus geschiedt in 10 minuten bij 55°C.
Het virus blijft infectieus gedurende tenminste 3 maanden, bij bewaring in de
ijskast.

Muscari(A.F.L.M. Derks en mw. J.L. Vink-Van den Abeele)
Het virus uit Muscari paradoxum (Jaarverslag 1978: blz. 51) kon door bladluizen
(Macrosiphum euphorbiae en Myzus persicae) worden overgebracht naar hyacint cv.
Nobel, in het jaar van infectie werden geen symptomen waargenomen; in het twee
de jaar ontstond een streepvormig mozaïekpatroon met bruine necrotische vlekken
en strepen. Deze symptomen waren het best zichtbaar midden op en aan de top van
de bladeren.
Galtonia (A.F.L.M. Derks en mw. J.L. Vink-van den Abeele)
Een draadvormig virus uit Galtonia candicans met lichtgroene vlekken en strepen
op de bladeren en bloemstelen kon langs mechanische weg worden overgebracht op
Tetragonia expansa en Chenopodium guinoa.
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Freesia (A.F.L.M. Derks en raw. J.L. Vink-van den Abeele)
Freesia's cv. Aurora uit een gecertificeerde partij werden geinoculeerd met
bonescherpmozaiekvirus; daarna werden de eerder beschreven bladvergeling en
necrose op bladeren en knollen waargenomen (Jaarverslag 1979, blz. 53). Bij
inoculatie direct na opkomst was het percentage planten met deze symptomen
zeer hoog; bij inoculatie ca. 2 weken later was dit percentage lager en werden
er tevens verscheidene planten aangetroffen met een streepvormig mozaïekpa
troon op de bladeren.
Na mechanische inoculatie van freesia-zaailingen, cv. Imperial, met verschil
lende isolaten van het bonescherpmozaiekvirus bleken isolaten afkomstig van
Crocosmia, iris en freesia sneller en meer vergeling met necrose te veroorzaken
dan isolaten van tuinboon en krokus.
In een proef met een constante temperatuur van 15 , 20 of 25 C en een 16-urige
belichting met 3,8 of 7,1 W/m^ werd vastgesteld dat de combinatie 25 met 7,1
W/m^ de meeste vergeling met necrose (100% van de planten) veroorzaakte. Bij
de combinatie 15°C met 3,8 W/m^ lieten de symptomen het langst op zich wach
ten en werden uiteindelijk de minste zieke planten waargenomen. Bij de laagste
temperatuur was het percentage planten met een mozaïektekening het hoogst.
Acidanthera (A.F.L.M. Derks en mw. J.L. Vink-van den Abeele)
In planten van Acidanthera met een streepvormig mozaïekpatroon en necrotische
vlekjes op de bladeren werd een draadvormig virus aangetroffen dat mechanisch
kon worden overgebracht op Chenopodium quinoa en Tetragonia expansa.
Tulpen (C.J. Asjes en mw. L.Ch. Segers)
In kastulpen van de cultivars Don Quichotte en Madame Spoor werd een virus ge
vonden dat tot nog toe voor tulpen, die in Nederland worden geteeld, onbekend
was. De symptomen op de planten bestonden uit strepen van afgestorven (genecrotiseerd) weefsel en uit grotere necrotische plekken nabij de bladtoppen. De
bloemen vertoonden geen brekingsverschijnselen.
Het virus, dat op basis van de lengte van de deeltjes tot de potyvirussen behoort,
wordt op non-persistente wijze van plant tot plant overgebracht. Het virus is
naar andere waardplanten over te brengen, onder andere naar Chenopodium quinoa,
Nicotiana tabacum 'White Burley', N. clevelandii, N. christei, N. xanthi, Cucumis
sativus en Tetragonia expansa. Het bleek dat plantjes van Lilium formosanum
niet konden worden geïnfecteerd. De bereiding van een antiserum is in onderzoek.
Een naam is nog niet gegeven aan het virus.
BESTRIJDING VAN VIRUSZIEKTEN IN BOLGEWASSEN (project 92)

Onderzoekers: Ir. C.J. Asjes en mw. L.Ch. Segers
Het tegengaan van de verspreiding van het
Î2122g fHvMV^ in hyacin
ten cv. Amethyst werd beproefd door bespuiting met minerale olie en insecticiden.
Tabel 1. Bestrijding van de verspreiding van hyacintemozaïekvirus in hyacinten
cv. Amethyst als gevolg van de toepassing van insecticide- en minerale
oliebespuitingen.

Behandeling

Oogstgewicht

Virus %

Behandeling

Oogstjewicht
85

Controle

100

44,6

Albolineum

Pirimicarb lx per week

104

42,8

Albolineum AK

Pirimicarb 2x per week

100

46,4

Schering 11E olie

96

Permethrin lx per week

97

31,1

Orchan 263

83

Permethrin 2x per week

99

27,4

100
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Het bleek dat de verspreiding van hyacintmozaïekvirus niet kon worden beperkt
door de toepassing van pirimicarb (Piriraor). Het effect van permethrin-bespuitingen (Ambush) benaderde in aanzienlijke mate dat van minerale olie (Schering
11E olie) op de virusverspreiding. Daarentegen was de toepassing van Albolineum
AK onvoldoende effectief. Het standaard-produkt Albolineum had een duidelijk
beperkend effect. De virusverspreiding werd zeer effectief tegengegaan door
het gebruik van Orchan 263, maar dit ging gepaard met een aanzienlijke op
brengstderving.
De opbrengstverschillen kunnen in geringe mate beïnvloed zijn door de gevolgen
van wateroverlast.
WEEFSELKWEEK
VAN BOLGEWASSEN MET HET OOG OP DE PRODUKTIE VAN VIRUSVRIJ
MATERIAAL EN SNELLE VERMEERDERING (project 59)

Onderzoekers: Drs. J. van Aartrijk en mw. G. Blom-Barnhoorn
Allium giganteum
Pogingen om meristemen, adventief gevormd op stukjes (jonge) stengel die op
voedingsbodems met een lage auxine-concentratie waren geplaatst (Jaarverslag
L.B.O. 1979), na isolatie te laten uitgroeien tot volwaardige plantjes mis
lukten: er vond,geen groei plaats. In een experiment met het doel meristeemgroei beter te laten verlopen, worden meristemen op voedingsbodems met ver
schillende auxine-concentraties en bij diverse kweektemperaturen gexncubeerd.
Gladiool
Meristemen, gesneden uit al of niet voorgekiemde kralen van cv. Peter Pears
groeiden goed bij een temperatuur van 20 C op bodems zonder auxine of met een
lage concentratie daarvan. Hoge concentraties van deze groeistof veroorzaak
ten vorming van callus waaruit geen normaal ogende plantjes ontstonden. Toe
diening van geringe hoeveelheden NAA aan het voedingsmedium bevorderde zowel
de blad- en wortel- als de kraalgroei vergeleken met die van de controle zon
der groeistof. De indruk werd verkregen dat meristemen van voorgekiemde kralen
minder exogene auxine behoeven dan die van niet-voorgekiemde kralen. In een
poging virusvrije planten van cv. Peter Pears te verkrijgen werd een groot
aantal meristemen van niet-voorgekiemde kralen geënt op de voedingsbodem met
0,02 mg/1 van het auxine NAA.

Uitgaande van okselknoppen van gladioleknollen en/of van hoofdvegetatiepunten
van kralen is het mogelijk gebleken nieuwvorming van planten te bewerkstelli
gen. De aan het voedingsmedium toegediende cytokininen en/of auxinen spelen
bij dit proces een belangrijke rol. De aanwezigheid van auxine (NAA) leidt
tot het uitlopen van de okselknop, bevordert wortel-, blad- en kraalgroei
en onderdrukt nieuwvorming van planten. De aanwezigheid van cytokininen
(BAP) onderdrukt strekkingsgroei, wortelvorming en kraalgroei en stimuleert
de nieuwvorming van planten. Te hoge concentraties van deze stof veroorzaken
omvangrijke zwellingen aan de basis van de geënte okselknoppen waaruit eerst
na zeer lange tijd enige nieuwvorming optreedt. Overzetting van plantjes die op
cytokininebevattende bodems waren geïnduceerd, naar auxine-bevattende bodems
leidt tot strekkingsgroei en kraalgroei van die plantjes.
In het onderzoek zijn tot dusverre de cvs Peter Pears, Di Paola en Impromptu
gebruikt.
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Hyacint
Meristemen van cv. Rosalie, verkregen via adventieve vorming op bolrok-explantaten, groeien bij een temperatuur van 15 C veel sneller dan bij een tempera
tuur van 20 C. Ook de auxine-concentratie van het voedingsmedium (IBA) speelt
een rol. Tussen beide factoren lijkt een interactie te bestaan. Teneinde virus
vrije planten van cv. Rosalie te krijgen werd een groot aantal meristemen geincubeerd bij 15 C op bodems met 1,0 mg/1 IBA en diverse concentraties 'Virazole'.
In het vorige jaarverslag (1979) is vermeld dat in-vitro-vermeerdering van
cv. Rosalie, gebaseerd op herhaalde adventieve plantvorming op blad- en bolrokexplantaten, mogelijk was. Soortgelijk onderzoek werd in 1980 verricht aan de
cvs Jan Bos, Marconi en een verloping van Anna Marie. Grote verschillen
tussen de cultivars werden vastgesteld, zowel wat het aantal op rokken van
uitgangsbollen gevormde plantjes als wat de groei van die plantjes betreft.
Ook de gevoeligheid van deze cultivars voor exogene auxine bleek zeer verschil
lend te zijn.
Een experiment werd begonnen dat tot doel heeft na te gaan of het heetstoken
van (kleine, in vitro verkregen) steriele bolletjes van cv. L'Innocence bescha
diging kan veroorzaken.
Iris
De reeds eerder beschreven slechte en trage regeneratie uit bolrok-explantaten
van bollen van cv. Prof. Blaauw die gedurende korte tijd bij 30°C waren bewaard,
werd bevestigd.
Een ontsmetting van het bolweefsel in een 1% NaOCl-oplossing die korter duurt
dan ca. 10 minuten, leidt tot onvoldoende uitschakeling van op dat weefsel aan
wezige micro-organismen en dus tot hoge uitvalspercentages. Een langer durende
ontsmetting had geen waarneembaar nadelig effect op de regeneratie, mits de
met het ontsmettingsmiddel in aanraking geweest zijnde wondoppervlakken nadien
werden bijgesneden. Het nalaten daarvan leidde tot het volstrekt achterwege
blijven van iedere vorm van regeneratie.
Toevoeging van auxine aan het voedingsmedium (NAA) leidde bij explantaten van
ca. 6 maanden bij 30°C bewaarde bollen tot meer wortel-en callusgroei en, met
name bij hoge concentraties, tot minder plantjes.
Bij een temperatuur van 25 C(in het donker) wordt regeneratie op bolrokexplantaten volledig geremd. Bij 15°C en 20°C is regeneratie wel mogelijk, zowel op
explantaten van de buitenste rokken als op 'dubbelschub1-explantaten uit het
centrum van de bol.
Het temperatuureffect op de regeneratie lijkt te interageren met de exogene
auxine-concentratie.
De herkomst van de diverse explantaten uit de bol beïnvloedt de regeneratie
vanuit die explantaten, zowel wat het aantal plantjes als het gewicht ervan
betreft. Met name de groei van de tot ontwikkeling komende plantjes was beter
op 'vlezige' explantaten. Incubatie van de explantaten in het donker (20 C)
geeft gunstiger resultaten dan in het licht (zowel wat aantal als groei be
treft). Deze lichtinvloed is voornamelijk van belang gedurende de eerste paar
weken van de cultuurperiode. Adventieve plantvorming vanuit in vitro verkre
gen, kleine plantjes verloopt (nog) moeizaam.
De groei in de grond van bolletjes die via weefselkweek verkregen zijn was
bevredigend, mits aan de rustbehoefte van die bolletjes was voldaan.
Lelie
Eerste toetsingen (ELISA) van de uit meristeemcultuur verkregen planten van
Lilium lonqiflorum Arai nr. 5 (Jaarverslag 1979) wezen uit dat planten die
gegroeid waren op bodems die 'Virazole' bevatten, een grotere kans hebben
vrij te zijn van LSV.
Zoals werd verwacht, bleek de immunodiffusiedruppeltoets minder gevoelig te
zijn dan ELISA. In een aantal van de planten werd m.b.v. het electronenmicroscoop een draadvormig virus aangetroffen. Het kon worden vastgesteld dat
het hier geen LSV of TBV betreft.
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In het vorige jaarverslag werd vermeld dat het verwondingseffect afhankelijk was
van de exogene auxine-concentratie en gelijkenis vertoonde met het effect van
toegediend TIBA. Een experiment waarin de factoren temperatuur, verwonding en
auxine (NAA)-concentratie waren opgenomen, wees uit dat deze factoren met elkaar
interageren in het proces van adventieve spruitvorming. Metingen wezen uit dat
gedurende de eerste weken van de cultuurperiode door het weefsel ethyleen
wordt gevormd. Exogeen ethyleen en remmers van de ethyleensynthese beïnvloedden
de regeneratie.
Van het moederweefsel geïsoleerde plantjes kunnen gedurende lange tijd (ca.
6 maanden) zonder schade bij 0°C worden bewaard en vervolgens opgeplant. Indien
de adventief gevormde plantjes op het oorspronkelijke moederweefsel bij lage
temperatuur (0-2°C) worden bewaard, kan na verloop van tijd schade optreden
gelijkend op natrot. In dit rotte weefsel kunnen bacteriën van het geslacht
Erwinia worden aangetroffen. Gebleken is dat de frequentie waarmee en het tijd
stip waarop de schadebeelden worden aangetroffen, verschillen per cultivar en
(o.a.) afhankelijk zijn van de auxine-concentratie van het voedingsmedium waarop
het betreffende weefsel werd geïncubeerd. Experimenten werden gestart met het
doel deze problemen op te lossen. Geen van de planten, die verkregen werden via
weefselkweek uitgaande van matig woekerzieke bollen (Corynebacterlum fascians,
jaarverslag 1979) vertoonde symptomen. Dit onderzoek wordt voortgezet.
Ornithogalum thyrsoides
Van de in het totaal 198, van meristemen verkregen planten (Jaarverslag 1979)
bleken na toetsing (visueel en met de electronenmicroscoop) slechts 3 planten
vrij te zijn van Ornithogalum-mozaiekvirus. Deze planten zullen in 1981 wederom
worden getoetst.

Tulp
In navolging van Engels onderzoek (Wright, N.A. and P.G. Alderson, 1980 Acta Horticulturae 109: 263-270) werd regeneratie geïnduceerd op explantaten
van (jonge) stengels van cv. Lustige Witwe. Met name de snelheid van regeneratie
bleek afhankelijk van de positie die het explantaat in de stengel had. De groei
van de nieuw-gevormde individuen behoeft verbetering.

SEROLOGISCH ONDERZOEK

SEROLOGISCHE DIAGNOSTIEK EN ANTISERUM-PRODUKTIE TEN BEHOEVE VAN DE BESTRIJDING
VAN VIRUSZIEKTEN IN LAND-EN TUINBOUWGEWASSEN (project 81)

Onderzoekers: Ir. D.H.M. van Slogteren, mw. M.H. Bunt en Mw. M. Lemmers
1. Verstrekking van diagnostische

antisera aan binnen- en buitenland

Voor serologische toetsingen bij de selectie van virus~vrij plantenmateriaal,
met name van lelie en freesia, werd aan de Plantenziektenkundige Dienst, aan
3 sierteeltbedrijven en aan 2 onderwijsinstellingen te zamen, 185 ml antiserum
verstrekt, waarmee ca. 27.500 planten konden worden getoetst. Voor toetsing van
lelies op symptoomloos lelievirus met de zogenaamde ELISA-methode, werden aan
de Bloembollenkeuringsdienst 10 ml geconcentreerde gammaglobulineoplossing en
10 ml conjugaat geleverd voor het maken van ca. 20 liter gebruiksoplossingen.
Hiermee konden ruim 14.000 mengmonsters van 3 blaadjes, dat wil zeggen ruim
42.000 planten worden getoetst.
Voor het uitvoeren van serologische toetsingen op de aardappelvirussen X, S,
M en Y, noodzakelijk voor selectie en certificatie van aardappelpootgoed,
ontvingen de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Landbouwzaden en Aard
appelpootgoed (NAK), het Rijksinstituut voor Rassenonderzoek (RIVRO) en drie
coöperatieve veredelingsbedrijven in Nederland een totale hoeveelheid van
16.100 ml antiserum waarmee ca. 2.416.000 toetsingen konden worden verricht.
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Aan wetenschappelijke instellingen in het buitenland werden voor toetsingen op
aardappelvirussen 3.552 ml antiserum geleverd, welke hoeveelheid toereikend
was voor ca. 532.500 toetsingen.
2. Serologische virus-toetsingen voor het selecteren en/of certificeren van
materiaal dat via weefselkweek verkregen werd
Van de byacintecultivars Queen of the Pinks, King of the Blues, Nobel en Marconi
werden in totaal 1.254 planten serologisch op afwezigheid van hyacintemozaïekvirus gecontroleerd. Het geselecteerde virusvrije materiaal wordt voor een deel
uitgegeven aan hiervoor in aanmerking komende bedrijven, terwijl het overige
gedeelte wordt gebruikt voor het onderzoek op het LBO (project 94).
Door de Bloembollenkeuringsdienst werden met behulp van de ELlSA-methode
14.083 mengmonsters van elk 3 blaadjes, dus in het totaal 42.249 lelieplanten
serologisch op symptoomloos lelievirus onderzocht. Dit onderzoek betrof onder
andere 197 partijen welke voor een certificaat werden getoetst; daarvan ont
vingen 127 een S- en 70 een EE-certificaat.
3. Produktie van diagnostische antisera
Omdat de voorraad antiserum tegen aardappel M-virus nagenoeg geheel verbruikt
was, werden in 1980 nieuwe hoeveelheden bereid. Als uitgangsmateriaal voor
viruszuivering werd geïnfecteerd gevriesdroogd blad van de aardappelcultivar
'Up to Date' gebruikt dat gedurende 11 jaar was bewaard. Gezuiverd werd vol
gens 2 methoden: de zogenaamde LSV-methode ontwikkeld door Derks en mevr.

Vink-Van den Abeele voor het zuiveren van symptoomloos lelievirus en de methode
van mevrouw Tan van het IPO te Wageningen.
Vier konijnen werden ingespoten met een viruspreparaat dat volgens methode a
was gezuiverd en 2 konijnen met volgens methode b gezuiverd virus. In de a-serie
werd na 9 bloedafnames 175 ml en in de b-serie na 7 bloedafnames 55 ml M-antiserum verkregen, in totaal dus 230 ml.
De titers van de antisera van beide series waren ongeveer gelijk: zij lagen
tussen 1:640 en 1:1280.
Voor de identificatie van bacteriën die plantenziekten verwekken, werden 2 ko
nijnen ingespoten met suspensies van Corynebacterium oortii, welke bij tulp
'geelpok' veroorzaakt, en 2 konijnen met suspensies van Pseudomonas marginata.
De konijnen werden eerst subcutaan ingespoten met een bacterie-emulsie in adjuvantolie volgens Freund en kregen na 6 weken een serie intraveneuze injecties
in doseringen oplopend van 0,3 tot 1,5 cc. Bij verbloeding werd vervolgens tegen
C. oortii 90 ml en tegen Ps. marginata 100 ml antiserum verkregen. Pogingen om
antiserum te verkrijgen tegen Corynebacterium fascians, en wel tegen een stam
u^t Listris en een stam uit lelie, zijn totdusverre mislukt, omdat de bacterie
suspensies voor konijnen zeer giftig bleken te zijn. Terwijl uit voorzorg in
gespoten muizen een relatief hogere dosis overleefden, gingen de ingespoten
konijnen dood. Ook elders zijn dergelijke ervaringen opgedaan.
4. Vergelijking van de gevoeligheid van de immunodiffusiedruppeltoets (IDD-toets)
met die van ELISA in parallelle toetsingen met primair en secundair met
symptoomloos lelievirus geïnfecteerd leliemateriaal
In september 1979 waren lelieplanten met behulp van bladluizen met symptoomloos
lelievirus geïnoculeerd. Bij het toetsen in januari 1980 van bladeren van dit
materiaal was het aantal positief reagerende planten met beide methoden even
groot, namelijk 8 van de 40. Bij toetsing - 2 maanden na het rooien - van de
bollen van op 9-11-1979, 30-11-1979 of 21-12-1979 geïnoculeerde planten, waren
de met de IDD-toets positief bevonden aantallen respectievelijk 16 van de 40,
10 van de 40 en 3 van de 30 en die met ELISA respectievelijk 20 van de 40, 18
van de 40 en 11 van de 30. De grotere gevoeligheid van ELISA komt dus bij de
2 groepen van de laatste inoculatie-data het duidelijkst tot uiting. Wanneer in
een leliebol met ELISA wel maar met de IDD-toets geen virus werd aangetoond,
lag de adsorptie-waarde in ELISA meestal beneden 1,3.
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In een vergelijkende proef met secundair geïnfecteerde lelieplanten uit een
volledig geïnfecteerde partij werden in 1980 alle planten met beide methoden
getoetst op 25/3, 1/4, 8/4, 15/4, 22/4 en 29/4. Hierbij bleek dat met ELISA
reeds ca. 4 weken na opkomst in alle planten het virus kon worden aangetoond
en met de andere methode pas na ca. 7 weken.
5. Beproeven en uitwerken van nieuwe serologische toetsmethoden ('ELISA')
Dr. J.C.M. Beijersbergen en mw. C.Th.C. van der Hulst
Dit jaar is de ELISA-methode verder uitgewerkt en in principe geschikt gemaakt
voor toetsing van leliebollen in de praktijk op aanwezigheid van zowel leliesymptoomloos virus (LSV) als gebroken tulpevirus (TBV).
Bij het onderzoek heeft dit jaar de vraag centraal gestaan hoe snel is gemeristeemd of door weefselkweek vermeerderd materiaal, LSV betrouwbaar kan worden
aangetoond.
Met de eerder ontwikkelde methode (zie het Jaarverslag 1979) werden de buiten
ste schubben van bollen van partijen lelies, die met behulp van weefselkweek
snel waren opgebouwd, op aanwezigheid van LSV onderzocht. Deze partijen waren
verder minstens één jaar luisvrij in een kas geteeld. Partijen uit de praktijk
werden op dezelfde wijze onderzocht. Een aantal bollen hiervan werd eveneens
in een luisvrije kas opgeplant; rond de bloei werd het blad van de op nummer
staande planten stuk voor stuk met behulp van ELISA op LSV getoetst. Na het
afsterven werden de bollen gerooid, vervolgens werden de buitenste bolschubben met ELISA op LSV getoetst.

Bij vrijwel alle partijen was er een perfecte overeenkomst tussen de resultaten
van de drie toetsingen: de bollen die bij de eerste boltoetsing LSV-vrij waren
bevonden, bleken ook in de daaropvolgende generatie LSV-vrij te zijn; van de
met LSV geïnfecteerde bollen bleek ook de volgende generatie het virus te be
vatten.
Op grond van deze resultaten moet worden aangenomen dat in alle partijen veel
secundair geïnfecteerde planten voorkwamen. Slechts drie van de partijen die
via weefselkweek snel vermeerderd waren, bleken ook werkelijk geen LSV te
bevatten. Het aantal geïnfecteerde bollen in de monsters van deze partijen
varieerde van 1 tot 30 (van de 40 stuks). Opgemerkt moet worden dat de meeste
van deze partijen reeds door de Bloembollenkeuringsdienst als verdacht waren
aangemerkt.
Uit deze serie proeven werd geconcludeerd dat met ELISA waarschijnlijk reeds
na één jaar kasteelt het via weefselkweek gemeristeemde of snel vermeerderde
materiaal betrouwbaar op aanwezigheid van LSV kan worden getoetst met ELISA.
In samenwerking met drs. Van Aartrijk (project 59) werd gevonden dat LSV, in
dien aanwezig, in de meeste gevallen reeds in de zeer kleine blaadjes van
plantjes die in de reageerbuis vanuit meristemen groeien, kan worden aangetoont met ELISA. In deze proef werd gebruik gemaakt van L. longiflorum, rv.
Arai nr. 5.
Dit jaar is het tevens gelukt de ELISA-methode geschikt te maken voor het aan
tonen van gebroken tulpevirus (TBV) in leliebollen, zelfs in cultivars van het
type L. longxflorum. In tegenstelling tot datgene wat bij tulpen gevonden is
(drs. Van Schadewijk) bleek het voor de toetsing van lelies wel noodzakelijk
om hemicellulase aan de extractiebuffer toe te voegen teneinde het TBV in het
bolweefsel-extract betrouwbaar aantoonbaar te maken.
Het door Van Schadewijk en Eggink geopperde idee dat wellicht van het TBV twee
verschillende serotypen in tulpen voorkomen, blijkt ook voor TBV in lelies
een waardevol uitgangspunt te zijn.
Op grond van een serie proeven lijken inderdaad twee serotypen in de tulp voor
te komen, zij het in verschillende verhoudingen in de verschillende cultivars.
In lelies, speciaal in de bollen)lijkt één van de typen sterk te overheersen.
Een eerste aanzet is gegeven tot de toetsing van grote leliebollen (zift 16/-)
op aanwezigheid van LSV en TBV. Dit naar aanleiding van de vraag uit de praktijk
of bollen, bedoeld voor schubben, vooraf op aanwezigheid van deze virussen kun-
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nen worden getoetst. De eerste proeven, uitgevoerd met bollen van handelspartijen,
hebben hoopgevende resultaten gegeven.
Veel aandacht is besteed aan technische problemen samenhangend met de practische
uitvoering van de ELISA-methode. Het bleek helaas niet mogelijk reeds gebruikte
schalen zodanig te reinigen dat zij meer dan één keer kunnen worden gebruikt.
Tijdens het malen van het weefsel bleek de molariteit van de extractiebuffer al
tijd zo hoog te moeten zijn dat de pH van het uiteindelijke extract boven ca.
6 komt te liggen.
De extracten behandeld met hemicellulase bleken niet langdurig (24 uur of langer)
bij kamertemperatuur te kunnen worden bewaard; vooral TBV wordt snel niet meer
aantoonbaar.
De methode om conjugaten te produceren werd aanzienlijk verbeterd. Een reeds
oude voorraad antiserum tegen aardappel X-virus werd zeer geschikt bevonden
voor toepassing bij de ELISA-methode; dit was helaas niet het geval met anti
serum bereid tegen bonenscherpvirus (BYMV).
6. Toepassing van de ELISA-methode voor het aantonen van virus in bolgewassen
(Drs. A.R. van Schadewijk en mw. J. Eggink, beiden gestationeerd door de
Bloembollenkeuringsdienst)
De vorig jaar door Ir. Derks vervaardigde antisera tegen tulpemozaïekvirus (TBV)
konden dit jaar benut worden voor het toetsen van bladmateriaal van tulpen. Naar
hun serologische karakteristiek waren de anti-sera tegen TBV in twee typen te
onderscheiden. Omdat bij de antiserumproduktie van twee virussuspensies uit
verschillend uitgangsmateriaal gebruik was gemaakt,rees de vraag of bij TBV
van verschillende serotypen sprake kon zijn. Om na te gaan of dit bij massa
toetsing problemen op kon leveren, werd daarom een groot aantal partijen in
de praktijk getoetst.
De mogelijkheid hiertoe werd ons geboden door de Plantenziektenkundige Dienst
(P.D.), welke in Lisse een groot aantal tulpemonsters (_+ 50 bollen per mon
ster) had opgeplant, waaronder ook vrij veel TBV-besmet materiaal aanwezig was.
De visuele beoordeling door de PD op aanwezigheid van TBV en de serologische
beoordeling met behulp van ELISA van 40 partijen bleken voor 85% met elkaar
overeen te stemmen. Ook de PD in Wageningen paste dit jaar met deze antisera
ELISA toe op grote aantallen bladmonsters van tulpen, waarbij een volledige
overeenkomst werd gevonden tussen de resultaten met ELISA en die met electronenmicroscopie (Ing. van Katwijk).
De beide typen antiserum gaven bij onze proeven in de meeste gevallen overeen
komstige resultaten, maar de reactiesterkte was dan verschillend. Bij materiaal
van lelies waren de verschillen opmerkelijk (zie verslag van Beijersbergen en
Van der Hulst).
De ELISA-waarden bij bladmateriaal van tulpen waren opvallend hoog; hoewel de
infectiedruk op deze velden aanzienlijk was, werden weinig lagere ELISA-waarden
gevonden die op primaire infectie zouden hebben gewezen.
In droog bewaarde bollen afkomstig van als gezond aangemerkte planten, werd
echter met ELISA vaak TBV aangetroffen. Infecties met TBV langs mechanische
weg op bladmateriaal van vijf verschillende cultivars waren vrijwel altijd
in de bollen aantoonbaar, sommige zelfs reeds na drie weken.
Omdat bij een boltoets de situatie aan het eind van een groeiseizoen wordt
bepaald en ook de meeste (hopelijk alle) primaire infecties, lijkt een bol
toets beter geschikt voor gebruik bij certificering dan een bladtoets. TBV
blijkt vrij homogeen verdeeld in een geïnfecteerde tulpebol voor te komen. Bij
keuringen kan daarom worden volstaan met het toetsen van een deel van de bui
tenste bolrok, waardoor de bollen nog bruikbaar blijven.
Tegenover de gunstige aspecten van een boltoets staan enkele nadelen, zoals
een lage virusconcentratie in de bol en storende effecten van bestanddelen
van het bolweefsel op het verloop van de toets. De lage virusconcentratie
blijkt uit lage ELISA-extinctiewaarden, terwijl het storende effect van het
bolmateriaal te zien is aan hoge 'achtergrond-waarden'.
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Het bleek noddzakelijk om de ELISA-methode, zoals die door Clark en Adams werd
beschreven, te modificeren en aan te passen aan tulpemateriaal- Zo bleek voor
het verhogen van de ELISA-uitslagen bij ziek materiaal een hogere molariteit
van de buffer noodzakelijk, en eveneens een verhoging van de concentratie Tween,
terwijl andere tot dan toe gebruikelijke componenten uit het bolextract konden
worden weggelaten. Toevoeging van de enzymen cellulase en hemicellulase, zoals
eerder door Beijersbergen en Van der Hulst bij lelies werd toegepast, leverde
ook bij de tulp gunstige resultaten op. Veranderingen in incubatieduur en incu
batietemperatuur van bolsap en conjugaat resulteerden in zowel hogere extinctie
waarden als lagere 1 achtergrondwaarden'. De belangrijkste verbetering bleek
het toevoegen van normaal-paardeserum aan het conjugaat. De storende hoge 'ach
tergrondwaarden' die tot nu toe bij materiaal van tulpenbollen optraden aan het
begin en aan het einde van de bewaarperiode, konden hiermee bijna volledig wor
den onderdrukt. De werking berust waarschijnlijk op het verhinderen van aspeci
fieke aanhechting van het conjugaat aan stoffen afkomstig uit bolmateriaal. Een
prettige bijkomstigheid is, dat op deze wijze tevens het zogenaamde randeffect
van de ELISA-platen, waar veel onderzoekers over klagen, wordt voorkomen.
Electronenmicroscopie is een goede methode om resultaten die van bladmateriaal
met ELISA zijn verkregen te controleren. Voor bolmateriaal is deze methode minder
geschikt, omdat het beeld kan worden vertroebeld door de aanwezigheid van bolbestanddelen en ook omdat kleuring moeilijk is. Immuno-electronenmicroscopie,
(die dit jaar werd toegepast), heeft deze nadelen niet. De preparaten kunnen
gewassen worden en er ontstaat een helder beeld met een groot aantal virusdeel
tjes. Deze methode, die gevoeliger, maar wél tijdrovender is dan ELISA, is
zeer geschikt voor het bepalen van de detectiegrenzen bij de ELISA-methode.
Dit jaar werden weer anti-sera tegen TBV vervaardigd met behulp van dezelfde
konijnen als het voorgaande jaar (Ir. Derks); de sera waren wederom van uitste
kende kwaliteit. Het bleek mogelijk de bereiding van conjugaat zo te verbeteren,
dat thans een 4 maal lagere concentratie voldoende is.
Ook werd dit jaar begonnen met het houden van kippen voor de produktie van anti
serum. Het doel hiervan is tweeledig: niet alleen om de mogelijkheid af te tasten
met kippen een snelle en eenvoudige produktie van antiserum te kunnen bewerk
stelligen met het oog op een naar verwacht wordt grote vraag in de toekomst, maar
ook om een tweede, niet van een konijn afkomstig, anti-serum tegen TBV te ver
krijgen voor het toepassen van de indirecte ELISA-methode. De dit jaar van
kippen verkregen anti-sera waren echter nog te zwak voor gebruik bij ELISA.
7. Toepassing van de ELISA-methode voor toetsing in de praktijk
Na een proef, waarin de Immunodiffusie-druppeltoets en de ELISA-methode voor het
aantonen van symptoomloos lelievirus in lelies met elkaar werden vergeleken en
welke in het voordeel van de ELISA-methode uitviel, is besloten bij de certifi
cering van leliepartijen in 1980 gebruik te maken van de ELISA-methode, zoals
die door Beijersbergen en Van der Hulst werd ontwikkeld.
Mw. T. Hollinger en mw. M. Lemmers toetsten ruim 14000 mengmonsters. De benodigde
tijd was gemiddeld 2,1 minuut per toetsing. De overschakeling op de ELISA-methode
leverde een tijdbesparing van 30% op.
Ook bedrijven werden in de gelegenheid gesteld leliemateriaal te laten onderzoeken
en te laten selecteren op aan- of afwezigheid van symptoomloos lelievirus. Het
ligt in de bedoeling om dit op korte termijn ook mogelijk te maken voor TBV in
lelies.
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NEMATOLOGISCH ONDERZOEK

STENGELAALTJES IN BOLGEWASSEN (project 6)
Onderzoekers: Ir. W.A. Windrich (gestationeerd vanuit I.P.O.),J. Faas en
mevr. J.J. van der Heijden
In het seizoen 1978-1979 werden twee veldproeven gedaan over de bestrijding van
stengelaaltjes in tulp met aldicarb en oxamyl en één veldproef over de bestrij
ding van stengelaaltjes in narcis met aldicarb. In alle drie proeven nam echter,
evenals in twee voorgaande jaren, bij stengelaaltg es in tulp, ook op onbehandel
de veldjes het percentage aangetaste bollen af: tot ongeveer een zesde bij
tulpen en tot ongeveer een derde bij narcis. Dit suggereert dat ook hier (even
als bij stengelaaltjes in rogge en uien) de instandhouding en verspreiding
afhankelijk zijn van daarvoor gunstige omstandigheden en jaren.
In beide proeven met tulpen werd, in tegenstelling met voorgaande jaren, vrij
wel geen nakomelingschap van oorspronkelijke zieke bollen geoogst. Het aantal
aangetaste bollen werd hierdoor verminderd van 48 op de onbehandelde veldjes
tot 20 op veldjes die op 29/12, 1978 en 27/4, 1979 behandeld waren met 0,6%
aldicarb/m2. Door het gewas tulpen op 27/4, 18/5 en 5/6, 1979 te bespuiten
met resp. 1,2, 2,4 en 2,4 ml/m2 24% oxamyl-oplossing werd het aantal aangetaste tulpe
bollen verminderd van 48 (cultivar Apeldoorn) en 51 (cultivar Orient Express)
op onbehandelde tot 7 en 37 op behandelde veldjes. Bij de narcissen verminderde
een behandeling met 0,6 g aldicarb op 21/9, 1978 het percentage aangetaste bol
len tot 7% van dat op onbehandelde veldjes. Door toevoeging van 0,8 g aldicarb/
op 7/5, 1979 werd dit 2%.
ZIEKTEN- EN ONKRUIDBESTRIJDING

CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING IN KNOL- EN BOLGEWASSEN (project 63)
Onderzoekers: M. de Rooy en A.Th.J. Koster
Metamitron
Het onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van metamitron bij tulpen en "^cissen
is dit jaar afgesloten. Met een dosering van 3 kg per ha op zandgrond die meer dan
1*2% humus bevat en 4 kg per ha op zavel en kleigronden werd een onkruidbestrijding
verkregen die gelijkwaardig aan of soms zelfs beter was dan die met de standaardbespuiting met chloridazon. Het gebruik van metamitron is vooral van toepassing
op percelen waar men problemen heeft met wikke. Schade aan tulpen en narcissen als
gevolg van het gebruik van dit middel is in de proeven niet gebleken.
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat metamitron (merknaam 'Goltix') in het
voorjaar van 1981 zal worden toegelaten voor toepassing in de praktijk bij tulpen
en narcissen.
Het onderzoek bij irissen zal nog één jaar worden voortgezet.
Bentazon
Met bentazon, een middel dat is ontwikkeld voor selectieve toepassing na opkomst,
is in de afgelopen 3 jaar onderzoek gedaan bij de gewassen tulp, hyacint, iris en
narcis. Klein, reeds boven de grond gekomen onkruid in het 2- tot 5-bladstadium
(géén gras) wordt door dit middel goed bestreden. Een dosering van 3 liter per
ha bleek voldoende te zijn.
In verband met schade is de toepassing in tulp, hyacint en iris te riskant. In
narcissen ontstond echter geen schade. In het voorjaar van 1981 is de officiële
toelating voor toepassing in narcissen te verwachten. Het beste spuittijdstip
valt in de periode na de bloei doch voor het 'strijken' van het gewas.
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De mogelijkheid na opkomst van de bolgewassen graanopslag te bestrijden wordt in
het voorjaar van 1981 een feit. Het onderzoek is bij een groot aantal bolgewassen
met positief resultaat afgesloten. Gebleken is, dat met een dosering van 1^ tot
2 kg alloxydim-Na (merknaam: 'Fervin') per ha, een goede bestrijding van graan
opslag kan worden verkregen. Het beste tijdstip van toepassing is het moment waar
op de graanopslagplantjes 2 echte blaadjes hebben; in het algemeen valt dat in
de periode van half maart tot half april. Bij de gewassen tulp, hyacint, iris,
narcis en gladiool is in proeven op grote schaal ervaring verkregen.
'Kiek' (akkerkers)
Het onderzoek naar de bestrijding van 'kiek' wordt onverminderd voortgezet. Het
speciaal voor dit wortelonkruid geformuleerde produkt bestaande uit 2,4D MCPA
(merknaam: Anti-Kiek), voldeed in de proeven redelijk goed, evenals het middel
mecoprop. Bovendien is met twee niet voor de bloembollenteelt toegelaten herbi
ciden een goede doding verkregen. Het uiteindelijke oordeel over het effect van
al deze middelen kan pas worden gegeven als de mate van hergroei in het volgende
jaar is vastgesteld.

Wikke
Ondanks het vele onderzoek dat aan de bestrijding van dit veel problemen gevende
onkruid wordt besteed, is de volledige oplossing nog niet in zicht. Wel worden
door dit onderzoek de mogelijkheden om het probleem binnen de perken te houden
groter. Door een juiste gewaskeuze op percelen met grote problemen en een juiste
keuze uit de voor dat gewas toegelaten herbiciden kan een behoorlijk effect wor
den verkregen. De komst van metamitron voor tulpen en narcissen en van bentazon
voor narcissen kan in dit opzicht ook daaraan bijdragen. Het onderzoek ter be
strijding van wikke wordt voortgezet.
Loofdoding
In de bloembollenteelt wordt slechts in beperkte mate gebruik gemaakt van de moge
lijkheden om het loof langs chemische weg te doden. In het verleden werd voor dit
doel het middel pentachloorfenol in olie gebruikt. In verband met het voorkomen van
het gif dioxine in dit middel is het vervangen door DNOC in olie. Dit heeft ech
ter weer andere bezwaren, met name voor de personen die ermee moeten werken. Om
deze reden is gezocht naar andere middelen voor loofdoding. Daarbij is het middel
broomfenoxim naar voren gekomen. Dit bleek in combinatie met minerale olie een
loofdodende werking te hebben die gelijk is aan de standaardbespuiting met DNOC.
Het onderzoek met dit middel wordt voortgezet.
CHEMISCHE BESTRIJDING VAN ZIEKTEN EN PLAGEN IN BOL- EN KNOLGEWASSEN (project 64)
Onderzoekers: M. de Rooy en A.Th.J. Koster
Bestrijaing van. Rhizoctonia
Evenals vorig jaar ontstond in veldproeven met tulpen ter bestrijding van Rhizoc
tonia tuliparum (kwadegrond) geen aantasting. Deze werd wel gevonden in een proef
in bakken waarbij bleek, dat het middel AA 3685 een redelijk goede en het middel
iprodion een iets minder goede werking had. Het middel dichloran had onvoldoende
effect.
Bij de proeven ter bestrijding van R. solani werd een opmerkelijk resultaat ver
kregen met het middel BasF 38906. Alle andere middelen in deze proef gaven geen
of onvoldoende bestrijding, met uitzondering van AA 3685. Bij een bolontsmetting
van ernstige door R. solani aangetaste tulpen bleek in het geheel geen aantasting
te ontstaan.
Kennelijk verliest de schimmel tijdens de bewaring van de bollen zijn vitaliteit.
Dit stemt overeen met reeds eerder opgedane ervaringen van mw. Doornik (project 82).
Het onderzoek naar middelen ter bestrijding van Rhizoctonia wordt voortgezet.
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Bestrijding van droogrot (Stromatinia gladioli)
In aansluiting op de ervaring dat methylbromide bij gladiolekralen goed bleek te
kunnen worden vervangen door een combinatie van dichloorpropeen + methylisothiocyanaat (Di-Trapex), zijn deze middelen ook beproefd bij gladiolepitten. Ook hier
bij bleek de genoemde combinatie goed te voldoen. De resultaten met een aantal
andere grondontsmettingsmiddelen (o.a. metam-natrium en methylisothiocyanaat)
waren' slecht. Afdekken van de grond met vloeibare mest bleek een bedekking met
plastic niet te kunnen vervangen.
Wortelrot-bestrijding (Pythium ultimum)
Het onderzoek met de middelen furalaxyl en metalaxyl bij de teelt te velde van
krokus en iris is afgerond. Door de daartoe bevoegde instantie is echter geen
toelating verleend, omdat bepaalde gegevens over het gedrag van de actieve stof
en de daaruit ontstane metabolieten nog ontbreken.
De fabrieksmatige combinatie van dichloorpropeen + etridiazol (AArocint-Nieuw)
bleek bij krokus niet, maar bij iris wel goed te voldoen. Onlangs is voor het
gebruik bij irissen een toelating gegeven. De fabrieksmatige combinatie van
dichloorpropeen + methylisothiocyanaat gaf bij krokussen een betere bestrijding
dan bij irissen.
Na vijf jaar is nog steeds geen toename van de aantasting door Pythium gevonden
in een besmet perceel waar jaarlijks diverse middelen worden gebruikt die het
wortelrot naar men vermoedt in de hand zouden werken.
Verwelkingsziekte in Liatris (Verticillium)
De proeven die genomen zijn om eventuele overdracht van de ziekte via het zaad
aan te tonen, hebben geen duidelijk resultaat gehad. De knollen die gerooid wer
den van planten uit zaad van zieke en gezonde moederplanten bleken alle gezond
te zijn. De knollen zijn opnieuw opgeplant.
Ook wordt onderzocht, of de bacterie Erwinia chrysanthemi een verwelkingsziekte
in Liatris kan veroorzaken.
Bolontsmetting bij de broei van tulpen
Het onderzoek naar de mogelijkheden tulpen voor de broei te ontsmetten in een
combinatie van middelen ter bestrijding van een aantal ziekten had succes en
is nagenoeg afgerond. Niet alle middelen, die tot de combinatie behoren,
zijn echter reeds voor gebruik toegelaten.
Ook dient nog nader beraad plaats te vinden over de vraag of een ontsmetting in
deze combinatie van middelen onder alle omstandigheden gewenst is. Het is niet
ondenkbaar, dat bepaalde landen de invoer van op deze wijze ontsmette bollen
zullen kunnen verbieden.
In verband met de problemen rond het lozen van restanten van dompelvloeistoffen
is begonnen met onderzoek naar het effect van andere ontsmettingsmethoden bij
leverbare bollen. Uit de eerste proeven bleek dat de bestrijding van Fusarium
in 5 C-tulpen met de 'schuimmethode' even goed is als met dompelen.
Grondontsmetting bij de broei
Op grond van uitgebreid onderzoek is in het afgelopen jaar het middel metalaxyl
(Ridomil) toegelaten voor de bestrijding van Pythium-wortelrot bij de broei van
tulpen. Dit middel blijkt in geringe hoeveelheden zeer effectief te zijn. Indien
men zich niet nauwkeurig houdt aan de geadviseerde doseringen, is de kans op het
ontstaan van beschadigingen van het gewas (witte bladpunten) groot.
Momenteel vindt onderzoek plaats naar eventuele risico's ten aanzien van fytotoxiciteit bij gewassen die na de met metalaxyl behandelde tulpen worden geteeld.
De indruk bestaat, dat met name een nateelt van komkommers in dit verband erg
riskant is.
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Bij een groot aantal andere gewassen werden geen fytotoxische effecten geconsta
teerd. Veel onderzoek wordt ook verricht om na te gaan hoe eventuele risico's
voor het ontstaan van resistentie tegen metalaxyl kunnen worden voorkomen of
beperkt.
Aangezien het middel methylbromide onder zware druk verkeert, is er onderzoek
begonnen naar de effecten van andere middelen, die zouden kunnen worden ge
bruikt bij de bestrijding van wortelrot. Uit een eerste onderzoek met tulpen
bleek het middel metam-natrium perspectief te bieden, mits het werd ondergespit
en de grond daarna werd afgedekt met plastic. Dezelfde stof werkte onvoldoende,
indien het werd geïnjecteerd en de grond daarna werd afgedekt.
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AFDELING TEELTKUNDE
INLEIDING (G.A. Kamerbeek)
Waar de projectverslagen de belangrijkste resultaten verwoorden, zal in deze
inleiding worden volstaan met aan te geven welke zaken uit beleidsoverweging
de nadruk krijgen.
Bij lezing van de projectverslagen zal het opvallen dat een aanzienlijk deel
van de proeven betrekking heeft op toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen.
Over de thematiek van vervanging van te zeer milieuvervuilende toepassingswijsen en het terugdringen van de mate waarin middelen worden gebruikt is gerap
porteerd in de verslaglegging van de afdeling fytopathologie en van de afdeling
mechanisatie en rationalisatie. Desondanks is een belangrijke bijdrage van de
gewasspecialisten van de afdeling teeltkunde voor de praktische toepassing
onontbeerlijk.
Verder wordt erop gewezen dat meer aandacht is gegeven aan bijgoedgewassen wel
ke (nog) niet op grotere schaal in gebruik zijn, dit in het kader van 'verbre
ding en vernieuwing van produkten'. Wel zou daarvoor meer mankracht moeten
worden ingezet. Er wordt naar een organisatorische oplossing gestreefd dit in
de naaste toekomst te realiseren.
De aandacht voor energiebesparing is in het verslagjaar toegenomen. Zo geeft
bijvoorbeeld het positieve resultaat met de rookgasbehandeling van irisbollen
(project 88) de mogelijkheid tot een aanzienlijke energiebesparing, immers de
kasperiode kan hierdoor in niet belangrijke mate worden verkort. De meeste
voor de desbetreffende proeven benodigde technische voorzieningen kunnen echter
eerst in 1981 en 1982 worden gerealiseerd. Daarna kan deze problematiek de aan
dacht krijgen die vereist is. In feite betekent dit thans een zekere verschui
ving in de onderzoekaandacht.
Het gebruikswaardeonderzoek van de medewerker die vanuit het R.I.V.R.O. bij
het L.B.O. is gestationeerd, betreft voornamelijk lelies en tulpen (project 97).
Een aantal cultivars werd getoetst op diverse eigenschappen. Wat dit betreft
kregen bij de lelies de lichtbehoefte in de winterperiode een belangrijk accent
en bij de tulp de eigenschappen voor de vroege bloei zowel voor de teelt op kis
ten als voor de teelt in de grond van de kas. Ook de houdbaarheidskwaliteit
kreeg ruime aandacht.
Wat het in het vorige jaarverslag genoemde 'analytische' onderzoek betreft
(onderzoek aan gewasbestanden vanuit een bepaald vakgebied) kan het volgende
worden opgemerkt. Tot nu toe werd bij de ontwikkeling van een groei-simulatiemodel van de tulp (project 85) de fase van planten tot opkomst bekeken. In het
afgelopen seizoen is een begin gemaakt met de bestudering van de invloed van
parameters in de ontwikkelingsfase na opkomst. Teneinde in het model de foto
synthese-eenheden te kunnen invullen, is de relatie nagegaan tussen het speci
fieke bladoppervlak en het specifieke bladgewicht. Ook de verdeling van de droge
stof over de ontwikkelde organen (zoals blad, bloem en klisters) is op verschil
lende tijdstippen vastgesteld als referentie voor het model. Het is de bedoe
ling dat de invloed van relevante parameters op de droge stofproduktie en de
verdeling daarvan middels het model kan worden nagegaan.
Een ander deel van het 'analytisch' onderzoek heeft betrekking op de invloed van
de waterhuishouding in de bodem op de ontwikkeling en de drogestof- en bolproduktie van bloembolgewassen (project 52). Ten aanzien van de wijze waarop en de
mate waarin deze factor de groei beïnvloedt kan men in de gewasontwikkeling drie
fasen onderscheiden, namelijk de fase waarin de bladeren zich ontwikkelen (strekkingsgroei), de fase waarin de fotosynthese-activiteit overheerst (drogestofproduktie) en de periode gedurende welke het blad blijft functioneren (vroege
of late afsterving). De invloed van de vochtspanning is nagegaan in proeven
onder veldomstandigheden. De uitslag van enkele experimenten (zie projectverslag 52) is niet slechts van belang voor de kennis en advisering over de water
huishouding bij de teelt te velde, maar vormt tevens een zeer wenselijke bijdrage
voor de opbouw van groeisimulatiemodellen van de tulp waaronder dat van project
85.
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Het Landelijke Praktijkonderzoek Bloembollen en Bolbloemen (LPB) wordt gerekend
tot het "synthetisch' onderzoek (gewasgericht teeltkundig onderzoek; projecten 34,
68, 69, 75, 83, 93 en 94). De verslaggeving is te vinden in de verschillende
gewasverslagen. De werkzaamheden die met het LPB samenhangen, vragen veel tijd;
zo ook het daarvoor noodzakelijk overleg met de bestaande gewasadviescommissies
(GAC's). Er is sprake van overbelasting van het afdelingshoofd nu de assistentie
van een coördinerende teeltkundige ingenieur is weggevallen. De procedure bij de
totstandkoming van de gewasverslagen kon op onderdelen worden verbeterd, maar de
snelheidsgrens is wel bereikt. De oplage per gewasverslag was gemiddeld 990 exem
plaren. Het aantal begunstigers liep met 6% terug tot 1787.
Er werd een enquête gehouden naar de functie van de gewasverslagen. Hiertoe werden
200 van de begunstigers bezocht. Er was een verband tussen het belangrijkste gewas
op het bedrijf en het door de geënquêteerde bestelde gewasverslag. Het merendeel
(96%) was tevreden over de indeling van de proefverslagen. De aan het gewasverslag
toegevoegde overdrukken van verschenen artikelen ondervond men als zinvol (75%).
Enige moeite had men met het lezen van de tabellen. Met het stijgen van de
leeftijd was men meer geneigd de proefverslagen te raadplegen en te lezen. De
meeste ondervraagden pasten de resultaten soms toe (71%). Kennelijk leest men om
toe te passen. Meestal vond de lezer de voor hem belangrijkste problemen in het
verslag in voldoende mate terug (76%). Naarmate men meer bloembollen teelde vond
men het onderzoek minder practisch gericht. Velen van de ondervraagden (75%) hadden
een positieve waardering voor de verslagen, maar wilden de gewasverslagen liefst
eerder ontvangen dan nu het geval is.
RASSENONDERZOEK BIJ BLOEMBOLGEWASSEN (project 97)

Onderzoeker : Ir. H.P. Pasterkamp (gestationeerd vanuit RIVRO)
'Het onderzoek in het kader van dit project werd medio 1980 begonnen, zodat resul
taten over dit jaar nog niet kunnen worden vermeld. Wat hieronder volgt is het
werkplan voor 1981 dat werd voorbereid en ten dele in uitvoering is genomen'.
Iris

verschillende stammen van iris 'Prof..Blaauw' afkomstig van in 1966 bestraald
materiaal (zie de LBO-projecten 14, 67 en 89) zijn ondergebracht bij project 97.
In het vervolg van dit onderzoek zal een aantal van de genoemde stammen worden
vergeleken met enkele kwalitatief goede partijen uit de praktijk ten aanzien van
groeikracht en bloeivermogen. De te gebruiken stammen muntten tijdens het onder
zoek van de afgelopen jaren duidelijk uit in genoemde eigenschappen.
Lelie
Cultivars die veelbelovende resultaten gaven in de kassen van het Proefstation
voor de Bloemisterij te Aalsmeer worden verder op hun gebruikswaarde getoetst.
Op het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek zal speciaal aandacht worden be
steed aan de ontwikkeling van deze cultivars onder lichtarme omstandigheden,
zowel tijdens de wintermaanden bij verschillende kastemperaturen als in het najaar.

Tulp
Het onderzoek richt zich bij dit gewas op toetsing van de cultivars voor zowel de
kistenbroei als broei in de grond van de kas. Met het oog hierop worden zij op
een viertal tijdstippen in het broeiseizoen opgeplant. In aansluiting op het in
bloei trekken zal ook de houdbaarheid van de te onderzoeken cultivars worden
vastgesteld. Er wordt veel waarde gehecht aan ondersteuning van het gebruiks
waarde-onderzoek door de ingestelde beoordelingscommissie 'broeierij tulp' die
de resultaten die het toetsen van verschillende cultivars oplevert, mede zal
beoordelen.
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DROGESTOF-PRODUKTIE BIJ BOLGEWASSEN (project 85)
Onderzoekers: Ir. M. Benschop (gestationeerd vanuit het CABO) en P.N.A. Bruin
Het groeipatroon van de tulpecultivar Apeldoorn
In de afgelopen 5 groeiseizoenen zijn regelmatig oogsten verricht.
Hierdoor kon een groeipatroon van de tulpecultivar Apeldoorn opgesteld worden^
Het gemiddelde oogstgewicht van de hoofdbol bedroeg over deze 5 jaren 1256 g/m
(78 planten/m^), met een spreiding van 1037 tot 1388 g/m^. Het drooggewicht van
de overige klisters, die tot een bol uitgegroeid waren, bedroeg gemiddeld 408
g/m , met een spreiding van 327 tot 465 g/m^. Het grootste drooggewicht, zowel
van de hoofdbol als van de overige klisters, werd waargenomen gedurende het
groeiseizoen 1977-1978. Het bladoppervlak van de stengelbladeren was toen ook
maximaal vergeleken met de overige jaren. De laagste produktie werd gemeten ge
durende het seizoen 1976-1977 (1364 g/m^). Dit was een gevolg van een verdichte
bodemlaag op 20 cm diepte onder het maaiveld. Het resultaat was een kleiner blad
oppervlak en een eerder afsterven van het gewas. Al treedt er een spreiding op
in de opbrengsten, het groeipatroon is ieder jaar hetzelfde. In chronologische
volgorde: eerst het uitlopen van de wortels tot ongeveer de opkomst van de spruit,
daarna spruitgroei van planten tot ongeveer eind mei, terwijl vanaf half april
gelijktijdig de grote toename plaatsvindt van de hoofdbol en van de overige
klisters. Het gehele groeiseizoen omvat ongeveer 32 weken en hiervan zijn vooral
de laatste 8-9 weken belangrijk voor de produktie onder Nederlandse omstandig
heden.
Stikstifopname en -verdeling
Het algemene stikstofpatroon in de plant is bekend. In de periode van planten
tot opkomst van de spruit verandert de totale stikstofvoorraad in de plant mini
maal. Na opkomst is er een toename waar te nemen in de stengel met bladeren. Na half
mei vindt er translocatie plaats vanuit de bladeren en stengel naar de hoofd
bol en klisters. ^£1980 bedroeg het totale drooggewicht (hoofdbol, klisters
en spruit) 1560 g/m en de totale stikstofhoeveelheid iets meer dan 20 g/m^
(berekend op 78 planten).
De stikstofgift in de bloembollenstreek bedraagt gemiddeld 20 g/m^, verdeeld
in twee giften namelijk NPK in het najaar en KAS in het voorjaar. Hieruit blijkt
dat de stikstofonttrekking bij de tulp ongeveer gelijk is aan de bemesting. Toch
is een nader onderzoek gewenst naar de stikstofvoorziening aan het einde van
het groeiseizoen, bij de sterke translocatie vanuit de bladeren en de stengel.
Dit kan onder andere tot gevolg hebben dat de fotosynthese van het gewas vermin
dert en misschien ook leiden tot een eerder afsterven van het bovengrondse gewas.
Het aanbod van minerale stikstof zal in die periode gering zijn, gezien de hoog
te van de stikstofgiften.

De invloed van de diverse stengelbladeren op de groei van verschillende klisters
in de moederbol
CJit de resultaten van de proef is gebleken dat bij verwijdering van één blad
reeds oogstreductie optreedt in het eindgewicht van de hoofdbol en de klisters.
Het totale eindgewicht is gelijkmatig verdeeld over de diverse klisters in alle
experimenten.
Op 22-23 april 1980 werden de diverse bladcombinaties verwijderd. Na het op kleur
komen van de bloem werd deze gekopt. Bij het oogsten in juli werd de bolgrootte
(omvang) vastgesteld aan de hand van het oogstgewicht.
Oogstreducties ten opzichte van de controle: kaal (alleen de stengel aanwezig)
74%, het onderste blad aanwezig 27%, het middelste blad aanwezig 34%, het boven
ste blad aanwezig 51%, het onderste blad afwezig 26%, het middelste blad afwezig
16%, het bovenste blad afwezig 10%. Het verwijderen van de bladeren gaf de vol
gende bladoppervlaktes ten opzichte van de controle: het onderste blad aanwezig
50%, het middelste blad aanwezig 33%, het bovenste blad aanwezig 16%.
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Zodra het aanwezige blad gereduceerd was tot 33% groeide de hoofdbol uit tot een
ziftmaat 10. In alle andere combinaties, uitgezonderd kaal, groeide de hoofdbol
uit tot een ziftmaat 12, wat in de handel gerekend wordt tot leverbaar materiaal.
Wordt het totale vers-gewicht van de klisters gesteld op 1,0 dan is de gemiddelde
verdeling van het vers-gewicht: hoofdbol A-bol 0,69; B-bol 0,20; C-bol 0,08 en
D-bol 0,04.
DE INVLOED VAN BOLBEHANDELING, TEELTMETHODE EN ZIEKTENBESTRIJDING OP HET BLOEIRESULTAAT BIJ DE BLOEMENTEELT VAN TULP, HYACINT EN NARCIS (project 34)
Onderzoekers: P. Hoogeterp en mevr. H.C. Möllers-Grimbergen

Aan dit project is in het verslagjaar niet gewerkt wegens ziekte van de onder
zoeker.
DE INVLOED VAN PLANTGOEDBEHANDELING, TEELTMETHODEN EN GEWASBESCHERMINGSMAATREGELEN
OP OPBRENGST EN KWALITEIT BIJ DE BOLLENTEELT VAN TULPEN (project 75)
Onderzoeker: J. Koster

(De proeven waarvan verslag wordt gedaan, worden uitvoerig beschreven in het
gewasverslag 'Teelt van Tulpen 1979/1980').
Algemeen ontsmettingsonderzoek; invloed van de gebruikte methode bij bolontsmetting
op aantasting door onder andere Fusarium ('zuur') en het oogstgewicht
Het onderzoek stond geheel in het teken van de dompelbaden-problematiek, waarbij
werd gezocht naar andere manieren van ontsmetting ter beperking van de hoeveel
heden restvloeistof.
De effecten van de methoden 'spuiten' (toepasbaar op ontsmettings- en plantmachines)
en 'kort dompelen' gedurende 30 seconden (toepasbaar op ontsmettingsmachines) zijn
vergeleken met de gebruikelijke dompeling gedurende 15 minuten in een ontsmettingsbad.
Daarbij werden de middelen captafol en zineb/maneb gebruikt, in verschillende con
centraties al of niet onder toevoeging van een systemisch middel.
Benomyl was ter bestrijding van Fusarium het meest effectief. Ontsmetting met de
middelen captafol en zineb/maneb vertoonde geen verschil qua bestrijdende werking.
Ontsmetten vlak voor het planten gaf een beter resultaat dan een 'vroege' ontsmet
ting. Tussen de bovengenoemde methoden kon geen verschil in werking worden aange
toond, mits bij het spuiten en de korte dompeling de concentratie van de ontsmet
tingsvloeistof werd aangepast.
Botrytis tulipae ('vuur'), bestrijding te velde
Het onderzoek was een voortzetting van dat van het vorige jaar en gericht op ver
laging van de concentratie van de spuitvloeistof (waaraan al of niet andere midde
len werden toegevoegd) voor bespuitingen gedurende het gehele seizoen.
Verder werd nagegaan, welk effect de 'rond-de-bloei'-bespuitingen met specifiek
tegen Botrytis werkende middelen daarbij hadden. Bovendien diende onderzocht te
worden, welke werking deze tegen Botrytis gerichte bespuitingen hadden, als zij
werden gecombineerd met bespuitingen met minerale oliën (Luxan H-olie of Schering
11E).
Het bleek dat er inderdaad mogelijkheden bestaan om de concentratie te verlagen,
maar dit geldt uitsluitend ten aanzien van bespuitingen met maneb of zineb/maneb
omdat bespuitingen met maneb + chloorthalonil (Daconil) of dichlofluanide
(Eupareen) fytotoxische verschijnselen (gele bladpunten) veroorzaakten en daar
door oogstderving, wat vooral tot uiting kwam in combinatie met minerale olie.
Een lagere concentratie maneb of zineb/maneb geeft alleen een voldoende vuurbestrijding, indien de bespuitingen worden aangevuld met 'rond-de-bloei'-bespuitingen met de daarvoor gebruikelijke middelen (benomyl, vinchlozolin of procymidon).
Tussen deze middelen konden geen verschillen in effect worden aangetoond.
In de objecten, waarin de vuurbestrijding niet effectief was, veroorzaakte de
combinatie met een minerale olie een toename van de schade door Botrytis in de
vorm van bladpokken en afsterving van het blad.
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Bespuitingen met minerale olie in combinatie met een insecticide ter voorkoming
van verspreiding van tulpemozaîekvirus
Insecticiden (pirimicarb, fosfamidon-heptonefos) hadden geen nadelige invloed
op de opbrengst, ook niet in combinatie met minerale olie. Minerale olie ver
oorzaakte (zoals uit vroeger onderzoek ook al is gebleken) een lichte oogstderving, die varieerde van 0-10%, afhankelijk van de dosering, de cultivar en
soms ook van de groeiplaats.
Gebleken is dat minerale oliën altijd een gunstig effect op de beperking van
de virusverspreiding hadden. Over de werking van insecticiden in dit opzicht
is tot nu toe nogal tegenstrijdige informatie verkregen.
In sommige proeven werd een duidelijke beperking van de virusoverdracht gevon
den, in andere werd soms echter geen effect geconstateerd. Duidelijk bleek wel
dat de werking van een insecticide, indien het effect had, altijd geringer was
dan dat van minerale oliën. Bovendien bleek, dat bij gecombineerde toepassing
(minerale olie + insecticiden) het resultaat niet beter was dan dat van mine
rale olie alleen (geen stapeleffect). Waarom een insecticide soms de virusver
spreiding wel gedeeltelijk tegengaat en in een andere proef of ander jaar in
het geheel niet, is nog niet bekend.
Afwijkend verklisterings- en leverbaar^produktie-patroon binnen een partij
Het onderzoek over dit onderwerp is dit jaar voortgezet met meer cultivars
(vorig jaar is alleen 'Most Miles' onderzocht), namelijk met 'K en M's Triumph1,
'Blue Parrot', 'La Suisse', 'Brilliant Star' (2x), 'Apeldoorn', 'Sweet Harmony'
en 'Erna Lundgreen'.
Bij de cultivar 'Most Miles' bleken, na twee jaar bewaren en telen onder gelij
ke omstandigheden, de grote verschillen tussen de twee produktietypen ten aan
zien van verklistering en groei van de hoofdbol, die aanwezig waren bij het
begin van het onderzoek en na één jaar telen nog niet geheel waren verdwenen,
nu vrijwel afwezig.
Er bestonden geen verschillen meer in de relaties: plantgewicht-per-bol/oogstgewicht-per-plant en oogstgewicht-per-plant/geoogst-leverbaar (aantal 12/- en
10/- per plant). Er waren nog wel kleine verschillen aanwezig in andere afge
leide relaties van het oogstgewicht, zoals die van het gewicht van de hoofd
bol, uitgedrukt in procenten van het totale gewicht; het verschil liep terug
van 30% bij het begin van de proef tot 5% na het le jaar en<3% na het 2e jaar.
Het verklisteringsgetal liep terug van 192 stuks per 100 geoogste planten naar
63 stuks na het le jaar en 22 stuks na het 2e jaar. Door dit kleine verschil
in verklistering is er ook nog een klein verschil in plantgoedproduktie.
Bij de 8 nieuwe cultivars/partijen in dit onderzoek bleek dat na 1 jaar bewaren
en telen onder gelijke omstandigheden bij 4 cultivars nog sprake was van kleine
verschillen. Er waren geen verschillen in de relatie plantgewicht-per-bol/oogstgewicht-per-plant en oogstgewicht-per-plant/geoogst-leverbaar, maar nog wel in
de relatie oogstgewicht-per-plant/gewicht-hoofdbol-per-plant (uitgedrukt als
% van het totale oogstgewicht) en daardoor verschillen in verklisteringsgetal
en plantgoedproduktie.
Vergelijking van de produktie van verschillende stammen van cultivar Apeldoorn
(voortzetting van het onderzoek van ir. Alkema, voorheen project 89).
De 10 stammen waarmee Alkema werkte zijn per stam gescheiden in 2 boltypen, na
melijk het A-bo.ltype (hoofdbollen) en R-boltype (restbollen=schijven). Beide
boltypen zijn onderverdeeld in gewichtsklassen. Van het A-boltype waren 13 en
van het R-boltype 12 gewichtsklassen aanwezig; de twee typen hadden 8 gewichts
klassen gemeen.
Per stam is de relatie tussen het plantgewicht-per-bol en het % bloei en het
oogstgewicht per plant nagegaan; daarnaast zijn de relaties tussen het oogst
gewicht per plant en het gewicht van de hoofdbol (uitgedrukt als % van het totale
oogstgewicht), de leverbaarproduktie (aantal 10/- per plant) en het verklisterings
getal vastgesteld. Uitgaande van deze relatieskon, voor een gelijk plantgewicht
per bol of oogstgewicht per plant, geen verschil in percentage bloei, oogst
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gewicht per plant, hoofdbolgewicht als % van het totale gewicht en leverbaarproduktie worden vastgesteld. Bij één stam was de tendens aanwezig van een af
wijkend verklisteringspatroon, maar dan alleen bij het R-boltype; deze bleek
uit een hoger verklisteringsgetal bij oogstgewichten boven +_ 50 g per plant
(+_ plantmaat 9/10 en groter).
Wel bleken er duidelijk verschillen aanwezig tussen de boltypen; boven een be
paald plantgewicht (+ 15 g) liet het R-boltype een betere produktie, een zwaar
der hoofdbolgewicht, een kleiner verklisteringsgetal en een iets lagere leverbaarproduktie zien.
Produktievergelijking bij verschillende stammen van cultivar Aureola en partij
vergelijking bij cultivar Arma
Het onderzoek met betrekking tot de cultivar Aureola is overgenomen van ir.
Alkeraa. Het had betrekking op 3 stammen, één normaal groeiende en 2 'sterker'
groeiende stammen. De laatstgenoemde bleven langer groen, hadden daardoor een
langere groeiduur en zouden daardoor meer produceren zowel qua kilogram-op
brengst als qua leverbaar.
Bij vergelijking van de 3 stammen, uitgaande van gelijke plant- en/of oogst
gewichten, bleek dat er, ondanks een betere totale produktie aan gewicht en
een groter aandeel van de hoofdbol in dat totale gewicht, geen betere leverbaarproduktie was bij de 2 'sterker' groeiende stammen. Gezien dit resultaat
lijken deze stammen vooralsnog geen verbetering ten opzichte van het normaal
groeiende type.
Bij de cultivar Arma had het onderzoek betrekking op twee partijen, waarvan de
ene verkregen was door positieve massaselectie uit de andere partij (praktijk
selectie).
Bij vergelijking van beide partijen, uitgaande van gelijke plant- en/of oogst
gewichten bleek dat de uitgeselecteerde partij een lager bloeipercentage, een
lagere gewichtsopbrengst, een lager verklisteringsgetal en daardoor een lagere
plantgoedproduktie vertoonde, maar een betere leverbaar-produktie welke alleen
tot uiting kwam in de 12/-produktie (in de 10/-produktie was geen verschil).
Bestrijding van helsvuur (Corynebacterium oortii) door middel van heetstoken
van het plantgoed (in samenwerking met project 66 )
Zowel wat stand als wat overleving van het gewas betreft ('Alfred Cortot'; een
van nature zwaar besmette partij) bleken de behandelingen geen grote verschil
len te veroorzaken. Over het algemeen was de stand goed en was er geen tot
weinig uitval. Over het bestrijdende effect van de verschillende behandelingen
kan weinig worden gezegd, omdat 'helsvuur', evenals vorig jaar, te weinig voor
kwam. De heetstookbehandelingen bleken alle een lagere opbrengst (kg/veldje)
te geven dan een constante bewaring bij 20°C.
DE INVLOED VAN PLANTGOEDBEHANDELING, TEELMETHODEN EN GEWASBESCHERMINGSMAAT
REGELEN OP OPBRENGST EN KWALITEIT BIJ DE BOLLENTEELT VAN HYACINT (project 94)
Onderzoeker: P.J.M. Vreeburg
De proeven uitgevoerd in het kader van het project worden uitvoerig beschreven
in het gewasverslag 'Teelt van hyacinten 1979-1980'.
I. Ziektebestrijding
a. Geelziek
Plantgoed. Tijdens een voortgezette heetstookbehandeling (2w 38° + max.7d 44°C)
werd het verloop van de ontwikkeling van de symptomen van beschadiging ten ge
volge van het heetstoken vastgesteld door zowel direct na een heetstookperiode
als na een lange bewaring bij 30°C volgend op de heetstookperiode, bollen door
te snijden. Ook werd een gedeelte van de bollen opgeplant. De bij deze drie be
monsteringen gevonden schade was niet altijd gelijk: direct na de heetstook was
er veelal minder en lichtere schade dan na bewaring en opplant. Het 'witte stip'-

-68-

symptoom bleek soms bij 'Pink Pearl' te verdwijnen zonder sporen na te laten.
Bij 'Pink Pearl' kwam veelvuldig witte stip en bloemnecrose voor, bij 'L'Inno
cence' schijfrandnecrose en glazigheid. De standaardbehandeling (2w 38° + 3d 44 )
veroorzaakte dit jaar veel schade bij beide cultivars.
Werkbollen. Bij de cvs. Pink Pearl en Carnegie veroorzaakte het heetstoken van
werkbollen een zeer grote opbrengstderving. Evenals vorig jaar ontstonden geen
duidelijke verschillen in opbrengst ten gevolge van verschillen in rooidatum,
duur van voorbehandeling en heetstook- en holdatum.
De resultaten van heetstoken in augustus van in juli gesneden werkbollen van
'Anna Marie', 'Ostara' en 'Madame Krüger' boden goede perspectieven voor verder
onderzoek.

van_Fusarium_en Embellisia
Plantgoed. Het schonen van plantgoed heeft geen betere ziektebestrijding tot
gevolg gehad.
Vooral bij ontsmetting in trichloorfenol leidden een verhoging van de concentra
tie en een verlenging van de ontsmettingsduur tot betere resultaten. De toevoe
ging van captafol aan trichloorfenol verminderde de aantasting door Embellisia.
De resultaten met formaline waren minder afhankelijk van concentratie en tijds
duur. Uit een meerjarige ontsmettingsproef bleek dat hyacinten zonder ontsmetting
in trichloorfenol of formaline voor meer dan 90% werden aangetast. De beste ont
smetting gaf nog 38% aantasting. Bij een ontsmetting in de combinatie trichloorfenol/captafol was het resultaat beter dan na trichloorfenol + zineb/maneb. Een
verhoging van de concentratie van trichloorfenol en captafol gaf een betere
ziektebestrijding; een verdubbeling van de concentratie was noodzakelijk indien
de ontsmettingsduur werd verkort van 25 minuten tot 30 seconden. Bij het gebruik
van formaline leek de toevoeging van zineb/maneb een beter resultaat te hebben
dan een lage concentratie captafol. Door de duur van de ontsmetting in formaline
te verlengen werden iets betere resultaten bereikt.

Trichloorfenol bestrijdt Fusarium beter dan formaline, maar bij de bestrijding
van Embellisia was het effect van deze middelen juist omgekeerd. In tegenstelling
tot de voorgaande jaren gaven de zachtwerkende middelen captafol en zineb/maneb
het afgelopen jaar een verbetering van de ziektebestrijding.
Holbollen. Verhoging van de concentratie van de middelen trichloorfenol, forma
line orthofenylfenol 70% en TCMTB gaf dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar,
veelal nauwelijks een opbrengstderving. Het toevoegen van een zachtwerkend mid
del resulteerde wederom in de meeste gevallen in een hogere opbrengst. In dit
opzicht blijven de nieuwe middelen mogelijkheden bieden.
De geoogste bollen van de vorig jaar uitgevoerde ontsmettingsproef met holbollen
zijn doorgeteeld nadat het materiaal in dezelfde middelen was ontsmet; dit om
een nadere beoordeling van de ziektebestrijding mogelijk te maken.
c. Bestrijding_van Pythium
Op een besmet perceel werd door grondontsmetting een opbrengstverhoging verkregen
van 53 tot 81%. Zowel dichloorpropeen/etridiazol als furalaxyl en metalaxyl gaven
een zeer goede bestrijding. Hat resultaat met het middel dichloorpropeen/methylisothiocyanaat bleek zeer wisselvallig; de verhoging van de opbrengst varieerde
van 25 tot 67%.
II. Teelt
Virusvrije hyacinten
Uit de nateelt van hyacinten die vrij waren van hyacintemozaïek en vorig jaar
naast zieke bollen hadden gestaan, bleek dat er een ernstige herbesmetting had
plaatsgevonden; zo was 'Marconi', plantmaat 5-8, gemiddeld voor 30% en 'Oueen
of the Pinks, plantmaat 6-15, gemiddeld voor 44% virusziek. Ook dit jaar werd
virusvrij materiaal geteeld voor proefnemingen en voor uitgifte aan telers.
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DE INVLOED VAN PLANTGOEDBEHANDELING, TEELTMETHODEN EN GEWASBESCHERMINGSMAAT
REGELEN OP OPBRENGST EN KWALITEIT BIJ DE BOLLENTEELT VAN NARCISSEN (project 93)
Onderzoeker: Ing. P.J.M. Vreeburg
De proeven uitgevoerd in het kader van dit project worden uitvoeriger beschreven
in het gewasverslag Teelt van Narcissen 1979-1980.
Bestrijding van Fusarium oxysporum (bolrot)
Vorig jaar bleek dat vroeger planten (bij relatief hogere bodemtemperatuur) bij
niet ontsmet plantmateriaal tot meer bolrot leidde dan wanneer laat werd geplant.
Bij een goede ontsmetting had het planttijdstip echter geen invloed. De resul
taten van dit jaar stemmen hiermee geheel overeen.
Na een warmwaterbehandeling in met Fusarium besmet water zonder een ontsmettings
middel werden, evenals vorig jaar, meer bollen ziek (52-92%) dan na 15 minuten
dompelen in koud water, dat eveneens was besmet met Fusarium-sporen en geen ont
smettingsmiddel bevatte (10-78%).
Tussen het gemiddelde percentage bolrot dat ontstond in alle niet-ontsmette ob
jecten en de gemiddelde bodemtemperatuur gedurende de eerste 2 weken na het plan
ten bleek een duidelijk verband te bestaan:
plantdatum 6 september, bodemtemperatuur 15,0°C: 62% bolrot; 20 september, 12,1 C:
50% bolrot; 4 oktober, 12,8°C: 48% bolrot; 18 oktober, 7,2°C: 26% bolrot, 1 novem
ber, 6,0°C: 22% bolrot.
Indien geplant was op 18 oktober of 1 november, was het percentage bolrot na een
warmwaterbehandeling in besmet water zonder ontsmettingsmiddel 65, respectie velijk 52%. Van alle later geplante objecten was het percentage bolrot in de
oogst ongeveer gelijk, namelijk 11%; het planttijdstip daarvan had dus geen
invloed meer.
Bestrijding van Botrytis polyblastis ('Engels vuur')
Bij het onderzoek naar een bestrijdingsmethode van deze in het voorjaar van 1979
plotseling optredende en voor Nederland nieuwe ziekte zijn bollen van vijf cultivars uit partijen die sterk waren aangetast na verschillende bolontsmettingen
doorgeteeld, te zamen met materiaal van 2 van deze cultivars uit partijen waar
in de ziekte niet voorkwam.
In 1980 kwam in deze proef in het geheel geen 'Engels vuur' voor. Wel bleek de
ontsmetting effect te hebben gehad op de opbrengst en de huidkwaliteit. Gemiddeld
over alle zeven partijen (vijf cultivars) was er na een warmwaterbehandeling 4%
meer opbrengst dan na een koude ontsmetting en 11% meer dan wanneer geen behan
deling werd gegeven. Bovendien was de uiterlijke kwaliteit na een warmwaterbehan
deling beter of gelijk aan die na een koude dompeling en veel beter dan bij de
onbehande1de.
Een veldproef met vuurbestrijdingsmiddelen gaf pas vlak vóór de afsterving lich
te verschillen in gewasstand te zien. De niet bespoten veldjes waren het eerst
afgestorven. Na wekelijkse bespuitingen met maneb/zineb, eventueel aangevuld
met drie bespuitingen met vinchlozolin of benomyl, leek het gewas het langst
groen te blijven. Omdat deze verschillen zo laat ontstonden en zo gering waren
is de aanplant niet gerooid; zodoende kunnen het volgende jaar in een dichter
tweejarig gewas nogmaals dezelfde middelen worden toegepast.
Bestrijding van koprot (Stagonospora curtisii en Botrytis narcissicola)
Zonder ontsmetting was de stand van het gewas van een koprot-partij 'Dutch Master'
zeer slecht, wat overeenkwam met het grote aantal koprotte bollen na de oogst.
Koude dompelingen in benomyl en vinchlozolin en warmwaterbehandelingen in for
maline onder toevoeging van benomyl, vinchlozolin of captafol gaven een zekere,
maar niet volledige bestrijding van het koprot.
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Bestrijding van 'huidziek' en verhoging van de opbrengst
In het kader van de beperking van de hoeveelheid te lozen rest-vloeistof is na
gegaan of de zogenaamde zachtwerkende middelen ook anders kunnen worden toegepast
dan tijdens de warmwaterbehandeling.
Uit proeven met de huidziek-gevoelige cultivar Barret Browning bleken door toe
voeging van deze middelen aan het warmwaterbad, de huidkwaliteit en de opbrengst
beter te worden; dit is in overeenstemming met proefresultaten van voorgaande
jaren. Zonder toevoeging waren de huidkwaliteit en de opbrengst zeer matig. De
concentratie van de zachtwerkende middelen was veelal minder belangrijk dan de
aanwezigheid op zichzelf.
Een korte dompeling (30 seconden) in of bespuiting met zachtwerkende middelen
nà een warmwaterbehandeling gaf in het algemeen minder goede resultaten dan een
toevoeging van deze middelen aan het warmwaterbad. Het positieve effect van deze
toevoegingen was het grootst indien geen formaline was gebruikt tijdens de warm
waterbehandeling. Benomyl gaf, vooral indien toegepast tijdens de warmwaterbehan
deling en de korte dompeling nadien, betere resultaten dan captafol. Een warmwa
terbehandeling was beter dan een koude dompeling gedurende 15 minuten en forma
line tijdens de warmwaterbehandeling gaf de beste resultaten.
Bollen van een partij 1 Barret Browning' die ten gevolge van het achterwege laten
van een warmwaterbehandeling gedurende 3 jaren een slechte huidkwaliteit en groei
vertoonden en besmet waren geraakt met Steneotarsonemus (narcismijt) kregen weer
een goede groei en huidkwaliteit na het toepassen van een warmwaterbehandeling.
Het resultaat was echter minder goed dan indien zo'n partij ieder jaar was 'ge
kookt'.
Door bollen na drie jaar koken een koude ontsmetting te geven werd zowel de groei
als de huidkwaliteit aanzienlijk slechter.
DE INVLOED VAN KNOLBEHANDELING, TEELTMETHODEN EN GEWASBESCHERMINGSMAATREGELEN
OP OPBRENGST EN KWALITEIT BIJ DE KNOLLEN- EN BLOEMENTEELT VAN GLADIOLEN (project 68)
Onderzoekers: N.P.A. Groen en A.M. van der Lans
Een uitvoeriger verslag van de proeven uitgevoerd in het kader van dit project,
is te vinden in het 'Gewasverslag Teelt en Broeierij van gladiolen 1979')
I. Ziektebestrijding
In een grondontsmettingsproef te^Ens (NOP) bleek dat 75 ml dichloorpropeen/methylisothiocyanaat (Di-Trapex) per m een betere bestrijding van droogrot (Stromatinia
gladioli) gaf dan 100 ml methylbromide. In beide gevallen werd de grond afgedekt
met plastic folie. Di-Trapex heeft een goedkeuring gekregen voor gebruik bij gla
diolen. Methylbromide wordt niet meer geadviseerd.
Ondanks een goed effect van de grondontsmetting bestaat er een kans op aantasting
door herbesmetting of overleving van de Sclerotien, eventueel in de diepere grond
lagen. Een bepoedering van de kralen met 1 g procymidon per liter kon deze over
leving beter tegengaan dan dompeling in 2 g vinchlozolin. Na vinchlozolin heeft
nu ook procymidon een goedkeuring gekregen voor dit doel.
Eveneens mogen beide middelen nu gebruikt worden bij de pittenteelt voor ontsmet
ting van het plantmateriaal of voor bespuiting van de plantvoor. Van vinchlozolin
moet twee keer zo veel gebruikt worden als van procymidon. Zelfs dan gaf procymi
don echter een betere bestrijding van droogrot-aantasting vanuit de grond dan
vinchlozolin. De werking is echter niet afdoende bij zwaar besmette gronden.
Procymidon kan in deze concentratie het gewas beschadigen; bij gebruik van vinchlo
zolin is van een dergelijke schade niets gebleken. Meer fundamenteel onderzoek
ten aanzien van deze ziekte is noodzakelijk.
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Een 5-jarige proef betreffende de ontsmetting tegen Fusarium f. sp. gladioli
in kleinbloemige gladiolen, waarin gedeeltelijk resistentie van Fusarium tegen
systemische middelen op basis van B.C.M. voorkwam, is afgesloten. Het bleek dat
de resistentie steeds minder voorkwam als het plantmateriaal ieder jaar in een
systemisch middel (benomyl) werd ontsmet.
Het 4e en 5e jaar kwam resistentie zelfs helemaal niet meer voor, terwijl toch
veel Fusarium aanwezig was
Het effect van een aantal nieuwere bestrijdingsmiddelen werd vergeleken bij de ont
smetting van een met Fusarivim f. sp. gladioli besmette partij pitten.
Ontsmettingen, waarbij benomyl was toegevoegd, voldeden het best ter bestrijding
van Fusarium. Vinchlozolin en procymidon hadden geen effect. Het effect van de
overige middelen was te vergelijken met dat van trichloorfenol. De besmetting
was echter niet groot in deze partij.
TCMTB veroorzaakte enige oogstderving.
II. Teelt
Het onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van het onkruidbestrijdingsmiddel
metoxuron bij de teelt van kralen is afgesloten. Gedurende 5 jaar gaf metoxuron
toegepast vóór opkomst van de kralen geen schade en geen opbrengstderving. In
het laatste jaar, toen binnen 10 dagen na toepassing + 90 mm regen viel, waar
door het middel sterk in de grond werd ingespoeld, was evenmin van schade sprake.
Zowel in Colijnsplaat als op de proeftuin Wieringerwerf werden plantdichtheidsproeven genomen met pitten van maat 5/6. De veldjes werden op verschillende tijd
stippen gerooid. De volgende conclusies konden worden getrokken:
- Naarmate de plantdichtheid groter was nam de opbrengst per 100 geoogste planten
af, de sortering werd dan gok fijner.
- De hoogste opbrengst per m werd in de regel bij de grootste plantdichtheid
(160 st/m^) bereikt, behalve bij 'Peter Pears' in Colijnsplaat; daar gaf het
veldje met 120 st/m , gerooid op 19/10, de hoogste opbrengst.
- Er was een tendens dat grotere plantdichtheden meer uitval gaven.
- Vroeg rooien betekende opbrengstderving.
- In Colijnsplaat bleef het gewas korter en was de groei minder goed dan in Wie
ringerwerf.
- Uit een economische beschouwing van de opbrengsten bleek dat de grootste plant
dichtheid meestal niet de beste financiële resultaten geeft. Om de hoogste op
brengst te krijgen moet de plantdichtheid bij vroeg rooien in de regel lager
zijn dan bij later rooien. Afhankelijk van verkoopmethode, cultivar, rooidatum
en groeiplaats was dit 80 - 120 st/m^.
In het verleden werden bij het onderzoek naar de juiste bewaartemperaturen van klein
bloemige gladiolen niet ieder jaar dezelfde resultaten verkregen; soms waren zij in
het ene jaar zelfs tegengesteld aan die in het voorafgaande jaar. Met materiaal
van cultivars Rose Charm en Nymph werd nagegaan of de plantmaat van het voorgaande
groeiseizoen en de rooidatum van invloed waren. Er bleek geen verband te bestaan
tussen de plantmaat in het voorgaande groeiseizoen en de hoogte van de optimale
bewaartemperatuur; ook niet tussen het rooitijdstip en de optimale bewaartemperatuur.
Vroeg rooien gaf echter slechtere resultaten dan laat rooien indien de knollen wer
den bewaard bij 5°C. Indien de bewaring geheel of gedeeltelijk bij 25 C geschiedde,
dan had de rooidatum vrijwel geen invloed. Uit deze resultaten werd geconcludeerd
dat de grondtemperatuur op het einde van het groeiseizoen van invloed zou kunnen
zijn op de optimale bewaartemperatuur. Dit wordt zo mogelijk volgend jaar nader
onderzocht.
De vroegste bloei met een goede kwaliteit bloemen in voldoende aantallen werd be
reikt na rooien op 1 september, een bewaring bij 25°C tot 15 november en daarna
bij 5 c tot het planten op 15 januari.
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III. Gebruiksmogelijkheden
Het sortimentsonderzoek leverde 3 cultivars op die konden worden toegevoegd aan
de lijst van cultivars geschikt voor vroege bloei in de verwarmde kas.
Dit onderzoek wordt in het vervolg uitgevoerd door de op het Laboratorium voor
Bloembollenonderzoek gestationeerde onderzoeker van het RIVRO (project 97). De
resultaten zullen voortaan dan ook in het verslag van dat project worden vermeld.
Het onderzoek naar de mogelijkheden bloei in begin mei te realiseren na een zo
laat mogelijk planttijdstip (dus vermindering van het aantal kasdagen) werd
voortgezet. De resultaten van voorgaande jaren werden bevestigd. De periode in
de kas kon worden bekort van _+ 100 dagen tot +_ 75 dagen, waarbij de kwaliteit
van de bloeiaren goed was en de planten niet te slap waren.
Gladioleplanten kunnen in de kas soms erg lang en slap worden. Om na te gaan of
een behandeling met ethefon een gunstig effect heeft op de lengte en stevigheid
van de plant, werden de knollen vóór het planten gedompeld in ethefon of het ge
was tijdens de groeiperiode met deze stof bespoten. Een dompeling in ethefon
(0,6% Ethrel A 48%) of een bespuiting als het tweede blad juist zichtbaar werd
(0,3 ml Ethrel A 48% in 100 ml water per m^) gaven goede resultaten. De bladeren
bleven korter en de planten werden steviger. Het bloeipercentage, de bloeidatum
en de aarlengte werden niet beïnvloed. Een nadelig effect is dat er door een
behandeling met ethefon wat minder wortels waren op het moment van bloei.
Aan de 79 pagina's tellende gewasbrochure 'De bloementeelt van gladiolen', uitge
geven door het Consulentschap in Algemene Dienst voor de Bloembollenteelt, is
in het kader van dit project veel tijd besteed.
DE INVLOED VAN BOLBEHANDELING, TEELTMETHODEN EN GEWASBESCHERMINGSMAATREGELEN
OP OPBRENGST EN KWALITEIT BIJ DE BOLLEN- EN BLOEMENTEELT VAN LELIES (project 69)
Onderzoekers: J. Boontjes en A. van der Lans
De proeven in het kader van dit project zijn uitvoerig beschreven in het gewasverslag 'Teelt en Broeierij van Lelies 1978-1979'.
I. Bollenteelt
a. Ziektebestrijding
- Bolontsmetting L. speciosum
Voor de bestrijding van het complex schub-/bol-/wortelrot bij L. speciosum wordt
geadviseerd de bollen te ontsmetten in 0,75% trichloorfenol + 2% captafol 48%.
Wederom is gebleken dat middelen als formaline, TCMTB en nu ook orthofenylfenol
niet in staat zijn om trichloorfenol te vervangen. In twee proeven bleek dat het
ziektebestrijdend effect van deze middelen veel geringer was. In de ene proef,
waarvoor plantgoed van zeer goede kwaliteit was gebruikt, was benomyl even werk
zaam als trichloorfenol. In de andere proef met plantgoed van normale kwaliteit
en afkomstig uit de praktijk kon benomyl beslist niet als alternatief dienen.
~ Bolontsmetting tegen onder andere bolrot en de invloed van de concentratie
van de gebruikte middelen
Dit jaar is gebleken dat er meer gezonde bollen werden geoogst als er formaline
aan het warmwaterbad was toegevoegd dan na 'koken' in schoon water. Na het koken
werden de bollen in beide gevallen ontsmet in benomyl + captafol. In deze proef
is tevens nagegaan of de geadviseerde concentratie van benomyl (2%) zou kunnen
worden verlaagd. Na bewaring van de leverbare bollen bleek dat het niet verant
woord is de concentratie te verlagen tot 1%, want in de bollen die in 1% waren
ontsmet kwam na 10 maanden meer rot ten gevolge van Penicillium-aantasting voor
dan na ontsmetting in 2% benomyl.
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- Woekerziekte

Voor ontsmetting van besmette percelen is geen bruikbare methode voorhanden, om
dat er nog geen effectieve middelen zijn gevonden: formaline is niet voldoende
effectief en kans op schade aan het gewas door dit middel is te groot; stomen
van de grond is te kostbaar.
De oplossing moet dus worden gezocht in een ruime vruchtwisseling. Uit een vruchtwisselingsproef bleek dat 1 op 2 nog een te krappe cyclus is.
Dit jaar is wederom een voorlichtingsbrief naar alle lelietelers gestuurd.
- Bestrijding van het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans)
Deze aaltjes kunnen in de wortels van het plantgoed aanwezig zijn. Grond die door
injecteren aaltjesvrij is gemaakt, raakt dan na het planten weer besmet. Toename
van de aaltjespopulatie kan een aanzienlijke oogstderving en een slechte kwali
teit wortels tot gevolg hebben. Ter bestrijding van de aaltjes wordt met succes
aldicarb toegepast in een dosering van 30 kg/ha. Het afgelopen jaar is gebleken
dat dompelen van de bollen in 0,5% oxamyl 25 effectiever is dan behandeling van
de grond met aldicarb tijdens of na het planten.

- Bestrijding van randziek bij de teelt onder glas
Hoogwaardig plantmateriaal wordt vaak onder glas vermeerderd. Doordat temperaturen
in de kas hoger zijn dan in de vollegrond, zijn de omstandigheden gunstiger voor
aantasting door de schimmels Fusarium oxysporum en Cylindrocarpon destructans,
de veroorzakers van randziek. Telers meenden dat vroegtijdig beëindigen van het
watergeven, ongeveer anderhalve maand voor het afsterven, een goede maatregel
was om de aantasting te voorkomen. Onderzoek wees uit dat dit niet het geval is.
Gevonden werd wel, dat een te hoge plantdichtheid een aantasting door de ziekte
bevordert. Bovendien bleek dat bij dompeling van de schubben met bolletjes vóór
het planten in benomyl + captafol een concentratie van 0,4% benomyl een beter
effect heeft dan 0,2%.

b. Teelt
- Plantgoedbewaring
Plantgoed dat vanaf begin januari bij -2°C wordt bewaard geeft een uitstekende
opbrengst. Vanaf het rooien (oktober of november) tot aan het invriezen worden
de bollen bij een temperatuur boven 0 C bewaard. Men veronderstelde wel, dat de
temperatuur vanaf het rooien langzaam moet dalen van ca. 10 C tot 0 C. Deze
methode blijkt niet juist te zijn, want de hoogste opbrengst aan leverbare bol
len werd verkregen indien de temperatuur na het rooien zo snel mogelijk op 0 à
2 C werd gebracht.
De groei van de hoofdbollen is minder goed, als de temperatuur niet binnen
drie weken tot dit niveau is gedaald.

Opnieuw bleek dat indroging van het plantgoed ten koste gaat van de opbrengst:
één procent indroging geeft 0,9% oogstderving.
- Temperatuurbehandeling van schubben
Dit jaar bleek dat de hoogste opbrengst aan bolletjes van schubben van 'Echantment' werd verkregen na een warmtebehandeling van 8-9 weken bij 23 C, gevolgd
door 4 weken 17°C.

- Koken en bewaren van in Nederland geteeld plantgoed van L. longiflorum
Een warmwaterbehandeling van het plantgoed kan het best rond 10 januari worden
uitgevoerd. Drie weken eerder of later 'koken' veroorzaakte een aanzienlijke be
schadiging.
De bolletjes kunnen het best bij 0 C worden bewaard; bij een hogere temperatuur
vormen zij voortijdig een spruit; bij bewaring in het ijs (-2 C) gingen zij te
gronde.
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II. Bloementeelt
a. Ziektebestrijding
Een partij L. speciosum rubrum 'Brabander' waarin aantasting door Rhizoctonia
solani voorkwam werd voor een ontsmettingsproef gebruikt. Helaas kwam de mate
van aantasting maar gering voor. Het was opvallend dat de beste kwaliteit en
de zwaarste takken werden geoogst na ontsmetting in een combinatie van 0,2%
benomyl met 1% captafol. Deze combinatie wordt ook algemeen geadviseerd voor
de ontsmetting van leverbare bollen. Toepassing van de middelen vinchlozolin
en benodanil had geen effect.
Leverbare bollen aangetast door woekerziekte (Corynebacterium fascians) gaven
takken van minder goede kwaliteit, ongeveer 1,5 bloem per tak te weinig. Ogen
schijnlijk gezonde bollen uit een partij, waarin woekerziekte voorkwam, gaven
wel takken van goede kwaliteit. Het is dan ook juist dat de Bloembollenkeurings
dienst uit zo'n partij de zieke bollen laat verwijderen en de verkoop van de
gezonde toestaat.
- Bladverbranding bij o.a. 'Pirate' als fysiologische ziekte
Het verschijnsel wordt door de volgende factoren beïnvloed: planten van kleine
bollen vertonen meer bladverbranding dan van grote; planten van bollen die op
normale diepte zijn geplant en goed zijn beworteld, vertoonden veel minder bladverbranding dan planten van ondiep geplante en slecht bewortelde bollen. Opgeplante bollen die eerst gedurende 4 weken in een koele ruimte (13°C) werden
gehouden, gaven veel minder bladverbranding dan bollen die direct in de kas
werden geplant. De bladverbranding was minder naarmate de trekduur langer was.
Een langere trekduur werd verkregen door een lage kastemperatuur en normaal
luchten.
b. Bewaring in het ijs
- Vulstof
Indien meer vochtige tuinturf tussen de bollen aanwezig was tijdens de bewaring
bij -2°C, werden meer bloemen per tak gevormd en waren taklengte en takgewicht
groter.
- Vorstschade
Gevoeligheid voor vorstschade ontstaat in de periode voorafgaand aan het invrie
zen. Het tijdstip van invriezen, de bewaarmethode en het rooitijdstip hebben in
vloed op het ontstaan van gevoeligheid.
- Invriezen en sortiment
Wederom bleek, dat na bolbewaring bij -2°C de planten meer bloemen produceren
dan na bewaring bij 0 c. Bij 6 cultivars gaven in het ijs bewaarde bollen ge
middeld 1,6 bloemen meer na een bewaring gedurende +_ 11 maanden (begin decem
ber 1978 - begin november 1979).
c. Snijbloementeelt van in N.W1-Europa_geteelde L1_longiflorum
Er wordt getracht de import van L. longiflorum vanuit Japan terug te dringen
door de bollen hier te telen. Voor hier geteelde bollen moet worden nagegaan
hoe deze moeten worden behandeld voor vroegbloei en hoe ze moeten worden be
waard voor latere plantingen in een jaarrondschema. Voor vroegbloei moeten de
bollen die in de eerste twee weken van oktober worden gerooid, direct na het
rooien gedurende 6 weken bij 0°C worden bewaard; deze temperatuur was beter
dan 2 of 5 C. Na bewaring bij 0 C werden de meeste bloemen per tak geoogst.
Bij langdurige bewaring moeten de bollen bij -2°C worden gehouden om nog vol
doende bloemen te kunnen oogsten. Het lukt nog niet de bollen lang te bewaren
zonder dat er vorstschade optreedt.
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III. Gebruikswaarde-onderzoek
Op de proeftuin Rijnsburg werden 10 cultivars getoetst op hun geschiktheid voor
snijbloementeelt. Elke
maand werden bollen van 3 maten van deze cultivars
geplant. In de wintermaanden is een standaard-bijbelichting voor lelies gegeven.
Op het L.B.O. werden dezelfde cultivars in het voorjaar en in de herfst in bloei
gebracht zonder kunstlicht om de lichtbehoefte te bepalen.
Het doel van dit onderzoek is een verbreding van het sortiment snijlelies te ver
krijgen. In verband hiermee wordt het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met
de afdeling Marktonderzoek van het Produktschap voor Siergewassen, dat de kosten
voor aankoop van bollen draagt.
DE INVLOED VAN BOLBEHANDELING, TEELTMETHODEN EN GEWASBESCHERMINGSMAATREGELEN OP
DE OPBRENGST EN KWALITEIT BIJ DE BOLLEN- EN BLOEMENTEELT VAN IRISSEN (project 88)
Onderzoekers: J.A. Schipper en mevr. J.A. v.d. Weijden
De proeven uitgevoerd in het kader van dit project worden uitvoeriger beschreven
in het gewasverslag 'Teelt en Broeierij van Irissen 1979-1980'.
I. Gebruiksmogelijkheden
a. Late bloei van 'Blue_Magic'
Ondanks de late plantdatum (15 oktober) werd met de temperatuurbehandeling 30° +
2w 17 + lOw 9 C een goed resultaat bereikt, namelijk 98% bloeiende planten. Het
blad wordt minder lang als de bollen aan het eind van de behandeling gedurende
1 week bij 17 C worden bewaard. Omdat tengevolge daarvan de kans op beschadiging
van uitlopende wortels groot is, moet deze behandeling echter worden afgeraden.
b. Remming: bewaring_van de laatste bollen
Door langdurige bewaring bij 30°C drogen de bollen uit. Om dit tegen te gaan werd
de luchtvochtigheid verhoogd of een coating van polyvinyl-acetaat aangebracht;
geen van beide maatregelen heeft geleid tot verbetering van het bloeiresultaat.
c. De vroegste_bloei van ^Ideal' en 'Prof. Blaauw'
Voor de vroegste bloei wordt aan irisbollen veelal de warmtebehandeling gegeven
van 2w 35 + 3d 40 + 30 C. In tegenstelling tot andere jaren gaf deze behande
ling betere resultaten dan beginnen met de bewaring bij 40°C of met 2 weken 30 C
in plaats van 2w 35 C. Bovendien was na de behandeling 2w 30 + 3d 40 C het aan
tal kasdagen groter. De bloeipercentages waren op alle glantdata het laagst, als
de warmtebehandeling werd beëindigd met Iw 35° of Iw 30 C.
d. De volgorde_en_de duur van de natemperatuur tijdens de preparatie_voor de vroe
ge bloei
Met de standaardnabehandeling (2w 17° + 6w 9°C) werden bij 'Ideal1 minder goede
bloeiresultaten verkregen dan met de nabehandeling 3w 17° + 4w 9° + lw 17 C. Bij
'Prof. Blaauw' werd het hoogste bloeipercentage bereikt na een nabehandeling van
8w 9 + 2w 17 C. De beste kwaliteit werd evenwel verkregen na de behandeling
lOw 9 + 2w 17 C. Een langere bewaring bij 9°c verhoogde evenwel de kans op zo
genaamde driebladers.
e. Vergelijking van_verschillende partijen_bij_de vroege broei
Bij een vergelijking van verschillende partijen 'Ideal' tijdens de vroege broei
bleek dat er dit jaar minder grote verschillen in bloeiresultaten optraden dan
voorheen. Een correlatie tussen het stikstof-gehalte van de bol en het bloei
resultaat kon niet worden aangetoond.
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t. Het toepassen van een rookbehandeling tijdens de preparatie
Uit irisbollen van de cv. Ideal die gedurende enige tijd in een ruimte hadden
gelegen waarin een grote hoeveelheid rook afkomstig van smeulend vochtig stro
aanwezig was, groeiden veel minder driebladers dan uit irisbollen die deze be
handeling niet hadden ondergaan. Een rookbehandeling van één dag bleek voldoen
de te zijn. Het moment van de rookbehandeling tijdens de preparatie bij hoge
temperatuur was niet van invloed op het bloeipercentage. Na een rookbehandeling
werden minder bladen afgesplitst, waren de lengten van stengels en bladeren
geringer en was het benodigde aantal dagen in de kas kleiner (zie de tabel).
Invloed van een rookbehandeling op de verdeling van het totale aantal bloeiende
planten over de planten met 4, 5 of 6 bladen, de stengel- en bladlengte en het
aantal dagen in de kas van planten tot einde bloei van •Ideal', zift 10.

Rookbehandeling
Ja

Nee

Percentage bloeiende planten met 4 bladeren

42

0

Percentage bloeiende planten met 5 bladeren

58

80

Percentage bloeiende planten met 6 bladeren

0

20

Gemiddelde lengte van de stengel (cm)

52

61

Gemiddelde lengte van de bladeren (cm)

44

54

Benodigde aantal kasdagen

58

68

II. Teelt
a*

Pythium-bestrijding_in besmette_grond

Grondontsmetting met dichloorpropeen/etridiazol had een betere gewasstand tot ge
volg en gaf evenals vorig jaar de hoogste opbrengst.
b. Ontsmetting van het plantgoed
1. Warmwaterbehandeling (w.w.b.). Een w.w.b. met formaline en captafol daaraan
toegevoegd of een ontsmetting in formaline en captafol direct na de w.w.b.
gaf een betere opbrengst dan wanneer de bollen na een w.w.b. met formaline
pas bij het planten in captafol werden ontsmet.
2. Koude ontsmetting. Goede resultaten ten aanzien van de opbrengst werden verkre
gen door een ontsmetting in formaline tijdens de bewaring in combinatie met
captafol. Het was om het even of captafol werd toegevoegd aan het formalinebad, dan wel tijdens het planten werd gespoten. Over het ziektebestrijdend
effect kan geen oordeel worden gegeven, omdat in de proeven vrijwel geen uit
val tengevolge van Fusarium-aantasting voorkwam.
c.

van het_spuiten met minerale_olie op de_verspreiding_van_virus_en_op
de opbrengst

Wederom trad een aanzienlijke oogstderving op als met minerale olie was gespo
ten. Deze oogstderving was over het algemeen groter als een hogere concentratie
olie was gebruikt. Over de beperkende invloed van het spuiten met minerale olie
op de verspreiding van virusziekten kan niets worden gezegd.
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DE INVLOED VAN BOLBEHANDELING, TEELTMETHODEN EN GEWASBESCHERMINGSMAATREGELEN
OP OPBRENGST EN KWALITEIT BIJ DE BOLLEN- EN BLOEMENTEELT VAN BIJGOED (project 83)
Onderzoekers: J.A.Th, de Winter en C.A.M. van Leeuwen
Anemoon
Y!H}_ÉeÜEreEarat;'-®kehandeling
bloemproduktie

van

anemone-pitten op de bloeidatum en

Door het planttijdstip +_ 2 maanden uit te stellen (van 15 oktober tot 5 december)
ving de oogst van de bloemen slechts _+ 4 weken later aan. Hierdoor was de oogstperiode een maand korter, terwijl geen nadelige gevolgen voor de bloemproduktie
werden waargenomen. Door de knollen op 5 december te planten in bewaarcellen
bij 13 of 9 C en na 2-3 weken pas in de kas te brengen (voorkiemen) werd het
begin van de bloeiperiode met 10-14 dagen vervroegd. Deze behandelingen hadden
echter wel een vermindering van de bloemproduktie tot gevolg.
Bestrijding_van_krulbladziekte (Colletotrichum gloeosporioides)
Bij het onderzoek zijn geen middelen gevonden waarmee een betere bestrijding van
de ziekte kon worden verkregen dan met de tot nu toe geadviseerde middelen.
Allium
De_bloemproduktie van Allium aflatunense_onder glas is afhankelijk van de bewaar
temperatuur _van_de bollen_en van assimilatie-belichting
Door een bewaring bij 2°C vóór het planten, bloeiden de planten eerder dan na
een bewaring bij 5 C. Na de langste koelduur (15 weken) kwamen de planten het
snelst in bloei.
Ook het percentage bloei werd gunstig beïnvloed door de bewaring bij 2°C.
Dit effect kwam het sterkst tot uitdrukking indien assimilatiebelichting gedurende
16 uur werd toegepast, maar de bloei begon daardoor nauwelijks vroeger.
De bloei van buiten gekweekte Allium-soorten
Verschillende bewaartemperaturen van A. aflatunense veroorzaakten slechts verschil
len van enkele dagen in de gemiddelde bloeidatum bij in het najaar geplante bol
len. De bewaring gedurende 8 weken bij 5 C voorafgaand aan het planten vervroegde
de bloei enigzins. Het aantal bloemen per plant was hoger na een behandeling bij
25^ C. Indien de bollen van Allium aflatunense in het voorjaar werden geplant,
bloeiden zij alleen indien de bollen vóór het planten bij 5 waren bewaard. Een
langere bewaring dan in de proef werd opgenomen, namelijk ca. 8 weken, lijkt
noodzakelijk voor een goede bloemproduktie. Wanneer bollen van Allium giganteum
in december werden
geplant, werd wel een duidelijke invloed van de voorafgaande
bewaartemperatuur op het tijdstip van bloei gevonden. Het vroegste bloeitijdstip
(30 juni) werd bereikt na een bewaring bij 17 C constant, de laatste (2 weken la
ter) na bewaring bij 30 C.
Nabehandeling bij 5 C na bewaring bij 25°C vervroegde de bloei niet. Een bewaring
bij 5 C in combinatie met 30 C had zelfs tot gevolg dat de planten in het geheel
niet bloeiden.
Indien de bollen eind maart werden geglant kon de bloei tot eind augustus worden
uitgesteld. Met de behandeling bij 30 C + 8 weken 17 C was de kwaliteit van de
bloemen nog redelijk en het bloeipercentage + 90%.
Bij A. sphaerocephalon was bij de bollen welke in het najaar werden geplant, het
verschil in tijdstip van de bloei als gevolg van de bewaartemperatuur maximaal
1 week. Bij planten in het voorjaar kon een verschil in bloeidatum van 2 weken
worden verkregen. Behandelingen, waarmede de bloei maximaal kon worden uitgesteld,
reduceerden het bloeipercentage aanzienlijk.
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Onkruidbestrijd4ng_bij_Allium neapolitanum
Andere middelen dan het tot nu toe toegelaten Chloor-IPC bieden, indien gespoten
voor opkomst, perspectief.
Brodiaea
Onkruidbestrijding
Zowel voor opkomst als na opkomst bieden andere dan de tot nu toe toegelaten midde
len mogelijkheden voor de onkruidbestrijding.
Krokus
Bestrijding van aaltjes_met nematiciden
Vrijwel geen enkele van de behandelingen met nematiciden had een bevredigende af
name van het percentage zieke knollen in de oogst tot resultaat, behalve de behan
deling met aldicarb. Er kon niet worden vastgesteld of de datum waarop met oxamyl
werd gespoten,invloed had op de doding van de aaltjes.
Bestrijding van Pythium
Bij de bestrijding van het wortelrot door toepassing van het middel metalaxyl werd
de hoogste opbrengst verkregen. Het resultaat met furalaxyl was ook goed, maar de
opbrengst van de met propamocarb behandelde veldjes bleef ver achter.
Warmwaterbehandeling (w.w.b.)
Het is gebleken, dat krokusknollen bij de w.w.b. een hogere temperatuur kunnen ver
dragen dan tot nu toe gebruikt wordt (43ïs°C), zonder nadelige gevolgen voor de oogst.
De temperatuur-tolerantie en ook de toelaatbare duur van de behandeling worden be
paald door de duur van de voorafgaande bewaarperiode en de daarbij heersende tem
peratuur. Het aantal warmwaterbehandelingen, waardoor geen oogstderving ontstond^
werd in de proef verdubbeld door een bewaartemperatuur van 30 C in plaats van 23 C
te geven. Een toename van de verklistering ten gevolge van de w.w.b. kon nauwelijks
worden waargenomen.
Iris reticulata
Inktvlekkenziekte (Drechslera iridis)
Bij de bestrijding van deze ziekte werd geen vooruitgang geboekt.
Bestrijding Pythium
Het gebruik van furalaxyl en metalaxyl resulteerde in een aanzienlijke verhoging
van de bolopbrengst, vooral het gebruik van metalaxyl. Propamocarb gaf geen be
ter resultaat dan de controle.
Ixia
Vervroeging van de bloei
Door een daglengte van 16 uur (verkregen door bijbelichting met 1 SONT-400-lamp
per 8 m ), kon bij een kastemperatuur van 12°C de bloei +_ 4 weken worden vervroegd.
Bij hogere kastemperaturen verdroogden alle bloemen bij materiaal dat was behandeld
voor vroege bloei (6 weken voorafgaand aan het planten).

MuBcari
Behandeling van_bollen bestemd voor potcultuur
In proeven werden na een bewaring van 15 weken bij 9°c de gunstigste resultaten ten
aanzien van de bloeidatum en bloemkwa1iteit verkregen. Het aantal bloemstengels per
bol werd echter nadelig beïnvloed door deze langdurige koeling.
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Ranonkel
Bloemproduktie onder glas
2
Verhoging van het aantal geplante knolletjes per m 2^esulteerde nauwelijks in een
vermeerdering van het aantal geoogste bloemen per m . De grootste en de kleinste
knolmaten, respectievelijk 5/6 en 2,5/3 inch, produceerden de minste bloemen per
Scilla tubergeniana
Behandeling_van_bollen_bestemd voor potcultuur
Alleen de bollen die gedurende maximaal 15 weken bij 9°C waren bewaard, gaven een
goede bloei. Lagere bewaartemperaturen veroorzaakten bloemverdroging, terwijl de
lengte van de bladeren toenam.
Dahlia
Bemesting_van_dahliastekken

Grote hoeveelheden meststoffen (zowel organische als anorganische) veroorzaakten
een groter percentage uitval van de geplante stekken indien zij werden toegediend
direct vóór het planten.
Een stikstof-gift, welke in organische vorm (Gekro-korrels) of anorganische vorm
(kalkammonsalpeter) werd gegeven, had een duidelijk gunstig effect op het oogstgewicht van de knollen. Het gemiddelde oogstgewicht per knol was het laagst in
het met stalmest bemeste object. Een combinatie van stalmest met een extra N-gift
had nauwelijks een verhoging van de opbrengst tot gevolg. Een combinatie van
Gekro-korrels met een extra N-gift in de hoogste dosis had een nadelig effect op
het oogstgewicht.
De toediening van fosfor en kali had geen invloed op het oogstgewicht van de knol
len. Er kon geen duidelijk verband worden gelegd tussen het ontstaan van bruinrot
in de knollen tijdens de bewaring en de toegepaste bemestingen.
Alleen in de objecten waarin gemest was met stalmest alleen of stalmest in com
binatie met de laagste N-gift kwam een hoger percentage bruinrot voor. In de kas
bleek dat het aantal stekken per knol gunstig werd beïnvloed door de voorafgaan
de bemesting met stalmest, Gekro-korrels en de laagste doseringen kalkammonsalpe
ter. De hoogste stikstofgiften, alleen of in combinatie met organische meststoffen,
veroorzaakten een + 10% lagere stekproduktie.
De hoogste vers-gewicht-produktie aan stekken van de geoogste knollen vond plaats
bij de knollen uit de objecten waar geen organische bemesting was gegeven en bij
die met de laagste stikstofgiften.
De laagste stekprodukties werden gevonden bij de objecten met een organische be
mesting in combinatie met de hoogste N-giften.
Het aantal knollen dat aan het einde van de stekperiode geen stekken meer produ
ceerde was sterk gecorreleerd met de totale N-gift.
Sortimentsonderzoek
Van de 5 cultivars die getoetst werden op hun geschiktheid om als potplant gekweekt
te worden, bleek alleen 'Red Pigmy' te voldoen.

Onkruidbestrijding
De gunstige resultaten met de middelen op ureum-basis konden niet worden gerepro
duceerd.
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INVLOED VAN DE VOCHTHUISHOUDING IN DE GROND OP DE ONTWIKKELING EN PRODUKTIE
VAN BOLGEWASSEN (project 52)
Onderzoekers: Ir. G.G.M. van der Valk (gestationeerd vanuit het I.C.W.) en
P.N.A. Bruin
Tot 1979 werd in hoofdzaak gewerkt aan de analyse van effecten van de gewasstruc
tuur op drogestof- en bolproduktie en op het waterverbruik van lelies en tulpen.
Gevolgen van cultuuromstandigheden als gebruikte cultivar, plantmaat en plantdichtheid en -verband kunnen door middel van een rekenmodel worden geschat. Een
volgende stap in de modelontwikkeling was het onderzoek naar de relatie tussen
de vochtspanning in de wortelzône en de bladontwikkeling, drogestofproduktie en
groeiduur. Dit in 1979 begonnen onderzoek werd in 1980 voortgezet in veldproeven
te Abbenes.
De proefopzet en -uitvoering waren gelijk aan die in 1979. Ter vergroting van de
nauwkeurigheid van de metingen werden echter dit jaar om de 14 dagen drogestofen bladoppervlakte-bepalingen gedaan bij 3 x 18 tulpe- en 3 x 12 lelie-planten.
Vochtspanningen (pF) tussen 2,9 en 4,1 hadden duidelijk invloed op drogestof
produktie en bladgroei van tulpen. In dit traject nam de dagproduktie af van
280 tot 100 kg drogestof per ha. Verschillen in vochtgehalte hadden geen invloed
op de groeiduur. Hoge vochtgehalten vóór de bloei leidden echter tot vervroegde
afsterving. De oorzaak is niet duidelijk. Ongetwijfeld hebben de lage temperatu
ren tijdens de afrijping ook een rol gespeeld. Bij lelies verminderde droogte
vóór de bloei de bladgroei met 25%. Het nadelig effect van droogte op de bolpro
duktie kon voor ca. 2/3 worden verklaard uit de vermindering van het bladopper
vlak en voor het overige uit het zich sluiten van de huidmondjes tijdens de droge
periode.
Veldproeven zijn een bewerkelijk hulpmiddel om invloeden van vochttoestand (dampdrukdeficit en bodemvochttoestand) op de plant te meten en periodieke oogsten
zijn hiervoor evenmin ideaal. Er wordt gezocht naar een alternatieve methode.
De beschreven proeven worden in 1981 niet voortgezet.
In het nieuwe kassencomplex werden lichtmetingen uitgevoerd, waarover rapport
werd uitgebracht aan de directie van het L.B.O.

In een aantal besprekingen werden adviezen gegeven voor de renovatie van het
grondwaterstanden-proefveld te Oudkarspel.
Over de hydrologische aspecten van twee projecten betreffende de ontwikkeling van
een bloembollenbedrijf, namelijk één op Texel en een in de Haarlemmermeer, werden
adviezen gegeven.
BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK VOOR DE BEGELEIDING VAN NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN DE
BLOEMBOLLEN- EN BOLBLOEMENTEELT (project 50)

Onderzoekers: C.O.N. de Vroomen (gestationeerd vanuit het L.E.I.) en L.A.J.M.
van de Rotten
1. Bedrijfseconomische aspecten van de teelt van leliebollen en leliebloemen
Aan dit project is slechts incidenteel gewerkt.
Er is een begin gemaakt met de opstelling van een gewijzigd begintableau voor de
programmering, waarin minimum-beperkingen en geheeltallige
activiteiten worden
opgenomen. Tevens worden in de activiteiten en beperkingen energie-aspecten vast
gelegd. Dit biedt de mogelijkheid berekeningen uit te voeren die betrekking hebben
op optimalisatie van het energieverbruik.
2. Bedrijfseconomische aspecten van het introduceren van palletkisten op bloem
bollenbedrijven
In de verslagperiode kwam het eerste concept van een publicatie gereed. Een aan
tal aspecten bleek echter nadere toelichting te vragen. Hiervoor werd het onder
zoek opnieuw geopend en werd met variërende uitgangspunten een aantal nieuwe be
drijfsplannen berekend. Het tweede concept van de publicatie vordert en kan in
januari 1981 worden afgerond.
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3. Opbrengstonderzoek gladiolen
Over de oogst in 1978 en 1979 van gladiolepitten zijn opbrengstgegevens verzameld.
Deze gegevens zijn vastgelegd in interne verslagen, waarvan een kopie aan de deel
nemers is gezonden.
4. Opbrengstonderzoek betreffende de bloementeelt van Apeldoorn' ('vijf-gradentulpen')
Op verzoek en met medewerking van de voorlichtingsdienst is begonnen met het ver
zamelen van opbrengstgegevens bij +_ 60 bedrijven waar in december 1980 bollen van
cv. Apeldoorn, die een 5 -behandeling hadden ondergaan, in bloei waren getrokken.
Het doel is inzicht te krijgen in het opbrengstverloop en de uitvalpercentages
die bij deze teelt voorkomen.
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AFDELING MECHANISATIE EN RATIONALISATIE
INLEIDING (Drs. A.P.G. Slootweg)
In het afgelopen jaar is zeer veel aandacht besteed aan de verbetering van het ont
smetten op de plantmachine (project 79). Dit was nodig omdat, in het kader van het
streven naar beperking van het lozen van restanten van dompelbaden het ontsmetten
op de plantmachine een goede oplossing leek te zijn. Hierbij worden voorlopig al
leen depótmiddelen gebruikt.
Aan de methode kleven drie bezwaren;te weten onvoldoende effect van de middelen
door slechte bevochtiging van het plantgoed, onaangename werkomstandigheden voor
de man op de plantmachine en aanzienlijke lekverliezen.
Door aan de ontsmettingsvloeistof een schuimmiddel toe te voegen en vervolgens in dit
mengsel lucht te blazen kort voor bevochtiging van de bollen zal plaatsvinden, zal
een grote hoeveelheid schuim ontstaan waardoor de bevochtiging beter is. Aanvanke
lijk bleek dat de bevochtiging bij enkele bolsoorten (met name bij tulpen) onvol
doende was. De methode is toen met succes aangepast. Een plantmachine voorzien van
apparatuur om te 'schuimen' zal nu vooruitlopend op introductie in het bedrijfsle
ven, voor uiteenlopende bolgewassen op praktijkschaal worden beproefd.
De mogelijkheid om ook contactmiddelen in schuimvorm voor de ontsmetting te gebrui
ken wordt bestudeerd. Alles zal daarbij afhangen van een goede bevochtiging.
In de komende jaren zal het steeds belangrijker worden bestrijdingsmiddelen in
kleine hoeveelheden homogeen in de grond te kunnen verdelen. Ook is de mogelijkheid
een middel in dunne laagjes op een bepaalde diepte in de grond te kunnen brengen
van belang. Aan realisatie van deze mogelijkheden wordt in het kader van project
79 gewerkt. De hoop bestaat dat het IMAG op dit punt diepgaand onderzoek zal gaan
doen.
In het afgelopen jaar is een doseerpistool voor gramoxone ontwikkeld. Het zal in
produktie worden genomen. Met dit pistool zal het gemakkelijker zijn afwijkende
en viruszieke planten in tulpen en irissen te doden. Het middel kan nu op een wij
ze worden toegepast die de gezondheid van de gebruiker niet in gevaar brengt.
Het IMAG zal onderzoek doen naar de arbeids- en bedrijfsorganisatie van handels
bedrijven. Het klaarmaken, verpakken en verzenden van grote hoeveelheden bloembol
len moet in een korte tijd gebeuren. Hiervoor worden dan veel extra arbeidskrachten
aangetrokken. Wegens de noodzaak de kosten van handelsbedrijven te beperken is meer
arbeidsanalytisch onderzoek gewenst. Uit studies van Ing. G.J.M. van der Weijden
(Consulentschap voor de Tuinbouw, Lisse) is gebleken dat er reële mogelijkheden
zijn tot 'stroomlijning' van de
handelingen wat besparingen kan opleveren.
In het kader van het bevorderen van de afzet naar het buitenland wordt veel aan
dacht besteed aan de landen rond de Middellandse Zee. Voorlopig gebeurt dat in
hoofdzaak door proefplantingen. Dit is een middel om zelf ervaring op te doen en
de afnemers te tonen wat de mogelijkheden zijn van de verschillende bolsoorten op
uiteenlopende bloeitijdstippen. Er wordt naar gestreefd de ervaringen die in het
mediterrane gebied zijn opgedaan op den duur te bundelen en ter beschikking van
leveranciers en afnemers te stellen.
GEBRUIKSWAARDE VAN MACHINES DIE BIJ DE BLOEMBOLLENTEELT WORDEN GEBRUIKT (Project 79)
Onderzoeker: Ing. R.S. Bijl (gestationeerd vanuit IMAG)
Het ontsmetten van bloembollen op de plantmachine
Na diverse experimenten waarbij vloeistof onder een druk van +^0,1 bar op de bol
len werd gedoseerd, bleek dat bevochtiging in de voorraadbunker van de plantmachi
ne goed mogelijk is. Het gebruikte systeem was echter zeer gevoelig voor verstop
ping. Er zijn toen proeven genomen met het doseren van het ontsmettingsmiddel in
schuimvorm; bij dit systeem werden de knollen op dezelfde plaats in de voorraadbun
ker bevochtigd als bij het eerder beproefde systeem. Bij de experimenten trad,
zelfs wanneer een sterke concentratie van het ontsmettingsmiddel werd gebruikt,
geen verstopping van de doseurs op. Ook de mate van bevochtiging (van gladioleknollen) was uitstekend. Op grond van deze ervaringen is een plantmachine met dit sys
teem ingericht om daarmee praktijkproeven te kunnen nemen. Bij behandeling van
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tulpeplantgoed bleek echter dat de bollen zich in de voorraadbunker anders gedragen
dan gladioleknollen, waardoor een goede bevochtiging van de bollen niet kan worden
gegarandeerd. Momenteel wordt getracht door kleine veranderingen in het systeem ook
een goede bevochtiging van tulpen te kunnen waarborgen.
Merkenonderzoek van machines en werktuigen voor de bloembollenteelt
- Op twee bedrijven zijn tijdens het oogsten en de verwerking van de oogst (irissen)
monsters genomen om na te gaan of en waar eventuele beschadigingen ontstaan. De
resultaten hiervan zijn nog niet verwerkt.
- Met behulp van een frees en, later, een spitfrees is getracht bestrijdingsmidde
len gelijkmatig door de grond te verdelen. Er is gewerkt met een zoutoplossing die
met een ganzevoetinjecteur of met een sproei-installatie op de machine in de grond
werd gebracht en met behulp van de frees met de grond werd gemengd. De geleidbaar
heid van de grond (later gemengd met water)is als maat voor de zoutconcentratie ge
bruikt, waardoor een beeld van de verdeling kan worden verKregen. Het systeem dat
nog in een experimenteel stadium verkeert, heeft hoopgevende resultaten opgeleverd.
VERBETERING VAN WERKMETHODEN EN ARBEIDSORGANISATIE BIJ DE TEELT, VERWERKING EN
AFZET VAN BOL- EN KNOLGEWASSEN (Project 78)
Onderzoeker: Ing. A.J. Bulsink (gestationeerd vanuit het IMAG)
Het vaststellen van taaktijden in de bloembollenteelt (in samenwerking met ing.
D. Bosch).
Er zijn studies gemaakt van het planten van gladiolen. De verkregen gegevens zijn
uitgewerkt. Deze teelthandeling blijkt op zeer veel manieren te worden uitgevoerd,
zoals ook bij andere bolgewassen werd vastgesteld.
Er is een eerste aanzet gemaakt om taaktijden voor planten en rooien te maken uit
gaande van een zeer schematische werkwijze daar de benodigde tijd in de praktijk
altijd afhankelijk is van de werkbreedte, plantvoor-hoeveelheden en werksnelheid.
De grondsoort is veelal de beperkende factor met betrekking tot de werksnelheid.
Toch komen er op zandgrond
zeer grote, niet te verklaren verschillen voor. Het
lijkt het meest juist met diverse werksnelheden rekening te houden en voorlichters
en ondernemers zelf de werksnelheid te laten invullen bij taaktijdberekening.
VERBETERING VAN WERKMETHODEN EN ARBEIDSORGANISATIE BIJ DE PRODUKTIE VAN BOLBLOEMEN
(Project 77)
Onderzoeker: Ing. A.J. Bulsink (gestationeerd vanuit het IMAG)
In het afgelopen jaar is geen onderzoek in het kader van dit project verricht.

VOORLICHTING BUITENLANDSE AFNEMERS VAN BLOEMBOLLEN (project 58)
Onderzoeker: J.C.M. Buschman (gestationeerd door Raad Nederlandse Bloembollenon
dernemers, afd. Afzetbevordering)
In het kader van de nieuwe opzet van de voorlichting in Scandinavië werd een aantal
publicaties voor de vakbladen aldaar verzorgd. Ook zijn voorlichtings-1tips' in een
Oostenrijks vakblad geplaatst.
Zowel ten behoeve van de Franse als van de Duitse Groep van de 'Bond van Bloembollenhandelaren' werden wederom 6 voorlichtingsbrochures voor de desbetreffende landen
herzien. Tevens werden enkele artikelen aangeboden aan het Duitse vakblad 'Taspo'
en het Engelse 'The Grower'.
In het afgelopen jaar werden handboeken voor de broei voor Duitsland, Engeland en
Frankrijk en een brochure over de gladiolenteelt voor Griekenland uitgegeven. In
Spanje en Portugal werden de proefplantingen voortgezet, terwijl in Griekenland voor
het eerst gladiolen en lelies bij wijze van proef zijn
geplant. Eveneens werden
in Spanje en China opnieuw bollen in parken geplant om meer kennis te verzamelen

-84-

over de gebruiksmogelijkheden van in Nederland geteelde bollen in deze streken.
Op verzoek van enkele Groepen van de Bond van Bloembollenhandelaren werd het
rapport 'Midden-Oosten' geschreven waarin verschillende gegevens over het klimaat,
geografische bijzonderheden en eventuele mogelijkheden voor de diverse bloembolgewassen bijeen zijn gebracht. Dit boek is aangeboden aan de exporteurs naar het
desbetreffende gebied met het verzoek commentaar op het gebodene te leveren en
voorstellen te doen voor een eventuele 'following-up'.
Op verzoek van verschillende Groepen van de 'Bond' zijn in het afgelopen jaar en
kele lezingen in het buitenland gehouden: in Engeland over lelies, in Zweden over
de kwaliteit van onze bloembollen en in Griekenland over lelies, gladiolen en
vijf-graden-tulpen.
Voor de Duitse Groep werd een 'Bluraenzwiebel-Seminar' in Nederland georganiseerd
waar diverse lezingen werden verzorgd.
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Sectie Statistiek
J.P. van Tongeren en Mevr. E.M.C. Booden-Soethoudt.
De werkzaamheden in het verslagjaar bestonden voor een groot deel in statisti
sche begeleiding van het opzetten van proeven en het verwerken van de waarne
mingsuitkomsten.
Evenals voorgaande jaren zijn nagenoeg alle veldproeven, inclusief die van de
Proeftuinen, statistisch verwerkt.
In het kader van het Landelijk Praktijkonderzoek Bloembollen en Bolbloemen
(L.P.B.) is door middel van een enquête nagegaan in hoeverre de informatie uit
de gewasverslagen bij de lezers overkomt en wordt verwerkt. De gegevens uit de
ze enquête zijn statistisch geanalyseerd. Het resultaat is neergelegd in het
rapport 'De functie van de gewasverslagen onderzocht'.
Het adressenbestand van het L.P.B. (+_ 2000 abonnees) is geschikt gemaakt voor
automatisering. Er zijn programma's ontwikkeld om de administratieve werkzaam
heden met een minicomputer te kunnen laten uitvoeren. Deze werkzaamheden worden
momenteel door de minicomputer van het Sprenger-Instituut (P.D.P. 11/34) ver
richt.
Er is veel aandacht besteed aan de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de
automatisering met behulp van een minicomputer. Intern zijn een aantal discussie
nota's geschreven, waarin die werkzaamheden op het L.B.O. worden aangegeven,
die mogelijk voor automatisering in aanmerking komen. Dit heeft geleid tot het
opstellen van het rapport Automatiseringsplan L.B.O.', dat ter beoordeling naar
de directie O. en E. van het Ministerie van Landbouw en Visserij is gezonden.
Het gebruik van de L.B.O.-terminal door onderzoekers bij verwerking van de ge
gevens van door hen verricht onderzoek is, mede dank zij een intensieve bege
leiding van de afdeling statistiek, toegenomen.
De toepassing van de mogelijkheden die het computerprogramma GENSTAT biedt, is
verder uitgebreid. Zo worden bij elke analyse de residuen weergegeven volgens
de platte-grond van het proefschema. Hierdoor is het onder andere mogelijk slech
te plekken in het proefveld te localiseren en nader te beschouwen. Ook worden de
residuen in een histogram weergegeven.
In de door D.L.O. georganiseerde cursus 'Proeftechniek' is het vak 'Statistiek'
gedoceerd. Aan de syllabus 'Statistiek toegepast bij opzet en verwerking van
proeven' is een hoofdstuk toegevoegd, waarin onder andere verdelingsvrije tech
nieken worden behandeld.
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Summary of Annual Report of the Bulb
Research Centre 1980
DEPARTMENT OF PLANT PHYSIOLOGY
CARBOHYDRATE METABOLISM IN RELATION TO FLOWERING IN TULIPS
(Dr. J.C.M. Beijersbergen and Carla Th.C. van der Hulst) - project 41
The experiments on carbohydrate metabolism have been postponed for the year
under review. All time thus made available was spent on project 81 (Detection
of viruses with ELISA).
RESISTANCE OF PATHOGENIC FUNGI TO FUNGICIDES
(Th.L.J. Duineveld and Dr. J.C.M. Beijersbergen) - project 87
In strains of Pythium ultimum resistance to prothiocarb was easily induced
in vitro. In a stock of gladioli tested over a period of four years, a
benomyl-resistant strain of Fusarium oxysporum f.sp. gladioli gradually
disappeared, probably because its ability to survive in vivo was lower than
that of the normally sensitive strains.
DEVELOPMENT AND FLOWERING OF LILIES
(Dr. Ir. U. van Meeteren) - project 60
Light has a strong influence on flower-bud abscission in Lilium 'Enchantment'.
The experimental results indicate that photosynthesis is not the only mediating
process. It seems likely that ethylene plays an important role in the abscission
process, and that light influences ethylene production by the flower buds.
Inhibitors of the ethylene production prevent flower-bud abscission under poor
light conditions. Dipping of the bulbs in a solution of silver thiosulfate
before planting also reduces bud abscission.
DEVELOPMENT AND FLOWERING OF MISCELLANEOUS CROPS
(Dr. Ir. U. van Meeteren) - project 95
The influence of the daily light period on the development and flowering of
Gladiolus tubergenii 'Rose Charm' might not be due to activation of assimilation
by the plant. Yellowing of the leaves of this gladiolus occurs under the influence
of light, but can also be influenced by daily temperature changes during growth
if light conditions are constant.
BUD NECROSIS AND BLASTING IN TULIPS AS INFLUENCED BY ETHYLENE AND OTHER GROWTH
SUBSTANCES
(Dr. W.J. de Münk and G. Slootweg) - project 46
Ethylene applied to tulip bulbs having a relatively high nitrogen content induced
more flower-bud blasting in such stocks than in stocks with a relatively low
nitrogen content.
The first attempts were made to develop a method based on auxin-induced reactions
of flower stems of tulips, to determine whether bulbs have received the correct
temperature treatment, e.g., a cooling treatment for early forcing.
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KEEPING QUALITY OF FLOWER BULBS
(A. Swart) - project 86
Silver thiosulfate again improved several aspects of the quality of the flowers
of Lilium 'Enchantment' grown from bulbs immersed in a solution of this compound
before planting. In irises and tulips such positive effects of this immersion
were not observed. Special attention was paid to the influence of post-harvest
conditions (dry storage) on narcissus flowers.
For tulips, a nitrogen dressing during the forcing period did not result in a
longer vase-life of the product; in this experiment a normal soil was used
and the nitrogen content was not analyzed.
CIRCULATION AND VENTILATION IN BULB STORAGE ROOMS IN RELATION TO PRODUCT
QUALITY AND ENERGIE CONSUMPTION
(Dr. W.J. de Münk and G. Slootweg) - project 96
This project was started in cooperation with the Sprenger Institute, Wageningen.
An apparatus was constructed for the measurement of water release by tulip,
hyacinth, and iris bulbs in relation to vapour-pressure deficit. In tulip bulbs
stored at 20 C and high C02 and/or low O2 pressure, only small effects were
observed,e.g., in some instances growth inhibition of the stem and bud.
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DEPARTMENT OF PLANT PATHOLOGY
BACTERIOLOGY

YELLOW DISEASE OF HYACINTH (Xanthomonas hyacinthi)
(W. Kamerman) - project 4
Short heat treatments (a sequence of 340-38°-44°C, each for 2 or 3 days) of infected
bulbs gave good control of Xanthomonas hyacinthi. Intermittent application of
a temperature of 15°C for one day between these high temperatures did not improve
this effect. Some heat damage was observed in the bulbs.
A heat treatment at 60° or 70°C for 30 min. or 1 hour in a mixture of steam
and air injured the bulbs unacceptably, and exposure to 50 C for 30 minutes
on 3 consecutive days did not kill the bacteria satisfactorily.
Symptoms of infection by Fusarium sp. may be aggravated by heat treatment of
the bulbs.
Control of primary leaf infections in the field by spraying with various chemicals
was unsuccessful, except repeated spraying with 0.5% sulfuric acid or 0.1 and
1.0% captan, which reduced leaf spot incidence considerably.
Mineral oil sprays for the reduction of virus spread by aphids may promote the
incidence of bacterial leaf spotting. The addition of 0.5% sulfuric acid to the
mineral-oil sprays may reduce this effect.
DIAGNOSIS AND CONTROL OF BACTERIAL DISEASES IN BULBOUS CROPS
(W. Kamerman) - project 66
Disinfection of tulip bulbs infected by Corynebacterium oortil with 3% formalin
did not reduce symptom development of 1helsvuur' satisfactorily. Reduction of
symptoms was also neither achieved by a heat treatment (340-38°-44°C for 2 days
each) or by treatment in a steam/air mixture (50°C for 30 minutes). Hyacinth bulbs
contaminated with the bacterium causing 'white slime1 (Erwinia carotovora) could
be disinfected successfully by dipping in 0.5% formalin. The presence of the
fungicide captafol in the dip also gave some benificial effect in this respect.
The incidence of stinking soft rot in irises (E. atroseptica) increased when
haulm of carnations, chrysanthemums, cauliflower, tomatoes, or lettuce had been
mixed through the soil prior to planting of iris bulbs. Disinfection of the
bulbs with 1 or 2% captafol did not reduce soft-rot incidence sufficiently.
Iris bulbs could not stand a steam/air treatment at 55 of 60 C for 30 minutes
without considerable injury, and these treatments did not give adequate killing
of the bacteria.
Corynebacterium fascians which causes stem galls in lilies, can survive for some
time in contaminated soil or water, but after one year no viable bacteria were
found in sandy or sandy loam soil samples. Steam-sterilization of contaminated
soil proved inadequate when iris bulbs were planted 2 weeks later, as was
drenching of the soil with 10% formalin. Hot-water treatments of the bulbs, up
to 49°C for 3 h with or without the addition of 0.4% formalin and/or 2% captafol,
were ineffective for control of the bacteria, as were steam/air treatments up
to 50 C for 30 minutes.
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MYCOLOGY

ROOT ROT PHENOMENA IN BULBOUS CROPS
(Dr. Ir. G. Weststeijn and P. Vink) - project 5
The identity of the root rot-impeding factor present in the sandy soils around
our research centre has not yet been established. In mostexperiments this factor
was eliminated by steam sterilization of the soil prior to inoculation with
Pythium. Repeated cropping of tulips on the same soil did not increase the
activity of the factor.
Mixing of non-composted wood bark (from pine and spruce tree) with the rooting
medium reduced root infection to such an extent that considerably betterquality forced tulips and crocuses were obtained than in the medium alone.
Some of the micro-organisms isolated from this material show, antagonistic
activity against Pythium irreguläre and P. ultimum in vitro.
Commercial potting media for tulip forcing were found occasionally to contain
pathogenic Pythium sp.
FUSARIUM OXYSPORUM IN TULIPS
(Dr. B.H.H. Bergman and M.G. Vos) - project 11
Work on this project was terminated in 1980 with the performance of some experiments
needed to verify the role of latent infections in the transmission of the disease
to the progeny and the influence of such infections during forcing. The presence
of latent infections in bulbs used for flower forcing in the winter does not
adversely influence the ability of the bulbs to produce good quality flowerswith the possible exception of latent infections in or close to the root plate apparently because the period in the heated glasshouse before flower picking
is too short. Failures due to Fusarium seen during forcing may in general be
attributed to other factors, e.g., too-high soil temperatures, heavy soil
•:ontamination, poor disinfection of bulbs before planting, and so on.
The presence of latent infections in planting stocks facilitates the transmission
of the disease to the material for the next year's harvest, even stocks that
have been properly cleaned and disinfected. The rate of transmission depends
on, for instance, the susceptibility of the cultivar and climatic conditions
during a given growth season.
Control of the pathogen responsible for the latent infections is not easily
achieved. Disinfection of bulbs in benomyl or captafol reduces disease incidence
in the offspring (probably by a growth-retarding effect on the fungus), but does
not kill the pathogen. High mortality of the fungus can be achieved by a heat
treatment of the bulbs (34°-38 -44°C,2 days each) at the end of August, but
this treatment may lead to an unpredictably high rate of damage to the bulbs.
Details of this work have been published in Acta Horticulturae 109 (1980)

RHIZOCTONIA SPP. IN BULBOUS CROPS
(A.W. Doornik) - Project 82
Saprophytic activity of Rhizoctonia solani in soil,as measured by the percentage
of colonized Ko-agar baits in soil, increased in the first few weeks after soil
contamination and the planting of iris bulbs. As soon as all the irises were
infected, saprophytic activity decreased. Between the 7th week after planting
and the last observation after 20 weeks, the low percentage of colonized baits
remained fairly constant.
Percentages of infected irises and bait catches both decreased under
repeated planting in contaminated soil. When boiled oat grains were mixed
through the soil during the second planting of iris bulbs or the infected irises
of the first planting were left in the soil and fresh non-infected bulbs were
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pxanted between them, more new irises became infected and saprophytic activity
increased more compared wth the results of normal replanting of irises- Vetch
(Vicia sativa) and grass (Poa annua) were used as 'green-manure' crops between
two crops of irises in contaminated soil, to promote the persistence of pathogenic
R. solani. Both crops were ploughed under or removed before the second planting
of irises. There was no difference, however, between infection percentages of
irises in either of the treated soils and the control plot where no greenmanure crop had been sown.
An attempt was made to isolate species of Trichoderma, a fungus described in
the literature as an antagonist, from soil samples taken from Rhizoctonia-infected fields. Although a selective medium was usedj Trichoderma was only
isolated occasionally.
Antagonism of 9 isolates of Trichoderma spp. for 8 isolates of R. solani was
tested in vitro. Only one isolate dominated all Rhizoctonia isolates tested.
The possibility to isolate Rhizoctonia solani from disease symptoms on tulip
bulbs decreased from 80% at harvesting in July to less than 5% in October.
After planting of tulip bulbs with symptoms, almost no spread of the disease
was found. For iris bulbs isolation percentages decreased more slowly; isolation
of Rhizoctonia was still possible in March. Storage temperature seemed to have
no influence on isolation from bulb tissue. When diseased iris bulbs were
planted at 17 C soil temperature, however, more spread of infection over bulbs
and sprouts was observed when these bulbs had been stored continuously at 30 C
than when they had been stored at other temperatures.
FUSARIUM DISEASES IN BULB AND CORM CROPS, EXCEPT TULIP AND NARCISSUS
(Dr. B.H.H. Bergman and M.G. Vos) - project 100
When this project was started with investigations concerning attacks on gladiolus
by F. oxysporum f. sp. gladioli, a number of technical problems had to be solved.
In the first place, a new selective medium had to be found for the isolation of
the pathogen from diseased plant material, because the media used so far had
proved unsatisfactory in that they did not adequately suppress the growth of
Pénicillium associated with gladiolus corms. An as yet unpublished medium
developed elsewhere proved to be satisfactory in this respect.

Testing of the pathogenicity of isolates by corm inoculations in vitro proved
unreliable, and growing of plants from corms or cormels in infested soil requires
too much time. Less time-consuming and more dependable methods for the screening
of isolates are being sought. At a constant soil temperature of 14°C, infection
of corm roots is possible, especially at the base of the corm roots. It seems
likely that the optimum soil temperature for infection and spread through the
corm tissue and into the young corm is higher than 14°C. The optimal combination
of soil contamination level and soil temperature must be determined.
In cross-inoculation experiments, Fusarium isolates from gladiolus heavily
infected bulbous iris planted in contaminated soil, but the reciprocal inoculation
did not yield diseased gladiolus.
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NEMATOLOGY

STEM EELWORMS IN TULIPS AND OTHER BULBOUS CROPS
(Ir. W.Ä. Windrich) - project 6
In field experiments with tulips and daffodils, lower percentages of bulbs
affected by Ditylenchus dipsaci were found, even when no control methods were
applied. This suggests that a natural reduction of the eelworm population
can occur under the influence of conditions in certain years.
The application of aldicarb to the soil or the use of foliar sprays with
oxamyl reduced the percentages of affected bulbs considerably but did not
eradicate the disease.
VIROLOGY

DIAGNOSIS OF VIRUS DISEASES AND IDENTIFICATION OF VIRUSES IN BULBOUS CROPS
(Ir. A.F.L.M. Derks and Jenny L. Vink-van den Abeele) - project 90
In lilies a virus with a length of ca. 770 nm was detected. This virus could
be transmitted from lilies to Chenopodium quinoa and Tetragonia expansa,
and caused inconspicuous symptoms in Lilium formosanum seedlings.
Virus-free lilies inoculated with tulip breaking virus or cucumber mosaic
virus in combination with lily symptomless virus usually showed heavier
symptoms than did lilies inoculated with each of the viruses separately.
L. speciosum 'Lucie Wilson' only showed symptoms after the combination
inoculations.
Bean yellow mosaic virus was detected in iris and crocus. In freesia cv.
Aurora this virus causes severe yellowing and necrosis on leaves and corms,
especially at higher temperatures (25 C) and when inoculated immediately
after emergence. Some isolates cause more yellowing and necrosis than others
do.
Viruses of Ornithogalum, Muscari, Galtonia, and Acidanthera were partially
characterized. In Frittillaria tulip breaking virus was detected.

(Ir. C.J. Asjes and Miss L. Segers)
A newly recognized potyvirus was obtained from tulip cvs. Don Quichotte
and Madame Spoor. This virus was readily transmissible to Chenopodium
quinoa and caused systemic infections in various Nicotiana species.

DEVELOPMENT OF METHODS FOR THE IDENTIFICATION OF VIRUSES AND THE DIAGNOSIS
OF VIRUS DISEASES IN BULBOUS CROPS
(Ir. A.F.L.M. Derks and Jenny L. Vink-van den Abeele) - project 91
Testing of lilies for tulip breaking virus showed that ELISA (project 81)
is more sensitive than the use of test plants of Lilium formosanum.Purified
tulip breaking virus was injected into chickens (see project 81).
In a study performed together with J.C.M. Beijersbergen and C.Th.C. van der
Hulst,early primary infections of lily symptomless virus in Lilium cv.
Enchantment and L. speciosum rubrum Nr. 10 were detected with ELISA applied
to leaf material. In plants infected at flowering or later, the virus could
not be detected in the leaves during the current season. When use was made
of the outher scales of bulbs stored for 2 months at 2 C, more primary
infections were detected with ELISA than with the leaf test, especially in
plants inoculated at flowering or later.
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CONTROL OF VIRUS DISEASES IN BULBOUS CROPS
(Ir. C.J. Asjes and Miss L. Segers) - project 92

Reasonably good control of hyacinth mosaic virus spread in hyacinths was
obtained by the application of mineral-oil sprays and the insecticide
permethrin (Ambush).
TISSUE CULTURE
(Drs. J. van Aartrijk and Gerrie Elom-Barnhoorn) - project 59
Gladiolus

Meristem cultures of cv. Peter Pears were initiated on media with a low auxin
content. Starting with axillary buds of corms, propagation was achieved on
media containing low cytokinin concentrations. Auxin inhibited new formation
of plantlets but stimulated root initiation, leaf elongation and cormlet growth.
Hyacinth
Meristems of cv Rosalie were grown on auxin-containing media at 15°C.
Assessment of the virus, content of the cultured plants will be undertaken
in the coming years.
Differences were observed between cultivars with respect to their regenerative
capacity.
Iris
Exogenous auxin and temperature were found to influence the adventitious
regeneration of plantlets from bulb-scale tissue. There seems to be a relation-ship between these two factors.
Growth of bulblets in soil was promising.
Lily
Initial testing of plants grown from meristems of L. longiflorum Arai showed
an effect of Virazole. Further testing is necessary. Strong interrelations
between a number of factors influencing the regeneration process (wounding,
temperature, auxin, TIBA) were detected.

Prolonged storage at low temperatures of plantlets formed adventitiously
on the original mother tissue may lead to damage. One of the factors involved
in the process leading to this damage, is the auxin concentration of the
medium on which the expiants have been cultured.
Ornithogalum thyrsoîdes
Plants grown from meristems were tested for the presence of virus (OMV).
Only 3 plants out of 198 proved to be free of the virus, Testing will be
repeated in the coming years.
Tulip
Slices of young stems of cv. Merry Widow were cultured on media containing
auxin or cytokinin (Wright N.A. and Alderson P.G., 1980, Acta Horticulturae
108; 263-270). The rate of the regeneration process proved to be dependent
on the position of the expiant in the stem.
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Satisfactory contxol of root rot (Pythium) was obtained with dichloropropene
+ ethridiazole used as soil disinfectant for iris crops in the field, but not
for crocusses; the combination dichloropropene + methylisothiocyanate was more
effective for crocus than for iris.
It is not yet certain whether Verticillium rot in Liatris is transmitted with
the seed.
Control of various diseases in tulip bulbs used for flower forcing seems
possible by disinfection with a combination of several fungicides, but some
problems connected with this technique remain to be solved.
Investigations on methods to reduce spilling of disinfection fluids into the
environment are progressing well.
The compound metalaxyl has been approved for soil disinfection to control
Pythium root rot in glasshouse forcing of tulips. In doses higher than those
prescribed, this compound may cause phytotoxic damage to tulips. Phytotoxic
after-effects of this compound have not been observed in various successive
crops, except probably in cucumbers.
Attention is also paid to the possibility of development of resistance to metalaxyl
in Pythium.
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SEROLOGÏ

SEROLOGICAL DIAGNOSIS AND PRODUCTION OF ANTISERA FOR THE CONTROL OF VIRUS
DISEASES IN AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL CROPS
(Ir. D.H.M. van Slogteren and Margaretha H. Bunt) - project 81
For indexing plant viruses occurring in various crops, 26 litres of diagnostic
antiserum was made available to institutions in The Netherlands and other
countries.

For the selection and certification of virus-free stocks derived from plants
subjected to meristem-tip culture 1,254 hyacinth plants and 42,429 lily plants
were tested serologically.
Diagnostic antisera were prepared against potato virus M and the plantpathogenic
bacteria Corynebacterium oortii and Pseudomonas marginata.
Use of the ELISA method for detection of viruses in bulbous crops
Detection of tulip breaking virus (TBV) in tulip leaves by means of the ELISA
method and symptom recognition gave comparable results in field material.
For the detection of primary infections with TBV, a test performed in bulb
tissue seems more suitable. For use in tulip-bulb material, the ELISA method
was adapted in several ways, including the use of the enzyme cellulase in
bulb extracts. ELISA extinction values for diseased material could be raised
appreciably and background extinctions of healthy material could be reduced
strongly because they proved to be aspecific. Results were checked by immuno-electronmicroscopy.
This year, the ELISA method was used for the detection of lily symptomless
virus in lilies as part of the program for the certification of virus-free
stocks. (Drs. A.R. van Schadewijk and J. Eggink, seconded from The Bulb Inspection
Service).
With the aid of 'ELISA1 it was possible to detect lily symptomless virus (LSV)
reliably in the bulbs of secondary infested lily stocks.
LSV can even be detected in the small leaves of plantlets emerging from meristems
(see project 59).
Tulip breaking virus (TBV) can also be found in lily bulbs by means of ELISA,
if the enzyme hemicellulase is used during the extraction procedure of bulb
tissue. This was not necessary when tulip bulb tissue is extracted.
(Dr. J.C.M. Beijersbergen en Carla Th.C. van der Hulst).
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GENERAL DISEASE AND WEED CONTROL

DIAGNOSTIC INVESTIGATIONS ON ORNAMENTAL BULBS
(P.J. Muller, Th.C. Hollinger and C.G.M. Conijn) - project 40
The severity of leaf-tip necrosis caused by Trichoderma sp. in forced tulips
increased with the inoculum potential. When 25% dune sand was added to the
peat soil substrate in which the bulbs were forced, the incidence of these
symptoms of leaf intoxication by Trichoderma decreased sharply.
Hippeastrum is progressively damaged by the narcissus mite Steneotarsonemus
laticeps, as shown by red discolorations on leaf bases and flower stalks and
crippled flowers, as well as by internal and external damage to the bulbs.
Mites inside the bulbs can be killed by a hot-water treatment at 43.5 C for
2 hours. However, this temperature is not high enough to kill root lesion
nematodes (Pratylenchus spp.) as well. Studies are being performed to develop
a method to eliminate both parasites by a hot-water treatment without inflicting
damage to the bulbs.
The compound pirimifos-methyl has received official approval for the control
of Aceria tulipae mites in tulips and Taeniothrips simplex in gladiolus during
storage, when it is applied as a swing-fog spray. Control of Rhizoglyphus spp.
is not adequate with this technique, but it may prevent spread of these mites
over the bulbs.
CHEMICAL WEED CONTROL IN BULBOUS CROPS
(M. de Rooy and A.Th.J. Koster) - project 63
To avoid damage to bulbs, the dosage of metamitron for post-harvest weed control
in fields used for tulip and narcissus crops has to be adjusted according to the
soil type on which this compound is used. Metamitron has given promising results
in the control of vetch (Vicia) and some other weeds (not grasses) in tulip and
daffodil plantings.
The new compound bentazon may be useful in daffodil culture for weed control
after emergence of the crop, but not for tulips, hyacinths, and irises, because
it can be harmful to these crops.
Alloxin-Na (Fervin) has been approved for the control of seed plants of cereal
occurring in various crops. So far, the most experience has been accumulated in
the main crops tulip, hyacinth, iris, narcissus, and gladiolus. Spraying is most
effective when the seed plants of e.g. oats are in the two-leaf stage.
Yellow cress (Nasturtium Silvestre) can be satisfactorily controlled by an agent
containing 2,4 D and MCPA. The effect on this compound has been compared with
that of a few new compounds. The one deserving preference will be determined
after re-emergence of the cress in spring. Pentachlorophenole has occasionally
been used for killing of the above-ground plant parts in some bulb crops, but
because it may contain a highly toxic substance, it has been replaced for this
purpose by DNOC in oil, which also has certain disadvantages. In experiments,
the compound brominefenoxin in mineral oil proved to be as effective as DNOC.
CHEMICAL CONTROL OF DISEASES AND PESTS IN BULBOUS CROPS
M. de Rooy and A.Th.J. Koster - (project 64)
Some experimental compounds have given good control of Rhizoctonia tuliparum
and R. solani in tulips. The combination dichloropropene + methylisothiocyanate
(Di-Trapex) proved to be an adequate substitute for methylbromide as a soil
disinfectant against dry rot (Stromatinia) in gladiolus when used with both
cormels and small corms. Metam-sodium may be substituted for methylbromide
against Pythium root rot in forced tulips, but only under certain conditions
of application.
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DEPARTMENT OF HORTICULTURE AND ECONOMICS
ECONOMIC ASPECTS OF NEW DEVELOPMENTS IN BULB AND FLOWER-BULB CULTIVATION
(C.O.N, de Vroomen) - project 50
The Economics Section has been engaged in developing linear programming models
for bulb growing and bulb-flower production. With such a model, studies have
been carried out on the economic aspects of introducing bulk bins on bulb farms.
An inventory has been made of the data on gladioli yields collected in 1979,
and analysis of this material has started. For an analysis of differences in
crop returns from what is called 5°C-tulip-flower production (cv. Apeldoorn),
a questionnaire has been designed in cooperation with the advisory services
to collect data on flower production in the 1980/1981 season.

INFLUENCE OF GROUND-WATER CONDITIONS ON GROWTH AND PRODUCTION
(Ir. G.G.M. van der Valk) - project 52
In field experiments with tulips (Kees Nelis) and lilies (Enchantment) the
effects of various soil-moisture regimes on leaf growth, rate of dry-matter
production, and duration of the growth period were studied.
Leaf growth and dry-matter production, calculated with data obtained from
fortnightly liftings, reacted sharply to soil-moisture tensions between
pF 2.9 and 4.1. Under the conditions prevailing in 1980, the duration of leaf
area functioning of tulips was not influenced by soil-moisture conditions
during the period after flowering, but was shorter when the moisture content
of the soil was kept at a high level before flowering. For lilies and tulips,
dry-matter production (calculated on the basis of leaf area and radiation)
was comparable with the production obtained at low moisture tensions.

DRY MATTER PRODUCTION OF BULBOUS CROPS
(Ir. M. Benschop) - project 85
Growth_pattern of tulip cv. Apeldoorn
The growth pattern of the tulip plant is as follows: root growth until emergence
of the floral shoot; increase in length and weight of the shoot from planting
until the end of May; and from the middle of April onward a sharp increase in
the weight and size of the main bulb and the bulblets.
Nitrate uptake and translocation
Almost no change in the N content of the total bulb occurs between planting
and emergence. From the middle of March until May there is an increase in the
N content of the leaves. This is followed by translocation of N from the
leaves into the main bulb and bulblets. Further research on the fate of N
at the end of the growing season is needed.
Influence_of_the_individual_leaves on the bulb yield
Yield reduction was observed when the leaf area was altered. The distribution
of the assimilates, on a percentage basis, was not influenced.
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INVESTIGATIONS ON THE TECHNIQUE FOR GROWING OF TULIP BULBS
(J. Koster) - project 75
The effects of spraying of bulbs with fungicides and the use of a short
dip (30 sec) were compared with the conventional 15-min disinfection.

Captafol, zinc-manganese dithiocarbamate, and benomyl were used alone or
in various combinations. When the concentration of these compounds was
sufficiently high, the effect did not differ from that obtained with the
conventional method.
The concentrations of zineb or zineb/maneb could be lowered in foliage
sprays to control Botrytis tulipae in the field, provided benomyl,
vinchlozolin, or procymidon was added to the sprays applied around flowering
time. Combination of maneb with some new fungicides may cause yield reduc
tion due to damage to foliage.
The addition of insecticides to mineral-oil sprays sometimes seemed to improve
the control of virus spread by aphids obtained with the oil sprays. The
application of oil sprays occasionally reduced the bulb-weight yield.
Differences in the production patterns (ratio between the numbers of salable
bulbs and small bulbs) of different stocks of various cultivars diminished
when these stocks were stored and cultivated under the same conditions.
Two 'fast-growing' stocks of cv Aurora were compared with one 'normal'
stock with respect to e.g. total yield and number of salable bulbs. Although
the former stocks had a longer growth period before dying down and the
harvest weight was higher, no improvement of the production of salable bulbs
was found.
Various heat treatments of bulbs for the control of Corynebacterium fascians
all resulted in lower yields than were obtained after normal storage.
Because of insufficient disease symptoms in the field,control effects on
the bacteria could not be observed.
INVESTIGATIONS ON THE TECHNIQUE FOR GROWING OF HYACINTH BULBS
(Ing. P.J.M. Vreeburg) - project 94
Damage inflicted by the heat treatment for the control of yellow disease(Xanthomonas hyacinthi) is still a problem. Symptoms of damage may be absent
immediately after the treatment, but can develop later during 30 C storage
or after planting. The 'white spot' symptom in the basal plate occasionally
disappears during storage. Differences in the occurrence of certain symptoms
in various cultivars have been observed. Bulbs of some cultivars cut for
vegetative propagation may withstand a normal heat treatment.
Disinfection of the planting stock with trichlorophenole, captafol, or
formalin or various combinations of these compounds reduced the incidence
of Fusarium and Embellisia infection of bulbs. However, heavily infested
stocks still contained considerable percentages of affected bulbs after
disinfection in three consecutive years. Some compounds gave promising
results when used for the disinfection of bulbs cut for vegetative propagation.
Pythium root rot was very well controlled by the use of the soil disinfectants
furalaxyl and metalaxyl. The effect of dichloropropene/methylisothiocyanate
was highly unreliable in this respect.
Bulbs of 'Queen of the Pinks' and 'Marconi' free from hyacinth mosaic virus
were planted close to an infested stock. In the following years these bulbs
proved to be heavily re-infected by the virus, i.e., 44 and 30%, respectively.
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IINVESTIGATIONS ON THE TECHNIQUE FOR GROWING OF NARCISSUS BULBS
(Ing. P.J.M. Vreeburg) - project 93
A relation was observed between the rate of basal rot (Fusarium oxysporum)
and the dates of harvest and of planting (soil temperature) in the previous
autumn, but only if the bulbs had not been disinfected prior to planting.
After disinfection, this relation was inconspicuous or absent. The question
as to whether this also holds when the bulbs are planted in infested soil
will be investigated.
Botrytis polyblastis ('fire') was found for the first time in The Netherlands
in the spring of 1979. Bulbs of infested stocks of five cultivars were
disinfected in various ways.In 1980 fire was not found in any of these lots,
possibly due to dry weather conditions. The yield and the external appearance
of the bulbs were improved by both hot-water treatment and cold disinfection.
In an experiment on the control of Botrytis leaf diseases,dying-off of the
plants was slightly delayed by weekly sprays with zinc-manganese dithio-carbamate, occasionally combined with benomyl or vinchlozolin. The plantings
were left in place for another year's observation.
Cold dip of bulbs in vinchlozolin or benomyl and hot-water treatments under
addition of formalin plus benomyl, vinchlozolin, or captafol, were effective
against top rot disease (Stagonospora and Botrytis narcissicola), but did
not eradicate it in cv. 'Dutch Master'. A hot-water treatment under the
addition of formaline again proved indispensable for the control of 'skin
disease* (detrimental effects of various fungi on the external appearance).
For susceptible cultivars, cold fungicidal dips after the hot-water
t reatment > were less effective in this respect.
INVESTIGATIONS ON THE TECHNIQUE FOR GROWING AND FORCING OF GLADIOLUS
(N.P.A. Groen and A.M. van der Lans) - project 68
Control of soil contamination by Stromatinia is more successfulwith
dichloropropene/methylisothiocyanate than with methylbromide. A slight residual
soil contamination can be controlled better and with a smaller dose when
procymidon is used to powder the cormels instead of vinchlozolin; the
former compound may, however, cause plant damage if used on small corns.
The effects of resistance of F. oxysporum f. sp. gladioli to BCM-containing
systemic fungicides decreased in a stock grown for five consecutive years
after a pre-planting dip in this compound was applied each year (see project
87).
Weed control by metoxuron before emergence of cormels gave good results
without causing damage to the crop,.
2
In plant-spacing experiments with small corns the highest yields per m were
reached with the highest planting density (160 corms/m ), but the mean size
of the harvested corns was lower, and financial profit was usually lower
than with slightly wider spacing. Some influence of date of lifting on the
outcome was observed.
The optimal storage temperature for Nanus and Colvillii corms differs from
year to year. Soil temperature at the end of the growth period might be
responsible for this phenomenon.
Forcing to obtain flowering in May within about 75 days instead of 100 days
can be achieved without quality losses by modification of the temperature
regime in the glasshouse, which also gives a reduction of energy costs.
A pre-planting dip or spraying of plants in the glasshouse with ethefon may
reduce leaf length and make plants firmer. No detrimental effects on flowering
date, percentage of flowering, or length of flower stalk have been observed
so far.

-99-

INVESTIGATIONS ON THE TECHNIQUE FOR GROWING AND FORCING OF LILIES
(J. Boontjes and A. van der Lans) - project 69
Addition of formalin to the hot-water bath resulted in more healthy bulbs in the
next harvest compared with hot-water alone (in both cases disinfected in captafol
+ benomyl after the hot-water treatment). When the benomyl concentration was
lowered from 2% to 1%, salable bulbs stored at 0 C for 10 months were more
susceptible to attack by Pénicillium sp.
Effective disinfection of soil contaminated with Corynebacterium fascians has
not been achieved yet. Crop rotation at 1:2 proved to be too short.
Disinfection of planting stock containing Pratylenchus penetrans with oxamyl
gave better control of the nematodes than application of aldicarb during or
after planting.
For control of scale tip rot (Fusarium + Cylindrocarpon), a pre-planting dip
composed of a mixture of captafol + 0.4% benomyl gave better results than the
same combination but with 0.2% benomyl. Too-close spacing of plants may promote
this disease.
The growth of bulbs is stimulated if the planting stock is stored at 0 C to 2 C
within 3 weeks after harvest (October/November) until the temperature is reduced
to -2 C early in January.
Storage of scales of the lily cv. Enchantment at 23 C for 8-9 weeks and then at
17 C for 4 weeks gave the highest yield of bulblets.
Bulbs attacked by C. fascians produced fewer than the normal number of flowers
but unaffected bulbs from an infested stock gave flowers of the same quality
as those forced from bulbs from healthy stocks.
Physiogenic leaf-tip burn was found more frequently in plants from small bulbs
than from large ones; symptoms were seen more often after shallow planting; and
leaf burn occurred less frequently when bulbs were kept cool (13 C) for 4 weeks
after planting, probably due to the benificial effect of a slow growth.
More flowers per plant werd produced if bulbs were stored at -2 C for about
11 months than after storage at 0 C. Addition of sufficient moist peat during
storage had a benificial effect on plant length and number of flowers.
Frost damage during sub-zero storage is influenced by e.g. the date of harvest,
subsequent storage conditions, and date of exposure to the low temperature.
INVESTIGATIONS ON THE TECHNIQUE FOR GROWING AND FORCING OF IRIS BULBS
(J. Schipper and J.A. van der Weijden) - project 88
Some treatment of stored iris bulbs again led to better flowering in the glass
house, fewer 'three-leaf-plants', and a shorter period until flowering.
The effect of various modifications of temperature treatments prior to planting
was assessed. The application of captafol to planting stock during or directly
after hot-water treatment gave a better bulb yield than an application delayed
until planting. This difference was not observed in the absence of a hot-water
treatment. Spraying with mineral-oil suspensions to control virus spread in the
field caused a considerable reduction of bulb yield.
INVESTIGATIONS ON THE TECHNIQUE FOR GROWING AND FORCING OF MISCELLANEOUS BULBS
(J.A.Th.de Winter and C.A.M. van Leeuwen) - project 83
Variations in the storage temperature of Allium species influenced the date of
flowering only slightly. The flowering date can be delayed in some Allium
species by planting in the spring instead of in the autumn. Allium aflatunense.
can probably be used for flower production in the glasshouse, if the planting
stock is made more homogeneous by vegetative propagation.
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There are indications that the corm production of Crocus is less adversely
influenced by a hot-water treatment to reduce nematode infestation, if the
corns have been previously stored at a higher temperature than is commonly
used. Control of the eelworms by disinfection with chemicals of low toxicity
is insufficient.
Satisfactory control of Pythium root rot of Crocus and Iris reticulata can
be obtained with furalaxyl or metalaxyl; propamocarb is much less effective
in this respect.
The date of flowering of Ixia in the glasshouse can be advanced about 4 weeks
by additional illumination (SONT-400 lamps) for 16 h/day at 12°C. At higher
glasshouse temperatures flower blasting may occur.
The application of nitrogen fertilizers is necessary for good production of
Dahlia tubers, but an overdose gave a lower yield. Moreover, overdosed
tubers produced fewer shoots when they were used for propagation by cuttings.
Farmyard manure alone did not benefit tuber production.
ORNAMENTAL BULB VARIETY TRIALS
(Ir. H.P. Pasterkamp) - project 97
Bulbous iris
Some strains of cv. Professor Blaauw found among X-irradiated material in
1966, and having conspicuous properties with respect to bulb and flower
production, will be compared with some outstanding commercial stocks.
Lily

Certain lily cultivars will be tested with respect to their cultivation value,
especially under conditions of low light intensity in winter.
Tulp
The suitability of various cultivars for flower forcing, both in boxes and
in glasshouse soil, are being tested in four winter periods. In due course
the keeping quality of the cut flowers from these plants will be assessed.
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DEPARTMENT OF MECHANIZATION AND RATIONALIZATION
IMPROVEMENT OF WORKING METHODS AND ORGANIZATION IN BULB GROWING AND HANDLING
(Ing. A.J. Bulsink) - projects 77, 78
Labour studies on the planting of gladioli were started. The type of soil
seems to be ,the main limiting factor for productivity.

TESTING OF MACHINES USED IN THE BULB INDUSTRY
(Ing. R.S. Bijl) - project 79
For reduction of the amount of waste disinfectants after dipping of bulbs
prior to planting, the use of foam seems to be promising.
The prevention of bruising of irises during lifting and handling was studied.
Results will become available in the near future.
Ways to achieve homogeneous distribution of small amounts of fungicides in
soil layers were studied. Rotary machines were used to introduce sodium
chloride solutions into the soil as a dummy. The conductivity of electricity
in thö soil was found to be a good indication for the homogenity of the
solution in particular layers.

TECHNICAL INFORMATION FOR FOREIGN CUSTOMERS
(J.C.M. Buschman) - project 58
Forcers of bulbs in the Scandinavian countries as well as in Austria, France
and Germany were supplied with technical information. A special leaflet for
gladiolus flower producers has been issued and distributed in the Mediterranian
countries. In Spain and Greece, cooperation with horticultural research
stations has been intensified.
Gladioli and lilies have been fitted into the research programs.
As a basis for further activities in the Middle-east countries, a study covering
climates,growing conditions, and possibilities for the local markets was
presented to the bulb-exporters organizations.
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Yellow disease of hyacinth (Xanthomonas hyacinthi).
Root rot phenomena in bulbous crops.
Stem eelworms in tulips and other bulbous crops.
Fusarium oxysporum in narcissus (basal rot).
Investigations into the growing technique of tulip, hyacinth and
narcissus flowers.
Diagnostic investigations on ornamental bulbs.
Carbohydrate metabolism in relation to flowering in tulips.
Bud necrosis and blasting in tulips, among others influenced by ethylene.
Development and flowering of Dutch irises.
Economical aspects of new developments in flower bulb cultivation.
Influence of ground-water conditions in relation to plant density
and soil structure on the production of bulbous crops.
Technical information for foreign customers.
Tissue culture of bulbous crops.
Development and flowering of lilies.
Chemical weed control in bulbous crops.
Chemical control of diseases and pests in bulbous crops.
Diagnosis and control of bacterial diseases in bulbous crops.
Investigations on the technique for growing and forcing of gladiolus.
Investigations on the technique for growing and forcing of lilies.
Investigations on the technique for growing of tulip bulbs.
Improvement of labour-saving methods and organization in bulb forcing.
Improvement of working methods and organization in bulb growing and
handling.
Testing machines used in the bulb industry.
Serology and production of antisera for the diagnosis of virus diseases
in agricultural and horticultural crops.
Investigations on the technique for growing and forcing of miscellaneous
bulbs.
Dry-matter production of bulbous crops.
Keeping quality of bulb flowers.
Biochemical investigations to control problems resulting from the use
of systemic fungicides with bulb growing.
Investigations on the technique for growing and forcing of irises.
Diagnosis of virus diseases and identification of viruses in bulbous crops.
Development of methods for the identification of viruses and diagnosis of
virus diseases in bulbous crops.
Control of virus diseases in bulbous crops.
Investigations on the technique for growing of narcissus bulbs.
Investigations on the technique for growing of hyacinth bulbs.
Development and flowering of miscellaneous bulbous crops.
Air circulation and air change in bulb storage rooms in relation to
product quality and energy consumption.
Ornamental bulb variety trials.
Possibilities of replacement of methylbromide with bulb flower production
in glasshouses.
Possibilities of replacement of methylbromide with bulb growing.
Fusarium diseases in bulbous crops, except in tulip and narcissus.
Leaf curl disease in anemones (Colletotrichum gloeosporioides).

