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Nu opnieuw de periode nadert waarin de kweker modi over- 

wegen, of hii ziin narcissen een warmwaterbehandeling zal 

geven, is het nuttig nogmaals terug to komen op de vroag of 

bet „koken" het optrecien van borrot in de hand werkt. it ten 

dole ornclat nadere proefresultaten ter beschikking zijn geko- 

men, moor ook omdat nog steeds bij velen de vrees bliikt to be- 

staan voor het bederven van de partij door boFrot ten gevolge 

van de warrnwaterbehandehng. Men meent, dal het risico van 

een ware boirotaantasting grater is don de schade, die kan 

optreden door aalties, narcisvlieg of Tarsonemus. En dit, terwiil 

d Keuringsclienst met name ten aanzien van de toenarne van 

het aantal door Tarsonemus aangetaste partner) de laatste tied 

ernstige waarschuwingen heeft laten horen, 
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Boirot worth doorr „koken" niet bestreden 

1-let mag bekend verondersteld worden, dat die gebruikeliike tempe-
raturen van het water bij het koken van naircissen bij flange na niet 
voldoende zijn c rx .de boirotsehin -unel te doden. Om 'dat te bereiken 
zou een •berhandeling bij een idermate liege temperatuur nodig zijn, dat 
look de .1).01 Dal./ worden gedood. Witt dit '.betreft is de situartie dus be-
slist ongu_nstiger clan 'b.v. bij de bestrijding van verscheidene schina-
melziekten in gladiolekralen. 
Ook is het tot nu foe niet gelnkt de bolrot-schimmel te bestriiden door 
het .dompeten van de ballen v66r het plant en in e. en sohirntneldodend 
raja& of door toevoeging van zulk een middel aan het warmwaterbad. 
Bollen, die eenmaal door Fusarium zijn_ aangetasft, kunnen this met de 
trans ter besehikkiuig s •taande middelen niet weer gezond worden ge- 
maakt. 

Toevoeging van een kwikhoudend ontsmettingsmiddel aan het 
warmwaterbad verhindert verspreidin_g van het bolrot 

Het toevoegen van een kwikhoudend middel aan het warmwa_terbad 
heeft eater e.en ander, ma.ar niet minder, belangrilk effect: 
een goed onismettingsmiddel in de juiste dosis toegevoegd Ran het 
warme water verhindert afdoende de besmetting van de gezonde 
len in de ketel. Ook wanneer zilch in ide partii .enkeile zieke bonen be- 
vinclen (en in weirke boil.rot-gevoeilige partij zitten niet enkele Dicke 

dan krijgen deze geen kans de gezonde boiler' via het water 
te besmetten. 
In de hierna, te bespreken proef demonstrieren 	re:sultaten .dit zo dui- 

dat het verantwoord is te ze,ggen, dat een goed uitgevoerde 
warmwaterbehandeliag geen risieo oplevert in verband met bolrot. 
Waane•r men uit de praktijk gegevens kriigt van het tegenideeil, 
dan is .deze toename van het bolrot .door „koken" wel steeds •erug te 
b;rengen tot e•en of andere flout, die hierbij -  is 'be:gaan. De belangrijkste 
fouten zijn in de proef nagebootst en zullen aohtereenvolgens worden 
besprokeu. 
De proef werd uitgevocrd met een partij Golden. Harvest, ,die bi, nt-
vangst 4.-5% door Fusarium •angetaste bollen 'Meek te bevatten. Deze 
werden •pzetteliiik pas na de behandeling uit de partij verwiiderd. 
Gekookt werd 2 nur bij 42'D  C. Na het „ko•en" werden die partijtjes op-
geplant .en in het vooriaar werd tijdens het ziekzoeken genoteerd, wel-
k_e van de idaarbij verwiideride bollen door bolrot waren aangetasit. Zes 
-weken na. het rooien werden de boillen Ravin:mils .nagezien op balrot. 
De totale uitval (v6or het planten 	te velde 	na het rooien) werd 
uitgedirukt in procenten van het oorspronkelij -ke aantal bonen. Het 
resulta.at hiervan -was: 
bollen gekookt in een had met '1/4% Germisan 	 6% bolrot 
bonen gekookt lri een had milder ontsmetter 	

• 

. 19% bolrot 
bollen die niet werden gekookt (Blanco) 	

• 

. 5% bolrot 

!let verschil fusser" het eersie en het laatste eiifer be rust uitsluitend 
op .een toevalsfactor en is van geen betek_enis. 
Een partij behapideld in een bad., waaraan een ontsmettingsmiddel is 
toegevoegd, bevattie dus met meer bulrot .dan een onbehandelde partij. 
Belangrijk is de grote toename van het ziektepercentaige bij die zak-
ken, .die zionder iontsmettinTsmiddel werden gekookt. Dat hierdoor on-
gelukken kunnen .gebeuren, is wel zonder weer duidelijk. 
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Formaline ais ontsmettingsmiddel bij het „I 	n" moet worden 
afgeraden 
Sommige kwekers menen goede resultaten te h•bben verkregen door 
het gebruik van f•rmajine als .antismettingsmiddel bij e -warmwater-
behandeling. Hoewel deze ibethande-ling niet in .de hier besehreven 
proef werd opgenoinen, b'lijven -wij dit •ntraden en wel om twee •ede-
nen. In de cerste plaats hebben preen — o.a. in het verleden uitge-
voerd door het Pro•fstation a_angetoond, 'dat d beschermende wor-
king van formaline sterk in twijfel moet iivorden getrokken. In die 
tweede .plants ..baseren wij dit advies op de .overweging, dat formaline 
zeer vtuchtig is, vooral bij hogere temperature'', zodat het alleen reeds 
daarom zeer onwaarsehiinlijk lijkt, dat bet voldoende b-escherming 
geeft. Men zou in elk geval na ied•re maal „koken" een grate boeveel-- 
heid nieuwe formaline aan het bad moeten toevoegen urn het inmid-
dels veldanipte aan te vullen en op die wiize weet men n,iet meer nauw-
keurig, hoe houg de uiteindelii-ke ,concentratie in het had is, wat .op 
zichzelf reeds grate risico's rneebreugt. 

Gebruik steeds de voorgeschreven concentrutie van het ont- 
smettingsmiddel 
Iu de proef werd a.lsontsmettingsmiddel Germisan gebruikt in de con- 
eentratie 	,d.i. 1 kilogram in e,en bad van 4,00 liter — maar van- 
zelisprekend kan elke andere voor dit 	goedge-keurde organisehe 
kwikvethinding evengoed worden gebruikt, units in de concentratie 
die op de verpakking worth voorgeschreven. Dit worth her met zo- 
veel nadruk gesehreven, om-dat mum. al te vaak blijkt, dat men (';if de 
gebrui'ksaanwijzing-  .zelfs niet leest 61 de moeite niet neemt om de juis- 
le hoeveelheid. of te meter'. „Zo maw. een Ilia i 	seheut" of „een flex 
colzal el genoeg zijn" of kost o £eel, laut maar een beetje 
minder nemen" zijn overwegingen, die in de praktiik nog maar an tie 
veel voorkomen. 
In de besohreven proef werd geen behandeling opgenomen waarbii 
i.p.v. i/4% bijvoorbeeld oRtsmetter werd toegev•egd, maar het is 
bulten twijfel .dat in dat geval het percentage bolrot belangrijk hoger 
zou ziin -geweest dan 6%! De voor het betreffende voorgeschre-
yen eoneentratie is tenslotte het resultaat van nitgebreide proef-
nemingen! 

Na het „koken" moeten de boil en snel worden afgekoeld en 
geBrood 
Een deel van de b.ollen bleven rta het koken .g.odarende 11/2 dag in zak-
ken stall'', waarbij .  de zakken .opeen werden .genet. Hierdoor wa-
ren ide bollen na .deze .36 uur nog maar nauwelijks kaud en n.o.g klets-
liat toen zij in kratten werd.en iovergestort.Dit wend zowei ge.daan met 
bollen, di.eGermisan in het warm -waterbad hadden gehad als met bol-
Ien, .die in schoon water waren gekookt. De percentages b-olrot hierin 
waren: 
bonen langzaam. gedroogd en aigekoeld na koken in een 

bad. zorder kwikhoudend ontsmettingsmiddel 	69% bolrot 
idem, met kwikkondend ontsmettingsmiddel • 	 46% holrot 
controle, snel gedroogd 	 ...••• • 6% holrot 
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lloewel het tweede cijfer weer illustreert, hoezeer e'en ontsmetter de 
verspreiding van het bolrot tegenhoudt, is het resultaat van deze mis-
handeling toch verse van fraai. De langzaam .gedroo•die partijtjes kre-
gen n.]. nog  .ruim 2 1/2 x zoveel •bollrotte bollen idan :degene, .die direct 
good werden gedroogd. Het cijfer van 69% bolrot bij slecht drogen na 
„koken" zonder .ontsmetter spreek.± voor Lichz.eif. 

Men giant voorzichtig to ziin met het afbreken van spanen 

Wanneer men direct óór !het „koken" spanen diie eigenlijk nog te vast 
a.an de rnoederbo;1 zitten afbreekt, veroorzaakt men het ontstaa.n van 
verse, open wonden die een gunstige toegangsp•ort vormen voor .de 
Fusarium-schimmel. it bewitizen .de volgende cijfers, waarbij de 1301- 

na de warmwaterbehandeling .direct in kratten werden ge:sfort en 
in de wind werden gedroogd: 

spanen afgebroken 	het koken rl een bad zonder ont- 
snieftin_gsmiddel 	• . 	 * 	 • 	 * 39% bolrot 

id m, met een ontsmettingsmiddel 	• . • 	• . 7% bolrot 
controle, geen spanen gebroken 	 . • 	• 	6% bolrot 

Bij breken met een ,ontsm'etter in het bad was het percentage bolrot in 
deze prod .dus vrijwe'l niet toergenomen vergeleken met .de controle. 
Dit betekent 'echter niet, dat wij deze .handelwiize durven aanbevelen. 
Wi'l men verse spanen breken, dan kan men Deter op een an•er 
tijidstip doers, zodat men de aanwezigheid van bollen met verse won-
den in [het warmwaterbaid vermij-dt. 

Gebruik het bad niet vaker dan twee- tot driemaal achtereen. 
Sul daarna de verloren gegane hoeveelheid water Gan met 
daarin de dubbele concentratie van het ontsmettingsmiddel 
Om na tie .gaan, h:oe vaak men hetzeltde.bad kan gebruiken zonder dat 
men opnieuw ontsmefier .belkoeft toe te voegen, werden op een dag 
-drie •aail achter elkaar •rie zak•en bollen in een ketel van 400 liter 
water plus 1/4% Ccrinisan .gekookt. Vanzelfspreikend werd ook de 
hoeveelheid water niet aangevtdd: men zou, wanneer men geen Ic -wik- 
ontsmetter maar wel water toevoegde, de concentratie van het ont-
smettingsmiddel verlagen! 

De resultaten waren 'de volgenide: 

a. pollen gekookt in water met 1/4% Germisan 	 6% bolrot 
b. bollen gekookf in het elide bad als a. . 	 • 3% bolrot 
e. biter gekookt in hetzelfde bad als a. en b.. 	• a 	% b011 110i 

at de percentages na het 2e en 3e bad z(31fs iets lager zijn dan na het 
eerste bad, heeft op zichzelf geen betekenis. Wel is echter duidelijk, 
dat wanneer men het juiste percentage olltsmetter gebruikt, men een 
tw-eedie en zelfs dente maal in hetzelfde hood kan „koken". ail men 
het bad clan nogmaa4s gebruiken molder het .geheel te vernieu.wen, 
dan .dient men veiligheidshalve die verlorert.gegane hoeveelheid water 
.aan to vullen met daaria de dubbele co-ncentratie van het gebraikte 
ontsmettingsmiddel. Meet men dus b.v. 40 liter water aanvullen en ge- 
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bruikt men een ontsmetter in e.en ooneentratie van 1/4%, clan voegt 
men bij deze 40 liter water niet TOO, maar 200 grain of cc van 'bet mid{ 
del. Geblek_en is, 'dat op de.ze wife de hoeveelheid werkzame .ontsmet-
ter in het load vrij goed op peill 

Vermiid de aanwezigheid van creel vuil in het bad 
lie vraag roes, 'of the aanwezigheid van vecl vuil in de vorm van 
Wad- en worteire.sten en aanhangend .onkrulid de beisehermende wer-
'kiin.g van het ontsmettingsmiddel kan verminderen, b.v. d.00rdat het 
middel wordt ontleed of .doordat .het in ,dez.e plantennesten Nv-ordt vast-
gehouden. 
Het ble.ek teebniseh moeilijk mitvo.erbaar orn in de proef precies de 
praktijkornstandigheden na te b.00tisen en daarom -wend de volgende 
werkwijze igekozen. 
De kook•etels ep het Laboratorium zijn voorzien van een eireuktie- 
pomp, die Wens het koken voortdure_nd water nit .de ketel zu_igt en 
dit z•lfde water op een .andere plaats weer in ide iketel termgvoent. 
VeiUr 	uitstroomopening van deze circulatiepomp werd .een zakje 
met .6 kilogram turfinolm gebanden OM .op die wij-ze de aanwezigheid 
van een grote massa organisch vuil. na te bootsen. De z•kken narcissen 
werden in dit bad verder op gelled .dezelfde wise gekooikt ads hier-
voor besehreven. IIet re'sulta.at van. 'de behandeling was a.ls volgt: 
normal gekookt met 1/4% Germisan. 	 holm' 
idem, met 6 kg turrmolmin het had 	. 	. 	. 	bolrot 
1-Ioew•l het verschil niet groot is en daardoor minder .beironwbaar, 
lijkt diet toch op grond van dit resultaat nuttig te waarsc-huwen te,gen 
een te grote hoeveelheid „r•mmer tussien de holden eniof in het bad. 
De kans is .groot, 'dat hie rdoor d besiehermende werking van het out-
sinettingsmiddel ged.eoltelijk wordt opgeiheven en dus de karts op ver-
spreiding van .het .bolrot tij'den's het „koken" groter worth_ 

Loot het warme water met het ontsmettingsmiddel erin niet te 
lang stan voor het „koken" 

Het komt meermalen voor, .dat men het warmwaterb•d reeds de avond 
v6or heft gebruik gercec1 maakt en op temipenatuun brengt, zordat men 
direct de volgenrde .ochierid met het „koken" kan beginners. Het leek 
niet onmogelijk, dat gedurende de nacht een deel van het onismet-
tingsmiddel zou verdampen of ontilerden, at tij'dens het ,:koken" de 
concentratie ervan te laag on ziin geworden .om een voirdoende be-
seherming fegen het bolrot te 'kunnen .geven. Daarom werd deze ham-
.delwijze eveneens beproefd, jammer genoeg it r niet afzonderlijk, 
maar in combinatie net een zakje turfmolm, z'oa'ls bierboven beschre-
ven. Hieridoor spelen twee factoren door elkaar: fe de invloed. van het 
gedurenide 14 uur warm laten staan van het bad. -voon het gebruik en 
2e de invioed van de turfmolm_ op 'het ontsmettingsmiddel. 
Wanneer wij de resultaten 	de vorige paragraaf n•gmaals verraei- 
den en .daaribij die van de laatstbeschreven berhandeling, clan krijgen 
we het volgeude: 
norm.aal gekookt met 1/4% Germisan 	• 	 6% bolrot 
idem, met 6 kg turfmoim in het had 	. 	. 	 9% Imhof: 
idem, met 6 kg turfm_olm in het bad en bovendien het bad 

viior het koken gedurende 14 uur warm Mien siaan . 11% boirot 
Hoewel ook het versehil tussen het ,tweede en het derde cijfer niet 
groot is, lii•t het 'loch nuttig 	a.•viseren o'm het bad niet te lang van 
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tevoren klaar te maken. Is dit om hepaai'de redenien onvermiidelijk, 
clan lean men in ieder geval met het toevoegen van het ontsrnettings-
middeil beter waehten tot vlak vt5or het ogenblik, dat men de bonen 
in de kotel hrengt. 

Tenslotte nog e•n enkede opmeriking. 
Het kaude weer gedurende het .gehele voorjaar van 1962 heeft tot ge- 
volg gehad, dat men vrijwel ,g en symptomen van bi ..)1rot in het veld 
heeft kiunnen wa.arnemen. O•k in bet geoogste produkt zal men ver- 
moedeliik minder gemakkelijk aangetaste bonen kunnen vinden dan 
in .een jaar, waarin de temperatuur hoger is geweest. Di•t belhoeft eeh- 
ter niet te betekenen, dat het holrot nu ghee1 uit de partij is verdwe_ 
nen .en men .du s bij 'het ,,.k ken}' geen risico's II -leer zou :lope% wanneer 
men .een van de boven besehreven fouten bij de warmwaterbehande- 
ling zo• maken. Men duet er verstandig, aan om bij het behandelen 
van iholrot-gevoelige soorten en van partiien, waarin het vorig iaar 
bolrot voorkwam, de nodige voorziohtigheid in aeht te nemen. 
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