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TEN GELEIDE

Het afgelopen jaar 1966 is voor de glastuinbouw opnieuw geen gemakkelijk jaar geweest. Naast teelttechnische moeilijkheden van ernstiger aard dan voorheen, waren het vooral de economische moeilijkheden
die dit jaar vrij ongunstig hebben gemaakt. De incidentele gunstige uitzonderingen die er zijn geweest
(bloemen) waren alleen niet voldoende om deze mening te wijzigen.
Omstandigheden van de laatste jaren hebben er op de bedrijven toe geleid, dat het investeringsniveau
aanzienlijk daalde. Een dergelijke gedragslijn moest ook door het Proefstation worden gevolgd. Vandaar
dat bepaalde geplande voorzieningen geen uitvoering konden krijgen. Ten dele slechts kon tegemoet
worden gekomen aan de wens tot verbetering van de onderzoek-outillage in de bestaande kassen. Met
name doelen we in dit verband op de aangeschafte apparatuur ten behoeve van het onderzoek naar de
klimaatregeling.
Het routine-grondonderzoek onderging het afgelopen jaar opnieuw een uitbreiding. De grotere toezending van monsters kon vrijwel steeds goed worden opgevangen. Het lopende onderzoek ten behoeve
van de bemesting en dat van potgrond vonden voortgang. Speciale aandacht echter werd besteed aan de
waterverontreiniging en het verdampingsonderzoek. Eveneens werd weer veel werk verzet ten behoeve
van ontsluitingen. Het klimaatonderzoek staat nog in de kinderschoenen, hoewel de betekenis hiervan
zeker niet wordt onderschat. Juist in het afgelopen jaar is duidelijk gebleken dat ten aanzien van veel
gewassen de teelt heel wat beter kan worden geleid als men in staat is ook het klimaat te regelen.
Dit onderzoek zal dan ook in de komende jaren meer aandacht vragen. Naast over eigen medewerkers
hiervoor kon ook beschikt worden over medewerking van de zijde van het I.T.T. door het detacheren
van een speciale deskundige.
Bij het teelt- en veredelingsonderzoek hebben tal van onderwerpen in 1966 veel aandacht gevraagd.
Speciale belangstelling had wel de opkweek van sla met de methode van direkt in potten zaaien. Ten
aanzien van tomaten komt de methode van de dichte plantafstanden in de belangstelling, terwijl wat
komkommer aangaat vooral de vrouwelijk bloeiende rassen aandacht blijven vragen. Bij het onderzoek
ten behoeve van de bloementeelt dat hier wordt uitgevoerd, omdat het Proefstation mede als proeftuin
voor de bloementeelt in Zuid-Holland fungeert, kreeg vooral de jaarrondteelt van chrysanten ruime nasporing en belangstelling. Hoewel verder onderzoek voor de bloementeelt in dit gebied gewenst is,
worden de mogelijkheden hiertoe in hoofdzaak beperkt door financiële grenzen.
In de afdeling fysiologisch onderzoek werd o.m. het onderzoek op het gebied van de groeiregulatoren bij een
aantal belangrijke gewassen uitgebreid. Het wortelonderzoek vond voortgang, evenals dat van de
bloembiologie, voornamelijk bij tomaat.

De afdeling planteziekten en ziektebestrijding ziet zich gedwongen steeds meer aandacht te besteden aan
het probleem van de hygiëne van het produkt, met name wat betreft residu van bestrijdingsmiddelen op
tuinbouwprodukten. Het ziet er naar uit dat ook in de toekomst dit aspekt veel inspanning zal vragen.
De omstandigheden in de praktijk, namelijk het ernstig optreden van streepvirus in tomaten en komkommervirus 2 in komkommers vergden veel aandacht van de virusdeskundigen.
Ten aanzien van de verpakking en bewaring van de produkten is een geheel nieuwe ontwikkeling op
gang gekomen. W e denken in dit verband aan de vacuumkoeling bij sla en de verpakking van komkommers in krimpfolie. Het ligt voor de hand dat ook deze ontwikkeling niet aan ons Proefstation
voorbij kan gaan. De voorbehandeling van het produkt en de begeleiding hiervan van de producent
naar de consument zal ongetwijfeld deel gaan uitmaken van het toekomstige onderzoek. De technische
afdeling heeft het in 1966 druk gehad, niet alleen met de advisering op bedrijven, maar vooral ook met
onderzoek. Speciaal de regelapparatuur staat hierbij in de belangstelling. De arbeidsvoorlichting begint
meer en meer onmisbaar te worden. Daardoor ook neemt de behoefte naar onderzoek op dit gebied toe.
Hetzelfde geldt voor de bedrijfseconomische voorlichting, waarvoor de belangstelling groeiende is.
Tenslotte willen we onze medewerkers en allen die bij ons werk op enigerlei wijze betrokken zijn geweest
bijzonder danken voor de wijze waarop het werk verricht is. Wij bieden U dit jaarverslag over 1966
aan in de hoop niet alleen dat hieruit moge blijken wat het werk van het Proefstation in dit jaar is
geweest, maar ook dat het voor vele van onze tuinders een bijdrage moge leveren ter vergroting van
hun inzichten in het moeilijke tuinbouwvak.

Ir. W. VAN SOEST
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS-PENNINGMEESTER OVER 1966

1. ALGEMENE Z A K E N
Bestuur

Het bestuur is per 31 december 1966 als volgt samengesteld:
N. P. v. d. Berg, Rotterdam, voorzitter
L. J. Barendse, Poeldijk, secretaris-penningmeester
N. J. A. van Dijk, Loosduinen, lid dagelijks bestuur
L. G. C Hendriks, Leidschendam
J. H. G. v. d. Hoeven, Naaldwijk
P. de Jong, 's-Gravenzande
C. L. J. Kerklaan, Pijnacker
J. v. d. Laar, De Lier
A. A. van Oosten, Schipluiden
J. van Paassen, Honselersdijk
Jac. Sonneveld, 's-Gravenzande
C. L. van Steekelenburg, Wateringen
J. J. G. van Steekelenburg, Kwintsheul
A. G. v. d. Torre, Berkel
N. J. van Uffelen, Maasland
C. van Velden, De Lier
B. van Vliet, Voorschoten
Zrehestuursleden

Ir. J. M. Riemens, Driebergen, Ere-directeur
J. Middelburg, Ere-voorzitter

Vergaderingen

Op 24 mei 1966 werd op het Proefstation te Naaldwijk de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Hierbij werd de heer J. van Paassen gekozen in de vakature van de heer L. van Woerden, die zich
als lid van het bestuur had teruggetrokken.
In 1966 vergaderde het Algemeen Bestuur op 28 februari, 17 mei en 6 december, terwijl het Dagelijks
Bestuur bovendien nog negen keer vergaderde.
Het aantal leden was als volgt:
1962

1963

1964

1965

Leden Bondsveilingen
Leden Kringveilingen
Overige leden

3.795
2.557
285

3.890
2.612
288

4.492
2.510
290

4.284
2.626
270

Totaal

6.637

6.790

7.292

7.180

Ledenoverzicht
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Aß. 1
De nieuwste
apparatuur voor de
automatische
klimaat'sregeling.
Zowel het ontwerp
ah de vervaardiging
zijn in eigen beheer
uitgevoerd.

Uitbreiding van tuin en gebouwen

Uitbreiding en intensivering van opstanden op de tuin van het Proefstation vond in 1966 niet plaats.
Niet omdat er geen verdere behoeften meer zouden zijn, maar de algemene economische situatie maakte
een op de plaats rust nodig.
Het oude, witte gebouw werd in het begin van het jaar in bezit genomen door een gedeelte van het bodemkundig- en bemestingsonderzoekpersoneel. Een inwendige verbouwing was aan de ingebruikname voorafgegaan. De oude woning, behorende bij het laatst aangekochte perceel kwam gedeeltelijk beschikbaar.
Enige verbouwingswerkzaamheden hieraan uitgevoerd waren echter nog niet voldoende om het perceel
voor het onderbrengen van enkele diensten in gebruik te kunnen nemen.
Op de tuin te Delft vonden geen veranderingen plaats.
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Afb. 2 De voormalige boerenwoning die als onderdeel tau de laatste landaankoop in eigendom kwam, wordt
ingericht als werkruimte voor enkele diensten.

2. PERSONEELSAANGELEGENHEDEN
Mutaties

De heer Dr. Ir. G. P. Termohlen verliet per 1 september de dienst in verband met het aanvaarden van
een funktie in de partikuliere sektor.
jubilea
Op 26 april werd de heer Ir. W. van Soest door het bedrijfsleven een receptie aangeboden in verband
met zijn 25-jarig dienstjubileum.
De heren J. C. van Leeuwen en J. de Bloois kregen een receptie aangeboden in verband met hun 25-jarig
dienstjubileum.
VOORLICHTING
Rijkstuinbouwconsulent :
Ir. W. van Soest, Aronskelkweg 87, Den Haag, tel. 070-396058.
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Fungerend Rijkstuinbouwconsulent :
Ir. J. M. Jacobs, Molenstraat 127, Monster, tel. 01749-2993.
Hoofd van de voorlichting:
A. G. A. v. d. Nes, Melis Stokelaan 2084, Den Haag, tel. 070-664244.
Medewerkers met een speciale taak:
J. C. van Leeuwen, Zuidbuurt 25, Maasland, tel. 01899-2653, Hoofd van de afdeling Externe produktieomstandigheden.
P. A. Kruyk, v. d. Goesstraat 42, Honselersdijk, tel. 01740-4302, Hoofd van de afdeling Publiciteit.
D. Bakker, Duiventorenstraat 81, Naaldwijk, tel. 01740-6041, Hoofd van de afdeling Stooktechniek,
elektrotechniek en kassenbouw.
R. B. Albers, Koningin Sophiastraat 2, 's-Gravenzandc, tel. 01748-2718, Stooktechniek, elektrotechniek
en kassenbouw. Rayon Westland.
J. Meyndert, Mathenesserplein 25a, Rotterdam-6, tel. 010-251870, Stooktechniek, elektrotechniek en
kassenbouw. Rayon De Kring.
J. B. Verveer, Noordlandseweg 65, 's-Gravenzande, tel. 01748-3786, Stooktechniek, elektrotechniek,
koeltechniek en kassenbouw. Rayon Westland.
H. J. van Gaaien, Oosteinde 49, Wateringen, tel. 01742-2848. Arbeidsmethoden.
W. den Boer, Prof. v. Arkelstraat 60, 's-Gravenzandc, tel. 01748-3017, Planteziekten.
J. P. C. Knoppert, Perzikenstraat 10, Naaldwijk. Hoofd van de afdeling Bemestingsadviezen.
G. Buys, Prinses Margrietstraat 2, Maasdijk, tel. 01745-2822, Hoofd van de Bloemenvoorlichting.
A. Koningen, Hulshorststraat 229, Den Haag, tel. 070-607225. Bloementeelt, Rayon Kring.
H. Konings, Rozemarijn 19, Wateringen, tel. 01742-3416, Bloementeelt, Rayon Westland.
A. J. M. van Leeuwen, Wenpad 25, Poeldijk, tel. 01749-5116, Bloementeelt, Rayon Westland.
A. Glas, Prins Hendriklaan 44, Hoofddorp, tel. 02503-6518, Fruitteelt open grond.
G. J. Heessen, Oostbuurtseweg 4, De Lier, tel. 01745-2067. Streekverbetering.
A. J. Schoppers, Huis te Veldelaan 47, Maasland, tel. 01899-2405, Bedrijfseconomie.
J. P. Bakker, Oosteinde 68, Wateringen, tel. 01742-2482, Bedrijfseconomie.
H. J. Riemens, Grote Woerdlaan 16, Naaldwijk, tel. 01740-6541, Excursieleider.
Medewerkers voor de algemene tuinbouwkundige voorlichting:
De Kring
J. H. Groenewegen, Prinses Wilhelminalaan 38, Den Hoorn, tel. 01730-23295, Hoofd van de voorlichting in de Kring.
I. Baelde, Weth. Schipperstraat 5, Berkel, tel. 01891-2488, Rayon Bergschenhoek-Bleiswijk.
W. Eindhoven, Hoefweg 209, Bleiswijk, tel. 01892-3074, Rayon Zevenhuizen-Waddinxveen.
J. de Hoog, Triumphlaan 12, Delfgauw, tel. 01730-31023, Rayon Pijnacker.
H. Koot, Rodenrijseweg 471, Berkel, tel. 01891-2496. Rayon Rotterdam-O.
B. Meijndert, Julianalaan 110, Bergschenhoek, tel. 01892-2879, Rayon Berkel.
L. G. Nederpel, Drapeniersgaarde 131, Den Haag, tel. 070-662260, Rayon Loosduinen.
D. Rodenburg, Weth. v. d. Vaartlaan 1, Pijnacker, tel. 01736-2375, Rayon Leidschendam.
J. A. M. van Uffelen, Lijsterbesstraat 10, Schipluiden, tel. 01738-404, Rayon Delft.
Sj. Vriend, Plaspoelkade 37, Leidschendam, tel. 01761-3862, Rayon Leiden.
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Westland
D. de Mos, Geestweg 6, Naaldwijk, tel. 07140-4323, Hoofd van de voorlichting in het Westland.
K. Buitelaar, Joh. Evertselaan 3 B, Maassluis, tel. 01899-4563, Rayon Naaldwijk.
M. v. d. Linden, Molenweg 50, Monster, tel. 01749-2423, Rayon Monster.
J. van Nierop, M. A. de Ruijterstraat 49, Maasdijk, tel. 01745-3381, Rayon 's-Gravenzande-Noord.
H. Ouwerling, Berestein 11, Kwintsheul, tel. 01742-2646, Rayon Wateringen-Kwintsheul.
A. Slobbe, Piet Heinstraat 80, De Lier, tel. 01745-2113, Rayon De Lier.
J. P. M. Sweep, Dijkweg 54, Naaldwijk, tel. 01740-6713, Rayon Honselerdijk.
L. G. van Uffelen, Prinses Margrietstraat 6, Maasdijk, tel. 01745-3471, Rayon Poeldijk.
E. van Zanten, Maasdijk 102, 's-Gravenzande, tel. 01748-2735, Rayon 's-Gravenzande-Hoek van Holland.
C. Th. v. d. Zon, Caspar van Egmontstraat 23, Maasland, Rayon Maasland/Oranjepolder.
Als hulpassistent is werkzaam de heer C. Beenders, Sophia van Teylingenstraat 33, Naaldwijk.
Landelijke voorlichting
W. P. van Winden, Frankenthalerstraat 1, Naaldwijk, tel. 01740-5892.
Kredietregelingen

H. N . J. Debets, Lange Broekweg 15, Naaldwijk, tel. 01740-4430.
J. de Bloois, Marocstraat 6, Naaldwijk, 01740-5861.
A. C. Middendorp, Perzikenstraat 19, Naaldwijk, tel. 01740-6474.

ONDERZOEK
Wetenschappelijke leiding
Ir. Y. van Koot, Commissarisweg 4, Hoek van Holland, tel. 01747-2693, Hoofd van het Onderzoek.
Statistische verwerking

B. J. van der Kaaij, Wiskundige
Mej. J. de Brabander
Afdeling Bodem en Bemesting

Ir. J. van den Ende, Fenacoliuslaan 36, Maassluis, tel. 01899-3431, Afdelingshoofd.
Ir. C. J. van der Post, Leliestraat 11, Naaldwijk, tel. 01740-4067, Onderzoek waterhuishouding, gedetacheerd door het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding.
Ir. J. P. N . L. Roorda van Eysinga, Gerberalaan 70, Naaldwijk, tel. 01740-6292, Landelijk bemestingsonderzoek, gedetacheerd door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid.
J. C. van Leeuwen, Ontsluiting en planologie.
J. Oosthoek, Ontsluiting en planologie.
J. J. van Schie, Bodemkartering
J. Th. M. van Paassen, Bodemkartering
M. Q. van der Meys, Wortelonderzoek
P. Koornneef, Voedingsfysiologie
C. Sonneveld, Waterverontreiniging en bemestingsonderzoek
J. van Beusekom, Waterverontreiniging en bemestingsonderzoek
R. de Graaf, Waterhuishouding
M. Mostert, Bemestingsproeven
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Bemestingsadviezen

J. P. C. Knoppert, Perzikenstraat 10, Naaldwijk, Hoofd Bemestingsadvisering.
G. A. Boertje, Bemestingsadvisering potgrond.
J. P. van Bergenhenegouwen.
C. P. Mol.
Cl. Mol.
L. Spaans.
A. van der Wees.
Monstername

De grondmonstername wordt verzorgd door de heren:
B. de Koning,
A. J. Bette,
H. Koenen en
E. van Voorthuizen.
Laboratorium voor grondonderzoek

P. A. den Dekker, Chef-analist
P. A. van Dijk, Assistent-chef-analist
C. Kuivenhoven, Analiste
C. Walter, Analiste
Mevr. M. J. Th. Koenen-Staats, Assistente
A. H. van den Akker, Assistent
H. van Rodijnen, Assistent
J. Cornelissen, Amanuensis
Op deze afdeling werken als laboranten de dames:
G. van der Berg, W. van Geest, J. van Hollaar, L. Jonker, R. Knoppert, G. Korpershoek, J. Luijten,
C. Middendorp, D. van der Most, G. Nieuwenhuizen, D. van Nieuwkerk, M. Verheul, T. Vermeer,
H. de Vette, D. C. de Vos en de heer S. de Bes.
Administratieve werkzaamheden ten behoeve van het grondonderzoek:
De dames C. Poot, mevr. C. A. Wisse-van Vliet, mevr. W. M. C. Jochems-Kester, J. Jansen en C. Sta.
Op de afdeling voorbewerking grondonderzoek zijn werkzaam de heren W. J. v. d. Akker, A. Verheul,
H. J. Verhulst en J. Verhulst.
Afdeling Teeltonderzoek en veredeling

Vakature afdelingshoofd.
Ir. A. A. M. Sweep, van Wassenaerstraat 9, Maasdijk, tel. 01745-3281, Teeltonderzoek.
Th. Strijbosch, Gewassenspecialist voor tomaat.
A. P. v. d. Hoeven, Gewassenspecialist voor sla.
D. de Ruiter, Gewassenspecialist voor kleinere groentegewassen.
J. W. H. van Veen, Gewassenspecialist voor bloemen.
G. P. A. van Holsteyn, Kasklimaat.
Mej. J. Govers, Assistente teeltonderzoek.
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AfdelingFysiologie
Dr. Ir. P. J. A. L. de Lint, 's-Gravenzandseweg 260, Hoek v. Holland, tel. 01747-2483, Afdelingshoofd.
Ir. N . van Berkel, Fazantstraat 29, Maassluis, tel. 01899-4824, Koolzuurgasbemesting.
Ir. L. S. Spithost, Druivenstraat 16, Naaldwijk, tel. 01740-6044, Algemeen fysiologisch onderzoek.
D. Klapwijk, Groeiregulatoren
T. Dijkhuizen, Belichting
Mej. W . van Ravestijn, Bloembiologie
C. A. Ammerlaan, Glasvervuiling
S. Hey, Koolzuurgasbemesting
Afdeling Planteziekten en ziektebestrijding

Dr. Ir. L. Bravenboer, Distelstraat 1, Hoek van Holland, tel. 01747-2695, Afdelingshoofd.
Mej. W. M. Th. J. de Brouwer, Dotterbloemlaan 24, Den Haag, tel. 070-684959, Entomologe.
Ir. A. Th. B. Rast, Tuindersweg 61, Maasdijk, tel. 01745-3200, Viroloog, gedetacheerd door het Instituut
voor Plantenziektenkundig Onderzoek.
Dr. K. Verhoeff, Josef Israëlslaan 23, Maassluis, tel. 01899-3862, Mycoloog, gedetacheerd door het
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek.
W. den Boer, Diagnostiek en onkruidbestrijding.
H. J. M. van Dorst, Virusziekten.
L. J. Nederpel jr., Bestrijding bodemziekten.
Mej. D. Theune, Bestrijdingsmiddelen.
Voor de afdelingen planteziekten en ziektebestrijding, teeltonderzoek en veredeling en fysiologie zijn
werkzaam als laboranten de dames V. L. M. Barendse, M. v. d. Berg, W. van der Klift, L. van der
Lans, L. van der Meer, H. Solleveld, J. Stolze, T. Valstar en de heer L. Weber.
ONDERWIJS
K. Kievit, Verspeijcklaan 25, Naaldwijk, tel. 01740-4715, Leraar in algemene dienst.

ALGEMENE DIENST
Administratie

G. H. Ordelman, Malakkastraat 92, Den Haag, tel. 070-553322, Hoofd van de administratie
Ten behoeve van de administratie zijn werkzaam de dames H. van der Bos, F. J. P. Koppenol, P. van
Luijk, mevr. M. Meulemans-Schramm, M. van Vliet, A. de Wit en R. Gardien.
Boekhouding

H. F. M. Wouters, Cypresstraat 77, Den Haag, tel. 070-323242, Hoofd van de boekhouding
R. Cornelissen
Mej. Th. de Brabander
Bibliotheek
J. C. van Aalst, Mr. Schokkingstraat 44, 's-Gravenzande, Bibliothecaris
Mej. T. Olsthoorn.
Publiciteit
P. A. Kruyk, v. d. Goesstraat 42, Honselerdijk, tel. 01740-4302, Hoofd van de publiciteit
Mej. E. M. C. G. van Rest, Publiciteitsassistente
Mej. M. J. J. van de Brüle, Tekenares
S. Vermeer, Fotograaf

17

Intern technisch personeel en werkplaats

J. A. Jansen, Inkoper en interne dienst
L. Bol, Technicus
P. van Zwet, Elektricien
F. Storm, Amanuensis, Chef werkplaats
K. Immerzeel, Amanuensis
L. J. R. Cornelissen, Timmerman
P. J. Verbraeken, Timmerman
L. P. Zwaansdijk, Schilder
J. Zeeman, Schilder
Kantine
Mej. M. de Brabander
TUIN
F. G. van Dijk, Zuidweg 42, Naaldwijk, tel. 01740-6541. Tuinchef Naaldwijk en Den Hoorn.
J. Menheer, Perestraat 10, Naaldwijk, Plaatsvervangend tuinchef Naaldwijk.
G. Gaastra, Beheer tomateproefruimten.
A. Heppe, Beheer speciale proefruimten
S. Heys, Beheer bloemenproefruimten
C. van der Helm, Prinses Marijkelaan 9, Den Hoorn, Bedrijfsleider „Proefbedrijf De Kring", Hoornseweg 29a, Den Hoorn, tel. 01730-26580.
Als tuinpersoneel zijn in dienst de heren D. Boers, S. W . Bos, J. Bouhuisen, J. F. van Heuvel,
D. Jansen, D. Leynse, P. Mosterd, J. F. Nadorp, J. S. Olierook, F. H. J. Saaltink, J. Scholtes, J. Sta,
M. van Veldhoven, D. Wiskerke, P. Warzee en Chr. Siepman.

3. O N D E R Z O E K
Ter verkrijging van een zo groot mogelijke doelmatigheid van onderzoek is van groot belang de samenwerking tussen enerzijds het hoofd van het onderzoek en de afdelingshoofden en anderzijds de overige
onderzoekers. Vandaar dat er in de loop van het jaar een aantal, meestal kortdurende bijeenkomsten
plaatsvindt. Zo vonden in 1966 in totaal tien wetenschappelijke stafvergaderingen plaats. Tijdens deze
bijeenkomsten, waaraan de academisch gevormde medewetkers deelnemen, bespreken de diverse onderzoekers afgeronde onderwerpen van onderzoek. Ter verkrijging van informatie over belangrijke zaken
die elders in onderzoek zijn komen op deze vergaderingen ook wel gast-sprekers.
Vier keer in totaal kwamen de afdelingshoofden bijeen met het doel de toekomstige ontwikkeling en
daarmee het algemene beleid van het onderzoek te bespreken.
Van groot belang zijn ook de afdelingsvergaderingen van de diverse afdelingen. Dergelijke bijeenkomsten
werden in 1966 in totaal 21 keer gehouden. Onder leiding van het hoofd van het onderzoek worden de
proefuitkomsten kritisch bekeken, terwijl een bespreking plaatsvindt over de gewenste richting van het
verder onderzoek. In de praktijk is gebleken dat juist deze vergaderingen bijzonder nuttig zijn voor het
verkrijgen van initiatieven en voor vergroting van de doelmatigheid van opzet van veel proeven.
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Op beperkte schaal vinden bijeenkomsten plaats om onderwerpen te bespreken die over de grenzen van
de onderscheidene afdelingen heen reiken. Dit geldt bijvoorbeeld voor het kasklimaat en het bloemenonderzoek; vorming van nieuwe groeperingen in de toekomst zal zeker plaatsvinden.
Hoewel proefschema's en -uitkomsten van proeftuinen in den lande, die zich bezig houden met onderzoek
aangaande glasteelten, niet binnen het kader van bovengenoemde bijeenkomsten vallen, krijgen ze toch
verdiende aandacht; dit in hoofdzaak met het doel coördinerend werkzaam te zijn. Naast het hoofd van
het onderzoek zijn met deze taak belast het hoofd van de afdeling teelt en veredeling en de functionaris
belast met de landelijke voorlichting.
Studiereizen

In 1966 werden de volgende buitenlandse studiereizen gemaakt:
1. Op 11 en 12 maart bracht Ir. J. P. N . L. Roorda van Eysinga een bezoek aan de proeftuin te
Wädenswill in Zwitserland en had te Bern een bespreking plaats op het Internationale Kali-Instituut.
2. Van 25 t / m 29 april bracht Ir. J. P. N . L. Roorda van Eysinga een bezoek aan Engeland, met het
doel zich op diverse proefstations te oriënteren over het bemestingsonderzoek.
3. Ter bestudering van de stand van zaken in de Franse glastuinbouw brachten de heren Ir. W. van
Soest, Ir. J. M. Jacobs, F. van Dijk en J. C. van Leeuwen van 31 mei t / m 9 juni een bezoek aan
Frankrijk.
4. In de periode van 31 mei t / m 9 juni bezocht een tiental assistenten Engeland, onder leiding van
Dr. Ir. G. P. Termohlen en Ir. A. A. M. Sweep. Hier werden in diverse tuinbouwgebieden glasbedrijven en proefstations bezocht.
5. De heren Ir. W. van Soest en Ir. Y. van Koot vertoefden van 9 t / m 30 augustus in de Verenigde
Staten om het Internationale Tuinbouwcongres bij te wonen, waarbij enkele tuinbouwcentra en
-instituten werden bezocht.
6. Dr. K. Verhoeff vertrok op 11 september voor een reis van drie maanden naar Amerika. Hij heeft
in die tijd, zowel in de Verenigde Staten als Canada, talrijke wetenschappelijke instellingen bezocht
met het doel de planteziektenbestrijding te bestuderen.
7. Van 17 t / m 21 oktober woonde Ir. J. P. N . L. Roorda van Eysinga te Brussel het Kali-Congres bij,
georganiseerd door het Internationale Kali-instituut. Hij hield tijdens dit congres een voordracht.
Publicaties en bibliotheek

De serie „Publicaties van het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk"
werd uitgebreid met de volgende nummers:
114. The influence of the chemical composition of a nutrient solution on the production of tomato
plants, A. A. Steiner.
115. Bemestingsadviezen in de groenteteelt onder glas, J. P. N . L. Roorda van Eysinga.
116. Tipburn symptoms in lettuce, G. P. Termohlen.
117. Apparatus for C 0 2 in glasshouses, N . van Berkel.
118. Light transmission of dirty glass and cleaning methods, Y. van Koot en T. Dijkhuizen.
119. Arabis mozaïekvirus bij komkommer in Nederland, H. J. M. van Dorst en H. A. van Hoof.
120. Study in Botrytis cinerea in tomatoes, K. Verhoeff.
121. De regeling van verwarming en ventilatie in tomatekassen, Th. Strijbosch en L. J. A. Bol.
De „Mededelingen" verschenen in 1966 twaalf maal met in totaal 100 pagina's. Door een nieuw adresseringssysteem werd de verzending aanzienlijk verbeterd. Door de medewerkers van het Proefstation en
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de voorlichtingsdienst werden 343 artikelen, voornamelijk ten behoeve van de vakpers, geschreven. Er
werden door inlage bij de „Mededelingen" diverse folders verspreid over rassenkeuze, uitgegeven door
het I.V.T.
In de bibliotheek vonden in 1966 in totaal ± 1000 uitleningen plaats, waarvan aan eigen medewerkers
250 boeken en 500 tijdschriften, aan instituten 100 boeken en aan particulieren 150 tijdschriften, hieronder niet begrepen de normale tijdschriftencirculatie. Ten behoeve van onze onderzoekers werd in
235 gevallen een beroep gedaan op de bibliotheek van de Landbouwhogeschool.
De belangstelling voor de wekelijkse tijdschriftencirculatie was zeer groot en had — mede door het
vereenvoudigde leessysteem — een zeer vlot verloop.
In het afgelopen kalenderjaar werden ± 2000 artikelen gedocumenteerd, waarvan ongeveer de helft uit
tijdschriften.
Het aantal ruilcontacten dat de bibliotheek onderhoudt, bedroeg in het afgelopen jaar 60 binnenlandse
en 180 buitenlandse adressen tegen respectievelijk 60 en 161 in 1965. Veel studiemateriaal werd dan
ook op ruilbasis verkregen, zoals uit onderstaande tabel moge blijken.

1965

1966

Toename

Seriewerkjes
Jaarverslagen
Overdrukken
Rapporten
Dissertaties

250 stuks
105 stuks
90 stuks
70 stuks
5 stuks

260
137
210
71
4

stuks
stuks
stuks
stuks
stuks

10 stuks
32 stuks
120 stuks
1 stuks
—1 stuks

Totaal

520 stuks

682 stuks

162 stuks

Het aantal ontvangen boeken bedroeg 78 ; 41 tegen betaling, terwijl de rest door ruil of schenking werd
verkregen. Tegen betaling werden van de Attenderingsdienst van de Landbouwhogeschool 135 overdrukken ontvangen.
Van de afdeling Documentatie Oosteuropese Landbouwkundige Literatuur van de Landbouwhogeschool
ontvingen wij 79, hoofdzakelijk uit het Russisch vertaalde referaten. Hiermee was een geringe vergoeding gemoeid. In 1966 werd op 4 nieuwe tijdschriften een abonnement genomen, zodat de bibliotheek nu beschikt over 204 tijdschriften, waarvan voor 87 abonnementskosten moeten worden betaald.
Ten behoeve van het tijdschift „Landbouwdocumentatie" werden uit de verschillende vakbladen ± 80
artikelen verwerkt tot referaten. Er werden in 1966 in totaal 118 proefverslagen gedocumenteerd.

4. VOORLICHTING
Het was in 1966 voor de voorlichting een druk jaar. Behoudens de normale werkzaamheden brachten
de ongunstige weersomstandigheden met zich dat de gewassen soms sterk hierdoor werden beïnvloed,
hetgeen voor de tuinder een bezoek van een voorlichter vaak wenselijk maakte. Vooral ook de nieuwe
ontwikkelingen, zoals die met betrekking tot de klimaatregeling en de uitbreiding van de bloementeelt,
veroorzaakten voor tal van voorlichters een zware belasting met werk. In alle optredende vakatures kon
goed worden voorzien, mede door het feit dat er enkele hulpassistenten waren, die na hun opleiding
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te hebben beëindigd, de verantwoording voor een rayon op zich konden nemen. De bedrijfs-economische
afdeling kreeg uitbreiding door de benoeming van de heer H. Bakker.
Het aantal voordrachten in het eigen gebied bedroeg 225. Ze werden in hoofdzaak gehouden voor studieclubs of andere telersorganisaties. In samenhang hiermee mag speciaal wel genoemd worden het succes
van de bijeenkomsten in cursorisch verband betrekking hebbende op bedrijfs-economische problemen.
In 1966 werden voor de radio, grotendeels ten behoeve van de Landbouwrubriek in totaal 16 praatjes
of interviews verzorgd. In een drietal gevallen werd medewerking verleend aan TV-opnamen. Hoewel
slechts drie persberichten werden uitgegeven was het contact met vak- zowel als week- en dagbladpers
goed.
Ook het afgelopen jaar werden veel contacten met instituten en onderzoekers uit het buitenland gelegd
of hernieuwd. Evenals wij aan buitenlandse relaties inlichtingen konden verstrekken, zo ook verkregen
wij voor ons werk waardevolle gegevens. Vooral door het werk van de medewerker belast met de landelijke voorlichting waren er intensieve contacten ten behoeve van de voorlichting buiten het Zuidhollandse Glasdistrict. Bovendien werden er zes bijeenkomsten gehouden met de assistenten voor de
glasgroenteteelt uit het gehele land.
Het aantal niet-vakbezoekers aan het Proefstation was in 1966 wat minder dan in voorgaande jaren.
Daar staat tegenover dat er van de zijde van het bedrijfsleven talrijke excursies naar het Proefstation
werden gemaakt, zodat uit dien hoofde van een stijging kan worden gesproken. Bovendien kwamen
veel buitenlanders een kijkje nemen.
De ter informatie van de eigen medewerkers uitgegeven „Interne Berichten" verschenen in 1966 in
totaal 24 keer.
Ontuiikkelingsbijeenkomsten

Er werd in het afgelopen jaar een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. De eerste had
betrekking op de bloementeelt en was op 24 februari te Honselerdijk. De waarde van grondverwarming
voor de bloementeelt en de nieuwe ontwikkelingen in de anjerteelt werden hier aan de orde gesteld.
Op 27 september vond in Delft een voorlichtingsbijeenkomst plaats over de tomateteelt. Nieuwe
rassen, de klimaatregeling en de marktpositie van de tomaten kwamen aan de orde.
V oorlhbtingsstands

Van de zijde van het Proefstation en de Voorlichtingsdienst was er traditiegetrouw een grote en ook
een goed bezochte stand op de te Den Haag gehouden Westlandse Handelstentoonstelling. Er was
eveneens een voorlichtingsstand op de te Berkel in het najaar gehouden Beromito en een stand van de
afdeling grondonderzoek op de tentoonstelling te Aalsmeer.
Studieclubs
Voor de studieclubs is 1966 ongetwijfeld een goed jaar geweest; niet alleen door de intensieve aktiviteiten van de afzonderlijke clubs, maar zeker ook door het werk van de speciale gewassencommissies,
die vanuit de Federatie van Tuinbouwstudieclubs zijn gesticht. In dit werk hadden veel van onze
medewerkers een aktief aandeel.
5. ONDERWIJS
Door het Rijkstuinbouwconsulentschap werden de volgende onderwijsaktiviteiten ontplooid, respectievelijk werd medewerking verleend aan door anderen georganiseerde cursussen.
Tuinbouwvakscholen
1. Westlandse teelten teNaaldwijk
Aan het einde van de cursus slaagden 14 cursisten. Op 5 oktober werd begonnen met 18 cursisten.
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2. BloementeeltteNaaldwijk
Bij het examen aan het eind van deze cursus werd aan 22 cursisten het diploma uitgereikt. Drie
cursisten werden afgewezen. Op 7 oktober werd gestart met 20 cursisten.
3. Kringteelten te Bergschenhoek

Bij het examen aan het eind van de cursus werd aan 13 cursisten een diploma uitgereikt. Twee
cursisten werden afgewezen. Op 1 oktober 1966 werd gestart met 18 cursisten.
4. Kringteelten te Delft
Na gehouden examen werd aan 12 cursisten het diploma uitgereikt. Twee cursisten werden afgewezen. Op 1 oktober 1966 werd gestart met 13 cursisten.
Schakelcursussen Bloementeelt

In 1966 ontvingen 196 cursisten een diploma. In september begonnen nieuwe cursussen te Delft, Gouda,
's-Gravenzande, Kwintsheul en De Lier met 125 cursisten.
Cursus opleiding keurmeester

Voor het eerste gedeelte van deze cursus slaagden 17 cursisten, 3 cursisten vielen af. Het tweede gedeelte van deze opleiding werd voortgezet met 16 cursisten.
Lascursus

De voorjaarscursus eindigde op 18 mei, 31 cursisten behaalden het diploma, 1 werd afgewezen.
De najaarscursus begon op 12 september met 36 cursisten.
Vakschool voor Bloemsierkunst te Den Haag I

Het diploma vakbekwaamheid werd uitgereikt aan 23 leerlingen, 4 cursisten werden afgewezen. De
nieuwe cursus begon met 39 leerlingen.
BloemsierkunstII
Voor dit diploma deden 8 leerlingen examen, waarvan er 5 slaagden.
Vakscholen voor Hoveniers te Den Haag

In I960 slaagden 8 cursisten voor het diploma vakbekwaamheid. Klasse I telt nu 31 leerlingen en
klasse II 25 leerlingen.
Cursus voor verwarmingsinstallateurs in de Tuinbouw

Deze cursus georganiseerd door de A.C.S. werd beëindigd met 21 geslaagden van de 45 deelnemers.
Een zeer nauwe vruchtbare samenwerking bestaat ook met de Rijks Middelbare Tuinbouwschool te
Naaldwijk. Met name aan de verzorging van de praktijklessen geven verschillende medewerkers van
voorlichting en onderzoek hun steun.
6. F I N A N C I Ë N
We willen ook dit jaar een woord van dank richten tot het Rijk, de Provincie, het Landbouwschap,
het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland en de Algosfabrieken voor de van hen
ondervonden financiële steun.
Hoewel deze financiële steun voor een instelling als de onze altijd onmisbaar is, is dit toch vooral het
geval in een tijd zoals nu, met sterk stijgende kosten. W e hopen ook in de toekomst op deze onmisbare
steun te mogen rekenen.
De secretaris-penningmeester,
L. J. Barendse.
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HOE WAS 1966?

De weersgesteldheid

Winter 1965-1966 (december t/m

februari)

De winter was vrij zacht; alleen in januari was de
gemiddelde temperatuur beneden normaal. In december en februari was de gemiddelde temperatuur
boven normaal, namelijk respectievelijk 1,9° en
1,8° C. Het aantal dagen waarop vorst voorkwam
was voor de drie wintermaanden in volgorde 1,
17 en 10. Zeer lage temperaturen kwamen niet
voor. De minimumtemperatuur bedroeg —8,7° C
( 1 9 / 1 ) . Er waren verschillende dagen met betrekkelijk hoge temperaturen. Het maximum voor alle
maanden lag boven 11° C en in december en
februari zelfs boven 12° C.
Het totaal aantal zonuren was voor winter gunstig,
nl. 183,9 uur tegen 162 uur landelijk en 182,2 uur
Naaldwijks normaal voor deze drie maanden. De
verdeling van deze hoeveelheid zon was ongunstig;
in februari werd slechts 47,1 uur zon genoteerd.
In de loop van de twee decaden van 19 januari
tot 11 februari was de zonhoeveelheid slechts
7 uur, wat duidelijk van nadelige invloed wast op
de ontwikkeling van tomaten en komkommers. Het
aantal zonloze dagen over de gehele winterperiode
bedroeg 40, waarvan 13 in december, 13 in januari
en 14 in februari.
De hoeveelheid neerslag was aanzienlijk. In totaal
werd 314,7 mm afgetapt tegen normaal 170 mm.
In december viel 185,2 mm, in januari 58,8 mm
en in februari 70,7 mm. Vermeldenswaard is de
etmaalhoeveelheid van 45 mm op 9 december.

De gemiddelde luchtvochtigheid was in december
en januari normaal, nl. 84,6% en 8 2 , 2 % ; in februari was deze hoog en wel 89,4% ;voor de eerste
decade zelfs 94,2%.
De winter kenmerkte zich door veel wind en vaak
stormachtig weer. Vijfmaal werd zelfs windkracht
9 gemeten. Zo kwam windstilte slechts 16 x voor
op 270 windkrachtwaarnemingen ( = 3x per dag).

Voorjaar 1966 (maart t/m

mei)

Het voorjaar was vrij warm, de gemiddelde temperatuur was in alle maanden iets boven normaal.
Dit was 0,7° C in maart, 0,3° C in april en
0,5° C in mei. Een en ander werd mede veroorzaakt doordat er in het geheel geen temperatuur
beneden 0° C werd waargenomen. Opvallend voor
maart waren de geringe temperatuurverschillen;
het maximum was toen 10,5° C, belangrijk lager
dan de maximumtemperatuur van de voorafgaande
wintermaanden. Een hoge maximumtemperatuur
kwam wèl voor in april en mei, nl. respectievelijk
21,5° en 26,5° C. Mei had zelfs twéé zomerse
dagen.
Het totaal aantal zonne-uren bedroeg 500,4 tegen
494 landelijk en 543,7 uur Naaldwijks normaal
voor de voorjaarsmaanden. Toch waren speciaal
maart en april zonarm. Het tekort ten opzichte van
het Naaldwijks normaal was respectievelijk 13,4 en
77,6 uur. Mei bracht een meerwaarde van 47,3
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Zomer 1966 (juni t/m aitgustus)
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zonuren. Het aantal zonloze dagen was in maart
en in april 8 en in mei 0.
De hoeveelheid neerslag was opnieuw groot, nl.
in totaal 167,2 mm tegen 136 mm normaal. Daarbij
gaven maart en april naar verhouding een teveel
aan neerslag, mei een gering tekort.
De gemiddelde luchtvochtigheid was laag; in mei
zelfs zeer laag.Deze bedroeg respectievelijk 81,2%;
7 9 , 1 % en 68,8%. In mei kwamen soms zeer lage
luchtvochtigheden voor, beneden 30%.
In maart was er vaak een krachtige wind; in april
was er bepaald weinig wind, terwijl ook in mei
de wind zelden sterk was.

=

ra
c

<u
ai

O)

c

-o
UD
lO

r~
un

en

ra

£

'

oo
oo
CM

*
—
CD

r

£

—:
m
oo
<N

L_

C
(Tl

(
)
1!

nï
ai
•o

CM

ra
ra

£

C
(U

(U
X)

"O

c

ra

Van de drie zomermaanden was juni verreweg het
gunstigst wat het weer aangaat. De gemiddelde
temperatuur was 1,5° C boven normaal, terwijl er
4 zomerse dagen voorkwamen. In zowel juli als
augustus was de gemiddelde temperatuur onder
normaal, respectievelijk 1,4° en 0,7° C. Juli bracht
geen enkele en augustus 2 zomerse dagen. Bijzonder hoge temperaturen kwamen niet voor. De
maximumtemperatuur was voor juni, juli en augustus respectievelijk 29,6°; 24° en 29,1° C. De
nachten waren vaak koud; dikwijls was de minimumtemperatuur beneden 10° C.
Het totaal aan zonuren in de zomer was 727,6 uur
tegen een landelijk normaal van 623 en een Naaldwijks normaal van 674,8 uur. Voor juni was dit
bijna gelijk aan het Naaldwijks normaal, maar juli
gaf een geringe en augustus een aanzienlijke meerwaarde te zien. Het aantal zonloze dagen was gering ; in elke maand precies één.
Er viel in de zomer zeer veel neerslag, namelijk
384,2 mm tegen 200 mm normaal. Er was in alle
maanden een aanzienlijk teveel. Bovendien kwamen
soms grote etmaalhoeveelheden voor. De maxima
in deze waren voor de drie maanden respectievelijk
34,3 mm ( 1 9 / 6 ) , 28,9 mm ( 2 0 / 7 ) en 26,5 mm
(4/8).
De luchtvochtigheid was gedurende de gehele
zomer aan de lage kant. De maandgemiddelden
waren respectievelijk 7 1 , 4 % ; 76,5% en 71,8%.
De windkracht was in juni overwegend gering, in
juli matig sterk en in augustus sterk.
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Herfst 1966 (september t/m

november)

De herfst was bijzonder gunstig met in september
een temperatuur van 0,3° C en in oktober van 1,6°
C boven normaal en in november van 0,1° C
beneden normaal. Nachtvorst kwam in september
en oktober niet voor; in november daalde de temperatuur op 4 dagen beneden 0° C met een minimum van —2,8° C op 2 november.
Het aantal zonuren was in september hoog, in
oktober normaal en in november iets aan de lage
kant. In totaal was er 321,4 uur zon tegen 301 uur
landelijk en 331,4 uur Naaldwijks normaal. Het
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aantal zonloze dagen bedroeg in deze drie maanden respectievelijk 1, 9 en 12.
De neerslaghoeveelheid vertoonde in september een
belangrijk deficit, was in oktober iets onder normaal, maar in november aanzienlijk hierboven. In
totaal werd 243,7 mm afgetapt tegen normaal 236
mm.
De luchtvochtigheid was respectievelijk 7 6 % ;
82,6% en 82,9% ; niet bijzonder hoog in deze drie
maanden.
In september was de windkracht matig sterk, in
oktober was er weinig wind, maar in november
weer veel; diverse malen zelfs stormachtig.

Teeltverloop

1. T O M A A T
Voor het eerst sinds vele jaren nam in ons land de
oppervlakte af van onder glas geteelde tomaten.
Dit is een gevolg van grotere belangstelling voor
andere teelten en van geringere uitbreiding van het
areaal, dan we dit voorheen steeds kenden. Daarbij
nam de oppervlakte koude tomaten verhoudingsgewijs veel meer af dan die van verwarmde. De
produktie vertoonde eveneens een achteruitgang,
zoals mede te zien is in onderstaande tabel.

Beteelde oppervlakte
Produktie

Jaar
Verwarmd
1960
1962
1964
1965
1966

1311
1407
2050
2253
2150

ha
ha
ha
ha
ha

Koud
1278
1421
1269
1211
1025

ha
ha
ha
ha
ha

201.362
229.162
291.777
310.000
345.289

ton
ton
ton
ton
ton

De daling in de produktie bracht met zich mee dat
ook de geëxporteerde hoeveelheid daalde en wel
van 262.041 ton in 1965 tot 242.103 ton in 1966.
De teelt begon op vele bedrijven opnieuw zeer
vroeg. Hierbij viel op, dat de veranderingen in
het sortiment zich in versterkte mate hadden voort-

gezet in de richting van de nieuwe hybriden, zodat
rassen die tot voor enkele jaren algemeen werden
geteeld, bijv. in een gebied als de Kring, nauwelijks meer werden aangetroffen. In het Westland
was de sortimentsverandering beperkter. De start
van de vroege tomaten was gunstig, maar een lange
periode van donker weer gaf aan de oogst van de
tomaten toch een verlating van ongeveer 14 dagen.
Opvallend was het afgelopen jaar dat virus soms
bijzonder schadelijk kan zijn, zoals op enkele plaatsen (o.m. Wateringen) waar diverse bedrijven de
oogst tot % zagen gereduceerd ten gevolge van het
zogenaamde streepvirus. Ook Phytophthora deed
in diverse gevallen van zich spreken. Een nieuwe
ontwikkeling was het plaatselijk als proef telen van
(vroege) tomaten op strobalen. Ook dient te worden vermeld, een succesvolle teelt op een bedrijf,
van tomaten die direkt ter plaatse waren gezaaid.
De mineervlieg kwam — evenals in 1965 — allerwege voor, maar was minder schadelijk, omdat aan
de bestrijding veel meer aandacht werd besteed.
Plaatselijk (Berkel) had men in de stookteelt hinder van Botrytisstip ; waarschijnlijk door het niet
verwijderen van planteafval uit de kas.
De oppervlakte wïntertomaten was opnieuw groter.
Deze teelt kwam ook in 1966 weer tot de beste
uitkomsten, ondanks een veelal ernstige stagnatie
na aanvankelijk goede start. Wel had men het afgelopen voorjaar juist in deze tomaten hinder van
inwendig neusrot.

27

De uitkomsten beliepen ƒ 14,— tot ƒ 17,— per
m 2 afhankelijk o.m. van de duur van de teelt.
Met de teelt van vroege stooktomaten werd in het
algemeen ook weer vroeg begonnen. Het was
echter deze teelt vooral die een ernstige stagnatie
ondervond door het donkere weer, zodat eerst na
15 februari de zetting naar wens begon te verlopen. Het beste waren toen die gewassen er aan
toe, die tijdens de ruim twintigdaagse periode
van zeer donker weer normaal waren behandeld
ten aanzien van temperatuur en C 0 2 . Vele gewassen ondervonden evenwel een blijvende nadelige
invloed, mogelijk ten gevolge van een matig wortelstelsel. Dit leidde gedurende de gehele teelt tot
moeilijkheden in de vorm van steektrossen, slechte
vruchtzetting, grotere gevoeligheid voor virus en
vooral later in de tijd tot een matige vruchtkwaliteit. Bepaalde gewassen werden daarom reeds
in juni opgeruimd. De belangstelling voor doortelen was echter toch belangrijk groter dan in 1965.
De rustige groei van het gewas maakte het mogelijk
om werkzaamheden in verband met doortelen tijdig
en goed uit te voeren. Desondanks werd de doorteelt een teleurstelling, in hoofdzaak omdat de
prijzen van deze late tomaten danig tegenvielen.
De financiële uitkomsten varieerden van ƒ 13,—
tot ƒ 16,— per m2.
De lichtgestookte teelt, waartoe we ook de heteluchtkacheltomaten rekenen, ontmoette aanvankelijk
wel enige moeilijkheden, waardoor de ontwikkeling
van de eerste trossen tegenviel. Ook kwamen —
speciaal in de hete-luchtteelt — nogal wat rotpoten
voor. Daarna verliep de teelt naar wens, mede
onder invloed van goed weer in mei en juni. Er
kon ook betrekkelijk vroeg met de oogst worden
begonnen en er werd een goede kwaliteit verkregen. Alleen het laatste gedeelte van de oogst gaf
teleurstellende uitkomsten. In financieel opzicht
voldeed deze teelt toch wel als we nagaan, dat voor
tomaten met buisverwarming ƒ 12,— tot ƒ 13,—
per m2 werd verkregen. Voor de met hete-luchtkachels verwarmde teelt waren de uitkomsten van
ƒ 7,— tot ƒ 8,50 per m2.
Voor koude tomaten was 1966 een uitermate ongunstig jaar, zowel in teelttechnisch als in financieel opzicht. De start was op veel bedrijven ongunstig, o.m. ook omdat het plantmateriaal vaak
niet voldeed aan de eisen. Al vroeg had men last
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van veel kanker. Daarna groeiden de meeste gewassen zeer zwaar en gedrongen. Er ontwikkelden
zich grote trossen waarvan de bloemen echter zeer
moeilijk tot vruchtzetting te krijgen waren. Ook
later in de teelt gingen veel bloemen verloren.
Later geplante koude tomaten gaven in dit opzicht
een veel beter gewas. De aantasting door Botrytis
was vaak ernstig, terwijl niet alleen in het begin
van het seizoen maar zelfs tot in augustus Botrytisstip voorkwam. Al met al werd een lage produktie
verkregen. De financiële uitkomsten waren ook
niet best, namelijk van ƒ 3,— tot ƒ 6,— per m2,
met een gemiddelde, dat een bedrag van ƒ 4,—
per m2 zeker niet te boven ging.
De oppervlakte herfsttomaten was belangrijk groter
dan in voorgaande jaren. Na een aarzelend begin
en wat moeilijkheden in augustus door het optreden van Botrytisstip, verliep deze teelt bijzonder
naar wens. De zetting ging lang door en ook de
rijping verliep zonder stoornissen. Zodoende werd
een voor die teelt hoog beschot verkregen, terwijl
de kwaliteit weinig te wensen overliet. Omdat ook
de prijzen veelal gunstig waren kwam men tot een
financieel resultaat van ƒ 6,— tot ƒ 8,— per m2
met een gemiddelde van ƒ 5,50 per m 2 .

2. KOMKOMMER
De sterke uitbreiding van het areaal komkommers
in 1965 vormde geen beletsel om ook in 1966 de
teelt belangrijk uit te breiden. Dit leidde tot een
stijging van de produktie, ondanks de omstandigheid dat de teelt niet zo vlot verliep als mocht
worden verwacht. Ook de export onderging een
aanzienlijke stijging. Een en ander is af te lezen uit
onderstaande tabel.

Jaar

Oppervlakte

Produktie

1960
1962
1964
1965
1966

646
776
682
728
966

100.056
154.256
167.027
181.133
225.000

ha
ha
ha
ha
ha

ton
ton
ton
ton
ton

Export
62.541
106.422
113.895
140.314
156.369

ton
ton
ton
ton
ton

Het komkommer]aar 1966 kenmerkte zich door een
reeks van ernstige teeltmoeilijkheden. Er kwam
aanzienlijk meer komkommervirus 2voor, terwijl zowel wit als spint zeer algemeen en ernstig het
gewas aantastten. Soms was de aantasting zo ernstig,
dat de gewassen voortijdig moesten worden opgeruimd. Daarbij kwam het herhaaldelijk voor dat
men hinder had van geel blad in het gewas en van
te lichte vruchten. De mindere kwaliteit van de
komkommers is dan ook een van de opvallendste
zaken geweest in het afgelopen jaar. Het gebruik
van vrouwelijk bloeiende hybriden nam niet zo
veel toe; wel was er een duidelijke voorkeur voor
een ras, namelijk Toska. Een punt dat om meer
aandacht vraagt is de strovoorziening. Stro was in
1966 zeer duur; begrijpelijk is het daarom dat er
meer werd omgezien naar andere materialen, hoewel het gebruik van strobalen toch wel zeer vele
telers aanspreekt.
Het areaal winterkomkommers was groter dan voorheen. Veelal was men wat vroeger begonnen, hetgeen later tot grotere moeilijkheden leidde. De
voor een winterteelt te zware gewassen gaven
minder stamvruchten en bleven overigens achter in
produktie. De hergroei werd ernstig gestagneerd
en eerst na maart was er sprake van enige hernieuwde groei. Veelal was dit te laat om nog tot
een produktie te komen die kon voldoen. In verreweg de meeste gevallen werden de winterkomkommers daarom zeer vroeg opgeruimd. De financiële uitkomsten bewogen zich in hoofdzaak tussen
ƒ 15,— en ƒ 16,— per m2, aanzienlijk lager dan
in het vorige seizoen.
De kaskomkommerteelt, zoals in de speciale kasjes
te Loosduinen plaatsvindt, ontkwam niet aan de
moeilijkheden. Hoewel de start vrijwel overal goed
was, werd er ook veel minder geoogst.
De verwarmde komkommerteelt begon op vele bedrijven vrij vroeg en kreeg een goede start. Daardoor liep in februari de veilingaanvoer sterk op.
Hierin kwam echter een grote verandering ten gevolge van ongunstig weer. Dit veroorzaakte bij vele
gewassen aantasting van zogenaamde „witte" en
„dikke" poten, die tot uitval van onderhavige
planten leidden als niet tijdig en goed werd aangeaard. Men had in die tijd ook last van te lage
grondtemperatuur, terwijl spint en wit ernstige
vormen begonnen aan te nemen. In maart had men

zelfs op vele bedrijven hinder van koustrepen. De
zeer matige ontwikkeling van het gewas gaf weinig
snoeiwerk, behoudens het weghalen van het gele
blad, in die periode normaal voor vele bedrijven.
De uitgroei van de vruchten duurde soms zeer lang,
wat o.m. ouderdomsvlekken veroorzaakte en dus
een slechte kwaliteit. Ook kwamen nogal eens getailleerde vruchten voor. Mede om de lage prijzen
werden veel stookkomkommergewassen zeer vroeg
opgeruimd. De financiële uitkomsten waren laag,
namelijk ƒ 12,— tot ƒ 16,— voor de vroeg gestookte en ƒ 7,— tot ƒ 8,— per m2 voor de laat
gestarte stookkomkommers.
De teelt van komkommers in koude warenhuizen
was eveneens teleurstellend. Hierbij had men veel
hinder van komkommervirus 2 naast bijzonder veel
Botrytis. De financiële uitkomsten waren laag.
Gemiddeld was de opbrengst niet hoger dan ƒ 5,—
per m 2 .
Er waren het afgelopen jaar vrij veel nateeltkomkommers. Deze teelt begon aanvankelijk gunstig,
maar al spoedig werd duidelijk, dat de produktie
belangrijk beneden normaal zou blijven. Er waren
wel grote verschillen; voornamelijk bedrijven waar
men zeer vroeg en met de nodige aanpak met stoken
was begonnen kwamen voordeliger uit de bus.
Er was wat meer komkommervirus 1 en veel Botrytis. Veel gewassen takelden zó snel af dat ze te
vroeg in het seizoen moesten worden opgeruimd.
De financiële uitkomsten waren laag, namelijk van
ƒ 3,50 tot ƒ 4,50 per m2.

3. OVERIGE VRUCHTGEWASSEN
a. Meloen

Voor de teelt van meloenen was er heel wat minder
belangstelling dan in 1965. Het areaal nam met
1/3 af en daalde van 123 ha in 1965 tot 81 ha in
1966. De vroege teelt deelde met vele andere gewassen de teeltmoeilijkheden van het afgelopen
voorjaar. Veel plantmateriaal mislukte door te koud
weer. Daardoor ook was de start traag en kwamen
er al spoedig grote verschillen in de stand voor.
De vruchtzetting werd vertraagd. Daarbij kwam
nog dat de prijzen van vroeg aangevoerde meloenen
niet hoog waren. Een tweede snede was moeilijk te
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krijgen van de vroeg uitgeplante meloenen. De
later geplante meloenen, vooral die van het ras
Ogen deden het veel beter. Ze groeiden goed,
gaven een gunstig hoge produktie en brachten een
goede prijs op; laat in het seizoen waren ze zelfs
duur. Vandaar dat de financiële uitkomsten van de
vroege en de latere teelt nauwelijks verschilden.
Veelal was dit ƒ 5,— tot ƒ 7,— per m2.
b. Paprika

Het opmerkelijke van de paprikateelt in het afgelopen seizoen was een zeer vroeg begin van de teelt
op diverse bedrijven. Dit heeft evenwel in vele
gevallen niet die resultaten

