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DeTuin is alléén Donderdags
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S P R E E K U R E N : op het Proefstation:
MAANDAG
WOENSDAG
VRIJDAG

} van 9 tot 1 2 uur

Speciaal voor bloem- en bolgewassen op V R I J D A G van 9 tot 11 uur
Ten huize van de Rijkstuinbouwconsulent,
Pomonalaan 1 1 , Den Haag, tel. 3 3 8 1 6 1 :
V R I J D A G A V O N D van 7 tot 8 uur

Naast adviezen met betrekking tot plantenziekten, bestrijdingsmiddelen,
bemesting, cultures, rassenkeuze enz. wordt, uitsluitend voor leden van
het Proefstation, tegen de daarvoor vastgestelde tarieven, onderzoek verricht betreffende :
a. C h e m i s c h e gesteldheid van de g r o n d .
b. O p b o u w van het g r o n d p r o f i e l
(bepaalt de geschiktheid van de grond voor tuinbouw in 't algemeen en voor verschillende cultures in het bijzonder),

c. Z o u t g e h a l t e in het g i e t w a t e r .
d. Tomatenmozaïekziekte.
e. Besmetting van g r o n d met knolaaltjes.
f. Ontwikkelingsstadia van b l o e m b o l l e n .
g. K n o p v a l bij p e r z i k e n .
Voor onderzoek van Meststoffen richte men
zich tot het

RIJKSLANDBOUW PROEFSTATION
te Maastricht.
Voor samenstelling van Bestrijdingsmiddelen
tot de

PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST
te Wageningen.

Voor een vlotte afdoening van zaken worden de leden verzocht, zich aan de
spreekuren te houden en ook tijdens deze uren te telefoneren.
Telefoon Naaldwijk (K 1 7 4 0 ) 4 5 4 5 of 4 5 4 6 .
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A. JAARVERSLAG V A N D E SECRETARIS-PENNINGMEESTER
OVER H E T JAAR 1949.
Het Bestuur is als volgt samengesteld:
W . Verheul, Wassenaar, Ere-Voorzitter.
J. Middelburg, Naaldwijk, Voorzitter.
N. J. A. v. Dijk, Loosduinen, Secretaris-Penningmeester.
N. P. v. d. Berg, Rotterdam, Lid Dagelijks Bestuur.
' J. Barends.e, Poeldijk.
P. Bregman, Pijnacker.
B. Havenaar, Berkel.
A. J. Hendriks, Leidschendam.
Joch. v. d. Hout, Maasdijk.
P. de Jong, 's-Gravenzande.
A. A. v. Oosten, Schipluiden.
Ph. N . v. Ruyven, Rijswijk.
Jac. Sonneveld, 's-Gravenzande.
J. v. Stekelenburg,. Kwintsheul.
N. J. v. Uffelen, Maasland.
C. v. Vliet, Voorschoten.
L. v. Woerden, Naaldwijk.
Algemeen overzicht.
O p Dinsdag 7 Juni 1949 werd de Algemene Ledenvergadering te Den Haag gehouden.
Periodiek aftredende bestuursleden waren de heren N. J. A. v. Dijk (herkiesbaar) en H. Remme
(niet herkiesbaar). De veiling Delft stelde als candidaat voor de vacature Remme de heer
A. A. v. Oosten. De veiling Berkel stelde als candidaat voor de vacature van wijlen N . J. Havenaar, de heer B. Havenaar. N a stemming werden de heren van Dijk, v. Oosten en Havenaar
met bijna algemene stemmen herkozen, respectievelijk gekozen.
Als belangrijk punt stond op de agenda vermeld een voorstel tot Statutenwijziging in
verband met een wens van de Directeur van de Tuinbouw om de Verkoopafdeling definitief
van de afdeling Onderzoek te scheiden. N a uitvoerige discussie nam de vergadering met
algemene stemmen bedoeld voorstel aan, zodat de Verkoopafdeling niet meer opgenomen
is in ons Verenigingsverband.
Verder werd de naam van de vereniging gewijzigd, mede naar aanleiding van een
reorganisatie van het tuinbouwkundig onderzoek. De nieuwe naam luidt nu: „Proefstation
voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas".
Ons ledental bedraagt momenteel:
Leden van Bondsveilingen
Leden van Kringveilingen
Overige leden

1946
3267
2326
454
6047

1947
3349
2375

1948
3455
2450

1949
3501
2524

1950
3516
2391

344

275

455

472

6068

6180

6480

6379

O p 15 November 1949 was het voor onze Vereniging een zeer bijzondere dag. O p die
datum werd het feit herdacht, dat onze Vereniging 50 jaar bestond. Deze datum was wat
vroeger gekozen om tegelijkertijd het feit te kunnen herdenken, dat Ir Riemens gedurende
25 jaar werkzaam was als Directeur van onze instelling. De daartoe belegde receptie is een
unieke gebeurtenis geworden tussen de vele recepties, die in 1949 in tuinbouwkringen gehouden
werden naar aanleiding van de vele jubilea, die 1949 ons bracht. De receptie duurde officieel
van half 3 tot half 5, doch Bestuur en Directeur hebben vanaf kwart over 2 tot bijna 5 uur
onafgebroken de gelukwensen van de honderden personen in ontvangst kunnen nemen. O p
overtuigende wijze heeft de tuinbouw openlijk zijn grote waardering en dankbaarheid tot
uitdrukking gebracht voor het werk dat door de Proeftuin onder leiding van Ir Riemens werd
tot stand gebracht in het belang van de tuinbouw in het algemeen en van de glastuinbouw
in het bijzonder.
Een comité, bestaande uit Bestuursleden, vertegenwoordigers van het tuinbouwonderwijs
en van het personeel, nam het initiatief om aan Ir Riemens een gedenkboek aan te bieden,
waarin geboekstaafd werd datgene, wat door en onder zijn leiding in deze 25-jarige periode
werd tot stand gebracht. Dank zij veler medewerking kon dit plan succesvol worden uitgewerkt
en tijdens de receptie werd een luxe-exemplaar, in leer gebonden, aan de jubilaris overhandigd.
1

Onderzoek.
Het chemisch grondonderzoek voor onze leden had, als steeds, grote belangstelling. Als
eerste resultaat van ons oriënterend onderzoek volgens de „Morgan-methode", konden in de
loop van 1949 in de analyse-verslagen de cijfers voor mangaan en magnesium worden
opgenomen. T o t opname van andere waarden werd nog niet overgegaan, daar er nog niet
over voldoende ervaring en betrouwbare onderzoekingsmethoden wordt beschikt om ook de
waarden van andere elementen op te nemen en hierover advies uit te brengen. Zodra zulks
mogelijk is zal hiertoe worden overgegaan.
Door de droogte van de afgelopen zomer kwam het verziltingsvraagstuk van het boezemwater met onverminderde kracht naar voren. Dit probleem had als steeds onze volle belanstelling
en culmineerde in een uitvoerig schaderapport aan het Hoogheemraadschap Delfland.
De afdeling bodemkartering blijkt steeds meer in een behoefte te voorzien en deze afdeling
is ook voortdurend bezet met het onderzoek van aangevraagde objecten.
In de leiding van de afdeling grondonderzoek en grondkartering kwam verandering. Mede
in verband met de verandering van het karakter van onze instelling, n.1. de verheffing tot
Proefstation, werd de behoefte gevoeld om het voorlichtingswerk te scheiden van het speciale
onderzoek. In overleg met de Inspecteur van het Tuinbouwkundig Onderzoek werd aan
Ir L. J. J. v. d. Kloes speciaal het onderzoek opgedragen, terwijl voor de leiding van de
voorlichting op 1 December 1949 bij deze afdeling aangesteld werd Ir J. v. d. Ende.
Bij de plantkundige afdeling werd op 1 Juni 1949 aangesteld de heer W . den Boer, om
' assistentie te verlenen bij het onderzoek van het binnenkomende zieke plantenmateriaal. Hierdoor kon de voorlichting op dit terrein in een vlotter tempo geschieden. Aan Drs J. W i t
werd per 1 Januari 1950 eervol ontslag verleend.
De personeelsbezetting op de overige afdelingen ondervond géén wijziging.
In het verdere gedeelte van dit Jaarverslag vindt U korte samenvattingen van de diverse
proeven, die in 1949 onze aandacht hebben gehad. Uit de aard van de zaak moet hier volstaan
worden met een zeer beperkte redactie. Voor belangstellenden zij hier medegedeeld, dat de
uitvoerige verslagen van de proeven op de bibliotheek van ons Proefstation ter inzage liggen.
Voorlichting.
Allereerst moet hier melding worden gemaakt van het droeve feit, dat op 22 Augustus 1949,
na een kortstondige ziekte, is overleden de assistent van het rayon 's-Gravenzande, de heer
H. J. Persoon. Bij de ter aarde bestelling van het stoffelijk overschot bleek duidelijk, dat wijlen
Persoon een gezien functionaris was, daar de belangstelling vooral van tuinderszijde zeer
groot was. Persoon heeft zich gekenmerkt als een serieuze assistent, die zijn taak nauwgezet
opvatte. Dat hij ruste in Vrede.
In 1949 kon in een lang gevoelde behoefte worden voorzien, wat betreft de voorlichting
en het onderwijs in motortechniek. N a vele besprekingen kon het Ministerie worden overtuigd
van de noodzakelijkheid tot aanstelling van een deskundige voor dit vak. Per 1 Mei 1949
werd als zodanig als hoofdassistent aangesteld de heer H. Kooyman.
Ook wat betreft de voorlichting voor verwarming en kassenbouw zijn we weer een stap
verder gekomen. De assistent C. Noordànus specialiseert zich n.1. in deze onderdelen.
Beide genoemde heren werken in nauw contact met het Instituut voor Tuinbouwtechniek
te Wageningen. '
Aan het probleem van de betere verpakking van fruit onder glas werd verder gewerkt.
W a t betreft de perzikenverpakking menen we resultaten te hebben geboekt. De export van
perziken, die na 1946 zeer belangrijk was teruggelopen, nam in 1949 weer grotere vormen
aan. Volgens de heer J. Barendse kan deze vergrote export voor een belangrijk deel worden
toegeschreven aan de betere verpaking.
Van de spreekuren op het Proefstation werd ook in dit jaar weer een veelvuldig gebruik
gemaakt, terwijl ook door de rayonassistenten talloze adviezen werden verstrekt.
W e willen ook hier weer de aandacht van onze leden vestigen op de spreekuren van
Maandag-, Woensdag- en Vrijdagmorgen. Komt zoveel mogelijk op deze tijden. Dit voorkomt
voor U teleurstelling en vergemakkelijkt het werk van onze dienst.
De maandelijkse Mededelingen zijn in 1949 geregeld verschenen. Het is gebleken, dat de
leden ook deze vorm van voorlichting ten zeerste appreciëren, ook nu er een kleine vergoeding
betaald moet worden ter financiering van deze uitgave. Met klem verzoeken wij onze leden
om ons de adresverandering direct door te geven, opdat de verzending geen vertraging ondervindt door een foutieve adressering.
De navolgende lezingen werden in 1949 door onze dienst verzorgd:
4 Januari:
10
„ :

Maasdijk. Ir Y. van Koot. Klemharten in bloemkool.
Berkel. Ir IJ. van Koot. Groeistoffen.

17 Januari:
Maasland. I?. M. Eising. Bodemkartering,
21
„ :
Pijnacker. R. M. Eising. Bodemkartering.
8 Februari: Berkel. Jac. P. v. d. Berg. Bloementeelt.
11
,,
: Pijnacker. Ir L. J. J. v. d. Kloes. Bemestingsvraagstukken.
2 Maart:
Woutersweg. R. v. d. Zande. Verpakking en sortering.
2
„ :
Rotterdam. Mej. G. Beekenkamp. Bestrijdingsmiddelen.
7
„ :
Naaldwijk. Mej. G. Beekenkamp. Bestrijdingsmiddelen.
10
,, :
Bleiswijk. J. Groenewegen. Komkommerenting.
21 April:
Wageningen. Ir IJ. van Koot. Groeistoffen.
21 „ :
Wageningen. Drs J. W i t . Toepassing bestrijdingsmiddelen.
21 „ :
Wageningen. Ir L. J. J. v. d. Kloes. Bemestingsproeven op perziken.
12 Juni:
Hoorn. P. Kruijk. Perziken. Sortering en verpakking.
21 September: Wognum en Zwaag. P. Kruijk en R. v. d. Zande. Druiventeelt.
13 October:
Naaldwijk. J. de Bloois. Druiventeelt.
31
„ :
De Lier. R. M. Eising. Bodemkartering.
21 November: Poeldijk. G. Heesen. Spint en spintbestrijding.
28
„ : Berkel. Ir J. M. Riemens. Betekenis tuinbouwgrond.
8 December: Rotterdam. Ir L. J. J. v. d. Kloes. Bemestingsvraagstukken.
8
„ : Loosduinen. Ir J. M. Riemens. Betekenis tuinbouwgrond.
Ook voor 1950 werd weer een Proeftuinkalender samengesteld, die tegen de kostende
prijs werd doorberekend aan de leden. Wij menen, dat ook deze vorm van voorlichting practische waarde heeft.
met vermelding van hun werkgebied.
Hier volgen de adressen van de rayonassistenten
De Lier. Tel. K 1745 no. 528.
G. H. M. Bless, Wilhelminastraat 6, De Lier.
Berkel.
P. v. Daalen, Dorpsstraat 28, Bergschenhoek.
Loosduinen.
H. Flinterman, Okkernootstraat 193, Loosduinen.
G. Heesen, Julianastraat 47, Poeldijk.
Poeldijk. Tel. K 1749 no. 3045.
P. Kruijk, v. d. Goesstraat 42, Honselersdijk.
Honselersdijk. Tel. K 1740 no. 4302.
D. de Mos, Druivenstraat 31, Naaldwijk.
Naaldwijk. Tel. K 1740 no. 4323.
M. Q. v. d. Meys, Zuidbuurt 45, Maasland.
Maasland.
Rotterdam.
A. Markus, Wollefoppeweg 2B, Zevenhuizen.
Leiden.#
L. G. Nederpel, Vreeswijkstraat 84, Den Haag.
Pijnacker. Tel. 124.
C. Noordanus, Voorweg 91, Zoetermeer.
Rotterdam.
D. de Ruiter, 's-Gravenweg 696, Rotterdam.
Veur.
D. Rodenburg, Vlielandseweg 121, Pijnacker.
Delft.
B. Steenbergen, W . de Zwijgerstraat 27, Delft.
Kwintsheul. Tel. K 1742 no. 357.
W . Stokdijk, Julianastraat 55, Wateringen.
Monster.
P. Vermaat, Dr. v. d. Brinkstraat 24, Monster.
Den Hoorn.
P. J. Weerdenburg, Dorpsstraat 46, Schipluiden.
Wateringen. Tel. K 1742 no. 403.
R. v. d. Zande, Pr. Hendrikstraat 38, Wateringen.
's-Gravenzande.
E. v. Zanten, Maasdijk 53, 's-Gravenzande.
Verder zijn in dienst:
Hoofdassistent Ie klas.
H. N. J. Debets, Choorstraat 67, Monster.
Tel. K 1749 no. 3332.
Hoofdassistent Westland.
J. de Bloois, Zuidweg 38, Naaldwijk.
Tel. K 1740 no. 4545.
Hoofdassistent Kring.
Sj. Vriend, Veurse Straatweg 218, Leidschendam.
Hoofdassistent Bloemen- en
Jac. P. v. d. Berg, Rederijkerstraat 95, Den Haag.
Bollenteelt.
Hoofdassistent Motortechniek.
H. Kooyman, De Sitterlaan 115, Leiden.
Assistent fruitteelt open grond.
L. v. d. Wijden, Groeneweg 28a, 's-Gravenzande.
O p het Proefstation zijn de volgende personen werkzaam:
I. Afdeling Grondonderzoek en bodemkartering.
Ir L. J. J. v. d. Kloes,
Grondonderzoek en bodemkartering.
. Grondonderzoek en bodemkartering.
Ir J. v. d. Ende
Hoofdassistent bodemkartering.
R. M. Eising,
Hoofdassistent bodemkartering.
Jac. v. Leeuwen,
Assistent bodemkartering.
T h . Strijbosch,
Assistent bodemkartering.
Hoofdassistente bemestingsadviezen.
Mej. M. Hilkemeyer
Tekenaar bodemkartering.
F. Hilkemeyer,
Chef-laborante.
7 Laboranten.

II. Plantkundige afdeling.
Ir IJ. v. Koot,
Ir. A. de Zeeuw,
Mej. W . de Brouwer,
Mej. G. Beekenkamp,
Mej. J. Camfferman,
D. v. Staalduine,
J. H. Groenewegen,
W . den Boer,
Mej. H. Hopman,
8 Laboranten.

Virusziekten en physiologische ziekten.
Plantenveredeling en phaenologie.
Plantenziekten.
Beproeving insecticiden.
Beproeving groeistoffen.
Hoofdassistent selectie- en cultuurproeven.
Assistent selectie- en cultuurproeven.
Assistent plantenziekten.
Chef-laborante.

lil. Onderwijs.
K. Kievit,
G. Blom,

Leraar.
Leraar.

IV. Administratie en technisch personeel.
S. M. v. Guilik,
Administrateur.
G. H. Ordelman,
Kantoorchef.
G. Beerling,
Bibliotheekbeambte.
Mevr. L. E. C. v. Bovene, Tekenares.
J. Jansen,
Fotograaf.
F. Storm,
Amanuensis.
J. v. Cranenburgh,
2e Amanuensis.
6 Schrijfsters en 1 schrijver.
2 Werksters.
V . Tuin.
H. H. v. Holsteijn,
Chef.
M. Mosterd,
Ie Knecht.
9 Tuinknechts, 3 leerlingen.
Onderwijs.
De Tuinbouwvakschool voor de Westlandse Teelten werkt bij voortduring met twee
parallelklassen.
De eindlessen in 1949 werden gehouden op:
20 Maart van groep I. Hierbij kon aan 20 leerlingen het diploma worden uitgereikt.
3 Juni voor groep II. Het aantal uitgereikte diploma's bedroeg 19.
In totaal werd 1 leerling afgewezen.
De nieuwe cursus startte op 1 October met twee klassen, tezamen tellende 45 leerlingen.
Aan de cursus 1948/50 gaven de navolgende personen les in de daarbij vermelde vakken:
Fruitteelt,
J. de Bloois en H. N. J. Debets.
Groenteteelt,
C. Noordanus.
Bloementeelt,
Jac. P. v. d. Berg.
Bloembollenteelt,
Jac. P. v. d. Berg.
Plantkunde,
G. Blom en K. Kievit.
Plantenziekten,
K. Kievit en Ir IJ. v. Koot.
Dierkunde,
G. Blom en K. Kievit.
G. Blom en Ir IJ. v. Koot.
Kennis van de grond,
Ir L. J. J. v. d. Kloes.
Bemestingsleer,
G. Blom en K. Kievit.
Ned. Taal en
Correspondentie,
Scheikunde,
G. Blom en K. Kievit.
Engels,
G. Blom.
C. Noordanus.
Verwarmingstechniek,
H. Kooyman.
Tuinbouwtechniek,
C. Noordanus.
Kassenbouw,
O p 9 April had de eindles plaats van de Tuinbouwvakschool voor de Fruitteelt. Aan
19 leerlingen kon het diploma worden uitgereikt. Afgewezen 4.
Getracht werd, per 1 October met een nieuw cursusjaar te starten, doch hiervoor bleek
niet voldoende animo te bestaan, zodat dit jaar geen cursus loopt. Het'ligt in de bedoeling
om per 1 October 1950 opnieuw de gelegenheid tot inschrijving te openen.

Voor de lascursus blijkt een voortdurende belangstelling te bestaan. O p 9 Maart vond
van deze cursus de eindles plaats, waarbij aan 30 cursisten een getuigschrift kon worden
uitgereikt.
Per 1 October werd met een nieuwe cursus begonnen met 47 leerlingen.
Dit jaar kon voor het eerst begonnen worden met het organiseren van een cursus in
motorkennis. Hiervoor bleek grote belangstelling te bestaan. E r wordt op 6 plaatsen les
gegeven. Deze lessen zijn vooral gericht op de praktijk. In totaal zijn er 76 cursisten.
In 1949 werd het aantal lagere tuinbouwscholen met twee uitgebreid, n.1. in 's-Gravenzande en Bleiswijk, terwijl in Leidschendam begin 1950 eveneens een lagere tuinbouwschool
geopend zal worden. In totaal waren er in 1949 1150 cursisten van 28 Algemene Tuinbouwwintercursussen en 11 cursussen voor volwassenen.
W a t betreft de stichting van een middelbare tuinbouwschool kan meegedeeld worden,
dat de voorbereidingen in 1949 flinke vorderingen gemaakt hebben. Pogingen worden in het
werk gesteld om in September 1950 aan te vangen met de voorbereidende klasse.
Publicaties.
De serie „Publicaties van de Proeftuin Z . H . Glasdistrict" werd in 1949 uitgebreid met
de volgende nummers:
No. 17. Factoren, die invloed uitoefenen op de resultaten van het stomen van de grond,
door Ir IJ. van Koot en E . Bakker—Beer.
No. 18. Winning en ontsmetting van tomatenzaad, door Ir IJ. van Koot en Mej. E. C. Brons.
No. 19. Enkele nieuwe gezichtspunten betreffende het virus van het tomatenmozaïek, door
Ir IJ. van Koot.
No. 20. De beïnvloeding van de vruchtzetting door toepassing van groeistoffen, door Ir
IJ. van Koot.
No. 21. Bemestingsproeven op perziken 1946 t/m 1948, door Ir L. J. J. v. d. Kloes.
No. 22. De toepassing van bestrijdingsmiddelen in kassen, door Drs J. W i t .

In de Vakbladen werden in 1949
publiceerd:
Maand

Schrijver(ster)

de navolgende artikelen door onze medewerkers geVakblad

Onderwerp

Tomaat.
Groenten en Fruit

Welke tomaten zullen we
telen?

1. Januari

G. Blom

2. Januari

J. H. Groenewegen

Groenten en Fruit

Het uitpoten van stooktomaten

3. April

J. H. Groenewegen

Groenten en Fruit

Het slecht bloeien van tomaten

4. Mei

D. v. Staalduine en
J. H. Groenewegen

Groenten en Fruit

Kroeskoppen bij tomaten

5. Mei

G. J. Heesen

Groenten en Fruit

Holle tomaten

6. Mei

J. H. Groenewegen

Groenten en Fruit

Bloei, bestuiving en vruchtzetting bij tomaten

7. Juni

J. H. Groenewegen

Boer en Tuinder

De teelt van late tomaten

8. Juni

J. H. Groenewegen

Groenten en Fruit

Het scheuren van tomaten

9. Juni

Ir A. de Zeeuw

Groenten en Fruit

Meeldauwbestrijding in
tomaten

10. Juli

G. Blom

Groenten en Fruit

Veredeling van tomaten

11. Sept.

Mej. G. Beekenkamp
en D . de Mos

Groenten en Fruit

Hoe voorkomen en bestrijden
we slaapziekte bij tomaat?

12. October

J. H. Groenewegen

Groenten en Fruit

Zaaien van tomaten

J. H. Groenewegen

Groenten en Fruit

Het oppotten van tomaten

13. Dec.

Maand

Schrijver (ster)

Vakblad

Onderwerp

Druif.
14. Januari

D . v. Staalduine

De Tuinderij

Enige beschouwingen over
onze druiventeelt

15. Februari

J. de Bloois

Groenten en Fruit

Druivenonderstammen

16. Februari

Mej. G. Beekenkamp

Groenten en Fruit

Hoe bestrijden we spint bij
druiven, perziken en pruimen

17. Maart

D. v. Staalduine

Groenten en Fruit

W i t t e druivenrassen

18. Maart

R. v. d. Zande en
P. A. Kruijk

De Tuinderij

Iets over verpakking, kwaliteit
en afzet van druiven

19. April

R. v. d. Zande en
P. A. Kruijk

Groenten en Fruit

Voorjaar
kassen

D. v. Staalduine

Groenten en Fruit

Bloei en vruchtzetting bij
druiven

R. v. d. Zande en
P. A. Kruijk

Groenten en Fruit

Enkele wenken voor de krenttijd

D. v. Staalduine

De Fruitteelt

De invloed van het weer bij
druiven in de zomer

20. Mei
21. Mei
22. Juni
23. Juni
24. Aug.
25. Dec.

in onze

druiven-

D. de Mos

Groenten en Fruit

Druiven na het krenten

P. A. Kruijk

Groenten en Fruit

Minimum-eis 1 3 % suiker

R. v. d. Zande

De Fruitteelt

Onze Black Alicante in opspraak

r z i k en p r u i m .
26 Febr.

R. v. d. Zande en
P. A. Kruijk

De Tuinderij

Welke vorm geven we onze
perzikbomen

27. Maart

D. de Mos

Groenten en Fruit

Bestuiving en bevruchting bij
perziken

28. April

Mej. W . de Brouwer

Groenten en Fruit

Pruimebladgalmug

29. Juni

R. v. d. Zande en
P. A. Kruijk

Groenten en Fruit

Kleinverpakking perziken en
pruimen

30. Juni

R. v. d. Zande en
P. A. Kruijk

Tuinderij

Enkele perzikziekten, die de
aandacht vragen

De Fruitteelt

Verpakking van perziken en
pruimen
Iets over perzik en pruim

31. Juli
32. Sept.

P. A. Kruijk
R. v. d. Zande

Groenten en Fruit
Bessen.

33. Januari

D. de Mos

Groenten en Fruit

Rode bessen onder glas

Komkommer.
34. Febr.

J. H. Groenewegen

35. Maart

J. H. Groenewegen

36. April

J. Ff. Groenewegen

37. April

J. Ff. Groenewegen
J. H. Groenewegen

38. Mei
6

Groenten en Fruit

Opkweek van komkommers

De Tuinderij

Het enten van komkommers op
onderstam F

Groenten en Fruit

Rond het uitpoten van platglaskomkommers

Groenten en Fruit

Koustrepen bij komkommers

De Tuinderij

De komkommer in de zomer

Maand

Schrijver (ster)

Vakblad

Onderwerp

39. Juni

J. H. Groenewegen

De Tuinderij

Komkommerziekten en moge' lijkheden ter voorkoming en
bestrijding (1)

40. Juni

J. H. Groenewegen

Groenten en Fruit

De groei en vruchtbaarheid
van komkommers •

41. Juni

J. H. Groenewegen

De Tuinderij

Komkommerziekten (2)

42. Dec.

S. Vriend

Groenten en Fruit

43. Dec.

S. Vriend

Groenten en Fruit

44. Mei

J. H. Groenewegen

Groenten en Fruit

De teelt van zomersla

J. H. Groenewegen

Groenten en Fruit

De teelt van herfstsla onder
platglas

J. H. Groenewegen

De Tuinderij

Winterslateelt in het stookwarenhuis

J. H. Groenewegen

Boer en Tuinder

Vergelijking voorteelt van sla
en andijvie

J. H. Groenewegen

Groenten en Fruit

Utizaaien van sla

J. H. Groenewegen

Boer en Tuinder

De teelt van broeisla

F

Vroege kaskomkommers in het
warenhuis (1)
Idem (2)

Sla.

45. Aug.
46. Aug.
47.

October

48. October
49. Nov.

Bonen.
50. April

[R. v. d. Zande en
P. A. Kruijk

] Groenten en Fruit

I Bonenteelt in de volle grond

A n d ij v i e.
51. Febr.

D. Roodenburg

Groenten en Fruit

Het planten van andijvie in
grondpotjes

52. Dec.

R. v. d. Zande en
P. A. Kruijk

Boer en Tuinder

Andijvieteelt

53. Dec.

P. Vermaat

Groenten en Fruit

De teelt van andijvie

Postelein.
54. Januari

H. Flinterman

Groenten en Fruit

55. Aug.

J. H. Groenewegen

Boer en Tuinder

Posteleinteelt onder glas

56. Aug.

H. Flinterman

Groenten en Fruit

Winterpostelein

57. Nov.

D. v. Staalduine

Groenten en Fruit

Cavallius Reuzenspinazie

58. Nov.

R. v. d. Zande en
P. A. Kruijk

Groenten en Fruit

Spinazieteelt onder glas

Zomerpostelein

Spinazie.

Bloemkool.
59. April

R. v. d. Zande en
P. A. Kruijk

Boer en Tuinder

De teelt van zaadbloemkool

60. Juni

P. A. Kruijk

Boer en Tuinder

Ziekten en plagen bij de teelt
van bloemkoolzaad

Maand

Schrijver(ster)

Onderwerp

Vakblad
Witlof.

61.

October

D . de Ruiter

Groenten en Fruit

Enige ziekten in witlof

Bosselderij.
62. Aug.

P. A. Kruijk

Vroege bosselderij

Groenten en Fruit
Aardbeien.

63. Januari

W . Stokdijk

Groenten en Fruit

Enige ervaringen met kortedagbehandeling van aardbeien

64. Febr.

R. v. d. Zande en
P. A. Kruijk

Boer en Tuinder

Het forceren van aardbeien in
stookkassen

65. Maart

P. Ä . Kruijk

Groenten en Fruit

Aardbeiverpakking

66. April

W . Stokdijk

Groenten en Fruit

Natuuraardbeien

67. Juli

G. Blom

Groenten en Fruit

Een belangwekkende aardbeienproef

68. N o v .

W . Stokdijk

Grot/nten en Fruit

Opkweek van aardbeienplanten

69. Januari

J. P. v. d. Berg

Boer en Tuinder

Potplanten (5). Het stekken

70. Januari

J. P. v. d. Berg

Vakblad voor de
Bloemisterij

Welke toepassingsmogelijkheden hebben de moderne
bestrijdingsmiddelen voor de
bloemisterij in het Westland?

71.

J. P. v. d. Berg

Boer en Tuinder

Potplanten (6). Verspenen en
oppotten

72. Mei

J. P. v. d. Berg

Boer en Tuinder

Potplanten (7). Het gebruik
van kunstmatige belichting
bij het opkweken van onze
potplanten

73. Mei

J. P. v. d. Berg

Boer en Tuinder

74. Mei

J. P. v. d. Berg

De Bloemisterij

75. Juni

J. P. v. d. Berg

De Bloemisterij

Potplanten (8). W e l k e lichtbronnen kunnen we voor
belichting van onze potplanten gebruiken?
De toepassing van moderne
bestrijdingsmiddelen in de
bloemisterij
Het kopen van bollen en knollen om te trekken

76. Juni

J. P. v. d. Berg

Boer en Tuinder

B I o e m i s te

Febr.

: r ij en b o l g e w a s s e n .

Potplanten (9). Calceolaria

77. Juni

J. P. v. d. Berg

Boer en Tuinder

Potplanten (10). Cineraria

7«. Juni

J. P, v. d. Berg

Vakblad voor de
Bloemisterij

Belichtingsproef Chrysanten

79. Juni

J. P. v. d. Berg

De Bloemisterij

Bolmaten. Bewaring. Variëteiten

80. Juni

L. Nederpel

Vakblad voor de
Bloemisterij

De teelt van orchideeën

81. Juni

J. P. v. d. Berg

Vakblad voor de
Bloemisterij

Welke Ixia-variëteiten zijn
geschikt voor de teelt onde*
glas?

Maand

Schrijver(ster)

Vakblad

Onderwerp

B l o e m i s t e r ij en b o l g e w a i
82. Juli

J. P. v. d. Berg

De Bloemisterij

Forceren van bollen en knollen

83. Juli

J. P. v. d. Berg

Vakblad voor de
Bloemisterij

W a n n e e r is de beste planttijd
van Ixiaknollen in de kas?

84. Juli

J. P. v. d. Berg

Vakblad voor de
Bloemisterij

Kunnen ranonkels voor vervroeging in de kas worden
gebruikt?

85. Juli

J. P. v. d. Berg

Vakblad voor de
Bloemisterij

Voorbehandeling tulpenbollen
voor goede en vroege bloei

86. Aug.

J. P. v. d. Berg

De Bloemisterij

Irissen, Ixia's en Tritonia's

87. Aug.

J. P. v. d. Berg
De Bloemisterij

Vervroeging van bol- en knolgewassen

Boer en Tuinder

Potplanten (11) Primula
obconicsr

Boer en Tuinder

Potplanten (12) Primula
sinensis fimbriata

Boer en Tuinder

Potplanten (13) Primula
malacoides en Primula
kewensis

Vakblad voor de
Bloemisterij

Vervroegingsproeven met
gladiolen

Boer en Tuinder

Potplanten (14). Sinningia
hybriden

Boer en Tuinder

Potplanten (15). De cultuur
van Saint-Paulia

Boer en Tuinder

Potplanten (16). De cultuur
van Gesneria

88. Aug.

J. P. v. d. Berg

89. Aug.

J. P. v. d. Berg

90. Sept.

J. P. v. d. Berg

91.

Sept.

J. P. v. d. Berg

92. 'Sept.

J. P. v. d. Berg

93. Sept.

J. P. v. d. Berg

94. Sept.

J. P. v. d. Berg

95. Nov.

J. P. v. d. Berg

96. Nov.

J. P. v. d. Berg

97. Maart

L. v. d. Wijden

De Fruitteelt

Is blokbeplanting met de bestuiving 1 :9 het meest ideale
beplantingsplan?

98. April

L. v. d. Wijden

De Tuinderij

Een belangrijke bestrijding
vraagt de aandacht van de
fruitteler

99. Juni

L. v. d. Wijden

De Tuinderij

Hoe teel ik prima kwallteitsfruit tegen een lage kostprijs?

100. Juni

L. v. d. Wijden

Groenten en Fruit

De invloed van vruchtdunnen
op kwaliteit en prijs

101. Juli

L. v. d. Wijden

Groenten en Fruit

Snoei van vruchtbomen in de
zomer

102. October

L. v. d. Wijden

Groenten en Fruit

Kan men met het verplanten
van oudere vruchtbomen
succes hebben?

103. Dec.

L. v. d. Wijden

Groenten en Fruit

Het snoeigereedschap van de
fruitteler

Boer en Tuinder
Boer en Tuinder

Vollegronds

Potplanten (17). De cultuur
van Streptocarpus hybriden
Potplanten (18). De cultuur
van Begonia semperflorens
hybriden

Fruitteelt.

Maand

Schrijver(ster)

Vakblad

Onderwerp

Bestrijdingsmiddelen,
(voor zover nog niet bij de gewassen vermeld)
104. Januari

Mej. G. Beekenkamp
en Drs J. W i t

Groenten en Fruit

Wanneer kunnen wij Parathion (E 605) gebruiken?

105. Febr.

D. de Ruiter

Groenten en Fruit

W a a r o p letten bij het gebruik
van bestrijdingsmiddelen?

106. Juni

Mej. G. Beekenkamp

Groenten en Fruit

Aerosolen bij groente- en fruitteelt onder glas

107. Januari

R. M. Eising en
J. v. Leeuwen

Groenten en Fruit

Drainage

108. Maart

R. M. Eising en
J. v. Leeuwen

Groenten en Fruit

W a t is karteren?

109. Maart

R. M. Eising en
J. v. Leeuwen

Groenten en Fruit

Kartering in dienst van de
tuinbouw

110. April

R. M. Eising en
J. v. Leeuwen

Groenten en Fruit

Bodemkartering

111. April

R. M. Eising en
J. v. Leeuwen

Groenten en Fruit

De jnvloed van het water op
de structuur van de grond

112. Mei

R. M. Eising en
J. v. Leeuwen

Groenten en Fruit

De invloed van het water in
de grond

113. Juni

R. M. Eising en
J. v. Leeuwen

Groenten en Fruit

De gevolgen van een te natte
grond en het verband tussen
slootwater- en grondwaterstand

Bodemkartering.

Onkruidbestrijding
114. Januari

D. v. Staalduine

115. Mei

D. v. Staalduine

Groenten en Fruit
Groenten en Fruit

Waarschuwing bij gebruik van
Shell W
Onkruidbestrijding in wortelen, selderij en peterselie

Groeistoffen.
116.

Febr.

Mej. J. Camfferman

117.

Januari

G. Blom

Gids „ W e h a t é "

Betekenis van de Proeftuin
voor het Westland

Groenten en Fruit

Algemene

Groeistoffen

onderwerpen.

118.

Januari

D. de Mos

Groenten en Fruit

De Proeftuin op de W e h a t é

119.

Febr.

H. Flinterman

Groenten en Fruit

Kan huisvuil paardenmest vervangen?

120.

Maart

G. Blom

Groenten en Fruit

Stormschade in het Westland
en de Kring

121.

Maart

G. Blom

Groenten en Fruit

Na de stormschade vorstschade

122.

April

R. v. d. Zande en
P. A. Kruijk

Boer en Tuinder

Onze fruitkassen in het voorjaar

123.

April

P. A. Kruijk

Groenten en Fruit

Voorjaar in onze druivenkassen

124.

April

P. A. Kruijk

De Tuinderij

Pasen 1949
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Maand

Schrijver(ster)

Vakblad

Onderwerp

125.

Juli

H. N . J. Debets

Groenten en Fruit

Geïnvesteerd kapitaal in de
tuinbouwopstanden

126.

Juli

D. v. Staalduine

De Tuinderij

Indrukken van een excursie
naar Engeland

127.

Aug.

P. A. Kruijk

Boer en Tuinder

Onze opstanden in de zomer

128.

Aug.

P. A. Kruijk

De Tuinderij

De fruitkassen na de oogst

129.

Sept.

R. v. d. Zande

De Tuinderij

De Wateringse veiling viert
diamanten feest

130.

Sept.

R. v. d. Zande

Groenten en Fruit

Ter navolging

131.

Sept.

G. Blom

De Tuinderij

Proeftuin, Voorlichtingsdienst
en onderwijs in het W e s t land

132.

Sept.

Ir J. M. Riemens

Groenten en Fruit

De vier voornaamste W e s t landse teelten

133.

Sept.

G. Blom

De Tuinderij

Betekenis van het Westland
als tuinbouwcentrum

134.

October

J. H. Groenewegen

Groenten en Fruit

Opmerkingen in verband met
het stomen van de grond

135.

October

R. v. d. Zande en
P. A. Kruijk

Groenten en Fruit

Cellophaanverpakking 1949

136.

Nov.

S. Vriend

Groenten en Fruit

Vorstschade

137.

Nov.

R. v. d. Zande en
P. A. Kruijk

Groenten en Fruit

Demonstratie tuinbouwwerktuigen

138.

Nov.

R. v. d. Zande en
P. A. Kruijk

De Tuinderij

Tuinbouwwerktuigen
demonstratie te Rijswijk

139.

Nov.

S. Vriend

Ons Platteland

Bodemmoeheid

140.

Nov.

P. A. Kruijk

Boer en Tuinder

De Proeftuin 50 jaar

141.

Dec.

R. v. d. Zande

De Tuinderij

Klokkenspel

Financiën.
Voor de financiële steun, in 1949 ondervonden van Rijk, Provincie, Centraal Bureau van
Tuinbouwveilingen en A.S.F, zij hier hartelijk dank gebracht. Voor de financiële resultaten
moge kortheidshalve verwezen worden naar de hieronder volgende Exploitaiterekening en
Balans.
.

I

De Secretaris-Penningmeester,
N. J. A. VAN DIJK.
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Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
BALANS PER 31 DECEMBER 1949.
Bezittingen
Rijkssubsidie '48
'49
Subsidie Provincie
Centraal Bureau
A.S.F
Contributie
Kas
Giro
Zaden en broed
Foto-artikelen
Tuingrond
Warenhuizen
Gebouwen
Kassen
Verwarmingsinstallatie ...
Waterleiding
Glas en lijsten
Matten
Tuinspoor
Debiteuren
Brandstoffen
Chemicaliën
Meststoffen
Inventaris Lab
Veilingfust
Kalenders
Bouwgrond

Schulden
ƒ

15.000 —
30.000 —
3.000—
3.000 —
1.000,—.
4.550 —
133,—
1.683.21
3,—
1—
11.000,—
4—
60.000,—
10—
1—
1—
1—
1—
1,—
6.501,95
1.580,—
1—
1,—
1,—
790,70
11.04
14.951.—

ƒ 153.226,90

Crediteuren
Bank
Hypotheek
Hypotheek (nog betalen) ...
Kapitaal
Reserve
Voorgeschr. Res. Lab
Loonbelasting
Personeel
Soc. Lasten
Waterleiding
Electriciteit
Gas
Mededelingen
Bestuursonkosten

ƒ

3.634,69
9.846,25
10.400—
400—
82.211,39
12.743,78
28.000 —
2.452,03
695,68
1.087,67
171 —
160,—
130,12
894,29
400 —

ƒ 153.226,90
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B. BOEKHOUDKUNDIGE CONTRÔLE.
J. C. BREEMAN,
Geestweg 34.

Naaldwijk, 11 Februari 1950.
Aan het Bestuur van het Proefstation voor de
Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk

Mijne Heren,
Hierdoor heb ik de eer U te berichten, dat de controle van de Balans en de Verlies- en
Winstrekening van Uwe Vereniging over het jaar 1949 heden door mij werd beëindigd.
In aansluiting met de aan U gezonden driemaandelijkse kasrapporten kan ik II meedelen,
dat ik mij met de opstelling van de cijfers van de jaarrekening kan verenigen.
De controle werd regelmatig uitgeoefend, door elk kwartaal op willekeurige tijdstippen
buiten voorkennis .van de administrateur de kas op te nemen en tussentijds nauwkeurig boekenonderzoek te doen.
Voor de ontvangsten is voorgeschreven, dat hiervan duplicaatkwitanties worden aangehouden, die, evenals de Bank- en Girostortingen alle door mij werden nagegaan.
De uitgaven werden vergeleken aan de hand van de in de kaskaarten geboekte bedragen,
hiervan konden deugdelijke kwijtingsbewijzen worden overgelegd.
Voor de inkopen, de verkopen en verrichte diensten wordt éénzelfde methode gevolgd. De
rekeningen van leveringen worden door de Directeur voor accoord getekend en daarna betaald.
Voor de Debiteuren worden ten behoeve van de controle doorschrijfnotas gebruikt, waarna
boeking plaats vindt. Al deze bescheiden werden door mij geparafeerd, terwijl alle boeken
werden nageteld.
De in de Balans vermelde bedragen van de Bank- en Postrekening en de Kas werden
accoord bevonden met de door de betreffende instellingen afgegeven saldobiljetten, en de per
31 December 1949 afgesloten kaskaart.
De afwikkeling van de door Debiteuren verschuldigde bedragen, benevens de te doene
betalingen lopen behoorlijk, kwade schuld van enige betekenis is niet te verwachten.
De in de Balans als nog te ontvangen opgenomen subsidies worden spoedig tegemoet
gezien.
De post nog te innen contributies betreft voor het overgrote deel twee veilingen, die op
31 December 1949 nog niet hadden betaald, benevens enkele particulieren.
De waardering van de in de Balans vermelde voorraad behoeft vanwege de geringe
betekenis geen nadere toelichting. Doordat de aflossing op de Hypotheek niet tijdig werd
afgeboekt, vindt U deze als nog te betalen op de Balans vermeld.
Het restant van de Hypotheek bedraagt nog slechts ƒ 10.400,—.
Aan de rekening voorgeschreven reserve Laboratorium werd ook dit jaar ƒ 2.800,—
toegevoegd en deze bedraagt thans ƒ 28.000,—.
Met de samenstelling van de jaarstukken kan ik mij als boekhoudkundige verenigen en
heb ik deze ten bewijze daarvan ondertekend. De financiële toestand van Uwe Vereniging mag
zeer goed genoemd worden. Ik kan U dan ook met vrijmoedigheid aanbevelen, de rekeningen
— onder kennisneming van de door mij gedane aantekeningen — goed te keuren, zoals deze
U zijn aangeboden. Om een algemeen overzicht te bevorderen, geef ik onderstaand evenals
vorige jaren een korte samenvatting van de cijfers van de Balans, waaruit de gunstige financiële
toestand duidelijk blijkt.
14

Bezittingen.
Kas en Postrekening
T e vorderen subsidies
Diverse vorderingen
Voorraden
Vaste bezittingen

ƒ 1.816,21
„ 52.000,—
11.062,99
„ 2.376,70
„ 85.971,—
Totaal

ƒ 153.226,90

Schulden.
Kapitaal per 31 December 1948
Reserve per 31 December 1948
Bijboeking voorraad fust 1 Jan. 1949
Toevoeging winst over het jaar 1949
Voorgeschreven reserve Laboratorium
Coöp. Boerenleenbank „De Voorschotbank"
Hypotheek o/g
Diverse verplichtingen aan derden

alhier

ƒ 82.211,39
ƒ 11.596,49
553,55
593,74
12.743,78
28.000 —
9.846,25
10.400 —
10.025,48
Totaal

ƒ 153.226,90

De controleur van de financiële
administratie van het Proefstation
voor de Groenten- en Fruitteelt
onder glas te Naaldwijk,
w.g. JOH. B R E E M A N .
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C.

WEERSGESTELDHEID.
1. Overzicht.

Winter 1948—1949. Deze was zacht, in alle maanden was de gemiddelde temperatuur
boven normaal. De neerslag bleef beneden normaal. Sneeuwen deed het ook zeer weinig,
slechts enige keren kwam een sneeuwbui voor, doch de sneeuw bleef niet liggen. In de 3de
decade van December was er een korte vorstperiode, evenals in de eerste decade van Februari
(waarbij de temperatuur overdag echter boven het vriespunt kwam). Februari gaf tamelijk
veel zon, vooral de eerste decade.
Voorjaar 1949. In Maart bleven zowel temperatuur als neerslag beneden normaal; vooral
de 1ste decade van Maart was koud (vorstperiode, ook overdag kwam de temperatuur slechts
weinig boven het vriespunt). 1 Maart woedde een zeer zware storm. De maanden Maart en
April gaven veel zon, hoewel in de 1ste decade van April veel regen viel. De neerslag was in
April en Mei boven normaal, de temperatuur in April ver boven normaal. 16 April kwam de
hoogste temperatuur voor, ooit in April genoteerd!
Zomer 1949 Deze was zéér droog, alle maanden gaven een neerslag ver beneden de
normale hoeveelheid. De temperatuur was ongeveer normaal, de 3de decade van Augustus
was warm.
Najaar 1949. In September zette dit mooie Augustusweer zich voort, 5 September was
zelfs de warmste dag van het jaar en vanzelfsprekend een recordtemperatuur voor de maand
September! Ook 23 en 24 September gaven zeer hoge temperaturen. Het najaar was dus
mooi te noemen. De hoeveelheid neerslag was boven normaal. O p 27 October kwam in de
namiddag een zware hagelbui voor, terwijl 26 October en 13 November zware stormen
gaven. De eerste dagen van November waren koud, met nachtvorst.
2. Weerberichtgeving en waarschuwingen voor de tuinbouw.
De samenwerking met het K.N.M.I. te De Bilt werd dit jaar weer voortgezet. N u het
K.N.M.I. dikwijls in staat is, ook op iets langere termijn waarschuwingen te geven, worden
de mededelingen voor de land- en tuinbouw steeds belangrijker. Uit de practijk is ons bekend,
dat de „weerpraatjes" door velen op hoge prijs gesteld worden. Het spreekt dan ook vanzelf,
dat de gegevens voor deze mededelingen, welke aan het K.N.M.I. worden doorgegeven, steeds
met zorg worden samengesteld.
Door de tijdige aankondiging van de stormen op 1 Maart, 4 April en 26 October kon
veel schade, vooral in de glastuinbouw, voorkomen worden.
Een tweede vorm van waarschuwingen, zijn de z.g.n. waarschuwingskaarten i.v.m. de
bestrijding van bepaalde ziekten en plagen (zie blz. 43).
3. Vorstschade.
Tengevolge van het zachte winterweer, vooral in de tweede helft van Februari, is door
verschillende kwekers in laatstgenoemde periode bloemkool buiten uitgeplant. Door de korte
vorstperiode in het begin van Maart gingen in practisch alle gevallen deze planten verloren.
Ook de reeds opgekomen spinazie buiten ging voor het grootste gedeelte verloren, zodat
overgezaaid moest worden.
De gewassen onder glas liepen weinig schade op, behalve sla, welke plaatselijk de bekende
gebobbelde blaadjes vertoonde. De schade aan pruimen en perziken is erg meegevallen. Vooral
de pruimen bloeiden dit jaar weer vroeg, tengevolge van de zachte winter. In enkele gevallen
werd geconstateerd, dat in kassen onder de knie de schade het grootst was. In 't algemeen
is deze echter zeer beperkt gebleven. Opgemerkt werd, dat in kassen, waar de grond vochtig
was, de schade minder was dan in kassen, waar de grond droog was. Het natmaken van
de grond vóór de aanvang van een late vorstperiode zal dus de schade waarschijnlijk beperken.
4. Nachtvorstschade.
Evenals in 1948 is zeer weinig schade geleden tengevolge van nachtvorst. In het voorjaar
(1 Mei) ontstond op enkele percelen schade aan vroege aardappelen. In de omgeving van
's-Gravenzande was de ontstane schade onbetekenend. In Maasland was deze op 2 bedrijven
vrij ernstig. Dit betrof echter geen typisch geval van nachtvorstschade. De schade kwam
voor op onbeschut liggende percelen en hield verband met de zeer krachtige en koude NoordOosten wind.
In het najaar, eind October—begin November, ontstond schade aan de tomaten, vooral
in de omgeving van Rotterdam, waar in koude warenhuizen deze late teelt van belang is.
De tomaten, welke nog aan de planten hingen, bevroren, zodat narijpen (poffen) niet meer
kon plaatsvinden. „
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Door het gebruik van kleine, verplaatsbare oliebranders in druiven- of bloemenkassen,
zal nachtvorstschade wellicht kunnen worden tegengegaan.
D.

GRONDONDERZOEK.
1. Chemisch onderzoek.
Het aantal binnengekomen practijkmonsters bedroeg in 1949 5162, tegenover 5443 in 1948.
Het aantal monsters van de consulentschappen te Aalsmeer en Amstelveen liep hierbij terug
van 1471 in 1948 tot 1021 in 1949. Uit het eigen ambtsgebied kwamen aldus in 1949 169
monsters meer binnen dan in 1948.
In het begin van 1949 was er"een grote achterstand met het verwerken der monsters. Het
in gebruik nemen van een verbeterde drooginstallatie voor het drogen der binnenkomende
vochtige monsters, betekende een verhoging van de snelheid van afwerken. De maximale tijdsduur van onderzoek bedroeg in het drukke najaar dan ook nog slechts 26 dagen. De meeste
analyseresultaten werden in die drukke tijd echter binnen 3 weken afgeleverd. Verder werden
er onderzoekingen begonnen om enkele methoden van bepalingen te versnellen. Waarschijnlijk
zal de tijdsduur van onderzoek nog aanzienlijk verkort kunnen worden.
In het najaar werden aan de gebruikelijke bepalingen- (humus, kalk, zuurgraad, keukenzout, gloeirest, stikstof, fosfor en kali) de magnesium- en mangaanbepalingen toegevoegd (zie
hiervoor onder 3. De Morgan-methode).
Behalve de practijkmonsters zijn er 314 monsters binnen gekomen voor zogenaamd bijzonder
onderzoek. Dit betrof voornamelijk de bepaling van keukenzout en gloeirest. Is na een volledig
grondonderzoek geadviseerd, de grond uit te spoelen, dan kan door de bepaling van keukenzout en gloeirest het resultaat van die uitspoeling worden nagegaan.
2. Proficlonderzoek.
In 1949 werden 162 bedrijven gekarteerd met een oppervlakte van 208 ha. Dit betekent
een kleine daling tegenover 1948 met 190 bedrijven met een oppervlakte van 241 ha. Het
aantal ha, dat gekarteerd werd in verband met gemeente-uitbreidingsplannen, bedroeg dit jaar
echter 2015 tegenover 829 in 1948.
E r is dit jaar een begin van samenwerking tot stand gekomen met het Instituut „Stad en
Landschap van Zuid-Holland" te Rotterdam. In verband met dé werkzaamheden van het
Instituut aan het stedebouwkundige plan, is in Naaldwijk een proefgebied genomen, waarvan
alle gegevens, die voor het ontwerp van belang zijn, worden verzameld. De bodemkaart neemt
onder die gegevens een belangrijke plaats in
3. D e Morgan-methode.
Deze methode heeft door vele proefmonsters bewezen bruikbaar te zijn voor het serieonderzoek voor de elementen magnesium en mangaan. Daar ook van practijkzijde gewezen
werd op de wenselijkheid om deze beide zo belangrijke voedingselementen in grondmonsters
te bepalen, is overgegaan tot opname in het serie-onderzoek. M.a.w. aan de gebruikelijke
bepalingen (in water oplosbare bestanddelen) werd de Mg- en Mn-bepaling in azijnzuurextract
toegevoegd.
Vooral met de Mg-bepaling bleek in vele gevallen met succes gewerkt te kunnen worden
en de gevonden cijfers vormden een goede basis voor het bemestingsadvies. Gaandeweg zal
ons inzicht in de nieuwe analysecijfers nog meer verdiept worden.
Afgezien van deze nieuwe bepalingen bij het routine-onderzoek, werden met de nieuwe
methode in 1949 in totaal 900 monsters onderzocht. Hiervan waren + 200 monsters van
abonné's van het grondmonsteronderzoek en 100 monsters van plantenmateriaal.
4. Tuinbouwbemestingsonderzoek.
De verkregen cijfers van dit landelijk onderzoek over 1948, waarbij naar het verband
tussen bodemprofiel en de cijfers van chemisch grond- en gewasonderzoek wordt gezocht,
worden in het komende jaar verwerkt op een ponskaartensysteem.
In het afgelopen jaar werden 400 contrôlemonsters genomen, welke op ons laboratorium
met de Morgan-methode werden onderzocht.
E. ONDERZOEK IN V E R B A N D M E T Z O U T GIETWATER.
1. Zoutgehalte van het boezemwater.
De geregelde controle van het zoutgehalte van het polder- en boezemwater werd ook in
1949 voortgezet. Er werden ongeveer 2000 monsters onderzocht, waarvan de uitslagen op de
betreffende veilingen bekend werden gemaakt.
Het boezemwater in Delfland was dit jaar, wat het chloorgehalte betreft, weer zeer
ongunstig. Dit was, evenals in 1947, een gevolg van de droogte (zie blz. 16).
Er werden dit jaar weinig zoutgehalten beneden 0,5 gram keukenzout per liter waargenomen. Gunstige uitzonderingen hierop vormden de monsterplaatsen bij Bergschenhoek, W i p 17

polder, Rotte, Kanaal (Nieuwerkerk a/d IJssel), Pijnacker, Leidse Vliet en Veenweg (Nootdorp). De meeste gehalten kwamen in Juli of Augustus boven 1.0 gram keukenzout per liter
te liggen. Bij de volgende monsterplaatsen lag het keukenzoutgehalte gedurende 2—3 maanden
(Augustus, September en October) boven 2.0 gram per liter: Rodenrijse Vaart, Zweth, Vaart
Oude Leede, Delfgauw, Wateringen, Kwintsheul, Weverskade (Tol), Bonervliet, Oostgaag,
Klapwijkseweg (Berkel), Noordeinde (Berkel), Vlaardingse Vaart, Hoornse Vaart, Kastanje
Wetering, Haantje en Dorpsvaart (Nootdorp). De Schie had gedurende vier maanden een
gehalte boven 2.0 gram keukenzout per liter. Zeer ongunstig waren Weverskade (Maassluis)
en Zuidbuurt, waar het keukenzoutgehalte gedurende 10 maanden boven 2.0 gram per liter
lag; gedurende enkele maanden lag het gehalte daar zelfs boven 3.0 gram per liter. De
ongunstigste monsterplaats was wel de Haakweg (Hoek van Holland). Vrijwel het gehele
jaar werden daar keukenzoutgehaltcn boven 2.0 gram per liter waargenomen, soms zelfs tot
boven 10.0 gram.
Na October nam het gehalte aan keukenzout vrij snel af. In November lagen de meeste
gehalten al weer beneden 1,0 gram per liter; er zijn er dit jaar echter weinig tot 0,5 gram per
liter gedaald.
De invloed van het gemaal .te Leidschendam op de verlaging van het zoutgehalte is
moeilijk in getallen weer te geven. Een indruk kunnen wij U geven met de volgende tabel,
waarin voor 7 maanden de gemiddelde zoutgehalten zijn aangegeven.
Juni
Juli
Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Gemidd. Verhou1947
dingscijfer
Schie *
1.0
1.2
1.7
2.7
2.9
5.0
1.5
2.3
100
3.2
0.9
1.0
1.5
2.9
2.4
Sammersbrug
0.8
1.8
79
Veenweg (Nootd.)
0.9
1.1
1.3
2.4
2.5
2.6
0.8
1.7
73
1949
1.5
2.2
2.4
0.6
2.6
2.1
1.2
1.8
100
Schie *
0.7
1.4
52
Sammersbrug
0.8
1.3
0.5
0.4
0.9
1.5,
Veenweg (Nootd.)
0.3
0.3
0.3
0.4
0.5
0.5
0.4
0.4
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x
* De Schie wordt ongeveer 2 /i km ten Zuidoosten van Delft bemonsterd.
De plaatsen, die dicht bij Leidschendam liggen ondervinden dus meer de gunstige invloed
van het gemaal dan plaatsen, die verder van Leidschendam en dichter bij de verziltingspunten
liggen. Dit is goed in bovenstaande tabel af te lezen, daar in 1947 het gemaal nog niet aanwezig was.
Voor de practijk werden in 1949 ongeveer 1250 watermonsters op keukenzout onderzocht.
2. Invloed van het zoute gietwater in 1949.
Hoewel schattingen van de schade, teweeggebracht door zout gietwater moeilijk en niet
anders dan onvolledig te geven zijn, is toch getracht over 1949 een raming van de nadelen
op te stellen.
Aan de hand van verkregen uitkomsten van gietwaterproeven (jaarverslagen '35, '36, '37
en '39), waarbij globaal gerekend 1 gram NaCl per liter in het water meer dan 1 0 % oogstvermindering gaf bij tomaten en druiven, is voor deze gewassen de schade berekend. Hierbij
werd in de practijk voor alle gebieden, waar het water 1 of meer gram Nacl per liter bevatte,
de oogstderving op bovengenoemd percentage gesteld.
10% schade bij 4.000.000 ramen tomaten
± ƒ 1.320.000 —
1 0 % schade bij 500 ha druiven
± ƒ1.260.000,—
5 0 % schade bij 100.000 ramen kasbonen ... ± ƒ 50.000 —
Verloren gingen ± 450.000 kroppen herfstsla ± ƒ 45.000,—
Kosten voor het betrekken van leidingwater ... + ƒ 10.000,—
Kosten van doorspoelen
± ƒ 140.000,—
Totaal

± ƒ3.000.000 —

Dat er slechts vier gewassen bij de berekening betrokken zijn houdt niet.in, dat bij andere
gewassen geen schade is geleden. Vaak is, om schade te voorkomen, gebruik gemaakt van
bestaande nortonpompen of werden deze geslagen.
Late andijvie werd vrij weinig aangetroffen en dan slaagden slechts die teelten, die van
de regenperiode in September konden profiteren.
Van de nieuwe vcorteelten van sla werd in enkele gevallen ernstige zoutschade gemeld,
maar bij de andijvie is de schade vrij algemeen, mede door de neiging, dit gewas te vroeg uit
te planten. Een duidelijk overzicht van de schade aan deze voorteelten krijgt men echter
pas in 1950.
Van de bloemisterijgewassen zijn het de Freesia's (vooral zaai-Freesia's), die sterk te
lijden hebben gehad, hoewel ook van chrysanten gemeld kan worden, dat de kwaliteit achteruit
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is gegaan door de invloed van zout gietwater. In veel gevallen is dit een indirecte schade
geweest, omdat men niet durfde te gieten met het water, dat van slechte kwaliteit was.
Ook de teelten van anjers en rozen, evenals die van potplanten, ondervonden nadeel van
het zoute gietwater.
3. Proeven met zout gietwater.
In 1949 werden geen speciale proeven met zout gietwater genomen.
F. DRAINAGE EN IRRIGATIE.
In vele practijkgevallen, waar volgens het advies van de bedrijfskatering gedraineerd
werd, is een zeer goed resultaat bereikt. Niet alleen dat vaak Alicanteziekte teruggedrongen
werd, ook verschijnselen van bladval en bladverkleuringen bij druiven en perziken werden
minder of in het geheel niet meer waargenomen-na drainage.
Nader zal nagegaan dienen te worden, hoe deze verschijnselen samenhangen met de slechte r
ontwatering van gronden.
De drainage- en irrigatieproef in een warenhuis op het Proefstation op lichte zandgrond,
heeft de volgende resultaten opgeleverd.
In de aanvangsperiode van de irrigatie, begin Maart (buizen onder de nok van ieder
kapje op 60 cm diepte), bleek de temperatuur vooral in de ondergrond, vergeleken bij de
gedraineerde vakken steeds i 2° C. la'ger te liggen. In de bovengrond was het verschil ten
gunste van de drainagevakken van kortere duur en geringer ( + ll/2° C ) .
Later, gedurende de zomer, bleef de temperatuur in de geïrrigeerde grond steeds iets lager,
maar deze verschillen zijn niet zeer groot. In de herfst daarentegen blijkt opnieuw de bufferende
werking van vochtige grond; deze daalt langzamer in temperatuur dan de drogere, gedraineerde
grond.
De vochtigheid van de grond is nagegaan aan de hand van bepalingen van de vochtpercentages in monsters van de proefvakken. De gevonden vochtcijfers van de bovengrond
liepen iets sterker uiteen dan die van de ondergrond. Gemiddeld lagen de vochtgehalten van
de bovengrond bij de geïrrigeerde vakken 1 % hoger (gemiddeld vochtgehalte 1 5 % ) . De
gemiddelde vochtigheid van de ondergrond lag bij 1 7 % met geringe verschillen ( ± 1/^ % )
tussen gedraineerd en geïrrigeerd.
Uit deze proef is gebleken, dat de verschillen, zowel in temperatuur als vochtgehalte,
gering zijn, zodat de indruk bestaat, dat een diepte van 60 cm voor irrigatie op de gebruikte
grondsoort te groot is.
De proef wordt voortgezet in een ander warenhuis, waarbij de diepte van de irrigatiereeksen gevarieerd wordt en de onderlinge afstand hiertussen verkort.
G. BEMESTINGSPROEVEN.
1. Proeven met kunstmeststoffen.
a.
Ie.

Druiven.
Demonstratieproef.

De basisbemesting is met */3 van de totale hoeveelheid toegenomen. Overigens als in 1948
(zie jaarverslag 1948).
Uit de opbrengstgegevens blijkt, dat de verschillen, hoewel aan kleine schommelingen
onderhevig, over de loop der jaren vrij constant zijn. Behalve bij de gevarieerde stikstof- en
ijzerbemestingen blijven evenwel alle opbrengsten in 1949 boven die van de groep met basisbemesting. Dit maakt het trekken van conclusies onmogelijk. W e l is dit jaar bij enkele groepen
een lichte bladverkleuring opgetreden, waarvan nog twijfelachtig is of ze het gevolg van de
bemesting is. De proef wordt voorgezet.
2e. Proef met opklimmende hoeveelheden

phosphorzuur.

Ter bestrijding van de telkenjare optredende bladverkleuringen is van elke groep één
boompje bespoten met een 3 %-ige zinksulfaatoplossing. Hoewel de bespoten boompjes niet
vrij bleven van de verschijnselen, traden deze toch later en in minder sterke mate op.
Deze proef wordt voortgezet.
b.

Perziken.

De mestgift bij deze proef was even groot als die van 1948. E r werd 2 -maal vooruit
gemest, steeds met 2 /s deel van de totaal te geven hoeveelheid. Bijgemest werd met 1 /s deel,
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opgelost in water, welke hoeveelheid in 6 maal met gietwater werd toegediend. Bij de metingen
van de stamdikte bleek, evenals vorige jaren, een sterke stikstofinvloed; dit jaar beïnvloedde
ook een opklimmende phosphorzuurgift de stamdikte gunstig. Kali was onduidelijk.
De aangroei van de gesteltakken werd bij een stikstofgift van meer dan 15 gram per put
geringer, terwijl toenemende kaligiften dit jaar een zelfde invloed uitoefenden. Bij hogere
mestgiften werd ook meer dood hout in de winter uitgesnoeid.
Tijdens de waarnemingen in het knopstadium viel het op, dat de bomen met de laagste
stikstofgiften een sterke knopval vertoonden en dat de bloei bij de hogere giften eerder intrad.
In April trad een sterke bladval op, vooral bij de hoogste stikstofgiften. Phosphorzuur was
hierop van geen invloed, terwijl hoge kaligiften dit verschijnsel in de hand werkten. Bomen
met veel stikstof en weinig kali ruiden evenmin als die met weinig stikstof en veel kali.
Ook de bladanalyses wijzen in een richting van mogelijk magnesiumgebrek.
Om de vruchtbaarheid i.v.m. de bemesting te beoordelen werden de bloemknoppen en de
gezette vruchtjes geteld. Stikstof bleek het aantal bloempjes sterk te kunnen vergroten; hogere
phosphorzuur- en kaligiften deden het aantal hiervan dalen. Controle van de vruchtzetting
toonde aan, dat het zettingspercentage vergroot werd door meer stikstof, t/m 60 gram. Veel
phosphorzuur werkte remmend op hét zettingspercentage. De werking van kali was onduidelijk.
De resultaten van de oogst zijn in de volgende tabel samengevat.
Oogsttabel.
Gemiddeld aantal
Bemesting

vruchten per boom

15 gr. stikstof

,,
,,
,,

30 „
60 „
120 „

15 gr. phosphorzuur

,,
,,

30 „
60 „
15 gr. kali

,,
,,
,,

30 „
60 „
120 „
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Gemiddeld
vruchtgewicht
102,3 gr.

40

95,7 „

72

68,1 „

81

54,7 „

54,5

70,2 gr.

53

68,2 „

52

75,2 „

57

64,7 gr.

56

68,4 „

48

82,4 „

47

78,4 „

Stikstof: Meer stikstof geeft meer vruchten, hoewel het gemiddelde vruchtgewicht hierdoor
afneemt. Het oogstgewicht per boompje neemt toe t/m 60 gr N per boom.
Phosphorzuur:

Geen duidelijke werking.

Kali: Toenemende giften doen het aantal vruchten per boom dalen, hoewel het gemiddelde
vruchtgewicht blijft toenemen t/m 60 gr. kali. Het hoogste oogstgewicht per boompje levert
60 gr. kali.
De hagelschotverschijnselen traden in 1949 opnieuw op, evenals in voorgaande jaren sterk
beïnvloed door de stikstofgift.
c. Demonstraticproef

met tomaten.

In de sinds 1943 in dezelfde richting bemeste putten, werden na de bloemkool in Mei
tomaten geplant, met het doel gebreksverschijnselen op te roepen. In de groepen 1 en 10 trad
sterk stikstofgebrek op, in de groepen 2 en 9 trad phosphorgebrek op en in de groepen 3, 8 en
14 sterk kaligebrek. Duidelijk magnesiumgebrek was niet zichtbaar; wel licht mangaangebrek.
De bemesting en de oogst per twee planten was:
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Groep
Bemesting
Opbrengst in kg
1
onbemest
1.93
2
alleen stikstof
0.84
3
stikstof en phosphorzuur
1.88
4
stikstof, phosphorzuur en kali
2.88
5
stikstof, phosphorzuur, kali en magnesium
4.61
6
stikstof, phosphorzuur, kali, magnesium en mangaan
3.64
7
als 6 zonder magnesium
5.28
8
als 6 zonder kali
2.20
9
als 6 zonder phosphorzuur
2.50
10
als 6 zonder stikstof
1.46
13
als 6 zonder phosphorzuur en kali
2.24
14
als 6 zonder kali en magnesium •
2.29
15
als 6 met lage p H
1.30
16
als 6 met hoge zoutconcentratie
0.97
17
als 6 met zout gietwater
1.86
In tegenstelling tot vorig jaar gaf de onbemeste groep een hogere opbrengst dan die,
welke alleen met stikstof was gemest.
De hoogste opbrengst leverde opnieuw groep 7, hoewel alle opbrengsten beneden die van
1948 bleven.
De proef wordt voortgezet.
d. Bemestingsproef op aardbeien.
N a de komkommerbemestingsproef werd opnieuw een aardbeienproef ingezet met grondmengsel B van de proef van .1948, d.w.z. 5 delen gemalen turfmolm tegen 1 deel Maaszand.
Half November werden 4 planten per put geplant (Deutsch E v e r n ) . Van de totale mestgiften
werd % deel vooraf gegeven, de rest werd in enkele malen in oplossing bijgemest, tussen
12 Maart en 9 April. Begin Februari werd met stoken begonnen; de eerste oogst viel op
30 Maart, de laatste begin Juli. De oogst was buitengewoon groot, doordat steeds hernieuwde
bloei intrad.

!

Van 1100 planten werden geoogst in
April 10.416 vruchten = 62.836 gram.
Mei
9.458
„
= 61.810 „
Juni 36.826
„
= 159.941 „
Dit is gemiddeld per plant 51 stuks = 259 gram.
Bij vergelijking blijkt,- dat van 3 afzonderlijke teelten tezamen, n.1. in kistjes in de stookkas, onder platglas en buiten, dus per 3 planten gemiddeld ± 235 gr. geoogst kan worden.
De resultaten van de diverse N.P.K.-verhoudingen zijn als volgt:
Bemesting
Aantal vruchten
Gewicht in gr.
0 gram stikstof
13.804
72.694
85.622
4 „
16.679
8 „
17.498
87.979
12 „
83.984
16.569
2 gram phosphorzuur
16.694
84.301
4 „
17.072
85.680
8 „
' „
16.962
87.604
8 gram kali
16.717
84.223
12 „
16.734
85.007
16 „
17.295
88.351
De bemesting werd gegeven als ammoniumnitraat, di- of monoammoniumphosphaat en
als kaiisalpeter. Eenheid van bemesting 2 gram zuivere meststof per put.
De beste verhouding is dus waarschijnlijk N :P :K als 4 :2 :8 of als 4 :4 : 8.
De proef wordt in 1950 herhaald.
Als aanvullende proef onder practijkomstandigheden wordt de beste bemestingsverhouding
getoetst in een teelt van aardbeien in kistjes in het grondmengsel, dat ook bij de proef is
gebruikt. Er worden twee maten van kistjes gebruikt, n.1. 50 X 25 X 18 cm en 50 X 30 X 30
cm. In elk kistje komen 6 planten (Deutsch Evern). Een vierde deel van de totale gift aan
mest is vooruit toegediend, de rest wordt in oplossing toegediend.
e. Bemestingsproef op komkommers.
. Door de onverwacht lange duur van de aardbeienbemestingsproef, is de voorgenomen
komkommerproef, die hierop zou volgen, vervallen.
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Afgewacht dient te worden, of in 1950 de komkommerproef na de aardbeien voortgang
kan vinden.
2. Proeven met organische mest.
a. Vergelijkende proef van Haags huisvuil t.o.v.

paardenbroeimest.

In het jaarverslag 1948 staat een proef beschreven, waarbij geconstateerd werd, dat zowel
vers. huisvuil, groter dan 2 cm, als vuil, groter dan 5 cm, minstens even goede broeikwaliteiten
vertoonde als verse paardenmest.
Het „huisvuilresidu" bleek eind 1948 nog onvoldoende verteerd te zijn, in tegenstelling
met het residu van de paardenmest („dommest"), zodat besloten werd, op één bedrijf in een
proef in 1949 50 kg verse paardenmest per raam te vergelijken met 25 kg verse paardenmest
plus het „huisvuilresidu '48" per raam.
Het inbrengen van de broeimest geschiedde October—November 1948. De rijen werden
10 December 1948 aangelegd en direct daarna beplant met 24 stuks sla per raam.
De sla werd geoogst van 18 Maart—4 April 1949.
Gem. sortering per raam:
Ie soort 2e soort
stoofsla
Huisvuil + paardenmest
16 st.
7 st.
1 st.
Paardenmest (50 kg)
14 st.
8 st.
2 st.
De geoogste sla van de huisvuilrijen was dus van een iets betere kwaliteit.
Daarne werden de rijen beplant met komkommers (Donkergroene Spiers op eigen wortel)
op 15 April 1949. De oogst viel van 20 Mei—15 Juli en was ogenschijnlijk van beide objecten
gelijk (nauwkeurige opbrengstgegevens zijn niet bepaald).
Gedurende de maand Februari waren de temperaturen overal practisch aan elkaar gelijk.
Gedurende de maand Maart is niet getemperatuurd.
Gedurende de maand April waren de temperaturen in de „huisvuilresidu"-rijen steeds
iets hoger dan in de paardenmestrij.
In de maand Mei waren de temperaturen overal weer practisch gelijk.
Globale kostenberekening

ofer 1948 en 1949 per 100 ramen.

1948: Huisvuilrijen: 5 ton à ƒ 7 , — per ton
Paardenmestrij: 5 ton à ƒ20,— per ton

ƒ 35,—
ƒ 100,—

Verschil ten gunste van huisvuil
ƒ 65,—
1949: „Huisvuilresidu" + 23^ ton paardenmest à
ƒ20,— per ton
ƒ 50 —
Paardenmest: 5 ton à 20,— per ton
ƒ 100,—
Verschil ten gunste van huisvuil
f 50,—
Totaal ten gunste van huisvuil
ƒ115,—
Mindere mestwaarde van huisvuilresidu
ƒ 15,—
Prijsverschil ten gunste van huisvuil als
broeimest per 100 ramen over 2 jaren
ƒ100,—

• ,

Als nadeel tegenover dit voordeel staat het in het residu voorkomen van „scherp"
materiaal, wat zeer nadelig is.
Indien het mogelijk is, het „scherp" uit het verse huisvuil, dat vooraf gezeefd is over
een 2 cm zeef ter verwijdering van de kolenas, zodanig te vergruizen, dat geen hinder hiervan
bij doorwerking van het „residu" door de grond meer wordt ondervonden, zal er geen beletsel
meer zijn voor het gebruik van vers huisvuil als broeimest.
b. Broeiproef met vers huisvuil en verse paardenmest in

thermosflessen.

Door de temperatuur te meten in thermosflessen, gevuld met vers, verkleind huisvuil en
verse paardenmest, is nagegaan, wat de broeiwaarde is van dit huisvuil, verkregen van
Ir W . A. G. Westratc te Amsterdam.
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Het bleek, dat de broeiwaarde hiervan veel geringer was dan die van verse paardenmest
(maximum temperatuur resp. 31,4° O en 64,2° C ) . Oorzaak hiervoor kan zijn:
a. dat het huisvuil slechts een gloeiverlies had van 27,6 % ; het gehalte aan organische stof
zal dan nog aanzienlijk lager zijn;
b. een te geringe aëratie van het materiaal;
c. het niet geheel vers meer zijn van het materiaal;
d. een te hoge zoutconcentratie ( 2 . 0 2 % ) .
c.

Tuincompostbereiding.

Dit jaar is al het organische afval van de tuin verzameld en vermengd met wat grond op
hopen van \y2 à 2 m. hoog, op de grond 2—23^ m breed, bovenaan 1—2 m breed en meer
dan 2 m lang.
De hopen zijn afgedekt met 15 à 20 cm grond, om uitdroging, warmte- en stikstofverliezen
tegen te gaan. W a t e r werd al naar behoefte toegevoegd (vochtpercentage van 6 0 — 8 0 % ) . De
meeste hopen zullen in het voorjaar van 1950 worden omgezet. Dagelijkse temperatuurwaarnemingen toonden aan, dat de temperatuur veelal binnen 1 à 2 dagen steeg tot 60 à 65° C ,
waarna ze spoedig langzaam daalde tot + 30° C. (na 2 à 4 weken). Als de compost rijp is
zullen hiermee, evenals met compost van speciaal „ziek" materiaal, potproeven worden genomen
om te beoordelen, om deze rijpe compost „ziektenvrij" is.
d. Tropische

groenbemesters.

In de Tropen worden vele gronden bedekt gehouden met kruipende Leguminosen (vlinderbloemigen). Enkele van deze zijn onder platglas uitgezaaid op 26 Juli 1949. De opkomst was
echter zo slecht, dat geen vergelijkingen konden worden getroffen met eveneens uitgezaaide
gele lupine. De weinige opgekomen planten zijn blijven groeien tot eind October, waarbij bleek,
dat vooral Centrosema pubescens, Pachyrrhizus erosus en Calopogonium mucunoïdes een
goede bladontwikkeling en grondbedekking opleverden.
Indien we zaad kunnen krijgen zullen deze proeven voortgezet worden met de volgende
doelstellingen:
a. Grondverbetering na stooktomaten in kassen en warenhuizen.
b. Grondbedekking in fruitkassen en -warenhuizen, waardoor uitdroging van de bovengrond
wordt voorkomen en de grond verrijkt wordt met organisch materiaal.

H.

GEWASANALYSE.

1. Onderzoek van hèt suikergehalte in druiven.
Druivenmondsters van diverse op het Proefstation geteelde rassen werden op suikergehalte
onderzocht en naar smaak beoordeeld.
Hierbij bleek voor Prof. Aberson (gestookt) de minimumgrens bij 1 3 % suiker gelegd
te moeten worden. Bij Golden Champion in gestookte kassen legden wij deze grens bij 1 4 %
en voor Proeftuin's Grote Blauwe bij 1 3 . 5 % suiker. Hieruit blijkt dus, dat de op de veilingen
momenteel aanvaarde eis van 13% suiker minimaal, zeker nog vóór 2 rassen te
laag is. Bovendien is nog uitgekomen, dat het minimale suikergehalte voor druiven, die door
omstandigheden in de grond geen prima groei vertonen, hoger gesteld moet worden, vermoedelijk
daar er tegenover een bepaalde hoeveelheid suiker bij slechte groei meer zuur aanwezig is.
Hierdoor wordt dus de smaak nadelig beïnvloed.
W e l dient men te bedenken, dat een minimum eis „ook inderdaad de uiterste mogelijkheid
vormt" en dat de smaak zeer veel beter wordt, door enkele procenten boven de eis uit te gaan.
2. Bladanalyse van aardbeien.
Van diverse gewassen werden in de zomer van 1949 gewasanalyses gemaakt, waarvan wij
hier enkele resultaten vermelden van de bemestingsproef met aardbeien (zie jaarverslag 1948,
blz. 19).
Bij deze proef werd van drie verschillende grondmengsels uitgegaan met afnemend humuscijfer (A, B en C ) .
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Hieronder volgen enkele cijfers bij de bemestingsverhouding 0 gr. N, 5 gr. P2O5
10 gr. K 2 0 .
Milligrammen per 100 gram droge stof
Grondmengsel
K20
CaO
MgO
MnO
P2O5
N

A
B
C

1890
1398
1320

2270
2322
2495

781
673
513

99
104
52

827
783
546

1930
1760
1440

De verschillen in CaO-gehalten van het aardbeiblad zijn te verklaren door de oplopende
hoeveelheden CaCOg in de mengsels A, B en C.„ De in de bladeren vastgelegde hoeveelheden
K 2 0 , MgO, P2O5 en N nemen af met dalend humusgehalte in de grond.
* De opgenomen hoeveelheden stikstof lopen bovendien nog op met toenemende stikstofgiften.
Milligrammen stikstof per 100 gram droge stof
Bemesting
Grondmengsel A Grondmengsel B Grondmengsel C
0 gram stikstof
1930
1760
1444
10 „
„
2604
2503
2421
I. PHAENOLOGISCHE EN KLIMATOLOGISCHE WAARNEMINGEN.
1. Druiven en perziken.
Het jaar 1949 werd gekenmerkt door een, evenals in 1948, vroeg invallend voorjaar; de
zomer daarentegen was droog, zonrijk en warm, terwijl in 1948 deze nat en weinig zonrijk was.
In 1949 was tevens de herfst droog en warm. Eind October was de gemiddelde maximum
luchttemperatuur in een druivenkas nog 20° C.
Bij de druif (Black Alicante) waren in beide jaren de knoppen aan de tweede legger in
een koude kas op 9 April practisch alle uitgelopen.
In 1949 bloeiden de druiven + een week.later dan in 1948. De kleuring van de bessen
had ondanks de latere bloei ± 10 dagen eerder plaats. Dit als gevolg van de warmere zomer.
W e constateren dus, evenals vorig jaar, de grote zonbehoefte van de druif.
De perziken bloeiden in 1949 bijna een week later dan in 1948. De bladknoppen liepen
enkele dagen later uit. Ook de oogst van de Augustus perziken (Peregrine en Montagne) viel
een week later. De tot nu toe verrichte waarnemingen wijzen er op, dat de rijpingsduur van
de perzik in veel mindere mate door de weersomstandigheden wordt beïnvloed dan de rijpingsduur van de druif. Het tijdstip van de oogst van de perzik schijnt voor een belangrijk deel te
worden bepaald door het bloeitijdstip, dus door de weersomstandigheden in het voorjaar.
In 1949 is een begin gemaakt met een phaenologisch onderzoek bij de druif in kassen,
die onderling verschillen in stand ten opzichte van de zon, de mate van stoken, grondsoort en
afwatering.
Reeds is een positieve invloed van de grondsoort op het uitlopen van de knoppen en het
bloeitijdstip geconstateerd met dien verstande, dat hoe lichter de grondsoort is, des te eerder
lopen de knoppen uit. In 1950 zal speciaal de factor grondsoort onder de loupe genomen
worden.
2. Vruchtontwikkeling van de perzik.
De perzikteler weet, dat de vorming van de vrucht gekenmerkt wordt door drie ontwikkelingsperioden, n.1.:
Ie. Een periode, die zich kenmerkt door een snelle vruchtgroei.
2e. Een periode, waarin de groei practisch stilstaat (perzik staat op de steen).
3e. Een periode van snelle groei tot aan de rijptijd toe.
Bij de rassen Amsden, Montagne, Peregrine en Sea Eagle is nu vanaf 19 April om de
2 à 3 dagen de diameter van 10 vruchten van elk ras gemeten om een beeld te verkrijgen
van de groei gedurende deze drie stadia. Uit dit onderzoek bleek het volgende:
1. Bij het vroege ras Amsden stond de groei tijdens het steenstadium niet stil. W e l was de
groei minder sterk dan gedurende de eerste en derde periode.
De rassen Peregrine en Montagne, die beide eind Juli tot begin Augustus geoogst werden,
vertoonden een veel minder sterke groei tijdens het steenstadium, alhoewel ook hier de
groei niet volkomen stil stond.
Bij het late ras Sea Eagle stond de groei tijdens het steenstadium practisch stil. Hoe later
dus een ras is, des te- minder sterk is de groei tijdens het steenstadium.
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