JAARVERSLAG
VAN DEN

PROEFTUIN
„Z.H. GLASDISTRICT"
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BONDSVEILINGEN „WESTLAND"
L E D E N A A N T A L op 1 Jan. van de

Poeldijk
Naaldwijk
Westerlee
Honselersdijk
Kwintsheul
's-Gravenzande
Monster
Wateringen
Woutersweg
Zwartendijk
Maasland
Sammersbrug
Totaal

jaren:

1932

1933

1934

1935

392
362
560
198
157
284
168
143
220'
97
264
102

333
400
571
200
166
346
195
140
222
84
315
103

339
410
590
202
171
349
201
142
218
81
319
98

358
420
571
203
172
316
207
147
212
80
305
100

2947 3075

Proeftuin Ledental

3120 3091

in 't jaar
1932 1933 1934 1935
75
113
143
49
22
89
26
20
16
10
19
1

70
110
140
57
24
91
28
22
15
9
20
2

67
109
141
57
29
86
25
31
15
8
24
5

583 588 597

76
127
156
68
,51
92
34
33
16
11
35
9

708

KRINGVEILINGEN (voor zoover tot het
ambtgebied van den consulent behoorend.)
L E D E N A A N T A L op 1 Jan. van de jaren:

Proeftuin Ledental
in 't jaar

1932

1932 1933 1934 1935

1933 1934

1935

Rotterdam
Delft
Berkel
Pijnacker
Loosd. (coöp.)
Loosd. (Gr. vl.)
Veur

575
314
260
210
182
176
164

558
310
269
203
169
175
158

570
313
266
208
169
168
145

576
317
263
215
169
166
141

Totaal

1881

1842

1839

1847

SAMENVATTING VEILINGEN

Bondsveilingen
Kringveilingen

1932

1933

2947
1881

3075
1842

1934

558
310
269
28
169
62
54

570
313
266
33
169
65
55

576
317
263
40
169
80
61

1477 1450 1471 1506
PROEFTUIN

1935 j 1932 1933 1934 1935

3120 3091 ! 538 588 597 708
1839 1847 ' 1477 1450 1471 1506

Veilingleden tot. 4828 4917 4959

4938

Verspreide Proeftuin-Leden
Buitenland
Proeftuin totaal

574
303
263
26
176
62
73

50

69 105

211021072173 2334

112
8

JAARVERSLAG
van den Secretaris-Penningmeester
over het jaar 1934

„Vooruit" dat was het wachtwoord van onzen Proeftuin in
i934. De crisis ten spijt, is de tuin dit jaar vooruitgegaan in alle
opzichten, de wortels van deze noodzakelijk blijkende instelling
hebben zich steviger dan ooit vastgeplant in den bodem van het
Zuid-Hollandsche glasdistrict. Het ledental nam o.a. aanzienlijk
toe, niet minder dan 161 leden sloten zich in het afgeloopen jaar
aan en het is dan ook wel interessant eens even de tabel te bezien
van het ledental in verhouding tot de voorgaande jaren. Doch
hieruit kunnen wij tevens ook vaststellen hoe betreurenswaardig
groot het aantal is, dat er nog naast staat. Hoe vooruitstrevend
de Westlandsche tuinder ook is, hierin schiet hij zeer tekort
en het slagwoord dat wetenschap en practijk elkaar de hand moeten rijken om tot een goed doel te komen, schijnt hij nog te betwijfelen. Wij zullen echter niet rusten, voor hij collectief is ingelijfd en ook het zijne bijdraagt voor de bevordering van het
groote belang „zijn belang" wat wij voorstaan: den tuinder te zijn
een steun en gids in deze moeilijke tijden.
Voorlichtingsdienst.
Dit was in het achter ons liggende jaar wederom een dankbaar
werk, door het vele gebruik dat ervan gemaakt werd. De spreekuren welke van 9 tot 10 uur gehouden worden op de 3 dagen in
de week, waren altijd druk bezet en niet zelden kwam het voor,
dat het uur verlengd moest worden tot 12 uur, om niet te spreken
van de keeren dat het nog later werd. De directeur wordt in het
voorlichtingswerk terzijde gestaan door een assistent, welke per
1 Juli is aangesteld en de kweekers in het glasdistrict bezoekt, wat
zeer gewaardeerd wordt.
Vanaf 1 Nov. is er ook een werktuigkundig Ingenieur aan den
Proeftuin verbonden, welke gratis met zijn waardevolle adviezen
klaar staat voor U, zoodra U dit wenscht. De spreekuren staan
vermeld op de achterpagina van het verslag.

Waarschuwingen.
Een 6-tal van deze nuttige folders werd dit jaar weer verspreid
en uit de herhaaldelijke navraag kunnen wij constateeren hoe zeer
zij gewaardeerd worden. De serie werd uitgebreid met no. 16
„Botrytis op tomaat", no. 17 „Witte vliegbestrijding", no. 18
„Formaline", no. 19 over No. 28, no. 20 „Verwarming" en Nieuwe
waarschuwing no. 7 „Winterbehandeling van Druif en Perzik".
Hierdoor vervalt de oude waarschuwing no. 7.
Bestrijding bij Leden.
Verschillende malen heeft ons personeel weer op de tuinen van
de leden, die dit verzochten, hulp verleend en leiding gegeven bij
de bestrijding van de verschillende ziekten en plagen, o.a. witte
vliegbestrijding, Spintbestrijding en in andere gevallen. Tegen
een matige vergoeding passen wij ook bij U de naftalinebehandeling toe tegen spint in de druiven en garandeeren U dan, dat
deze afdoende is.
Bestrijdingsmiddelen.
W a t de Proeftuin op dit gebied doet, komt het beste tot uitdrukking op de ingesloten prijscourant; wij leveren U dit alles
tegen een niet te hoogen prijs, waardoor U als lid dus direct reeds
gebaat is. Maak er dus gebruik van en doe er uw voordeel mee.
Instrumenten, enz.
Tegen een billijken prijs kunt U betrouwbare thermometers bij
ons bekomen. Ook leveren wij U loupjes, welke niet in het vestzakje van den tuinder mogen ontbreken. Gasmaskers onontbeerlijk bij naftaline, formaline, calcid, rookpoeder, nicotine en andere dampen. Ook zullen wij in het a.s. jaar een eenvoudige, soliede
en goedkoope sproeipomp de leden aanbieden.
Grondonderzoek.
Hiervan werd in het afgeloopen jaar zeer druk gebruik gemaakt wat niet te verwonderen valt; wat kan zulk een onderzoek
niet den tuinder een geld en schade besparen! W a t beteekent niet
een verkeerde bemesting? Elke cent, dan aan meststoffen uitgegeven, is een verlies, de grond is bedorven en de oogst een mislukking.
Al deze moeilijkheden kunt U ondervangen door een grondmonster in een sigarenkistje aan den Proeftuin te sturen en na
een dag of 10 ontvangt U een eenvoudige en duidelijke uitslag
van het onderzoek, waarbij tevens opgegeven wordt wat en hoe
U het beste kunt mesten. Geeft U even erbij op, wat U wilt teelen
dan zullen we U precies inlichten wat ons het beste lijkt in ver-

band met het onderzoek. Een volledig onderzoek kost slechts ƒ 1
per monster en een onderzoek naar het zoutgehalte ƒ 0,50. Spreek
eens met uw collega's, die het reeds lieten doen ! Zij raden het U
vast aan!
Ander onderzoek.
Dagelijks werden tientallen monsters gietwater onderzocht gedurende de droge periode in den zomer van 1934. Ook werden
toentertijd wekelijks op 22 verschillende plaatsen bij de diverse veilingen watermonsters door ons genomen welker uitslagen in de
pers werden gepubliceerd en waarmede de tuinders in het Westland vooral en ook in 't district zeer gebaat waren.
Ook werden weer tulpenbollen door ons onderzocht, teneinde
deze in het meest gunstige stadium naar het koelhuis te brengen
om voorgekoeld te worden. Hierdoor wordt de kans op mislukking zeer verkleind. Vooral de groote tulpentrekkers zien dit in,
v a t een aansporing mag zijn voor de anderen.
Plantenziekten.
Als reeds onder „Voorlichtingsdienst" vermeld, is het spreekuur, of zijn de spreekuren, op iedere Maandag-, Woensdag- en
Vrijdagmorgen druk bezet. Wij zien dan zeer veel kweekers om
raad komen vragen en we mogen dankbaar vermelden, dat het
resultaat niet onbevredigend is, gezien de steeds stijgende belangstelling en waardeering.
Is er iets niet in orde met uw teelt of gewas, breng het mee en
we zullen trachten U te helpen, wij krijgen hier zooveel te zien;
wat voor U raadselachtig is, is ons misschien reeds lang bekend
en hebben er misschien al een afdoend middel tegen gevonden.
Zaadselecties.
De vraag naar ons geselecteerd tomaten-, sla- en meloenenzaad
bereikte dit jaar een ongekende hoogte. Naast de bekende soorten
Ailsa Craig en Potentata verkochten we dit jaar ook enkele stammen voor proef. Verschillende kweekers volgden reeds ons voorbeeld om de meloenen langs touwtjes te doen opklimmen in warenhuizen en waarvan het resultaat niet tegenvalt.
Proeven.
Ook dit jaar werden de waarnemingen voor het Meteorologisch
Instituut weer voortgezet. Voorts werden dit jaar de temperatuurwaarnemingen beperkt tot het temperaturen bij de proeven.
Dit jaar werden proeven genomen tegen meeldauw, knol en
hemestingsproeven op tomaten en druiven. Ook werd in den

winter 1933-1934 weer een belichtingsproef genomen op aardbeien gecombineerd met extra kookuurvoeding.
Enkele practijk-proeven met „'de teelt van meloenen in warenhuizen" en „vergelijking van eenige minder bekende tomatensoorten" vroegen verder onze aandacht.
De voortgezette proef met het bespuitingsmiddel „Shirlan" tegen meeldauw gaf goede resultaten.
In een der warenhuizen werd een tamelijk groote proef met
diverse grondontsmettingsmiddelen tegen de z.g. „knol" genomen. Enkele middelen gaven bevredigende resultaten, andere gaven schitterende resultaten (opbrengst 36 pond per raam) maar
waren jammer genoeg voor de practijk wat te duur (ruim ƒ 3,—
per roe).
No. 28 gaf ook een goed resultaat en werd dit jaar door verschillende leden reeds in 't groot toegepast. De bemestingsproeven op tomaten en druiven gaven mooie verschillen te zien en
gaven ons weer een juister inzicht in de bemesting van de verschillende cultures die ons bij het geven van bemestingsadviezen
van groot nut kunnen zijn.
De belichtingsproef op aardbeien gaf dezelfde uitkomsten als
in 't jaar er voor, daarom werd in den winter 1934-'35 weer een
belichtingsproef op aardbeien opgezet, doch nu met het doel om
de finantieele mogelijkheid te onderzoeken.
Van de practijkproeven bestond er bij de kweekers heel veel
belangstelling voor de teelt van meloenen in warenhuizen ; reeds
meerdere kweekers passen het dit jaar (1935) in de practijk toe.
De vergelijking van verschilende tomatensoorten is noodig
voor onze zaadselectie.
Gebouwen.
Hierin is een groote verbetering gekomen, ofschoon het gebouw reeds te klein gaat worden. Boven is er een donkere kamer
bijgekomen en nog een zeer eenvoudig kamertje wat momenteel
als spreek- en werkkamer dient voor den werkt, kundig Ingenieur.
Tevens zijn er boven bergruimten aangebracht voor glaswerk,
chemicaliën en het archief, wat een goede verbetering blijkt te
zijn. Alles werd door eigen personeel uitgevoerd. Door de groote
bedrijvigheid, welke tegenwoordig op de Proeftuin heerscht, zijn
inderdaad het kantoor en laboratorium te klein geworden, doch
daar de tijden er niet naar zijn, zullen we ons voorloopig nog
zoo goed mogelijk trachten te behelpen en de werkruimte zooveel
mogelijk uitbuiten.
Het schuurtje achter het gebouw werd ingericht voor opslagplaats van verpakte bestrijdingsmiddelen, waar tijdens de spreekuren iemand aanwezig is om U vlug te bedienen.

Tuinopstand.
Deze bleef in het achter ons liggende jaar weer in goeden toestand en aan onderhoud werd de noodige zorg besteed, wat uitgevoerd werd door eigen personeel. Het proefkasje werd o.a. van
een nieuw dek voorzien en het schuurtje achter het gebouw werd
doelmatig gemaakt voor den opslag van bestrijdingsmiddelen.
Ook kreeg de bouw van een betonnen druivenkas dit jaar zijn
beslag, waardoor wij de mogelijkheid geschapen hebben verschillende Afrikaansche druivensoorten te beproeven voor onze Nederlandsche cultures.
Dit jaar hopen wij aan de wenschen van de komkommerkweekers in 't bijzonder gevolg te geven en er een komkommerkas,
annex bloemenkas, bij te bouwen.
Personeel.
Wij hebben dit jaar nogmaals een loonsverlaging door moeten
voeren en wel van 7y2 % waardoor sinds 1931 de loonstandaard
gedaald is met 24%. De werkprestaties waren zeer tot tevredenheid van de Directie.
Door de uitgebreidheid van de boekhouding, welke vanaf 1
jan. 1935 geheel volgens de dubbele methode geschiedt, heeft
het Bestuur zich genoodzaakt gezien, in haar plaats een deskundige aan te stellen voor de periodieke controle.
Subsidies.
De subsidies, welke we van het Rijk en de Provincie ontvingen,
v/aren wederom resp. ƒ 2700,— en ƒ 540.—.
Contributie, Leden.
De opbrengst der contributie was dit jaar aanzienlijk hooger
dan verleden jaar, ni. ± ƒ 420,— wat werkelijk een enorme vooruitgang is en wat een begin kan zijn van het algemeen lidmaatschap van de tuinders in 't glasdistrict (voorzoover dit nog niet
het geval is) en voor de Westlandsche tuinders in 't bijzonder.
D e minimum contributie was weer ƒ 2,50 per jaar. De W.S.M.
handhaafde wederom haar lidmaatschap en stortte ƒ 25,— op
onze postrekening. De Vereenigde Chemische fabrieken welke de
bekende A.S.F, korrelmest in den handel brengen, werden eveneens lid voor ƒ 10,— per jaar. Twee voorbeelden die navolging
verdienen. Ook danken wij hierdoor weer de Besturen van de
collectief aangesloten veilingvereenigingen voor hun volle medewerking en sympathie voor onzen tuin, wat wij zeer waardeeren
en ten voorbeeld durven stellen aan de niet-collectief aangesloten vereenigingen.

Het aantal contribueerende leden bedroeg op 1 Januari 1935
2334 tegen 2173 in het vorige jaar; wat dus een vermeerdering
is van 161 leden. (Zie tabel vooraan in het verslag).
In het afgeloopen jaar werd de tuin weer door vele excursies
bezocht en ook de leden tuinders komen méér dan voorheen eens
een bezoek brengen op den tuin en daar hun licht eens opsteken.
Vooral in den zomer zijn er dan interessante proeven te zien,
waaruit de kweeker ook zijn conclusie kan trekken en die voor
hem van direct belang zijn.
Studiereizen.
Deze hebben wij dit jaar weer moeten beperken tot 'n paar
kleine trips naar Wageningen enz. Als de groote drukte ons niet
te veel parten speelt, hopen we er dit jaar meer gebruik van te
maken. W e blijven deze reizen als noodzakelijk beschouwen, daar
zij dikwijls weer nieuwe perspectieven voor ons openen.
Bestuur.
Op de algemeene ledenvergadering van dit jaar werd in d e
vacature van secretaris-penningmeester gekozen de heer J. Middelburg te Naaldwijk, op voordracht van het Bestuur.
Het Bestuur bestaat thans uit de volgende leden :
W . G. VERHEUL, Voorz. Naaldwijk,
J. MIDDELBURG, Secr.-Penningm. Naaldwijk,
J. J. ROELS, Honselersdijk,
L. J. DUYVESTEIN, Kwintsheul,
W . v. GEEST Lzn. 's-Gravenzande,
Q. A. NEDERPEL, Loosduinen,
H. REMME, Delft,
A. KLAPWIJK, Berkel,
A. W . H E N D R I K S , Veur,
J O H . v. d. EIJK, Rotterdam,
N . van VELDEN, Maasdijk.
Behalve de Algem. Vergadering en de vergaderingen van het
Dagelijks Bestuur werden er dit jaar nog 3 Bestuursvergaderingen
gehouden, alle in het kantoor van den tuin. De vergaderingen
waren steeds goed bezocht en de samenwerking was weer van
den prettigsten aard. De verhoudingen tusschen Bestuur, Directeur en Personeel waren goed.
Medewerking.
Als andere jaren doen wij ten slotte weer een beroep op uw
volle medewerking, want dat alléén kan de Proeftuin groot en
volwaardig maken, ten voordeele van U zelf. Eén goed woord

^an een lid tot z'n collega doet méér dan een heel jaarverslag
vol goede woorden van ons. Maar daartegenover staat ook, wat
een lid door een enkel minder goed woord kan bederven, en
daarom leden, „hebt gij klachten, zegt het ons, zijt gij tevreden,
2egt het ook anderen".
De Secretaris,
J. MIDDELBURG.

OPBRENGSTVERGELIJKING TUSSCHEN STOOK- E N
KOUDE TOMATEN.
Dat ook de tijd van het jaar waarin de tomaten geteeld worden
sterke invloed heeft op de opbrengst blijkt uit de volgende waarnemingen.
In een laat stookwarenhuis bepoot met tomaten afkomstig van
stam 1, soort Potentata, werden de vruchten van de eerste twee
trossen geteld. Tevens werd nagegaan hoeveel bonken deze trossen bevatten en hoeveel trossen enkelvoudig, dubbel enz. waren.
In de proef waren 131 planten betrokken.
In een koud warenhuis, eveneens bepoot met planten afkomstig van stam 1, soort Potentata, werden dezelfde waarnemingen
gedaan; hier waren 100 planten in de proef betrokken.
Voor gedane waarnemingen zie tabel op bldz. 12.
Uit het bovenstaande blijkt, dat planten afkomstig van dezelfde stam geteeld als koude tomaten aan de eerste tros vergeleken
bij tomaten, geteeld als late stooktomaten, gemiddeld 6 vruchten
of ruim 7 0 % meer aan de eerste tros opbrachten.
Dat deze meerdere opbrengst niet alleen veroorzaakt werd door
betere zetting blijkt uit de cijfers van de twee- en meervoudige
trossen.
Tros 1 (stook) geeft slechts 3 % drievoudige trossen en geen
viervoudige, terwijl tros 1 (koud) 3 5 % drievoudige en 16% viervoudige en zelfs 1 2 % vijfvoudige trossen te zien geeft.
Er zullen dus veel meer bloempjes gevormd worden.
Hetzelfde beeld zien we bij de tweede tros.
Voorts zullen de vruchten van koude tomaten grover zijn dan
van stooktomaten.
Koud geeft hier gemiddeld aan de eerste tros 2,6% bonken,
stook 0 , 8 % ; aan de tweede koud 5,2% bonken, stook 1%.
Het verschil tusschen koud en stook is dus wel groot.
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ZAADSELECTIE.
Dit jaar werd aan de kweekers, die zaad van onze zaadselectie
betrokken hadden, een rondschrijven gestuurd met de vraag, hoe
hun indruk over het betrokken zaad was.
Sla-zaadselectie, soort Meikoningin. — Acht en veertig antwoorden werden over dit zaad ontvangen. Ze luidden op één na
alle zeer gunstig. Die ééne klaagde, dat geen enkel zaadje was
opgekomen. W e konden later niet meer vaststellen wat hiervan
de oorzaak kan geweest zijn.
Vooral de uiformiteit van deze selectie werd geroemd. Over
het algemeen leverde deze selectie zware kroppen.
Tomaten-zaadselectie, soort Potentata. — Ongeveer 50 antwoorden werden over deze selectie ontvangen. W e zouden deze antwoorden in twee groepen kunnen splitsen : van kweekers op veenachtige zwarte grond en van kweekers op zwaardere kleigronden
eenerzijds en van kweekers op de typische Westlandsche grond
anderzijds.
Op veenachtige zwarte grond leverde deze soort bleeke en soms
zachte vruchten. De totale opbrengst was goed, doch de kwaliteit
liet wat te wenschen over.
Op zwaardere kleigronden leverde deze soort te veel bonken
en te hoekige vruchten.
Op lichtere gronden en in oude kassen voldeed deze tomaat
wel. Vooral de onderste trossen waren bijzonder zwaar. Er kwa-.
men b.v. onderste trossen voor, die alleen al 2 kg. tomaten leverden. Op alle gronden kunnen we echter deze tomaat niet aanbevelen.
Soort Ailsa-Craig. — De meeste antwoorden die hierover binnen kwamen, luidden gunstig. Een enkele kweeker klaagde, dat
deze tomaten te fijn bleven.
In de meeste gevallen wordt deze fijnheid veroorzaakt door
een te hooge zout-concentratie in het bodemvocht.
Vooral de uniformiteit van deze soort wordt ook geroemd. Iedere vrucht is een mooie, ronde tomaat en mooi van kleur.
W e kunnen deze selectie dan ook de leden wel aanbevelen.
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ONDERZOEK NAAR HET ZOUTGEHALTE IN HET
BOEZEMWATER.
Gedurende de maanden Maart tot en met September werd het
boezemwater weer op keukenzoutgehalte onderzocht.
Gedurende de maanden Juni en Juli vond het onderzoek wekelijks plaats, daar in die tijd het buitengewoon droog was en de
rivierstand laag, waardoor de kans op verzouting groot was.
Tot en met 18/6 ontvingen we watermonsters van 18 verschillende plaatsen ; op 26/6 kwam er de Oranje-Polder bij ; op
23/7 nog Maasland (veiling), Weverskade en Nol, zoodat het
aantal watermonsters toen aangegroeid was tot 22 stuks.
Op 6 / 3 kwamen slechts drie monsters binnen die een hooger
gehalte hadden dan een halve gram per liter, n.1.
Prins Alexanderpolder met 0,62 gram per L.
Rodenrijs met
0,58 gram per L.
Monster met
0,54 gram per L.
Op 6 / 4 twee monsters:
Prins-Alexanderpolder met 0,53 gram.
Woutersweg met
0,57 gram.
Op 8/5 was er geen enkel monster boven een halve gram.
Op 6/6 waren er 7 monsters boven een halve gram, doch 6
hiervan beneden 0,7 gram; Oranje-Binnensluis bevatte 0,92 gram
keukenzout per Liter.
Op 18/6 waren reeds 13 monsters boven een halve gram, doch
beneden 0,8 gram.
Op 2 6 / 6 waren alle monsters boven een halve gram, doch alle
beneden één gram, behalve Oranje-Polder wat het bijzondere hooge gehalte van 3,7 gr. per Liter had.
Ooit op 4 / 7 waren alle monsters boven een halve gram, doch
beneden één gram, behalve Prins-Alexanderpolder met 1,23 gr.
en Oranje-Binnensluis met 3,23 gram.
Ook op 10/7 en 17/7 waren de gehaltes hoog. Oranje-Polder
gaf toen gehaltes van 2,54 gr. en 2,49 gr. per Liter te zien.
Op 23/7 waren er zelfs 4 plaatsen bij van boven één gr. n.1.
Prins-Alexanderpolder 1.06 gram per Liter.
Oranje-Polder
3.13 gram per Liter.
Weverskade
1.14 gram per Liter.
Nol
1,33 gram per Liter.
Voorts waren er nog 7 plaatsen, die gehaltes gaven van tusschen de 0,7 en 0,8 gram per Liter.
Op 13/7 waren er nog 4 monsters boven één gram n.1.
Oranje-Polder
2,28 gram.
Maasland (Veiling)
1,13 gram.
Weverskade
2,36 gram.
Nol
1,40 gram
14

Op 8/8 was er slechts één monster boven 1 g r a m ; Oranje-Polder met 2,39 gram; op 7 / 9 twee monsters.
Oranje-Polder met 1.87 gram.
Weverskade met 1,23 gram.
Oranje-Polder geeft dus gedurende de geheele periode (4
maanden) een zoutgehalte te zien van ver boven 1 gram per Liter.
Dat dit voor het kweeken van goede planten fataal is, bleek
uit de volgende proef:
O p 14/7 werden 5 groepen, ieder bestaande uit vijf groote
nulpotten, tomaten gepoot in arme tuingrond. De grond was nat
gemaakt met leidingwater.
Alle groepen ontvingen als mest vooraf 20 gram 12-10-18 per
pot. In de periode gelegen tusschen 21/7 en 15/9 werden alle
groepen wekelijks bijgemest met ± 2 gram 12-10-18, zoodat de
totale hoeveelheid mest 35 gram 12-10-18 bedroeg.
Tot den 24/7 werden alle groepen gegoten met leidingwater,
daarna werd g r o e p :
1 A gegoten met leidingwater.
1 Z gegoten met water bevattende J/j» gram keukenzout per L.
2 Z gegoten met water bevattende 1 gram
,,
,, „
3 Z gegoten met water bevattende 2 gram
„
,, „
4 Z gegoten met water bevattende 4 gram
,,
„ „
Van 2 7 / 7 tot 26/10 werden de tomaten in totaal 35 maal gegoten met telkens 1 Liter per pot.
Gedurende de groei viel ons sterk op, dat de koppen van de
tomaten van de partijen 3 Z en 4 Z hard groen zagen; voorts
waren de toppen van de planten slapperig.
Overigens was er werkelijk niet zooveel verschil oppervlakkig
te zien; 4 Z was wel iets kleiner dan 1 A, doch dit was heusch
niet zoo opvallend.
Bij de oogst trad er echter wel een duidelijk verschil o p :
29 October werden de vruchten groen geplukt.
H e t resultaat hiervan was:
Groep
IA
1Z
2Z
3Z
4Z

gegoten met
leidingwater
Vl gr1 gram
2 gram
4 gram

A
kg2,25
1,65
0,70
0,60
0,40

B
kg0,60
—
—
—
—

c
kg-

CC
kg-

Totaal
kg-

1,75
1,90
1,80
1,70
0,90

0,80
1,05
1,40
1,20
1,20

5,40
4,60
3,90
2,50
2,50

Uit het voorgaande tabelletje blijkt duidelijk, dat én het totale
gewicht én het aantal K.G. A en B sterk afneemt, naarmate er
meer zout gebruikt is.
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Reeds bij gebruik van water bevattende een halve ^ram keukenzout per Liter geeft de tomaat minder opbrengst en zijn de
vruchten minder grof. (levert bij deze proef geen B-tomaten).
Terzelfder tijd werd een proef op boonen genomen. De opzet
van de proef was precies zooals bij de tomaten. Vijf groepen,
ieder bestaande uit vijf groote nulpotten, die resp. gegoten werden met leidingwater, met water bevattende l/2 g r » 1 8 r -' - ê r '>
en 4 gr. keukenzout per Liter.
Bij deze proef werd de grond voor het leggen natgemaakt met
water, waarmede de groep gegoten zou worden; dus groep 1 Z B
(leidingwater) werd natgemaakt met leidingwater, doch b.v.
groep 5ZB (4 gr.) werd natgemaakt met water bevattende 4 gram
keukenzout.
8 Aug. werden de boonen gelegd.
Op 2 9 / 9 lezen w e : groep 1 Z B : Goede groei, kleur normaal;
2 Z B: Normale groei ; kleur normaal ; 3 Z B : Planten wat kleiner; bladeren licht en donker door elkaar.
Groep 4Z B: Planten nog wat kleiner en kleur van bladeren
nog typeerender ; groep 5 Z B: Planten slecht ; de bladeren zien
er uit, alsof de planten mozaik hebben. Bladeren gekroesd, licht
en donker gekleurd.
De planten waren toen nog slechts 14 maal gegoten met telkens 1 Liter per pot. Na dien tijd stierf 5ZB (4 gr.) reeds spoedig af, terwijl 4 Z B (2 gr.) zeer slecht was.
Op 27 October werd geoogst.
Groep 2 Z B, en 3 Z B waren toen in totaal 20 maal gegoten
met telkens 1 Liter per pot.
Groep 4 Z B 18 maal en groep 5 Z B 16 maal.
Groep 1 Z B (leidingwater)
bracht op 650
Groep 2 Z B (l/ 2 gr. per Liter)
„
„ 650
Groep 3 Z B (1 gr. per Liter)
„
„ 450
Groep 4 Z B (2 gr. per Liter)
„
„ 300
Groep 5 Z B (4 gr. per Liter)
„ „
60

gram
„
„
„
„

Uit dit tabelletje blijkt dus, dat bij de laatste groep de opbrengst tot 10% van de normale opbrengst is gereduceerd.
Uit het bovenstaande blijkt overduidelijk welk een groote rol
het keukenzoutgehalte vanhet gietwater speelt in de tuinderij onder glas.
N u beweren wij natuurlijk niet, dat reeds éénmaal gieten met
b.v. water met een keukenzoutgehalte van 1 gram reeds schadelijk zal zijn, doch voortdurend gieten met dergelijk water is beslist fataal.
W e hopen in deze richting nog meerdere proeven te nemen.
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GRONDONDERZOEK.
Dit jaar werden weer heel wat praktijk monsters op ons laboratorium onderzocht. Meer en meer schijnen de tuinders er van
doordrongen te worden, dat een grondonderzoek in vele gevallen kostbare gegevens kan verstrekken. Veelal wordt er door onze
kweekers te veel en niet te weinig gemest. In een verkeerde richting n.1. is het gevaarlijkst.
Ook dit jaar trad hetgroote belang van de zoutconcentratie in
den bodem weer sterk naar voren.
Een te hooge „zoutconcentratie" in den bodem kan zich op
verschillende manieren openbaren. Tomaten b.v. op een dergelijke grond gekweekt, zullen wat het gewas betreft (indien ten
minste de zoutconcentratie niet al te hoog is) nog niet zoo heel
veel afwijken van planten gekweekt op normale grond, noch zal
het aantal vruchten zooveel geringer zijn, doch wel zal het aantal geoogste K.G. belangrijk minder zijn (dus fijne vruchten).
Ook is het ééne gewas veel gevoeliger dan het andere. Boonen
b.v. schijnen al bijzonder gevoelig te zijn, doch een te hooge zoutconcentratie zal op alle gewassen waarschijnlijk wel een nadeeligen invloed hebben.
Uitspoelen en het glas erafnemen, zoodat de grond weer eens
flink doorregenen kan, is het eenige middel om de grond weer
in een goede conditie te krijgen.
W e zijn dit najaar begonnen met gronden die reeds onderzocht
waren en daarna flink doorgoten waren, nogmaals op zoutconcentratie te onderzoeken voor de helft van het gewone tarief.
Ook hiervan werd reeds druk gebruik gemaakt. Meestal was
een grondmonster binnen de 14 dagen klaar; een enkele keer is
het gebeurd, dat het iets langer duurde wegens de vele werkzaamheden. W e raden echter de leden aan om hun grond zoo vroeg
mogelijk te brengen, daar het anders wel eens tot teleurstelling
kan leiden, daar het toch voorkomt, dat ze de grondmonsters
reeds binnen 3 dagen klaar willen hebben en dit is onmogelijk.
Volgend jaar hopen we het onderzoek nog met enkele gegevens uit te breiden, waarvan we ook goede resultaten verwachten.
De manier van het grondmonster nemen laat bij sommige
kweekers nog wel wat te wenschen over, daarom volgt hier nogmaals de juiste manier.
Wil U b.v. uit een warenhuis, dat gelijkmatig goed of gelijkmatig slecht is (let wel gelijkmatig), een grondmonster nemen,
gaat dan op de volgende manier te werk :
Maak b.v. in ieder kapje één â twee putjes en steek van de
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bovenste steek (dus tot op een diepte van ± 30 cc) een dun
laagje grond van de rand van het putje, zorgende, dat u zoowel
van de bovenkant als van de onderkant van de steek hebt.
Doe dit in een kistje. Hebt U op deze manier in ieder kapje
b.v. 1 i 2 monsters genomen, meng dan de verschillende monsters goed dooreen en neem hier een sigarenkistje vol van. Doet
bij ieder monster een briefje, waarop voorkomt uw adres en veilingvereeniging, voorts nog wat U op die grond telen wil en
hoe de groei het vorige jaar was.
Hebt U meer dan één monster tegelijk, merk de monsters dan
duidelijk met b.v. a, b, c enz. of 1, 2, 3 enz. of andere merken,
maar zoo, dat vergissingen zooveel mogelijk uitgesloten zijn.
Is nu echter een warenhuis ongelijkmatig in groei, meng dan
nooit grond van goede plaatsen door grond van minder goede
plaatsen.
Gebeurt dit toch dan heeft het grondonderzoek niet de minste waarde. Het mengsel van heel goede grond en zeer slechte
grond kan toch een grondmonster leveren van een matig goede
grond; doch dit mengsel zegt ons niets van de goede, noch van
de slechte grond. Hiertegen moet dan ook ernstig gewaarschuwd
worden. U moet dan 2 monsters brengen, één van de goede en
«én van de slechte.
W i l men een grondmonster uit een druivenserre laten onderzoeken met het voornemen, om te weten te komen, hoe de juiste
bemesting voor de druiven is, zoek dan op twee â drie plaatsen de
haarwortels van de druiven op en neem op die plaatsen het
monster.
Dus niet van de bovensteek.
Deze bovensteek is wel goed, indien men in een dergelijke serre b.v. kool wil telen als onderteek en men wil daarvoor de bemesting weten.
Meng ook nooit grond van onder glas met grond van buiten,
want dan ook wordt de indruk, die wij van die grond krijgen totaal foutief.
Ziet U tegen de kosten op, breng dan één monster van binnen,
of één van buiten, of één van de slechte grond, of één van de goede grond, maar meng deze monsters nooit, want dan bedriegt
hier met recht de zuinigheid de wijsheid.
Dat een te hooge zoutconcentratie niet zoo gemakkelijk uit den
grond te verwijderen is, bleek uit de volgende proef:
50 gram luchtdroge grond, die veel chloor bevatte, werd uitgespoeld met 200 cc gedistilleerd water ; daarna werd de totale
zoutconcentratie en het chloor bepaald. Weer werd dezelfde 50
gr. lucht droge grond genomen en op dezelfde manier behandeld.
Zoo tot vier keer toe.
De resultaten van dit onderzoek waren :

Ie onderzoek
2e „
3e
„
4e
„

Droogrest
0.580%
0.204%
0.108%
0.076%

Keukenzout
0,43%
0.0975%
0.023%
0.0078%

Uit bovenstaand tabelletje blijkt duidelijk, dat bij de eerste behandeling al het chloor niet uitgespoeld is; zelfs bij de tweede
behandeling is het kwantum, dat achter blijft nog tamelijk groot.
De kweeker moet dan ook bedenken, dat indien de grond eenmaal een te hooge zoutconcentratie heeft het tamelijk veel moeite
kost de grond weer in een normale positie te brengen.
Men kan dan ook beter voorkomen dan genezen.
W e raden de kweekers aan hun grond te laten onderzoeken,
opdat er niet noodeloos groote kwanta mest gebruikt worden en
zooveel mogelijk te mesten met meststoffen als: 12-10-18, 17-1518, kalisalpeter, ammonsalpeter, kalksalpeter, kalkammonsalpeter,
dus hoog geconcentreerde meststoffen met zoo weinig mogelijk
ballast, dit voorkomt te hooge zoutconcentraties.
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Bemestingsproeven.
BEMESTINGSPROEVEN OP DRUIVEN.
Zooals in het vorig jaarverslag is opgemerkt zouden in 1934
bemestingsproeven op druiven aangezet worden in betonnen bakken.
In 't voorjaar van 1934 liet men 275 bakken maken van 50 bij
50 en 60 c.M. diep.
De bodem van deze bakken helde naar één kant wat af, opdat
het overtollige gietwater door een buisje, dat in de wand was
aangebracht, geloosd kon worden, waardoor verzuren uitgesloten
was. Onder het buisje stond een fleschje. Voor het buisje werden
wat potscherven gelegd, daarna een laagje grof grind over de
geheele bodem, daarna een laagje zand en eerst dan de gewone
grond.
De grond, die voor deze bemestingsproeven gebruikt werd, was
arme tuingrond gemengd met wat turfmolm.
De Analyse was:
Humus 3 % , Koolz. kalk 0.47%, pH. 7.17, fosforz. get. 4.3, Kaligetal 27, P.Citr. 67, Droogrest 0.088, Keukenzout 0.01.
Iedere bak bevatte ongeveer 1/8 kub. Meter grond.
Drie verschillende serie's werden opgezet. Serie F, B en E.
Serie F : Proef met chileensche kalisalpeter op druiven.
In ons vorig jaarverslag beschreven we een proef met chileensche kalisalpeter op tomaten; ook in 1932 was hiermede reeds
een proef op tomaten genomen, die beide voor de chileensche kalisalpeter (deze bevat ± 1,1% perchloraat) zeer gunstig uitvielen.
W e schreven toen reeds, dat we het voor druiven nog niet dorsten aan te bevelen, daar dit meerjarige planten zijn en misschien
tegenover perchloraat veel gevoeliger zouden zijn.
Om dit nu na te gaan werd de volgende proef opgezet:
Groep 1 50 gr. chileensche kalisalpeter _L 50 gr. Superfosfaat
,,
2 100 gr.
,,
50 gr.
,,
3 200 gr.
,,
- j - 50 gr.
,,
50 gr.
4 400 gr.
,,
,,
,,
,,
5 200 gr.
,,
100 gr.
,,
6 200 gr.
_l_ 200 gr.
,,
50 gr.
,,
Grot ;p 7 50 gr. mengsel F
8 100 gr.
_L 50 gr.
,,
i
9 200 gr.
50 gr.
>;
50 gr.
10 400 gr.
i
11 200 gr.
100 gr.
12 200 gr.
200 gr.
»J

, j

+
+
+
4-

•>•>

75
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+
+

Î5

F. Het mengsel bestaat uit gewone kalisalpeter en chilisalpeter en is 200 samengesteld, dat dit mengsel evenveel kali en stikstof bevat als de chileensche kalisalpeter, maar geen perchloraat
natuurlijk.
Iedere groep bestaat uit 5 bakken.
In het laatst van Mei werden de bakken gevuld.
Op 5, 6 en 7 Juni werd de helft van de hoeveelheid mest, die
in bovengenoemd tabelletje opgegeven zijn door de bovenste 30
c.M. grond gemengd en goed ingegoten.
Op 8 en 9 Juni werden de boompjes gepoot ; 't was oogstek van
één boom gesneden (soort Frankenthaler) dus zooveel mogelijk
vergelijkbaar materiaal.
In het begin groeiden de boompjes goed, doch in 't begin van
Juli kregen de blaadjes van groepen gemest met chileensche kalisalpeter een krullerig aanzien, terwijl de puntjes van de bladeren beschadigd waren.
Half Juli trad'deze beschadiging veel sterker op. De groepen
gemest met de grootste hoeveelheid mest waren het sterkst beschadigd.
Eind Juli was de beschadiging zeer ernstig. Groep 4 b.v.
groeide absoluut niet meer.
Deze beschadigingen werden niet aangetroffen bij de groepen, die niet met chileensche kalisalpeter gemest waren, dus is
het zeer waarschijnlijk, dat de perchloraat hier wel de schuldige is.
Deze proef wordt in 1935 voortgezet.

MET GECONCENTREERDE MESTSTOFFEN.
Serie B. — Bemestingsproef op druiven met geconcentreerde meststoffen tegenover enkelvoudige.
De proef bestond weer uit 12 groepen, ieder bestaande uit 5
bakken.
De opzet van de proef was:
17-15-18
Groep 1. 25 gr.
2. 37.5 „
12-10-18
ï)
17-15-18
3. 50 „
5J;
12-10-18
„
4. 75 „
17-15-18
)) 5. 100 „
6. 150 „
12-10-18
»
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Contra-proef.

ërzwavelz. amm.
Groep 7.
8.
9.
„ 10.
11.
» 12.

17
21.2
34.—
42.5
68.—
85.—

grChili
10
—
20
—
40
—

grSuper
25
25
50
50
100
100

totaalmest
grzwavelz. kali aantal gr.
9,35
14.—
18.7
28.—
37.4
56.—

61,35
60.20
122.70
120.50
245.40
241.—

De enkelvoudige meststoffen zijn dus zoo gekozen, dat ze aan
waarde van: Stikstof, fosforzuur en kali precies de geconcentreerde meststoffen vertegenwoordigen. Op 5, 6 en 7 Juni werd de
helft van de in dit bovenstaand tabelletje genoemde hoeveelheden
mest door de bovenste 30 cM. grond gemengd en ingegoten. Op
8 en 9 Juni werden de boompjes gepoot; oogstek van één boom
gesneden (soort Frankenthaler). Alle boompjes groeiden van het
begin af goed. Verschil tusschen de diverse groepen kwam er dit
jaar nog niet. De groei was bij de groepen, gemest met groote
hoeveelheden mest zoowel als bij die gemest met kleine hoeveelheden mest uitstekend, zoo ook bij de groepen gemest met geconcentreerde en met enkelvoudige meststoffen.
Ook de kleinste hoeveelheid mest (in dit geval 12l/ 2 gr. 17-1518) scheen dit eerste jaar nog voldoende.
Al de groepen werden, evenals bij de andere bemestingsproeven, met leidingwater gegoten.
Bijzonderheden zijn dit jaar nog niet te vermelden. Het plan
is deze proef 5 a 6 jaar voort te zetten.
Serie E. — Bemestingsproef met geconcentreerde meststoffen op
druiven. Verschillende verhoudingen van: Stikstof,
fosforzuur en kali.
De opzet van de proef was:
Groep 1. geen mest.
Groep 2. 28 gr. stikstof, 28 gram fosforzuur en geen kali.
Groep 3. 28 gr. stikstof, geen fosforzuur en 28 gr. kali.
Groep 4. Geen stikstof, 28 gr. fosforzuur en 28 gr. kali.
Voorts de groepen met verhoudingen van Stikstof, fosforzuur
en kali van 1 tot en met 4 met alle tusschen gelegen variatie's. De
geheele proef bestaat uit 31 groepen.
1 komt overeen met ongeveer 7 gr.
Dus groep 22 ontving b.v. de stikstof, fosforzuur en kali in de
verhouding 2-4-4 en zou dus in totaal ontvangen 14 gr. stikstof,
28 gr. fosforzuur en 28 gr. kali.
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Alles werd toegediend in geconcentreerden vorm. Bij deze bemestingproef werden de volgende meststoffen gebruikt :
20x30, 11x56, 20x15, 20x50, ammonsalpeter en zwavelzure kali.
Evenals bij de andere bemestingsproeven werd dit eerste jaar
weer maar de helft van de toegedachte hoeveelheid mest gegeven,
daar we vermoedden, dat dit voor deze jonge boompjes meer dan
voldoende zou zijn.
Groep 5, die de stikstof-fosforzuur-kali in de verhouding 1-1-1
toegediend kreeg, vertoonde dan ook niet het minste gebrek.
Alle boompjes groeiden goed; 17 Juli was er nog geen verschil
te bespeuren. Eenige dagen later was het echter aan de groepen
1 (geen mest) en groep 4 (geen stistof) duidelijk te zien, dat
deze groepen bij de andere achterbleven. Dit verschil werd iedere
week duidelijker.
In 't laatst van September werden eenige bladeren en internodiën van de diverse groepen gemeten.
Van groep 1 is zoowel de bladbreedte als de gemiddelde internodiën-lengte het geringst. De andere groepen vertoonen onderling weinig verschil.
Half Januari werden de boompjes teruggesnoeid tot op 40
cM. boven den grond.
Het gewicht van het snoeihout was:
Groep 1. (0-0-0) 90 gram.
2. (4-4-0) 400 „
3. (4-0-4) 410 „
4. (0-4-4) 100 „
„ 31. (4-4-4) 460 „
Uit dit tabelletje blijkt ook duidelijk de invloed van de stikstof
op den groei van het boompje.
De groepen zonder stikstof (groep 1 en 4) leveren toch slechts
y^ van het snoeihout van de groepen met stikstof.
De invloed van de stikstof bleek ook duidelijk, indien men de
groepen met 1, 2 en 4 stikstof optelde.
De groepen met 1 stikstof leverden 3110 gr.
De groepen met 2 stikstof leverden 3580 gr.
De groepen met 4 stikstof leverden 3840 gr.
Hoe meer stikstof, ho e meer snoeihout.
Deden we hetzelfde met de groepen met 1, 2 en 4 kali, dan
verkregen we het volgende:
1 kali 3420 gr. snoeihout.
2 kali 3660 gr. snoeihout.
4 kali 3450 gr. snoeihout.
In deze reeks zit niet die duidelijke lijn.
Voor fosforzuur zien we de volgende reeks:
1 fosforzuur 3440 gr. snoeihout.
2 fosforzuur 3460 gr. snoeihout.
4 fosforzuur 3630 gr. snoeihout.
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Uit deze reeks zou men kunnen concludeeren, dat ook fosforzuur eenige invloed op den groei van den boom heeft; definitief
kunnen we dit nog niet vaststellen.
Wel blijkt overduidelijk uit het bovenstaande, dat ook een
druivenboom op mest sterk reageert, dus dat een druivenboom
niet zonder mest goed geteeld kan worden, zooals wel eens beweerd wordt.
IV. Bemestingsproef met 12-10-18 en 17-15-18 op druiven.
Deze proef was meer een practijkproef en moet meerdere jaren
voortgezet worden voor men gerechtigd is een conclusie te trekken.
Zeven serres werden ieder voor de helft bemest met 17-15-18
en voor de helft met 12-10-18, zoowel binnen als buiten.
Per vierkante roe oppervlakte werd gebruikt 3 kg. 17-15-18 en
3 kg. 12-10-18. De kaligiften waren dus in beide gevallen gelijk,
de stikstof en fosforzuurgiften waren bij de 17-15-18 hooger.
Werd serre 1. aan de oostzijde met 12-10-18 gemest, dan werd
serre 2. aan de oostzijde met 17-15-18 gemest enz.
D e verschillende opbrengsten zijn :
Serre no.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Soort

17-15-18

Gros Colman
Gros Colman
Gros Maroc
Frankenthaler
Black Alicante
Golden Champion
Appley Tower

344 kg.
436 „
264 „
416 „
476 „
336 „
360 „

Totaal 2632 kg.

12-10-18
348
408
342
386
462
398
246

kg.
„
„
„
„
„
„

2590 kg.

Uit bovenstaand tabelletje blijkt, dat nu eens de 17-15-18 dan
eens de 12-10-18 meer opgebracht heeft.
Het totaal verschilt slechts 42 kg. wat nog geen 2 % van de
totaal-opbrengst is en dus gevoegelijk verwaarloosd kan worden.
W e konden dit jaar dan ook nog geenerlei verwachtingen
koesteren; één jaar is daarvoor nog veel te kort.
W e hopen deze proef meerdere jaren voort te zetten.
b. o p bloemkool.
4 serre's, dezelfde waarvan hiervoor sprake was, werden voor
de helft (in de lengte verdeeld) gemest met 17-15-18, voor de
helft met 12-10-18.
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Per vierk. roe ( ± 1 4 M2) werd er voor druiven en de onderteelt (kool) gegeven 3 kg. 12-10-18 en ook 3 kg, 17-15-18.
De kaligift bleef op beide perceelen gelijk, de stikstof en de
fosforzuurgift was bij de perceelen gemest met 17-15-18 hooget
dan bij die gemest met 12-10-18.
Hier volgt de opbrengst:
17-15-18

Totaal

3e
st.
17
25
47
51
633 255 140

709 196 134

In %

61,5 24.8 13.6

68.2 18.812.9

Kas1.
Kas2.
Kas3.
Kas6.

Ie
st.
196
212
152
73

2e
st.
50
47
66
92

12-10-18
Ie 2e 3e
St. st. st.
222
209
194
84

23
32
59
82

14
22
38
60

17-15-18 totaal 1028 stuks.
12-10-18 totaal 1039 stuks.
Uit het bovenstaande tabelletje blijkt, dat de opbrengst van
«Ie perceelen gemest met 12-10-18 iets beter is dan die gemest met
10-15-18; de oogst is bij de 12-10-18 verschoven naar 1ste soort
kool.
Deze opbrengstverschillen kunnen nu zoowel veroorzaakt zijn
door de verschillende meststoffen als door de verschillende giften
stikstof en fosforzuur. Dit is zonder meer niet uit deze proef
te zeggen; wel blijkt, dat 12-10-18 in dezelfde hoeveelheden toegediend als 17-15-18 betere resultaten geeft in dit geval.
\
OP TOMATEN.
Proef met reeds in den handel zijnde geconcentreerde meststoffen
tegenover enkelvoudige meststoffen.
Opzet van de proef: De proef werd genomen in groote nulpotten. Iedere pot bevatte ± 10 kg. grond. De geheele proef bestond uit 12 groepen, ieder bestaande uit vijf potten.
De grond, die gebruikt werd, was een mengsel van arme tuingrond en turfmolm.
De analyse van het grondmengsel was:
Humus 3 % , CaCo 0,47%, p H 7,17l/ 2 , Fosfor zuurgetal 4i/ 3 >
Kaligetal 27, P-citr. 67, droogrest 0,088%, keukenzout 0,01%.
Onder elke pot stond een schaal, zoodat er niets verloren kon
gaan.
H e t doel van de proef was om na te gaan of bij het gebruik
van geconcentreerde meststoffen ook opbrengst-vermeerdering
te constateeren was.
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Het gieten gebeurde met een vaste maat, zoodat iedere pot precies evenveel kreeg. Er werd gegoten met leidingwater, wat ongeveer 0,08 gr. calcium per liter water bevatte.
Iedere pot ontving in totaal 80 liter water.
D e bemesting:
Er werd volgens het volgende schema mest toegediend:
Groep
1.
2.
3.
4.
5.
6.

geconcentreerd
7.4
11.1
14.8
22.2
29.6
44.4

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

17-15-18
12-10-18
17-15-18
12-10-18
17-15-18
12-10-18

per
„
„
„
„
„

vooraf
pot
„
„
„
„
„

1.6 gr.
16.4 gr.

Enkelvoudige (in grammen)
Zw.amm. Chili Sup.fosf. Zw.kali totaal
7.
8.
9.
10.
11.
12.

4
6.3
8
12.6
16.—
25.2

2.7
—
5.4

—

10.8

—

8
8
16
16
32
32

2.8
4.2
5.6
8.4
11.2
16.8

17.5
18.5
35.0
37.0
70.0
74.—

vooraf

—
—
7
9
42
46

gr
gr
gr
gr

De mest, die niet vooraf gegeven werd, werd gedurende de
groei-periode bij kleine beetjes (ongev. 2 gr.) tegelijk toegediend.
D e groei was direct best en bleef best tot het laatste toe. Verschil tusschen de planten gemest met geconcentreerde en die gemest
met enkelvoudige was er zoo goed als niet.
De Bloei. Ook tusschen de bloeitijden van de diverse groepen
was er geen verschil, zoodat van een vertraging of een versnelling in de groei ook geen sprake was.
De opbrengst. De tomaten werden in drie keer leeggeplukt.
Groep totaal kg. stuks
gewicht A+B
1.
2.
3.
4.
5.

6.
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5.13
4.70
7.97
7.97
11.13
12.92

29
21
35
52
80
95

meer dan de cor- groep totaal kg. stuks
respond, groep CL
gewicht A+B
ruim 1 8 %
bijna 12%
ruim 1 2 %
ruim 3 %
bijna 8%
ruim 1 3 %

7
8
9
10
11
12

4.425
4.20
7.07
7.72
10.33
11.29

20
11
37
47
93
86

Uit het bovenstaand tabelletje blijkt, dat de groepen gemest
met geconcentreerde meststoffen stuk voor stuk meer opbrengst
gehad hebben dan de groepen gemest met enkelvoudige. Deze
meerdere opbrengst werd zoowel veroorzaakt door grovere vruchten als door meerdere vruchten.
In totaal brachten de groepen gemest met geconcentreerde meststoffen op 928 vruchten tegenover de groepen gemest met enkelvoudige 893 stuks.
Het gemiddeld vruchtgewicht van de groepen gemest met geconcentreerde meststoffen was 53,6 gram, van die gemest met enkelvoudige 50,4 gr. Verschil 3,2 gram of 6,3%.
Waardoor nu dat verschil veroorzaakt werd is niet zoo gemakkelijk te zeggen.
Na deze proef werden weer grondanalyses gemaakt.
We vonden toen.
Geconcentr. meststoffen
Enkelvoud, meststoffen
Verschil
groep
p H droogr . keuk.z. groep p H droogr. keukenz. droogr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.1
7.05
7.20
7.10
7.10
7.16

0.056
0.076
0.068
0.064
0.064
0.064

0.0131
0.0196
0.0106
0.0075
0.0159
0.0215

7
8
9
10
11
12

7.18 0.060
7.25 0.088
7.18 0.060
7.10 0.072
7.18 0.112
7.12 0.108

0.0075
0.0075
0.0106
0.0075
0.0215
0.0244

+0.004
+0.012
-j-0.008
+0.012
+0.048
+0.044

Uit bovenstaand tabelletje blijkt dat het verschil in zoutconcentratie (Droogrest) tusschen geconcentreerde meststoffen en
enkelvoudige gering is.
We kunnen dan ook de meerdere opbrengst zonder meer niet
uit de zoutconcentratie verklaren. Nog andere factoren schijnen
hier een rol gespeeld te hebben (de vorm waarin de verschillende
voedingsstoffen toegediend werden?)
Om dit na te gaan zal deze proef in dezelfde potten voortgezet
worden en nog andere proeven zullen aangezet worden.
Hoe het ook zij; de geconcentreerde meststoffen maken hier
een gunstig figuur tegenover de enkelvoudige. We bevelen deze
dan ook met klem aan.
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W A T IS D E GUNSTIGSTE V E R H O U D I N G V A N STIKSTOF,
FOSFORZUUR E N KALI BIJ TOMATEN ?
Opzet van de proef: De proef werd genomen in groote nulpotten. Iedere pot bevatte 10 Kg. arme tuingrond. De analyse
van deze grond was:
H u m u s Koolz. kalk p H fosf.get. Kaligetal P.Citr. Droogrest
3%
0,47%
7.17
4.3
27
67
0.088
De geheele proef bestond uit 22 groepen, ieder bestaande uit
5 potten.
Groep 1 ontving geen mest. Groep 2 geen kali, groep 3 geen
fosforzuur en groep 4 geen stikstof.
Voorts kregen deze groepen de hoogste giften meststof die bij
deze proef gegeven werden.
Groep 5 kreeg de mest toegediend in de verhouding 1 : 1 : 1.
(stikstof- fosforzuur-kali) no. 6 1 : 1 : 2. Voorts 4 kali en 8 kali.
Dezelfde variaties werden gekozen ten opzichte van de stikstof,
dus ook 1, 2, 4 en 8 stikstof. Bij het fosforzuur werd slechts 1 en
2 fosforzuur gekozen, omdat bij vorige proeven gebleken was,
dat fosforzuur voor tomaten van minder belang is.
Al de mest is toegediend in geconcentreerden vorm. Niet alle
mest werd vooraf gegeven. Slechts werd zooveel vooraf toegediend, dat er van het totaal toe te dienen kwantum niet meer dan
28 gram overbleef voor bijbemesting.
Deze bijbemesting werd ook niet in één keer toegediend maar
telkens met hoeveelheden van ongeveer 2 gram te gelijk en om
de 5 dagen, zoodat 28 gram mest in een tijdsverloop van 10 weken toegediend was.
24 April werd in het koude warenhuis gepoot, soort AilsaCraig, zooveel pnogelijk gelijk materiaal.
Direct groeiden de plantjes goed.
Binnen enkele dagen vielen de groep 1 en 4, beide zonder stikstof, reeds op door een minder goede groei en gele kleur, wel
een bewijs, dat te weinig stikstof zich snel wreekte. Gedurende
het verdere verloop van de proef bleek telkens, dat stikstof een
voorname meststof voor de groei was; hoe meer stikstof, hoe beter groei.
Met kali en fosforzuur komt dit veel minder duidelijk naar
voren. Niettegenstaande dat groep 2 (geen kali) b.v. zeer sterk
kaligebrekverschijnselen vertoonde, waren de planten wat grootte en opbrengst betreft nog behoorlijk, in vergelijking met groep
4 (geen stikstof) best.
Geen fosforzuur gaf geen enkele onregelmatigheid te zien. Dit
was ook niet te verwachten, daar de gebruikte grond fosforzuur
rijk was.
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Men hoort vaak dat veel stikstof de oogst verlaat. Dit nu
bleek bij deze proef niet, zoowel de vruchten van de planten gemest met veel stikstof als die gemest met weinig stikstof waren
tegelijk rijp.
De oogst: De tomaten werden niet geplukt als ze plukrijp waren, doch in 3 keer werden de planten geheel leeg geplukt. Dit
gaf heel wat arbeidsbesparing en de proef werd er niet te minder
om, daar toch alle groepen op dezelfde manier behandeld werden.
Hier volgt nu de opbrengst van enkele groepen in kilogrammen.
Groep
1
2
3
4
22

N :P : K
0
8
8
0
8

: 0
0
: 2 •0
0 : 8
: 2
8
: 2
8

opbrengst.
0,925 K.G.
12.61
13,97
„
1,28
15,70

Uit het bovenstaande blijkt, dat geen stikstof, doch het volle
kwantum fosforzuur en het volle kwantum kali nauwelijks iets
beter is dan onbemest.
Vergeleken met groep 22 heeft zoowel een verhooging van de
kali als van het fosforzuur een kleine oogstvermeerdering tengevolge.
Een jVermeerdering van de stikstof van 0 tot 8 geeft ± 14,50
K.G. opbrengstverhooging.
Uit het bovenstaande blijkt overduidelijk dat stikstof grooten
invloed heeft op de opbrengst, fosforzuur en kali in mindere mate; tenminste op de kwantiteit, hoogstwaarschijnlijk is dit met
de kwaliteit wel eenigszins anders gesteld.
Wel bleek bij deze proef, dat de z.g. W e t van 't minimum niet
geheel juist is.
W e zagen b.v. bij een verhooging van de stikstof een verhooging van de oogst; dus zou men volgens de wet van 't minimum
concludeeren : De stikstof was in 't minimum aanwezig. Doch bij
eenzelfde hoeveelheid stikstof had een verhooging van de fosforzuurgift, zoowel als van de kaligift een verhooging van de oogst
tengevolge.
Dit is geheel in overeenstemming met de leer van Mitscherlich, die zegt, dat elke groeifactor de oogst kan vergrooten, die
nog niet optimaal aanwezig is, ook al zijn andere meer in 't minimum.
Voor het eerst is bij deze proef geprobeerd om de kwaliteit in
cijfers vast te leggen.
Bepaald werd het gehalte aan suiker en zuur van vijf zoo gelijk mogelijk rijpe tomaten. Deze ééne bepaling is veel te weinig om direct eeni conclusie op te kunnen baseeren; toch is het
wel aardig om hier de uitkomsten te herhalen :
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Stikstof: Bij stijgende stikstof met veel kali blijft het suikergehalte practisch ongewijzigd, doch het zuurgehalte neemt sterk af,
de tomaat zal zoeter smaken. Meer stikstof naast weinig kali doet
noch suiker, noch zuurgehalte wijzigen, hun verhouding blijft
dus ook gelijk en eveneens de smaak.
Fosforzuur: Naast veel stikstof en veel kali geeft een hoogere
fosforzuurgift belangrijk meer suiker en minder zuur, dus veel
zoeter smaak.
Kali: Stijgende kali naast veel stikstof geeft meer suiker bij
practisch gelijke hoeveelheid zuur, dus iets zoeter.
Bij weinig stikstof blijft 't gehalte aan suiker gelijk en stijgt
't zuur, dus wordt de vrucht zuurder.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de kwaliteit en smaak sterk
wisselt met diverse bemestingen. Vooral fosforzuur schijnt op de
smaak van grooten invloed te zijn.
Ook werd de droge stof nog van enkele vruchten bepaald. W e
vonden dat de vruchten, gemest met kali het hoogste percentage
droge stof te zien gaven, dus het stevigst 'waren.
Uit het bovenstaande blijkt, dat we, willen we een goede tomaat kweeken, noch stikstof, noch fosforzuur, noch kali hierbij
te missen is.
In welke verhouding deze drie meststoffen toegediend moeten
worden om een maximale opbrengst en een beste kwaliteit te verkrijgen, zullen we in 1935 moeten voortzetten, in dit jaar leverde 8-2-8 de hoogste opbrengst.
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CHILISALPETERPROEF OP TOMATEN.
Reeds in 1933 werd eenzelfde soort proef genomen. De resultaten hiervan zijn vermeld in het vorige jaarverslag. De toen gebruikte hoeveelheden stikstof waren aan den lagen kant, daarom
werd deze proef dit jaar op dezelfde manier voortgezet, maar met
grootere hoeveelheden chilisalpeter.
In 1933 was de grootste toegediende hoeveelheid 16 gram chilisalpeter per pot, dit jaar 50 gram. De groepen 1 tot en met 13
ontvingen ieder 1,1 gram fosforzuur en 4,1 gram kali per pot, terwijl groep 1 geen chilisalpeter werd toegediend, groep 2. 5
gram chili, groep 3. tien gram chili, groep 4. veertien gram chili,
iedere volgende groep 4 gram chilisalpeter meer tot groep 13 met
vijftig gram chilisalpeter.
Groep 15 en groep 20 ontvingen dezelfde bemesting als groep
6, doch met resp. de dubbele en drievoudige hoeveelheid kali.
Zoo groep 15 en groep 21 met resp. de dubbele hoeveelheden
fosforzuur en kali en de driedubbele hoeveelheden fosforzuur
en kali. Op dezelfde manier correspondeeren de groepen 16 en
22, 17 en 23 met groep 9 en de groepen 18 en 24, 19 en 25 met
groep 12.
De grond die bij deze proef gebruikt werd had tot analyse:
3 % humus, 0,47% CaCo3, 7,17 p H . 4 i / 3 fosforzuur-getal, 27
kali-getal, 67 P.citr., 0,088 droogrest, 3,01 keukenzout-gehalte.
De opzet van de proef was overigens precies zoo als verleden
jaar: er werd gegoten met leidingwater, een groot gedeelte van
de mest werd gebruikt als bijbemesting, de rest als voor-bemesting.
Ook nu werd weer dezelfde lijn als verleden jaar gevonden:
hoe meer stikstof, hoe beter groei en des te meer opbrengst.
Doch verleden jaar gaven de groepen gemest met de hoogste
hoeveelheden stikstof, die toen toegediend werden, vergeleken
met de voorgaande nog flinke oogstvermeerderingen te zien; dit
was nu niet het geval.
Het schijnt, dat we bij deze proef werkelijk het maximum van
een stikstofgift voor tomaten bereikt hebben.
De opbrengst van de eerste dertien groepen was:

Groep
1
2
3
4
5

kg1.21
3.65
6.03
7.06
9.75

stuks A-f-B
5
37
58
67
81
31

Groep
5
7
8
9
10
11
12
13

kg.
9.84
10.20
12.65
13.91
14.88
14.28
14.78
14.58

stuksA4-B
90
86
125
127
127
121
133
123

Uit bovenstaand tabelletje blijkt, dat een regelmatige toename
tot en met groep 10 (38 gram chili-salpeter, bevattende ongeveer
5.8 gram stikstof') te bespeuren valt. Na groep 10 zijn de opbrengsten onregelmatig, dan eens iets lager, later weer wat hooger; een bepaalde lijn zit hier niet meer in.
Het schijnt dus dat we bij groep 10 een maximum stikstof-gift
onder deze omstandigheden bereikt hebben. 38 gram chilisalpeter
op ongeveer 10 kg. grond komt dan ook overeen met ongeveer
16 kg. per RR.
Dit is echter niet zonder meer om te rekenen. Een plant in de
volle grond zal toch een veel grooter wortelstelsel maken, waardoor zij met meer grond en dientengevolge met meer stikstof
in aanraking komt, dus meer stikstof op kan nemen.
Omgekeerd kan men ook niet de hoeveelheden op volle grond
omrekenen door b.v. aan te nemen, dat er per RR. 44 tomatenplanten staan en dus b.v. 44x38 gram te nemen, daar toch bij de
vollegrond-cultuur veel meer grond van onder het bereik van de
plant blijft dan bij de potcultuur; dan het verlies door uitspoeling
nog.
Men zal dus het product 44x38 met een factor moeten vermenigvuldigen om de werkelijke hoeveelheid te krijgen.
Uit bovenstaande tabel blijkt echter weer overduidelijk, de groote invloed die stikstof heeft op de opbrengst.
Bij groepen met de dubbele en driedubbele hoeveelheid kali
en fosforzuur was weinig lijn in de opbrengsten te bespeuren.
In het algemeen was er wel een verhooging, doch slechts heel
weinig.
Conclusie: Bij deze proef verkrijgen we een maximum-opbrengst van ongeveer 6 pond per plant, de plant getopt op vier
trossen. De totale stikstofgift was bij deze groep 38 gram chilisalpeter per pot. Dit bewijst wel, dat een chilisalpetergift bij tomaten een uitstekend succes kan hebben.
Vooral op gronden met een pH lager dan 7 kunnen we chilisalpeter als bijbemesting aanbevelen. Op alcalische gronden zal
chilisalpeter minder te prefereeren zijn, daar ook bij deze proef
weer bleek, dat chilisalpeter een sterk physiologisch alcalisch reageerende meststof is.
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ORGAMIN ALS MESTSTOF OP TOMATEN,
vergeleken met 12-10-18, Chilisalpeter en Bloedmeel.
Op verzoek werd een proef genomen met Orgamin (een organische stof) op tomaten.
De geheele proef bestond uit 7 groepen, ieder bestaande uit 5
groote nulpotten op schaal.
De grond die gebruikt werd, was dezelfde grond als bij de
nndere bemestingsproeven.
We onderscheidden bij deze proef 2 gedeelten.
Gedeelte A. De hoeveelheden meststoffen zoo gekozen, dat de
voedingswaarde gelijk was:

S O O R T MESTSTOFFEN

Totaal
aantal
S rammen
mest

A 1 35 gr. 12-10-18
35
A 2 27 gr. chilisalp.
63
23 gr. superfosf.
13 gr. zw. kali
A 3 32.5 gr. bloedmeel
66.3
20.8 gr. superfosf.
13 gr. zw. kali
70
A 4 42 gr. Orgamin
15 gr. superfosf.
13 gr. zw. kali
Gedeelte B. Kosten gelijk.
B 1 35 gr. 12-10-18
35
B 2 20 gr. chilisalp.
45
15 gr. superfosf.
10 gr. zw. kali
B 3 15 gr. bloedmeel
30.6
9-6 gr. superfosf.
6 gr. zw. kali
B 4 17 gr. Orgamin
28.2
6 gr. superfosf.
5.2 gr. zw. kali

Vooraf

Kosten
in
Cent

Totaal
Stuks
opbrengst A en B
in K.G.

20
30

1,5
2 ruim

5,4
5.6

42
43

49.4

3 ruim

5.5

46

56

3.75

5.8

44

20
30

1.5
1.5

5.4
4.45

42
34

30.6

1.5

3.70

29

28.2

1.5

3.60
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Bij onze berekening is aangenomen dat:
bloedmeel bevatte 13% stikstof en 1,5% fosforzuur,
Orgamin bevatte 11% stigstof en 6% fosforzuur.
3*

Uit bovenstaande tabrel blijkt, dat de opbrensten van de eerste
4 groepen weinig uit elkaar loopen. De verschillen die hier optreden, kunnen werkelijk wel toevallige verschillen zijn.
Ook het aantal A en B-tomaten verschilt weinig.
De kosten van de bemesting loopen hier echter sterk uiteen.
Het goedkoopste is hier de 12-10-18, daarna nitraatstikstof,
daarna bloedmeel ( ± 2x zoo duur als 12-10-18) en daarna Orgamin ( ± 2 l / 2 x zoo duur als 12-10-18).
Bij de B-reeks zijn de kosten gelijk gehouden, doch hier loopen
de opbrengsten sterk uiteen. Groep B 1 (gemest met 12-10-18)
was het best, daarop volgde met bijna 1 8 % minder opbrengst de
groep gemest met nitraatstikstof.
Bloedmeel en Orgamin brachten practisch evenveel op en gaven een mindere opbrengst vergeleken met 12-10-18 van ruim
32%.
Dus niettegenstaande de gebruikte grond slechts een humusgehalte had van 3 % was toch de opbrengst van de groep gemest
met 12-10-18 verreweg de beste.
Voor onze grovere cultures zal deze meststof dan ook wel te
duur zijn, doch voor fijnere, waar men de stikstof in organische
vorm wil geven en het minder op de onkosten aankomt, zal deze
wel eenige toepassing vinden. Orgamin is te vergelijken met
bloedmeel.
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Bestrijdingsmiddelen.
GRONDONTSMETTING.
a. Met formaline en no. 28.
Dit jaar werden enkele voorloopige proefjes genomen met een
mengsel van formaline en no. 28.
Grond van kweekers die zeer sterk besmet was door fusarium
(schimmelpoot) werd op de volgende manier ontsmet:
Groep 1 werd niet ontsmet.
Groep 2 ontsmet met 8cc no. 28-J-24 cc Formaline per 20 kg.
grond.
Groep 3 ontsmet met 24 cc no. 28-J-8 cc Formaline.
Bij alle groepen werd 2 liter leidingwater gebruikt.
Dezelfde ontsmetting vond plaats op grond die aangetast was
door Sclerotinia, Verticillium en de zg. „knol".
De ontsmetting had plaats op 21 April.
30 Juni werden in de groepen besmet met fusarium en Sclerotinia komkommerplanten gepoot; in de groep besmet met verticillium komkommers en tomaten en in de ,,knol"-grond enkel
tomaten.
De groei was in de ontsmette grond beter dan in de niet ontsmette grond.
De resultaten van de ontsmetting waren echter maar sober:
De drie groepen besmet met fusarium waren alle aangetast
door fusarium, dus ook de ontsmette perceelen. Van de drie andere was de controle zoowel als de ontsmette perceelen gezond,
waardoor het natuurlijk onmogelijk was een conclusie te trekken.
b. „Knol"aaltjes in tomaten en komkommers.
Zooals in het vorig jaarverslag werd medegedeeld, is in 't jaar
1933 een uitvoerige proef met diverse bestrijdingsmiddelen tegen
het wortelaaltje genomen. Deze proef werd genomen in bakken.
Tenslotte bleken slechts 4 bestrijdingsmiddelen wat voor de practijk te beloven. Met één dezer middelen, no. 28, werd, zooals in
het vorig jaarverslag reeds vermeld is, op 23 Sept. 1933 een klein
warenhuis ontsmet.
18 November, dus ongeveer 8 weken na het ontsmetten, werd
sla gepoot.
25 November, dus acht dagen daarna, negen weken na het ontsmetten, moesten er nog 1000 plantjes worden ingeboet wegens
het wegvallen door verbranding.
Na 2 December, dus 10 weken na het ontsmetten, viel er geen
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enkel plantje meer weg; de sla groeide best en werd begin Maart
weggesneden.
18 Maart werd het warenhuis voor ruim de helft (ruim 18
RR) met tomaten bepoot, soort Potentata. De tomaten groeiden
direct best.
4 Juni werd met de oogst begonnen en 10 Augustus werden
de laatste geplukt.
In totaal was er toen geoogst: 2825,5 kg. of bijna 157 kg. per
RR. of ruim 26 pond per raam. Dit was voor een oud warenhuis
heel goed. Ook waren de vruchten niet fijn.
Van de 2825,5 kg. waren:
896 kg. of bijna 32% A-tomaten.
1518 kg. of bijna 54% B-tomaten.
150 kg. of bijna 2 % C-tomaten.
362 kg. of ruim 12% Bonken.
Er werden dus 86% A en B-tomaten geplukt, wat wel zeer
£oed te noemen is. In dit warenhuis heeft no. 28 dan ook uitstekend voldaan.
In het vorig jaarverslag werd reeds vermeld, dat in warenhuis
III een ontsmettingsproef genomen werd met vijf verschillende
ontsmettingsmiddelen, die bij onze proef in 1933-34 het beste
figuur gemaakt hadden.
Daar bij onze vorige proeven de verschillende ontsmettingsmiddelen genummerd werden, zullen wij bij onze volgende proeven dezelfde nummeringen handhaven.
Het warenhuis, dat 1000 ramen groot is, werd in 22 gelijke
perceelen verdeeld ; de vier rand-perceelen werden niet bij de
proef betrokken, zoodat er tenslotte 20 perceelen overbleven. Elk
perceel had ongeveer een oppervlakte van 48 ramen.
Op 10 October 1933 werden 4 perceelen ontsmet met no. 28,
8 kg. per vierk. RR.: 3 perceelen met no. 6, 12 kg. per roe; 3
perceelen met no. 5, 16 kg. per RR. en 3 perceelen met no. 3, 20
kg. per RR. Een perceel werd in 4 gelijke deelen verdeeld :
deel 1 werd ontsmet met no. 28, 4 kg. per roe,
deel 2 werd ontsmet met no. 28, 8 kg. per roe,
deel 3 werd ontsmet met no. 28, 12 kg. per roe,
deel 4 werd ontsmet met no. 28, 16 kg. per roe.
D e ontsmetting van dit perceel vond plaats op 6 November.
Twee perceelen werden niet ontsmet, deze waren controle-perceelen, terwijl 2 perceelen na de sla ontsmet zouden worden met
no. 15, doch bij de sla als controle-perceelen beschouwd konden
worden.
Bij de ontsmetting werd steeds de volgende methode gevolgd:
Eerst werd de grond een centimeter of 10 losgemaakt, waarna
de grond zoo gelijk mogelijk geharkt werd. Daarna werd het onverdunde ontsmettingsmiddel over de grond gegoten (er werd ook
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zorg gedragen, dat op dat moment de grond in cultuurtoestani
was, dus niet te droog en niet te nat). Was dit gebeurd, dan liet
men het op den grond regenen, door met de broes op de slang
de grond te besproeien ; er werden dus geen groote massa's water
tegelijk op den grond gebracht om te voorkomen, dat ex gaten
en plassen ontstonden.
Dit werd een dag of vier herhaald, totdat er ongeveer 400 L.
water per RR. gebruikt was.
Door op bovenstaande manier te werk te gaan, werd het volgende bereikt :
Het ontsmettingsmiddel, dat er in onverdunde toestand op gebracht was, werd door het water als het ware in den grond gedreven, waardoor ieder gronddeeltje met de onverdunde stof in
aanraking komt.
Spuit men te weinig water, dan wordt de stof niet ver genoeg
naar omlaag gedrukt; spuit men te veel water in een korten tijd,
dan zal de duur van aanraking te kort zijn.
Op 17 November werd het geheele veld bemest met 2 kg.
thomasslak per RR. (behalve de twee perceelen ,die na de sla ontsmet zouden worden met no. 15), waarna alles een half steekje
omgewerkt werd.
2 December werd gemest met 2 kg. 12-10-18 per roe. (behalve
ook op 2 bovengenoemde perceelen).
Op 4, 5 en 6 Januari werd sla gepoot.
Eenige dagen daarna waren de plantjes op de perceelen ontsmet met: no. 6, no. 28 en no. 5 verbrand.
Deze perceelen werden nog eens extra zwaar besproeid, waarna
enkele keeren gecultivatord.
Op 23 en 24 Januari werd voor de tweede maal gepoot. De
plantjes op de perceelen ontsmet met no. 6 en no. 28 (16 kg. per
roe) vielen weer geheel weg, zoodat 17 Febr. deze perceelen weer
opnieuw gepoot werden.
De groei op deze perceelen bleef echter slecht, zoodat toen
half April de sla geoogst werd, deze perceelen geheel als stoofsla
weggesneden werden.
De kwaliteit van de sla van de perceelen ontsmet met no. 3 (20
kg.) en no. 28 (8 kg.) was beter dan van de controle-perceelen.
17 April werden de wortels gecontroleerd.
Van de knolaantasting kon niets definitiefs gezegd worden daar
deze op de controle-perceelen ook niet veel te beduiden had.
(temperatuur te laag).
22 April werd de benoodigde kunstmest voor de tomaten toegediend (1 kg. 12-10-184-2 kg. patent kali). Op de perceelen, die
ontsmet zouden worden met no. 15 werd geen kunstmest toegediend, daar beweerd werd, dat dit schadelijk was voor de goede
werking van het ontsmettingsmiddel.
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Van beide perceelen, die ontsmet zouden worden met no. 15,
werd de helft bemest met twee wagens rotte mest per roe, de andere helft werd niet bemest.
27 April werd ieder perceel (grootte 4 RR.) ontsmet met 100
kg. no. 15, door deze in de pootgaten te gieten. 28 April werden
de pootgaten nog eens goed doorgoten met leidingwater, waarna
de tomaten gepoot werden. De groei op de perceelen ontsmet met
no. 28 was goed, op de perceelen ontsmet met no. 3 was best, op
de perceelen ontsmet met no. 5 zeer matig, no. 6 groei slecht. Op
controle perceelen en perceelen ontsmet met no. 15 was de groei
tamelijk goed. Bij warme dagen hingen de toppen van de planten
op controle perceelen en op perceelen ontsmet met no. 15 slap.
Het tabelletje op de volgende bldz. geeft de resultaten van deze
proef in tabelvorm.
Uit dit tabelletje blijkt, dat zelfs bij een verkoopprijs van
gemiddeld ƒ 0,06 per kg. de kosten van no. 28 en no. 3 ( = formaline) op deze basis berekend, nog gedekt zouden worden,
de opbrengst van de formaline-perceelen was dan ook met
213 kg. per roe buitengewoon hoog.
Dit is iets wat de opbrengst aangaat.
N u iets over knolaantasting.
Toen in 1933 de tomaten opgetrokken werden, had men alle
perceelen een cijfer voor de knolaantasting gegeven; die perceelen die het ergst waren aangetast een 10, die welke niet aangetast
waren een 0; de andere perceelen tusschenliggende cijfers.
Het bleek nu, dat de knolaantasting aan de noord-oostzijde
tamelijk sterk was, doch regelmatig afnam naar den zuidwestkant.
De perceelen lagen als volgt naast elkaar.
Zuid-Oost
Voor de goot
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a
Knolaantasting 1933 voor de ontsmetting:
8.38 7.95 7.94 7.16 7.76 7.15 5.15 4.62 0.22
Ontsmet met:
no.28 no.6 no.15 no.28* no.5 no.3 no.28 no.28 controle
Knolaantasting 1934 nâ de ontsmetting:
0
1.9
6.3
*
1.16 0.01 0.02
0
7.4
*) Dit perceel was in 4 gelijke deelen verdeeld.
deel 1. ontsmet met no. 28, 4 kg. per roe, knolaantasting 1,9
deel 2. ontsmet met no. 28, 8 kg. per roe, knolaantasting 0,5
deel 3. ontsmet met no. 28, 12 kg. per roe, knolaantasting 0,4
deel 4. ontsmet met no. 28, 16 kg. per roe, knolaantasting 0.
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Achter de goot
2b
3b
4b
Knolaantasting 1933
8.28
7.21 5.85
Ontsmet met:
controle no.28 no.6
Knolaantasting 1934
7.15
0
0.63

5b
6b
7b
8b
veór de ontsmetting:
5.82 6.45 5.14 4.14
no.3 no.15 no.5 no.3
nâ de ontsmetting:
0
7.5
0
0

9b

10b

2.74

0.36

no.6

no.5

0.6

0

Noord-West
Uit het een en ander blijkt, dat slechts twee ontsmettingsmiddelen voor de practijk wat beloofden: no. 28 en no. 3 (formaline)
Groot verschil was er ook tusschen het aantal zgn. kurkwortels
op de controle-perceelen en ontsmette perceelen.
Op de perceelen ontsmet met formaline kwamen ze niet voor,
op de perceelen ontsmet met no. 28 in veel mindere mate.
De practijkproefjes, die bij diverse tuinders met no. 28 genomen werden, waren niet onverdeeld gunstig doch verschillende
tuinders waren goed tevreden.
Bij dergelijke proeven moet men de resultaten altijd met wat
reserve aanvaarden. De eene kweeker doet het netter dan de andere. Ook waren het alle slechts kleine perceeltjes in een groot
warenhuis, zoodat het gevaar van besmetting groot was.
Over het algemeen mogen we tevreden zijn.
In 1934 werd de proef voortgezet.
W a t zijn de resultaten het tweede jaar?
a. indien er niets aan gedaan werd; b. indien in '33 een perceel
ontsmet was met no 28 en nu ontsmet werd met formaline en
omgekeerd ; c. indien een perceel ontsmet werd met minder dan
20 kg. formaline per vierk. roe enz. Hetzelfde warenhuis, dat in
1933 behandeld was, is in 't najaar van 1934 opnieuw behandeld
volgens het hieronder volgend schema:
Zuid-Oost
Voor de goot.
Ontsmetting najaar 1933.
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a
no.28 no.6 no.15 no.28 no.5
no.3 no.28 no.28 controle
8 kg.
4,8,12 en
20 kg. 8 kg. 8 kg.
16 kg.
Ontsmetting najaar 1934.
no.3 no.28 no.3
no.3 no.28 no.28
met
no.3 controle
10 kg. 6 kg.
4 kg. 8 kg. 20 kg.
8 kg. ontsmet
4 kg.
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Achter de goot.
Ontsmetting in najaar 1933:
2b
3b
4b
5b
6b
7b
8b
9b
10b
controle no.28 no.6 no.3 no.15 no.5 no.3 no.6 no.5
8 kg.
20 kg.
20 kg.
Ontsmetting in najaar 1934:
controle no.3 no.3 no.3 no.28 no.3 niet no.28 no.28
20 kg. 10 kg. 20 kg. 10kg. 15kg. ontsmet 8 kg. 6 kg.
De resultaten hiervan zullen vermeld worden in het volgend
verslag.
c. Grondontsmetting tegen koperworm.
Er werden ook nog enkele voorloopige proefjes tegen koperworm genomen.
4 Groepen nulpotten, iedere groep bestaande uit 4 potten,
waarin per pot 16 koperwormen, werden op de volgende manier
behandeld :
Groep 1. Overgoten met 2 liter 10% oplossing formaline p. pot
Groep 2.
„
„ 2 liter 5 %
„
Groep 3.
„
„ 2 liter 2 %
Groep 4.
„
„ 2 liter leidingwater.
Eenige dagen na de behandeling bleek het volgende:
Groep 1. levend 3, dood 13
Groep 2.
„ 6
„ 1 0
Groep 3.
„ 16
„
0
Groep 4.
„ 16
„
0
Dus een 10% oplossing van formaline was nog niet afdoende,
In een bus bevattende ongeveer 10 kg. grond met koperworm
werd onderin % gram calcium cyanide gestrooid. Resultaat was
dat 6 7 % van de koperworm gedood was en 3 3 % nog levend.
Een andere bus, bevattende ± 1 7 kg. grond werd behandeld met
50 liter ammoniak opgelost in 1.5 L. water: Resultaat was dat
de koperworm in de bovenste laag ± 3 3 % gedood was, doch
naar beneden toe ( ± 6 7 % ) leefden.
Dus ook hiermede werd geen afdoende resultaat bereikt.
Ook no. 28 is niet afdoende tegen koperworm.
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