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VERSLAG VAK HE LOODGLMSPROEVEF« 1952t1954»

De loodglansproeven werden op de hieronder volgende bedrijven gehoudens
W. de Bruïn, Groeneweg 28, *s-Gravenzande.
J. A. Vijverberg, Groeneweg 25, 's-Gravenzande.
M. van Staalduinen, Zuidweg 24, Naaldwijk»
F« Overkleeft, St. Jorispad 10, Naaldwijk.
F* Goeienbier, Zuidweg 39, Naaldwijk.
Algemene opmerkingen.
De proeven hebben betrekking op het spuiten met superol in een concentra
tie van 1 gram per liter water. De hoeveelheid vloeistof die per boom verspo
ten werd, verschilde naar

de

oppervlakte van de boom. Steeds

Wirden

de bla

deren, takken en stam overvloedig gespoten, zodat de vloeistof van het blad
en hout liep.
Bedri.lf van W. de Bruin.
Op dit bedrijf werd een boom Amsden in 1952 door middel van boorgaten be
handeld. Er werd toen 15 gram superol in de gaten verwerkt. Deze boom vertoon_
de vrij ernstig loodglans.
In 1953 werd op 12 Juli een proef genomen met het spuiten van superol,

W%t

op 20 Juli herhaald werd. De bespuiting bleek geen schade te geven aan het
gewas.
Daar het ras Amsden in Juli al minder groei gaat vertonen, was ik van me
ning dat de opname yarx de superol in het voorjaar beter zou zijn dan na de
oogst en werd besloten om de bespuitingen na de bloei voort te zetten.
In de winter van 1953 werden twee takken uit de boom weggenomen, die ern
stig loodglans vertoonden. Dit kon zonder bezwaar gebeuren omdat de ruimte
door de naastliggende takken kon worden volgelegd.
Na het uitlopen van de boom was de aantasting maar gering, maar naarmate
de vruchten groter werden nam de loodglans toe. Dit verschijnsel heb ik in
de practijk meer opgemerkt. Vlak voor en tijdens de pluk openbaart de ziekte
zich het hevigst.
Deze boom werd in totaal dit jaar 4 keer bespoten en wel op 18 Mei en 29
Mei. Deze bespuitingen vielen voor de pluk. Ha de pluk werd op 2 Juli en 23
Juli gespoten.
Gezien de ernstige aantasting van de boom in voorgaande jaren is er een

aanzienlijke verbetering te constateren.
De boom bracht de vrachten op de normale grootte, ondanks het feit dat er
zeer veel vruchten aan hingen*
ÈPSPSPi-stookwaronhu:is,.
In een klein stookwarenhuieje staan twee bomen, één rechts en âân links,
waarvan rechts zeer ernstig en links matig is aangetast.
Deze bomen werden 5 maal bespoten. Be eerste bespuiting werd op 3 Mei uit
gevoerd, daarna op de data als boven aangegeven»
In stookkassen is het typisch, dat als men met stoken ophoudt de loodglans
ook toeneemt. De temperatuur blijkt ook wel van invloed te zijn.
Bij de rechtse boom is de loodglans weinig afgenomen, de litikse boom is
iets verbeterd. In de afgelopen winter is bij de lihkse boom een gesteltak
verwijderd.
Ben boom van dit ras vertoonde vorig jaar ernstig loodglans.
Na het uitlopen was de aantasting eveneens ernstig, maar na het spuiten nam
de loodglans af. Er is thans een belangrijke verbetering ingetreden.
Deze boom werd 4 maal bespoten op de data als bij Amsden (koud) aangegeven.
Peiregrine.
In 1953 vertoonde de helft van de boom in vrij ernstige mate loodglans.
Er werden 4 bespuitingen uitgevoerd op de bovengenoemde data. Na de 4 bespui
tingen was bij de harttak nog wel loodglans op te merken, de rest van de boom
was practisch gezond.
In het algemeen kan worden opgemerkt, dat de tuinder tevreden is over het
spuiten en beslist wel waarde heoht aan de superol. Persoonlijk ben ik van
mening, dat bij verschillende bomen de superol goed gewerkt heeft.
Bedri.if van J. A. Vijverberg.
In 1953 werden op 9 ©» 20 Juli twee bomen Amsden bespoten met superol. De
ze bomen vertoonden toen vrij ernstig loodglans'^ hoewel boom 1 iets ernstiger
was aangetast dan boom 2»
Na het uitlopen in 1954 was vooral bij boom 2 verbetering te zien. Er werd
op 18 en 29 Mei, op 10 Juni en op 2 en 23 Juli gespoten. Drie bespuitingen
vielen voor de pluk, twee bespuitingen na de pluk.
Ook hier nam de loodglans iets toe naarmate de vruchten groter werden. Toen
de vruohten geoogst waren, nam de groei toe en het loodglansbeeld iets af.
Boom 1 vertoonde over de gehele oppervlakte een lichte aantasting, terwijl
boom 2 hier en daar de afwijkingen liet zien.

Bedrijf van M. van Staalduinen.
Op dit bedrijf werden twee middelvroege rassen "behandeld. Bit voorjaar
vertoonden beide "bomen in het hart een tak, die vrij ernstig loodglans had.
Rond deze tak was de aantasting gering.
Br werden 4 "be spui tingen voor de pluk uitgevoerd, rul» op 18 en 29 Mei en
op 10 Juni en 2 Juli»
Op 25 Juli vertoonden de "bomen een goede stand, de groei was goed en de
loodglans had zich niet verder uitgebreid. Opgemerkt dient te worden, dat de
tuinder de "bomen steeds wat extra stikstof gaf, "boven de hoeveelheid die de
andere bomen ontvingen»
Bedrijf van P. Overkleeft.
Bij bovengenoemde tuinder werden twee pruimenbomen van het ras Ontario met
superol bespoten. In beide bomen, gemerkt 3 en 6 rechts in de kas, kwam een
matige aantasting voor»
Zij werden op 29 Mei en 10 Junft voor de pluk gespoten, daarna op 4 Augustus
na de pluk. Er zijn nog geen resultaten te zien.
Bedrijf van F» Ooeienbier.
1 boom Gloire Lyonnaise en 1 boom Lady Palmerston werden voor het eerst
bespoten op 4 Augustus.
De Gloire lyonnaise vertoont rechts van de boom zeer ernstig loodglans,
de Lady Palmerston links tan de boom een einstige aantasting met in het hart
van de boom een matige verkleuring.
De bespuitingen worden voortgezet.
18 Augustus 1954*
De proefnemer,
D. de Mos
C.U.

