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groente eelt in de vollegrond in nederland

ir

de Yollegronds groenteteelt in 1964
Gedurende het afgelopen jaar werden evenals in andere takken van tuinbouw,
ook bij de vollegronds groenteteelt in het algemeen hoge opbrengsten verkregen. Bovendien konden tot laat in het seizoen nog zomergroenten worden aangevoerd, die ten dele de meer specifieke herfst- en Winterprodukten gingen overlappen, hetgeen de prijs voor bijna alle groenten onder hoge druk zette. In 1963
werd in vergelijking met 1962 een kleinere hoeveelheid vollegronds groenten
geteeld, die niettemin meer opbracht. Helaas was in 1964 het tegendeel het
geval. Daardoor was de totale omzet van deze Produkten via de veilingen in
totaal rond 24 miljoen gulden en die voor de grove vollegronds groenten zelfs
27 miljoen gulden lager dan in 1963. Een gunstige uitzondering op deze gang
van zaken vormden de uien waarvan het aanbod, mede door een sterke inkrimping van het areaal, in de afgelopen periode niet overdadig is geweest. Hierdoor werden gedurende vrijwel het gehele seizoen goede prijzen verkregen.
Dit zal er wel toe leiden dat men geneigd is, de teelt van uien in 1965 op
onverantwoorde schaal „achter de markt aan" te gaan uitbreiden.
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Het afgelopen jaar heeft wederom bewezen, dat wij het zeker niet moeten heb-
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ben van hoge opbrengsten hier, maar veeleer van minder goede oogsten elders

IN 1964

in West-Europa. Dit betekent, dat vooral de teelt van grove vollegronds groenten steunt op een zeer smalle en te riskante basis. Daarom dient een gedeeltelijke overschakeling naar de teelt van kwalitatief hoogwaardiger produkten zo
veel mogelijk te worden bevorderd.
Een aspect dat evenzeer de aandacht verdient betreft de structuur van de bedrijven, die vooral in de oudere teeltcentra veel te wensen overlaat. Vooral
externe factoren zijn hiervoor van belang, omdat die veelal mogelijkheden voor
vergroting van bedrijven en een daarmee gepaard gaande specialisatie in de
weg staan. Toch zal men zich ervan bewust moeten blijven dat evenals in allerlei andere bedrijfstakken de noodzaak toeneemt om met steeds minder mensen steeds meer te produceren. Dit betekent, dat een behoorlijk inkomen kan
toevallen aan een geringer aantal zelfstandigen die, in verband met de steeds
hoger wordende investeringen, behalve goede telers, bovenal uitstekende ondernemers moeten zijn.
Voor de extensieve groenteteelt ten behoeve van de industrie kan worden
voorzien, dat na de uitbreiding daarvan gedurende de laatste jaren het areaal
in 1965 zal teruglopen, omdat de conservenbedrijven thans grote voorraden hebben waar onvoldoende afzetmogelijkheden voor zijn. Dit zou van voorbijgaande
aard zijn, ware het niet dat vooral een vergroting van de export van groenteconserven blijkt tegen te vallen en bovendien de belangstelling voor de groenteteelt bij akkerbouwers is afgenomen door de hogere prijzen van een aantal
belangrijke akkerbouwgewassen. Onder deze omstandigheden zijn groenten
voor die telers alleen nog aantrekkelijk indien men daarvan een voor- en nateelt heeft óf drie teelten per jaar, zoals voor spinazie technisch mogelijk blijkt
te zijn.
Bij het voor de industrie belangrijke gewas stamslaboon kwam in 1964 door de
vrij warme zomer zwarte-vaatziekte voor. Deze veroorzaakt veel extra kosten
bij de verwerking. Dit houdt een waarschuwing in om voorzichtig te zijn bij
het meer naar het zuiden verleggen van de teelt van stamslabonen.
Van het in 1964 verrichte onderzoek worden in dit verslag de meeste resultaten
vermeld. Deze hebben onder meer betrekking op het teelt- en rassenonderzoek.
Om de afzetmogelijkheden goed te benutten wordt daarbij zoveel mogelijk aandacht besteed aan de kwaliteit, oogstspreiding en verruiming van het assortiment.
De kwaliteit neemt in betekenis toe, naarmate de consument zich bij stijgende
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welvaart steeds meer „kwaliteitsbewust" wordt, zowel bij verbruik van verse

als geconserveerde groenten. Daarom is het van grote betekenis dat in het afgelopen jaar de beleidscommissie voor het rassenonderzoek werd opgericht,
waarin voor groenten en fruit alle sectoren van de teelt, veredeling, verwerking
en afzet zijn vertegenwoordigd.
De oogstspreiding kan ertoe bijdragen om het inkomensrisico te verminderen
en de arbeidsverdeling te vergroten. Dit laatste zou gezien de in 1964 opgedane ervaringen, ook bij de teelt van asperges zeer welkom zijn. Een oriënterende proef met forceren van dit gewas heeft daarvoor hoopvolle perspectieven
gegeven.
Ook is wederom gebleken dat door bijzondere aandacht te schenken aan het
opkweken van plantgoed, de tijd van oogsten aanzienlijk kan worden vervroegd
dan wel de opbrengst kan worden verhoogd (andijvie, boon, kroot, prei en suikermais). Behalve door regeling van de temperatuur, belichting en misschien
ook door toediening, van koolzuurbemesting, zijn hiervoor tevens interessante
mogelijkheden geopend door gebruik te maken van plasticzakken bij het opkweken. Bij stamslabonen kon hierdoor de oogst zelfs 2 à 3 weken worden vervroegd. Ook voor bodembedekking schijnen er wel mogelijkheden voor aanwending van plasticfolie in de vollegronds groenteteelt te zijn. Zowel bij asperge als
augurk werd daardoor de opbrengst aanzienlijk verhoogd. Het is noodzakelijk
dat dergelijke voorbeelden van groeibeheersing, zowel bij het opkweken van de
planten als tijdens de teelt in de vollegrond, physiologisch nader worden onderzocht en daardoor misschien nog verder kunnen worden ontwikkeld. Bovendien
zal de rentabiliteit van deze teelttechnisch bezien nieuwe mogelijkheden over
een aantal jaren moeten worden beoordeeld, om na te gaan in hoeverre deze
voor de praktijk bruikbaar zijn.
Ter verruiming van het assortiment worden er de laatste jaren proeven genomen
met in Nederland minder bekende gewassen (bindsla, bleekselderij en suikermais), alsook met teelten die in omvang sterk zijn teruggelopen maar door veranderingen zowel bij de teelt als de afzet, weer opnieuw enige aandacht verdienen (winterspinazie). Ook neemt de belangstelling voor exclusieve Produkten
toe. Teelttechnisch is van de nieuwe gewassen suikermais aantrekkelijk, omdat
dit gewas zich eventueel tevens kan lenen voor beschuttingsdoeleinden, bijvoorbeeld voor de primeurteelt van stamslabonen.
In velband met de arbeidsschaarste in de land- en tuinbouw is, behalve het
reeds jaren lopende onderzoek met chemische onkruidbestrijding, ook de mechanisatie en arbeidsrationalisatie van betekenis. Als een belangrijk aspect van
mechanisatie heeft de precisiezaai ook in de vollegronds groenteteelt haar in-
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trede gedaan. Hierdoor is het mogelijk gebleken bij het uitdunnen van witlof
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een arbeidsbesparing te bereiken van 30 tot 50%. De arbeidsrationalisatie is
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nauw verbonden met verbetering van de bedrijfsstructuur. Behalve onderzoek
per gewas waarmee werd begonnen voor witlof en asperge, zal hierbij ook
moeten worden nagegaan in hoeverre verbeteringen mogelijk zijn door samenwerking van telers of door inschakeling van loonwerkbedrijven, zowel bij de
teelt als bij het oogsten, schonen en sorteren van de produkten.
Bij de bestrijding van ziekten en plagen is het opmerkelijk, dat de resistentie
van vliegen tegen gechloreerde koolwaterstoffen zich in 1964, zowel naar omvang als naar soort van vliegen, aanzienlijk heeft uitgebreid. In dit verband
wordt bij het Proefstation veel aandacht besteed aan de bestrijding van de
wortelvlieg. Voor het onderzoek dat betrekking heeft op de bestrijding van voor
de vollegronds groenteteelt schadelijke vliegen en de resistentie daarvan, kon in
het afgelopen jaar een algehele coördinatie worden gerealiseerd tussen de instellingen die daarvoor een bijdrage kunnen leveren.
Evenals in voorgaande jaren werd de veredeling van vroege aardappel, asperge
en ui voortgezet. Van de bonenveredeling werden alle kweekprodukten van het
PGV aan belangstellende zaadfirma's beschikbaar gesteld. Dit geldt ook voor
de laatste populaties van minder randgevoelige wittekool. Hiermee werd bij het
Proefstation de veredeling van bonen en kool afgesloten.
In 1964 werden door de in het algemeen teleurstellende resultaten de zwakke
plekken van de vollegronds groenteteelt in Nederland nogmaals op pijnlijke
wijze onderstreept. Behalve mogelijke verbeteringen aan de teeltzijde wordt, mede
onder invloed van de EEG, de afzet van relatief steeds meer betekenis. Marktonderzoek behoort echter niet tot het werkterrein van het Proefstation. Daarom
zijn we zeer gelukkig dat de hiervoor noodzakelijke contacten met het Centraal
Bureau van de Tuinbouwveilingen in 1964 konden worden versterkt en diverse
plannen verder werden uitgewerkt. Hierbij wordt behalve aan de kwaliteit in
algemene zin, ook bijzondere aandacht besteed aan de presentatie van de
produkten.
Tenslotte wil ik gaarne allen, die op enigerlei wijze bij de uitvoering van het
onderzoek ten behoeve van de vollegronds groenteteelt hun medewerking hebben verleend, van harte dank zeggen.
Alkmaar, maart 1965

Ir. J. VAN KAMPEN, directeur
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het proefstation

De Stichting Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond in Nederland
is gevestigd te Alkmaar, Hoeverweg 6 en is telefonisch te bereiken onder
nummer 02200-16541 (2 lijnen). Het gebouw met proeftuin bevindt zich ongeveer 800 meter buiten de stad in de richting Egmond. Vanaf het NS-station
Alkmaar is het Proefstation gemakkelijk te bereiken per NACO-bus (lijn Z).
Vijftien minuten over ieder vol uur vertrekt een bus vanaf het station. Bij
het Proefstation is een bushalte.
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De Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO te Den Haag heeft

BESTUURS-

het recht de bestuursvergaderingen door een afgevaardigde te laten bijwonen.

VERGADERINGEN

Het bestuur van de Stichting vergaderde in 1964 viermaal; het dagelijks bestuur kwam eveneens viermaal bijeen.

in 1964vonden de volgende mutaties en bevorderingen plaats:
Per 1 januari 1964 werd de adjunct-directeur Ir. H. Jonge Poerink bevorderd
tot hoofd-ingenieur. Door overplaatsing van Ir. P. Knoppien per 1 februari naar
de Provinciale Directie voor de Rijkslandbouwvoorlichting in Noord-Holland
ontstond een vacature bij de afdeling Bodemkunde. Hierin werd per 1 januari
1965 voorzien door detachering van Ir. J. H. Pieters (Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen) bij het Proefstation.
Wegens vertrek van mej. J. Staal werd per 16 maart als analiste aangesteld
mej. J. S. van der Werf. De assistent J. G. C. Bethe werd per 1 augustus 1964
bevorderd tot assistent A. In verband met vertrek van twee administratieve
krachten werd in april aangesteld mej. A. M. Stoop als steno-typiste en in
september mej. G. J. Langeberg als telefoniste-typiste. Wegens huwelijk van
mej. A. J. Keuris trad per 1 september mej. A. de Langen bij de huishoudelijke
afdeling in dienst. In het verslagjaar vertrokken van het tuinpersoneel de heren
J. de Reus en F. de Boer. In juli en september werden hiervoor in de plaats
aangesteld de heren J. C. M. van der Pal en Jac. Zijp. Ter uitbreiding van het
tuinpersoneel trad per 30 november de heer H. J. de Groot in dienst. Gedurende
de zomermaanden zijn als los-arbeider in dienst geweest de heren J. Dijkstra en
J. Koopman.

PERSONEEL

PERSONEELSBEZETTING
PER
31 DECEMBER
1964

directeur

Ir. J. VAN KAMPEN

adjunct-directeur

Ir. H. JONGE POERINK

onderzoekers

Drs. J. M. M. VAN BAKEL, mycologie en
virologie, gedetacheerd door het ipo.
Ir. A. A. FRANKEN, asperge-onderzoek,
door het proefstation gedetacheerd
bij de proeftuin „noord-limburg" te venlo.
Ir. H. JONGE POERINK, witlofonderzoek
en mechanisatie.
Ir. C. KAAI, nematologie,
gedetacheerd door het ipo.
Ir. J. H. PIETERS, bodemkunde,
gedetacheerd door het ib (per 1-1-1965).
Ir. G. G. M. VAN DER VALK, cultuurtechniek
en waterhuishouding, gedetacheerd door het icw.
Ir. W. A. WIEBOSCH, fysiologisch onderzoek,
gedetacheerd door het ministerie
van landbouw en visserij.
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gastmedewerker

J. G. VERLAAT, chemische onkruidbestrijding.

J. B. ROOZENDAAL, administrateur.
Mej. G. J. LANGEBERG, telefoniste-typiste.
Mej. H. G. LE1KER, administratieve kracht.
Mej. A. M. STOOP, steno-typiste.
J. P. KOOMEN, hoofdassistent A,
gedetacheerd door het ministerie van
landbouw en visserij.
J. VLUG, assistent.
CHR. TH. G. BACKUS, assistent A.
J. G. C. BETHE, assistent A,
gedetacheerd door het ministerie van
landbouw en visserij.
J. BETZEMA, hoofdassistent A,
gedetacheerd door het ministerie van
landbouw en visserij.
Mej. G. BREEBAART, assistente.
Tj. BUISHAND, hoofdassistent A,
gedetacheerd door het ministerie van
landbouw en visserij.
J. C. COMMANDEUR, assistent.
J. PH. VAN DRIEST,
technisch ambtenaar 1e klas.
Mej. J. KERSTENS, adjunct-laborante.
J. DE KRAKER, assistent A.
P. NICOLAI, assistent A.
A. A. OVERTOOM, assistent.
C. P. PRONK, assistent.
C. SCHAAP, assistent A.
J. A. SCHONEVELD, technisch ambtenaar.
N. J. SNOEK, assistent.
N. J. A. VRIEND, assistent.
Mej. J. S. VAN DER WERF, analiste.

administratie

technische
administratie

technisch personeel

A. TOLMAN, tuinchef.
TH. G. BAKKER, adj. tuinchef.
H. J. DE GROOT.
J. JONKERS.
D. LOUWEN.
J. C. M. VAN DER PAL.
JAC. ZIJP.

tuinpersoneel

J. DE KLEIN.

amanuensis-concierge

Mej. A. DE LANGEN.
Mevr. A. VISSER-DE JONG.

huishoudelijkpersoneel
11

BEZOEKERS

Van de bezoekers, die in het verslagjaar het Proefstation bezochten, tekenden
251 het gastenboek. Hiervan kwamen er 212 uit Nederland en 39 uit het buitenland. De buitenlandse bezoekers kwamen uit Ierland (12), Duitsland (5),
Engeland (4), Finland (4), België (3), Argentinië (2), Denemarken (2), Israël (2),
Zweden (1), Frankrijk (1), Noorwegen (1), Soedan (1) en de USA (1).

BUITENLANDSE

Door personeelsleden van het Proefstation werden in chronologische volgorde

REIZEN

onderstaande dienst- en studiereizen gemaakt.
Op uitnodiging van de Saatgut Erzeuger Gemeinschaft en de Landwirtschaftskammer in Sleeswijk-Holstein hield de heer Tj. Buishand op 28 februari te
Entin (Duitsland) een inleiding over de kwaliteitseisen van groenten voor de
verwerkende industrie.
Van 16 tot en met 18 februari brachten Ir. H. Jonge Poerink, de heer H. H. C.
van der Velden (IBVT) en 2 witloftelers uit H. I. Ambacht een bezoek aan
Noord-Frankrijk, waar in de omgeving van Lille en Béthune bedrijven met een
witlofwasmachine werden bezocht. Hierdoor is het mogelijk van advies te dienen bij de aanschaf van een witlofwasmachine in Nederland.
De heer J. Betzema maakte op 26 maart een reis naar België, voor het doen
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van waarnemingen aan bloemkool in de omgeving, van Mechelen.

Op 4 en 5 mei bezocht Ir. C. Kaai het XVIe Symposium voor Fytofarmacie en
Fytiatrie te Gent, waar hij een inleiding hield over de bestrijding van stengel-

BUITENLANDSE
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aaltjes in plantuien met 0,0-diethyl 0-2 pyrazinylfosforothioaat.

Op 27 en 28 mei was de heer Tj. Buishand in de Belgische plaatsen Geel,
Wetteren en Anderlecht voor het doen van waarnemingen aan gezamenlijke proeven met andijvie en spinazie.

Voor het geven van teelttechnische adviezen nam de heer J. Betzema van
26 mei tot en met 3 juni deel aan een studiereis naar West-Duitsland, die werd
gemaakt door Drs. S. Kostelijk, Ir. F. Moltzer en de heer G. F. van 't Sant
van het ITT te Wageningen, voor het gebruik van de vierwielige trekker in de
groenteteelt.

Voor waarnemingen aan Beneluxproeven met augurken, bleekselderij, spruitkool,
sla, prei, bloemkool en wortel bevond de heer J. P. Koomen zich van 30 juni
tot en met 2 juli te Geel, Anderlecht, Wetteren, St. Kathelijne Waver, Merchtem
en Vilvoorde.

Ir. A. A. Franken reisde met de heer Thielen, voorzitter van de asperge-adviescommissie, van 13 tot en met 17 juli naar Milly-la-Fôret (Frankrijk) voor een bezoek aan selectie- en kweekbedrijven van Marc Darbonne.
Van 14 tot en met 16 juli bezocht de heer Tj. Buishand met Ir. E. Drijfhout van
het IVT enkele proefvelden met bonen te Geel, Wezembeek, Gembloux, Mechelen, Vilvoorde, Roeselare en Tielt.
Van 4 tot en met 6 augustus was de heer J. Betzema in de Belgische plaatsen
Geel, Anderlecht, Wetteren, St. Kathelijne Waver, Merchtem en Vilvoorde voor
het doen van waarnemingen aan gezamenlijke proeven met augurken, bleekselderij, spruitkool, sla, prei, bloemkool en wortel.
De heer J. P. Koomen bezocht België voor het doen van waarnemingen aan
proeven met augurken, bleekselderij en knolselderij van 18 tot en met 20
augustus.
Ter bestudering van teeltmethoden van verschillende groentegewassen, het gebruik van de vierwielige trekker en de mechanisatie in de tuinbouw in het alge-
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meen maakten Ir. H. Jonge Poerink en J. P. Koomen, vergezeld van Ir. G. H.
Germing van het ITT van 29 augustus tot en met 5 september een studiereis
naar Frankrijk. Bezocht werden de teeltgebieden rond Angers, Saumur, Tours,
Orléans en Versailles.

Op 17 en 18 september brachten Ir. A. A. Franken en de heer Chr. Th. G.
Backus een bezoek aan België. Ter verkrijging van een indruk van de aspergeteelt werden bezocht de proeftuin te Hoogstraten en enkele bedrijven rond
Mechelen.

De reis, die de heren J. Betzema en J. P. Koomen van 28 tot en met 29 september naar de Belgische plaatsen Wetteren, Geel, Anderlecht, Merchtem e.a.
ondernamen, had tot doel gegevens te verzamelen over en waarnemingen te
verrichten aan proefvelden met bloemkool, spruitkool, knol- en bleekselderij.

Ten behoeve van waarnemingen betreffende het optreden van en de schade
veroorzaakt door de witlofmineervlieg, bezochten de heer J. G. C. Bethe en
Drs. L E. van 't Sant (IPO) van 21 tot en met 23 oktober een aantal witlofbedrijven in de omgeving van Brussel, Leuven, Mechelen en Geel. In Gembloux
werd van gedachten gewisseld met Prof. W. E. van de Bruel, Ir. J. Lounsky
en Ir. L. Brys.

Op 12 november bezochten Ir. H. Jonge Poerink, de heer J. A. Schoneveld
en Drs. G. Hogewoning van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in
Nederland een witlofbedrijf in de omgeving van Leuven, waar een witlofwas- en
schoonmaakmachine van een Franse firma werd bezichtigd in verband met de
aanschaf van een dergelijke machine door het Centraal Bureau.

SUBSIDIËRENDE

Het Proefstation heeft in 1964 van de volgende instanties subsidies ontvangen:

INSTANTIES

Ministerie van Landbouw en Visserij, afdeling Tuinbouw - Centraal Bureau van
de Tuinbouwveilingen in Nederland - Provincie Noord-Holland - Landbouwschap Provincie Zuid-Holland - Gemeente Alkmaar - Provinciale Commissie uit de Veilingen in Noord-Holland - De Verenigde Zuurkoolfabrikanten in Nederland.
Ten behoeve van asperge-onderzoek, onderzoek naar rand in kool en onderzoek naar vallers en kanker in kool werden via de veilingen extra bijdragen
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ontvangen van de telers.

Volgens artikel 1 van het huishoudelijk reglement zijn begunstigers van het

BEGUNSTIGERS

Proefstation natuurlijke personen, die jaarlijks een bedrag van tenminste f 10,—
en rechtspersonen, die jaarlijks een bedrag van tenminste f 25,— als donatie aan
de Stichting betalen. De begunstigers ontvangen alle publikaties van de Stichting
gratis. Per 31 december 1964 telde het Proefstation 140 begunstigers, waarvan
51 donaties van ƒ 25,—. Per 31 december 1963 waren deze aantallen respectievelijk 127 en 46. Het aantal buitenlandse donateurs bedraagt thans 14, waarvan uit Duitsland (5), België (4), Denemarken (1), Engeland (1), Frankrijk (1).
Ierland (1) en Zwitserland (1).

TERREINEN

1 Ip^lllr

ijs*-.-* ; **

afb. 1. voor de uitbreiding van de proeftuin werden zware machinesingeschakeld.

In 1964 kon de proeftuin te Alkmaar met 3.80 ha worden uitgebreid, wat de
totale oppervlakte op 5.70 ha bracht. Begin november kon als eerste gewas
snijrogge voor groenbemesting worden ingezaaid. De oostzijde van de oude
proeftuin wordt grotendeels in beslag genomen door een drietal kassen, een
witlofschuur en 400 ramen platglas. Door de uitbreidingswerkzaamheden kon de
westzijde van de oude tuin niet voor proefdoeleinden worden gebruikt. In ver-
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band hiermee werd bij de heer C. G. Langedijk te Bergen 1.10.45 ha land
gehuurd.
Om voor verschillende proefnemingen de beschikking te hebben over voldoende grond, heeft het Proefstation in 1964 twee percelen land gehuurd die als subproeftuinen in gebruik zijn. Deze zijn gelegen te Grootebroek (60 are) en Spierdijk (54 are).

OUTILLAGE
In het verslagjaar werden de onderzoekmogelijkheden uitgebreid door enkele
belangrijke aanschaffingen zoals een beregeningsinstallatie voor de kassen, een
autoclaaf voor sterilisatie van glaswerk, een IBVT hardheidsmeter, een groentesnijmachine ten behoeve van drogestof bepalingen, een koelkast en een 12punts thermo-recorder. De reeds enkele jaren in gebruik zijnde VW-combi
werd vervangen door een VW-bestelwagen.
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samenwerking
met andere instellingen

contactdagen en voorlichting

samenwerking
met andere instellingen

Ook in 1964 was er weer een goede samenwerking met de volgende instellingen: Bedrijfslaboratorium voor Bloembollenonderzoek - Centrum voor Landbouwwiskunde - Centrum voor Plantenfysiologisch Onderzoek - Instituut voor

INSTELLINGEN
MET EEN SPECIALE
TAAK

Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten - Instituut voor Biologisch en
Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen - Instituut voor Bodemvruchtbaarheid - Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding - Instituut voor
Plantenziektenkundig Onderzoek - Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen - Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw Instituut voor Tuinbouwtechniek - Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen - Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen - Keuringsdienst voor Waren - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut - Landbouw
Economisch Instituut - Plantenziektenkundige Dienst - Proefstation voor de
Akker- en Weidebouw - Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas Rtc voor Bodemaangelegenheden - Rtc voor Plantenziekten - Stichting Nederlandse Uien-Federatie - Stichting voor Plantenveredeling.
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CONSULENTSCHAPPEN

Voor het te verrichten onderzoek is nauwe samenwerking met de rijkstuinbouw-

EN PROEFTUINEN

consulenten en hun medewerkers, alsmede met regionale proeftuinen onontbeerlijk. De meeste van deze proeftuinen ressorteren onder een consulentschap, sommige onder gemeentelijke of andere instellingen. In 1964 was weer
een groot aantal proeven bij consulentschappen en proeftuinen ondergebracht.
Voor de ontvangen hulp en medewerking bij de uitvoering van deze proeven is
een hartelijk woord van dank op zijn plaats. Hierin willen wij ook betrekken de
Bedrijfsvoorlichtingsdienst van de Belgische Boerenbond, die een aantal proeven van het PGV in België heeft verzorgd.
Een bijzondere plaats in het landelijk onderzoek wordt ingenomen door de
tuin bij het PGV te Alkmaar, alsmede door enkele samenwerkende proeftuinen
in Noord-Holland, die reeds vanaf de oprichting van het Proefstation nauw met
deze instelling zijn verbonden. Onderstaand volgen enkele gegevens over
deze proeftuinen.
proeftuin alkmaar
Hoeverweg 6, telefoon 02200-16541; directeur Ir. J. van Kampen - tuinchef
A. Tolman - bezoek vrijdags van 14-16 uur, verder na afspraak. De tuin is in
de loop van het verslagjaar uitgebreid tot 5.70 ha. Om eventuele vruchtbaarheidsverschillen te vereffenen, zal het nieuwe gedeelte in 1965 nog niet voor
proefnemingen kunnen worden benut. De grond bestaat uit humushoudende, zeer
lichte zavel. Het afslibbaar gehalte is 1 3 % - pH KCl 6,7 - humus 9 %
en CaCOs 1 0 % .
proeftuin „beemster" te noord-beemster
Purmerenderweg 21, telefoon 02991-368; directeur Ir. P. J. Stadhouders tuinchef G. Steensma. De oppervlakte van de tuin is 1.25.00 ha, waarvan slechts
een gering gedeelte voor opengronds groenteteelt beschikbaar is. De grond
bestaat uit oude zeeklei met een afslibbaar gehalte van 60% - pH KCl 6,7 humus 6 % en CaCOs 2,5%.
proeftuin „de duinstreek van holland" te heemskerk
Rijksstraatweg 1c, telefoon 02512-2321; directeur Ir. G. W. van der Helm tuinchef W. J. G. Vendel. Deze tuin heeft een oppervlakte van 1.55 ha en
bestaat uit ontkalkt duinzand. Het afslibbaar gehalte is 4,5 % - pH KCl 6,6 -
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humus 2% en CaCOs 0,2 %.

tuinbouwproefbedrijf „geestmerambacht" te oudkarspel

CONSULENTSCHAPPEN
EN PROEFTUINEN

Proefpolder 1 - directeur Ir. P. Knoppien, telefoon 02201-293; tuinchef M. Bruin,
telefoon 02201-227. Dit bedrijf van ongeveer 27 ha bestaat uit vrij zware,
stugge zeeklei, waarvan de gemiddelde samenstelling is: afslibbaar 50 % pH KCl 7,1 - humus 2,7 % - CaCOs 5 %.
proeftuin „hollands-utrechts veendistrict" te sloten
Sloterweg 796, telefoon 020-154333; directeur Ir. G. W. van der Helm - tuinchef W. C. Sol. De oppervlakte is 1.96 ha, de grond bestaat uit kleihoudend,
veraard veen. De belangrijkste analysecijfers zijn: afslibbaar 1 5 % - pH KCl 5,0 humus 3 5 % - CaCOs 0,2%.

Behalve met instituten, andere proefstations, consulentschappen en proeftuinen,
bestaat er ook overleg en samenwerking met een aantal commissies en werkgroepen, waarin een of meer personeelsleden van het Proefstation zijn ver-

VERTEGENWOORDIGING
IN COMMISSIES
EN WERKGROEPEN

tegenwoordigd. Deze commissies en werkgroepen zijn:
groenteteelt algemeen

Hoofdcommissie inzake het onderzoek van groenteteeltvraagstukken - Commissie Groenteteelt uit het College van Overleg voor het Tuinbouwkundig Onderzoek - Contactcommissie voor tuinbouwteelten op akkerbouwbedrijven - Subcommissie Tuinbouw van de Hoofdcommissie „Nieuwe Bedrijfssystemen in de
Landbouw".
groenteteelt bijzonder

Peulvruchten Studie Combinatie - Werkgroep voor Conservenonderzoek Witlofwerkgroep - Commissie „Asperge-onderzoek".
bodem, bemesting en waterhuishouding
Tuinbouwbemestingsgroep - Morgan Venema groep - Commissie voor bemesting
van groentegewassen op landbouwbedrijven.
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VERTEGENWOORDIGING

rassenonderzoek en veredeling

IN COMMISSIES
EN WERKGROEPEN

Beleidscommissie voor het rassenonderzoek - Adviescommissie voor het IVT Diverse commissies voor praktijkproeven met groentegewassen.
planteziekten en plagen
Subcommissie groenteteelt van de Adviescommissie Veldproeven Planteziekten
in de Tuinbouw - Werkgroep Onkruidbestrijding in de Tuinbouw - Commissie
„Koolziekten".
voorlichting
Publikatiecommissie Tuinbouw - Redactieraad voor de Tuinbouwgids - Diverse
commissies voor samenstelling van de Tuinbouwgids - Stichting Centrum voor
Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie - Commissie „Permanente Landbouw Manifestatie" - Werkgroep Tuinbouwkundig woordenboek in 8 talen.
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contactdagen en voorlichting

Ook in 1964 werd weer in zo ruim mogelijke mate contact onderhouden met
degenen die zich bezig houden met onderzoek, voorlichting, afzet en verwerking
op het gebied van de vollegronds groenteteelt. De bijeenkomsten die hiervoor
door het Proefstation werden georganiseerd, waren in hoofdzaak gericht op een
snelle bekendmaking van onderzoekresultaten en op informatie over problemen
die zich voordoen. De afzetmogelijkheden van groenten zijn voor een belangrijk deel bepalend voor de financiële opbrengst. Aangezien het kwantum dat
door de verwerkende industrie wordt afgenomen nog jaarlijks toeneemt, is de
mate waarin de rassen van bepaalde gewassen geschikt zijn voor verschillende methoden van verwerking, een onmisbaar onderdeel van het onderzoek
geworden.
In dit verband verzorgt het Proefstation ook korte berichten en actualiteiten
voor het Bulletin van de Vereniging der Nederlandse Groenten- en Fruitverwerkende Industrie.
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VOORLICHTINGSDIENSTEN

afb. 2. de heer tolsma was de gids in het tuinbouwgebiedheerde.
De jaarlijkse zomerexcursie voor medewerkers van de rijkstuinbouwconsulentschappen en chefs van proeftuinen vond plaats op 24 en 25 juni. Op de eerste
dag werd 's morgens een bezoek gebracht aan de Groenten- en Vruchtendrogerij van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen te Elburg. De heer W.
Valstar hield een korte inleiding over het droogproces en behandelde vervolgens
enkele van de voor de drogerij belangrijkste groentegewassen. Tot slot vond
een rondleiding door de fabriek plaats, 's Middags werd na een rondrit door
Oostelijk Flevoland een bezoek gebracht aan het tuinbouwgebied te Heerde.
De heer Sj. Tolsma van het Rtc. te Zwolle gaf een deskundige toelichting over
dit gebied.
De tweede dag begon met een bezoek aan het voorbeeldbedrijf in het Hollandscheveld. Voor dit bedrijf van 5 ha vollegronds groenteteelt bestond zeer
veel belangstelling. De heer J. Visser (Rtc. te Groningen) vertelde het een en
ander over de geschiedenis van de streekontwikkeling in dit gebied. De rondleiding werd verzorgd door de heren M. Snijder van het Rtc. te Groningen
en J. van Soest, bedrijfsleider van het voorbeeldbedrijf. Gezien de belangstelling
zal nog eens een speciale dag aan dit gebied worden besteed.
Een van de hoogtepunten van deze tweedaagse excursie was ongetwijfeld
het bezoek aan de plasticfabriek Wavin te Hardenberg. De belangstelling ging
vooral uit naar de fabrikage van drainbuizen en leidingen voor beregening.
Aan deze excursie werd deelgenomen door 40 personen, waarvan 5 uit België.
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In afwijking van voorgaande jaren vond in 1964 de bespreking van het nieuwe

proefplan niet meer centraal plaats, maar districtgewijze. De eerste bijeen-

VOORLICHTINGS-

komst vond plaats op 1 december te Meppel, waar vertegenwoordigers van

DIENSTEN

de noordelijke consulentschappen aanwezig waren. Voor midden Nederland
werd op 9 december te Utrecht een vergadering belegd, terwijl op 15 december het zuiden te 's-Hertogenbosch bij elkaar kwam. Gebleken is, dat op deze
districtbijeenkomsten, die in totaal door 36 medewerkers van consulentschappen
en proeftuinen werden bijgewoond, dieper op de verschillende onderwerpen kan
worden ingegaan en ook andere belangrijke punten aan de orde kunnen komen. Zo gaf op de bijeenkomst te 's-Hertogenbosch de heer C. J. van der Ven
(Rtc. Barendrecht) een bijzonder interessant overzicht over de rentabiliteit van
een aantal bedrijven op de Zuidhollandse eilanden, wat door de heer J. M.
Bruystens van het Rtc. te 's-Hertogenbosch werd aangevuld met een aantal
gegevens over bedrijfsgrootte en gewassenkeuze in Noord-Brabant.

Op 23 januari vond op het IBVT te Wageningen een conservendag plaats, waarvoor vertegenwoordigers van zaadhandel en verwerkende industrie waren uitgenodigd. Deze dag werd door het Proefstation georganiseerd en stond onder lei-

VERWERKENDE
INDUSTRIE
EN ZAADHANDEL

ding van de adjunct-directeur Ir. H. Jonge Poerink. De opkomst was goed en
bestond volgens de presentielijst uit 39 vertegenwoordigers van de industrie,
34 van de zaadhandel en ongeveer 20 van instituten, proefstations, keuringsdiensten, enz. Het programma stond in het teken van teelt- en rassenonderzoek. Door de heer Tj. Buishand werd het een en ander meegedeeld over het
onderzoekprogramma voor het komende seizoen betreffende stamslabonen, snijbonen, tuinbonen, spinazie en andijvie. Ir. E. Steinbuch (IBVT) behandelde het
gewas tuinboon met als uitgangspunt het verwerkte produkt. Hierbij werd vooral
aandacht besteed aan zeefsortering en hardheid van de zaden. De heer J. P.
Koomen gaf aan de hand van rangordecijfers een overzicht van de resultaten
met elf knolselderijrassen die op 10 plaatsen waren behaald. De heren D. Sommeling (IBVT) en Tj. Buishand deden enkele mededelingen betreffende het onderzoek bij winterwortelen. Verder werd druk gebruik gemaakt van de gelegenheid om enkele rassen stamslabonen en snijbonen organoleptisch te keuren.
Bovendien konden verschillende rassen wortelen en knolselderij visueel worden
beoordeeld. Tot slot sprak de heer W. Rol (IBVT) over de conservenwaarde van
een aantal rassen augurken en kroten. Hoewel het organoleptisch keuren van
zoet/zure monsters zeer moeilijk is, konden aan de hand van gemiddelde cijfers
duidelijke kwaliteitsverschillen worden aangetoond.
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VERWERKENDE
INDUSTRIE
EN ZAADHANDEL

afb. 3. vertegenwoordigers van conservenindustrie en zaadhandel vol belangstelling
voor een proefveld met spinazie.

Op 11 augustus werden verwerkende industrie en zaadhandel in de gelegenheid gesteld verschillende rassenproeven met spinazie, andijvie en bonen te beoordelen. Ongeveer 40 personen bezochten 's morgens de spinazie- en andijvieproeven te Bergen, terwijl 's middags ruim 60 personen aanwezig waren
op het centraal rassenproefveld voor stamslabonen op het Tuinbouwproefbedrijf Geestmerambacht te Oudkarspel.
Voor de ,,knollenmiddag" op 15 oktober bestond eveneens een flinke belangstelling. Op deze middag werden 11 rassen knolselderij, 7 rassen koolrapen en
7 rassen knollen beoordeeld. Na de beoordeling volgde een gezamenlijke bespreking over de gebruikswaarde van de rassen die gunstig naar voren waren
gekomen. Uit verschillende reacties is gebleken dat dergelijke beoordelingsdagen zeer op prijs worden gesteld.
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Als vervolg op het onderzoek van voorgaande jaren werden weer 11 gewassen

GRONDWATER-

getoetst op hun reactie op grondwaterdiepte en samenstelling van het bodem-

STANDEN EN

profiel. In totaal zijn nu 18 groente- en bolgewassen in beproeving geweest,

HERONTGINNINGEN-

de meeste gedurende 3 jaar. Aldus is een goed overzicht verkregen van ty-

PROEFVELD

pische verschillen tussen de gewassen. In 1964 werd voor de eerste maal op
het proefveld aandacht besteed aan de stikstofbemesting die, volgens onderzoek
elders, de opbrengstverlagende werking van hoge grondwaterstanden in sterke
mate zou beïnvloeden. In 1965 zal het onderzoek nog in dezelfde richting worden
voortgezet. Daarna zullen andere onderwerpen, samenhangend met de ontwateringsdiepte, in het onderzoek kunnen worden betrokken.
Het teeltplan bestond uit de volgende gewassen: vroege andijvie met nateelt
van irissen - vroege kroten met nateelt van herfstandijvie - spinazie met nateelt
van prei - winterbloemkool met nateelt van rode bewaarkool - pootaardappelen
met nateelt van winterbloemkool - witlof - iris en slaboon.
Omstreeks 15 maart waren alle objecten bewerkbaar met uitzondering van de
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GRONDWATER-

pikklei

klei op zavel

zavel

STANDEN EN

rode bewaarkool

60,4

48,8 .

HERONTGINNINGEN-

vroege andijvie

38,4

31,6

13,8

PROEFVELD

prei
pootaardappelen

90,8

80,4

84,5

36,5

38,5

45,0

spinazie

40,5

45,0

55,5

witlof

29,0

32,0

35,0

slaboon

16,8

17,0

21,6

42,7

gemiddelde opbrengsten in tonnen per ha bij grondwaterstanden
tabel 1

dieper dan 100 cm

zavelobjecten met grondwaterstanden hoger dan 60 cm. Deze bleven door een
hardnekkige vorstlaag tot 25 maart zeer nat. Het voorjaar en de zomer werden
gekenmerkt door lange droogteperioden, afgewisseld met regenbuien. Het aantal werkbare dagen op de zware klei was daardoor in verhouding tot vorige
afb. 4. verband tussen grondwaterstand en opbrengst voor een lichte zavelgrond.

relatieve opbrengst
UO

zavel 1964

120

110

80

•7

70

60

/

''
/

spinazie

55.5 ..

pootaardappelen

45.0 „

prei

84.5 .,

rode bewaarkool

42.7 „

50
I
I

40

t.
30

30

I
I
I
50

90
110
130
150
grondwaterstand in c m - m - v .

jaren groot. Door de droogtegevoeligheid van de bouwvoor op de klei mislukte
de stikstofbemestingsproef op vroege kroten gedeeltelijk door slechte opkomst,
moesten de slabonen worden overgezaaid en kiemde de witlof zeer onregelmatig. Omzetting van zware kleigronden in zavelgronden bevordert derhalve in

GRONDWATERSTANDEN EN
HERONTGINNINGENPROEFVELD

dit opzicht de bedrijfszekerheid. Bij de oogst van knolgewassen worden de
eigenschappen van zwaardere gronden bezwaarlijker naarmate het oogsttijdstip later in het jaar valt en de oogstdatum sterker gefixeerd is. De vroege
kroten konden nagenoeg zonder tarra worden geoogst, bij witlof daarentegen
bedroeg de tarra ± 45 %.
opbrengsten in verband met de grondwaterdiepte

Enkele opbrengstgegevens zijn samengevat als gemiddelde opbrengsten in tabel 1.
De reactie op de grondwaterdiepte (afbeeldingen 4 en 5) wordt overwegend
gekenmerkt door een nadelige werking bij grondwaterstanden dieper dan 100
afb. 5. verband tussen grondwaterstand en opbrengst voor een zware kleigrond.

relatieve opbrengst.
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GRONDWATER-

cm. Behoudens voor vroege andijvie neemt de droogtegevoeligheid bij diepe

STANDEN EN

ontwatering niet toe. De opbrengstniveau's op de zavel zijn voor een aantal

HERONTGINNINGEN-

gewassen ongunstig beïnvloed door een gebreksziekte, samenhangend met het

PROEFVELD

hoge CaC03 gehalte (18%).

stikstoftrappen bij kroot en andijvie

Op alle grondwaterstanden en herontginningsobjecten werden in kroten 5 stikstoftrappen aangelegd waarop eenmalig hoeveelheden van 0, 45, 100, 170 en
260 kg N per ha in de vorm van k.a.s. werden gestrooid. Afbeelding 6 geeft
een beeld van de onderlinge samenhang tussen N-bemesting en ontwateringsdiepte en hun invloed op de opbrengst van kroten. De 6 lijnen evenwijdig aan
de x-as hebben betrekking op N hoeveelheden. De nadelige werking van hoge
grondwaterstanden is blijkbaar voor een belangrijk deel aan de slechtere stikstofvoorziening te wijten. Vooral bij de zavelgrond blijkt zelfs bij een bemesting
van 260 kg N per ha het optimum nog niet te zijn bereikt.
De andijvie werd op dezelfde veldjes geteeld als navrucht na de vroege kroten,
doch heeft in veel geringere mate op de N-gift gereageerd en bij de diepe
ontwatering het optimum overschreden. De hoeveelheden waren 0, 35, 75,
115, 140 en 210 kg zuivere N per ha.

afb. 6. samenhang tussen opbrengst, stikstofbemesting en ontwateringsdiepte voor
vroege kroten.
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;.'. GRONDw. ST.

object

zavel

aardappel

klei op zavel

BEREGENING

pikklei

totaal

poters

totaal

poters

totaal

poters

0

476

288

474

260

429

234

1

457

288

445

254

439

234

2

434

294

449

261

452

255

slaboon

1e oogst 2e oogst

1e oogst 2e oogst

1e oogst 2e oogst

0

124

201

98

224

75

206

1

129

220

137

237

111

205

2

116

214

128

227

104

217

iris
0

262

226

224

1

273
269

228

246

235

251

2

opbrengsten beregeningsproefveld in kg per are

tabel 2

Drie gewassen, irissen, aardappelen en slabonen, werden onderzocht op hun
gevoeligheid voor de vochthuishouding in de laag van 5-20 cm. Naast een onberegende controle (0) waren twee objecten aanwezig waarin beregend werd als
de vochtspanningen daalden beneden resp. pF = 2.2 (2) en 3.0 (1). In tabel
2 zijn de opbrengsten gegeven, als gemiddelde van 4 herhalingen.
Aardappelen op zavel en op klei op zavel reageerden iets ongunstig op beregening. Op de beregende velden stierf het loof eerder af. Op de pikklei kon een
kleine verbetering in de opbrengst worden geconstateerd. Opvallend was dat het
percentage poters op het totale knolgewicht voor de zavel ongeveer 1 0 % hoger
was dan voor de kleigrond. De beregening,van slabonen had als enig effect dat de
produktie op de klei-objecten werd vervroegd. Deze vervroeging werd verkregen
door de objecten 1 en 2 onmiddellijk na het zaaien te beregenen, waardoor de
kieming werd versneld. Op de zavel had deze beregening vóór opkomst geen
invloed. Beregening verbeterde op alle grondsoorten de opbrengst van irissen.
De effecten waren echter ook hier slechts gering.

Het doel van deze proef is het nagaan van de invloed van een aantal organische
meststoffen enerzijds op structuur en chemische samenstelling van de grond,

STRUCTUURVERBETERING

anderzijds op groei en opbrengst van diverse groente- en bollenteeltgewassen.
Het proefveld is in 1959 en 1960 aangelegd op zeekleigrond te Oudkarspel.
Evenals bij het grondwaterstandenproefveld (zie blz. 29 e.v.) zijn de volgende
grondsoorten in de proef betrokken.
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STRUCTUUR-

a. zware klei (pikkleiprofiel).

VERBETERING

c. lichte zavel, afkomstig uit de ondergrond.
d. zavelgrond als bij c, doch afgedekt met 20 cm kleibouwvoor, afkomstig
van a.
De objecten van de organische bemesting zijn: controle - 5 cm tuinturf - 5 cm
tuinturf met 1 cm huisvuilcompost - 5 cm tuinturf met 1 cm cacaoafvalkalk verteerde stalmest - 5 cm tuinturf met stalmest - 5 cm huisvuilcompost met stalmest - 5 cm cacaoafvalkalk met stalmest. Tuinturf, huisvuilcompost en cacaoafvalkalk zijn gedeeltelijk gegeven in het najaar van 1959, de rest in het voorjaar van 1960. Stalmest is bij de betreffende objecten toegediend in de vorm
van goed verteerde koemest in het voorjaar van 1960 en 1961, beide keren
in een hoeveelheid van 100 ton per ha. In het najaar van 1963 is 50 ton per
ha gegeven. De totale hoeveelheid bedraagt dus 250 ton per ha. De proefgewassen in 1964 waren aardappel (Eersteling), gevolgd door winterbloemkool, die in
1965 zal worden geoogst.
resultaten bij aardappelen
Bij gelijk blijvende kunstmestgiften was het stikstofgehalte in de grond tijdens
de teelt in zavelgrond wat lager dan in zware kleigrond. Wat betreft de organische bemestingen gaven de objecten met stalmest en met cacaoafvalkalk gemiddeld een iets hoger stikstofgehalte. Na doodspuiten van het gewas op
17 juli is op 31 juli en 1 augustus gerooid. De opbrengsten zijn in tabel 3
vermeld.
De opvallendste verschillen tussen de oogstcijfers bij de aardappelen zijn die
tussen de grondsoorten. Op zavel was de totale opbrengst iets hoger dan op
zware klei en de hoeveelheid poters belangrijk groter. Op zavel met kleibouwvoor was de totale opbrengst gelijk aan die op zavel, de hoeveelheid poters
echter belangrijk kleiner.
De invloed van de organische bemestingen was op zware klei en zavel met
kleibouwvoor gering en gemiddeld zelfs iets ongunstig. Op zavel daarentegen was
de invloed gemiddeld gunstig, terwijl het object met stalmest de hoogste opbrengst
gaf. Schurft op de knollen werd op zware klei en zavel met kleibouwvoor niet
gevonden, op zavel (met hoog kalkgehalte) in zeer geringe mate.
resultaten bij winterbloemkool
Tussen de grondsoorten en de organische bemestingsobjecten waren grote
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groeiverschillen, die op 2 oktober in een cijfer werden vastgelegd. De sterkste

zware

zavel met kleibouwvoor

zavel

klei

STRUCTUURVERBETERING

object
tot.

poters

tot.

poters

tot.

poters

ton/ha

ton/ha

ton/ha

ton/ha

ton/ha

ton/ha

controle

40

19

42

22

43

17

tuinturf

37

17

44

24

43

16

38

17

43

24

41

17

afvalkalk

40

18

42

24

43

17

stalmest

38

17

46

23

42

17

39

17

45

22

43

16

39

17

40

22

40

18

38

16

41

22

44

16

39

17

43

23

42

17

tuint. + huisvui(compost
tuint. + cacao-

tuint. +
stalmest
huisv. compost
+ stalmest
cacaoafv. kalk
-f- stalmest
gemiddeld

oogstgegevens aardappelen

tabel 3

groei gaven de met stalmest bemeste veldjes op zavel. Op zware klei werd
de minste groei geconstateerd.

Deze in 1949 op de proeftuin te Heemskerk op duinzandgrond opgezette proef

ORGANISCHE

heeft tot doel het langjarig effect van een aantal organische meststoffen in de

BEMESTING OP

intensieve groenteteelt na te gaan. Zuiveringsslibcompost, huisvuilcompost en

DUINZAND

turfmolm zijn voor het laatst toegediend in 1962. In 1963 is alleen stalmest
gegeven („oude" object). In 1964 zijn, evenals in 1961, alle vakjes, dus met
inbegrip van het „oude" stalmestobject, gesplitst in wel en geen stalmest. Op
deze wijze komen behalve de oorspronkelijke organische meststoffen ook de
combinaties met jaarlijks afwisselend stalmest voor. Bovendien zijn de volgende objecten aanwezig: jaarlijks stalmest - om het andere jaar stalmest op
vanaf 1949 goed ingemest land (object stalmest) en op vóór 1961 verwaarloosd
land (controle) en tenslotte een object waar nooit stalmest op is gekomen.
In het voorjaar is op de betreffende veldjes 1 ton stalmest per are gegeven,
hierna op het gehele veld 10 kg 12 + 10 + 18 en 20 kg magnesiumhoudende
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bl Demkool

sla
object

%
uitval

vroegheid

%

in %

a

gem. oogstdatum juni

stambonen

%
uitval

andijvie

opbrengst % planten opbrengst
in kg per

met

in kg per

are

mg-gebrek

are
555

1 met stalmest
zonder stalmest

6

53

87

10,7

14

182

0,8

1

29

62

12,3

16

124

0,5

448

II met stalmest

5

35

84

11,9

17

216

1,3

548

4

35

85

13,8

30

169

1,1

482

13

41

89

11,5

23

244

20,0

575

6

35

65

12.3

30

163

2,4

413

zonder stalmest
III met stalmest
zonder stalmest
IV met stalmest
zonder stalmest
V met stalmest
zonder stalmest

3

25

76

13,3

16

194

7,7

560

6

43

61

16,6

27

114

0,5

445

9
3

38

75
67

12,8

31

222

2,9

506

15,4

31

147

2,1

506

26

Organischebemestingensinds 1949: I = zuiveringsslibcompost,II = huisvuilcompost,
III = controle, IV = turfmolm, V = sta/mest.
gegevens van diverse gewassen

tabel 4

kalkmergel per are. De veldjes zonder stalmest in 1964 kregen 5 kg superfosfaat
per are extra. De proefgewassen sla en bloemkool werden op 17 april respectievelijk gezaaid en geplant in aparte gewasstroken. Na de sla werd andijvie
gezaaid, na de bloemkool stambonen. Bloemkool kreeg een overbemesting van
4 kg kalksalpeter, andijvie 21h kg kalkammonsalpeter en bonen lVa kg kalkammonsalpeter.
De invloed van in 1964 gegeven stalmest was bij alle gewassen gemiddeld
gunstig. In hoeverre deze gunstige resultaten een gevolg zijn van de stikstofwerking uit stalmest is bij deze proef niet na te gaan. Er is op alle veldjes
evenveel kunstmeststikstof gegeven, mede op grond van vroegere resultaten
van een stalmeststikstoftrappenproef. Het is de bedoeling in 1965 ook bij de
organische bemestingsproef stikstoftrappen aan te leggen, teneinde de stikstofwerking van de gebruikte organische meststoffen nader te kunnen bepalen.
In tabel 4 zijn enkele gegevens van de 4 gewassen samengevat.
Bij zaaisla kwamen in het controle-object de meeste uitvallers voor. De invloed
van stalmest kon niet betrouwbaar worden aangetoond. Wat betreft kwaliteit en
kropgewicht waren er geen duidelijke verschillen. De in 1964 gegeven stalmest
had behalve bij het object turfmolm (IV) een gunstige invloed op de vroegheid.
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De invloed van vers gegeven stalmest op de oogstresultaten bij bloemkool was

eveneens gunstig. Dit geldt zowel voor de stand als voor het aantal klem-

ORGANISCHE

harten, de koolgrootte (% A) en de gemiddelde oogstdatum. Het verschil tus-

BEMESTING OP
DUINZAND

sen sinds 1949 met stalmest bemest land (object V) en de controle (object lil)
was daarentegen gering en bovendien niet betrouwbaar. Hetzelfde geldt voor
verschillen tussen de andere organische bemestingsobjecten.
Bij stambonen kwam nogal wat uitval voor, het minst bij de vers gegeven stalmest. De hoogste opbrengsten (gecorrigeerd op uitval) kwamen eveneens bij de
in 1964 gegeven stalmest voor. De verschillen tussen de overige organische bemestingsobjecten (I tot en met V) zijn niet betrouwbaar.
Ook bij andijvie was vers gegeven stalmest gunstig wat betreft de opbrengst
bij de objecten I tot en met IV. Bij object V (stalmest sinds 1949) was er geen
voordeel van de vers gegeven stalmest. Magnesiumgebrek trad het sterkst
op bij controle (object III) en turfmolm (object IV). De in 1949 gegeven stalmest had meer magnesiumgebrek tot gevolg. Vermoedelijk is dit het gevolg
van het hoge kaligehalte van stalmest, waardoor de K-Mg verhouding in de
grond ongunstiger is geworden. Het magnesiumgebrek was nergens zo ernstig
dat de opbrengst er door werd beïnvloed.

COMPOSTBEMESTING

Op 2 verschillende percelen (Zegers en Janssen te Helden) werd in 1959 een

BIJ ASPERGE

proef aangelegd om het effect van 50 en 100 ton compost per ha te vergelijken
met de produktie van een object zonder compost. In 1960 is van elk veldje de
pH van de lagen 0-20, 20-40 en 40-60 cm bepaald. Hieruit is gebleken dat de
compostbemesting op het perceel Zegers de pH van de lagen 20-40 en 40-60
cm niet heeft beïnvloed. In de laag 0-20 cm steeg de pH bij toenemende hoeveelheid compost. Op het perceel Janssen was een geringe reactie van de
compost op de pH in de lagen 0-20 en 40-60 cm. De reactie in de laag 20-40 cm
was hier zeer sterk. In 1962, 1963 en 1964 zijn er opbrengstbepalingen verricht. Tabel 5 geeft een overzicht van de opbrengsten in 1964, alsmede van de
totale produktie van de jaren 1962 tot en met 1964.
opbrengst in kg per ha

tabel 5
perceel

zegers

perceel Janssen

object
1964

1962-1964

1964

1962-1964

geen compost

5 187

10 312

5 465

11143

50 ton compost

5 453

10 575

5 986

12 452

100 ton compost

5 428

10 594

5 944

12 637

3/

COMPOSTBEMESTING

Op perceel Zegers leidde compost tot een produktieverhoging in 1964, doch

BIJ ASPERGE

het totale effect over 3 oogstjaren was uiterst gering. Dit perceel heeft echter
behalve compost ook 50 ton stalmest gekregen. Op het perceel Janssen had
compost een duidelijker invloed op de opbrengst. De onbehandelde veldjes brachten elk jaar minder op dan de met compost behandelde veldjes. Het verschil
tussen de 50- en 100 ton objecten is echter te verwaarlozen.
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De werkwijze bij de veredeling van de vroege aardappel kwam vrijwel overeen

AARDAPPEL

met de in voorgaande jaren gevolgde lijn en vond grotendeels op dezelfde
proefvelden plaats. In 1964 werd de samenwerking met de Verenigde Kweekbedrijven te Emmeloord verstevigd door lid te worden als deelnemer-kweker.
Een van de voordelen hiervan is dat nummers, die nog niet in officiële proeven
zijn opgenomen, reeds spoedig in een ander gebied en op andere grondsoort
kunnen worden beproefd. Bovendien is beproeving in het buitenland nu beter
mogelijk geworden.
Bij een aangesloten bedrijf van de Zaaizaad en Pootgoedtelersvereniging AnnaPaulownapolder wordt een aantal veelbelovende nummers ziektevrij vermeerderd, zonodig met behulp van stamselectie. Bovendien wordt vanaf dit bedrijf
het pootgoed voor verder onderzoek afgeleverd.
kruisingen

Met 33 kruisingsouders is een flink aantal combinaties gemaakt. Het percentage
ilaagde kruisingen was hoog, evenals het aantal zaden per bes. Het op-
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AARDAPPEL

nieuw zelfbestuiven van een aantal inteeltlijnen van Sirtema en Oberarnbacher
Frühe heeft dit seizoen niet plaats gevonden.

klonen

Het aantal uitgezaaide zaden was in 1964 kleiner dan normaal. Verreweg de
meeste bezitten echter resistentiemogelijkheden tegen aardappelmoeheid, wratziekte en Phytophthora. Eveneens is een aantal zaden uitgezaaid van in 1963
gemaakte proefkruisingen met inteeltlijnen van Sirtema en Oberarnbacher
Frühe. Na selectie zijn voor opplanten in het volgende seizoen ongeveer 4000
klonen overgebleven. De gemaakte proefkruisingen met inteeltlijnen waren niet
bijzonder succesvol. Van heterosis effect was geen sprake en er kwamen veel
kleine, niet levensvatbare plantjes voor. De van de overgebleven planten verzamelde klonen bevatten zeer veel geheel of gedeeltelijk gekleurde knollen.
Afgewacht dient te worden of het volgende seizoen alsnog een verbetering
van het gewas optreedt.

eerstejaars

Na een vrij strenge beoordeling op loof en vooral knolvorm zijn ongeveer 500
nummers aangehouden voor verdere beoordeling. Zoals verwacht, kwamen
vooral in de kruisingen met extreme Y-virus- enaardappelmoeheidresistentiezeer
late stammen voor. Ook het model van de knollen viel meestal tegen. Terugkruisen met gangbare rassen zal bij deze nummers dan ook plaats moeten
vinden. In de eerstejaars zaailingen kwam praktisch geen virus voor.

tweedejaars

Van de ruim 800 opgeplante nummers zijn er voor verdere beoordeling 188
aangehouden. Bijna al deze in eerste instantie goed bevonden zaailingen bezitten mogelijke resistentie tegen wratziekte, aardappelmoeheid en Phytophthora.
Voor onderzoek op resistentie tegen beide eerstgenoemde ziekten zijn er 106
opgezonden naar de PD te Wageningen.

derdejaars
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Van de 100 zaailingen die naar de PD waren gezonden voor onderzoek op

resistentie tegen aardappelmoeheid en wratziekte, waren er 45 tegen eerstge-

AARDAPPEL

noemde en 50 tegen de tweede ziekte resistent; 15 zaailingen bleken tegen
beide ziekten resistentie te bezitten. In totaal zijn er na beoordeling op verschillende hoedanigheden aan loof en knollen 16 voor verder onderzoek aangehouden.
Van de 113 nummers die door een beperking van het aantal in te zenden monsters voor onderzoek in 1963 niet waren onderzocht, zijn na diverse beoordelingen 44 zaailingen aangehouden. Deze zijn opgezonden naar de PD voor toetsing op resistentie tegen de reeds eerder genoemde ziekten.
ouderejaars

Naast een aantal kruisingsouders of nummers die daarvoor geschikt leken te
zijn, werden in het verslagjaar nog 55 ouderejaarsnummers en een aantal inteeltlijnen van Sirtema en Oberarnbacher Frühe beproefd. Het aantal inteeltstammen is zoveel mogelijk intact gelaten om zonodig verdere inteelt- of proefkruisingen te kunnen uitvoeren. Alle ouderejaars zaailingen bezitten resistentie
tegen wratziekte en 13 bovendien tegen aardappelmoeheid.
voorbeproeving

In 1964 zijn 9 zaailingen opgenomen op het door de Commissie ter bevordering van het kweken en het onderzoek van nieuwe aardappelrassen (COA)
aangelegde proefveld te Lutjebroek (voorbeproeving I). Van deze nummers werd
er één als goed en twee als vrij goed geklassificeerd. In een proefveld van
het COA te St. Paneras (voorbeproeving II) waren 6 nummers van het Proefstation geplaatst, waarvan 3 voor de eerste maal. Voor onderzoek op Y-virus
werden bij het IVRO te Wageningen 9 nummers uitgepoot. Slechts één hiervan moest door een zware aantasting worden opgeruimd. In de overige nummers kwam geen Y-virus voor. In 3 gevallen was er sprake van enig S- of X-virus.
Op het vermeerderingsbedrijf te Zeerijp, waar onderzoek wordt gedaan op
cultuurwaarde en wratziekte, waren 6 nummers geplaatst. Hiervan zijn er 3 reeds
naar het vermeerderingsbedrijf ten behoeve van de observatieproefvelden te
Zijldijk gezonden. In de observatieproefvelden van het COA was van het Proefstation zaailing nr. 55121 opgenomen, echter alleen op de proefvelden in NoordHolland. Inmiddels werd reeds besloten dit nummer voor verder onderzoek
in te trekken.

43

AARDAPPEL

Op de proefvelden van de Verenigde Kweekbedrijven te Emmeloord waren 26
nummers van het PGV opgeplant. Verder zijn door het Kweekbedrijf 6 nummers opgezonden voor beproeving in het buitenland, te weten België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Yoego-Slavië en Oostenrijk. Van deze 6 nummers zijn
er 5 voor verder onderzoek teruggevraagd. Voor het komende seizoen zijn 11
nieuwe nummers opgezonden, zodat dan 16 zaailingen in het buitenland zullen
worden beproefd.

ASPERGE

De 119 kruisingen van 17 vrouwelijke en 7 mannelijke planten op de proeftuin
te Horst zijn in 1964 voor de eerste keer geoogst en wel van 29 april tot 1 juni.
In afbeelding 7 zijn enkele gegevens over de opbrengst vermeld. Per vrouwelijke plant is de gemiddelde opbrengst van de 7 kruisingen (7 verschillende
mannelijke planten met één vrouwelijke plant) aangegeven met het gearceerde

kg/ha
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gedeelte van de kolom. De totale lengte van de kolom geeft de produktie aan

ASPERGE

van de beste combinatie van de 7 kruisingen per vrouwelijke plant. De minst
produktieve combinatie is aangeduid door de horizontale streep in de gearceerde
kolom. Zo zijn deze cijfers voor vrouwelijke plant nr. 1 respectievelijk 3100,
3700 en 2100 kg. De totale opbrengst van de 119 kruisingen loopt uiteen van
1389 tot 4648 kg per ha. Niet alleen zijn de verschillen in opbrengst groot,
ook de vroegheid varieerde zeer sterk. Na 14 oogstdagen liep het percentage
van de totale opbrengst uiteen van 18,2 tot 45,9%. Vooral de nakomelingen
van de vrouwelijke planten 22 en 28 waren zeer vroeg.
Op het proefveld te Maasbree (zie ook jaarverslag 1963, blz. 52) zijn van de
produktieve nummers 30 en 31 in 1963 oogstwaarnemingen verricht aan een
aantal in de herfst van 1962 gemerkte planten. Met de beste mannelijke en
vrouwelijke planten hiervan zijn in de zomermaanden van 1963 nog kruisingen
verricht. Deze kruisingen zijn in het voorjaar van 1964 uitgezaaid op de proeftuin te Horst en zullen in 1965 worden uitgeplant.

het kweken van een mannelijk ras

Van het aantal MM planten zijn er 8 in 1963 gekruist met één vrouwelijke plant.
Deze 8 kruisingen zijn in 1964 te Horst uitgezaaid. Op het zaaiveld viel één
kruising bijzonder op door een krachtige ontwikkeling. In 1965 zal dit materiaal
worden uitgeplant. Zoals reeds in het jaarverslag 1963 is vermeld, zijn om het
aantal MM planten te vergroten, een groot aantal proefkruisingen verricht met
mannelijke nakomelingen van andromonoecische en vrouwelijke planten. In 1964
zijn 155 proefkruisingen in kistjes uitgezaaid en later buiten uitgeplant. Per
kruising zijn 27 planten uitgezet. Door het gunstige zomerweer heeft dit jaar
al een groot aantal planten gebloeid, zodanig dat reeds van 70 planten kan
worden gezegd dat ze mannelijk zijn en van één dat hij supermannelijk is. In
1965 zullen de overige kruisingen verder worden getest.

het kweken van inteeltlijnen

Het inteeltprogramma is in 1964 weer een generatie verder gekomen. Thans
hebben we 21 lijnen die voor de tweede maal en 26 lijnen die voor de derde
maal zijn ingeteeld, alsmede 1 lijn die voor de vierde maal is ingeteeld.
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BOON

Het overgehouden populatiemateriaal werd op 2 maart verkocht aan 20 selectiebedrijven. Dit materiaal omvatte onder andere twee stamslabonen, die in Nederland en Duitsland als nieuwe rassen werden aangemeld. Enkele andere nummers, die reeds tamelijk zuiver waren, werden op verzoek van de belanghebbenden nog één jaar door het Proefstation vermeerderd. Het veredelingswerk
bij bonen is hiermee afgesloten.
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zaaitijden en rassen

ANDIJVIE

Het onderzoek naar de gebruikswaarde van enkele rassen voor de vroege-,
zomer- en herfstteelt werd voortgezet met een groot aantal proeven in landelijk
verband. Belangrijke eigenschappen zijn groeisnelheid, schietneiging en uiterlijke
kwaliteit. De zaaitijden waren 13 februari en 13 maart onder warm glas, 14
april onder koud glas en na 20 mei ter plaatse in de volle grond. De eerste zaai
gebeurde op 5 plaatsen; de tweede en derde zaai op 7 plaatsen. Op 3 plaatsen
werd op 20 mei en 21 juni ter plaatse gezaaid.
De verschillen in opbrengst waren vooral tussen de proefplaatsen zeer groot.
Dit moet worden toegeschreven aan het verschil in opkweken van de planten.
Weelderig opgekweekte planten geven beter resultaat dan gedrongen, donkergroene potplanten. Tussen de rassen vielen eveneens duidelijke verschillen
waar te nemen. Golda gaf gemiddeld de hoogste opbrengst. De bladeren zijn
echter lang en tamelijk smal, zodat geen mooie krop wordt gevormd. Daarnaast
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bleek Golda gevoelig te zijn voor rand (rotte bladranden) en voor schieten.
Tussen Nummer Vijf van Nunhem en die van R. Zwaan was weinig verschil.
Beide selecties vertoonden een iets wilde groei en gaven een hoge opbrengst.
Batavia Améliorée van Clause is een fijn type Nummer Vijf van prima kwaliteit. De opbrengst lag iets lager dan van de Nummer Vijf selecties. Rosabella
van J. Zwaan stelde dit jaar in groeikracht en opbrengst teleur.

centraal rassenproefveld

In 1964 werd gestart met een centraal rassenproefveld waarop 23 rassen van
binnenlandse en buitenlandse herkomst oriënterend werden beproefd. Naast de
normale gladbladige waren ook verschillende rassen krulandijvie in de proef
opgenomen. Er werd 2 keer gezaaid, namelijk omstreeks 20 mei voor het toetsen
op gevoeligheid voor schieten en op 21 juni voor de beoordeling van een
normaal gegroeid gewas. Het onderzoek is gericht op de teelt van kropandijvie
en op de teelt van bladandijvie, ook wel snij-andijvie genoemd. Veelbelovende
rassen worden aangehouden voor verder onderzoek.

blad- of snij-andijvie

In 1964 kwamen vrij plotseling verschillende vragen naar voren over de teelt
van bladandijvie, ook wel snij-andijvie genoemd. Dit wordt evenals spinazie op
een regelafstand van 22 cm gezaaid. Uit het éénjarig onderzoek is gebleken
dat de planten in de rij op ongeveer 5 cm moeten staan, wil men een goede
opbrengst en een gezond gewas krijgen. Dit komt neer op — 1700 gram zaad
per ha bij een kiemkracht van 70%. Bij de eerste zaai op 20 mei liet de
opkomst veel te wensen over, zodat bij de tweede zaai ruim 2300 gram werd
gebruikt. Ook bij deze zaai kwamen weer enkele holle plekken voor. Hieruit
blijkt dat andijvie zeer hoge eisen stelt aan het zaaibed. Een ander probleem
is de grote kans op rotte blaadjes bij een dichte stand. Dit komt vooral voor
als te laat wordt geoogst. De eerste zaai was na 8, de tweede zaai na 9 weken
oogstbaar. Het rot nam toe, naarmate later werd geoogst.
Uit de rassenproef is gebleken dat enkele hoge krulandijvie typen zoals
Pancalière (A. R. Zwaan), Salad King (Hurst) en ook President (A. R. Zwaan)
goed voor deze teelt voldoen. Belangrijker zijn echter nog de kleur en de smaak
van verschillende rassen die als bladandijvie worden geteeld. Dit zal nader wor50

den onderzocht.

plantafstanden
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Iti samenwerking met het Rijkslandbouwconsulentschap te Horst is dit voorjaar op de proefboerderij te Horst een plantafstandenproef in 4 herhalingen
aangelegd. Bij een rijenafstand van 160 cm zullen in de rij afstanden van
20, 30, 40 en 50 cm met elkaar worden vergeleken.
plantgewichten

In het voorjaar van 1964 is eveneens in samenwerking met het Rijkslandbouwconsulentschap te Horst een plantgewichtproef aangelegd. Vóór het uitplanten
zijn de planten in 4 gewichtsklassen verdeeld. Op het eind van het groeiseizoen
is het loofgewicht bepaald. In tabel 6 zijn hiervan enkele gegevens vermeld.

gegevens plantgewichtproef

nr.

gewicht

per

plant

tabel 6

% planten v. h.
totaal

loofgewicht

% uitval

per plant

1

5,3 gram

18,1

2,0

2

11,2 gram

26,8

0,3

59,5 gram
69,0 gram

3

26,4 gram

49,0

—

108,5 gram

4

50,5 gram

6,1

0,3

143,2 gram

Uit de tabel blijkt dat ook bij de kleine planten het percentage uitval gering
is. Het loofgewicht neemt toe bij toename van het plantgewicht.
bedekking met plastic
Uit de plasticproef van 1963 was gebleken dat het afdekken van de aspergebedden met doorzichtig plastic een gunstig effect op de produktie had. Vanoaar dat dit onderzoek in 1964 is herhaald met de volgende behandelingen
in viervoud.
1. Doorzichtig plastic vóór het opploegen (van 29 februari tot en met 20 maart)
en doorzichtig plastic na het opploegen.
2. Doorzichtig plastic na het opploegen.
3. Controle.
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Het oogstseizoen liep van 1 mei tot 2 juni. In afbeelding 8 is het opbrengstverloop van de 3 objecten weergegeven. Hieruit blijkt dat vooral object 1 de
eerste weken produktief was. De verschillen in kg-opbrengst zijn groot, het

afb. 8. opbrengstverloop per oogstweek. Object I = doorzichtig plastic vóór en
na het opploegen van de bedden, object 2 = doorzichtig plastic alleen na het
opploegen, object 3 = zonder grondbedekking.

opbrengst in kg
per 40 m

plastic
plastic + plastic
controle

tot. opbr. 19,53 kg ; r e l . opbr. 141,4 %
t o t . opbr. 17,29 kg ; reL. opbr. 124,7 %
t o t . opbr. 13,86 kg ; r e l . opbr. 100 %

2e
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5e week

meeropbrengst

aae prijs

meeropbrengst

in kg

per kg

in geld

1e

1,69

f 3,77

f 6,37

2e

1,79

„ 2,86

„ 5,12

3e

1,04

„ 2,46

„ 2,56

4e

1,14

„ 2,68

„ 3,05

5e

—

—

—

totaal

ASPERGE

ƒ 17,10

financiële resultaten plasticproef

tabel 7

is dan ook van belang de financiële konsekwenties na te gaan. In tabel 7
is voor object 1 de meeropbrengst per week in kg, de gemiddelde veilingprijs
voor de AAE sortering en de berekende geldelijke meeropbrengst vermeld.
Indien de gehele produktie uit AAE zou bestaan, dan bedraagt de financiële
meeropbrengst f 17,10. In de praktijk zal het minder zijn doordat ook andere
sorteringen voorkomen. Tegenover deze extra opbrengst staan ook extra uitgaven, namelijk:
40 m plastic

f 11,60

overig materiaal (draad, palen)

„

2,00

arbeid, leggen plastic + extra arbeid tijdens oogsten

„

9,00

totaal f 22,60
Uit bovenstaande berekening blijkt dat door de hoge kosten aan plastic het gebruik daarvan bij de thans gevolgde werkwijze financieel nog niet verantwoord is.

forceerproef

Op de proeftuin te Horst is in samenwerking met de heren G. M. J. Versleijen
en H. Wiedenhoff een verwarmingsproef bij asperge aangelegd. Ter hoogte van
de koppen werd een plastic leiding in de grond gegraven. Als warmtebron
fungeerde een oude witlofkachel. Door middel van een circulatiepomp werd het
water door het leidingnet gepompt. De stookperiode duurde van 18 maart tot
2 mei. Dagelijks werd op enkele plaatsen in het verwarmde gedeelte alsmede
in het controle-object de bodemtemperatuur ter hoogte van de koppen opge-
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temp.
in °C
20

19 21

23

25 27 29 31
maart

2

«

10 12 U

16 18 20 22 2« 26 29
april

30 2

4

6
mti

afb. 9. temperatuurverloop in het aspergebed tijdens de forceerperiode (metingen
's morgens 8 uur).

nomen, te weten om 8 uur en om 18 uur. In afbeelding 9 is het temperatuurverloop van 's morgens 8 uur weergegeven. Het grote verschil in bodemtemperatuur tijdens de eerste 5 weken valt direct op.
Het geforceerde gedeelte kwam reeds op 13 april in produktie, het controleobject pas op 1 mei. Op deze datum had het geforceerde gedeelte al 23 kg opgebracht. Het geforceerde gedeelte is tot en met 19 mei geoogst, de controle
tot en met 1 juni. Daar de prijs in het begin van de tweede helft van april
enkele malen rond de f 7,— per kg is geweest, had het geforceerde gedeelte
op 1 mei reeds f 104,— per are opgebracht. De totale geldelijke opbrengst
ervan was ± f 131,—, tegen die van het controle gedeelte ± f 54,—.
AUGURK
Het rassenonderzoek met augurken bestond uit 6 proeven in Nederland en 3 in
België en had tot doel de gebruikswaarde voor teelt in de vollegrond van
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enkele nieuwe rassen (Levo, Hocus en Vencross) te vergelijken met die van het

algemeen bekende ras Guntruud. Verder was nog een nieuwe lijn onder nummer

AUGURK

in de proeven opgenomen, terwijl men bij de proef te Sloten ook Baarlose Nietplekker VII aan het sortiment had toegevoegd.
Van de 8 proefvelden waarvan bij de samenstelling van dit jaarverslag de gegevens bekend waren, gaf Levo op 6 plaatsen de hoogste produktie. De gemiddelde opbrengst van dit ras was 348 kg per are. Hocus bezette één maal
de eerste en drie maal de tweede plaats en gaf gemiddeld over alle proefvelden 325 kg per are. Vencross kwam met 303 kg op de derde plaats en
Guntruud bezette met 249 kg per are de laatste plaats. Het nieuwe nummer
gaf een opbrengst die vrijwel gelijk was aan die van Vencross, doch bleek op
een aantal proefvelden niet virusvrij te zijn en werd heviger door bacterievlekkenziekte aangetast dan de overige rassen. Deze eigenschappen en het feit
dat de vruchten vrij sterk gegroefd zijn, maken dit ras minder geschikt voor
de teelt in de open grond.
Levo heeft in 1964 zeer goed voldaan. Toch is het gevaarlijk dit ras, dat voor
de teelt onder staand glas uitstekend voldoet, voor de open grond onbeperkt
aan te bevelen. Er bestaat namelijk een kans dat Levo in jaren met een
minder gunstige zomer te zwak voor de vollegrond is, vooral wanneer grove
pluk wordt toegepast. Hocus is wat dit betreft meer oogstzeker en zal waarschijnlijk binnen enkele jaren Guntruud geheel hebben verdrongen. In Vencross kwamen nog enkele planten voor met mozaïekverschijnselen. Dit was
echter zo sporadisch, dat het geen belemmering vormt, dit ras in de praktijk
te beproeven.
grondbedekking met plasticfolie
Deze proef werd genomen op humusrijke zavel om na te gaan of en zo ja in
hoeverre de opbrengst van augurken wordt beïnvloed door grondbedekking met
plasticfolie. Tevens was een vergelijking opgenomen tussen teelt op bedden en
teelt op het vlakke veld, alsmede een vergelijkend object tussen ter plaatse
zaaien en uitplanten. Het proefras was Hocus. Er werd gewerkt met doorzichtig en met zwart plastic, de breedte van de banen was 110 cm. De rijenafstand van de augurken bedroeg 2,50 m, de afstand in de rij 15 a 20 cm. Het
zaaien vond voor alle objecten plaats op 22 mei. De te planten objecten
konden op 28 mei worden uitgeplant. Het uitdunnen van de ter plaatse gezaaide augurken vond plaats op 9 juni. Direct hierna werd op alle daarvoor
in aanmerking komende objecten de folie aangebracht.
Temperatuurmetingen hebben uitgewezen dat de grond onder het doorzichtig
plastic warmer werd dan onder zwart plastic en aanzienlijk warmer dan onbedekte grond. De grondtemperatuur in de bedden was lager dan van het
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opbrengst

object
t/m 20 aug.

totaal

ter plaatse zaaien

137

368

uitplanten

162

419

doorzichtig plastic

168

453

zwart plastic

156

394

geen plastic

134

363

beddenteelt

120

362

vlak veld

165

414

opbrengst in kg per are

tabel 8

vlakke veld. Mogelijk dat de afkoeling door de wind bij de 10 à 12 cm hoger
gelegen bedden iets sterker was dan bij het vlakke veld als gevolg van het
windscherm.
De opbrengstverschillen liepen parallel met de verschillen in bodemtemperatuur. Tabel 8 geeft per behandeling een overzicht van de produktie na 16 oogstdagen (20 augustus) en na afloop van de oogst (25 september). Er werd grove
pluk toegepast.
Uit de tabel blijkt dat grondbedekking met doorzichtig plastic 59 kg per are
meer heeft opgeleverd dan met zwart plastic en 90 kg per are meer dan
onbedekte grond. De vergelijking ter plaatse zaaien met uitplanten was volledigheidshalve opgenomen en heeft bevestigd dat uitplanten, al is het dan iets
bewerkelijker, te verkiezen is boven ter plaatse zaaien. Dit geldt vooral bij gebruik van iets latere rassen zoals Hocus. Het opbrengstverschil tussen beddenteelt en teelt op het vlakke veld gaf een verschil van 52 kg per are in het voordeel van het vlakke veld. Dit verschil is niet zonder meer te verklaren, doch loopt
parallel met het reeds genoemde verschil in bodemtemperatuur.
Dit onderzoek zal in 1965 worden herhaald, waarbij dan tevens de kosten, verbonden aan het aanbrengen van plastic, tegenover de opbrengst zullen worden gesteld.
BLEEKSELDERIJ
De belangstelling voor het onderzoek met dit gewas bleek wel uit het feit dat
de rassenproef op 8 plaatsen in Nederland en op 2 in België werd aangelegd.
Bij het samenstellen van dit jaarverslag zijn van 6 proeven in Nederland de
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blijvende rassen deel. De stand van het gewas was over het algemeen goed,
zelfs op plaatsen waar de teelt geheel onbekend was. Het verschil in ontwikkeling tussen de zelfblekende rassen was uiterst klein, de groenblijvende rassen
groeiden gemiddeld iets forser. Schieters kwamen niet voor. Het verschil in
septoria-aantasting (roest) tussen de rassen was klein. Het groene ras Emerson Pascal was iets minder en de selecties van Supergran en de Belgische
Boerenbond iets meer aangetast dan het gemiddelde. Bij het oogsten werden
de struiken in vier sorteringen gesorteerd en gewogen. In tabel 9 zijn de percentages van de sorteringen en het gemiddeld gewicht per plant weergegeven.
Van de zelfblekende rassen bleven de selectie van de Belgische Boerenbond
en in iets mindere mate Golden Selfblanching iets te lang groen. Het eerstgenoemde ras had, evenals in 1963, de zwaarste struiken en werd gevolgd
door Verbeterde LPD van Duivestein. De selectie van Hollandia bezette de derde
en die van Nunhem de vierde plaats. Deze volgorde komt vrijwel overeen met
die in 1963. De struiken van Giant Pascal waren donkergroen. Het bruikbare
deel ervan was zeer lang, terwijl de ribben hol en voos waren. Emerson Pascal
tabel 9

sortering in procenten

gemiddeld

percentage per sorteri ng
ras en
herkomst

gewicht in
1500 g

1000-

500-

lichter

grammen per

en op

1500 g

1000g

dan 500 g

plant

3,9

51,0

35,5

9,6

977

8,1

58,3

31,2

2,4

1088

3,8

56,0

35,2

5,0

1035

3,9

57,2

33,7

5,2

1055

2,7

46,7

47,2

3,4

946

4,9

53,0

37,7

4,4

1022

2,6

45,0

42,2

10,2

921

5,3

53,3

37,4

4,0

1071

lange volle extra
goudgele, supergran
extra lange volle
goudgele nr. 4-413,
belg. boerenbond
lange volle extra
goudgele, hollandia
verbeterde Ip d,
duivestein
golden selfblanching,
gebr. sluis
goudgele zelfblekende,
nunhem
giant pascal,
gebr. sluis
emerson pascal,
gebr. sluis
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was minder groen en had dikke, massieve stengels. Dit ras met zijn mooi gevormde struiken heeft een goede indruk gegeven, de groene kleur is echter
een groot nadeel. De mogelijkheid bestaat dat aanaarden de kleur verbetert.
Bij enkele kwaliteitsbeoordelingen van het verwerkte produkt in 1964 waren de
verschillen tussen de selecties in smaak e.d. niet overtuigend genoeg om een
duidelijke uitspraak te rechtvaardigen. In 1965 zal het rassenonderzoek met
zelfblekende rassen worden voortgezet. Daarnaast zal een teeltproef worden
genomen waarin zal worden nagegaan in hoeverre de oogst van dit gewas
kan worden vervroegd.
plantafstanden
Het plantafstanden-onderzoek is juist voor een gewas als bleekselderij van veel
belang. Voor industrie en handel zijn de struiken van 1000 tot 1400 gram het
meest aantrekkelijk. Kleine struiken zijn voor de teler onvoordelig, vooral als
hij op contract voor de verwerkende industrie teelt. Te grote struiken geven
bij de verwerking echter ook moeilijkheden. De plantafstandenproef werd aangelegd te Alkmaar en Voorschoten. Op beide plaatsen is het ras Verbeterde
LPD gebruikt. De plantafstanden waren 40x40, 40x30, 35 x30 en 30x 30 cm.
De proef te Voorschoten ontwikkelde zich goed, die te Alkmaar was nogal
onregelmatig. Een matige stand heeft naar verhouding het grootste effect op
het aantal struiken boven 1000 gram. De afstand 4 0 x 3 0 cm gaf een zeer
goede indruk. De sortering lag bij deze afstand zeer gunstig, terwijl ook de
opbrengst goed was. De nauwere afstanden hadden wel een hogere opbrengst,
de sortering was echter ongunstiger, vooral die van de afstand 30x 30 cm.
Het percentage struiken lichter dan 1000 gram lag bij deze afstanden op 62.
Hierbij moet echter worden aangetekend dat het aantal struiken onder 500 gram
gering was.
Een betrouwbaar verschil in septoria-aantasting kon niet worden geconstateerd,
al hadden de twee nauwste plantafstanden in Alkmaar iets meer van deze ziekte
te lijden. Het is bewezen dat op lichte, groeizame grond een afstand van 40x30
cm gemiddeld de beste resultaten zal geven. Op de iets stuggere gronden zal
35x30 cm een bruikbare afstand zijn, temeer omdat dit op deze grondsoort het
bleken zal bevorderen.

BLOEMKOOL

rassen weeuwen- en vrijstersteelt
In het afgelopen jaar is een aanvang gemaakt met rassenonderzoek voor de
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proeven worden genomen in nauwe samenwerking met het IVT. Het doel is in
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eerste instantie in een periode van 2 jaar te komen tot een bepaald standaardsortiment. Wanneer dit is verkregen, worden alle in aanmerking komende selectiebedrijven in de gelegenheid gesteld met hun selecties aan de verdere beproeving deel te nemen. Aan de hand van het standaardsortiment zullen ze dan
op hun praktijkwaarde worden getest. Uiteraard zal ook in de loop van de
jaren het standaardsortiment gewijzigd kunnen worden. Het is verder de bedoeling de verkregen resultaten in de rassenlijst voor groentegewassen op te
nemen, om zodoende daarin een meer verantwoorde vermelding van bloemkoolrassen voor de weeuwen- en vrijsterteelt mogelijk te maken.
Om het standaardsortiment te bepalen, zijn het afgelopen jaar 19 selecties, die
alle min of meer bekend zijn en in de praktijk worden geteeld, onder nummer
in een tweejarig onderzoek opgenomen. De resultaten hebben er toe geleid
dat enkele selecties in het tweede jaar niet meei op alle plaatsen zullen worden
beproefd. Over het algemeen zijn de proeven het afgelopen jaar behoorlijk
goed geslaagd.
rassen herfstteelt
Met medewerking van het IVT zijn in 1964 enkele rassenproeven met herfstbloemkool aangelegd om na te gaan of er in het Engelse en Australische
sortiment selecties voorkomen die het Nederlandse sortiment kunnen aanvullen of
verbeteren. Te Grootebroek is 16 juli een proef uitgeplant met 23 selecties,
waarvan 8 uit het Nederlandse, 8 uit het Australische en 7 uit het Engelse
sortiment. Ondanks moeilijkheden met de aanslag werd toch een behoorlijk gewas verkregen. Desondanks moesten er bij enkele Alphaselecties uit het Nederlandse sortiment vrij veel boorders worden genoteerd. Ook de 2 vroege Engelse
selecties vertoonden een lichte neiging tot boren.
Van de Nederlandse selecties waren Flora Bianca en no. 26030 van Rijk Zwaan
zeer goed, waarbij de laatste opviel door een bijzonder mooie kool. Ook Sesam
no. 6 van Gebr. Broersen en Juno van J. P. Rood maakten een goede indruk. De
vroege- en Lecerfselecties uit het Engelse sortiment waren geen succes en niet
bepaald geschikt om het Nederlandse sortiment aan te vullen of te verbeteren.
Vooral bij Lecerf was de kool over het algemeen te plat, slecht van kleur en
los. Een latere selectie uit het Engelse sortiment was een Flora Bianca type.
Deze was zeer goed en deed wat kool en kwaliteit betreft weinig onder voor
Flora Bianca van Rijk Zwaan. Van de Australische selecties kan betrekkelijk weinig worden gezegd, omdat deze een langer groeiseizoen nodig hebben. Dientengevolge zijn van de meeste selecties weinig of geen kolen geoogst. Over het
algemeen liet de kwaliteit van de wel geoogste kolen te wensen over. Bij ge-
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bruik van deze selecties voor de herfstteelt in Nederland zal de plantdatum
zeker iets vervroegd moeten worden.
Voor het landelijk onderzoek werd te Middelburg en Roermond een proef met 4
Nederlandse en 3Australische selecties genomen. Voor zover de resultaten bekend
zijn, kan wel worden gezegd dat ze niet af zullen wijken van de proef te
Grootebroek. In 1965 zal deze proef, zij het in gewijzigde vorm, wederom worden gelanceerd. De selecties zullen namelijk zo veel mogelijk naar de lengte
van het groeiseizoen worden ingedeeld.
belichting van jonge planten
Aangezien in 1963 met bijbelichting van jonge bloemkoolplanten enige resultaten waren verkregen, is ook dit jaar weer een dergelijke proef uitgevoerd
om te trachten het verschil in oogsttijdstip tussen in de herfst en in januari
gezaaide bloemkool te nivelleren. De 50 % oogstdatum van in januari gezaaide
bloemkool valt gemiddeld 10 dagen later dan van de weeuwenteelt. Als proefras
is een selectie gekozen uit het Mechelse type, namelijk type 8.
Allereerst is ter vergelijking op 25 september voor de normale weeuwenteelt gezaaid. Deze plantjes zijn verspeend in een plasticzak van 10 cm doorsnede en
onder staand glas overwinterd. Verder is op 8 en 22 januari direct ter plaatse
in plasticzakjes van 8 cm doorsnede gezaaid. Deze januarizaai is per zaaidatum
over 3 objecten verdeeld. Object I werd normaal opgekweekt, dus zonder bijbelichting. Object II kreeg 8 uur bijbelichting tot het doorkomen van het tweede
echte blad en daarna 12 uur tot half maart. Object III werd pas vanaf het doorkomen van het tweede echte blad tot half maart 12 uur per etmaal bijbelicht. De
bijbelichting werd zodanig uitgevoerd dat met H.P.L. (R)-lampen 260 Watt/m 2 werd gegeven.
Ondanks een te hoge zoutconcentratie van de potgrond is het toch gelukt
om 26 maart een behoorlijke plant op het veld uit te zetten. Al spoedig was te
zien dat de ontwikkeling van de weeuwenplanten er met kop en schouder bovenuit stak. Dit bleek later nog meer uit de opbrengstgegevens (zie tabel 10).
De vroegheid van dit object was door de rest niet te evenaren, terwijl ook
het percentage A l kolen zeer goed was. Object II (8, gevolgd door 12 uren
bijbelichting per etmaal) van de zaai op 22 januari kwam hier nog het dichtst
bij. De 50 % oogstdata van de overige belichtingsobjecten, zowel van de 8- als
22 januari-zaai, was 5 à 6 dagen later dan die van de weeuwenplanten. Bij de
onbelichte objecten was, zoals te verwachten, de 50% oogstdatum nog enkele
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ontwikkeling
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50%

% Al

oogstdatum

kolen

gewas
30 mei

81

weeuwenplanten

8,8

zaai 8 januari object 1

5,7

9 juni

53

zaai 8 januari object II

6,8

5 juni

58

zaai 8 januari object III

6,5

5 juni

67

zaai 22 januari object 1

5,5

7 juni

45

zaai 22 januari object II

7,3

2 juni

67

zaai 22 januari object III

6,6

4 juni

48

vroegheid en kwaliteit

tabel 10

De bijbelichting gedurende 12 uren per etmaal (object III) vanaf het doorkomen
van het tweede echte blad heeft tot enkele dagen vervroeging en tot een iets
betere kwaliteit geleid. Wanneer eind januari wordt gezaaid, kan extra bijbelichting gedurende 8 uren per etmaal vanaf de zaai tot het doorkomen van
het tweede echte blad dit succes nog enigszins versterken. De vraag is echter
in hoeverre de in het begin genoemde moeilijkheden met de opkweek deze
uitkomsten hebben doorkruist. Opvallend is in ieder geval dat de ontwikkeling
van het gewas bij de weeuwenplanten veel beter was. Ook het percentage
A I kolen ligt beduidend hoger dan van de belichte planten, gezaaid in januari.
Duidelijk is wel dat door belichting vervroeging mogelijk is. Of dit uiteindelijk
zal kunnen leiden tot een gehele vervanging van de weeuwenteelt valt echter
te betwijfelen.
Met dezelfde selectie als in de voorgaande proef (Mechelse type 8) zijn een
groter aantal variaties in belichtingsduur en leeftijd vergeleken om gegevens te
verzamelen over de groei van de planten tijdens de opkweek. Ook is de invloed
van de behandeling op de produktie nagegaan. De opzet van de proef was
gedeeltelijk een herhaling van de op blz. 68 van ons jaarverslag 1963 vermelde
proef. In een matig verwarmde kas (10-15° C) is op 8 november, 22 januari en
5 februari gezaaid. De plantjes zijn vanaf 0, 1, 2 enz. tot 9 weken na het zaaien
12 uren per dag bijbelicht gedurende 3, 4, 5 of 6 weken met 400-700 W HPLRlampen, bij een geïnstalleerd vermogen van ongeveer 260 watt per m2.
In de eerste helft van de opkweekperiode heeft zich dezelfde groeistoornis voorgedaan als in de voorgaande proef. Daardoor is de opzet om een verschil in
grootte van de planten te verkrijgen door verschil in zaaitijd grotendeels mislukt. Evenzo zijn de verschillen in belichtingsduur daardoor niet geheel tot hun
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planttijd
zaaitijd
onbelicht

26/3

8/4

8/1

22/1

5/2

8/1

22/1

5/2

80(50)

87 (68)

70 (50)

77(40)

80(60)

90(70)

78 (55)

73 (53)

72(48)

87 (68)

64(61)

48(37)

4-5 weken
bijbelicht

invloed van zaaitijd, planttijd en bijbelichting op het percentage Al + BI kolen,
dat kon worden geoogst. De getallen tussen haakjes zijn het percentage Al kolen.
tabel II
recht gekomen. Van elke zaaitijd is op 26 maart en 8 april een reeks planten
met de genoemde variaties in belichtingsduur uitgezet bij dezelfde veldomstandigheden als de voorgaande proef. De 50% oogstdatum van de onbelichte
objecten viel op 9-10 juni, door 4 weken of langer bijbelichten (tot één week
voor het uitplanten) 6-8 dagen eerder. Tabel 11 geeft een indruk van de verschillen in produktie van eerste kwaliteit (Al + BI) kolen tengevolge van 4-5
weken bijbelichten.
Door de groeistoornis tijdens de opkweek zijn deze uitkomsten echter niet geheel
maatgevend voor hetgeen met bijbelichting kan worden bereikt. Het onderzoek
wordt voortgezet.
Een oriënterende vergelijking van de invloed van bijbelichting tegenover CO2toediening is uitgevoerd met het ras Vroege Verbeterde Mechelse, dat in een
matig verwarmde kas op 23 januari ter plaatse is gezaaid in plastic zakjes.
Gedurende 2 weken is het zaaisel continu belicht met TL op 25 cm boven de
grond (geïnstalleerd vermogen 260 watt per m2). Daarna is 4 weken 16 uren
per dag bijbelicht met TL. Voor de C02-behandeling is een deel van het zaaisel
na de bovengenoemde tijdstippen overgebracht naar het Proefstation te Naaldwijk, waar in een slakas overdag CO2 werd toegediend. Het plantgoed dat te
Alkmaar bleef is tot één week voor het uitplanten al of niet bijbelicht met
HPLR-lampen. Bij het merendeel van de objecten heeft zich dezelfde groeistoornis voorgedaan die bij dit ras veel ernstiger gevolgen had dan in de
bovenvermelde proeven.
De behandeling met CO2 gaf slechts een gering verschil in grootte en stevigheid vergeleken met planten, die onder overigens dezelfde omstandigheden
zonder COä-toediening waren opgegroeid. Door belichten met TL vanaf zaaien
werd bij dit ras, voorzover geen groeistoornis optrad, na 5 à 6 weken een flinke
plant verkregen. Op het veld is bij een deel van de objecten in hevige mate
klemhart opgetreden, waardoor die weinig oogstbare kolen hebben opgeleverd.
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In de overige objecten is een hoog percentage te vroegtijdige koolvorming op-

getreden. Door 4 weken toedienen van CO2 bij voldoende groei tijdens de op-
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kweek leek het percentage vroegtijdige koolvorming te verminderen.
plantafstanden zomerteelt
Op de subproeftuin te Grootebroek is het afgelopen jaar getracht bij een nauwe
plantafstand (66x 45 cm) kleine bloemkool te telen, die niet behoeft te worden
gedekt. Deze proef is 2 keer op dezelfde akker uitgevoerd, de eerste keer met
het ras Climax. De planten zijn 21 april geplant en waren afkomstig van een
plantenkweker. Na de oogst is op 27 juli de proef herhaald, maar nu met het
ras Flora Bianca. Deze planten waren uit eigen opkweek verkregen.
De opzet om kleine bloemkool te telen, welke niet behoeft te worden gedekt,
is niet gelukt. Climax is zelfs bij deze nauwe plantafstand te weinig zelfdekkend.
Daardoor is het niet mogelijk het dekken achterwege te laten zonder aan kwaliteit te verliezen. Dit geldt misschien in iets mindere mate voor Flora Bianca,
die door de zwaardere bladontwikkeling iets beter zelfdekkend is. Niettemin
moest ook dit ras worden gedekt. Wel is in deze proef opgevallen dat bij de
nauwe plantafstand en normaal dekken nog vrij grote kool van goede kwaliteit
kan worden geoogst. Tevens is het goed mogelijk gebleken tweemaal bloemkool te telen en te oogsten van hetzelfde perceel.
De vraag of het mogelijk is kleine bloemkool van goede kwaliteit te oogsten
zonder te dekken is in deze proeven onvoldoende beantwoord. Misschien kunnen andere selecties, die beter zelfdekkend zijn, meer resultaten geven. Daarom is het noodzakelijk deze proef voort te zetten.
Bij het ras Climax zijn 3 plantafstanden vergeleken bij zaaien ter plaatse en
uitplanten van 4 weken oude plantjes. De plantafstanden waren 66x45, 66x50
en 66x60 cm; de zaaidatum was 19 juni zowel op het zaaibed als direct ter
plaatse. De op het zaaibed gegroeide plantjes zijn 21 juli uitgeplant. Droogte
en andere ongemakken waarmee de bloemkooltelers afgelopen zomer te kampen
hadden, hebben ook deze proef getroffen. Daardoor ontstond een zeer onregelmatige stand, wat tenslotte resulteerde in een langdurige oogstperiode en
een slechte kwaliteit van de kool. Daarom kunnen van deze proef geen exacte
gegevens worden vermeld. Het onderzoek zal echter worden voortgezet.
zaaien en planten zomerteelt
Van 1961 tot en met 1963 zijn bij de zomerteelt met Climax proeven genomen
met ter plaatse zaaien en uitplanten van 3, 4, 5 en 6 weken oude planten. Hieruit is naar voren gekomen, dat uitplanten van 4 à A1^ week oude plantjes onder
bijna alle omstandigheden het meest is aan te bevelen. Ook ter plaatse zaaien
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is zeer goed mogelijk en kan in sommige gevallen en op bepaalde bedrijven
zelfs voordeel bieden. Om eens na te gaan of dit ook voor andere selecties
geldt, is een rassenproef met 4 Nederlandse en 2 Engelse selecties opgezet.
Gezaaid is 11 mei zowel ter plaatse als op het zaaibed. Op 8 en 23 juni zijn de
respectievelijk 4 en 6 weken oude planten uitgezet. De gebruikte selecties waren Climax van J. P. Rood, Westlandia van Gebr. van den Berg en Sesam en
Dr. Jensma van Gebr. Broersen. De 2 Engelse selecties waren Lecerftypen,
namelijk Cluseed Orion en no. 110 Finney van J. L. Clucas te Ormskirk.
Gebleken is, dat de Engelse selecties niet bepaald geschikt zijn om het Nederlandse sortiment aan te vullen of te verbeteren. De kwaliteit liet namelijk veel
te wensen over. De Nederlandse selecties hebben het bij ter plaatse zaaien en
het uitplanten van 4 weken oude plantjes zeer goed gedaan. Hoewel iets minder vroeg, kwam het ras Sesam wat betreft kwaliteit van de kool het best uit de
bus. Bij de 6 weken oude planten hadden Climax, Westlandia en Dr. Jensma een
zeer hoog percentage boorders, terwijl dit bij Sesam gering was. Wel gaven
de 6 weken oude planten bij Sesam een behoorlijke verlating van de oogst
( ± 1 maand), waardoor het gebruik van oude planten toch niet is aan te raden.
Resumerend geldt dus dat voor Westlandia, Dr. Jensma en Sesam hetzelfde
als wat uit een driejarig onderzoek bij Climax naar voren is gekomen.
winterbloemkool
Zoals vermeld op blz. 71 in het jaarverslag over 1963 zijn in 1964 de proeven
met winterbloemkool voortgezet. Dit gebeurt in samenwerking met het IVT en
met de heer M. Wattel van het Rijkstuinbouwconsulentschap te Goes. Evenals
in de winter 1962-1963 zijn ook het afgelopen seizoen alle proeven op het
gebied van rassen, zaaidichtheid, plantafstanden en zaai- en planttijden mislukt.
Alleen 3 rassenproeven - te Alkmaar, Grootebroek en op Walcheren - zijn na
de winter blijven staan om te kunnen zien hoe de Engelse rassen zich verder
zouden ontwikkelen. Gebleken is dat deze rassen wellicht een betere winterhardheid bezitten dan de tot nu toe in de handel zijnde Nederlandse selecties, maar
dat ze wat betreft kool voor Nederland onbruikbaar zijn. De meeste gaven een
geel-groene losse kool, die bovendien vaak erg schiftig was.
In de zomer van 1964 werden wederom enkele proeven uitgezet, doch alleen
op het gebied van rassenonderzoek. Het onderzoek naar teeltmaatregelen is
stopgezet, omdat dit geen zin heeft zolang er geen beter winterharde selecties
verkrijgbaar zijn. De resultaten van de dit jaar opgezette rassenproeven zullen,
mits de winter geen parten speelt, in het jaarverslag over 1965 worden ge-
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Het gebruikswaarde-onderzoek van nieuwe rassen omvatte dit jaar zowel sla-
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bonen als snijbonen en spekbonen. De proeven werden op verschillende plaatsen in Nederland en België uitgevoerd. De resultaten kunnen als volgt worden samengevat.
stamslaboon-primeurteelt
Voor de primeurteelt werden te Heerenveen en Ens onder platglas en op Walcheren 5 rassen ter plaatse gezaaid voor vergelijking op vroegheid en produktie.
Het standaardras Prelude kwam vrij gunstig naar voren. No. 42 van A. R. Zwaan
bleek enige dagen vroeger te zijn, gaf onder glas een iets lagere opbrengst,
maar vertoonde in financieel resultaat weinig verschil met Prelude. Op Walcheren stond No. 42 in vroegheid en opbrengst duidelijk op de eerste plaats.
Flits van Sluis en Groot stelde in opbrengst teleur. B 2963 van Gebr. van den
Berg was onder glas iets later en gaf een lagere opbrengst dan Dubbele Witte.
Te Alkmaar en Aalten werden de rassen in plasticzakken opgekweekt (zie afbeelding 10). Deze teeltwijze heeft dit jaar wederom goed voldaan. Te Alkmaar
afb. W. het uitplanten van stamslabonen, opgekweekt in plasticzakken.
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bleef het gewas te klein met als gevolg een lage opbrengst. De oogst kwam
echter zeer vroeg, zodat het financiële resultaat nog redelijk was. De rassenproef te Aalten is zeer goed geslaagd. De rassen werden op 15 april gezaaid,
na opkomst verspeend in plasticzakken en op 19 mei uitgeplant. De vroege rassen werden op 26 juni voor de eerste keer geplukt. Van de vroege rassen
stond No. 42 op de eerste, Prelude op de tweede en Flits op de derde plaats.
In een planttijdenproef met Dubbele Witte zonder draad te Alkmaar bleek dit
jaar een opkweekperiode van 4 weken beter te zijn dan 6 weken. In 1963 kwam
de langste opkweekperiode als het beste object naar voren. Dit verschil moet
hoofdzakelijk worden toegeschreven »aan de weersomstandigheden in mei. In een
koude meimaand verdient laat planten de voorkeur, bij gunstige weersomstandigheden kan echter vroeger worden geplant.
stamslaboon-normale en late teelt
Op enkele plaatsen in Nederland en België werd een rassenproef genomen in
de normale en late teelt. In deze serie kwam Prelude gunstig naar voren. De
aantasting door schimmelziekten was dit jaar van weinig betekenis. Wel werd
veel virus waargenomen. Hierbij is gebleken dat Prelude op het ogenblik meer
door rolmozaïek en scherpmozaïek wordt aangetast dan enkele jaren geleden.
No. 42 was matig en Flits zeer matig in opbrengst. De peulen van beide rassen
kunnen vooral tijdens droog en warm weer een draad vormen, wat vooral voor
de verwerkende industrie zeer hinderlijk is. De opbrengst van B 2963, Irene en
Cordon was goed. Cordon bleek een sterk, gezond en zeer laat ras te zijn. Widusa
en Tiptop waren zeer vatbaar voor scherpmozaïek en kunnen door zwarte-vaatziekte worden aangetast. De gemiddelde opbrengst was matig tot vrij goed.
stamslaboon-centraal rassenproefveld
Op het centraal rassenproefveld werden 20 rassen beoordeeld op diverse eigenschappen. Door droogte verliep de opkomst op het grote proefveld te Oudkarspel onregelmatig, zodat de vroegheidsbepaling en ook de opbrengsten niet
geheel betrouwbaar zijn.
Op de proeftuin te Sloten werden de rassen getoetst op resistentie tegen stippelstreep. Imuna, No. 56 van het Proefstation Alkmaar, Greenstar, Tiptop en
1255 G van Sluis en Groot bleken goed bestand te zijn tegen deze virusziekte.
Het toetsen op de gevoeligheid voor bonevirus 1 en 2 vond plaats op een
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proefveld te Wolfheze. Het proefveld werd ernstig besmet met bonevirus 2.

De rassen Luca, Widusa, Tiptop, Trovato en Dubbele Witte bleken zeer vat-
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baar te zijn. Geheel gezond bleven Imuna, Greenstar, 1255 G, Cordon, Profila en Flits. Voor een verdere beschrijving van de rassen wordt verwezen naar
PGV rapport no. 13 betreffende groenteteelt voor de verwerkende industrie.
stoksnijboon-rassen
!n het kader van rassenonderzoek in landelijk verband werd dit jaar een proef
opgezet met 6 rassen. Van 5 proefvelden zijn de resultaten verwerkt. Wat de
opbrengst betreft werd de kopgroep gevormd door Helda zonder draad, no.
5153 zonder draad en Romore met draad. Hierop volgden Precosa en Superia
(beide zonder draad) en Ezetha's Superba met draad. Helda had de langste peulen, gevolgd door Superia en Precosa. De peulen van no. 5153 waren vrij smal,
kort en tamelijk krom. Dit nummer was echter wel zeer vroeg, evenals Romore en Precosa.
De proef te Alkmaar werd vervroegd door de planten op te kweken in plasticzakken. De oogst begon reeds op 7 juli. Ook bij dit gewas biedt vervroegen
van de teelt gunstige perspectieven.
spekboon-rassen
In een landelijke rassenproef werden 5 nieuwe rassen vergeleken met Neckarkönigin. Hierbij is gebleken dat het standaardras qua opbrengst op de eerste
plaats staat. De peulen waren breedovaal van vorm en ongeveer 23 cm lang.
Terra's Auenstolz bleek nogal gevoelig voor Colletotrichum. De opbrengst lag
9 % lager dan bij Neckarkönigin. De peulen waren ongeveer 20 cm lang, breedovaal en iets lichtgroen van kleur. Quedlinburger had ronde, iets holle peulen
met een gemiddelde lengte van 19 cm. De opbrengst lag 1 0 % lager dan bij
Neckarkönigin. Samson heeft een lange, iets platte peul waaraan de verwerkende
industrie de voorkeur geeft. Het was een sterk gewas, dat in opbrengst echter
teleurstelde, namelijk 1 8 % minder dan Neckarkönigin.
No. 1214 van A. R. Zwaan vormde een lelijk gewastype dat kwetsbaar was voor
ongunstige weersomstandigheden. De peulen waren iets plat en zeer lang, namelijk 27 cm. De opbrengst was ruim 30% lager dan bij Neckarkönigin. No
5148 van Koning en Vlieger staat in peulvorm tussen een snijboon en spekboon
in. De opkomst was zeer slecht, zodat dit nummer op de proefvelden niet kon
worden beoordeeld. In de praktijk is gebleken dat no. 5148 vooral tijdens droog
en warm weer zeer snel vliezig wordt.
Het onderzoek naar de gebruikswaarde van deze rassen zal in 1965 worden
herhaald.
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KNOLLEN
Bij de verwerkende industrie bestaat enige interesse voor de teelt van witte
ronde consumptieknollen. Een vijftal selecties werd vergeleken met 2 selecties
stoppelknollen. De proef werd gezaaid op 21 juli op een rijenafstand van 33 cm.
Voor het verkrijgen van flinke knollen is uitdunnen op 13 à 15 cm noodzakelijk.
De stoppelknollen gaven een zeer hoge opbrengst van meer dan 600 kg per are.
De ene selectie bleek op doorsnede echter iets grauw van kleur te zijn, de
andere was van binnen iets voos. Van de consumptieknollen werden Sneeuwbal
van Gebr. Sluis en Zesweekse van Sluis en Groot als zeer goed beoordeeld. De
opbrengst bedroeg respectievelijk 407 en 464 kg per are. Het ras White Egg
van Gebr. Sluis behaalde een opbrengst van 502 kg per are en werd als goed
beoordeeld.
KNOLSELDERIJ
Aangezien het IVT in 1964 weer is begonnen met praktijkproeven bij knolselderij beperkte het rassenonderzoek door het Proefstation met dit gewas zich
tot een enkelvoudige demonstratieproef, waar naast een aantal Nederlandse,
ook enkele rassen van buitenlandse herkomst in waren opgenomen. Maagdenburger, Ivora, Balder, Blanco, St. Sebastien en Hild's Neckarland gaven de
zwaarste knollen. Wat knolvorm en vertakking betreft, kwamen Invictus, St.
Sebastien, Ceva en Roem van Zwijndrecht gunstig naar voren en wat holle koppen betreft Ceva, Blanco, Roem van Zwijndrecht, Belga en Invictus. In de meeste
rassen kwam vrij veel inwendige holheid en/of voosheid voor. Een gunstige uitzondering hierop maakten Belga, St. Sebastien, Roem van Zwijndrecht en Blanco.
In verband met de grote belangstelling, die vooral de verwerkende industrie voor
dergelijke proeven toont, werden de rassen na de oogst beoordeeld door een
aantal vertegenwoordigers van deze industrie, zaadhandelaren, NAK-G, IVT,
IBVT en Proefstation. Bij de beoordeling werd onderscheid gemaakt tussen de
geschiktheid voor het drogen en die voor het inblikken als schijven. Voor de
eerstgenoemde wijze van verwerking werden 5 rassen goedgekeurd, te weten
Roem van Zwijndrecht, Invictus, Belga, St. Sebastien en Blanco. Bij de waardebepaling voor het inblikken namen de betreffende verwerkers alleen het
„zwartkoken" als uitgangspunt. Van de 11 rassen waren er slechts 3 die tijdens en na de verwerking voldoende blank zullen blijven, namelijk Invictus, St.
Sebastien en Ivora. Bij Invictus werd nog de opmerking gemaakt dat er iets te
veel inwendig hol in voorkwam.
68

In deze enkelvoudige proef kwam het vrij oude, maar in Nederland onbekende
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afb. 11. links: gezaaid op 16maart in kisten in de kweekkas, midden: gezaaid op
16 maart onder platglas, rechts: gezaaid op 1 april onder platglas. de foto is
genomen op 6 mei.

ras St. Sebastien verrassend goed naar voren. Voor meer uitvoerige gegevens
over de teelt van en het onderzoek bij knolselderij verwijzen wij naar een Mededeling, die in het voorjaar van 1965 zal verschijnen.
zaai- en planttijden

Deze proef werd opgezet om na te gaan wat de laatst mogelijke plantdatum
is voor knolselderij, waarbij men nog een goede produktie kan verwachten. Dit
is van belang voor de mogelijkheden van een voorteelt. Het proefras was Roem
van Zwijndrecht. Op 2 zaaidata werd onder platglas gezaaid. Tevens werd in
grote kisten gezaaid die tijdelijk in een verwarmde kas hebben gestaan en bij
een bepaalde grootte van de planten onder platglas werden- gezet. Afbeelding
11 geeft een beeld van het verschil in plantgrootte tussen de objecten. Het
zaai- en plantschema was als volgt:
zaaidata

plantdata

16 maart in kisten

11 mei, 25 mei

16 maart platglas

11 mei, 25 mei, 8 juni, 22 juni, 30 juni

1 april platglas

11 mei, 25 mei, 8 juni, 22 juni, 30 juni

KNOLSELDERIJ

Bij het vaststellen van de oogstdatum werd de rijpheid van het gewas als uitgangspunt genomen. De op 16 maart gezaaide (zowel in kisten als onder platglas) objecten die op 11 mei waren uitgeplant, waren reeds op 15 september
volledig uitgegroeid. De op 16 maart gezaaide objecten die op 22, respectievelijk 30 juni waren uitgeplant, konden pas op 9 november worden gerooid.
Voor de overige objecten lag de oogstdatum tussen 15 september en 9 november. Alle knollen werden gewogen met een gedeelte van het loof (hartbladeren)
eraan.
Zaaien op 16 maart onder platglas en uitplanten op 25 mei komt overeen met
de in de praktijk gebruikelijke methode en werd daarom als standaardobject
beschouwd. Het gemiddelde knolgewicht hiervan bedroeg 1342 gram, wat bij een
plantafstand van 60x 40 cm neerkomt op een produktie van ± 550 kg per are.
Bij alle andere objecten was de opbrengst lager. De op 16 maart in kisten gezaaide en op 11, respectievelijk op 25 mei geplante objecten hadden beide een
gemiddeld knolgewicht van 1293 gram (539 kg per are) en benaderden het
standaardobject dus dicht.
De plantdatum van 11 mei gaf gemiddeld over alle zaaitijden een opbrengst
van 494 kg per are. Voor 25 mei was dit 535, voor 8 juni 497, voor 22 juni 473
en voor 30 juni 349 kg per are. Het is duidelijk dat een dergelijke proef, waar
de resultaten sterk worden beïnvloed door de groeiomstandigheden na het uitplanten, na 1 jaar nog geen betrouwbare conclusies oplevert. Deze omstandigheden waren in 1964 over het algemeen zeer gunstig, zodat ook in de vroeg^
ste plantdatum geen schieters voorkwamen. De proef zal in 1965 worden
herhaald.
zwartkoken
Door verschillende instellingen is reeds onderzoek verricht naar het probleem
van het zwart worden tijdens en na de verwerking, zonder dat dit onderzoek
tastbare resultaten heeft opgeleverd. Nadat reeds was vastgesteld dat er wat
dit punt betreft een groot verschil tussen de rassen bestaat, is in 1964 door het
Proefstation nagegaan of de groeisnelheid van invloed kan zijn. Hiertoe werd
een ras, waarvan bekend is dat het in sterke mate zwartkookt, uitgeplant op de
humusrijke snel groeiende proeftuin te Alkmaar en op de stug groeiende, middelzware klei van het proefbedrijf te Oudkarspel. Om te trachten de groei
nog meer te beïnvloeden, werden op beide plaatsen 3 stikstoftrappen en
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3 verschillende tijdstippen van toediening in de proef opgenomen.

KNOLSELDERIJ

afb. 12. mate van groenkleuring

na behandeling

met NaOH geeft een

duidelijke

aanwijzing voor de mate van zwartkoken. links knollen van de zeer groeizame grond
te alkmaar, rechts van de stugger groeiende grond te

oudkarspel.

De proef te Alkmaar w e r d reeds op 29 september geoogst, die te Oudkarspel
rijpte veel langzamer af en werd op 20 oktober geoogst. Ondanks de kortere
groeiperiode waren de knollen te Alkmaar aanzienlijk zwaarder (gemiddeld ruim
1200 gram zonder blad) dan die te Oudkarspel, waar de knollen gemiddeld

±

925 gram per stuk w o g e n . Het opbrengstverschil tussen de stikstoftrappen en de
wijzen van toediening was kleiner dan w e r d verwacht. De mate van zwartkoken
w e r d evenmin betrouwbaar beïnvloed door de variaties in stikstofbemesting.
Er was echter een duidelijk verschil in de mate van zwartkoken tussen de knollen
van beide proefvelden. De zware knollen van de welige grond te Alkmaar werden
tijdens het koken veel grauwer dan die van de kleigrond te Oudkarspel. Dit
verschil (zie afbeelding 12) was dermate groot, dat het alleszins verantwoord
is, het onderzoek in deze richting voort te zetten.
plantafstanden

Deze proef, die op 7 plaatsen w e r d aangelegd, was opgezet om de invloed van
de plantafstand op groei en produktie na te gaan bij een fors groeiend ras
(Roem van Zwijndrecht) en een ras met een geringe bladontwikkeling (Invictus).
De plantafstanden waren 40 x 40, 50 x 40, 60 x 40 en 60 x 30 cm. Bij het sa-
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roem van zwijndrecht
50x40

heemskerk (zand)

545

539

937

773

hauwert (zavel)

655

869

1030

765

oudkarspel (klei)

558

752

900

627

vierpolders

675

833

863

788

608

748

933

738

(klei)

gemiddeld

60x40

60x30

40x40

invictus
heemskerk (zand)

1390

1426

1495

1308

hauwert (zavel)

872

1047

1092

919

oudkarspel (klei)

699

830

925

766

vierpolders (klei)

1006

1097

1123

1025

gemiddeld

1019

1129

1175

1028

gemiddeld knolgewicht ingrammen

tabel 12

menstellen van dit jaarverslag waren van 4 proefvelden de gegevens volledig
bekend. Tabel 12 geeft hiervan een overzicht.
Bij de forsgroeiende Roem van Zwijndrecht gaf de ruimste afstand (60x40 cm)
veruit de zwaarste knollen. Vooral te Heemskerk, waar dit ras een enorme bladontwikkeling had, waren 4 0 x 4 0 en 5 0 x 4 0 cm zeer duidelijk minder. Opvallend
was dit jaar de hoge opbrengst van Invictus, die zelfs aanzienlijk hoger was dan
van het andere proefras. Hierbij dienen we op te merken dat Invictus te Heemskerk zeer laat werd geoogst, wat tot zeer grote knollen leidde. Gebleken is dat
bij te lang doorgroeien in dit ras vrij veel knollen inwendig hol worden. Duidelijk blijkt ook uit de tabel, dat Invictus een nauwere plantafstand verdraagt
dan Roem van Zwijndrecht.
Dit komt nog beter tot uiting als we de totale produktie per are beschouwen.
De produktie van Invictus bedraagt dan bij 40x40 cm 637, bij 50x40 cm 565,
bij 60x 40 cm 490 en bij 60x 30 cm 572 kg per are. Hoewel de knollen te Heemskerk in feite te zwaar waren, blijkt dat 40 x40 cm bij Invictus veruit de hoogste
opbrengst per are gaf, terwijl de knolgrootte bij deze afstand nog ruim voldoende
was. Is men voor de afzet echter gebonden aan een veiling waar de knolgrootte een belangrijke rol speelt bij de prijs per stuk, dan is 50 x40 cm te
prefereren. Bij Roem van Zwijndrecht waren de opbrengsten per are als volgt:
40x40 cm 380 kg, 50x40 cm 374 kg, 60x40 cm 389 kg en 60x30 cm
410 kg. De verschillen waren dus slechts klein, zodat voor Roem van Zwijn72

drecht in het algemeen een plantafstand van 60x40 cm kan worden geadviseerd.

Naast de 4 genoemde proeven zijn nog van proefvelden te Beemster en Tholen

KNOLSELDERIJ

gegevens bekend over Roem van Zwijndrecht. Deze gegevens over het gemiddelde knolgewicht stemmen overeen met die van de 4 eerder genoemde
proeven, terwijl ook de berekende opbrengsten per are geen aanleiding geven
de eerder vermelde mening over de plantafstanden te herzien. Deze afstanden
gelden ook voor andere rassen die qua gewastype overeen komen met de
beide beproefde rassen.
zaaitijden en rassen

KOOLRAAP

Op het tuinbouwproefbedrijf „Geestmerambacht" te Oudkarspel werd een zaaitijdenproef opgezet met 4 witte en 3 gele rassen. De eerste zaai vond plaats op
28 mei, de tweede op 18 juni en de derde op 10 juli. In het algemeen was de
eerste zaai te vroeg en de derde zaai iets te laat. Er werd steeds ter plaatse
gezaaid bij een regelafstand van 50 cm. In de eerste zaai varieerde de afstand
in de rij van 40 tot 70 cm, wat voor koolrapen te ruim is. Bij de tweede zaai
bedroeg de afstand 35 tot 50 cm, bij de derde zaai 37 tot 44 cm.
Bij de witte rassen kwam een ras dat door bemiddeling van de heer Heerema
(commissionair te Groningen) werd geleverd, gunstig naar voren. Schmalz Witte
was dit jaar niet blank en bleek gevoelig te zijn voor barsten. Hoffmann's Witte
was hiervoor iets minder gevoelig. Het ras Limburgse was sterk vertakt, gaf
holle rapen en was niet altijd blank. Bij de gele koolrapen werd de eerste plaats
ingenomen door selectie Runia uit Berlikum. Dit ras bleek een goede vorm en
smaak te bezitten. Voor verdere gegevens betreffende deze proef wordt verwezen naar PGV rapport 13.

zaaitijden

KROOT

Het onderzoek naar de mogelijkheden van nateeltkroten werd dit jaar voortgezet met een zaaitijdenproef waarin 2 rassen waren opgenomen die met verschillende zaaimachines werden gezaaid. Het zaaien gebeurde op 18 juni, 29
juni en 10 juli. Als proefrassen fungeerden Kogel van Struik en Co. en Kogel
van D. van der Ploeg. De eerste vormde snel een kroot, die matig van kleur
was. De tweede selectie was vrij laat, maar werd gekozen wegens het monogerme zaad dat werd gebruikt voor precisiezaai.
De resultaten per machine en per zaaitijd vertonen een grillig beeld en zijn
niet betrouwbaar. Vooral bij de late selectie kwam duidelijk naar voren dat de
opbrengst afneemt naarmate later wordt gezaaid. De eerste zaai gaf een gemiddelde opbrengst van 387 kg, de tweede van 325 kg en de derde zaai van
243 kg per are. Bij Kogel van Struik en Co was de opbrengst respectievelijk
455, 322 en 322 kg per are.
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zaaitijd, plantafstand en rassen
Op een zavelgrond te Hauwert werd de invloed nagegaan van zaaidatum en
plantafstand op schieten, opbrengst en wortelgrootte. Als proefrassen fungeerden
Holkruin en Guernsey. De zaaitijden waren 13 en 26 maart en 9 en 23 april.
De regelafstand bedroeg 44 cm, in de rij werd gedund op ongeveer 8, 11
en 14 cm.
Bij beide rassen gaf de derde zaai de hoogste en de tweede zaai de laagste
opbrengst. Bij Holkruin varieerde de opbrengst van 530 tot 629 kg, bij Guernsey
van 470 tot 538 kg per are. Het percentage schieters was in beide rassen
vrij hoog en nam slechts in lichte mate af bij later zaaien. De opkomst was
beter naarmate later werd gezaaid. Dit had een iets nauwere plantafstand tot
gevolg, waardoor het gemiddeld wortelgewicht van de eerste zaai het hoogst
en van de vierde zaai het laagst was. De opbrengst nam toe naarmate meer
planten per oppervlakte-eenheid stonden. Het gemiddeld wortelgewicht nam
daarentegen af. Opvallend was verder dat het percentage schieters bij ruimere
plantafstanden toenam. De conclusie uit deze proeven is, dat men het best
Holkruin in de eerste helft van april kan zaaien op een rijenafstand van 44 cm
en later in de rij uitdunnen op ongeveer 11 cm.

PREI

belichting zeer vroege teelt
Om te trachten zo vroeg mogelijk oogstbare prei te hebben is een proef aangelegd met 3 rassen en 2 zaaitijden, waarvan de helft werd bijbelicht. De 3
rassen waren Zwitserse reuzen van Gebr. Sluis, Winterreus van Sluis en
Groot en Goliath van Rijk Zwaan.
Op 31 december werd voor de eerste maal en wel in zaaikistjes gezaaid op
een verwarmd tablet. Ten tijde van de opkomst zijn de kistjes overgebracht naar
de warme kas. Vanaf dat moment is van elk ras de helft gedurende 12 uur per
etmaal extra belicht. De bijbelichting werd zodanig uitgevoerd met HPL-R-lampen,
dat ongeveer 260 watt per m2 werd gegeven. De zaai op 23 januari werd op
dezelfde wijze uitgevoerd. De planten van de decemberzaai werden 1 april en
die van de januarizaai 22 april uitgeplant bij een plantafstand van 25x10 cm.
Hierbij bleken de belichte planten aanzienlijk zwaarder te zijn en een duidelijk beter ontwikkeld wortelgestel te hebben. Vooral bij Goliath was het verschil zeer duidelijk. Wel moet worden vermeld dat de belichte planten gevoeliger
waren voor slechte weersomstandigheden. Na wind en nachtvorst werd de
bladkleur te licht. Mogelijk was dit echter een afhardingskwestie, doordat de
planten misschien te lang onder het licht hebben gestaan. Tijdens de verdere
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groei was weinig meer van deze verschillen waar te nemen.

ras

december-zaai

PREI

januari-zaai

onbelicht

belicht

onbelicht

belicht

Zwitserse reuzen

642

768

845

810

winterreus

697

737

778

807

goliath

795

890

986

991

tabel 13

opbrengst in kg per are
Van 2 tot 7 juli zijn de veldjes van de zaai op 31 december geoogst. De in ja-

nuari gezaaide prei werd 14 dagen later geoogst. De opbrengst is vermeld
in tabel 13.
Uit de tabel blijkt dat Goliath verreweg de hoogste opbrengst per are gaf.
Dat prei dankbaar kan zijn voor enige bijbelichting in de donkere tijd van het
jaar blijkt uit het feit dat het effect van deze belichting bij de decemberzaai
aanmerkelijk groter was dan bij de januarizaai.
Gezien de resultaten is de primeurteelt van prei in kg-opbrengst wederom een
succes geweest. Het al of niet aanvoeren per bos is afhankelijk van het gewicht
per stuk. Dat bij deze proef reeds per kg moest worden verkocht, wijst er op
dat de oogstdatum nog vroeger had kunnen zijn. Gesteld kan worden dat het
ras Goliath van Rijk Zwaan van de gebruikte rassen de meeste perspectieven
biedt. Ten opzichte van de belichting is het echter de vraag of de extra kosten
bij de opkweek wel verantwoord zijn. Hieraan zal nog meer aandacht worden
besteed.
zaai- en planttijden
In 1964 is te Alkmaar een proef genomen met enkele objecten die de afgelopen
2 jaar het best uit de bus waren gekomen. Gezaaid werd op 24 maart, 7 en
21 april en 5 mei. De zaai van 7 april is niet voldoende tot zijn recht gekomen,
zodat het plantschema ten opzichte van voorgaande jaren iets moest worden
gewijzigd. Op de vroegste plantdatum (19 mei) zijn alleen planten gebruikt
van de eerste zaai. Deze planten waren dus 8 weken oud. De volgende planting op 2 juni bestond uit planten van de eerste en derde zaai, die respectievelijk 10 en 6 weken oud waren. De derde plantdatum was 16 juni, nu met
12, 8 en wederom 6 weken oude planten. De laatste planting was 30 juni en
bestond uit planten van de eerste, derde en laatste zaai, die dus respectievelijk
14, 10 en 8 weken oud waren.
In grote lijnen kwamen de resultaten overeen met die van de voorgaande jaren.
Wederom is gebleken dat de opbrengst daalt naarmate later wordt geplant, ongeacht of jonge dan wel oude planten worden gebruikt. Alleen te vroeg planten
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afb. 13. verschil in stand bij prei op 1 september, links: gezaaid op 24 maart en
uitgeplant op 19 mei. rechts: gezaaid op 5 mei en uitgeplant op 30 juni.

(vóór half mei) maakt hierop een uitzondering. Wat betreft de ouderdom van
de planten op gelijke plantdatum neemt de opbrengst toe, naarmate de plant tot
een bepaalde grens ouder is. Deze grens lag ook dit jaar weer bij 12 w e k e n .
De 14 weken oude planten bij de laatste planting gaven een vrij groot aantal
schieters. De 6 weken oude planten, die door het wegvallen van de tweede zaai
in de proef ingelast waren, bleken geen succes te zijn. Doordat deze plantjes
te klein waren, was de ontwikkeling in het begin te traag, wat resulteerde in
een te grote opbrengstderving ten opzichte van de 8, 10 en 12 weken oude
planten. Wat de dikte van de plant betreft kan worden herhaald dat bij uitplanten in mei een plantje van 3-3,5 mm doorsnede voldoende is. V o o r het
uitplanten in juni wordt een plant van ongeveer 5 mm doorsnede geprefereerd,
terwijl bij uitplanten in juli een plant met een diameter van 5-6 mm de beste
resultaten geeft.

winterprei

De afgelopen zomer zijn op verzoek enkele rassenproeven aangelegd met de
selecties welke in de rassenlijst voor groentegewassen worden aanbevolen. Het
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doel is om in die gebieden waar geen praktijkproeven zijn gehouden, de goed-

gekeurde selecties te introduceren. Uiteraard zullen opbrengst en winterhardheid

PREI

worden opgenomen. Daar de uitslag van deze proeven pas in 1965 bekend zal
zijn, kunnen hiervan thans nog geen resultaten worden vermeld.
bewaring van het plantgoed

SJALOT

In het verslagjaar kon de proef worden afgesloten, al moet worden gezegd dat
de koprotkwestie nog niet geheel is opgelost. Voor deze proef is plantgoed
van Noordhollandse strogele, klasse AA gebruikt. De bewaring heeft evenals
in vorige jaren plaatsgevonden in de temperatuurcellen van het Laboratorium
voor Bloembollenonderzoek te Lisse. De objecten waren als volgt:
a. schuurbehandeling temperatuur 9° C
b. bewaartemperatuur 20° C gedurende

(20 december-13 maart)
9 weken (10 januari

-13 maart)

c. bewaartemperatuur 20° C gedurende 12 weken (20 december-13 maart)
d. bewaartemperatuur 22° C gedurende

7 weken (24 januari

-13 maart)

e. bewaartemperatuur 22° C gedurende

9 weken (10 januari

-13 maart)

f.

bewaartemperatuur 22° C gedurende 12 weken (20 december-13 maart)

g. bewaartemperatuur 26° C gedurende

7 weken (24 januari

-13 maart)

h. bewaartemperatuur 30° C gedurende

7 weken (24 januari

-13 maart)

De plantmaat was 15-22, de plantafstand 55x25 cm. Er werd geplant op 15
april. De resultaten kunnen als volgt worden samengevat. De ontwikkeling van
het gewas was behoorlijk. Vooral de objecten C en F kwamen gunstig naar
voren en hadden ook een donkerder kleur dan de andere. De bewaring bij 9° C
gaf veel schieters. In de objecten van 20° C en in dat van 7 weken 26° C
kwamen nog vrij veel pijpen voor. In de objecten D en E was het aantal gering,
F en H waren praktisch vrij van schieters. Op 3 augustus werden de objecten
A, D en G geoogst, object H op 7 augustus, de overige op 11 augustus. Object C had met gemiddeld 25,4 per plant de sterkste verklistering, gevolgd
door F met gemiddeld 22,8. De schuurbewaring en bewaring gedurende 7 weken
bij 26° C hadden met resp. 17,8 en 18,0 de laagste verklistering.
De sjalotten zijn op 1 september op de droogvloer snel gedroogd. Tijdens de
herfst was het niet mogelijk de kleine afzonderlijke partijtjes voldoende te ventileren. Dit heeft er toe geleid dat er bij de opbrengstbepalingen in november
vrij veel koprot voorkwam. Duidelijk is gebleken dat een goede ventilatie in de
herfst (ook wanneer de sjalotten direct na het oogsten snel zijn gedroogd)
noodzakelijk is. De bewaring tijdens deze periode is van zeer veel invloed op
het koprot.
Het object, bewaard bij 20° C gedurende 12 weken gaf de hoogste opbrengst,
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daarna volgde de bewaring bij 22° C gedurende 12 weken. De bewaring bij
26° C gedurende 7 weken gaf een lage opbrengst en had tevens een groot
aantal schieters. Ook object C kan door het grote aantal schieters en de lange
bewaarduur niet worden geadviseerd. Een goede indruk gaf het object dat
gedurende 12 weken bij 22° C was bewaard. De lange bewaarduur is echter
een praktisch nadeel. Bovendien stuit de goedkeuring in klasse AA van partijen
die 12 weken zijn geprepareerd, nog op moeilijkheden. Het object 30° C gedurende 7 weken wordt tot nu toe met succes in de praktijk uitgevoerd. De opbrengst was in de proef van 1964 niet zo hoog, doch geringe schietneiging en
de korte bewaarduur zijn zeer gunstige factoren.

SLA

rassen voorjaarsteelt
In 1964 is het onderzoek naar de gebruikswaarde van een aantal slarassen voor
de vroege vollegrondsteelt voortgezet. In overleg met het IVT werden 10 kropsla-

afb. 14.verschil in gewastype tussen bindsla (links) en kropsla (rechts).

78

SLA

afb. 15. links 2 doorgesneden
vastere groene

bindslakroppen

van het gele type, rechts van het

type.

en 2 bindslarassen opgenomen. Afbeelding 14 toont duidelijk het verschil in
groeiwijze tussen beide slasoorten. De proef is op de proeftuin te Alkmaar aangelegd. Op 3 februari w e r d gezaaid en na 9 dagen verspeend in perspotten
van 4 cm. De kropslarassen ontwikkelden zich goed, totdat vlak voor de oogst
het gewas ernstig door rand w e r d aangetast, waardoor geen betrouwbare waarnemingen en oogstbepalingen konden worden verricht. Hoewel ook de bindsla
niet vrij van rand was, konden toch betrouwbare waarnemingen en oogstbepalingen worden verricht. De ontwikkeling van beide typen was goed. Smeul kwam
in geringe mate voor. De krop van het blanke type was tamelijk los (zie afbeelding 15) en had een gele kleur. Het gemiddelde kropgewicht bedroeg 642
gram. Het groene type had een vastere krop, die inwendig eveneens geel was,
doch waarvan de buitenste bladeren groen waren. De kroppen waren iets lichter
dan die van het blanke type, namelijk 603 gram. In 1965 zal dit onderzoek,
aangevuld met enkele buitenlandse bindslarassen, worden voortgezet.

rassen zomerteelt

Het landelijk onderzoek naar de gebruikswaarde van een tiental kropslarassen
voor de vollegrond bestond in 1964 uit 12 proeven in Nederland en enkele in
België. O p de meeste plaatsen zaaide men ter plaatse, op enkele proefvelden
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werd de sla uitgeplant. Aan 10 proefvelden konden volledige waarnemingen
en oogstbepalingen worden verricht.
Het standaardras Hilde gaf een goed gewas met behoorlijk zware kroppen, die
gemiddeld 363 gram per stuk wogen. Sluiting en vastheid waren zeer goed,
het aantal virusplanten was matig. Suzan, Excellent en Neckarreuzen gaven een
gemiddeld kropgewicht van resp. 355, 349 en 374 gram. Ze kwamen qua gewastype enigszins met Hilde overeen. Kropvorm, sluiting en vastheid waren goed,
de bladkleur was lichtgroen. De gevoeligheid voor virus leek iets groter dan
van Hilde.
Reuzenresistent, Flevo en Cazard vormden een aparte groep, die zich kenmerkte door grote tot vrij grote kroppen met malse, geelgroene bladeren en een
matige sluiting. De gemiddelde kropgewichten waren resp. 408, 383 en 350
gram. De mate van virusaantasting van Reuzenresistent en Flevo was te vergelijken met die van Hilde. Flevo bleek uitermate gevoelig voor rand te zijn
en Reuzenresistent tamelijk gevoelig. Het blad van Cazard was sterk gebobbeld,
wat de verkoop waarschijnlijk niet zal stimuleren. Bovendien kwamen er veel
virusplanten in voor.
Het jarenlang geteelde ras Attractie gaf een gemiddeld kropgewicht van slechts
321 gram en kan niet meer meekomen met verschillende nieuwe rassen. Zomerkoning vormde een zwaar gewas met normaal groene kroppen, die zeer traag
schieten. De sluiting was matig, het gemiddelde kropgewicht bedroeg 397 gram.
De virusaantasting was minder dan van de meeste andere rassen. Resistent
tenslotte gaf slechts enkele virusplanten en werd ook door andere ziekten in
slechts geringe mate aangetast. Als nadelen staan hier tegenover de trage kropvorming en de uitgesproken donkergroene bladeren die taai en enigszins leerachtig aanvoelen. Ook het gemiddelde kropgewicht muntte niet uit, namelijk
360 gram.
In dit rassenonderzoek is bevestigd dat de virusaantasting in een late zomerteelt ernstiger is dan wat vroeger in het seizoen. Ook is de indruk verkregen
dat in uitgeplante sla minder virus voorkomt dan in ter plaatse gezaaide. Hilde
heeft ook in deze proeven bewezen een van de meest geschikte rassen voor
de zomerteelt in de open grond te zijn. Voor de latere zomerteelt is Zomerkoning het beproeven waard, vooral vanwege zijn iets mindere gevoeligheid
voor virus. Reuzenresistent viel op door de grote malsheid, de betrekkelijk geringe gevoeligheid voor virus en de zeer goede sluiting van de onderzijde.
De kroppen waren zwaar, sluiting en vastheid van de bovenzijde lieten echter
veel te wensen over.
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Naar aanleiding van een vraag van de verwerkend* industrie welke gewassen

na spinazie en doperwten geteeld kunnen worden is bij rode en groene kool

SLUITKOOL

een planttijdenproef genomen met verschillende rassen.
rode kool

V o o r de planttijdenproef met rode kool werden hoofdzakelijk

snelgroeiende

rassen gebruikt, waarschijnlijk de enige die v o o r nateelt in aanmerking komen.
De kleur mag echter niet te licht worden, de kool moet een fijne structuur
hebben en voldoende opbrengst geven. Bij de laatste planting van 23 juli

afb. 16. vroege rode kool kan ook als nateelt worden gebruikt, waarbij

uitplanten

nog mogelijk is tot het eind van juni.
begon de opbrengst af te nemen en werden de kolen minder vast. Eerder
was geplant op 8 juni, 22 juni en 6 juli. Het best hebben voldaan Herfstrood van
Jac. Jong, Vroeg Rood No. 8077 van Broersen, Vroeg Rood van Beemsterboer
en V r o e g Rood van Rijk Zwaan. De kruising Herfst x Winter No. 1220 van
Broersen was minder donker dan Herfstrood van Jac. Jong, maar gaf een
behoorlijke opbrengst. V o o r de verwerkende industrie zijn de selecties van Langedijker Vroege Rode vermoedelijk te licht van kleur.
groene kool

V o o r afzet van groene kool als vers produkt moet de kool voldoende vast zijn.
Wanneer dit gewas bestemd is voor het drogen snijdt men ook het gezonde
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afb. 17. hammer is een van de hoofdrassen bij groene savooiekool.

omblad mee. Dit kan grote verschillen in opbrengst geven. Zo gaf Winterkoning
in de planttijdenproef een goede opbrengst aan bruto gewicht. In netto gewicht
lag dit ras ver beneden de andere rassen. Het ras Calenberger gaf een hoge
opbrengst, zelfs bij de laatste planting op 23 juli. De inwendige structuur viel
echter tegen, vooral door de zeer diepe struik. Wat opbrengst betreft kwamen
ook Ijsbeer, Hammer (afbeelding 17) en Best of All gunstig naar voren. Deze
rassen konden tot half juli worden geplant.
De gele savooie no. 26 van Broersen was in deze proef een apart type; zeer
snel groeiend en geschikt voor laat planten op een afstand van 40x40 cm. De
opbrengst per oppervlakte-eenheid kan zeer hoog zijn.
savooiekool zeer vroege teelt
De teelt van zeer vroege groene kool, die in het vroege voorjaar vrij aantrekkelijk kan zijn en bovendien naar verhouding weinig werk geeft, wordt in ons
land bijna uitsluitend met weeuwenplanten uitgevoerd. In het afgelopen jaar is
nagegaan of het mogelijk is door middel van vrijsterteelt dezelfde vroegheid te
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bereiken. Drie rassen, te weten Vroege groene spitse, de zeer vroege groene

Fitis, beide van Jac. Jong en Vroege groene putjes van Rijk Zwaan zijn beg^in

SLUITKOOL

oktober in de koude kas uitgezaaid en 22 november in stenen potten met een
doorsnede van 10 cm verspeend. Daarnaast zijn genoemde selecties begin februari nogmaals uitgezaaid, ditmaal in een warme kas en half februari in plastic
zakjes, in perspotten en als trapplanten verspeend. De weeuwenplanten zijn eind
maart en de vrijsterplanten half april op het veld uitgeplant.
Gebleken is dat de weeuwenplanten ongeveer een week eerder konden worden
geoogst dan de vrijsterplanten. Ook het gemiddelde gewicht van de laatst genoemde kool was duidelijk minder, waardoor de kg-opbrengst per are werd
gedrukt. Dit zou echter te ondervangen zijn door de vrijsterplanten nauwer te
planten, wat gezien de ontwikkeling van het gewas wel mogelijk is. Van de 3
beproefde selecties was Fitis het vroegst. Vroege groene spitse was ongeveer
1 week later, maar gaf een iets zwaardere kool. Vroege groene putjes van Rijk
Zwaan bleek voor deze teelt ongeschikt te zijn. Wat betreft de verschillende opkweekmethoden bij de vrijsterplanten was de plasticzak te prefereren boven
perspotten en trapplanten.
De geldelijke opbrengst van deze teelt was het afgelopen jaar zeer laag. Om te
trachten nog vroeger met groene savooie kool (de zgn. spring cabbage) aan de
markt te komen, is in de winter 1964-1965 een rassenproef opgezet met o.a.
enkele Engelse selecties. Hierbij is naast de weeuwen- en vrijsterteelt ook reeds
in augustus gezaaid. Deze planten zijn vóór de winter op het veld uitgeplant.
tuindersteelt

SPINAZIE

De spinazieproeven voor de tuindersteelt zijn dit jaar genomen in samenwerking
met het IVT. Vijftien wolfresistente rassen zijn vergeleken met Breedblad Scherpzaad en Viroflay. Alle rassen die in 1963 zijn beproefd, waren ook nu in de
proef opgenomen. Twee nieuwe wolfresistente nummers van R. Zwaan zijn in
1964 hieraan toegevoegd. In de voorjaarsteelt (zaai eind maart) zijn proeven
genomen te Wageningen, Alkmaar, Heemskerk, Sloten, Ens en Breda. De proef
te Heemskerk vertoonde een wat onregelmatige stand en van de proef te Wageningen zijn door groeistoornissen geen opbrengsten bepaald. Te Alkmaar,
Breda en Geel werd de proef ook in de herfst genomen. Die te Geel is door
grote droogte in de nazomer mislukt. Van 5 proeven in de voorjaarsteelt en van
2 in de herfstteelt zijn de opbrengstcijfers verwerkt tot een gemiddelde kgopbrengst per are. Ook in 1964 is weer gebleken dat de opbrengst in de herfst
(zaaitijd begin augustus) beduidend lager ligt dan in het voorjaar. De belangrijkste gegevens over de rassen worden besproken in volgorde van de gemiddelde
opbrengst. Als de zaadvorm niet is vermeld, is het ras rondzadig.
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Nr. 803 (R. Zwaan). Scherpzadig. De kleur is helder groen en het blad tamelijk groot. Groeit even snel als Breedblad Scherpzaad, maar de schietneiging
is minder sterk. De indruk, die dit ras na één jaar beproeven heeft gegeven, is
zeer goed. Gemiddelde opbrengst 381 kg per are, wat door geen van de andere
rassen w e r d bereikt.
Spinoza (A. R. Zwaan). Is 1-2 dagen later oogstbaar dan Breedblad Scherpzaad. De schietneiging is gering. Het blad is groen en vrij groot. Gemiddelde
opbrengst 366 kg per are.
Virtuosa (R. Zwaan). Scherpzadig. Is ± 2 dagen later oogstbaar dan Breedblad Scherpzaad, maar de neiging tot doorschieten is veel geringer. De gemiddelde opbrengst bedroeg 360 k g per are.
Proloog van R. Zwaan heeft een betere indruk gegeven dan in de proeven van
voorgaande jaren. In de voorjaarsteelt te Alkmaar w e r d Proloog door Volutella,
een zwakteparasiet, aangetast. Gemiddelde opbrengst 359 kg per are.
Breedblad Scherpzaad. Dit oude tot v o o r kort nog veel geteelde ras kan in
opbrengst nog goed meekomen, maar de gevoeligheid v o o r wolf en de vrij
sterke schietneiging zijn nadelen. Gemiddelde opbrengst 357 kg per are.
Vital R (Sluis en Groot). De opbrengst viel in 1963 erg tegen, maar kon in 1964
met gemiddeld 356 kg per are goed worden genoemd.

afb. 18. verschil in groeisnelheid

tussen perex (links) en nr. 828 (rechts).
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Nr. 828 (R. Zwaan). Scherpzadig. Is ± 2 dagen later oogstbaar dan nr. 803.
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Verder zijn er tussen beide nummers geen waarneembare verschillen. De gemiddelde opbrengst was 337 kg per are.
Viroflay. Ook dit jaar is gebleken dat dit ras zich tussen de nieuwe rassen niet
langer kan handhaven. Gemiddelde opbrengst 337 kg per are.
Bovri Scherp (Van der Ploeg). Men zou van dit ras kunnen zeggen dat het een
wolfresistente selectie is van Breedblad Scherpzaad. Gemiddelde opbrengst 335
kg per are.
Resistoflay (Nunhem). Een snelgroeiend en smalbladig ras met een vrij sterke
schietneiging. De gemiddelde opbrengst was 331 kg per are.
Pré Vital (Sluis en Groot). Verschilt weinig van Resistoflay. Gemiddelde opbrengst 324 kg per are.
Huro (Nunhem). Groeit vrij traag, de schietneiging is niet groot. Het blad is
vrij sterk omhoog gericht en ovaal van vorm. Gemiddelde opbrengst 302 kg
per are.
Bovri Rond (Van der Ploeg). Dit ras komt overeen met Bovri Scherp. De standdichtheid was in alle proeven aanmerkelijk minder. De opbrengst is hierdoor gedrukt en bedroeg gemiddeld 296 kg per are.
Duetta (R. Zwaan). Biedt voor de buitenteelt geen bepaalde voordelen. Ook
dit ras werd te Alkmaar aangetast door Volutella. De opbrengst viel, vergeleken
met vorig jaar, wat tegen en was gemiddeld 284 kg per are.
Wolvex (Gebr. Sluis). Scherpzadig. De groeisnelheid is iets minder dan van
Breedblad Scherp. De opbrengst was door de geringe standdichtheid aan de
lage kant en gemiddeld 265 kg per are.
Melex (Gebr. Sluis). Verschilt behalve in zaadvorm niet veel van Wolvex. Ook
van dit ras was de opkomst matig, wat tot uiting kwam in de opbrengst, namelijk gemiddeld 242 kg per are.
Perex (A. R. Zwaan). Een traag groeiend ras met vrij donker blad en een geringe schietneiging. Ook van dit ras was de opkomst zeer matig, wat resulteerde
in een te lage opbrengst, te weten 239 kg per are.
In voorgaande jaren was reeds gebleken dat er enkele zeer goede wolfresistente
spinazierassen zijn die in opbrengst en kwaliteit de oude, vatbare rassen overtreffen. De in 1964 genomen proeven hebben dit nog eens bevestigd. Nr. 803
van R. Zwaan is door een goede kwaliteit en een grote groeisnelheid opgevallen. Dit ras zal in 1966 in de handel zijn. Voor een uitvoeriger beschrijving
van de rassen verwijzen wij naar het jaarverslag 1963, blz. 85 en 86. In 1965
zal het onderzoek met een kleiner aantal rassen worden voortgezet.
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industrieteelt
Spinazie is ook voor de diepvriesindustrie een belangrijk gewas. De verwerking ervan neemt nog steeds toe. Bij het inblikken blijft de hoeveelheid verwerkt produkt vrij constant. De rassenkeuze is sterk afhankelijk van het tijdstip waarop wordt gezaaid. Verder is de gevoeligheid voor „wolf" belangrijk.
voorjaarsteelt
In deze teelt werden twee rassenproeven opgezet, namelijk te Hauwert en
Bergen. Te Hauwert werd op 13 maart gezaaid. De rijenafstand bedroeg 22 cm,
de zaadhoeveelheid varieerde van 44 tot 57 kg per ha. Bij de snelgroeiende
rassen, die op 13 mei werden geoogst, waren de hybriden no. 308 en no. 7
iets beter dan Spinoza en Vital R. Op 15 mei werd de tweede groep geoogst.
Hierbij kwam Protekta gunstig naar voren. De oogst van enkele trage rassen
vond op 19 mei plaats. Het ras Spartan was vrij goed.
Te Bergen werd op 17 maart gezaaid, zowel op 11 als 22 cm regelafstand. De
resultaten kwamen vrijwel overeen met die te Hauwert. Spinoza was iets beter
dan Vital R. Het nieuwe ras Protekta kwam ook in deze proef gunstig naar voren.
Om de invloed van de zaadgrootte op vroegheid en produktie na te gaan, werden
te Hauwert op 13 maart van 4 rassen 3 zeeffracties gezaaid te weten 2Vs-3 mm,
3-3Va mm en 3'/2-4 mm doorsnede. De indruk is verkregen dat onder ongunstige
groeiomstandigheden en bij partijen zaad met een matige kiemkracht het zaaien
van grof zaad de voorkeur verdient. Bij zaadpartijen met een goede kiemkracht
zal het weinig verschil maken welke fractie men kiest. Het gebruik van fijn
zaad geeft echter wel een aanmerkelijke zaaizaadbesparing.
zomerteelt
Deze teelt strekt zich uit over een vrij lange zaaiperiode, namelijk van half april
tot eind juli. Te Bergen werden de rassen op 27 april gezaaid. De rijenafstand
bedroeg 22 cm, er werd uitgegaan van 30 en 50 kg zaad per ha. Het standaardras Viking stelde dit jaar teleur. Dit ras schoot te vroeg, wat echter gedeeltelijk
werd veroorzaakt door de dichte stand. Zeer gunstig kwamen naar voren de traag
groeiende rassen Noordland en Estiva. Beide zijn echter gevoelig voor wolf. Het
nieuwe ras Matares is wolfresistent en heeft goed voldaan.
De uitzaai van de volgende proef vond plaats op 9 juni te Hauwert. Een maand
later konden de snelgroeiende rassen worden geoogst. Gunstig naar voren kwa-
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rassen Noordland en Estiva.
Op 10 juli werd wederom te Bergen gezaaid. Dit is reeds te beschouwen als
een vroege herfstteelt. Trage rassen zoals Matares, Noordland en Estiva bleven
vrijwel geheel vegetatief. De sneller groeiende rassen no. 22, Protekta en Spinoza hebben in deze proef goed voldaan.
Tenslotte werd te Hauwert op 31 juli gezaaid. Ook in deze proef trokken no. 22
en Protekta sterk de aandacht. Verder kunnen nog worden genoemd de hybriden no. 320, no. 425 en no. 7.
winterteelt
Op drie plaatsen werd een aantal rassen vergeleken. De resultaten uit de eerste
zaai, 9 september 1963 te Alkmaar, kwamen goed overeen met die van de tweede
zaai op 18 september te Maarsseveen. De derde zaai vond plaats op 19 oktober
te St. Maarten. Dit was te laat om nog tot een voldoende winterhard gewas
te komen.
In deze proeven voldeden 3 zogenaamde winterrassen zeer goed, namelijk
Utrechtse Winter, Thialf en Winterreus. Verder kunnen worden genoemd Hiemalis
en Viroflay die wel 2 à 3 dagen later waren, maar een hogere opbrengst gaven
dan de winterrassen. De oogst van deze 5 rassen liep van 17 tot 22 april.
Vroeg Reuzenblad, Vital R en Wintra waren tamelijk zwak en hebben van de
winter geleden. In mindere mate geldt dit ook voor Nobel. Loreley en Noordland komen niet voor de winterteelt in aanmerking wegens de te trage hergroei
in het voorjaar.
rassen

SPRUITKOOL

Met de goedgekeurde selecties van de in 1961-1963 gehouden praktijkproeven
zijn dit jaar op enkele plaatsen en grondsoorten proeven aangelegd. Groei en
ontwikkeling van het gewas verliepen aanvankelijk zo voorspoedig dat op sommige proefvelden gevreesd werd dat de spruitzetting er nadelig door zou
worden beïnvloed. De droge en ook warme septembermaand remde de groei
echter sterk af. In oktober bleek, mede hierdoor, dat op enkele proefvelden
de groei praktisch tot stilstand was gekomen, waardoor vrij veel bladval optrad. Waargenomen is dat er verschillen tussen de selecties bestaan wat droogte
gevoeligheid betreft. De vroegste selecties hebben, althans op het oog, de
meeste hinder van de droogte ondervonden.
Over het algemeen hebben de rassen wat het gewas betreft aan de verwachtingen voldaan. Van de opbrengst is nog weinig te zeggen, daar deze nog
slechts van één proef bekend is. Gebleken is dat de eenmalige pluk gemiddeld
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een lagere opbrengst heeft gegeven dan doorplukken. Het verschil in opbrengst
ten nadele van de eenmalige pluk was bij de vroegste selecties het grootst.
Bij het doorplukken hadden de vroegste selecties een aanmerkelijk hogere opbrengst dan de meeste latere. Ook vond een duidelijke verschuiving in de sortering plaats. Bij de eenmalige pluk lag het percentage spruiten, kleiner dan
2 cm en 2-3 cm aanmerkelijk hoger dan bij doorplukken. Opgemerkt moet worden dat de veldjes bestemd voor de eenmalige pluk, die bij de afstand 7 0 x 3 0
cm zijn uitgeplant, meer hinder hebben ondervonden van eerder genoemde groeiremming.
zaaien, planten en toppen bij eenmalige oogst
Wanneer bij de teelt van spruitkool eenmalig zal worden geoogst, is het noodzakelijk dat een spreiding in de oogst kan worden verkregen. Om na te gaan
in hoeverre dit mogelijk is, zijn in 1963 en 1964 enkele proeven aangelegd met
verschillende zaai-, plant- en topdata bij een afstand van 70x30 cm. In 1963
is met een Groninger selectie gewerkt waarbij ter plaatse zaaien op 6 mei
is vergeleken met het uitplanten op 27 mei en 10 juni. Deze laatste objecten
waren respectievelijk gezaaid op 25 maart en 15 april. Van alle objecten is de
helft op 25 september en de andere helft op 25 oktober getopt. Gebleken is
dat door het toepassen van deze maatregelen inderdaad een kleine oogstspreiding mogelijk is. Het ter plaatse zaaien was nog niet bepaald een succes,
omdat vooral op zware en droogtegevoelige gronden door een slechte en ongelijke opkomst de kans op een onregelmatige stand van het gewas toeneemt,
wat vooral bij een nauwe plantafstand voor de eenmalige oogst nadelig is.
In 1964 is deze proef op dezelfde wijze herhaald, maar naast een Groninger
selectie ook met de hybride Thor van het IVT. De kwaliteit van de spruit van
deze hybride viel, evenals in andere proeven, iets tegen. Wederom is gebleken
dat door de genomen maatregelen een kleine oogstspreiding mogelijk is. Het
ter plaatse zaaien was om dezelfde reden als in 1963 ook dit jaar geen succes.
Ten aanzien van de plantdata 27 mei en 10 juni viel het op dat de laatste plantdatum een belangrijke opbrengstderving tot gevolg had. Bij de verschillende
topdata was waar te nemen dat ook hierdoor een kleine vervroeging of verlating in de oogst kan worden veroorzaakt.
zaai- en planttijden bij eenmalige oogst
Uit een nateeltproef met spruitkool was in 1963 gebleken dat door het ver-
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schuiven van de plantdatum naar een later tijdstip een oogstspreiding van be-
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ernstige opbrengstderving. Een plantdatum rond eind juni bleek hierbij nog toelaatbaar. Naar aanleiding van deze proeven is het afgelopen jaar een zaaien planttijdenproef met de snelgroeiende hybride Jade Cross en een Groninger
selectie opgezet. De zaai- en planttijden zijn als volgt uitgevoerd:
Planten gebruikt van de zaaidatum:
3/3

17/3

31/3

14/4 28/4

1e plantdatum 12-5

X

X

X

X

2e plantdatum 26-5

X

X

X

X

3e plantdatum

9-6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5e plantdatum

X

X

X

X

26/5

9/6

X

4e plantdatum 23-6
7-7

12/5

X

X
X
X

X
X

X

Van Jade Cross zijn de verschillende plantdata achtereenvolgens geoogst op
10, 17 en 24 september en op 12 oktober. De laatste planting kon voor het invallen van de vorst nog niet worden geoogst en is verloren gegaan. Naast de
zeer slechte plukbaarheid viel deze hybride op door een slechte kwaliteit van
de spruit. De Groninger selectie is later geoogst. De verschillende plantdata zijn
achtereenvolgens geoogst op 12 en 26 oktober, 30 november en de laatste 2
plantdata op 14 januari. Opmerkelijk was dat de kwaliteit van de op 14 januari
geoogste spruiten zeer slecht was. Vermoedelijk hebben de onderste spruiten
door de vorstperiode in december te veel geleden. Het is dan ook de vraag
of de kwaliteitsvermindering eenmalig oogsten na de winter verantwoord maakt.
Wanneer we de verschillende plantdata vergelijken, valt het op dat bij Jade
Cross de hoogste opbrengst werd verkregen van de in mei geplante objecten,
terwijl bij de Groninger selectie naast de in mei geplante objecten ook de op 9
juni geplante veldjes goed waren. Over het algemeen hebben de 8 en 10 weken
oude planten het best voldaan. In hoeverre later planten met als gevolg een vrij
zekere opbrengstderving ten opzichte van een spreiding in de oogst toelaatbaar is, dient nader te worden onderzocht.
plantafstanden
Aansluitend op het onderzoek van 1963 zijn deze proeven met dezelfde afstanden, namelijk 70x 60, 70x 45 en 70x 30 cm voortgezet. Ook is opnieuw de
eenmalige oogst vergeleken met de normale oogstmethode (doorplukken).
Voor eenmalige oogst bleek 70x60 cm ongeschikt te zijn. De groei van de onderste spruiten wordt bij deze ruime afstand onvoldoende afgeremd, waardoor de kwaliteit hiervan snel achteruitgaat. Ook is het weer opgevallen dat de
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planten bij deze afstand het meest gaan zitten (strijken) wat nadelig is voor de
kwaliteit van de onderste spruiten en opbrengstderving tot gevolg heeft. Bij
70x45 cm was wel enige groeiremming van de onderste spruiten waar te nemen, echter niet bij alle planten. De kwaliteit van de spruiten was beter dan bij
70x60 cm. Tevens was er sprake van een kleine opbrengstverhoging ten opzichte van de ruimste afstand. Dit kwam nog beter tot uiting, in de sorteringsverhouding. Gemiddeld werd er van deze afstand zeer weinig beneden 2 en
boven 4 cm doorsnede geoogst. De verhouding 2-3 cm tot 3-4 cm is ongeveer gelijk. Deze afstand zal waarschijnlijk de.meeste mogelijkheden bieden voor het eenmalig oogsten. De nauwste afstand (70x 30 cm) voldeed ook dit jaar weer goed.
De groeiremming van de onderste spruiten was voldoende en er kon een spruit
van goede kwaliteit worden geoogst. In tegenstelling tot de afstand 70x 60 cm,
waarbij de grootste hoeveelheid spruiten uit de sortering 3-4 cm bestond, had
bij 70x 30 cm de sortering 2-3 cm de overhand. De kg-opbrengst was bij deze
nauwe afstand zeer goed.
Bij het doorplukken was er geen verschil in kg-opbrengst tussen de 3 plantafstanden. Wel was er een aan de eenmalige oogst gelijke verschuiving in de
sorteringsverhouding. Het verschil in opbrengst tussen normaal en eenmalig
oogsten was bij 70x60 cm het grootst en in het nadeel van de eenmalige pluk.
Bij de andere afstanden waren deze verschillen veel kleiner of niet aanwezig.
De voorlopige conclusie is wel dat voor de eenmalige oogst en misschien ook
voor het doorplukken 70x45 cm mogelijkheden biedt. Belangrijk is hierbij de
vaak gunstige sorteringsverhouding, wat zowel voor de vraag van de industrie
als voor de export zeer gunstig is. De afstand 7 0 x 3 0 cm, die wat kwaliteit en
opbrengst aangaat ook zeer goed voldoet, geeft echter een te hoog percentage
spruiten beneden 3 cm doorsnede.

SUIKERMAIS
In het verslagjaar werd gestart met een onderzoek naar de teeltmogelijkheden
van suikermais in Nederland. Het onderzoek omvatte een rassenvergelijking
en een opkweekproef.

Op de sub-proeftuin te Hauwert werden 17 rassen op 11 mei ter plaatse gezaaid. De plantafstand bedroeg 75x30 cm, wat neerkomt op ongeveer 45
planten per 10 m2. De vroege rassen vertoonden een zware, de late rassen
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een zeer zware gewasontwikkeling. De oogst begon op 27 augustus en duurde

tot 13 Oktober. Het gemiddelde aantal kolven varieerde van 22 tot 34 per 10
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planten. Hiervan was 34 tot 73 % groot, het restant klein of slecht. Gunstig naar
voren kwamen Spancross als zeer vroeg, Earliking als vroeg, Kelvedon Glory
als tamelijk vroeg en Duet als laat en produktief ras.
In het algemeen biedt ter plaatse zaaien van suikermais in Nederland weinig
perspectief. De oogst komt namelijk te laat in het seizoen met als gevolg weinig of geen smaak, een vrij lage opbrengst en een grote kans op een slechte
zetting van de kolven. Vervroeging van de teelt is daarom noodzakelijk.
opkweekproef
Met het zeer vroege ras Spancross werd een proef opgezet teneinde de teelt
te vervroegen. Hiertoe werden de planten op verschillende manieren opgekweekt.
Zo werd bijvoorbeeld op 21 april, 28 april en 5 mei ter plaatse gezaaid onder
„plasticrupsen". Het plastic werd eind mei verwijderd. De oogst begon eind
juli en duurde tot eind augustus. Het aantal kolven varieerde van 43 tot 47
per 10 planten. Hiervan was ongeveer 5 0 % groot, de rest was te klein of van
slechte kwaliteit. Op dezelfde data werd ook onder glas gezaaid in plasticzakjes, in perspotten en in zaaikistjes. De planten van dit laatste object werden later als losse plant uitgezet, zie afbeelding- 19. Bij de verwerking van de
afb. 19. suikermais in een jong stadium, links: uitgeplant als losse plant, rechts
opgekweekt in plasticzakken.
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aantal kolven per 10 planten
opkweekduur
groot

I

klein

slecht

totaal

14 dagen

21

13

7

41

21 dagen

16,5

12

7,5

36

28 dagen

12

10

5

27

resultatensuikermais

tabel H

gegevens bleek het resultaat beter te zijn naarmate de opkweekduur korter was.
Tabel 14 vermeldt de resultaten naar de duur van de opkweekperiode.
De objecten kunnen ook worden gerangschikt naar de opkweekmethode. Het
resultaat hiervan is aangegeven in tabel 15.

aantal kolven per 10 planten
opkweekmethode
groot

klein

slecht

totaal

in perspot

20

10

6

36

in plasticzak

18,5

10,5

5

34

losse plant

13

15

9

37

resultaten suikermais

tabel 15

Het verschil tussen perspot en plasticzak was zeer klein en vermoedelijk niet
betrouwbaar. De ontwikkeling van de losse planten liet veel te wensen over.
Het magere gewas gaf teveel kleine en slechte kolven. Het uitplanten van losse
planten heeft daarom weinig zin. Als goedkoopste en beste opkweekmethode
is dit jaar naar voren gekomen het zaaien in perspotten op 28 april. Het onderzoek wordt voortgezet.
TUINBOON

express-selecties
De in de praktijkproeven van het IVT goedgekeurde Express-selecties werden
te Alkmaar en te Randwijk op gebruikswaarde voor de verwerkende industrie beoordeeld. Hierbij ging het vooral om een gunstig rendement en een hoog percentage bonen kleiner dan 19 mm doorsnede. Tot de selecties die gunstig naar
voren zijn gekomen behoren Suprima van Koning en Vlieger, Trio van A. R.
Zwaan, Express Abr. Sluis, Express Jos Reijers, Primo van D. van der Ploeg
en Premier van F. de Vries. Canner van Nunhem was tamelijk grofzadig, maar
wordt wegens de vroegheid en een vrij gunstig rendement nog veel voor de

92

industrie geteeld.

oogstmethoden
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Op het tuinbouwproefbedrijf GMA te Oudkarspel werden op 6 april 5 rassen ter
plaatse gezaaid op een rijenafstand van 60 cm. Deze proef was gericht op het
machinaal maaien en dorsen van het gehele gewas. Rassen als Express en Driemaal Wit vormen teveel stro en geven daardoor een te laag rendement, zodat
machinaal oogsten en dorsen niet verantwoord is. De kortblijvende rassen Lux
en Felix komen hiervoor echter wel in aanmerking. Deze rassen produceerden
40 tot 50 ton stro per ha en 9 tot 11 ton zaden bij een tenderometercijfer van 125.
virusaantasting
Over de gevoeligheid van tuinbonen voor virusziekten is nog weinig bekend. Voor
het verkrijgen van enkele gegevens over de aantasting door bonevirus 2 werden op 22 mei 10 rassen bij gladiolen gezaaid. Het proefveld werd vrij zwaar door
virus aangetast. Zeer gevoelig waren de Driemaal Wit-typen en het bruinkokende
ras Wika. Verschillende Express-selecties werden matig tot vrij zwaar aangetast.
Het bruinkokende ras Felix bleek goed bestand te zijn tegen deze ziekte.
toppen
In 1963 was een oriënterend onderzoek ingesteld naar de invloed van het toppen
op vroegheid en produktie. Hierbij was gebleken dat het toppen vrijwel geen
vervroeging van de oogst gaf. Diep toppen had echter wel een belangrijke
opbrengstderving tot gevolg. De herhaling van de topproef in 1964 gaf ongeveer hetzelfde resultaat als in 1963. Ondiep toppen (5-10 cm) gaf weinig verschil met niet toppen. Diep toppen (25-30 cm) bleek bij alle 3 proefrassen een
opbrengstderving te geven van ongeveer 1 0 % . Tevens werden de zaden van de
getopte objecten sneller hard dan van de niet getopte. Het verschil in oogsttijd
(TM 125) bedroeg slechts één dag.
zaaitijden
In de eerste plaats werd een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden van
een winterteelt. Hiertoe werd op 25 oktober, 25 november en 30 december ter
plaatse gezaaid. De eerste zaai stond op 19 november boven de grond en is
later bevroren. De bonen van de tweede en derde zaai zijn in de grond verrot. In
verband hiermee werd een ontsmettingsproefje genomen waarbij het zaad met
enkele middelen werd behandeld en daarna bij verschillende temperaturen on-
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der en boven 0° C werd geplaatst. Na 2 maanden bleek een zware behandeling met middelen op TMTD basis het best te voldoen.
In het voorjaar werden 3 rassen op 12 maart, 26 maart, 9 april, 23 april en
8 mei ter plaatse gezaaid. De opbrengst bleef tot de derde zaai vrij constant.
De vierde zaai gaf een halve opbrengst, terwijl de vijfde zaai nogmaals de helft
minder produceerde. Deze verschillen waren aanmerkelijk groter dan in 1963,
wat hoofdzakelijk moet worden toegeschreven aan virusaantasting, die in 1963
gering en in 1964 vrij ernstig was.

WITLOF

praktijkproeven
In 1964 zijn de praktijkproeven met witlof in samenwerking met het IVT weer
gestart. In verband met de vele werkzaamheden en de zeer uiteenlopende
typen die op geheel verschillende tijdstippen worden geforceerd, is in overleg
met de beoordelingscommissie besloten, telkens in twee opeenvolgende jaren
één of twee van deze groepen in onderzoek te nemen. Het onderzoekschema
ziet er voorlopig als volgt uit: in 1964 en 1965 Extra Vroege Mechelse en Vroege Mechelse typen, in 1966 en 1967 middelvroege witlofselecties en in 1969 en
1970 laat witlof (warm en koud getrokken) en Meilof.
Voor de extra vroege trek werden 12 selecties ingezonden die dit jaar op 18
september en 26 oktober werden geoogst. Voor de vroege trek werden 19
nummers ingezonden, die eveneens twee keer werden getrokken en geoogst
werden op 10 november en 11 december. Beide typen werden twee keer getrokken op drie verschillende plaatsen; bij het IVT te Wageningen, bij het
Proefstation te Alkmaar en bij een tuinder in de Langedijk. In beide typen was
een aantal veelbelovende selecties aanwezig, zowel wat betreft de produktie
als de kwaliteit. Daar alle selecties onder nummer worden beproefd, kunnen de
namen van de goedgekeurde selecties pas na afloop van het tweede jaar, dus
medio december 1965, bekend worden gemaakt.
vernalisatie van zaad en planten
De vraag wordt wel eens gesteld of een veld witlof met veel en een veld zonder
schieters ook kroppen van verschillende kwaliteit zullen leveren. Om dit te
onderzoeken werden kleine partijtjes zaad 0, 9, 19 en 29 dagen gejarowiseerd
en uitgezaaid op 24 april en 4 en 14 mei. Wanneer de planten 24 weken oud
waren, werden de wortels van de niet geschoten planten opgekuild. Op het veld
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zagen we dat het percentage schieters van 0 tot ± 70 opliep naarmate het

zaad langer was gejarowiseerd en vroeger werd uitgezaaid. De objecten ver-

WITLOF

toonden geen verschillen in relatieve pitlengten. Wel werd de indruk verkregen
dat het 100-kropgewicht iets terugliep naarmate op het veld in het betreffende
object meer schieters voorkwamen. Ook het gemiddeld wortelgewicht van de
niet geschoten planten lag bij deze objecten iets lager.
De proef werd uitgevoerd met een extra vroege en een vroege selectie. De relatieve pitlengte van de extra vroege selectie was 57,4 % en lag over het algemeen iets hoger dan die van de vroege selectie (48,7%).
zaai- en trektijden
Produktie en kwaliteit van witlof worden zeer sterk beïnvloed door de leeftijd
van de wortels die worden getrokken, te rekenen vanaf het moment van zaaien
tot rooien. De extra vroege en de vroege selecties leveren het mooiste produkt wanneer de wortels een leeftijd van ca. 22 weken hebben bereikt. Forceren
vóór dat ze 19 weken oud zijn geeft een te lange en losse krop met bovendien
een te laag kropgewicht. Wortels van planten ouder dan ca. 25 weken geven
ook weer kroppen van minder fraaie vorm en kwaliteit met de neiging tot het
vormen van de zogenaamde roosjes. Voor de middelvroege en late selecties
geldt eveneens een optimale leeftijd die ligt tussen 24 en 28 weken. Bij uitplanten vanaf een zaaibed naar het volle veld moeten de bovengenoemde tijden
met ongeveer 4 weken worden verlengd. Men kan dus rekenen dat de plant
door het overplanten een terugslag van ongeveer 4 weken ondervindt.
Door de extra vroege en vroege selecties later te zaaien is het zeer wel mogelijk deze nog in november of december te trekken, mits men de hier genoemde
leeftijden van de wortels aanhoudt. Een vroege selectie die in de eerste week
van juni wordt gezaaid en eind november wordt gerooid, kan begin december
nog zeer goed worden geforceerd. De resultaten van deze proef zijn dit jaar
volkomen identiek aan die van 1963. In afbeelding 20 wordt het 100-kropgewicht weergegeven van witlofkroppen, afkomstig van wortels van verschillende
leeftijd.
verbetering van de trekgrond

De samenstelling van trek- en dekgrond is van groot belang. In het verslagjaar
werden naast elkaar in viervoud vergeleken een compost-zwartveen mengsel
met en zonder toevoeging van een N.P.K. gift en verse weidegrond. De proef
werd aangelegd in een witlofschuur van de VAM te Wijster. Elk object beschikte over een afzonderlijke verwarmingskabel. Door het optreden van broei in
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afb. 20. verband tussen ouderdom van de wortels en gewicht van de kroppen.

enkele objecten van de eerste trek konden de temperaturen, ondanks verschillende voorzorgsmaatregelen, niet in alle objecten gelijk worden gehouden. Hierdoor kon het materiaal niet goed met elkaar worden vergeleken. Het is nu reeds
twee jaren gebleken dat een proef met verschillende trekgronden moeilijk
is, daar geringe temperatuurverschillen gedurende de gehele of gedeeltelijke
trekperiode rijpheidsverschillen veroorzaken, terwijl de objecten toch op hetzelfde tijdstip werden geoogst. Vergelijking van opbrengst en kwaliteit is dan
vrijwel niet mogelijk.
invloed van de temperatuur boven de trekkuil
Voor het tweede jaar achtereen werd de invloed nagegaan van een temperatuur
van respectievelijk 4, 14 en 24° C boven de trekkuil op de produktie en de
kwaliteit van het lof. In alle gevallen was de temperatuur van de grond 24° C.
Dit jaar werd de proef genomen met Aktiva van de firma Nunhem en met Vroege
Mechelse (sel. Philibert) van Pannevis. Er werd 4 keer ingezet, de eerste keer op
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19 augustus en de laatste keer op 27 november. De ouderdom van de wortels

varieerde van 15 tot 28 weken. De resultaten vertoonden dezelfde tendens

WITLOF

als in 1963, namelijk dat de produktie aan lof van de 4 en 14° C objecten hoger
was dan van het object met een boventemperatuur van 24° C. In 1964 bedroeg
dit verschil ongeveer 1 0 % . Het percentage eerste kwaliteit witlof verdubbelde
zelfs bijna.
zaai- en oogsttijdstippen

WORTEL

In 1962 en 1963 zijn rassenproeven met winterwortelen genomen om de geschiktheid voor het drogen na te gaan. Eén van de belangrijkste punten was
hierbij de inwendige kleur. Verschillende selecties van het Flakkeese- en Berlikumer type bleken hierbij redelijk bruikbaar. Het in die proeven gebruikte
standaardras Chantenay bezit een goede kleur, maar is in de praktijk niet populair vanwege het grote aantal gescheurde wortelen dat er in kan voorkomen. Bij
bovengenoemde proeven kwam dit echter niet tot uiting. Om na te gaan of zaaien oogsttijdstip hierop van invloed zijn, is een proef in deze richting genomen.
Uiteraard spelen kleur en drogestof bij deze tijdstippenproef eveneens een
belangrijke rol.
Gebruikt werden de volgende selecties: Berlikumer van Rijk Zwaan, Flakkeese
Giganta van A. R. Zwaan en Verbeterde Chantenay van Gebr. Sluis. De 3 zaaidata waren 10 en 27 april en 11 mei. Gezaaid is op 2 plaatsen, namelijk te Spierdijk en Breda. Door verstuiving was de opkomst van laatstgenoemde proef echter zeer slecht, zodat die afgevallen is. Te Spierdijk is geoogst op 9 en 24
september en 9 oktober. Door de onregelmatige standdichtheid was het niet mogelijk betrouwbare resultaten te noteren. Wel was de tendens aanwezig dat
de kleur afneemt, naarmate later wordt gezaaid. Vermoedelijk speelt de zaaitijd
hierbij een grotere rol dan het oogsttijdstip. In de drogestof gehalten was ten
aanzien van de zaai- en oogstdata geen enkele lijn te vinden. Wel kan worden
gezegd dat Chantenay het laagste en Berlikumer het hoogste drogestof gehalte heeft. Het leek alsof het percentage sterk toenam naarmate het oogsttijdstip bij gelijke zaai later viel. Positief kan echter niets worden gezegd, daar
standdichtheid en droogte een te grote invloed hebben uitgeoefend. Herhaling
van de proef is daarom gewenst.
standdichtheid bij ruggenteelt

De standdichtheid is bij wortelen van grote invloed op produktie en kwaliteit
van het produkt. Verondersteld wordt dat bij de normale teelt van winterpeen een
standdichtheid van 100 planten per m2 de hoogste opbrengst met de meest gunstige sortering geeft. Omdat verschillende peentelers de laatste jaren steeds
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meer de zgn. ruggenteelt gaan toepassen, is het wenselijk eens na te gaan hoever men daarbij met de standdichtheid kan gaan. Dientengevolge is een proef
aangelegd met 3 verschillende teeltmethoden. Gezaaid werd op ruggen van 35
en 70 cm afstand. Hierbij werd 1 rij per rug gezaaid, maar bij de grootste afstand werd ook nog geprobeerd om 2 rijen per rug te zaaien. De opzet was om
elk object nog een bepaalde standdichtheid te geven door te dunnen op 2V2,
3, 3V2 en 4V2 cm in de rij. Dit is echter niet gelukt, omdat de stand na opkomst
te dun was. Daar een bepaalde standdichtheid niet kon worden gehandhaafd,
zijn verder geen positieve resultaten van deze proef te vermelden. De proef
zal worden herhaald.
bespuiting met encab
De afgelopen zomer zijn in samenwerking met Esso Nederland NV de mogelijkheden van Encab eens nader bekeken. De opzet was om het stuiven op daarvoor gevoelige gronden door een Encab-bedekking tegen te gaan. De resultaten waren niet overtuigend, omdat de weersomstandigheden in de kritieke periode van dien aard waren dat zelfs de onbehandelde veldjes geen hinder ondervonden van het stuiven. Niettemin mag worden aangenomen dat de korstvorming, welke ontstaat na het toedienen van Encab, het stuiven vrij zeker
zal tegengaan. Het in de grond hinderlijk achterblijven van Encab lijkt mee te
vallen. Het wordt onder invloed van het weer op den duur bros. Daardoor verkruimelt het, zodat er bij de oogst van zomerwortelen geen kleverige stukken in
de grond zijn te vinden. De veronderstelling dat de zwarte Encab-laag warmteabsorberend en daardoor groeistimulerend zou werken, is niet voldoende bewezen. Vermoedelijk is hiervan bij een vroegere zaai meer te verwachten.
In de produktie waren geen noemenswaardige verhogingen door de Encab-behandeling waar te nemen. Wel heeft de methode van onkruidbestrijding een belangrijke rol gespeeld. Gebruik van linuron direct na het zaaien gaf de hoogste
opbrengst. Bij het spuiten met linuron na opkomst evenals bij het wieden zal
een daardoor ontstane lichte beschadiging aan het gewas van invloed zijn
geweest op de opbrengst.
Het gemengd toedienen van Encab met linuron is zeer goed mogelijk. Ook de
behandeling met linuron zowel vóór als na de Encab-bedekking was succesvol. De
toepassing van een herbicide is bij gebruik van Encab noodzakelijk gebleken. De
Encab-laag behoeft dan niet door wieden of schoffelen te worden verbroken,
waardoor beschadiging van het gewas is uitgesloten. In dit verband zou zelfs
kunnen worden verondersteld dat een gesloten Encab-laag de wortelvlieg zou
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Er zijn in 1964 goede vorderingen gemaakt met de ontwikkeling van de door het
ITT ontworpen spruitenplukmachine. Ook dit jaar is deze machine in samen-

MACHINALE PLUK
BIJ SPRUITKOOL

werking met het Proefstation in de praktijk beproefd. Bij het in 1963 gebruikte
prototype moesten de kopspruiten eerst met de hand worden geplukt, voordat
de machine zijn werk kon doen. Om dit bezwaar te ondervangen is in 1964
door het ITT een nieuw prototype ontwikkeld dat de struiken van beneden tot
boven kan plukken. Door een kleine verbetering kunnen ook de niet geheel
rechte struiken zonder enig bezwaar door de machine worden geplukt. De beschadiging aan de spruiten viel evenals in 1963 mee. Het nadeel is nog dat
de machinaal geplukte spruiten aanmerkelijk meer tijd vergen voor ze veilingklaar zijn dan de met de hand geplukte. In deze richting zal de komende jaren
extra aandacht moeten worden besteed.
ingehuld witlofzaad

PRECISIEZAAI

Het dunnen en op stuk zetten van witlof vereist zeer veel arbeidsuren. Het benodigde aantal uren voor het dunnen van één ha is sterk afhankelijk van grondsoort, onkruidbezetting, hoeveelheid gebruikt zaaizaad, de opkomst van het
zaad etc. en kan hierdoor variëren van 75 tot 200 manuren. Het zou reeds een
belangrijke besparing aan arbeid geven wanneer de plantjes niet in groepjes bij
elkaar staan, doch elk afzonderlijk op kleinere of grotere afstand van elkaar.
Dit is te bereiken met een precisie-zaaimachine, mits het zaad rond en ieder
zaadje even groot is. Door het witlofzaadje met een bepaalde stof te omhullen
krijgen we ronde pillen van gelijke grootte, waarin zich telkens één zaadje bevindt. Met deze methode van zaaien werd het afgelopen jaar enige ervaring
opgedaan.
Zowel in enkele proeven als op 2 praktijkvelden in Groningen waren de resultaten
zeer hoopgevend. Op een proefveld waarvan de grond zeer zacht en los was,
waren de resultaten niet goed, doordat hier te diep werd gezaaid. De eisen
aan het zaaibed gesteld, zijn hoger dan bij normale zaai, omdat hier minder
planten weg mogen blijven. De kostenverhoging door het gebruik van „pillenzaad" wordt voor witlof echter vrijwel teniet gedaan door de kleinere hoeveelheid zaad die per ha nodig is.
Bij proeven te Alkmaar, in Groningen en op 2 praktijkvelden van elk ca. 1 ha
in Groningen bedroeg het benodigde aantal arbeidsuren voor het dunnen respectievelijk 63, 67 en 61 % van het aantal benodigd bij de normale zaai. De
plantbezetting na het dunnen was vrijwel gelijk aan het vergelijkingsobject en
bedroeg 240000 planten per ha. Het gebruik van de dunmachine gaf bij de
gewone zaai en goede opkomst van het zaad, evenals voorgaande jaren, een
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arbeidsbesparing van ongeveer 30 % op de arbeid v o o r het dunnen. Het gebruik van een dunmachine in witlof, gezaaid met de precisie-zaaimachine, zal
over het algemeen het gevaar van open plekken vergroten. Deze methode moeten
wij dus voorlopig afraden.

algemeen

Ook bij kroten en spinazie werden enkele proeven genomen, waarbij verwacht mag worden dat hier gunstige resultaten te bereiken zijn. Bij spinazie
bleek door precisie-zaai met gecallibreerd zaad een betere en regelmatiger stand
te bereiken, die vooral bij de lagere zaadhoeveelheden een hogere opbrengst
gaf dan bij dezelfde zaadhoeveelheden gezaaid met een Planet of Thilot machine.

W A S S E N V A N WITLOF

De mogelijkheid van het wassen van witlof heeft nog steeds de volle aandacht.
W e mogen zelfs stellen dat dit probleem steeds belangrijker w o r d t in verband
met de exportmogelijkheden van witlof v o o r Nederland en v o o r de afzet van een
goede kwaliteit aan de grootwinkelbedrijven. Voor beide is een goed schoon
en houdbaar produkt vereist. Door samenwerking tussen het Centraal Bureau
v o o r de Veilingen en het Proefstation is het gelukt in december 1964 een wit-

afb. 21. de kroppen worden in de houders gezet en komen via de lopende band
in de spoel- en droogafdeling
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van de machine.

lofwasmachine aan te schaffen van het nieuwe Franse systeem, zoals dit be-
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schreven is in PGV rapport no. 4. De machine kon bij een tuinder in het Rtc.
Barendrecht worden geplaatst, waar nu proeven worden genomen om de benodigde hoeveelheid arbeid na te gaan voor het schonen, sorteren en verpakken in vergelijking tot de normale wijze van droog schonen. De kwaliteit en de
houdbaarheid van dit lof zullen worden onderzocht in samenwerking met het IBVT.
Reeds in de laatste weken van het verslagjaar bleek de werking van de machine
goed. Uit het eerste oriënterende onderzoek is de indruk verkregen dat deze
machine een geringe arbeidsbesparing geeft bij het schonen. Bovendien is het
percentage afval geringer. Het uiterlijk van het produkt wordt verbeterd en de
houdbaarheid neemt waarschijnlijk niet af, vergeleken met het normale droog geschoonde produkt. De aanschaffingskosten van de machine zijn bedrijfsklaar
ongeveer ƒ 10000,—. De capaciteit bedraagt ca. 2400 kroppen per uur bij een
arbeidsbezetting van 6 à 8 man, afhankelijk van de kwaliteit van het witlof. Afbeelding 21 geeft een overzicht van de wasmachine. Aan het einde van dit witlofseizoen zullen meerdere gegevens en resultaten van het onderzoek ter beschikking staan. Het verdient aanbeveling deze ontwikkeling nauwlettend te
blijven volgen.
ROOIEN VAN WITLOF

Tijdens het seizoen werden bij witlof enige rooimachines in werking gezien. Op
een bedrijf in Groningen werd hiervoor als proef gebruik gemaakt van een Mads
Amby stekbietenrooier. Deze machine was voor het rooien van witlofwortels
echter absoluut ongeschikt. De nieuwe Agricultor Arras, een Franse machine,
leverde daar zeer redelijk werk. Een moeilijkheid was echter nog om het afgesneden blad voldoende te verwijderen. Om dit te bereiken werd bijvoorbeeld
een maaikneuzer ingeschakeld, die het grootste deel van het blad verwijderde.
Daar dit vrij laat in het seizoen geschiedde, droogde het blad echter niet meer
uit, waardoor ook de grond nadien te vochtig bleef. Mogelijk dat in de maand
september deze methode zeer goede resultaten kan opleveren.
Bij het ITT te Wageningen werd de combinatie van het gebruik van een maaikneuzer en een iets gewijzigde aardappelrooier bekeken. Deze resultaten waren
van dien aard dat verdere beproeving aanbeveling verdient.
Ook op een bedrijf te Deventer gebruikt men reeds enkele jaren een aardappelrooier, echter zonder maaikneuzer. Zodoende moeten de pennen hier na het
rooien nog op zwad worden gelegd om te worden afgesneden. Een loonbedrijf
in Eede (Z.) heeft een aardappelrooimachine aan witlof aangepast en bovendien
voorzien van een verzamelinrichting. Per rit worden 4 rijen gemaaikneusd. Bij het
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rooien kunnen 2 rijen worden meegenomen. De kwaliteit van het werk wordt
sterk beïnvloed door vlakheid van het perceel, goede en regelmatige standdichtheid in de rij en nauwkeurige rijenafstand. Voor gebieden waar een speciale
witlofrooimachine niet rendabel is en wel genoemde landbouwwerktuigen aanwezig zijn, kan dit een aanvaardbare methode zijn.

ARBEIDSRATIONALISATIE
Dit onderzoek is erop gericht te komen tot een zo doelmatig mogelijk gebruik
van arbeid in de tuinbouw. Hopelijk kan dit leiden tot verhoging van de prestatie per man met kwalitatief goed werk zonder verhoging van de normale inspanning. Prestatieverhog-ing kan worden bereikt door verbetering van de werkmethode en/of een betere organisatie van het werk.
Het onderzoek is gestart met een oriëntering van de thans gebruikelijke werkmethoden bij de witlofteelt vanaf het rooien van de wortels tot en met het
schoonmaken van de kroppen. Van elke methode is een analyse gemaakt en
een beperkt aantal tijdstudies verricht. De beste methoden worden daarna onder
vele omstandigheden gemeten, waardoor het mogelijk wordt tot normtijden te
komen, die voor de praktijk onder de aangegeven condities gelden. Achtereenvolgens zal per bewerking een aantal opmerkingen worden gemaakt. Bij het
onderzoek werd medewerking verleend door de heren P. J. de Craen (Rtc Arnhem), C. Ursem (Rtc Hoorn) en A. v. d. Vrie (Rtc Goes).
rooien van witlofwortels
Om de witlofpennen te kunnen rooien wordt algemeen een voorbewerking toegepast. Deze bestaat uit het voor de rij wegploegen van de grond of uit het
lichten van de pennen. Uit het onderzoek is gebleken dat lichten de voorkeur
verdient boven ploegen. De pennen worden beter op gelijke lengte gerooid,
terwijl 1 0 % minder tijd verloren gaat voor lopen of wachten tot de ploeg is
gepasseerd.
De belangrijkste invloedsfactoren bij het optrekken der pennen zijn: het aantal
pennen per trekbehandeling, het aantal pennen per wegleghandeling, grondsoort en bewerkbaarheid, de mate van vertakking en de toestand van het loof.
Onder gunstige omstandigheden is de snelste methode: met elke hand tegelijk 1 pen uit de grond trekken, afkloppen en neerleggen op het zwad. Per ha
komt dit voor zandgrond op 90 en voor zavel op 120 uren. Eén voor één
trekken en 2 gelijk wegleggen duurt 12-20% langer en één trekken en één
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wegleggen ruim 30%. Wanneer de grond niet door kloppen kan worden ver-

wijderd moet de laatste methode worden gebruikt, waarbij het aantal uren kan
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toenemen tot 220 per ha.
loof verwijderen bij witlof

De twee meest voorkomende werkwijzen zijn het afsteken met een schop en
het afsnijden met een mes. Het snijden en meteen inpakken in mand of kist
heeft pas voordeel boven het afzonderlijk snijden en inpakken, wanneer 4 à 5
pennen tegelijk worden weggelegd. Voor het afsteken met de schop zijn 20
uren per ha nodig, voor het snijden 40 uren. De kwaliteit van het werk kan in
het laatste geval beter zijn. Dit gaat in de praktijk echter verloren wanneer
tegelijkertijd wordt ingepakt.
opkuilen van witlof

De wijze van inrichting van de witloftrekinrichting bepaalt veelal de wijze van
de kuilaanleg. Het beste is dat per kuil de grond éénmaal verwerkt behoeft te
worden. Daartoe wordt de grond van de eerste kuil getransporteerd naar de
laatste. Wanneer de eerste kuil is volgezet met witlofpennen kan de grond
van de tweede kuil worden gefreesd en als dekgrond voor de eerste kuil dienen (zie afbeelding. 22). De pennen worden daarna op een rug in de kuil gestort. Wanneer ze goed cp maat zijn afgesneden en de vertakking beperkt is,

afb. 22. afdekken van de opgezette witlofwortels met gefreesde grond.
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kan tweehandig worden gewerkt. Beide handen pakken 1 pen en zetten deze
weg. Meerdere pennen gelijk wegzetten geeft een zeer ongelijke stand en vaak
niet veel meer prestatie, omdat de kans van omvallen en uit de hand vallen
sterk toeneemt.
Het is van belang de afstand tussen rug en opgezette pennen zo klein mogelijk te houden. Per 200000 stuks kan men op 70 à 80 manuren voor het wegzetten komen, vermeerderd met 60 uren voor losmaken, schoonmaken en breken
van de spranten (% vertakkingen minder dan 15%).
Vooral bij contractpennen is het moeilijk tweehandig te werken omdat vele
pennen moeten worden bijgewerkt. Storten op zakken kan hier wat het vuil betreft enig soulaas geven. Meer omschreven contractvoorwaarden over lengte,
% vertakking en dikte van de pennen is een voorwaarde om tot verhoging van
de manprestatie bij het opzetten te komen. Onder bovengenoemde omstandigheden kan namelijk bijna alleen éénhandig worden weggezet, wat neerkomt op
190-250 manuren per ha, afhankelijk van de hoeveelheid vuil en vertakkingen.
Een verscherping van de contractvoorwaarden zal niet gemakkelijk zijn. Daarom wordt een methode beproefd om eerst de pennen een voorbewerking te geven,
waardoor het wel mogelijk wordt tweehandig te werken.
uithalen van witlof
Als witlof in de schuur wordt schoongemaakt kan, wanneer de dekgrond uit
zavel bestaat, als volgt worden gewerkt. Met een hooivork verwijdert men het
stro. Vervolgens worden de pennen met een greep opgelicht, zodat de kroppen
tevoorschijn komen. Met één hand worden 2 kroppen gepakt en uit de grond
gehaald, de andere hand pakt daarna de pennen een voor een en breekt ze af.
De kroppen worden vervolgens in een kist gelegd; de pennen in een kist of ,,opzakton" gedaan of op de grond geworpen. Per 200000 stuks kost dit 150 tot
170 manuren, afhankelijk van de wijze van afvoer van kroppen en pennen. Op
zandgrond worden de kroppen door het opgrepen te vuil. Hier zullen pennen +
kroppen met de hand uitgehaald moeten worden en afgebroken als boven omschreven. Het uithalen en meteen in de kuil schoonmaken zal bij het schonen
worden besproken.
schonen van witlof
De hoeveelheid lof die per uur wordt schoongemaakt is zeer sterk aan schommelingen onderhevig. Wanneer niet per kg maar per stuk wordt gerekend, wordt
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aantal bewegingen per krop

afb. 23. verband tussen het aantal schoonmaakbewegingenen de benodigde tijd.

te zijn met het aantal bewegingen per krop (afbeelding 23). Wanneer bij de
schoonmethoden de tijd voor het uithalen en breken geteld wordt, vallen beide
lijnen over elkaar. Het grote verschil in schoonmaaktijd is het gemiddelde aantal bewegingen dat per krop nodig is. Dit is 2,4 voor het schoonmaken in de
kuil, 5,0 voor het droog schonen in de schuur en 3,0 voor het wassen. De variatie rond dit gemiddelde is het grootst wanneer blaadje voor blaadje wordt
afgehaald. Dan is men namelijk zeer sterk afhankelijk van de kwaliteit van het
lof. Bij de kuilmethode is de variatie het kleinst. Na het breken blijft er niet
veel meer over om schoon te maken. Bij het schoonmaken in de schuur kan dit
worden nagebootst door eerst onder langs de krop te snijden, waardoor vele
blaadjes die moeten verdwijnen in één beweging worden meegenomen. Dit eist
evenals het schoonmaken in de kuil, meer vaardigheid.
asperge

In het steekseizoen zijn op een drietal bedrijven waarnemingen verricht ter
oriëntering naar de werkmethoden bij de oogst. Bij de diverse waarnemingen
werd medewerking verkregen van de heer F. P. M. Aerts (Rtc Roermond). De
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benodigde tijd per ha op één dag wordt voornamelijk beïnvloed door het
aantal oogstbare stengels. De variabele voor deze verschillen is de tijd, nodig
voor het lopen en zoeken. De tijd voor het eigenlijke steken van de stengels
blijft gelijk. Deze wordt echter sterk beïnvloed door het aantal bewegingen dat
men maakt voor het opengraven, steken, dichtmaken en platschuiven. Bij onze
waarnemingen werden van 4V2 tot 10 stengels per minuut gestoken, waarbij de
tijd voor het lopen buiten beschouwing is gelaten. In 1965 zal het % breuk of
beschadiging worden bepaald om vast te stellen wat de minimum grens voor
het aantal bewegingen kan zijn.
De tijd nodig voor het lopen was op de stuifzandgronden per meter lager dan
op de veldgronden, resp. 1,7 en 2,4 cmin per m (1 cmin = 1/100 minuut) of
relatief 100 en 140. Mogelijk dat de weersomstandigheden dit, tegen de verwachting in verkregen resultaat, hebben bewerkstelligd. De stengels worden
veelal 8 maal overgepakt. Dit geeft veel kans op breuk. Het verdient daarom
wellicht aanbeveling de steekbakjes te voorzien van lichte plastic inzetbakjes,
waarin de stengels tot het sorteren kunnen blijven liggen. Zelfs is het denkbaar
deze te gebruiken als interieur van de huidige veilingkisten.
De arbeidsverdeling aan de sorteerband bij de diverse tuinbouwverenigingen is
zeer wisselvallig. Dunne, dikke, witte en blauwe partijen volgen elkaar op.
Van één tuinbouwvereniging zijn de sorteringsgegevens beschikbaar. Hieruit is
misschien een klasse-indeling te maken, zodat eerst de slechte partijen achter elkaar en later de betere en goede partijen verwerkt kunnen worden, waardoor een betere verdeling aan de band mogelijk wordt.
Ter verlaging van het aantal arbeidsuren per kg is een aantal teelttechnische
factoren van groot belang zoals opvoering van het gemiddeld stengelgewicht, meer
planten waarvan een aantal stengels per plant tegelijk steekbaar is, vermijden
van weinig produktieve planten en vermindering van de ouderdom der percelen.
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In januari werd aan de zaadhandel zaad uitgegeven van de laatste wittekool num-

RAND IN KOOL

mers waarin door het Proefstation tegen rand werd geselecteerd. Deze nummers
werden ter controle op ons proefveld weer in drievoud uitgeplant naast enkele
voor rand gevoelige selecties. Het randaantastingscijfer dat van 0-500 loopt werd
van alle nummers bepaald.
Er waren 20 stammen van het type Roem van Enkhuizen, waarvan er 16 vrij waren
van rand en 4 een gemiddeld aantastingscijfer van 4 hadden. Van de 54 stammen
Vroege Herfstwitte waren er 40 vrij van rand; de overige hadden gemiddeld een
aantastingscijfer van 3. Van het type Late Herfstwitte waren 6 stammen vrij van
rand, terwijl het gemiddelde aantastingscijfer van de overige 14 stammen 9 bedroeg. Het gemiddelde cijfer voor de zieke nummers bedroeg op dit proefveld
281. Ook dit jaar mogen de resultaten van de selectie dus bevredigend worden genoemd. Hiermee is het selectieprogramma van het Proefstation tegen rand in
wittekool afgesloten. Verwacht mag worden dat binnen enkele jaren door enkele
selectiebedrijven uit dit basismateriaal zaad in de handel wordt gebracht, dat
goede en randvrije wittekool zal kunnen leveren.

De veroorzaker van vallers en kanker moet nu volgens onderzoek van Boerema
en van Kesteren Plenodomus Ungarnworden genoemd. De perfecte vorm van
deze Plenodomus is de ascomyceet Leptosphaeria maculans (DES) CES. &
DE NOT.

VALLERS EN KANKER
IN BEWAARKOOL
(Plenodomus Ungarn)
(TODE EXFR.)HöHN.

In 1962/63 was het verband tussen oogsttijdstip en het optreden van kanker niet
erg duidelijk. Wel was de tendens aanwezig dat later snijden minder kanker
gaf dan vroeg snijden. Een zeer duidelijk verschil in aantasting is zowel in
1962-1963 als in 1961-1962 (zie jaarverslag 1963, pag. 112) waargenomen als
vergeleken werden de objecten „direct na het snijden in de schuur brengen"
naast „na één week op het veld liggen in de schuur opslaan". In dit laatste geval
trad ook nu weer aanzienlijk meer kanker op. Naar alle waarschijnlijkheid moet
dit worden verklaard door aan te nemen dat de afgesneden kolen op het veld
geïnfecteerd zijn door Plenodomus (Phoma). Dit is des te waarschijnlijker omdat
bij waarnemingen in oktober en november vooral vanaf eind oktober vrij veel
pycniden van Plenodomus op de oude afstervende bladeren voorkwamen.
In samenwerking met verschillende zaadhandelaren zijn proeven genomen om
het koolzaad vrij van Plenodomus te houden. Dit gebeurde door één of meer
bespuitingen met 0,5 % koperoxychloride. Voor zover de resultaten bekend zijn,

111

VALLERS EN KANKER

hebben deze bespuitingen zeer goed voldaan. De infectie van het zaad komt

IN BEWAARKOOL

tot stand als de bijna of geheel volgroeide hauw met de schimmel wordt be-

(Plenodomus Ungarn)

smet. Bij infectie van bloemen en jonge hauwen gaan deze te gronde en vor-

(TODE EX FR.) HöHN.

men dus geen besmet zaad. Natuurlijk kan de schimmel later in het seizoen
vanaf deze plaatsen de volgroeide hauwen infecteren als de weersomstandigheden daarvoor gunstig zijn. Waargenomen is dat Plenodomus (Phoma) tijdens
een flinke regenbui tot ongeveer één meter hoogte kan „opspatten". De waarde
van de bespuitingen moet dan ook worden gezocht in het feit dat de na een
regenbui vrijgekomen pycnosporen door het fungicide worden gedood.

BODEMMOEHEID
In vele peenteeltcentra komt bodemmoeheid voor. Verspreiding, aard en intensiteit zijn zeer wisselend. Van verschillende percelen die pleksgewijze symptomen van moeheid vertonen is de microflora onderzocht van plekken met deze
verschijnselen en van plekken met een normaal gewas. Dit onderzoek werd
uitgevoerd volgens de verdunningsmethode van Warcup. Met deze methode
konden echter geen verschillen worden gevonden tussen de microflora van de
plekken met de moeheidsverschijnselen en de gedeelten met een normaal gewas. Van de volgende schimmelgeslachten werden vertegenwoordigers geisoleerd: Fusarium, Cladosporium, Coniothyrium, Phialophora, Cephalosporium,
Botrytis, Alternaria, Chrysosporium, Pénicillium, Peasilomyces, Monosporium,
Stemphylium, Absidia, Mucor, Sepedonium, Humicola, Trichoderma, Scopulariopsis, Rizoctonia, enkele Phycomycetes, die niet sporuleerden en enkele gesepteerde niet sporulerende mycelia. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat bodemmicroorganismen een directe rol spelen. Het is daarom veel eerder aan te nemen dat
fysische factoren de verschijnselen zoal niet veroorzaken, dan toch wel in de
hand werken.
Naast dit onderzoek zijn in samenwerking met de Rijkstuinbouwconsulentschappen 's-Hertogenbosch en Amsterdam 6 veldproeven uitgevoerd om een althans
in de praktijk bruikbare „bestrijding" van deze bodemmoeheid te vinden. Omdat
niet bekend was welke oorzaak aanwezig was voor de moeilijkheden, zijn een
groot aantal grondontsmettingsmiddelen gebruikt. De resultaten zijn van dien
aard dat bij enkele proeven te Kortenhoef aanwijzingen werden verkregen dat
een behandeling met formaline 60-80 liter per are redelijke resultaten geeft. De
volgende middelen zijn gebruikt: formaline (40% ) , 30, 40, 60 en 80 liter per
are, chloorpicrine, DD en PCNB (750 gram werkzame stof per are) en verder
Trapex, metam-natrium, Mylone en Exaal. In het Rtc. 's-Hertogenbosch zijn nog
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geen resultaten geboekt. Deze proeven worden in 1965 voortgezet.

BODEMMOEHEID

afb. 24. moeheidsverschijnselen in peen.

daling van de bevolkingsdichtheid van stengelaaltjes

STENGELAALTJES
IN

Op proefplekken in de Wieringermeer en in de Wogmeer bleek de bevolkings-

GROENTEGEWASSEN

dichtheid van het stengalaaltje gedurende de winter 1963-1964 te zijn afgenomen tot ongeveer de helft van die in het najaar van 1963. In Opperdoes was
de dichtheid gelijk gebleven aan die in het najaar van 1963, terwijl in Avenhorn slechts een vermindering werd gevonden tot 3/4 van het aantal stengelaaltjes, dat in het najaar van 1963 aanwezig was. Deze dalingen waren minder
dan normaal.
invloed van het gewas op de bevolkingsdichtheid van stengelaaltjes
In een proefveld op lichte zavel te Opperdoes werd in 1963 geen verschil
waargenomen tussen de invloeden op de bevolkingsdichtheid van stengelaaltjes van de groenbemestingsgewassen Phacelia, Alexandrijnse klaver (selectie
Carmel), bladramenas (selectie Siletta) en Italiaans raaigras en van het braak
houden van de grond.De aantallen verminderden op het gehele proefveld tot ongeveer de helft van die vóór het zaaien. Op een proefveld op humeuze kleigrond
te Avenhom verminderde de bevolkingsdichtheid van stengelaaltjes zowel bij
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teelt van witlof als bij braak land tot 3/4 van die vóór het zaaien van de witlof.

IN

Het lijkt aannemelijk, dat het verschil in afname van het aantal stengelaaltjes
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tussen de proefvelden te Opperdoes en te Avenhorn, hoofdzakelijk werd veroorzaakt door het verschil in grondsoort.
In 1964 werden op een proefveld in de Wieringermeer uien gezaaid in twee standdichtheden, namelijk 80 en 400 zaden per strekkende meter bij een rijenafstand van
20 cm. Bij de kleinste zaaidichtheid werd een maximum dichtheid van het stengelaaltje na de oogst bereikt van ongeveer 4500 aaltjes per 500 g grond bij een
begindichtheid van 100 aaltjes per 500 g grond; bij de grootste standdichtheid
van ongeveer 5000 aaltjes per 500 g grond bij een begindichtheid van 1000. De
vermeerdering bij lage dichtheden was hier wat minder dan bij wat hogere. Waarschijnlijk waren de omstandigheden voor vermeerdering op een klein gedeelte
van het proefveld wat ongunstiger dan die op de rest van het proefveld (zie
jaarverslag PGV 1963, p. 114). Op een ander proefveld in de Wieringermeer,
waar bij een rijenafstand van 20 cm plantuien waren gezaaid (130 kg zaad
per ha; kiemkracht 70%, dus ongeveer 550 zaden per m), was de maximum
dichtheid van het stengelaaltje na de oogst ongeveer 4500 aaltjes per 500 g
grond. Ze werd niet beïnvloed door de standdichtheid.
verticale verdeling van stengelaaltjes in de grond
Bepaling van de bevolkingsdichtheid van Ditylenchus dipsaci op verschillende
diepten op een proefveld te Opperdoes waar uien (waardplant) en kroten
(slechte- of niet-waardplant) hadden gestaan, gaf een resultaat dat enigszins
afwijkt van dat van vroegere onderzoekingen (zie jaarverslag PGV 1962, p. 101).
Evenals in 1962 werden na de teelt van uien verreweg de meeste aaltjes in de
bouwvoor (0-20 cm) gevonden, terwijl op grotere diepte nog aanzienlijke aantallen stengelaaltjes voorkwamen, vooral in de laag van 30-40 cm. Waar kroten
hadden gestaan, was de dichtheid echter vrij constant van 0 tot 40 cm, terwijl
in de laag van 40-50 cm bijna geen stengelaaltjes meer werden aangetroffen.
Een ander beeld gaf de verdeling van Trichodorus primitivus te zien. Na uien
bevonden de meeste aaltjes zich in de laag van 10-30 cm, maar na kroten in de
laag van 0-30 cm. Hier beneden werd in beide gevallen een snelle afname geconstateerd. In de bovenlaag van de grond (0-10 cm) was de populatie na kroten
6 à 7 maal zo groot als die na uien.
bestrijding van stengelaaltjes in (plant)uien met systemische middelen
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Op een proefveld in de Wieringermeer werd drie weken na het zaaien van

plantuien 0,0-diethyl 0-2 pyrazinylfosforothioaat (Nemafos) in verschillende hoe-
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veelheden toegediend. De gebruikte doseringen waren resp. 4, 2 en 1 ml van
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een 25%-ig vloeibaar produkt per m2, hetgeen overeenkomt met resp. 1, V*
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en V« g actieve stof per m2. Deze hoeveelheden werden verspoten in 100 ml
water, terwijl de hoogste dosering, tevens werd gegeven in 6000 ml water. De
behandeling met 1 g 0,0-diethyl 0-2 pyrazinylfosforothioaat in 6000 ml water gaf
het beste resultaat. Op de op deze wijze behandelde veldjes was het aantal zieke
planten te verwaarlozen, terwijl op de onbehandelde veldjes 50% van de planten
ziek was bij 100 aaltjes per 500 g grond.
Tussen de verschillende doseringen, verspoten in 100 ml water, was weinig
verschil. Op deze veldjes was 50 % van de planten ziek bij ongeveer 300
aaltjes per 500 g grond. Op de veldjes waar 1 g 0,0-diethyl 0-2 pyrazinylfosforothioaat in 6000 ml water werd gegeven, werd bij lage begindichtheden een
twintigvoudige vermeerdering gevonden, terwijl de evenwichtsdichtheid ongeveer 250 stengelaaltjes per 500 g grond was. Op de overige veldjes vermeerderde het aaltje zich veel sterker. Naast een bestrijding van stengelaaltjes gaf
de behandeling met Nemafos in 6000 ml water per m2 tevens een bestrijding
van de uievlieg. Van de niet door stengelaaltjes aangetaste uien was op de
aldus behandelde veldjes 0,1 % aangetast door de uievlieg, tegen 8% op de
onbehandelde veldjes.

In 81 van 90 grondmonsters, afkomstig van 30 velden uit de gebieden Avenhorn,
Wogmeer, Wieringermeer en Opperdoes kwam Heterodera schachtii voor. Opmerkelijk was, dat in 82 % van de monsters uit Opperdoes meer dan 10 cysten

BIETECYSTENAALTJE
IN
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per 500 g grond werden gevonden, maar slechts in 40% van de monsters uit
de Wieringermeer, in 27% van die uit Avenhorn en in 9 % van die uit de
Wogmeer.
In de zomer van 1964 werd op 82 in Noord-Holland verspreid liggende percelen
met kroten (74), bieten (6) of spinaziezaad (2), een onderzoek ingesteld naar
het voorkomen van cysten op de wortels. De percentages van de velden waar
dit het geval was, varieerden sterk. Voor de gebieden Opperdoes, Wieringermeer, Avenhorn, Wogmeer, Heerhugowaard en de Ringpolder waren ze resp.
67, 25, 0, 7, 29 en 79 %. Hierbij valt de goede overeenkomst op met de
bovenvermelde percentages van monsters met meer dan 10 cysten per 500 g
grond. Een uitzondering vormt het gebied Avenhorn, waar in 27% van de
onderzochte grondmonsters meer dan 10 cysten van Heterodera schachtii
werden aangetroffen,terwijl op geen enkel perceel cysten op de wortels van kroten
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voorkwamen. Mogelijk is de grondsoort (zware humusrijke kleigrond) van in-
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vloed op de aantasting in kroten door het bietecystenaaltje. Een aanwijzing hier-
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voor is ook het hoge percentage aantasting, dat werd gevonden op de lichte
zavelgronden in de Ringpolder. De zeer intensieve koolteelt in dit gebied is
waarschijnlijk de oorzaak van het algemeen voorkomen van een vrij hoge
besmetting met het bietecystenaaltje. In tegenstelling met 1963 werd dit jaar
geen zichtbare schade in kroten waargenomen.

ROTYLENCHUS

Bij onderzoek naar de oorzaak van slechte groei van asperge-zaailingen wer-

UNIFORMIS

den grondmonsters onderzocht van percelen, waar: 1e vóór 1964 nooit asperges
hadden gestaan, 2e in 1961 eveneens zaailingen hadden gestaan, 3e in het
verleden reeds tweemaal zaailingen hadden gestaan.
Naarmate vaker asperges waren geteeld, was de groei slechter. Hiermee samen
ging wel een toename van het aantal Rotylenchus uniformis (gemiddeld resp.
490, 680 en 1190 aaltjes per 500 g grond), maar deze verschillen zijn te klein
om de grote verschillen in groei te kunnen verklaren. Tevens bleken de dichtheden op verschillende diepten (0-20, 20-40 en 40-60 cm) ongeveer gelijk te
zijn. Een invloed van de zuurgraad op de groei van asperge werd in dit onderzoek niet waargenomen.

WITLOFMINEERVLIEG
(Napomyzalateralis F.)

In het verslagjaar werden verschillende typen van Napomyza bestudeerd, voornamelijk wat betreft hun levenswijze. De waarnemingen vonden zowel plaats in
het veld als bij in gevangenschap levende vliegen.
In de omgeving van Nes (Friesland) werd bij winterpeen zowel in het loof als
in de koppen van de wortelen vrij algemeen aantasting waargenomen. Witlof,
die dichtbij deze peen was geteeld, werd niet aangetast. Deze ervaringen in het
noorden van Friesland komen overeen met die van vorige jaren. Gevangen
Napomyza-vliegen van peen uit Nes lieten witlof onaangetast.
In de Belgische witlofcentra Kampenhout en Zaventhem, waar aantasting
bij witlof algemeen voorkomt, werden in de nabijheid van witlofvelden verschillende peenpercelen onderzocht. Noch in het loof, noch in de koppen van
de peen werden aantastingssymptomen opgemerkt. In 1963 gaven waarnemingen
in België overeenkomstige resultaten te zien. De heer Lounsky, onderzoeker
van de witlofvliegen in België, kent in zijn land geen aantasting van deze vlieg
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in peen. Napomyza afkomstig van witlof gaf in gevangenschap in België geen

aantasting bij peen. Ook deze gegevens wijzen er dus op dat Napomyza bij
peen een ander type is, dan dat wat bij witlof voorkomt.

WITLOFMINEERVLIEG
(Napomyzalateralis F.)

In de omgeving van Medemblik vond men Napomyza op het veld zowel bij
witlof als bij peen. De vliegen die op witlof waren gevonden, gaven in gevangenschap geen aantasting bij peen. In het tegengestelde geval liet Napomyza
afkomstig van peen, in gevangenschap witlof ongemoeid. De waarnemingen
wijzen er dus op dat in Medemblik beide typen naast elkaar voorkomen.
In de Haarlemmermeerpolder, waar schijfkamille (Matracaria matricarioides PORTER) en echte kamille (M.chamomilla L.) algemeen zijn, bleek schijfkamille plaatselijk zwaar door Napomyza te zijn aangetast. Witlof op een naburig veld had
slechts een lichte aantasting. In gevangenschap accepteerde Napomyza afkomstig van schijfkamille, noch witlof, noch peen als waardplant. Ook de vliegen
die afkomstig waren van echte kamille, namen witlof niet als waardplant aan.
Hier zijn dus aanwijzingen dat Napomyza die op kamillesoorten voorkomt, een
geheel nieuw type vertegenwoordigt. Of Napomyza van schijfkamille en die van
echte kamille zich overeenkomstig gedragen is nog niet nagegaan. Door de
ervaringen die we hebben opgedaan bij kamillen wordt onze theorie, waarbij
Napomyza in het voorjaar eerst kamillen en pas daarna witlof als waardplant
opzoekt, aan het wankelen gebracht.
biologie

UIEVLIEG
(Hylemya antiqua M.)

Na overleg met de SNUiF werden in het verslagjaar enkele proeven genomen
en verschillende waarnemingen verricht over de levenswijze van dit insekt. Deze
bestonden uit incidentele waarnemingen gedurende het seizoen en continu
waarnemingen, die gedurende vrijwel één etmaal van 15 tot 16 juli te Minnertsga (Friesland) werden verricht. Het verschijnen van de imagines uit de
grond vond plaats in de vroege ochtenduren na zonsopgang tot ongeveer 10 uur.
De vliegen, die uit de droge grond verschenen, lieten specifieke kleine openingen
ter grootte van de diameter van de uievlieg achter, soms wel 10-15 per meter
rij. Het aantal specifieke openingen per oppervlakte-eenheid gaf een vrij aardig
beeld van het aantal verschenen vliegen, behorende bij een bepaalde vlucht.
Na het verschijnen zochten de meeste vliegen hogere plaatsen aan de uieplanten op. Na het ontplooien van de vleugels bleven ze nog geruime tijd
zonder zich te bewegen op de uieplanten. Later zochten zij vaak een zonnig
plekje op een plant of op de grond, een gedrag dat bij meerdere vliegen voorkomt. Hierbij wordt de indruk gewekt dat de imagines een zekere warmtebehoefte hebben. Pas in de middaguren bij het stijgen van de temperaturen
boven 30° C verlieten de vliegen die gedeelten van het uieveld waar de tem-
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UIEVLIEG
(Hylemya antiqua M.)

peratuur op de grond boven ongeveer 35° C steeg. Ten opzichte van de voedselopname bevestigden onze waarnemingen die van RAWLINS (USA). Hij vond dat
de vliegen vlot pure honing als voedsel accepteerden, terwijl de wijfjes ook
gist tot zich namen, zowel in vaste als in vloeibare vorm.
Verder deden de uievliegen in gevangenschap de naam bloemvliegen (Anthomyiden)
eer aan. Zij zochten de hen aangeboden bloemen spoedig, op en toonden een
voorkeur voor Umbelliferen. Wij hebben echter niet kunnen opmerken, dat de
schaarse bloemen die op dat ogenblik in het open veld aanwezig waren (kamille
en akkerkool) bezocht werden, ondanks het feit dat hier speciale aandacht aan
is besteed. Evenmin zijn door ons gedurende de continu waarnemingen, zowel
buiten als in gevangenschap, copulatie en ovipositie waargenomen. Van medio
september tot eind oktober werden te Wageningen nog fenologische waarnemingen verricht. De pupariën afkomstig van Tjummarum in Friesland leverden
echter slechts één uievlieg op. Tenslotte werden zowel te Minnertsga als te
Ouddorp (Goeree) vrij algemeen dode uievliegen met een parasitaire schimmel
op de uieplanten aangetroffen. Volgens de heer G. M. Tichelaar (IPO) blijkt
de schimmel uit Ouddorp een Empusasoort te zijn.
Voor een oriëntatie over de verspreiding van de uievlieg zal te zijner tijd worden gewerkt met een groot aantal radioactieve imagines. Samengewerkt werd
met de SNUiF en met de heer J. P. W. Noordink van het IPO, die gezocht heeft
naar de beste methode om de uievlieg radioactief te maken. Hiervoor wordt
verwezen naar het jaarverslag 1964 van het IPO.
bestrijdingsproeven
In de veldproeven te Kruisland en te Minnertsga, waar de uievlieg momenteel
resistent is tegen de cyclodiëne koolwaterstoffen, werden overeenkomstige behandelingen toegepast, eveneens in samenwerking met de SNUiF. De resultaten van deze ver uit elkaar gelegen plaatsen verschilden in het algemeen weinig. Zij worden in het verslag steeds in volgorde vermeld. Zo demonstreerden de
controle-objecten slechts een variatie tussen 84 en 100% aantasting. Van de 2
standaardmiddelen, die volgens het praktijkadvies toegepast waren, gaf ethion
slechts een matig tot gering effect. De aantasting bedroeg hier respectievelijk
21,6 en 55,8 %. Diazinon handhaafde zijn goede reputatie en gaf na een éénmalige grondbehandeling met het spuitpoeder een aantasting van 5,6 en 6,7 %.
Een tweemalige behandeling met diazinon (een grondbehandeling en later een
loofbespuiting) gaf geen noemenswaardige vermindering in het percentage aantasting (3,6 en 7,5 %). Zeer goed werkte diazinon granulaat bij toepassing in de
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rijen, namelijk 4,1 en 3,1 % aantasting.

UIEVLIEG

V o o r DDT, een niet-cyclodiëne gechloreerde koolwaterstof, was volgens de heer
T. J. Oppenoorth (Laboratorium v o o r Insekticidenonderzoek te Wageningen) het

(Hylemya antiqua M.)

imago van de uievlieg in het laboratorium gevoelig. Dit in tegenstelling tot
aldrin. In het veld echter bleek DDT (zaadbehandeling) matig te w e r k e n (40,9 en
33,1 % aantasting) en bij een grondbehandeling zelfs praktisch niets uit te richten (87,5 en 99 % aantasting). De betrekkelijke ongevoeligheid van de uievlieg
v o o r parathion kwam in het object ethylparathion + methylparathion tot uiting:
93,7 en 1 0 0 % aantasting. Een mengsel van diazinon en methylparathion gaf
met 25,4 en 1 4 % aantasting een redelijk resultaat, dank zij de aanwezigheid
van diazinon. De toegepaste dosering diazinon was de helft van die van het
praktijkadvies en blijkbaar niet voldoende om een goed effect te verkrijgen.
Twee nieuwe organische fosforverbindingen, vermeld onder code en als zaadbehandeling toegepast, bleken verder toekomstmogelijkheden te hebben (aantasting 9,5 en 7,4 % respectievelijk 2,7 en 4,4 % ) .
Een geheel nieuw aspect in de bestrijding van de uievlieg was de toepassing
van een carbamaat. De resultaten wijzen aan dat de hogere dosering veel meer
effect geeft dan de lagere: 34,5 en 18,5 % , respectievelijk 70,5 en 6 8 % aantasting. De waarde van het carbamaat dient nog verder te worden onderzocht
bij hogere doseringen dan de reeds gebruikte.

De werkzaamheden aan dit project in spruitkool gaven in het verslagjaar niet

KLEINE K O O L V L I E G
(Chortophila

de gewenste resultaten wegens de zeer geringe aantasting in de spruiten.

brassicae
BCHé)

Naar aanleiding van het vóórkomen van resistentie van de maden van de

WORTELVLIEG

wortelvlieg in verschillende delen van Nederland tegen de tot nu toe gebruikte

(Psila rosae F.)

gechloreerde koolwaterstoffen zoals aldrin en heptachloor, werden bestrijdingsproeven uitgevoerd met enkele nieuwe middelen die tot de groep van de organische fosforverbindingen behoren. Deze middelen (diazinon en trithion) werden op verschillende methoden en tijdstippen toegepast. De
waren: Heemskerk (zandgrond met een gehalte
2,9%)

en Berkhout (venige

klei met 15,4 %

proefplaatsen

aan organische stof

van

organische stof). In beide

plaatsen w e r d een vroege en een late zaaiproef genomen. De proeven te Heemskerk zijn inmiddels beëindigd, van die te Berkhout zijn de gegevens n o g niet
verwerkt.
Van de beide proeven te Heemskerk gaf alleen de vroege zaaiproef (zaaidatum
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WORTELVLIEG
(Psila rosae F.)

26-3-1964) betrouwbare verschillen tussen de objecten. Hieruit bleek 5 maanden
na het zaaien dat diazinon (40 gram actieve stof per are), toegepast als grondbehandeling vlak vóór het zaaien en in twee andere objecten bovendien nog 3
maanden na het zaaien over het gewas verspoten, betrouwbaar betere resultaten
had opgeleverd dan trithion. Dit middel was half mei-over het gewas verspoten,
eveneens in een hoeveelheid van 40 gram actieve stof per are. De proeven
zullen in 1965 worden voortgezet.

WOLLIGE

Fenologische waarnemingen met betrekking tot het verschijnen van gevleugelde

SLAWORTELLUIS

luizen uit de beursvormige gallen van de Italiaanse populier werden verricht

(Pemphigus bursarius L.)

te Heemskerk en op 2 plaatsen te Venlo. Te Heemskerk verschenen de gevleugelde exemplaren gedurende een lange periode van 25 juni tot 10 september. In Venlo werden op 5 mei verschillende jonge gallen gemerkt om hieraan wekelijkse waarnemingen te verrichten. Op 22 mei werden daar de eerste
larven van de tweede generatie gevonden en op 11 juni kwamen de eerste gevleugelde luizen te voorschijn. Daarna werden echter geen gevleugelde meer
aangetroffen. De afwezigheid van luizen in de gallen werd behalve door emigratie onder meer veroorzaakt door roofvijanden. Dit was vermoedelijk ook het
geval te Wageningen, waar de gallen begin juli reeds leeg waren, uitgezonderd
één gal met een roofwants (zie onder „Roofvijanden"). Verder werd te Zwollerkerspel de aantasting van de slawortelluis geregeld gecontroleerd bij andijvie
die op verschillende tijdstippen was geplant. Het bleek, dat hierbij de aanvliegperiode van de gevleugelde luizen tussen begin juni en eind augustus
lag. Dit resultaat sluit vrij goed aan bij de reeds vermelde fenologische gegevens
van Heemskerk en Venlo.
Een bestrijdingsproef tegen de wollige slawortelluis op een terrein te Zwollerkerspel, waar in 1963 andijvie ernstig door deze luis werd aangetast, leverde
door gebrek aan aantasting in 1964 geen resultaat op.

ROOFVIJANDEN

In Venlo werden in de gallen, waaruit gedurende geruime tijd geen gevleugelde
luizen verschenen waren, verschillende zweefvlieglarven gevonden. Het maakt
sterk de indruk dat deze de fundatrix en haar nakomelingschap van de geobserveerde gallen hebben vernietigd. Te Wageningen werd in een lege gal een roofwants gevonden, terwijl ook de andere gallen reeds vroeg zonder oor-
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spronkelijke bewoners werden gevonden. Het is mogelijk dat deze roofwants

(Anthocorus spec.)* hier de oorspronkelijke populatie sterk heeft verminderd.

ROOFVIJANDEN

In 1965 zal aan de roofvijanden aandacht worden besteed.

Incidenteel werden op kamille, kweekgras en op uien wortelluizen gevonden.
Deze lieten zich op uiewortels niet verder voortkweken, zodat hier gedacht

ANDERE
WORTELLUISSOORTEN

wordt aan een wortelluis van een onkruidplant, waarvan de wortels zich
tussen uien bevonden. Tenslotte werd op de wortels van andijvie en van
Dimorphotheca annua de wortelluis Tramatroglodytes aangetroffen. Bij de andijvie
vertoonde een groot aantal bladeren een bruin-gele rand, te vergelijken met de
symptomen van de fysiologische groeistoornis „rand".
ontwikkeling op de zomerwaardplanten

GROENE SLALUIS
(Nasonoviaribis nigri

De waarnemingen werden te Wageningen buiten verricht. Nasonovia was van

MOSLEY)

25 mei tot ongeveer eind juli op sla en andijvie aanwezig. Tussen 23 juni en
22 juli bleken grote aantallen voor te komen. Na 21 augustus waren ze vrijwel
verdwenen. De bruine slaluis (Dactynotus sonchi) kwam hiervoor in de plaats, zij
het bescheiden in aantal. Evenals in voorgaande jaren werden er veel meer
gevleugelde dan ongevleugelde van Nasonovia op sla dan op andijvie geconstateerd. Vergeleken met de resultaten buiten, wijst de ontwikkeling van Nasonovia op sla en andijvie in een kooi onder glas in tegengestelde richting.
Zo produceerden 5 vrijwel even oude larven, afkomstig van een gevleugelde
luis van sla, in bijna 4 weken 33 indirecte nakomelingen op sla. Vijf larven
van een gevleugelde, afkomstig van andijvie, gaven op andijvie 577 exemplaren na dezelfde periode van bijna 4 weken. Een herhaling van deze proef
met meerdere planten en in verschillende jaargetijden is hier gewenst.
migratie van zomer- naar winterwaardplanten
Vanaf 7 september werden de gevleugelde luizen van sla en andijvie naar in
een kooi (buiten) ter beschikking staande planten van kruisbes, rode en zwarte
bes gebracht, waar ze de onderzijde van de bladeren opzochten. In de week
van 14-21 september werden de eerste larvale nakomelingen van de gevleugelde
luizen, die zich tot ovipare wijfjes ontwikkelden, waargenomen. In de volgende

determinatie van Ir. Cobben.
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GROENE SLALUIS

weken nam dit aantal toe en werden eveneens de mannetjes opgemerkt. Van

(Nasonovia ribis nigri

12-20 oktober hadden zich vooral veel eileggende wijfjes ontwikkeld.

MOSLEYJ

Op 20 oktober (een zonnige dag) veranderde het beeld plotseling. Verschillende
ovipare wijfjes verlieten de bladeren om zich naar de hoofdstengels te begeven.
In de middag waren reeds verschillende groene eieren zowel op rode bes als
op kruisbes afgezet. De kolonisatie op zwarte bes begon later, omdat tijdens
de waarnemingsperiode de zwarte bessen vervangen moesten worden. In de
periode tot 9 november werden op rode bes en kruisbes steeds meer eieren
afgezet. Ook op de nieuw aangebrachte planten van zwarte bes werden nog
enkele eieren gelegd.

SCHADELIJKE SLAKKEN
In een veldproef te Alkmaar werden bij het gewas andijvie 3 metaldehyde bevattende middelen op hun werking tegen schadelijke slakken onderzocht. Er
werden slechts enkele zogenaamde melkslakjes (Deroceras reticulatum M)aangetroffen. Het aantal was te klein om de proef wiskundig te laten verwerken. Wel
bleek dat er zich vrij veel jonge exemplaren (3-10 mm) van deze slakkensoort
op de grond onder de planten bevonden toen het gewas 12x/ä week op het veld
had gestaan. Het onderzoek zal worden voortgezet.
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Evenals in voorgaande jaren was het aantal proeven op het gebied van chemische onkruidbestrijding weer groot. In dit hoofdstuk zal worden volstaan met
het aangeven van de meest markante resultaten.
BIESLOOK

Op de proeftuin te Alkmaar werden de volgende objecten vergeleken: paraquat
vóór opkomst (3 I) en C 3470 na opkomst (4 kg); C 3470vóór opkomst (4 kg)
en C 3470 na opkomst (4 kg); C 3470 vóór opkomst (6 kg); CPU vóór opkomst
(5 kg) en onbehandeld.
Bieslook heeft een lange kiemduur, zodat er op het moment van de preemergencebespuitingen reeds veel onkruiden aanwezig kunnen zijn. In de onderhavige proef was dit inderdaad het geval. Met paraquat alleen vóór de opkomst is derhalve al veel te bereiken. De onkruiddoding bij de C 3470 objecten
was ook zeer goed, maar vooral bij de tweemalige toepassing van dit middel
trad duidelijk zichtbare uitdunning, beschadiging en groeiremming op. CPU
(een nieuw Shellmiddel) was redelijk selectief. De herbicide werking liet echter te wensen over.
BLOEMKOOL

In een proef met ter plaatse gezaaide bloemkool op de proeftuin te Alkmaar
is kort vóór de opkomst van het gewas gespoten met de p.e. contactmiddelen
diquat (3 I), paraquat (3 I), dimexan (20 I), DEXD (20 I) en selectief werkende olie (800 I). Veel onkruiden waren op het moment van spuiten nog niet
boven de grond, zodat van de bestrijding niet al te veel mocht worden verwacht. De opkomst en de groei verliepen op alle velden zeer vlot en regelmatig, zodat van beïnvloeding van de kieming en de groei door de gebruikte
middelen geen sprake was. De onkruidbestrijding was door de korte werkingsduur van de middelen niet volledig, maar toch voldoende om de onkruidgroei zodanig te vertragen dat de bloemkoolplantjes voldoende groot werden om de onkruidbestrijding verder langs mechanische weg uit te kunnen
voeren.
In een oriënterende proef met ter plaatse gezaaide bloemkool bleek vooral
het experimentele middel C 2059 en ook C 2060 goed te voldoen. Met deze
middelen zal in 1965 verder worden gewerkt. Het experimentele middel Tok E
25 bleek enorm selectief te zijn voor bloemkool, maar dit middel richt hoegenaamd niets uit tegen muur. De nieuwe middelen CPB en CPU hebben het
gewas zwaar beschadigd, vooral eerstgenoemd middel.
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BLOEMKOOL

Bij uitgeplante bloemkool zijn proeven genomen te Alkmaar en te Sloten. In
beide gevallen werd gespoten tussen de planten, daarbij trachtend zo min mogelijk blad te raken om contactwerking te voorkomen. Te Sloten is men daarin
redelijk geslaagd. Te Alkmaar daarentegen is door de wind blijkbaar toch veel
van de gebruikte middelen op het gewas terecht gekomen met als gevolg zware
schade door de middelen die zowel via het blad als via de wortels werken.
Simazin en „634" daarentegen gaven geen beschadiging te zien. Evenmin het
reeds eerder genoemde Tok E 25. Bij dit middel liet echter de muurbestrijding
ook hier weer alles te wensen over. Met uitzondering van laatstgenoemd middel was de onkruidbestrijding overal zeer bevredigend. Simazin en „634" komen
voor nadere beproeving in aanmerking.
Te Sloten werden vrijwel dezelfde middelen (ureumderivaten en triazinen) gebruikt als te Alkmaar. Met het oog op de enorme adsorptiecapaciteit van de
veengrond is simazin na de bespuiting licht in de grond gewerkt. De onkruidbestrijding was bij alle middelen goed. Desmetryn en Aresin en in iets mindere mate linuron beïnvloedden de gewasgroei echter zeer ongunstig. Tenoran
en simazin vertoonden nog de beste gewasstand, zij het ook dat ze merkbaar
achter bleven bij het schoffelobject. Bij de opbrengst benaderde Tenoran het
schoffelobject het meest, gevolgd door simazin. De overige objecten bleven
ver achter.

BOON
In een oriënterende proef te Alkmaar werden 10 middelen, waaronder verscheidene nieuwe, onderling vergeleken. Opvallend was dat het combinatiemiddel
H 2839 evenals in 1963 weer het best was wat betreft groei van de bonen en
onkruidbestrijding. Een ander gecombineerd middel van dezelfde herkomst nl.
H 2849 voldeed ook uitstekend, maar was toch de mindere van H 2839. C 3126,
een nieuw bonemiddel, gaf een uitstekende bestrijding, maar veroorzaakte tevens
duidelijk gewasbeschadiging. Tribonaat was zeer selectief, maar de onkruidbestrijding stelde teleur. Ditzelfde kan worden gezegd van de experimentele
middelen C 2060 en C 2235.
Te Bergen werd een proef in drievoud genomen met 21 behandelingen. Dinoseb
(DNBP) 1 3 % in hoge doseringen van 15 en 25 I per hectare vóór opkomst
toegepast, voldeed in alle opzichten uitstekend. Deze methode volgt men in
Engeland vrij algemeen. De onkruidbestrijding gaf bij weinig van de middelen
aanleiding tot bedenkingen. Trixabon heeft voor bonen een te korte werkings126

duur. A 1407 faalde dit jaar volkomen. Door de vele regen is dit sterk oplosbare

middel waarschijnlijk de bouwvoor gepasseerd, vóór het de onkruidzaden kon

BOON

deren. Ook C 2060 en C 2235 bestreden het onkruid onvoldoende.
Duidelijke gewasbeschadiging werd geconstateerd bij enkele volkomen nieuwe
nummers, maar ook bij Tenoran. De beschadiging resulteerde hier in een oogstreductie van 40% vergeleken bij het schoffelobject, dat op zijn beurt ver achter
bleef bij behandelingen met dinoseb, H 2839, H 2849, H 2831-a en zelfs Aresin.
Linuron stond in opbrengst bijna gelijk met het schoffelobject, maar vergeleken
bij bovengenoemde middelen bleef het ver achter ( ± 20% ) . Linuron is derhalve
geen bonemiddel bij uitstek.
KERVEL

Bij dit gewas zijn beproefd Tenoran, linuron en het combinatiemiddel A 1801
bij toepassingen vóór en na de opkomst van het gewas. Standaardbehandeling
was selectiefwerkende olie na de opkomst. Op het moment van de late bespuitingen waren reeds veel en vrij grote onkruiden aanwezig. Deze zijn niet volledig gedood. De behandelingen vóór de opkomst hadden een bevredigend
effect. De invloed op de groei was dit jaar niet zo duidelijk als in 1963. De late
bespuitingen werden door het gewas behoorlijk verdragen, behalve die met
linuron. Ook bij de behandelingen vóór de opkomst was linuron in opbrengst
ver de mindere van Tenoran. A 1801 voldeed vóór de opkomst uitstekend, na
de opkomst matig.
KNOLSELDERIJ

In knolselderij zijn in 1964 vier proeven genomen met de middelen linuron,
Tenoran, Genalon, propazin, Potablan, A 1801 en prometryn, alle toegepast na het uitplanten. Met het oog op de contactwerking van de meeste
middelen werd gewacht tot er jonge onkruiden boven de grond waren. Te
Alkmaar hebben alle daar beproefde middelen goed voldaan. Merkwaardig
is dat linuron 25% meer blad leverde dan Tenoran, maar 5% minder
knolgewicht.
Te Hornhuizen was het gewas over het hele veld zeer ongelijkmatig. Opbrengstbepalingen zouden hier dus geen nut hebben gehad. De onkruidbestrijding was op de zavelgrond daar ter plaatse uitstekend. Alleen prometryn en Genalon stelden iets teleur. Bij beide middelen ontsnapte vooral
de witte ganzevoet.
Te Poortvliet stond linuron bovenaan waar het de onkruidbestrijding betrof.
Ook A 1801 voldeed in dit opzicht uitstekend. Tenoran en Genalon waren
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KNOLSELDERIJ

duidelijk zwakker, ofschoon het effect nog redelijk goed was. Zwaluwtong
en ganzevoet waren hier telkens weer de meest resistente onkruiden. Bij
de laatste waarneming kwamen bij Tenoran en Genalon ook veel grassen
voor. Opbrengstbepalingen zijn bij deze proef niet verricht.
De proef te Rijsoord telde 4 herhalingen. Twee hiervan werden vóór de behandelingen onkruidvrij gemaakt. Bij de andere twee werd over de bestaande vegetatie gespoten. Propazin deed niets tegen de aanwezige onkruiden. Alle middelen werkten hier beter op onkruidvrije grond dan over de aanwezige vegetatie. Kamille gaf bij alle middelen de meeste moeilijkheden. Ook hier zijn
weer de beste resultaten verkregen met linuron en Tenoran.

KROOT
Een middelenproef te Bergen leverde frappant goede uitkomsten met pyrazon
en ,,634", beide toegepast vóór de opkomst van het gewas. De onkruidbestrijding was in beide gevallen volledig en de opbrengsten van deze objecten
lagen respectievelijk 5 en 7 % boven die van schoffelen en 10 tot 1 7 % boven
andere vóór de opkomst gebruikte middelen. Toepassing van pyrazon en „634"
na de opkomst liep op een teleurstelling uit. De onkruiden waren voor pyrazon
reeds te groot om ze nog geheel op te ruimen; „634" doet tegen bestaande
onkruiden hoegenaamd niets. Het gewas bleef hier dientengevolge de concurrentie van de onkruiden voelen. A 1843 (Stentan) gaf een bevredigend effect,
maar daarnaast een oogstreductie van 15%. Bij Trixabon bedroeg de opbrengstvermindering 13%.
In een andere proef te Bergen werden beproefd Trixabon, pyrazon, „634" en
CPB. Van de 6 bespoten velden bleven er 3 verder onbewerkt, terwijl de 3 andere spoedig na de behandeling weer werden geschoffeld. Noch de onkruidgroei,
noch de gewasontwikkeling hebben duidelijk op deze grondbewerking gereageerd. De opbrengstverschillen tussen wel en niet bewerkt waren maximaal
5 % in het voordeel van de bewerking na het spuiten. Dit onderzoek zal in 1965
intensiever ter hand worden genomen.
Een middelenproef te Wognum heeft hoegenaamd geen resultaten opgeleverd,
zeer waarschijnlijk tengevolge van de droogte gedurende 8 dagen na de behandelingen. De opbrengst lag ook hier weer het hoogst bij „634".
In een middelenproef te Drachten waren het wederom „634" en pyrazon die de
beste resultaten gaven waar het de opbrengst betrof. Zowel het percentage
A bieten als de totale opbrengst lag bij deze objecten ver voor bij Trixabon en
A 1407. De onkruidbestrijding werd hier vertroebeld door het voorkomen van
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kweek in het proefveld.

KROOT

afb. 25. dat het onkruid in kroten goed kan worden bestreden met pyrazon vóór
de opkomst toont het veldje op de voorgrond in vergelijking tot het niet bespoten
veldje op de achtergrond.
Na de oriënterende proef in enkelvoud in 1963 is in het verslagjaar een proef

PASTINAAK

in drievoud genomen met de meestbelovende middelen: linuron, Aresin, Genalon
en A 1801. De bespuitingen zijn alle uitgevoerd vóór de opkomst van het gewas
bij aanwezigheid van veel jonge onkruiden. Linuron en Aresin gaven verreweg
de beste onkruidbestrijding. Vooral Genalon stelde hier teleur door de enorme
kruiskruidvegetatie. De hoogste opbrengst werd behaald bij Aresin, gevolgd
door A 1801 en linuron. Het schoffelobject bracht 15% minder op dan Aresin.

PETERSELIE
Te Alkmaar is in dit gewas gespoten met linuron, Tenoran en A 1801 vóór en
na opkomst. Daarnaast waren er nog de objecten selectiefwerkende olie en
schoffelen. De late bespuitingen zijn niet geheel meer in staat geweest de aanwezige onkruiden op te ruimen. Vooral selectiefwerkende olie is een fiasco geworden. Hier werd het gewas weer door onkruiden overwoekerd. De behandelingen vóór de opkomst muntten uit door een uitstekende onkruidwering en een
prima groei, die resulteerde in hogere opbrengsten dan bij schoffelen en late
bespuitingen.
Te Sloten zijn dezelfde middelen beproefd. Alleen linuron gaf hier een redelijke onkruidbestrijding bij toepassing vóór de opkomst. Alle andere behande-
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lingen faalden. Het hoge humusgehalte werkte tegen, evenals de lange kiemduur
waardoor de onkruiden te groot waren op het moment dat de late bespuitingen
konden worden uitgevoerd.

PEUL
Direct vóór het planten van de peulen werd met diverse middelen gespoten.
Een zeer goede gewasstand en vruchtzetting gaven C 2060, linuron, Tenoran,
H 95-1 en dichlobenil. Matige stand werd geconstateerd bij C 2059, Aresin
en Tribonaat. Gewasbeschadiging c.q. duidelijke groeiremming gaven C 3126
en Prefix. De önkruidbestrijding was bij alle objecten goed tot zeer goed
PREI
Grote middelenproeven zijn genomen te Bergen, Ens en Sloten. Te Bergen
gaf simazin de hoogste opbrengst, gevolgd door Prefix, Aresin, prometryn 1 0 %
en H 95-1. Linuron was hier uitgesproken de minste van alle objecten. De önkruidbestrijding was bij de meeste objecten goed, maar stelde teleur bij Prefix,
A 1407, A 1801 en Bentrol. Laatstgenoemd middel bestrijdt de grassen in het
geheel niet. Anderhalve maand na de behandelingen is het hele veld onkruidvrij gemaakt. Weer anderhalve maand later waren de velden, bespoten met ,,634",
pyrazon en H 109 (Alicep) nog volkomen onkruidvrij, terwijl bij de andere objecten weer enige hergroei van onkruiden plaats had.
Op de proeftuin te Ens werd de beste groei waargenomen bij H 109 (Alicep),
prometryn en Tenoran. Geen enkel object toonde overigens een uitgesproken
slechte stand. De beste önkruidbestrijding werd verkregen bij simazin, A 1843
(Stentan), Tenoran en Prefix.
Te Sloten is hetzelfde sortiment van middelen beproefd. Evenals op de hiervoor
genoemde proeftuinen is met het spuiten gewacht tot de onkruiden boven de
grond waren. De simazinvelden zijn vooraf onkruidvrij gemaakt. In deze proef
is met het oog op de sterke adsorptie door de humeuze grond ter plaatse op
3 velden simazin licht in de grond gewerkt en op 3 andere perceeltjes niet.
Het verschil in effect tussen deze 2 objecten was duidelijk in het voordeel van
inwerken. Ook de velden die met „634", dichlobenil en Prefix behandeld waren, zijn vooraf geschoffeld. Dichlobenil en Prefix zijn na de bespuiting licht in
de grond gewerkt, omdat ze sterk in de dampfase werken. Gezien de eigenschappen van de grond (55% humus) was de önkruidbestrijding bij de meeste
objecten bevredigend. Volstrekt onvoldoende was ze bij simazin (niet ingewerkt),
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A 1407, Genalon, „634", C 3470, Bentrol, dichlobenil en Prefix. De opbrengsten

lagen het hoogst bij „634", Camparol, A 1843 (Stentan), H 2849, simazin (in-

PREI

werken), H 95-1, Tenoran en prometryn. Afgezien van het onbehandelde object,
werd de laagste opbrengst gevonden bij linuron, dichlobenil en Prefix. Bij
dichlobenil en Prefix is voorheen meermalen een aanzienlijke opbrengstvermeerdering geconstateerd. Door welke omstandigheden dit nu is uitgebleven, is
onbekend.
Te Drachten werd een proef van iets geringere omvang genomen. Op het moment van spuiten waren hier op alle velden reeds onkruiden aanwezig. Dit zal
de reden zijn waarom simazin, ,,634", Prefix en dichlobenil teleurstelden. Deze
middelen hebben geen contactwerking. Ook H 109 en Tenoran waren niet geheel
opgewassen tegen de onkruidgroei aldaar. Een zeer goede bestrijding werd geconstateerd bij A 1801, Camparol, linuron, Aresin en H 2839. Bij de opbrengstbepalingen kwamen grote verschillen binnen de objecten voor. Dit maakte het
trekken van conclusies moeilijk. Te Weurt bij Nijmegen werden vergeleken simazin, Tenoran en Camparol. Simazin kort na het planten, de beide andere middelen na de opkomst van de onkruiden. Bij waarnemingen 3 weken en 2 maanden na de behandelingen viel eigenlijk alleen te constateren dat de groei op de
Camparolvelden zichtbaar achterbleef bij de andere. De onkruidbestrijding was
bij alle zeer goed.
Te Zwijndrecht werd een proef genomen waarin naast onbehandeld en schoffelen voorkwamen Tenoran, prometryn en linuron. De bespuitingen hadden
plaats gehad 10 dagen na het uitplanten. De beste bestrijding werd verkregen
met prometryn, hoewel ook de beide andere middelen niet onbevredigend waren.
De opbrengstverschillen tussen schoffelen en de beproefde middelen waren zo
klein, dat ze geen statistische waarde kunnen hebben.
In overleg met het C.P.O. te Wageningen (Dr. J. Bruinsma) werd een grote
proef opgezet teneinde de achtergronden van de groeistimulans van dichlobenil
te kunnen bestuderen. In deze proef werd op 3 tijdstippen gespoten met 5
doseringen. Helaas is het beoogde effect in deze proef niet aan de dag getreden. Ook in de hiervoor samengevatte proeven is dit jaar van de groeibevorderende werking van dit herbicide niets gebleken. Wel trad hetzelfde nevenverschijnsel op als andere jaren, namelijk tijdelijke chlorose op de plaats
waar de bladeren knikken.
SCHORSENEER

Twee proeven zijn in 1964 bij dit gewas genomen, één te Katwijk en één
te Maarsseveen. De bespuitingen te Katwijk zijn uitgevoerd gedeeltelijk direct
na de zaai, gedeeltelijk tijdens de opkomst. Met een experimenteel middel
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A 1617 zijn ook nog bespuitingen over het gewas uitgevoerd. De beste onkruidbestrijding werd verkregen bij de combinatie paraquat en simazin en bij
het middel „634". Alle andere objecten herbergden nog te veel onkruiden, zij het
ook veel minder dan de onbehandelde velden. De beste gewasstand werd aangetroffen bij de nieuwe middelen C 2060 en A 1617, het eerste toegepast
direct na de zaai, het andere tijdens de opkomst.
Te Maarsseveen waren hoegenaamd geen groeiverschillen te zien. Ook van
uitdunning door een of ander middel was niets te merken. De beste onkruidbestrijding werd bij de eerste waarneming verkregen met C 2060 direct na zaai.
Later na het wieden zijn meer velden onkruidvrij gebleven, met name de simazinvelden en de percelen behandeld met A 1617.

SELDERIJ
Wat omtrent de proef met peterselie te Sloten is opgemerkt geldt zonder meer
ook voor de selderijproef op dezelfde tuin.
SLA
Bij zaaisla bestaan nog geen andere mogelijkheden dan de p.e. contactmiddelen,
chloor-IPC en combinaties van laatst genoemd middel met een van de contactherbiciden. In 1963 was geconstateerd, dat vooral deze combinaties niet van
risico's ontbloot zijn. Daarom zijn in 1964 nogmaals 2 proeven genomen en
wel op de humusrijke tuinen te Alkmaar (13%) en te Sloten (55%). De tendens
van 1963 herhaalde zich in 1964 duidelijk. Zelfs op de zeer humusrijke tuin te
Sloten werd, zij het in mindere mate dan te Alkmaar, groeiremming geconstateerd
die tenslotte resulteerde in een vermindering van gewichtopbrengst van 5 à 10 %.
Te Alkmaar reduceerde toevoeging van 3 I chloor-IPC per ha de opbrengst
bij de eerste oogst met 30%, terwijl 5 I chloor-IPC in bedoelde mengsels
rond 70% oogstreductie veroorzaakte. Bij latere oogsten vervlakten deze verschillen weliswaar, maar genoemde oogstreducties op de eerste oogstdatum getuigen in ieder geval van een zeer duidelijke groeiremming en verlating van
het tijdstip van oogstbaarheid.
SPINAZIE
Het onderzoek met dit gewas werd ingezet met een grote proef op praktijkschaal te Alkmaar, waarin was opgenomen het nieuwe mengmiddel Alipur
(BiPC + OMU) alsmede combinaties van dit middel met diquat en paraquat.
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Ter vergelijking werden ook bespuitingen uitgevoerd met Trixabon (dimexan +

BiPC + OMU) en Aabitoxan (DEXD + BiPC + OMU). Tenslotte werd mede
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beproefd het nieuwe middel H 109, dat aangemeld is onder de merknaam Alicep.
Daar de proef vroeg in het voorjaar werd gezaaid, kwamen er uiterst weinig onkruiden voor. Het accent bij waarnemingen lag dan ook bij het gewas zelf.
Trixabon en Aabitoxan overtroffen de cortttöte in groei en opbrengst, zij het
ook dat aan de betrouwbaarheid van deze verschillen getwijfeld mag worden.
Alipur en de combinaties met dit middel lagen evenver beneden de controle
als Trixabon en Aabitoxan daar boven lagen, dus een niet betrouwbaar verschil in negatieve zin. H 109 bleef in opbrengst te ver achter bij de rest.
Met het experimentele nummer ,,634", een uracilafgeleide, is een aparte proef
genomen, waarin dit middel is toegepast op 5 verschillende tijdstippen zowel
bij rijenzaai als breedwerpige zaai. Hierbij is gebleken dat dit middel een zeer
interessante selectiviteit bezit ten aanzien van spinazie. Ongeacht het tijdstip
van aanwending verdroeg het gewas dit middel zonder meer. De onkruidbestrijding door „634" komt alleen tot zijn recht als het preventief wordt aangewend. In deze proef had het hoegenaamd geen contactwerking.
In Duitsland wordt bij spinazie ook methoxymonuron (Aresin) beproefd. Een
proef op de tuin te Alkmaar wees uit dat Aresin voor spinazie dodelijk kan zijn.
Daarom is het onderzoek in deze richting nadien direct gestaakt.
Op diverse plaatsen in ons land zijn door en voor het Proefstation middelenproeven in spinazie genomen.
Te Bergen stond „634" vóór de opkomst aan de top, gevolgd door Trixabon en
A 1407, een triazine met korte werkingsduur. Alipur en combinaties hiervan
met diquat en paraquat stelden hier enigszins teleur, waar het de opbrengst
betrof. De onkruidbestrijding was bij alle uitstekend. Een proef met late zomerspinazie eveneens te Bergen wees wederom „634" aan als verreweg de beste.
Zelfs een dosering van 3/4 kg per ha had reeds een zeer acceptabel resultaat.
Het bietemiddel pyrazon bleek in deze proef voor spinazie veel te toxisch te
zijn. H 109 (Alicep) bleef ook hier merkbaar achter in opbrengst. In tegenstelling tot de vorige proef heeft Alipur hier goed voldaan, vooral in combinatie met paraquat.
Te Twello stelde A 1407 teleur, waar het de bestrijding betrof. Trouwens ook
in opbrengst was dit object verre de mindere van de controle, die hier geevenaard werd door Aabitoxan en „634" vóór de opkomst toegepast. In eenzelfde proef te Eefde waren de resultaten vrijwel gelijk, zij het ook dat de verschillen minder groot waren. Ook hier faalde A 1407.
Op de humeuze zandgrond te Drachten lag een soortgelijke middelenproef. Hier
viel de zeer goede onkruidbestrijding bij Alipur en bij „634" op. Hierbij moet
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worden opgemerkt dat daags v o o r de bespuitingen een beregening was uitgevoerd, wat de omstandigheden v o o r deze middelen zeer gunstig maakte. Dezelfde
middelen gaven ook de hoogste opbrengst, gevolgd door Trixabon en Aabitoxan.
Evenals te Bergen was ook hier pyrazon (PCA) voor spinazie te toxisch.

SPRUITKOOL

Te Alkmaar gaven bespuitingen tussen de rijen met simazin, linuron, desmetryn
en A 1407 een bevredigende bestrijding. Door ziekte-aantastingen kon het gewas moeilijk worden beoordeeld. De algemene indruk was echter, dat geen
van de middelen schade veroorzaakte.
Te Tholen w e r d gespoten met simazin, linuron, Tenoran en desmetryn. De eerste
2 middelen gaven enige groeiremming te zien, die echter in de oogstcijfers niet
meer merkbaar was. Tenoran bleek veiliger te zijn. Desmetryn gaf de minste
bestrijding en de laagste opbrengst. De onkruidbestrijding door linuron was
uitstekend.

TUINBOON

Direct v ó ó r het uitplanten w e r d te Bergen gespoten met linuron, Tenoran, Tribonaat en C 3126. Na de opkomst van de onkruiden werden nog behandelingen
uitgevoerd met linuron en met Tenoran, zodanig dat het gewas zo weinig mo-

afb. 26. links: tuinbonen waar geen chemische onkruidbestrijding
rechts: een veldje, bespoten met tenoran vóór de
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bleek C 3126 te aggressief te zijn voor tuinbonen. De andere hebben het gewas vrijwel ongemoeid gelaten. Linuron toegepast na de opkomst en tussen het
gewas heeft zware schade aangericht, in tegenstelling tot Tenoran waar geen
zichtbare beschadiging optrad maar wel een opbrengstvermindering van 1 0 % .
Linuron en Tenoran vóór de opkomst aangewend gaven een opbrengstreductie
van 5 à 6 %.
De werkingsduur van de middelen die vóór de opkomst werden toegepast, was
eigenlijk iets te kort voor dit gewas. Hoewel niet verontrustend, kwam er bij
de oogst toch weer onkruid voor, dat echter in geen verhouding stond tot het
onbehandelde object. Te Winssen werden linuron, Tenoran en Tribonaat toegepast vóór de opkomst. Het gewas heeft geen zichtbare reactie vertoond. De
werking van linuron en Tenoran was in het begin goed, maar iets te kort van
duur. Tribonaat heeft over de hele linie onvoldoende gewerkt.
WITLOF

Voor witlof bestaat nog geen andere bestrijding dan chloor-IPC, eventueel
in combinatie met een contactmiddel. Reeds jaren achtereen komt de combinatie van paraquat met chloor-IPC op de proefvelden als de beste naar voren.
In een proef in de Haarlemmermeer op een groot akkerbouwbedrijf bleven de
combinatiemiddelen Trixan (dimexan + chloor-IPC) en Aaproxan (DEXD +
chloor-IPC) in groei zichtbaar achter bij paraquat + chloor-IPC en diquat
+ chloor-IPC.
Een proef te Paterswolde is behandeld kort vóór de opkomst. Daar het zaaibed
reeds geruime tijd te voren was klaargemaakt, waren er tijdens de bespuitingen
zeer veel onkruiden boven de grond. Met het oog op deze aantrekkelijke situatie is aan alle beproefde middelen paraquat toegevoegd om verzekerd te
zijn van contactwerking op korte termijn. Dit „scheermeseffect" is wel degelijk
opgetreden, maar 3 weken na de behandelingen kwamen ontelbaar veel kiemplanten van zwarte nachtschade boven de grond, die door hun late kieming
aan de bestrijding waren ontsnapt. De beste gewasstand en vrijwel de beste
bestrijding gaf ook hier weer de combinatie paraquat + chloor-IPC. Een experimenteel middel C 2060 gaf in combinatie met paraquat een vrijwel volmaakte
onkruidbestrijding, ook van de laat kiemende nachtschade. Jammer is het dat
het gewas door dit middel te sterk werd geremd.
Een proef te Osdorp omvatte vooral combinaties met chloor-IPC. In de periode
tussen zaai en opkomst was het alle dagen droog en warm. Het gevolg is geweest dat alle behandelingen hebben gefaald.
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Met dit gewas is een groot aantal proeven genomen, waarvan het accent steeds
lag bij de toepassingen van linuron en in iets mindere mate van het aanzienlijk duurdere Tenoran. Beide middelen zijn zowel vóór als na de opkomst van
het gewas toegepast. Vooral voor humusrijke gronden zou toepassing na de opkomst zeer aantrekkelijk zijn. Zeer waarschijnlijk spelen luchtvochtigheid en temperatuur een belangrijke rol. In sommige proeven voldeden de behandelingen
na de opkomst beter dan die vóór de opkomst (Bergen), bij andere was dat
juist omgekeerd (Sloten). Bij laatstbedoelde proef werd door alle behandelingen
over het gewas zeer zware schade aangericht. Met het oog op de ontwikkeling
van de onkruiden is daar wellicht te vroeg gespoten, dus op een tijdstip, dat de
worteltjes nog in een gevoelig stadium verkeerden. Linuron schijnt bij behandelingen na de opkomst minder selectief te zijn dan Tenoran. Dit laatste middel
is echter veel minder actief tegen reeds gekiemde grassen.
Op de humusarme duinzandgrond te Noordwijkerhout gaf linuron tot 2'/a kg
per ha na de opkomst nog geen schade te zien, evenmin als Tenoran bij een
dosering van 9 kg per ha. Door de vele grassen, kamille en perzikkruid liet
het effect van de late bespuitingen wel te wensen over. De behandelingen vóór
de opkomst gaven zeer hoopgevende resultaten.
Te Weurt voldeed Genalon niet. Tenoran en linuron echter wel, vooral linuron,
dat op die tijdstippen toegepast boven de andere behandelingen uitstak in
opbrengst.
Te Ens zijn de vroegste behandelingen uitgevoerd tijdens de opkomst en daarna nog enkele in het 2-bladstadium. De onkruidbestrijding was hier bij alle
objecten uitstekend. De hoogste opbrengsten werden verkregen bij de behandelingen met linuron en Tenoran tijdens de opkomst en bij linuron na de
opkomst. Ook het experimentele middel C 2060 toegepast direct na zaai voldeed
in deze proef goed.
Te St. Annaland zijn diverse middelen beproefd bij winterwortelen. In de bestrijding schoten hier te kort Genalon, Tenoran, A 1801, Potablan en selectief
werkende olie. Bij de opbrengstbepalingen staken de 2 linuronobjecten (vóór en
na opkomst) ver uit boven alle andere. Propazin gaf schade aan het gewas en
een lage opbrengst.
Te Drachten is met de bekende middelen gespoten vóór en na de opkomst.
Hier was breedwerpig gezaaid. De standdichtheid was bij de behandelingen
vóór de opkomst minder dan bij dezelfde middelen na de opkomst.
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Door medewerkers van het Proefstation zijn de hiernavolgende Mededelingen
en Rapporten samengesteld. Deze publikaties worden franco toegezonden na
ontvangst van het vermelde bedrag op postrekening nr. 619524 van het Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond in Nederland te Alkmaar onder
vermelding van hetgeen wordt verlangd. De met * gemerkte publikaties zijn
uitverkocht.
MEDEDELINGEN

1. BUISHAND, Tj.: Enige ervaringen met het veredelen van bonen I

1955*

2. WIEBOSCH, W. A. en BUISHAND, Tj.: Landelijke beproeving
van enige stamslabonerassen - f 1,25

1955

3. VAN HOOF, H. en TOLSMA, S.: Virusziekte bij rabarber (overdruk)

1956*

4. BUISHAND, Tj.: Rond de teelt van stamslabonen (2e druk)

1957*

5. BRUINSMA, F.: Warme bewaring van plantsjalotten - f 1,75

1957
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6. KOOMEN, J. P.: Ervaringen met windschermen bij de teelt
van enkele groentegewassen

1957*

7. BUISHAND, Tj. en anderen: Rond de teelt van snijbonen
in de volle grond

1957*

8. VAN HOOF, H.: Verschil in reactie van wilde sla ten opzichte van besmetting met het slamozaïekvirus (overdruk)

1957*

9. VIJZELMAN, H. E.: Bestrijding van de wortelvlieg door
middel van zaadbehandeling
10. BUISHAND, Tj.: Teelt en veredeling van spruitkool
11. BUISHAND, Tj.: Rassenonderzoek bij bonen

1958*
1958*
1959*

12. BETZEMA, Joh.: Rond de teelt van zomerbloemkool
op kleigrond

1959*

13. BUISHAND, Tj.: Standruimte van stamslabonen voor
machinale pluk - f 0,75

1959

14. KOOMEN, J. P. en anderen: Rond de teelt van
augurken (3e, herziene druk) - f 2,25
15. BUISHAND, Tj.: Rond de teelt van vroege kroten

1962
1960*

16. VERLAAT, J. G.: Vruchtwisselingsproblemen in de
vollegronds tuinbouw

1960*

17. BUISHAND, T.; BETZEMA, J.; DE JONG, N. en KIESTRA, S.:
Indrukken van de tuinbouw in Zuidwest-Duitsland

1960*

18. VERLAAT, J. G.: Chemische onkruidbestrijding in de
vollegronds groenteteelt
19. JONGE POERINK, H.: Rand in wittekool - f 2,25
20. VAN 'T SANT, L. E.: Levenswijze en bestrijding
van de wortelvlieg

1961*
1961

1961*

21. VAN 'T SANT, L E.; VIJZELMAN, H. E. en BETHE, J. G.:
Levenswijze en bestrijding van de galboorsnuitkever (overdruk)

1961*

22. VAN 'T SANT, L. E.; VIJZELMAN, H. E. en BETHE, J. G.:
Enkele gegevens over de witlofmineervlieg (Napomyza
140

lateralis Fall.) en haar bestrijdingsmogelijkheden

1961*

23. BUISHAND, Tj.: De boneplukmachine in opmars

1962*
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24. VAN DER BOON, J.; DELVER, P.; KNOPPIEN, P. en VISSER, A.:
Kalibemesting bij vroege aardappelen in Noord-Holland - f 0,75

1963

25. FRANKEN, A. A.: Enkele aspecten van het
veredelingswerk bij asperge - f 1,25
26. VAN KAMPEN, J.: Mogelijkheden voor extensieve groenteteelt
27. VAN KAMPEN, J. en anderen: 10 jaar P.G.V. - f 2—

1963
1963*
1963

28. VAN DER VALK, G. G. M. en SCHONEVELD, J. A.:
Invloed van grondwaterstand op de produktie van enkele
gewassen op klei- en zavelgronden (overdruk)

1963*

29. BETZEMA, J. en BUISHAND, Tj.: Rond de teelt van spruitkool
- f 2,50

1964

30. WIEBOSCH, W. A.: Jarowisatie bij enige groente- en aanverwante
gewassen - f 5,—

1965

RAPPORTEN
1. BUISHAND, Tj.: Samenvattend verslag van een andijvie
zaaitijdenproef in 1962

1963*

2. KOOMEN, J. P.: Samenvattend verslag van het
rassenonderzoek bij knolselderij in 1962

1963*

3. BUISHAND, Tj. en BREEBAART, mej. G.: Verslag over het
centraal rassenproefveld met stamslabo.nen in 1962 - ƒ 0,50

1963

4. JONGE POERINK, H. en DUVEKOT, W. S.: Een studiereis
naar Noord-Frankrijk en België ten behoeve van de mechanisatie
in de witlofteelt en het wassen en veilingklaar maken
van de kroppen van 7 t/m 10 november 1962 - f 0,85

1963

5. VERLAAT, J. G.: Ervaringen bij het onkruidbestrijdingsonderzoek in de vollegronds groenteteelt in 1962 - ƒ 1,00

1963

6. VAN BAKEL, J. M. M. en DE KRAKER, J.: Het optreden en de
bestrijding van valiers in sluitkool - ƒ 0,80

1963

7. BUISHAND, Tj. en anderen: Onderzoek ten behoeve van de
groenteteelt voor de verwerkende industrie - f 1,75

1963
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8. VERLAAT, J. G.: Ervaringen bij het onkruidbestrijdingsonderzoek in de vollegronds groenteteelt in 1963 - f 1,75

1964

9. BUISHAND, Tj.; DE KRAKER, J. en BREEBAART, mej. G.:
Teelt en rassenonderzoek bij andijvie in 1963 - f 0,90

1964

10. BUISHAND, Tj.; DE KRAKER, J. en BREEBAART, mej. G.:
Teelt- en rassenonderzoek bij tuinbonen in 1963 - f 0,70

1964

11. KOOMEN, J. P. en VLUG, J.: Ervaringen bij het teelt- en rassenonderzoek met bleekselderij in 1963 - ƒ 0,70

1964

12. BUISHAND, Tj.; DE KRAKER, J. en BREEBAART, mej. G.: Gebruikswaarde-onderzoek 1964 van spinazierassen voor industrieteelt
- f 1,60

1964

13. BUISHAND, Tj. en DE KRAKER, J.: Onderzoek ten behoeve van
de groenteteelt voor de verwerkende industrie, II - ƒ 2,00

1964

14. BETZEMA, J.; SNOEK, N. J. en METTIVIER MEIJER, J. C :
Rassenonderzoek met winterwortelen 1962-1963, speciaal ten behoeve
van de geschiktheid voor het drogen - f 1,20

1964

15. BUISHAND, Tj.; DE KRAKER, J. en BREEBAART, mej. G.: Teelten rassenonderzoek 1964 bij tuinbonen - ƒ 1,20

1965

JAARVERSLAGEN
Vanaf 1954 is jaarlijks een jaarverslag verschenen. De jaarverslagen tot en met
1963 zijn inmiddels uitverkocht, dat over 1964 is verkrijgbaar à f 4,— per stuk.

ARTIKELEN

Vroege kroten in de vollegrond, door Tj. Buishand. Groenten en Fruit 8 januari,

IN

pag. 1113.

VAKBLADEN
EN
TIJDSCHRIFTEN

Vroege stamslabonen in de vollegrond, door Tj. Buishand. Groenten en Fruit
8 januari, pag. 1127.
Tien jaar Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond (PGV) te Alkmaar, door Ir. J. van Kampen. Zaadbelangen 31 januari, pag. 20 t/m 24.
Bestrijding van Heterodera rostochiensis en Ditylenchus dipsaci met 0,0 diethyl
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0-2 pyrazinylfosforothioaat en VB 744, door Ir. H. den Ouden (IPO) en Ir. C. Kaai.

Mededelingen van de Landbouwhogeschool en de opzoekingsstations van de
Staat te Gent, deel XXVIII nr. 3, pag. 638.
Bleekselderij, een produkt om in de gaten te houden, door J. P. Koomen.
Groenten en Fruit 5 februari, pag. 1273.

ARTIKELEN
IN
VAKBLADEN
EN
TIJDSCHRIFTEN

Bleekselderij, een produkt om in de gaten te houden II, door J. P. Koomen.
Groenten en Fruit 12 februari, pag. 1321.
Enkele opmerkingen over de teelt van spekbonen en snijbonen, door Tj. Buishand. Groenten en Fruit 12 februari, pag. 1329 en 1331.
Ervaringen met witlofselecties tijdens de zeer vroege en vroege trek, door C.
Schaap. Groenten en Fruit 19 feburari, pag. 1367 en 1369.
De augurkenteelt zoekt nieuwe wegen, door J. P. Koomen. Tuinbouwberichten
(België) februari, pag. 52 t/m 55.
Het zaaien van sluitkool, door Joh. de Kraker. Groenten en Fruit 26 februari,
pag. 1419.
Resultaten van het tuinbonenonderzoek in 1963, door Tj. Buishand. Groenten
en Fruit 26 februari, pag. 1425 en 1427.
Vroege andijvieteelt, door Tj. Buishand. De Tuinderij 3 maart, pag. 217 en 218.
Chemische onkruidbestrijding in tuinbonen, door J. G. Verlaat. Groenten en
Fruit 4 maart, pag. 1475 en 1477.
Chemische onkruidbestrijding bij kroten, door J. G. Verlaat. Groenten en Fruit
11 maart, pag. 1521.
De stokslaboon „Roem van Zwaag", door Tj. Buishand. De Tuinderij 13 maart,
pag. 275 en 276.
Qualitätsmerkmale für Gemüse für die Verwertungsindustrie, door Tj. Buishand. Die industrielle Obst- und Gemüseverwertung 19 maart, pag. 169 t/m 171.
Chemische onkruidbestrijding in ter plaatse gezaaide en zeer jong uitgeplante
bloemkool, door J. G. Verlaat. Groenten en Fruit 25 maart, pag. 1627.
De aspergeteelt in Limburg, door Ir. A. A. Franken. Groenten en Fruit 8 april,
pag. 1705 en 1707.
Papiervlekkenziekte in prei (Phytophtora porri ?.), door Drs. J. M. M. van Bakel.
Mededelingen van de Directie Tuinbouw april, pag. 198 t/m 200.

143

ARTIKELEN

Het dunnen en op stuk zetten van planten in de tuinbouw, door Ir. H. Jonge

IN

Poerink. Groenten en Fruit 6 mei, pag. 1870.

VAKBLADEN
EN
TIJDSCHRIFTEN

Spinazie - een moeilijk gewas, door Tj. Buishand. Groenten en Fruit 3 juni,
pag. 2063.
Nieuwe ontwikkelingen bij de andijvieteelt, door Tj. Buishand. Groenten en
Fruit 10 juni, pag. 2127.
Het oogsten van waspeen, door Tj. Buishand. Groenten en Fruit 8 juli, pag.
61 en 63.
Oogstmethoden bij het rooien van witlofpennen, door J. A. Schoneveld. Groenten en Fruit 23 september, pag. 473 en 475.
Heeft het koelen van witlofwortels zin? door C. Schaap. Groenten en Fruit
18 november, pag. 835.
Winterhardheid en vroegheid - twee belangrijke punten bij winterspinazie, door
Joh. de Kraker en A. J. Zandbelt (Rtc. Utrecht). Groenten en Fruit 25 november, pag. 883.
De reactie van tulpen op grondwaterdiepte en profielopbouw, door Ir. G. G.
M. van der Valk en J. A. Schoneveld. Mededelingen van de Directie Tuinbouw
december, pag. 631 t/m 639.
Het Proefstation verzorgde tevens een aantal referaten voor het weekblad Landbouwdocumentatie en voor de Mededelingen van de Directie Tuinbouw. Medewerking werd verleend aan het tot stand komen van de Tuinbouwgids en het
Tuinbouwkundig Woordenboek in 8 talen.
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