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volle-grond
in nederland 1965

-tAS

de vollegronds groenteteelt in 1965
Zoals werd voorzien is de oppervlakte vollegronds groenten dit jaar in Nederland aanzienlijk teruggelopen, namelijk met rond 7000 ha. Van de belangrijkste
gewassen was de teruggang in vergelijking met 1964 het grootst voor doperwten en bonen (beide ± 32%) en witlof (25 %). Voor andijvie, asperge,
augurken, prei, sluitkool, spinazie, spruitkool en wortelen bedroeg dit 10 tot 2 0 % .
Daarentegen werd de teelt van uien uitgebreid, namelijk die van plantuien
met 31 % en die van zaai- en zilveruien met respectievelijk 12 en 11%. De zo

DE VOLLEGRONDS

sterke teruggang van het totaal areaal is van incidentele aard en moet vooral

GROENTETEELT

worden toegeschreven aan de gemiddeld slechte bedrijfsuitkomsten bij de teelt

IN 1965

voor verse consumptie in 1964 en wat de contracten voor de verwerkende industrie betreft, aan de enorme voorraden waar men van 1964 mee was blijven
zitten.
Door de kleinere oppervlakte en de gemiddeld lage opbrengst daarvan, die
nog werd verminderd door wateroverlast en een verrassend vroeg invallende
vorst, bleef het aanbod van vollegrondsgroenten vrijwel doorlopend gering.
Hierdoor bleef de prijs in het algemeen hoog en waren de bedrijfsuitkomsten
dit jaar gemiddeld goed. Bovendien konden de voorraden conserven door de
schaarste aan verse groenten worden geruimd. Op grond hiervan mogen we
verwachten dat de oppervlakte vollegrondsgroenten, zowel bij de teelt voor
verse consumptie als op contract voor de industrie, in 1966 weer belangrijk
groter zal worden.
Ook in ander opzicht kan een beschouwing over het areaal vollegrondsgroenten
nuttig zijn en wel in verband met de voortschrijdende mechanisatie. Deze is namelijk aanleiding geweest voor te hoog gespannen verwachtingen betreffende de
uitbreiding van de groenteteelt op landbouwbedrijven. Met uitzondering van de
teelt van doperwten (in 1965 rond 4400 ha), heeft deze de laatste jaren niet
meer bedragen dan 2500 tot hoogstens 3500 ha. Voor de teelt van groenten
voor de verse markt heeft de mechanisatie ook een aantal interessante aspecten
maar leidt hier tot verscherping van de arbeidspieken bij het oogsten, die nog
niet voldoende kunnen worden ondervangen. Tenzij men strekelijk nog over
een toereikende arbeidsreserve kan beschikken of een verder strekkende oogstspreiding kan realiseren, eventueel door samenwerking van telers.
Wat de oogstspreiding betreft werden er dit jaar door het onderzoek weer
een aantal belangwekkende mogelijkheden aangetoond. In het bijzonder bij
asperge en bleekselderij, waarvan het oogsttijdstip respectievelijk met 5 en 7
weken kon worden vervroegd. Dergelijke resultaten maken het technisch mogelijk arbeidspieken af te vlakken door een verdere specialisatie door te voeren
bij de teelt van grotere oppervlakten per gewas. Dit is ook voor de benodigde
investeringen aantrekkelijk.
Ook met het overige teelt- en rassenonderzoek werden velerlei resultaten
verkregen, zoals uit dit verslag zal blijken. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan nateelten, die behalve teelttechnische ook kwalitatief interessante aspecten kunnen hebben, zoals bij kroten. Het teelt- en rassenonderzoek
kan nog worden uitgebreid. De landelijke uitvoering daarvan blijkt echter steeds

moeilijker te worden, omdat de voor de vollegronds groenteteelt bij de consulentschappen beschikbare mankracht en middelen geringer zijn geworden.
De contacten met de verwerkende industrie konden daarentegen worden versterkt. Zowel door vertegenwoordiging daarvan in het bestuur van het Proefstation, alsook bij het overleg voor het te verrichten onderzoek, terwijl de informatie van de industrie werd verbeterd door middel van de „Conservenkoerier".
In 1965 werd wederom veel aandacht besteed aan de veredeling van vroege
aardappels. Evenals dit jaar zal het aantal nummers voor beproeving in het
buitenland in verband met de afzet van pootgoed op 12 worden gehandhaafd.
Ook het veredelingswerk bij asperge verloopt veelbelovend. Van de vele kruisingen die daarbij in de loop der jaren werden gemaakt, vallen er 10 op door
een opbrengstvermogen van meer dan 6000 kg per ha. Bovendien zijn er goede
vooruitzichten om te komen tot een produktief mannelijk ras. Van de mutatieveredeling bij ui kunnen enkele inteeltlijnen in 1966 op iets grotere swhaal worden vermeerderd, teneinde de eigenschappen daarvan beter te kunnen beoordelen.
In verband met de nog steeds toenemende arbeidsschaarste in de land- en
tuinbouw is het arbeidsrationalisatie- en onkruidbestrijdingsonderzoek van veel
belang. Bij eerstgenoemd onderzoek werd ondermeer aangetoond, dat men bij
het centraal sorteren van asperge bij veilingen en tuinbouwverenigingen door een
betere organisatie en opstelling inplaats van met de wel gebruikelijke 18 à 20
personen, met 12 arbeiders kan volstaan.
Bij de chemische onkruidbestrijding werden eveneens veelbelovende resultaten
verkregen. Van het doorlopende aanbod van nieuwe middelen hebben enkele
sterk de aandacht getrokken. Bovendien werd begonnen met onderzoek, waarbij
na het gebruik van herbiciden in het geheel geen grondbewerking meer plaats
heeft, de zogenaamde „non-cultivation".
In tegenstelling, tot de chemische onkruidbestrijding, kunnen van onderzoek voor
bestrijding van ziekten en plagen zoals bodemmoeheid, aaltjes en resistent geworden vliegen, pas op langere termijn resultaten worden verwacht. Het vallersen kankeronderzoek kon echter worden afgesloten. In plaats daarvan werd met
onderzoek ter beteugeling van bodemmoeheid en voetziekte in asperge begonnen, hetgeen plaatsvindt in samenwerking met andere instellingen en de tuinbouwconsulentschappen te Roermond en 's-Hertogenbosch.
Ook dit jaar werd meegewerkt aan het marktonderzoek van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen. Dit betrof zowel de kwaliteit van diverse pro-
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dukten en de presentatie daarvan, als de verdere introductie van bleekselderij
en

suikermaïs. Vooral bij de grootwinkelbedrijven is daarvoor veel belang-

stelling. Verder werd in 1965 bij het marktonderzoek speciale aandacht besteed
aan herfstbloemkool. Hiervoor werden enkele reizen gemaakt naar West-Duitsland. Ook werden er smaak- en oogstproeven genomen. Dit onderzoek zal voor
vroege- en zomerbloemkool in 1966 worden voortgezet en de conclusies ervan
zullen in een afzonderlijk rapport van het Centraal Bureau worden verwerkt.
Tengevolge van het schaarse aanbod en de hoge prijzen heeft het centraal
veilen van prima gesloten en in dozen verpakt witlof niet aan de verwachtingen
beantwoord. Dit betekent echter geenszins dat dit systeem onjuist zou zijn.
We mogen aannemen dat deze wijze van afzet het bij een ruimere aanvoer van
witlof zeker wel zal doen. Ook aan het overige marktonderzoek zal in de komende jaren nog veel tijd en aandacht moeten worden besteed. Ondermeer om
het op de markt brengen van nieuwe gewassen en primeurs tijdig en op deskundige wijze te kunnen begeleiden, omdat de introductie daarvan anders op de
adspirantkopers een averechts effect zou kunnen hebben.
Van het verloop van de hier niet met name genoemde onderzoekingen worden
eveneens in dit verslag de resultaten vermeld. Het fysiologisch onderzoek is dit
jaar op gang gekomen. Met bodemvruchtbaarheidsonderzoek kan in 1966 worden begonnen. Dit is helaas nog steeds niet het geval met het economisch
onderzoek, waarvoor nog geen onderzoeker beschikbaar kon worden gesteld.
Dit is wel bijzonder te betreuren, omdat er ook op dit terrein nog zoveel is te
doen. Gelukkig kon de „Werkgroep voor structurele vraagstukken in de vollegronds groenteteelt" in het afgelopen jaar met haar werkzaamheden beginnen.
Door verschillende reeds in de aanvang genoemde oorzaken is 1965 voor de
vollegronds groenteteelt een goed jaar geworden. Hierdoor zijn echter de structurele problemen, die deze tak van tuinbouw reeds zovele malen parten hebben
gespeeld, in het geheel niet veranderd. Daarom moet, ondanks de betere gang
van zaken in het afgelopen jaar, de grootste voorzichtigheid bij uitbreidingen van
de vollegronds groenteteelt in acht worden genomen. Men dient hierbij in eerste
instantie te denken aan kwalitatief hoogwaardige produkten, aangezien er geen
grote behoefte is aan veel meer, doch wel aan nog steeds betere groenten.
Ook dit jaar hebben wij weer veel medewerking ondervonden van vele collega's
en particulieren. Al diegenen wil ik daarvoor bij deze nog gaarne van harte
dank zeggen.
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Alkmaar, december 1965

Ir. J. van Kampen
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het proefstation

De Stichting Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond in Nederland
is opgericht in 1953. Het gebouw met de bijbehorende proeftuin beslaat een
oppervlakte van 5,60 ha en is gevestigd te Alkmaar, Hoeverweg 6. Het bevindt zich
ongeveer 800 meter buiten de stad in de richting Egmond en is telefonisch te
bereiken onder nummer 02200-16541 (2 lijnen). Vanaf het NS-station Alkmaar
is het Proefstation gemakkelijk te bereiken per NACO-bus (lijn Z). Vijftien minuten over ieder heel uur vertrekt een bus vanaf het station. Bij het Proefstation
is een bushalte.

BESTUUR PER

voorzitter

A. P. DE BOER, grootebroek
provinciale
commissie
uit de veilingen in noord-holland

secretaris

K. V A N NIENES, noordscharwoude
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tuinbouwproefbedrijf
,,geestmerambacht" te oudkarspel

penningmeester

G. J. KEMPERS, amsterdam-w II
proeftuin
..hollands-utrechts
veendistrict" te sloten

vice-voorzitter

G. PARLEVLIET, katwijk aan de rijn
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bestuur

leden
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TH. MEESTER, leidschendam
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vereniging der nederlandse
groentenen fruitverwerkende industrie, leiden

adviserende

leden

Prof. Dr. J. SNEEP,
hoogleraar te wageningen
Ir. G. W. V A N DER HELM,
rijkstuinbouwconsulent
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Ir. P. J. S T A D H O U D E R S ,
rijkstuinbouwconsulent
te hoorn

Het bestuur van de Stichting vergaderde in 1965 driemaal, het dagelijks be-

BESTUURS-

stuur kwam tweemaal bijeen. Door wijziging, van de statuten is voortaan voor

VERGADERINGEN

elk der samenwerkende proeftuinen in Noord-Holland slechts één zetel in
het bestuur beschikbaar. In de vergadering van 25 februari werd afscheid genomen van de heren A. N. Aardenburg (proeftuin „De Duinstreek van Holland"
te Heemskerk), Jac. de Groot (tuinbouwproefbedrijf „Geestmerambacht" te Oudkarspel) en D. C. van Harten (proeftuin „Hollands-Utrechts Veendistrict" te Sloten)
Als nieuwe leden namen in het bestuur zitting Ir. J. Th. van Vugt namens de
Vereniging der Nederlandse Groenten- en Fruitverwerkende Industrie en de heer
J. Somers namens de Stichting Proeftuin „Noord-Brabant" te Breda.

in 1965 vonden de volgende bevorderingen en mutaties plaats:

PERSONEEL

Op 26 maart promoveerde Ir. W. A. Wiebosch aan de Landbouwhogeschool te
Wageningen tot doctor in de Landbouwkunde op het proefschrift „Jarowisatie bij
enige groente- en aanverwante gewassen".
Per 1 januari werd de heer J. Vlug bevorderd tot assistent A. Het tuinpersoneel werd op 24 mei uitgebreid door aanstelling van de heer J. Kooy.
Wegens vertrek van mevr. Visser-de Jong werd per 21 juni mej. M. J. Ruis
bij de huishoudelijke dienst aangesteld. Mej. G. Breebaart heeft op 1 juli het
Proefstation verlaten. Ir. G. G. M. van der Valk werd per 1 augustus overgeplaatst naar het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse. In deze vacature kon door het ICW worden voorzien door detachering van Ir. Th. J.
Bredero bij het Proefstation. Wegens verandering van werkkring verliet de
heer N. J. Vriend, assistent bij de afdeling onkruidbestrijding de dienst per 15
november. In de hierdoor ontstane vacature werd voorzien door aanstelling van
de heer J. Scheeringa. Per 15 november is ten behoeve van de technische administratie de heer F. Lammerts in dienst getreden. Door interne overplaatsing
van de heer C. P. Pronk werd in december aangesteld de heer C. P. de Moei als
assistent bij de afdeling nematologie. De heer Pronk werd aangesteld als bibliothecaris en zal tevens worden belast met de attenderingsdienst. Eveneens
in december werd de heer J. E. Karsten aangesteld als assistent voor het
fysiologisch onderzoek.
Ir. A. A. M. Jansen van de Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten TNO
is het Proefstation behulpzaam bij de wiskundige verwerking van proefveldgegevens.
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PERSONEELSBEZETTING
PER
31 DECEMBER
1965

directeur

Ir. J. VAN KAMPEN

adjunct directeur

Ir. H. JONGE POERINK

cultuurtechniek en
waterhuishouding

Ir. TH. J. BREDERO (ICWj
P. NICOLAI
A. A. OVERTOOM

bodemvruchtbaarheid

Ir. J. H. PIETERS (IB)

fysiologie

Dr. Ir. W. A. WIEBOSCH
J. E. KARSTEN

teelt- enrassenonderzoek

J. BETZEMA
J. C. COMMANDEUR
N. J. SNOEK
Tj. BUISHAND
J. DE KRAKER
Ir. A. A. FRANKEN
CHR. TH. G. BACKUS
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J. P. KOOMEN
C. SCHAAP
J. VLUG

Drs. J. M. M. V A N BAKEL (IPO)

mycologie

en

virologie

Mej. J. J. A. KERSTENS

Ir. C. KAAI (IPO)

nematologie

C. P. DE MOEL

J. PH. V A N

DRIEST

entomologie

J. G. C. BETHE

J. G. VERLAAT

onkruidbestrijding

J. SCHEERINGA

J. A. S C H O N E V E L D

Mej. J. S. V A N DER WERF

A. T O L M A N

arbeidsrationalisatie

chemisch

analiste

tuinpersoneel

TH. G. BAKKER
H. J. DE GROOT
J. JONKERS
J. K O O Y
D. L O U W E N
J. C. M. V A N DER PAL
JAC. ZIJP

C. P. PRONK

bibliotheek

J. B. R O O Z E N D A A L

administratie

Mevr. G. J. BALTUS-LANGEBERG
F. L A M MERTS
Mej. H. G. LEIKER
Mej. A. M. STOOP

J. DE KLEIN

huishoudelijke

dienst

Mej. A. DE LANGEN
Mej. M. J. RUIS
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BEZOEKERS

Van de bezoekers die in het verslagjaar het Proefstation bezochten tekenden
423 het gastenboek. Hiervan kwamen er 215 uit Nederland en 208 uit het buitenland. De buitenlandse bezoekers kwamen uit Duitsland (59), Engeland (47),
Frankrijk (46), Polen (31), België (6), Denemarken (6), Noorwegen (3), U.S.A.
(3), Zwitserland (2) en één bezoeker uit Australië, Bulgarije, Israël, Ierland
en Zweden.

SUBSIDIËRENDE

Het Proefstation heeft in 1965 van de volgende instanties subsidies ontvangen:

INSTANTIES

Ministerie van Landbouw en Visserij - Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland - Provincie Noord-Holland - Provincie Zuid-Holland - Landbouwschap - Gemeente Alkmaar - Provinciale Commissie uit de Veilingen in
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Noord-Holland - De Verenigde Zuurkoolfabrikanten in Nederland. Ten behoeve

van asperge-onderzoek en onderzoek naar koolziekten werden via de veilingen extra bijdragen ontvangen van de telers. Eveneens valt een bijdrage te

SUBSIDIËRENDE
INSTANTIES

verwachten van de Vereniging der Nederlandse Groenten- en Fruitverwerkende
Industrie.

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 ƒ 25,— als donatie
aan de Stichting, betalen. De begunstigers ontvangen alle publikaties van de
Stichting gratis.

Als onderdeel van de terreinuitbreiding werden aangelegd een ruim parkeer-

TERREINEN EN

terrein, een verhard terrein voor opslag van materialen en het veilingklaar

OUTILLAGE

maken van produkten en 340 strekkende meter verharde weg ter breedte van
3 meter in de nieuwe tuin. In het verslagjaar konden op deze tuin nog geen
proeven worden genomen. De helft werd ingezaaid met stamslabonen, op de
andere helft werd bleekselderij geplant. Ten behoeve van de uitbreiding tuin
werd een vierwielige trekker (Fiat 215) met hydraulische hefinrichting gekocht.

afb. 1. in de herfst waren veel handen nodig voor de oogst van bleekselderij.

*3*
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TERREINEN EN
OUTILLAGE

Hierbij werden diverse op- en aanbouwwerktuigen aangeschaft, zoals een opbouwspuit, een kunstmeststrooier en een hefvörk met 20 pallets. Eveneens
werd overgegaan tot aanschaffing van een beregeningsinstallatie, een aspergewasmachine en een zaaimachine. Andere hiervoor benodigde werktuigen
zullen vóór het nieuwe teeltseizoen nog worden aangeschaft.
De laboratoriuminventaris werd uitgebreid met o.a. een analytische balans en
twee snelwegers. Om vertoning van dia's beter mogelijk te maken werden in de
bibliotheek verduisteringsjaloezieën aangebracht.
J. B. Roozendaal

16

samenwerking
met andere instellingen

contactdagen en voorlichting

buitenlandse reizen
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samenwerking
met andere instellingen

Organisatorisch vormt het Proefstation een schakel tussen de wetenschappelijke
instellingen en degenen die voorlichting geven ten behoeve van de vollegronds
groenteteelt. Daar een Proefstation bovendien landelijk werkt is het noodzakelijk dat naar alle richtingen contacten worden gelegd en onderhouden en dat
nauw wordt samengewerkt met instituten, consulentschappen, proeftuinen, commissies en werkgroepen.

In 1965 werd samengewerkt met de volgende instellingen: Bedrijfslaboratorium
voor Bloembollenonderzoek - Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in

INSTELLINGEN MET
EEN SPECIALE TAAK

Nederland - Centrum voor Landbouwwiskunde - Centrum voor Plantenfysiologisch
Onderzoek - Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen -
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INSTELLINGEN MET

Instituut voor Bodemvruchtbaarheid - Instituut voor Cultuurtechniek en Water-

EEN SPECIALE TAAK

huishouding - 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 - Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Groente- en Bloemzaden - Peulvruchten Studie Combinatie Plantenziektenkundige Dienst - Proefstation voor de Akker- en Weidebouw Proefstation voor de Fruitteelt in de Vollegrond - Proefstation voor de Groentenen Fruitteelt onder glas - Rtc voor Bodemaangelegenheden - Rtc voor Plantenziekten - Stichting voor Bodemkartering - Stichting Nederlandse Uien-Federatie - Stichting voor Plantenveredeling.

CONSULENTSCHAPPEN

Voor het te verrichten onderzoek werd in het verslagjaar weer prettig samen-

EN PROEFTUINEN

gewerkt met de rijkstuinbouwconsulenten en hun medewerkers, alsmede met
regionale proeftuinen. De meeste van deze proeftuinen ressorteren onder een
consulentschap, sommige onder gemeentelijke of andere instellingen. Voor de
in 1965 ontvangen hulp en medewerking bij de uitvoering van de proeven is een
bijzonder woord van dank zeker 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 in 1953 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 na afspraak. De oppervlakte bedraagt 5,60 ha. In verband
met de in 1964 tot stand gekomen uitbreiding en de daarmee verband houdende
werkzaamheden als herontginning, drainage, egalisatie en het opsporen van
eventuele vruchtbaarheidsverschillen kon deze tuin in 1965 slechts voor een
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klein gedeelte bij de proeven worden ingeschakeld. In 1966 zal de gehele

oppervlakte voor het onderzoek worden benut. De grond bestaat uit zeer lichte
zavel, definitieve analysecijfers zijn nog niet bekend.

CONSULENTSCHAPPEN
EN PROEFTUINEN

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 ha, waarvan slechts een
klein gedeelte voor vollegronds groenteteelt beschikbaar is. De grond bestaat
uit oude zeeklei met een afslibbaar van 6 0 % - pH KCl 6,7 - humus 6 %
en CaC03 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, die na 1965 niet meer als proeftuin zal
worden gebruikt, heeft een oppervlakte van 1,55 ha en bestaat uit ontkalkt
duinzand. Het afslibbaar gehalte is 4,5% - pH KCl 6,6 - humus 2 % en CaCÛ3
0,2 %.
tuinbouwproefbedrijf „geestmerambacht" te oudkarspel
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, waarvan een belangrijk gedeelte
door glascultures in beslag wordt genomen. De grond bestaat uit kleihoudend,
veraard veen. De belangrijkste analysecijfers zijn: afslibbaar 15% - pH KCl
5,0 - humus 3 5 % - CaCOa 0,2%.

Voor een aantal onderwerpen die zich qua onderzoek en voorlichting uitstrekken

VERTEGENWOORDIGING

tot regionaal of landelijk niveau en waarbij facetten uit verschillende onderdelen

IN COMMISSIES

van de tuinbouw betrokken zijn, worden commissies of werkgroepen gevormd.

EN WERKGROEPEN

In de hierna te noemen commissies en werkgroepen hebben een of meer medewerkers van het Proefstation zitting.
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VERTEGENWOORDIGING

groenteteelt algemeen

IN COMMISSIES
EN WERKGROEPEN

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" - Werkgroep voor structuurvraagstukken in de vollegronds groenteteelt - Commissie voor tuinbouwgewassen op akkerbouwbedrijven in NoordHolland.
groenteteelt bijzonder
Peulvruchten Studie Combinatie - Werkgroep voor Conservenonderzoek - Commissie „Asperge-onderzoek" - Commissie „Koolonderzoek".
bodem, bemesting en waterhuishouding
Tuinbouwbemestingsgroep - Morgan Venemagroep - Commissie voor bemesting
van groentegewassen op landbouwbedrijven - Commissie Bodemvruchtbaarheid
in Noord-Holland.
rassenonderzoek en veredeling
Beleidscommissie voor het rassenonderzoek - Adviescommissie voor het IVT Diverse commissies voor beoordeling van praktijkproeven met groentegewassen.
planteziekten en plagen
Subcommissie Groenteteelt van de Adviescommissie Veldproeven Plantenziekten
in de Tuinbouw - Subgroep Tuinbouw van de Werkgroep Onkruidbestrijding TNO.
voorlichting
Publikatiecommissie Tuinbouw - Redactieraad voor de Tuinbouwgids - Diverse
commissies voor samenstelling van de Tuinbouwgids - Stichting Centrum voor
Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie - Werkgroep Tuinbouwkundig
Woordenboek in 8 talen - Commissie Permanente Landbouw Manifestatie.
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J. P. Koomen

contactdagen en voorlichting

Voor de contacten met degenen die zich bezighouden met onderzoek, voorlichting, afzet en verwerking op het gebied van de vollegronds groenteteelt organiseert het Proefstation regelmatig vergaderingen en excursies. Deze zijn in
hoofdzaak gericht op een snelle bekendmaking van onderzoekresultaten en op
informatie van problemen in de vollegronds groenteteelt. De contacten die in
deze richting worden onderhouden met de Voorlichtingsdienst en instellingen
van onderzoek dateren reeds van jaren her. In verband met de in afgelopen
jaren sterk toegenomen industriële verwerking van groenten is ook het onderzoek naar de geschiktheid van rassen en teeltmethoden voor deze wijze van
afzet geïntensiveerd. Regelmatige uitwisseling van gedachten en gegevens met
vertegenwoordigers van de conservenindustrie is daarom een onmisbaar onderdeel van de taak van het Proefstation geworden. In 1965 hebben de volgende
vergaderingen en excursies plaatsgevonden.

Nadat reeds in december 1964 districtsgewijze besprekingen over resultaten

VOORLICHTINGS-

van onderzoek en de hiermee samenhangende problemen waren gehouden, vond

DIENSTEN

op 27 januari 1965 de centrale contact- annex problemendag plaats te Utrecht.
Deze dag was gewijd aan de structuur van vollegronds groentebedrijven. Ir. C.
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VOORLICHTINGS-

G. J. van Oostrom (Rtc Barendrecht) hield een inleiding over de rentabiliteit van

DIENSTEN

bedrijven op IJsselmonde. De heer J. M. Bruystens (Rtc 's-Hertogenbosch) behandelde de structuur van vollegrondsbedrijven in Noord-Brabant. De stand van
zaken in de vollegronds groenteteelt op zavelgrond in de Noordoostpolder
vormde de basis van een lezing door de heer J. B. Rasing van Rtc Emmeloord.
De ± 45 aanwezigen werden op deze dag geconfronteerd met de moeilijkheden
die zich op vollegrondsbedrijven voordoen. Uit het betoog van de inleiders
bleek echter dat de vollegronds groenteteelt zeker bestaansmogelijkheden biedt,
mits de telers zich tijdig weten aan te passen aan veranderende omstandigheden.
Op 1 april werd in samenwerking met het Rtc te Naaldwijk een contactdag gehouden te Delft, die was gewijd aan het opkweken van plantmateriaal en door
ongeveer 30 personen werd bijgewoond.
Dr. Ir. W. A. Wiebosch (PGV) gaf een overzicht van de problemen die zich
voordoen bij de opkweek van plantmateriaal voor primeurteelten in de vollegrond.
De heer P. A. Kruijk (Rtc Naaldwijk) sprak over de opkweek van bloemkoolplanten voor de glasteelt en de vollegrond, waarbij hij de nadruk legde op de
zorg tijdens de overwintering en het afharden.
De heer G. Boertje, eveneens van Rtc Naaldwijk, belichtte het gebruik van
potsoorten en potgronden bij de opkweek van plantmateriaal. Ten aanzien van
potgrond is de samenstelling van het mengsel bepalend voor het slagen. Bij de
keuze van de potsoorten spelen naast de aard en de grootte van het gewas ook
de kosten een belangrijke rol.
Als laatste inleider behandelde de heer J. Betzema (PGV) het opkweken van
preiplanten voor de vroege vollegrondsteelt. Deze teelt kan voor een aantal
bedrijven zeer lonend zijn, maar staat of valt met de wijze waarop de planten
werden opgekweekt.
Na deze inleidingen volgde het praktische gedeelte, dat bestond uit een excursie
naar twee speciale plantenopkweekbedrijven, resp. te Delft en De Lier.
In voorgaande jaren werd een tweedaagse excursie voor de medewerkers aan
het landelijk onderzoek georganiseerd. In 1965 is hiervan in zoverre afgeweken
dat er nu 2 afzonderlijke contactdagen werden belegd. De eerste vond plaats
op 2 juni en bestond uit een bezoek aan een aantal proefvelden met vroege
gewassen te Alkmaar en Bergen. De tweede contactdag op 25 augustus voerde
het gezelschap naar het grondwaterstanden- en beregeningsproefveld te Oudkarspel, alsmede naar proefvelden met zomer- en herfstgewassen te Oudkarspel, Bergen en Alkmaar. Aan beide dagen werd door ongeveer 35 per-
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sonen deelgenomen.

VOORLICHTINGSDIENSTEN

afb. 2. tijdens de contactdagen stond de chemische onkruidbestrijding volop in
de belangstelling.

Een nieuw aspect in het onderzoek door het Proefstation is het gebruik van de
vierwielige trekker in de vollegronds groenteteelt. In enkele streken van Duitsland wordt dit reeds een aantal jaren met succes toegepast, waarbij de teeltmethoden voor een belangrijk deel worden aangepast aan trekker en werktuigen. Naar aanleiding hiervan werd in samenwerking met het RBA en met
medewerking, van het ITT op 13 oktober een contactdag te Wageningen gehouden. Deze dag was, zoals Ir. J. van Kampen in zijn openingswoord stelde,
er op gericht de medewerkers van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst te confronteren met de in Duitsland gevolgde teeltmethode en met de ervaringen die
men hiermee op de proeftuin van het ITT reeds heeft.
Dr. Ir. G. H. Germing (ITT) en de heer J. P. Koomen (PGV) vertoonden een
diaserie - gemaakt tijdens enkele studiereizen naar Duitsland - over beddenteelt en mechanisatie, waarbij eerstgenoemde een toelichting gaf uit het oogpunt van mechanisatie en de heer Koomen de teeltkundige aspecten belichtte.
Ir. H. Jonge Poerink (PGV) gaf een samenvatting van een aantal factoren die
bij de mechanisatie in de tuinbouw een rol spelen.
De heer J. A. Schoneveld (PGV) hield een inleiding over de factor arbeid bij
het gebruik van de vierwielige trekker, met als uitgangspunt bij welke gewassen
en bewerkingen mechanisatie tijdsbesparing kan geven.
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VOORLICHTINGS-

De heer J. A. Veerman (RBA) gaf een overzicht van de eisen die aan de vier-

DIENSTEN

wielige trekker voor de tuinbouw moeten worden gesteld. Factoren als rijsnelheid,
vrije, hoogte, gewicht, wendbaarheid en prijs zijn in dit opzicht belangrijke
factoren.
De economische aspecten ervan werden behandeld door Drs. S. Kostelijk van
het ITT, die als uitgangspunt noemde de zeer sterke kostenstijging van handenarbeid tegenover de veel minder sterke kostenstijging van machines en
grote werktuigen in de afgelopen jaren.
De laatste inleiding handelde over ervaringen met de vierwielige trekker in de
groenteteelt bij het ITT en werd verzorgd door de heer G. F. van 't Sant, die ook
de toelichting gaf bij een demonstratie met verschillende machines en werktuigen welke plaatsvond als afronding van deze contactdag.
In zijn sluitingswoord gaf Ir. J. A. Stender (RBA) een samenvatting waarin hij
o.a. benadrukte dat het totaal verkeerd zou zijn om direct afwijzend te staan
tegenover dit voor Nederland nieuwe facet. Het is noodzakelijk dat de ervaringen in Duitsland terdege worden getoetst aan de mogelijkheden die de vierwielige trekker in de vollegronds groenteteelt in Nederland kan bieden. De
volle medewerking van deskundigen op het gebied van groenteteelt en mechanisatie is hiervoor noodzakelijk.
Op deze uit het oogpunt van confrontatie zeer goed geslaagde dag waren
± 55 personen aanwezig.

VERWERKENDE

Op 21 januari werd in samenwerking met het IBVT te Wageningen de jaarlijkse

INDUSTRIE

conservendag gehouden in de grote zaal van het IBVT. Ir. L Gersons (IBVT)

EN ZAADHANDEL

kon in zijn openingswoord ongeveer 120 belangstellenden welkom heten. Hieronder bevonden zich veel vertegenwoordigers van zaadhandel en verwerkende
industrie. Van de land- en tuinbouwvoorlichtingsdiensten hadden slechts enkelen
gehoor gegeven aan de uitnodiging. Een speciaal woord van welkom werd gericht tot de afgevaardigden van de AID en van het Produktschap voor Groenten
en Fruit.
Het programma stond sterk in het teken van rassenonderzoek. Door de heer
Tj. Buishand (PGV) werden de resultaten behandeld van rassenproeven in 1964
met stamslabonen, snij- en spekbonen, tuinbonen, spinazie en rode kool. De belangrijkste gegevens waren op een stencil samengevat en werden vóór de inleiding uitgereikt. Door de aanwezigen werd dit zeer op prijs gesteld.
Hierna besprak de heer W. Rol (IBVT) de conservenwaarde van een aantal
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rassen sla- en snijbonen, spinazie en rode kool. Daarnaast werd door de in-

leider per gewas een opsomming gegeven van de eisen waaraan het te verwerken produkt moet voldoen.
De heer J.G.Verlaat (PGV) hield een betoog over de chemische onkruidbestrij-

VERWERKENDE
INDUSTRIE
EN ZAADHANDEL

ding. Allereerst besprak de inleider enkele algemene aspecten die bij chemische
onkruidbestrijding van invloed kunnen zijn op het resultaat. Daarna volgde een
behandeling van enkele nieuwe middelen die in proeven gunstig naar voren
waren gekomen, maar die nog niet voor toepassing in de praktijk werden
goedgekeurd.
Als laatste spreker behandelde de heer J. Kok (IBVT) het drogen van een aantal
rassen boerenkool, knolselderij, uien en winterwortelen. Per gewaarwerd een
overzicht gegeven van opzet en uitvoering van het onderzoek met vermelding
van de belangrijkste resultaten.
De goed geslaagde, maar enigszins overladen conservendag werd door de
directeur van het Proefstation Ir. J. van Kampen gesloten.
In het zomerseizoen werd de verwerkende industrie via het wekelijks Bulletin
van de Vereniging vier keer uitgenodigd voor een bezoek aan rassen- en teeltproeven. Op 10 juni was het mogelijk spinazieproeven te beoordelen, op 23
juli vond een bezichtiging van de tuinboneproeven plaats. Vervolgens werden
belangstellenden op 12 augustus bij boneproeven te Sloten en te Bergen verwacht, terwijl op woensdag 25 augustus de mogelijkheid bestond het grote
boneproefveld in Groningen te bezoeken dat machinaal werd geplukt. In het
algemeen was het bezoek op deze dagen gering. Gedeeltelijk door de te late
berichtgeving in het Bulletin, maar ook omdat verschillende personen tijdens de
campagne moeilijk in de fabriek gemist kunnen worden.
Om toch tot een snelle berichtgeving van de behaalde resultaten te komen werd
besloten over te gaan tot het uitgeven van een berichtenblad. In oktober werd
de eerste „Conservenkoerier" aan alle leden van de Vereniging der Nederlandse Groenten- en Fruitverwerkende Industrie toegezonden. Hierin worden
onder andere voorlopige mededelingen betreffende resultaten van onderzoek
opgenomen. Daarnaast worden deze resultaten op uitvoeriger wijze verwerkt
in de serie rapporten of mededelingen van het Proefstation.

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de veilingvereniging C.V.V. en

TENTOONSTELLINGEN

van de opening van een geheel nieuw veilingcomplex werd van 18-26 september een grote tentoonstelling onder de naam ,,Expositie C.V.V. 1965" in de
hallen van het nieuwe veilinggebouw te Venlo-Grubbenvorst gehouden. In een
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TENTOONSTELLINGEN

afb. 3. een gedeelte van de stand.
der hallen was de afdeling ,.Tuinbouwkundig Onderzoek" ondergebracht, waarin
ook het Proefstation te Alkmaar met een stand was vertegenwoordigd. In deze
stand werden de activiteiten van het Proefstation tot uitdrukking gebracht,
waarbij vooral aandacht werd besteed aan enkele nieuwe ontwikkelingen in de
vollegronds groenteteelt. Een van de grote trekpleisters in de stand was ongetwijfeld de demonstratie met de asperge-wasmachine, waarvoor vooral van de
zijde van Limburgse en Brabantse aspergetelers een enorme belangstelling bestond. Daarnaast waren het ook een aantal „rustige" objecten die tot vele gesprekken -met bezoekers aanleiding gaven. We noemen hiervan de microscoop
waaronder levende aaltjes te zien waren, teeltmethoden bij augurken en bonen,
de teelt van bleekselderij en chemische onkruidbestrijding. Opvallend was de
grote belangstelling die er bestond voor de receptenfolders voor bleekselderij,
vooral van de zijde van huisvrouwen en leraressen aan huishoudscholen. Het is
niet bij benadering te zeggen hoe groot het aantal bezoekers aan de stand is
geweest, doch zeer velen hebben langs deze weg kennis genomen van het
werk van het Proefstation.
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Tj. Buishand en J. P. Koomen

buitenlandse reizen

Om de ontwikkelingen in de ons omringende landen te kunnen volgen en de
toepassingsmogelijkheden daarvan in eigen land na te gaan, zijn ook in 1965
door medewerkers van het Proefstation enkele reizen naar het buitenland gemaakt. De voornaamste indrukken die daarbij zijn opgedaan worden onderstaand weergegeven.

In mei maakte Ir. H. Jonge Poerink samen met enkele medewerkers van het

DUITSLAND

ITT een studiereis naar de omgeving van München, Stuttgart en Frankfurt om
het gebruik van de vierwielige trekker in de vollegronds groenteteelt te bestuderen. Deze reis was vooral gericht op machine en werktuigen en het opkweken van het voor deze methode benodigde plantmateriaal. Om de teelttechnische zijden van de gevolgde methode te bestuderen en de groei van de aldus
geteelde gewassen te kunnen volgen, bezochten de heren J. Betzema, J. P.
Koomen, J. A. Schoneveld en A. Tolman in de nazomer een aantal van dezelfde gebieden en bedrijven. De vierwielige trekker wordt hier sinds enkele
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DUITSLAND

afb. 4. door steeds met de trekker over dezelfde sporen te rijden ontstaan bedden.

jaren met succes in de vollegronds groenteteelt gebruikt, hetgeen aanpassing
van machines, werktuigen en teelten nodig maakt. Er wordt vrijwel vanaf zaaien,
respectievelijk uitplanten tot en met de oogst door dezelfde wielsporen gereden,
waardoor „bedden" ontstaan met een beteelbare breedte van 1.25 of 1.50
meter. De rijenafstand varieert uiteraard afhankelijk van de gewassoort, maar
dient tot op zekere hoogte aan de werktuigen te worden aangepast. De oogst
van bladgewassen is, afgezien van het transport, nog niet gemechaniseerd.
Voor een groot aantal gewassen is ,,beddenteelt" mogelijk. Op de bezochte
bedrijven - die in grootte varieerden van 2 tot 15 ha - werden sla, andijvie, rettich, koolrabi, bloemkool, knolselderij, spinazie e.a. volgens dit systeem geteeld. Exacte vergelijkingscijfers over rendabiliteit en arbeidsbehoefte tussen
deze en niet gemechaniseerde bedrijven waren niet te verkrijgen. Wel werd een
duidelijke indruk verkregen van de mechanisatiemogelijkheden en de hiermee
in verband staande teeltwijzen, doch verschillende punten zullen nog aan de
Nederlandse omstandigheden dienen te worden getoetst.
Voor nadere oriëntatie inzake de aspergeteelt maakte Ir. A. A. Franken samen
met de voorzitter van de Asperge-adviescommissie in augustus een reis naar
Duitsland. In de omgeving van Hannover en Braunschweig bevinden zich enkele
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oude aspergecentra, waar de teelt sterk wordt ingekrompen door gebrek aan

arbeidskrachten tijdens de oogst en door stadsuitbreiding. Vanuit de oude

DUITSLAND

centra heeft de teelt zich in noordwestelijke richting verplaatst tot een oppervlakte van ± 1500 ha. De asperge wordt hier hoofdzakelijk aangetroffen op
gemengde landbouwbedrijven met een perceelsgrootte van Va tot 1 ha.
Meer naar het zuiden vindt men veel asperge tussen Mannheim en Karlsruhe.
In dit gebied, dat ongeveer 4000 ha asperge omvat, wordt de teelt overwegend uitgeoefend op kleine bedrijven, soms op percelen kleiner dan 10 are. Dit
maakt mechanisatie onmogelijk. Het hele gebied kampt met een groot gebrek
aan arbeidskrachten, vooral door de nabijheid van grote industriesteden. Nabij
Ingelheim heeft men een perceel van 12 ha asperge als een „Gemeinschaftsanlage" van 72 telers aangelegd. Elke teler verzorgt zelf de oogst van zijn eigen
asperge, de overige werkzaamheden worden zoveel mogelijk gezamenlijk gedaan.
In geheel Duitsland daalt het asperge-areaal geleidelijk. Op 2 veredelingsbedrijven in Duitsland wordt intensief aan veredeling van asperge gewerkt. In het
noorden heeft de heer Huchel te Walbeek een produktief ras gekweekt dat zowel
in het noorden als in het zuiden goed voldoet. De heer Böhme, verbonden aan
de Südwest Deutsche Saatzucht te Rastatt is de kweker van het nieuwe ras
Schwetzinger Meisterschuss, dat in het zuiden een zeer goede indruk maakt.
Het is interessant om beide Duitse rassen met het Nederlandse materiaal te
vergelijken.
Uit enkele reizen, die door de heren J. Betzema en N. J. Snoek in samenwerking met het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen ten behoeve van marktonderzoek bij bloemkool zijn gemaakt, is komen vast te staan dat de kwaliteit
van Nederlandse bloemkool evenals de presentatie ervan beter is dan van de
Duitse bloemkool. Het is echter raadzaam na te gaan in hoeverre de presentatie van ons predukt nog kan worden verbeterd door ander fust te gebruiken
en te zorgen voor een goede afdekking van de kool. Ondanks de duidelijk mindere kwaliteit van de Duitse, was er slechts een geringe aanvoer van Nederlandse bloemkool. De vraag kan worden gesteld in hoeverre het prijsverschil
hierbij een rol speelt. In Duitsland werd namelijk een aantal keren de opmerking vernomen dat Nederlandse bloemkool te duur is.

Om werkwijze, resultaten en problematiek van de „non-cultivationmethode" als

ENGELAND

onderdeel van de chemische onkruidbestrijding te bestuderen maakte de heer
J. G. Verlaat in juni een reis naar de omgeving van Evesham (Worcestershire)
en naar de eastern countries rond de Wash (district Holland). Door veel telers
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ENGELAND

aldaar wordt de non-cultivationmethode op grote schaal toegepast bij aardappelen. Tegelijk met het poten worden hoge ruggen gemaakt. Drie à vier dagen
daarna,heeft de grond zich enigszins „gezet" en wordt gespoten met een middel
dat een voldoende lange werkingsduur heeft. Nadien wordt de grond niet meer
bewerkt. Het meest gebruikte middel is monolinuron. Hier en daar worden ook
prometryn en Camparol aangewend. De resultaten zijn over het algemeen zeer
goed, zelfs op de veengrond in het Fenndistrict. Bij bonen doet men hetzelfde.
Daar is DNBP-amine het meest toegepaste middel.

FRANKRIJK

Aansluitend aan het Ville Internationale Symposium van de Society of European
Nematologists dat te Antibes werd gehouden en door Ir. C. Kaai werd bijgewoond, volgden enkele excursies door Zuid-Frankrijk. Bij bezichtiging van
verschillende laboratoria en proefvelden bleek dat men ook daar onderzoek
verricht naar de bestrijding van wortelknobbelaaltjes in verschillende gewassen,
doch dat het zeer moeilijk is hier op korte termijn opzienbarende resultaten te
boeken.
In Frankrijk besteedt men bijzonder veel aandacht aan het beter geschikt maken
van landbouwgronden, wat o.a. tot uiting komt in de enorme irrigatieprojecten
bij de Beneden Rhône en in het Languedoc-district.
J. P. Koomen en anderen
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Voor de beschrijving van de inrichting van het proefveld kan worden verwezen

GRONDWATER-

naar de voorgaande jaarverslagen. Het door Ir. Van der Valk ontworpen teelt-

STANDEN EN

schema voor 1965 werd in iets gewijzigde vorm voortgezet. De getoetste ge-

HERONTGINNINGS-

wassen in volgorde van inzaai of plantdatum waren dit jaar: iris - tuinboon spinazie - aardappel - kroot - rode bewaarkool - slaboon - prei - herfstandijvie.

PROEFVELD

Met kroot en andijvie werd evenals in 1964 een N-trappenproef uitgevoerd.
Het bemestingsniveau bestond voor gewasstrook 1 (kroten en herfstandijvie
N-trappen) uit 1300 kg superfosfaat 1 8 % pe r ha en bijna 100 kg kalizout 4 0 %
per ha. De overige gewasstroken ontvingen 650 kg 12-18-6 ( = 78 kg N, 117
kg P2O5 en 39 kg K2O) aangevuld met 650 kg superfosfaat 18% per ha. Vlak
voor het zaaien of planten van de eerste gewassen werd een aanvullende stikstofbemesting gegeven van 750 kg kalkammonsalpeter (172V2 kg N) per ha
met uitzondering van kroot en andijvie die respectievelijk N-trappen ontvingen
van 0, 90, 180, 270 en 360 kg N en 0, 22V2, 30, 87V2 en 150 kg N per ha.
Aan iris en rode bewaarkool werd 625 kg kalksalpeter (97 kg N) per ha gegeven.

afb. 5. neerslag- en verdampingsoverschotten.
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GRONDWATER-

De betrekkelijk natte maanden maart en april en de zeer natte eerste week

STANDEN EN

van mei vertraagden de voorjaarsgrondbewerking en de inzaai van de vroege

HERONTGINNINGSPROEFVELD

gewassen als tuinboon, spinazie en kroot. In tegenstelling tot andere delen van
het land volgde daarop een droge periode, die aanhield tot de derde week van
augustus, slechts onderbroken door een korte periode van neerslagoverschotten
in de tweede helft van juli (afbeelding 5). Bij het handhaven van de waterstanden werden ernstige moeilijkheden ondervonden door lekkage uit de vakken
met hoge waterstanden tengevolge van diepe droogtescheuren in de grasstrook tussen waterstandsvakken en ontwateringssloot. Een plan om de uitwateringsputten via een gesloten leiding direct met de pompkelder te verbinden
is inmiddels tot uitvoering gekomen. Het doel hiervan is het peil van de ontwateringssloot op te kunnen zetten tot 70 cm- mv en het optreden van droogtescheuren in de grasstrook langs deze sloot tegen te gaan. De capaciteit van
de pompkelder werd verhoogd door het plaatsen van een extra pomp met een
capaciteit van 30 m3 per uur.
In het verslagjaar werden de grondwaterstanden per waterstands- en herontginningsobject wekelijks en in perioden van grote neerslag dagelijks gemeten.
De ondanks de waterstandsbeheersing optredende grote grondwaterstands-

afb. 6. schommeling van de grondwaterstand in 3waterstandsobjecten.

g r o n d w a t e r s t a n d in cm - mv.
O

r

I I I I I I I I I

26 12 26 9 23 7 21 4 18 2 16 30 12 27 10 24 8 22 5
19
5 19 2 16 30 14 28 11 25 9 23 6 20 3 17 1 15 29 12
febr. m r t .
april
mei
juni
juli
aug.
sept.
okt.
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afb. 7. schade door hoge waterstand bij rode kooi.

schommelingen (afbeelding 6) dcen twijfel rijzen aan de juistheid van het correleren van gewasopbrengsten met waterstanden gemiddeld over langere meetintervallen, die in het algemeen lagere uitkomsten zullen geven dan de in
werkelijkheid optredende grondwaterstanden. Dit heeft voor sommige gewassen
(rode kool) tot gevolg dat in vergelijking met voorgaande jaren een verschuiving van het omslagpunt optreedt van de ontwateringsdiepte-opbrengstcurves
naar de ondiepere ontwatering.
De invloed van slechte bodemstructuur tengevolge van grote neerslag vóór en
na de inzaai van het gewas heeft de ontwateringsdiepte-opbrengstcurve van
spinazie een continu stijgend verloop gegeven in tegenstelling tot voorgaande
jaren (afbeelding 8). Een daling in opbrengst aan vers gewicht van spinazie
werd geconstateerd op de diepst ontwaterde objecten bij de eerste oogst na
twee weken met een verdampingsoverschot van ± 30 mm. Een bui van
± 11 mm was voldoende om bij de tweede oogst drie dagen later deze opbrengstdepressie weg te werken. Aardappelen, eveneens in twee gedeelten
geoogst, namelijk op 6 en 26 juli, vertoonden een soortgelijk verschijnsel zowel op de zavel als op de klei. Tuinbonen, nog geoogst tijdens de periode van
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Pikklei 1965

Zovel 1965
Opbrengst ++++ prei
tn k g / o r e
•• rode bewoarkool
— -— aardappel
70 0
tuinboon
— — spinazie
• • • • • • slaboon

Opbrengst •++++ prei
in k g / a r e ••
rode bewaarkool
—
aardappel
700
tuinboon
spinazie
• • • * • • slaboon

,•••••«•*+•-"
*

26-10

\l8-5
.,...••26-8

'/

'

'/ ••

75
100
125
150
grondwaterstand in cm-mv.

75
100
125
150
grondwaterstand in c m - m v .

afb. 8. verband tussen opbrengst en grondwaterstand bij lichte zavel (links) en
zware klei (rechts).
grote verdampingsoverschotten, gaven een opbrengstverlaging bij ontwateringsdiepten beneden 100 cm-mv.
De produktiecapaciteit van het zavelprofiel - af te lezen uit het verschil tussen
eerste en tweede oogst bij bijv. spinazie en aardappelen - ligt gedurende voorjaar en zomer hoger dan bij het kleiprofiel. In het najaar treedt een omslag op,
vermoedelijk door een snellere afkoeling van de zavel. Deze omslag is vermoedelijk reeds in de natte augustusmaand begonnen, gezien het geringe verschil tussen beide profielen bij slabonen. Een duidelijk verschil ten gunste van
het kleiprofiel blijkt uit de verschillen tussen eerste en tweede oogst bij prei
en het hogere opbrengstniveau van rode kool op de klei.
Uit de N-trappenproef met kroten is na een voorlopige bewerking van de gegevens gebleken, dat de droogtegevoeligheid bij de hoogste stikstofgiften en
diepe ontwatering toeneemt met de ouderdom van het gewas.
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De beregeningen hebben bij aardappelen op het kleiprofiel een geringe op-

BEREGENING

brengstverhoging in de eerste oogst tot gevolg gehad (zie tabel 1). Bij de tweede oogst was het beregeningseffect weer genivelleerd. Bij genoemd gewas werd
in de beregende-nbjecten een snellere loofontwikkeling geconstateerd, gevolgd
door geelverkleuring en een vroeger afsterven, hetgeen op stikstofgebrek zou

Objecten

Zavel

Pikklei

Klei op zavel

27-7

24-8

27-7

24-8

27-7

24-8

1

307

483

355

521

337

519

2

315

346

525

3

317

478
488

366

524

322
329

490
30-8

Aardappel *)

Slaboon

506

19-8

30-8

19-8

30-8

19-8

1

159

219

173

204

189

242

2

167

225

171

210

194

214

3

167

227

154

193

200

219

*) Loof van de aardappel is op 13-8 doodgespoten.
1 = onberegend

2 = beregend bij pF 3.3

3 = beregend bij pF 2.5

tabel 1. opbrengst in kg/are bij aardappel en slaboon op het beregeningsproefveld.
kunnen duiden. Dit is een mogelijke verklaring voor genoemde nivellering van
het opbrengstverschil bij een latere oogstdatum. Op het zavelprofiel heeft beregening bij slabonen de opbrengst doen dalen. Vermoedelijk is een achteruitgang van de bodemstructuur als gevolg van beregening hiervan de oorzaak.
Ir. Th. J. Bredero, P. Nicolai', A. A. Overtoom en Chr. Vroom

Een van de middelen om de slechte bewerkbaarheid van zware zeeklei te ver-

STRUCTUUR-

beteren is organische bemesting. Hiertoe is in 1959 op het proefbedrijf te Oud-

VERBETERING

karspel een proefveld aangelegd op drie bodemprofielen met een aantal vérschillende organische bemestingen (zie ook jaarverslag PGV 1964 blz. 33 e.V.).
In het afgelopen jaar is geen organische mest meer toegediend en is de proef
wat betreft het nagaan van de reacties van diverse gewassen beëindigd. Het
laatste proefgewas, winterbloemkool, was 19 augustus 1964 op ruggen geplant
en later enkele malen aangeaard. De algemene bemesting was 5 kg superfosfaat en 7 kg kallzout 60% vóór het planten en 4 kg kalkammonsalpeter per
are in het voorjaar.

39

STRUCTUUR-

resultaten bij winterbloemkool

VERBETERING
In oktober werden de optredende groeiverschillen in een cijfer vastgelegd. Per
veldje is het aantal bladeren geteld, dat op dat moment breder was dan 20 cm.
Dit waarderingscijfer is, omgerekend per 100 planten in tabel 2 vermeld. De
organische bemestingen hadden alleen op zavelgrond een duidelijke invloed
op de groei. Cacaoafvalkalk + stalmest gaf de grootste planten. Wat de bodemprofielen betreft gaf zware klei in alle gevallen de minste groei. Bij de controleen tuinturfobjecten gaf zavelgrond met kleibouwvoor de sterkste groei, bij toevoeging van stalmest het zavelprofiel.
Gedurende de winter zijn veel planten uitgevroren, terwijl van de overgebleven
exemplaren nog een groot deel dusdanig door de vorst was beschadigd, dat
geen of geen normale kool werd gevormd. Op het veld kwamen grote verschillen in vorstbeschadiging voor die enerzijds samenhingen met de afstand
tot een aan de oostzijde aanwezig windscherm van een boomgaard en anderzijds met het bodemprofiel. Als gevolg van dezelfde factoren kwamen ook
grote groeiverschillen voor. De betreffende cijfers zijn per blok samengevat in
tabel 3. Binnen de blokken zijn steeds dezelfde organische bemestingsobjecten aanwezig.

tabel 2. gegevens winterbloemkool en grondonderzoek.

Object .

groeicijfer

% org.
stof

Zavel + kleib ouwvoor

Zavel

Zware klei
P-

groei-

% org.

P-

getal

cijfer

stof

getal

groeicijfer

% org.
stof

Pgetal

95

4,1

7,8

150

1,8

2,8

205

3,3

5,5

veen (tuinturf)

95

5,3

8,8

145

2,7

3,0

200

4,6

6,3

D. zw. veen -)huisv. comp.

150

5,3

8,9

175

2,7

3,5

200

4,5

6,7

D. zw. veen -fcacaoafv. kalk

Controle
Doorgevr. zwart-

140

5,4

2,7

4,3

200

4,5

7,4

95

4,3

9,5
10,7

205

Stalmest

245

2,0

5,3

195

4,1

8,2

D. zw. veen -|stalmest

75

5,7

11,7

230

3,0

6,1

170

5,0

7,9

Huisv. comp. -|stalmest

120

5,3

11,8

315

2,6

6,6

225

4,2

7,8

Cacaoafv. kalk
-f- stalmest

110

5,8

15,9

365

3,3

12,4

195

4,8

13,3

Bodemprofiel

Afstand tot

Gem. groei-

% totale

windscherm in m

cijfer

vorstschade

Zware zeeklei

60

60

55

Zavel

60

215

22

Zavel -)- kleibouwvoor
Zavel

40

125

71

40

240

32

Zware zeeklei

20

160

93

Zavel -f- kleibouwvoor

20

275

79

STRUCTUURVERBETERING

tabel 3. gegevens winterbloemkool.

Aan de hand van de cijfers in tabel 3 blijkt dat binnen de bodemprofielen de
groei samenhangt met de vorstschade. Beide factoren zijn echter afhankelijk
van de afstand tot het windscherm, zodat de conclusie van een causaal verband tussen groei en vorstschade niet gerechtvaardigd is. Dat dit verband
inderdaad niet kan worden aangetoond bleek ook uit de afzonderlijke cijfers
binnen de blokken, waarbij wordt gewezen op de vooral bij zavelgrond zeer
grote groeiverschillen (tabel 2). Bovendien geeft zavelgrond gemiddeld de sterkste groei, doch juist de minste vorstschade.
grondonderzoek

Reeds eerder was gebleken dat de bewerkbaarheid van de zavelgrond belangrijk beter is dan die van de zware klei. Geen der organische bemestingen heeft
een waardevolle verbetering gegeven. Aanwezige opbrengstverschillen tussen
organische bemestingen werden als regel veroorzaakt door chemische factoren
en slechts bij uitzondering onder extreme omstandigheden door verschillen in
structuur van de grond.
Enkele cijfers betreffende het chemisch grondonderzoek in 1965 zijn vermeld
in tabel 2. Het gehalte aan organische stof blijkt het sterkst te zijn verhoogd door cacaoafvalkalk + stalmest. Stalmest alleen gaf slechts een geringe stijging. Ook bij het gehalte aan opneembaar fosfaat zijn er aanzienlijke
verschillen, vooral op de (kalkrijke) zavel. Kalium- en magnesiumgehalte zijn
eveneens door de organische bemesting beïnvloed, vooral bij magnesium was
de invloed groot. Ook hier gaf cacaoafvalkalk + stalmest de hoogste cijfers.
Ir. P. Knoppien en J. G. Hille
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Deze proef is in 1949 opgezet op duinzandgrond met het doel het langjarig

BEMESTING OP

effect van een aantal organische meststoffen in de intensieve groenteteelt na

DUINZAND

te gaan. Het betreft zuiveringsslibcompost, huisvuilcompost, turfmolm en stalmest
in vergelijking met een controle object. In de eerste jaren van de proef bleek er
een zeer grote invloed van de organische meststoffen op het pH-cijfer in de
grond te zijn en mede als gevolg hiervan grote opbrengstverschillen bij diverse
gewassen. Dit onderwerp is hierna in de proef nader bestudeerd door het toedienen van verschillende hoeveelheden kalk. In 1960 werd dit onderzoek
afgesloten.
In 1961 werd een begin gemaakt met het onderzoeken van de combinaties van
de oorspronkelijke organische meststoffen met jaarlijks afwisselend stalmest.
Kalk werd hierbij naar beste inzichten per object in optimale hoeveelheid gegeven. Gezien de onbevredigende resultaten wat betreft de verklaring van de
in de afgelopen jaren gevonden verschillen zijn in 1965 per veldje vier stikstoftrappen aangelegd. De in het afgelopen jaar geteelde gewassen zijn weeuwensla met nateelt van andijvie. De oorspronkelijke organische bemestingen
zijn toegediend in hoeveelheden van 1000 kg per are. Van de in 1961 en
1964 toegediende stalmest werd de nawerking nagegaan. De kunstmest- en
kalkgiften, gebaseerd op vroegere ervaringen zijn vermeld in tabel 4.
De vier stikstofgiften bedroegen voor sla 1, 4, 7 en 10 kg kalkammonsalpeter
(23% N) per are. Bij het nateeltgewas andijvie werd 2, 4, 6 en 8 kg per are
toegediend. Sla, ras Meikoningin, werd geplant op 12 april. De opbrengst was
als gevolg van het koude voorjaar slecht, terwijl er veel uitvallers waren. Geoogst werd van 8 tot 18 juni. Andijvie, ras Nummer Vijf, werd op 6 juli
geplant en op 16, 23 en 30 september geoogst. De opbrengst was op de veldjes
met optimale stikstofgift in het algemeen goed. De belangrijkste opbrengstgegevens zijn in de afbeeldingen 9 en 10 vermeld. Afb. 9 heeft betrekking
op de oorspronkelijke organische bemestingen, afb. 10 op de combinaties met
stalmest (1961 en 1964). In beide gevallen zijn de organische bemestingen aantabel 4. kunstmest- en kalkgiften in kg per are per object.
Object
I

Superfosfaat

Kalkmergel

Patentkali

25

71/2

10
11'A

Zuiveringsslibcompost

II Huisvuil-
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compost

10

5

III Controle

25

71/2

8V4

IV Turfmolm

40

71/2

71/2

V Stalmest

25

3V4

6V4
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afb. 9. opbrengst van sla en andijvie bij de oorspronkelijke organische bemestingen I t.m. V.

geduid met de cijfers I tot en met V zoals boven is omschreven. Het gearceerde
deel van de kolommen geeft de opbrengsten weer bij de laagste stikstofbemestingen en de totale lengte van de kolom bij de hoogste giften (in enkele
gevallen niet de totale lengte, doch een streepje in het gearceerde deel). De
cijfers van de middelste twee stikstofgiften liggen tussen die van de hoogste
en de laagste gift. Uitzonderingen op deze regel zijn aan toevallige factoren
toe te schrijven.
resultaten bij sla en andijvie
De invloed van de organische bemestingen op het aantal uitvallers is in het
algemeen gering. Huisvuilcompost (II) bij de laagste stikstofgift gaf het minste
uitval. Stikstof veroorzaakte gemiddeld meer uitval. Het kropgewicht van de
overgebleven sla was bij weinig stikstof het hoogst bij stalmest (V) en het
laagst bij de controle (III). Bij de hoogste stikstofgift bleef er van de verschillen tussen de organische bemestingen weinig meer over. De gunstige resultaten met stalmest blijken in dit geval op een stikstofwerking te berusten.
Ook bij andijvie gaf stalmest (V) bij weinig stikstof de hoogste opbrengst. Ook
de in 1961 en 1964 gegeven stalmest had een gunstige werking (afbeelding 10).
Bij de hoogste stikstofgift waren de verschillen in het algemeen geringer.
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SLA
/o uitval

ANDIJVIE

gem. kropgew.in gr.

Kg per are
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60 •

300

400

50

250

70 •

300

0 j
i
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%

30

\

200

0

^ ioo

10

VA VA

i n

ni
IB
jI s

11
11 iii
S0
V, 150

20

I

Z

SO

i nm

\ÀYA

200

100

lI
î t 7S
9t t
ï 11

Ht

I

il

I I E ï

afb. 10. opbrengst van sia en andijvie bij de oorspronkelijke organische bemestingen I t.m. V + stalmest.

algemene conclusies
In de afgelopen jaren is gebleken dat van de organische bemestingen stalmest het best heeft voldaan. De goede of minder gunstige resultaten van de
organische meststoffen berusten in hoofdzaak op een chemische werking, waarbij stikstof, fosfor en kalk (invloed op pH) de grootste rol spelen. Uit het onderzoek in 1965 is gebleken dat ook bij de controle hoge opbrengsten verkregen
kunnen worden wanneer de juiste kunstmestgiften worden toegepast. In verband met de wisselende weersomstandigheden is het echter in de praktijk onmogelijk de juiste gift van te voren te bepalen. De gemaakte fouten wreken
zich het sterkst wanneer geen organische mest wordt toegediend. Het minst
is dit het geval bij stalmest, waardoor hierbij in de praktijk gemiddeld het beste
resultaat wordt verkregen. In sommige gevallen zal een afwisselend gebruik
van stalmest met andere organische meststoffen een hogere produktie geven.
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Bij de veredeling van de vroege aardappel hebben zich dit jaar in werkwijze

AARDAPPEL

en opzet geen belangrijke wijzigingen voorgedaan. Het onderzoek van zaailingen op de aanwezigheid van S-virus is drastisch aangepakt. Dit was mogelijk dank zij de grote medewerking die wij van de NAK Noord-Holland mochten ontvangen. Van alle ouderejaars zaailingen is door middel van bladmonsters de eventuele aantasting vastgesteld. Doordat per zaailing zo mogelijk
100 planten elk afzonderlijk werden bemonsterd was het mogelijk van elke
onderzochte zaailing een gezonde kern op te bouwen. In enkele gevallen moest
een op het oog gezonde zaailing die reeds in een verder gevorderd stadium
van onderzoek verkeerde, worden teruggetrokken doordat een 100% aantasting
door S-virus werd geconstateerd. Hieruit blijkt dat voor dit virus serologisch
onderzoek onontbeerlijk is. Het is niet mogelijk alleen door selectie vrij van
S-virus te blijven. Zoveel mogelijk zijn ook andere viren gelijktijdig in het serologisch onderzoek opgenomen.
Van de proeven waarin mede de waarde van de zaailingen wordt bepaald,
konden als gevolg van de weersomstandigheden in het voorjaar alleen de
allervroegste tijdig worden aangelegd. Het proefveld te Spierdijk daarentegen
kon pas op 6 mei worden beplant onder nog zeer slechte weersomstandigheden.
De gevolgen zijn niet uitgebleven. Het gewas heeft zich slecht ontwikkeld
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en de opbrengst bleef zeer laag. Op het proefveld te St. Paneras, waar op
31 maart was geplant, moesten bij het rooien diverse nummers afvallen wegens
waterschade. Tenslotte bracht het vroege optreden van Phytophthora ook nog
de nodige zorgen met zich mee.
Het zal duidelijk zijn dat door deze toch wel buitengewone omstandigheden de
beoordelingen lang niet altijd even effectief konden worden uitgevoerd en in
enkele gevallen geheel achterwege moesten blijven. Bij het afvoeren van
zaailingen moest dan ook soms de nodige soepelheid worden betracht.
kruisingen
Als kruisingsouders zijn er naast bestaande rassen vrij veel eigen zaailingen
gebruikt. In totaal zijn er voor het uitvoeren van het kruisingsschema 18 ouders
uitgeplant. Het percentage geslaagde kruisingen was bij deze normale rassen
zeer goed. Daarnaast zijn er van de rassen Sirtema, Oberarnbacher Frühe en
Ulster Premier 22 inteeltlijnen opgeplant om proefkruisingen te maken. Het aantal geslaagde kruisingen was bij deze inteeltlijnen laag. Bij geslaagde kruisingen was bovendien nog het aantal goede zaden per bes soms zeer klein.
Ook van kruisingen gemaakt met een inteeltlijn en een zaailing of bestaand
ras viel de zaadzetting meestal tegen.

klonen
In totaal zijn dit jaar 12000 zaden afkomstig van 30 kruisingen die een mogelijke
resistentie tegen wratziekte bezitten uigezaaid. Van deze 30 hebben er 29 tevens
mogelijke resistentie tegen aardappelmoeheid. Eveneens bezit een aantal hiervan nog resistentiemogelijkheden tegen Phytophthora. Van de 10000 opgekweekte zaailingen zijn er na een eerste selectie 7000 aangehouden om het
komende seizoen te worden opgeplant voor verdere beoordeling.
eerstejaars
Voor verder onderzoek zijn er, na een vrij strenge beoordeling op loof en
vooral knolvorm, 350 nummers aangehouden. Van de 300 klonen, afkomstig
van proefkruisingen met inteeltlijnen, werden er slechts 2 aangehouden. Een
herstel van de slechte loofontwikkeling, dat vorig jaar bij de klonen werd geconstateerd, trad niet op. Bovendien kwamen er veel zaailingen voor met een
groot aantal knollen per plant en/of met half gekleurde knollen. De proef48

kruisingen met inteeltlijnen hebben dan ook niet aan de verwachtingen beant-
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alb. 11. links: derde inteelt van Sirtema; sterke teruggang in groeikracht.

rechts:

planten van een normale

kruising.

w o o r d . Dat door inteelt de groeikracht sterk terug kan lopen, blijkt duidelijk
uit afbeelding 11.
tweedejaars

Van de ± 500 opgeplante zaailingen zijn er v o o r verder onderzoek 100 aangehouden, die mogelijke resistentie tegen wratziekte bezitten. Veel nummers
hiervan

hebben tevens

resistentiemogelijkheid

tegen

aardappelmoeheid

en

sommige bovendien nog tegen Phytophthora. V o o r onderzoek op resistentie tegen beide eerstgenoemde ziekten zijn alle aangehouden nummers opgezonden
naar de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen.
derdejaars

Van de 106 zaailingen die in 1964 naar de Plantenziektenkundige Dienst te
Wageningen waren gezonden v o o r onderzoek op resistentie tegen wratziekte
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en aardappelmoeheid, bleken er 33 resistent tegen beide ziekten, 41 alleen
tegen wratziekte en 20 alleen tegen aardappelmoeheid. Deze laatste zullen
echter moeten worden afgevoerd. Opname van een ras dat niet resistent is
tegen wratziekte is namelijk niet mogelijk. Na beoordeling op diverse hoedanigheden aan loof en knollen zijn er 35 zaailingen aangehouden voor verdere
beproeving. Van de 83 zaailingen die in 1964 niet op bovengenoemde ziekten
konden worden onderzocht zijn er na de gebruikelijke beoordelingen 37 aangehouden. Deze zijn in het verslagjaar opgezonden naar de PD voor toetsing
op resistentie tegen de reeds genoemde ziekten.
ouderejaars
In het verslagjaar werden 60 ouderejaars zaailingen beproefd. De waarnemingen
werden sterk bemoeilijkt door de in de inleiding reeds genoemde oorzaken.
Bijna alle zaailingen zullen in 1966 dan ook opnieuw moeten worden beproefd.
Verder werden er 35 zaailingen vermeerderd die als kruisingsouders worden
gebruikt of als zodanig dienst hebben gedaan. Van de indertijd gemaakte inteelten zijn nog 59 lijnen afkomstig van Sirtema, 40 van Oberambacher Frühe,
1 van Ulster Premier en 2 van Vera in stand gehouden.
voorbeproeving
Op het door de Commissie ter bevordering van het kweken en het onderzoek
van nieuwe aardappelrassen (COA) aangelegde proefveld te Lutjebroek (voorbeproeving I) zijn 12 zaailingen opgenomen. Van één nummer was de totale
indruk zeer goed en van vier andere goed. In een proefveld van het COA
te St. Paneras (voorbeproeving II) waren 8 nummers geplaatst waarvan 6 voor
de eerste keer. Drie hiervan zijn inmiddels afgevoerd. Op een voorbeproeving I van het COA voor export- en consumptierassen te Hummelo werd
één nummer geplaatst. Door de weersomstandigheden is dit proefveld echter
mislukt, zodat opnieuw opname zal plaats vinden.
Het onderzoek op Y-virus bij het IVRO te Wageningen heeft normaal doorgang gevonden.
Op het vermeerderingsproefveld te Zeerijp, waar onderzoek wordt gedaan op
cultuurwaarde en veldresistentie tegen wratziekte, waren 6 reeds eerder geplaatste en 4 nieuwe nummers opgenomen. Afgevoerd zijn inmiddels 3 nummers. Van de overige zaailingen is, voor zover er gezond pootgoed aanwezig
was, door het bedrijf te Zeerijp materiaal gezonden naar het vermeerderings-
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bedrijf ten behoeve van de observatieproefvelden te Zijldijk.

In de observatieproefvelden van het C O A waren van het Proefstation de zaai-
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lingen nr. 56103 en nr. 58125 opgenomen. Door de Verenigde Kweekbedrijven te
Emmeloord zijn op hun proefvelden 23 zaailingen van het Proefstation beproefd.
Hiervan zullen v o o r het komende

seizoen

17 nummers

opnieuw

worden

opgenomen.
V o o r beproeving in het buitenland zijn 12 nummers opgezonden. Hiervan zijn er
7 teruggevraagd v o o r verder onderzoek. V o o r het komende teeltjaar zijn 5
nieuwe zaailingen toegevoegd, zodat het totaal aantal te beproeven nummers
in het buitenland opnieuw uit 12 zaailingen zal bestaan. Deze landen zijn België,
Frankrijk, Italië, Joegoslavië, Oostenrijk en Zwitserland. De zaailing nr. 58125
is aangemeld v o o r de Belgische, Duitse en Franse rassenlijst en zaailing nr.
57106 v o o r de Duitse rassenlijst.
J. Betzema en J. C. Commandeur

O p de proeftuin te Horst bevindt zich een veld met 119 kruisingen en wel van
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17 vrouwelijke en 7 mannelijke planten. In 1965 zijn van deze kruisingen da-

tabel 5. produktie van het veredelingsproefveld

te horst.

Kg opbrengst per ha
Nummer
vr. plant

slechtste

beste

combinatie

combinatie

Gem. 7 kruisingen
in kg per ha

1

4090

5959

5139

2

2915

5295

4027

5

3506

5905

4541

9
10

3809

5929

4865

4024

6590

5574
5642

11

3538

6923

12

3636

6424

4999

18

4648

6022

5349

20

3113
4549

5893

4107

6626

5366

25

3432

5595

4579

26

3033

7585

5035

27

3599

5893

4627

28

4568

5458

33

4066

6528
6834

34

3236

6200

4535

35

3341

5314

4455

22

5698
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gelijks de opbrengsten bepaald. In tabel 5 wordt per vrouwelijke plant de
produktie vermeld van de slechtste en van de beste combinatie, alsmede het
gemiddelde van de 7 kruisingen.
De vrouwelijke planten nrs. 10, 11, 12, 18, 22, 26, 28, 33 en 34 geven met
enkele mannelijke planten combinaties met meer dan 6000 kg per ha. De verschillen in*gemiddelde opbrengst zijn zeer groot en lopen uiteen van 4027 tot
5698 kg. Uit de tabel blijkt dat de mannelijke plant een belangrijke invloed uitoefent op de produktie van de nakomelingen. Zo geeft de combinatie vr. 26
met mann. 24 een opbrengst van 3033 kg per ha, terwijl dezelfde vrouwelijke
plant met mannelijke plant 3 als vader een opbrengst levert van 7585 kg per
ha. Het is ook mogelijk de produktiegegevens per mannelijke plant te beschouwen. Zie hiervoor tabel 6.

Kg opbrengst per ha
Nummer
mann, plant

Gem. 17 kruisingen
slechtste

beste

combinatie

combinatie

in kg per ha

3

3833

7585

5660

8

3897

6076

4773

13

3541

6528

5260

24

2915

4796

3829

29

3790

6834

5077

31

3291

6312

4708

37

4098

6626

5280

tabel 6. rangschikking der produktie per mannelijke plant.

De mannelijke plant nr. 24 geeft over het algemeen slechte nakomelingen, de
nrs. 3, 13 en 37 daarentegen zijn zeer geschikt als vaderplant. De reactie
van de 17 vrouwelijke met de 7 mannelijke planten is zeer verschillend, wat
blijkt uit -het grote verschil in opbrengst tussen de slechtste en beste kruising.
Men moet dus de juiste combinatie weten te vinden. Van deze beste kruisingscombinaties moet in de toekomst voldoende zaad kunnen worden geleverd.
Daartoe is het nodig het aantal ouderplanten door scheuren uit te breiden.
Momenteel zijn er van de vrouwelijke planten nrs. 10, 11, 12, 18, 22, 26, 28 en
33 in totaal 130 klonen. Van de mannelijke planten nrs. 3, 13 en 37 zijn er 90
klonen. Deze klonen kunnen als uitgangsmateriaal dienen voor de toekomstige
zaadproduktie.
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Van de kruisingen is ook de vroegheid bekend. Tabel 7 geeft het verschil
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Grammen per p ant tot en met:
Kruising
vr. 10 met m.

19 mei

2 juni

16juni

24 juni

3

136

254

3

76

242

348
338

410

11
11

37

233

347

22

37

106
149

271

362

430
412

26

3

104

265

380

472

28

3

125

259

354

33

29
37

152

274

361

405
424

128

245

339

401

33

425

tabel 7. vroegheid, uitgedrukt in opbrengst per oogstperiode.

in vroegheid weer voor de kruisingen die per plant meer dan 400 gram hebben
opgebracht.
Het verschil tussen de kruising met de laagste en die met de hoogste opbrengst is tot en met 19 mei 76 gram per plant, wat neerkomt op ongeveer
1200 kg per ha.
het kweken van een mannelijk ras

Het aantal MM planten (mannelijk overervende planten) is uitgebreid tot 60.
Dit zijn nakomelingen van andromonoecische planten. Uit proefkruisingen is
gebleken dat deze alleen mannelijke nakomelingen geven. De proefkruisingen
zijn tevens gebruikt om na te gaan in welke mate deze MM planten de andromonoecie op hun nakomelingen over zullen dragen. Globaal kan worden gezegd dat van de 60 MM planten 19 de andromonoecie weinig of niet zullen
overerven, 16 zullen dit matig doen en 25 sterk tot zeer sterk. De eerste 2
groepen (totaal 35 planten) zullen voor het verdere veredelingswerk worden
gebruikt.
In 1963 waren kruisingen gemaakt tussen 8 MM planten en een vrouwelijke
plant. Uit de proefkruisingen was gebleken dat van deze 8 planten 4 de andromonoecie niet of zeer weinig overerven, de andere 4 daarentegen sterk tot zeer
sterk. In 1965 zijn deze 8 lijnen ter vergelijking uitgeplant met materiaal uit
Frankrijk en Duitsland, alsmede met de kruising van Mary Washington x selectie Beeren. De stand van de mannelijke lijnen was in vergelijking met het
overige materiaal goed tot zeer goed. In de zomermaanden is de andromonoecie
van de 8 lijnen beoordeeld. De hieruit verkregen gegevens bevestigen de resultaten die bij de proefkruisingen waren verkregen.
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het kweken van inteeltlijnen
Het inteeltprogramma met materiaal uit diverse landen en uit enkele teeltcentra in Nederland is in 1965 weer gevorderd. Momenteel zijn er 23 lijnen
voor de derde maal, 26 lijnen voor de vierde maal en één lijn voor de vijfde
maal ingeteeld. Het programma zal worden voortgezet.
Ir. A. A. Franken en C. T. G. Backus
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In overleg met het Proefstation voor de Fruitteelt in de Vollegrond te Wilhelminadorp werden in het begin van augustus 1964 te Alkmaar 10 rassen uitgeplant voor eenjarige teelt. De proef lag in tweevoud.
In de vroege groep gaf Cambridge Vigour met 156 kg per are de hoogste produktie. Deutsch Evern (50 kg) en Regina (73 kg) bleven hierbij ver achter.
Het vrij vroege ras Gorella stelde met 101 kg per are eveneens teleur.
Van de middenvroege stond het nieuwe ras Senga Gigana met 160 kg per are
bovenaan in produktie. Dit ras heeft zeer grote vruchten die uitwendig rood
en inwendig oranjerood zijn. De vruchtvorm is nogal onregelmatig kegelvormig,
de smaak is matig. In deze proef werd Senga Gigana sterker door vruchtrot
aangetast dan de andere rassen. Redgauntlet stond in de middenvroege groep
met een produktie van 140 kg per are op de tweede plaats en werd gevolgd
door Vola en Senga Sengana, die resp. 133 en 130 kg per are opbrachten.
Het late ras Talisman had een opbrengst van 145 kg per are en de nieuwe
en vrij late Elista kwam met 139 kg per are uit de bus. Elista heeft grote
vruchten die in- en uitwendig rood zijn. De vrucht maakt een heldere indruk
en is rond kegelvormig. De smaak is matig tot goed.
Behalve de reeds genoemde aantasting door vruchtrot in Senga Gigana kwam

57

AARDBEI

deze ziekte vrij hevig voor in Vola, Talisman en Cambridge Vigour. In de
overige rassen was de aantasting gering. In dit verslag werd van 2 nieuwe
rassen een algemene indruk over de vruchten gegeven, voor een beschrijving
van de overige rassen kunnen wij verwijzen naar de rassenlijst voor groentegewassen van het IVT.
J. P. Koomen en J. Vlug

ANDIJVIE

Het onderzoek bij andijvie beperkte zich dit jaar tot een rassenproef die op 6
juli en 3 augustus ter plaatse werd gezaaid. Voor de oogst van goed uitgegroeide kroppen werd een plantafstand aangehouden van 35x 35 cm. Daarnaast
werd een onderzoek ingesteld naar de gebruikswaarde voor de teelt van bladandijvie, waarbij ongeveer 5 kg zaad per ha op een rijenafstand van 22 cm werd
gezaaid. Bij het onderzoek waren zowel gladbladige als gekruldbladige rassen
betrokken. De oogst van de eerste zaai kropandijvie vond plaats op 18 oktober.
De tweede zaai is half november bevroren.
De bladandijvie van de eerste zaai werd geoogst op 8 september, die van de
tweede zaai op 18 oktober. Dit komt overeen met een groeiduur van respectievelijk 9 en 11 weken. In tabel 8 zijn de belangrijkste resultaten samengevat.

tabel 8. resultaten rassenproef andijvie.
Kropandijvie
Ras

Herkomst

Bladandijv e

kropgew.

%

opbr. in

in gram

afval

kg/are

smet

Gladbladig
Nummer Vijf

R. Zwaan

817

27

414

2

Batavia Améliorée

Clause

782

337

2

Géante Maraichère

Clause

700

26
22

488

Breedblad Volhart

Clause
A. R. Zwaan

577

19
23

474

5
4

478

2

Rosabella

549

Krulandijvie
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President

A. R. Zwaan

817

32

506

6

Pancalière

A. R. Zwaan

750

24

460

2

Frisée de meaux

Clause

578

39

460

7

Salad King

Hurst

662

19

529

3

Frisée de ruffle

Clause

539

37

432

8

Grosse pommant seule

Clause

519

39

524

3

Bij de kropandijvie is dit het gemiddeld bruto kropgewicht en het percentage
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afval. Bij de bladandijvie wordt de opbrengst in kg per are weergegeven met
daarnaast een cijfer voor de hoeveelheid smet (rot).
Van de gladbladige rassen behaalden Nummer Vijf en Batavia Améliorée als
kropandijvie geteeld een goed resultaat. Als bladandijvie gaven deze rassen
een lage opbrengst, wat gedeeltelijk werd veroorzaakt door een iets holle
stand. Mede hierdoor was ook het smetten bij deze rassen gering. Rosabella
gaf een laag kropgewicht, als bladandijvie voldeed dit ras zeer goed.
De krulandijvierassen kunnen misschien van betekenis zijn voor de teelt van
bladandijvie. Wat de opbrengst en de geringe gevoeligheid voor smet betreft
kwamen Salad King, Grosse pommant seule en Pancalière gunstig naar voren.
Tj. Buishand en J. de Kraker

forceerproef
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In samenwerking met het Rtc te Roermond is in 1965 een oppervlakte van 20
are als verwarmingsproef in de praktijk aangelegd, waarbij op 16 maart met het
verwarmen is begonnen. De temperatuur in de aanvoerleiding was 44° C, die
in de retourleiding 40° C. Een gedeelte van de geforceerde aspergebedden was
tot aan het begin van de oogst afgedekt met doorzichtig plasticfolie. De grondtemperaturen, gemeten op verschillende tijdstippen op planthoogte, varieerden in
de verwarmde rijen zonder plastic van 16 tot 27° C en bij de controle van 6
tot 16° C. In het verwarmde object met plastic waren ze gemiddeld lVa ° C hoger.
De temperaturen in de bovengrond varieerden 's morgens van 3 tot 12° C, bij
middagwaarnemingen waren de verschillen tussen de objecten veel groter. De
verwarmde rijen zonder plastic liepen nu uiteen van 4 tot 29° C en in de controle
van 2V2 tot 24V2° C. In het verwarmde object met plasticbedekking varieerde
de temperatuur van 11 tot 36° C.
De oogst begon op 31 maart en duurde tot 10 mei. De produktie van het geforceerde object bedroeg per 20 are 1174 kg met een geldelijke opbrengst van
f 7200,—. Van het controle-object werd 1188 kg geoogst, wat f 3300,— opbracht.
Aan de hand van de gegevens uit deze proef kan een globale kostenberekening
worden gemaakt. Verwarming van V2 ha vraagt een investering van ± f 10000,—.
De jaarkosten hiervan aan afschrijving, rente, brandstof, elektriciteit en extra
arbeid bedragen ƒ 4600,— per V2 ha. Wanneer hier de normale kosten van
aspergeteelt bij worden geteld is het vrij eenvoudig de kostprijs van geforceerde
asperge bij verschillende kg-opbrengsten te berekenen. Deze kostprijs be-
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draagt bij een opbrengst van 1500 kg per 'A> ha f 4,66 per kg. Bij 1750 kg
is dit f 4,11; bij 2000 kg f 3,70; bij 2250 kg f 3,37; bij 2500 kg ƒ 3,11 en bij
3000 kg f 2,77.
lengte steekseizcen
Van 1958 tot en met 1963 is in enkelvoud nagegaan in hoeverre de opbrengst
afhankelijk is van het tijdstip waarop jaarlijks met oogsten wordt gestopt. Steeds
werd Vs gedeelte geoogst tot 17 juni, Vs tot 24 juni en Vs tot 1 juli. De resultaten waren dermate gunstig dat in 1965 te Baexem en te Helden een proef
in viervoud werd aangelegd. De resultaten hiervan zijn vermeld in tabel 9.

tabel 9. produktie vanasperge.
Opbrengst in kg per ha
Lengte steekseizoen
Geoogst t/m 17 juni

Baexem

Helden

4024

3720

24 juni

4530

4320

1 juli

5632

4920

Uit de tabel blijkt dat in 1965 de langste oogstperiode een aanzienlijk hogere
produktie heeft gegeven. Vooral het perceel te Baexem heeft de laatste week
nog veel opgebracht.
plantafstanden
In samenwerking met het Rlc. te Horst werd in 1964 op de proefboerderij aldaar
een proef aangelegd waarin bij een rijenafstand van 160 cm de afstanden in
de rij van 20, 30, 40 en 50 cm zullen worden vergeleken. Deze proef bestaat
uit 4 herhalingen en zal in 1966 voor de eerste maal worden geoogst.
plantgewichten
Ook dit onderzoek is in 1964 begonnen en vindt plaats in samenwerking met
het Rlc. te Horst. Vóór het uitplanten werden de planten in 4 gewichtsklassen
gesorteerd. In 1964 waren er grote verschillen in ontwikkeling, in 1965 kon
door omstandigheden het loofgewicht niet worden bepaald.
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grondbedekking

AUGURK

Deze proef, gencmen te Alkmaar, was een herhaling van die in 1964 en diende
om na te gaan in hoeverre grondbedekking met doorzichtig en zwart plasticfolie
van invloed is op de produktie van augurken. Tevens was een vergelijking opgenomen tussen teelt op het vlakke veld en teelt op bedden. De breedte van
de plastic banen was 110 cm. Door koud weer en harde wind kort na het uitplanten mislukte de eerste aanleg, waarna op 8 juni nogmaals werd geplant.
Deze late plantdatum en de voor augurken zeer ongunstige zomer waren er
oorzaak van dat gewasontwikkeling en opbrengst veel te wensen overlieten.
De oogst begon pas op 19 augustus en eindigde op 8 oktober.
De opbrengstverschillen in kg tussen de objecten waren aanzienlijk kleiner
dan in 1964, doch vertoonden dezelfde lijn. Ook nu weer gaven de augurken
op het vlakke veld een hogere produktie dan die welke op bedden waren geteeld, namelijk respectievelijk gemiddeld 136 en 127 kg per are. Bedekking

afb. 12. doorzichtig plasticfolie als grondbedekking bij augurken.
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afb. 13. grondtemperatuur en opbrengst van augurken bij bodembedekking met
plasticfolie.
met doorzichtig plastic op het vlakke veld gaf een opbrengst van 167 kg per
are tegen 126 kg bij zwart plastic en 116 kg bij onbedekte grond.
Met een thermorecorder werden de grondtemperaturen geregistreerd. Om een
indruk te geven van de temperatuursverhouding op een bepaald moment, geeft
afbeelding 13 een overzicht van de gemeten temperaturen bij 10 heldere dagen
om 8 uur 's morgens. Een grafiek met de middagtemperaturen van dezelfde
dagen zou laten zien dat de lijn van het zwarte plastic gemiddeld niet boven die
van onbedekte grond uitkomt, maar dat het verschil tussen doorzichtig plastic
enerzijds en zwart en onbedekt anderzijds groter is dan bij de ochtendwaarnemingen. Bij een enkelvoudige proef in een praktijkperceel te Avenhorn waar
onbedekte grond en doorzichtig plastic met elkaar werden vergeleken, was het
opbrengstverschil ten gunste van grondbedekking aanzienlijk groter dan te
Alkmaar.
Mede omdat in 1965 onder doorzichtig plastic een sterke onkruidvegetatie tot
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ontwikkeling kwam, zal het onderzoek worden voortgezet.

teelt langs gaas
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Op verzoek van enkele Rijkstuinbouwconsulentschappen werd een proefschema
gemaakt om de normale teelt van augurken te vergelijken met de teelt langs
gaas. Bij deze laatste methode werd een rijenafstand aangehouden van 1.50
meter tegen 2.C0 meter bij de normale teelt. Eén proef werd ondergebracht op
de proeftuin te Beemster, de andere bij een tuinder te Maasbracht (Rtc Roermond). De slechte zomer leidde ertoe dat van de proef te Beemster niet de
nodige gegevens konden worden verzameld. Die te Maasbracht heeft evenzeer
van het weer geleden, doch hier werden desondanks op uitstekende wijze waarnemingen uitgevoerd. Zo bleek o.a. dat bij de augurken langs gaas veel meer
bloemen per plant voorkwamen dan bij de normale teeltmethode. De opbrengst
van het gaasobject was 170 kg per are, die van de normale teeltwijze 74 kg
per are.
Uiteraard zijn ook de kosten van het gaasobject hoger, o.a. dcor aanschaffen,
plaatsen en later weer verwijderen van palen en gaas. Bovendien moeten in het

afb. 14.het plukken van langs gaas geteeldeaugurken.
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begin de planten langs het gaas worden geleid. Verder neemt ook het aantal
plukuren toe naarmate de produktie hoger is. Per 100 kg augurken zullen de
plukkcsten bij de gaasteelt echter vermoedelijk lager zijn dan bij de normale
teelt. Bij de proef te Maasbracht werden alle kosten en berrddigde uren genoteerd. Het lijkt ons echter minder gewenst deze gegevens van één jaar
reeds te publiceren.
J. P. Koomen en J. Vlug

BLEEKSELDERIJ

Het landelijk rassenonderzoek met bleekselderij bestond in 1965 uit 6 proeven,
waarvan 4 in Nederland en 2 in België. Alle proeven waren in drievoud aangelegd met 7 rassen. Van 5 proefvelden konden volledige gegevens worden
verzameld. Op 4 hiervan gaf de selectie Goudgele lange extra van de Belgische Boerenbond de hoogste opbrengst met gemiddeld over alle proeven een
gewicht van 1092 gram per struik. Op de tweede plaats kwam Mechelse Goudgele No. W 395, eveneens van de Belgische Boerenbond, met 1058 gram. Deze
beide rassen, maar vooral het eerstgenoemde, blijven op het veld iets te groen.
De overige rassen waren tijdens het oogsten mooi goudgeel. Hiervan gaf Verbeterde LPD van Duivestein met een gemiddeld gewicht van 1036gram de zwaarste
struiken, onmiddellijk gevolgd door de selectie van Supergran met 1032 en die
van Hollandia met 1030 gram. De selectie van Nunhem en die van Gebr. Sluis
wogen gemiddeld respectievelijk 995 en 974 gram. Alle deelnemende selecties
waren dus qua produktie ruim voldoende, de verschillen in sorteringsverhouding waren dit jaar niet groot.
Goudgele lange extra van de Belgische Boerenbond bleekt in het Nederlandse
klimaat iets te langzaam en zou dus een langere groeiperiode nodig hebben, wat
weer tot gevolg heeft dat er veel extra zware struiken in voorkomen wat voor
afzet in Nederland eerder nadelen dan voordelen biedt. Van de overige selecties
leverden Verbeterde LPD en Mechelse goudgele No. W 395 de mooiste struiken wat betreft lengte en sluiting.

oogstspreiding

Nadat in 1963 en 1964 was aangetoond dat bleekselderij teelttechnisch op een
aantal bedrijven interessant kan zijn en dit gewas slechts weinig arbeidsintensief
is, werd in 1965 meer aandacht besteed aan het punt hoe dit produkt in de
belangstelling van de consument te brengen. Een van de middelen hiertoe is te
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alb. 15. verpakt in doorzichtig plastic is bleekselderij eenaantrekkelijk produkt.
struiken, die in Nederland overwegend in oktober plaatsvindt moet worden
vervroegd.
In een oriënterende proef met een vrij groot aantal objecten is gebleken, dat
door het toepassen van speciale opkweekmethoden reeds half augustus volledig uitgerijpte bleekselderij van de vollegrond kan worden geoogst, zonder
dat men beducht hoeft te zijn voor doorschieten. Zo werden op 17 augustus
de eerste struiken geoogst in een object dat op 18 maart onder verwarmd
glas in kistjes was gezaaid en op 6 mei buiten uitgeplant. Deze struiken wogen gemiddeld ruim 1400 gram per stuk. Twee dagen later werd van dit object
opnieuw geoogst, waarbij het gewicht reeds bijna 1500 gram bedroeg. Eind
augustus en begin september werd bleekselderij geoogst die op 18 maart
warm was gezaaid en op 13 mei buiten uitgeplant. Ook deze struiken hadden
een gewicht van ongeveer 1500 gram. Door de variatie in zaai- en planttijd
kon tot eind oktober elke week worden geoogst.
In samenwerking met het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen werd ook
aan de presentatie van het produkt veel aandacht besteed. De aanvoer in door-
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zichtige plasticverpakking (zie afbeelding 15) bracht aan de veiling te Alkmaar hoge prijzen op, variërend van 25 tot 56 cent per struik. Onverpakte
struiken brachten op dezelfde dagen 11 tot 30 cent op. Er werden kleine
partijen gelijk aangevoerd. In oktober bleek dat enkele grootwinkelbedrijven
een verheugende belangstelling voor in plastic verpakte bleekselderij aan
de dag legden.
Al met al is dit project zeker de moeite waard er ook in 1966 de nodige aandacht aan te schenken.
J. P. Koomen en J. Vlug
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rassen weeuwen- en vrijstersteelt
Het rassenonderzoek voor de weeuwenteelt en de steeds meer naar voren
komende zaai in januari is dit jaar wederom in samenwerking met het IVT
uitgevoerd. Van de 18 selecties, welke in 1964 waren beproefd werden er dit
jaar 13 in de landelijke proeven opgenomen, waaraan nog 1 Mechelse selectie
is toegevoegd. Bij het IVT en het Proefstation zijn alle 19 selecties beproefd.
Daar hiermee de eerste phase van het onderzoek is beëindigd, kon een
standaardsortiment worden vastgesteld. Aan de hand van de gegevens van
de proeven over beide jaren zijn door het IVT 4 zeer vroege en 6 middenvroege selecties aangewezen die in aanmerking komen voor opname in het
standaardsortiment. De kwaliteit van de zeer vroege selecties is minder dan
van de iets latere. Ze komen alleen in aanmerking voor weeuwenteelt omdat
hun grote vroegheid dan een kwalitatief slechte kool compenseert. Bij de januarizaai is het verschil in vroegheid tussen de vroege en middenvroege selecties veel kleiner. Dan is een minder vroege en meer bladvormende selectie
die een goede kwaliteit kool levert voordeliger.
De komende jaren zullen alle in aanmerking komende selectiebedrijven in de
gelegenheid worden gesteld met hun selecties aan verdere beproeving deel te
nemen. Aan de hand van het standaardsortiment zullen deze selecties op hun
praktijkwaarde worden getest. Uiteraard zal ook het standaardsortiment gewijzigd kunnen worden. Het is verder de bedoeling de verkregen resultaten uiteindelijk in de rassenlijst voor groentegewassen cp te nemen, om zodoende
een meer verantwoorde vermelding van bloemkoolrassen voor de weeuwen- en
vrijstersteelt mogelijk te maken.
rassen zomerteelt
Mei medewerking van het IVT is het afgelopen jaar een rassenprcef met zo-
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Grootebroek is de proef aangelegd met 10 Nederlandse en 12 buitenlandse selecties. De planten werden opgekweekt te Alkmaar en op 20 mei ( ± 5 weken
na de zaai) uitgeplant. Aanvankelijk zag het er naar uit dat de proef als gevolg
van droogte zou mislukken, maar dankzij kunstmest en regen cp het kritieke
moment is dit meegevallen. Mede door het daarop volgende koele weer kwaman
er betrekkelijk weinig boorders voor en zijn rassen die gewoonlijk in warmere
zomers minder geschikt zijn nu zeer goed naar voren gekomen. Tijdens de oogst
zijn naast de normale oogstgegevens ook vastheid en diepte van de kool in een
cijfer uitgedrukt. Tevens is een cijfer gegeven voor de totale indruk van de
parïij. Voor alle waarnemingen is de schaal 1-5 gebruikt, waarbij 1 zeer slecht
en 5 zeer goed is.
Bij de keuze van de Nederlandse rassen werd uitgegaan van een aantal typen
die gezien moeten worden als vergelijkingsmateriaal ten opzichte van de buitenlandse rassen. De gegevens van de buitenlandse rassen die een behoorlijke
indruk hebben gegeven zijn naast enkele Nederlandse in tabel 10 opgenomen.
Nr. 26030 is een Alpha selectie van R. Zwaan die in 1964 in een rassenproef
herfstbloemkool reeds verrassend goed naar voren kwam. Ook nu was het een
van de beste selecties. Het gewas is vrij licht, vlak liggend en groen van kleur.
De kool heeft een prima kleur, diepte en vastheid vooral wanneer op 8 per
bak wordt geoogst.
Thoday Trend is een Alpha-selectie afkomstig uit Engeland waarin kwaliteit
en vroegheid in gunstige zin zijn verenigd. Hoewel het gewas er aanleiding
toe gaf kwamen in deze selectie geen boorders voor.
Natuurclimax van J. P. Rood heeft dit jaar goed voldaan. In tegenstelling tot
tabel 10.waarnemingenzomerteelt bloemkool.

Ras/selectie

Totale
indruk

Vastheid

Diepte

%

Al

50% oogstdatum

Nr. 26030
Thoday Trend

3,8
3,0

3,3

33

3,5

4,0

34

17 juli

Natuur Climax

3,5

3,5

4,0

33

18 juli

Dr. Jensma
Romeo

3,1

3,0

3,0

45

23 juli

3,1

3,3

3,3

36

20 juli

Erfurter Long Blad

3,0

2,5

26

19 juli

Mechelse type C
Lecerf A

3,1
3,0

2,8

3,8

39

23 juli

3,0

3,0

3,0

3,0

3,5

3,8

35
31

31 juli

Sesam no. 6
J.D. 714

2,8

3,0

3,5

42

22 juli

3,8

24 juli

1 aug.
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1964 kwamen in deze Alpha-selectie geen dubbele kolen voor en ook was er
geen sprake van schift. Een percentage boorders van 9% geeft aan dat deze
selectie boordergevoelig is.
Dr. Jensma van Gebr. Broersen heeft, hoewel meer geschikt voor de late zomerteelt, ook in deze proef prima voldaan. Deze selectie, die neigt naar het
Mechelse type, is in de zomer nogal gevoelig voor schift.
Romeo, een Mechelse selectie van J. P. Rood, is een paar dagen later dan
Natuurclimax. Wat betreft de kool laat deze selectie weinig te wensen over. Het
gewas is echter lang niet volmaakt. Doordat de bladeren nogal lang gesteeld
zijn, is het gewas onder te open waardoor de kool aan de zijkant nogal eens
te voorschijn komt. Men spreekt dan van een open broek. Wanneer de kool
minder goed wordt gedekt is de kans op een slechte kwaliteit groot.
Erfurter Long Blad. Deze buitenlandse selectie heeft vrij goed voldaan. Naast
een redelijke vroegheid was de kool prima wit en voldoende vast. De diepte
van de kool valt echter tegen. Verder is deze selectie nogal gevoelig voor
boren gezien de 8% boorders die er in voorkwamen. Ook het % A kool is
aan de lage kant.
Mechelse type C is een tuindersselectie uit België die veel overeenkomst vertoont met de selectie Dr. Jensma, hoewel de kool iets dieper is en minder vast.
Overigens is het geen onaardige selectie, die momenteel in de handel wordt
gebracht door de Belgische Boerenbond onder de naam Estiva.
Lecerf A van R. Zwaan is een selectie die in deze proef wat kwaliteit, diepte en
vastheid aangaat kon wedijveren met de beste Alpha en Mechelse selecties.
Alleen kleur en vroegheid laten iets te wensen over.
Sesam no. 6. Hoewel deze selectie van Gebr. Broersen meer wordt aanbevolen
voor de vroege herfstteelt, was het in deze proef beslist geen mislukking. De
kool was zeer goed van vastheid en diepte. Een nadeel is dat de kool niet
geheel wit is en er in de zomer nogal eens roodverkleuring optreedt. Verder
is voor de zomerteelt de groeiperiode vrij lang.
J.D. 714 is afkomstig, uit Frankrijk en vertoont veel overeenkomst met Sesam
no. 6, doch is aanmerkelijk vroeger en vormt een minder zwaar gewas. De
kool is van goede kwaliteit met een matige kleur en een vrij dun bloemdek.
rassen herfstteelt
De rassenproef herfstbloemkool zoals die in 1964 was genomen is dit jaar in
samenwerking met het IVT herhaald. Enkele selecties die in 1964 absoluut ongeschikt bleken, zijn vervangen door andere. Aldus konden op 13 juli te Groote-
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broek 8 Nederlandse, 8 Engelse en 6 Australische selecties worden uitgeplant.

Tevens is er nog een selectie van het zg. Erfurter type agn de proef toe-
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gevoegd. De natte periode in augustus, die de tuinbouw in het algemeen
heeft getroffen, heeft ook zijn invloed op deze proef gehad. Een groot gedeelte
waaronder vooral de zwakkere Alpha-groep is totaal mislukt.
Van de Nederlandse selecties kwam alleen het standaardras Flora Bianca redelijk goed uit de bus. Verder was er nog een selectie genaamd Walcheren die
opviel door een bijzonder mooi uniform groen gewas. De kool was echter wat
betreft vastheid, doorwas, schift enz. ver beneden de maat en kon niet eens
als stek worden geveild.
De Engelse selecties hebben het er weinig beter afgebracht. Evenals bij de
Nederlandse was het Flora Bianca type superieur. Asmer Hylite, een Flora
Bianca selectie die vorig jaar al opviel, deed ook nu weinig onder voor de
Flora Bianca van Rijk Zwaan. Hetzelfde geldt voor September Prize. Voor een
Flora Bianca was de uniformiteit van deze laatste selectie zelfs zeer goed.
Verder waren er uit het Engelse sortiment 2 selecties van het zg. Reuzentype,
namelijk Autumn Queen en Veitch Autumn Queen. Beide waren kwalitatief
slecht en bovendien zeer laat. Van een selectie die tussen Flora Bianca en de
reuzentypen instond kan hetzelfde worden gezegd. De resultaten van de overige
3 Engelse selecties en die van de Erfurter selectie zijn door het optreden van
boorders onbetrouwbaar geworden.
De Australische 'rassen zijn door het mooie herfstweer in september nog enigszins tot hun recht gekomen. Daar ze reeds vorig jaar en verder dit jaar ook
nog in landelijk verband vrij intensief zijn beproefd lijkt het ons verantwoord
ze nader te beschrijven. In het algemeen zij opgemerkt dat deze Australische
rassen vrij gevoelig zijn voor meeldauw.
Austral. Een laag planttype met kort blad, dat vooral in de aanvang prima
zelfdekkend is. De kool is ~ 140 dagen na het zaaien oogstbaar en grauwcrème van kleur. Het bloemdek is zeer dun, waardoor de kool te licht van gewicht is en vrij snel los groeit. Ook staat de kool hoog in zijn kas. Hoewel
men dit ras niet behoeft te dekken is ze vanwege de slechte kwaliteit onbruikbaar.
Boomerang kenmerkt zich door tamelijk glad, steil opgaand en smal blad. De
kool is zeer fijn van korrel, tamelijk zacht en geel van kleur. Niet zelfdekkend
en ± 10 dagen vroeger dan Austral. Overigens voor de teelt in Nederland
onbruikbaar.
Sydney Market. Het blad van deze selectie is iets breder en grover dan van
Boomerang. Verder bestaat er veel overeenkomst. Ook dit ras biedt geen perspectief voor de teelt in Nederland.
Melbourne Market. Een bladtype dat ongeveer het midden houdt tussen Lecerf
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aib. 16.planttype van het australische ras South Pacific.
en Italiaanse reuzenbloemkool. Vrij goed zelfdekkend, maar de kool staat op
een hoge poot, is grauw-crème van kleur en te licht van gewicht. Groeit niet
zo snel los als Austral. De groeitijd is ± 145 dagen. Ook dit ras komt niet
in aanmerking cm de Flora Bianca te vervangen.
South Pacific. Het gewas vertoont wel enige overeenkomst met Melbourne
Market, hoewel het blad veel donkerder van kleur is. Eveneens sterk zelfdekkend. Afbeelding 16 toont het gewastype. De kool is iets grauw van kleur,
blijft vaster dan Austral en Melbourne Market, en staat zeer hoog in zijn kas.
Wanneer een Australisch ras in aanmerking komt om de Flora Bianca te vervangen, dan is het South Pacific. De lange groeitijd van ± 5 maanden blijft
echter een groot bezwaar.
Canberra. Zeer breed uitstaand, fors, blauwgroen gewas. Prima zelfdekkend.
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De kcol is grauw-crème van kleur, vrij plat en grofkorrelig. Blijft wel vrij vast.

Wegens het lange groeiseizoen ( ± 180 dagen) en de kwalitatief matige kool
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is ook Canberra geen aanwinst.
Al met al ziet het er naar uit dat nog geen van de beproefde Australische
rassen in staat is de Flora Bianca te vervangen. Hoewel het zelfdekkend zijn
van een aantal rassen een voordeel zou kunnen zijn, is dit niet voldoende om
een kwalitatief slechtere kool te compenseren. Daarnaast blijft de vrij lange
groeitijd voor de meeste bloemkooltelers een groot bezwaar.
opkweekmethoden weeuwenteelt
De manier van overwintering is van zeer groot belang voor een succesvolle
bloemkoolteelt. Bij overwintering onder platglas komt het nogal eens voor dat
de planten ernstig lijden door een strenge vorstperiode of meeldauwaantasting.
Hierdoor kan de teelt van vroege bloemkool gedeeltelijk of zelfs geheel mislukken. Daarom is in de herfst van 1964 met Vroege Verbeterde Mechelse van
R. Zwaan een proef opgezet waarbij overwintering onder platglas is vergeleken
met overwintering onder staand glas. Tevens is voor de opkweek met verschillende potsoorten gewerkt. De gebruikte potsoorten waren: plasticpot 10 cm,
plasticzak 10 cm, stenen pot 10 cm, perspot 8 cm, jiffypot 8 cm, jiffypot 6 cm
en plasticbak ( 4 9 x 2 8 x 7 cm) 18 planten per bak.
De op 13 oktober gezaaide plantjes zijn op 16 november verspeend en zowel
onder platglas als onder staand glas voor overwintering opgezet. Gedurende de
winter waren er al grote verschillen in ontwikkeling.
De planten onder staand glas groeiden gestadig door en gaven een gezonde
en stevige plant. Alleen die in jiffypotten werden zwaar door meeldauw aangetast. Door de dichte stand als gevolg van de kleine potmaat, had de bestrijding weinig effect.
Onder platglas bleven de planten veel kleiner en praktisch alle objecten werden door meeldauw aangetast. Ook de ontwikkeling van de planten was onder
platglas bij alle objecten gelijk.
Tijdens het uitplanten op 23 maart waren de verschillen nog steeds aanwezig
en bleven tot en met de oogst bestaan. Het verschil leek eerder groter dan
kleiner te worden. In de oogstresultaten kwam dit dan ook duidelijk tot uiting.
In de eerste plaats was het verschil in vroegheid, zoals afbeelding 17 aangeeft, niet te verwaarlozen. Gemiddeld over alle objecten was dit 7 dagen.
Ook in het percentage geoogste A I kolen was een groot verschil ten voordele van de onder staand glas opgekweekte objecten. Van de onder platglas
opgekweekte objecten was het gemiddeld percentage A l kolen 1 3 % , tegen
gemiddeld 31 % van de onder staand glas opgekweekte objecten.
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afb. 17. 5 0 % oogstdatum in aantal dagen na / juni bij

weeuwenbloemkool.

Tussen de potsoorten waren ook nog enige verschillen. Bij de onder staand
glas opgekweekte objecten kregen we de indruk dat het gebruik van jiffypotten
een overbodige luxe is. O p de eerste plaats komen de planten door de vrij
kleine potjes te dicht op elkaar te staan, wat enerzijds een meeldauwaantasting
stimuleert en anderzijds een te slappe plant geeft. Om het uitdrogen van de
potjes te voorkomen moet te vaak water worden gegeven, wat meeldauwaantasting nog meer in de hand werkt. Verder is de prijs van deze pot nogal hoog
in vergelijking tot de andere gebruikte potsoorten. V o o r t s kunnen w e ons niet
aan de indruk onttrekken dat de grootte van de pot belangrijker is dan de
potsoort. De 10 cm potten gaven over het geheel gezien de beste resultaten.
O o k de plasticbak, waarin de plant eveneens meer grond beschikbaar heeft
kwam in dit opzicht gunstig naar voren. De perspot gaf wel een zeer vroege
oogst, maar de kwaliteit viel niet mee. Dit is mede veroorzaakt doordat de
planten gedurende de opkweek te snel groeiden, omdat de grond waarop de
potten waren geplaatst nogal vochtopgevend was. De te zware en slappe plant
kreeg na het uitplanten een grote terugslag, waardoor het gewas tegen boren
aan was. Een laag plastic onder de potten zou misschien een oplossing zijn
geweest.
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slechte opkweek ook de potsoort de teelt niet kan doen slagen. De opkweekmethode is in dit opzicht belangrijker dan de potsoort.
grondbewerking en plantmethoden herfstteelt
Om na te gaan of grondbewerking en wijze van uitplanten invloed hebben op
groei en ontwikkeling van het gewas is te Grootebroek een nateeltproef met
Flora Bianca opgezet. De plantdatum was 21 juli. De proef bestond uit de
volgende methoden van grondbewerking: gefreesd bloemkoolveld, geploegd
aardappelveld, gefreesd aardappelveld en onbewerkt aardappelveld. De plantmethoden waren:
De zgn. Strekermethode, maar met de hand geplant met in het plantgat een
handje Guano (vogelmest);
Idem maar zonder Guano;
De originele Streker methode ni. met de voet geplant, na eerst een plantgat
te hebben gemaakt;
De Langedijker methode met het plantschopje.
Ook deze proef heeft geleden door het vele water in augustus. Dankzij een
hoger gelegen stuk van het proefveld kon een deel van de proef zich echter
nog goed ontwikkelen. Hierin bevonden zich nog alle objecten, zodat toch een
vrij betrouwbaar beeld kon worden gevormd.
Het in België met succes toedienen van Guano in het plantgat heeft bij deze
proef niet voldaan. De oorzaak hiervan kan zijn dat door de natte grond de
Guano onvoldoende kon worden ingewerkt, waardoor verbranding optrad. Bij
de objecten met grondbewerking was deze verbranding het ergst. Een gering
percentage uitval was er ook bij de op Streker methode met de hand uitgeplante objecten. Het beste gewas gaven de op originele Streker- en de op
Langedijker methode geplante veldjes.
Tussen de verschillende grondbewerkingen was weinig verschil in gewasontwikkeling en opbrengst. Het onbewerkte object was duidelijk minder, zodat
deze methode beslist niet ideaal is.
plantafstanden
Te Grootebroek zijn 3 plantafstandenproeven opgezet resp. in de vrijstersteelt,
zomerteelt en herfstteelt. In de zomerproef met het ras Delta ontstonden door
een slechte aanslag als gevolg van de toen heersende droogte te veel open
plaatsen. De herfstproef met het Australische ras Austral kreeg in augustus
met wateroverlast te kampen, waardoor een minderwaardig gewas ontstond.
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Slechts de proef in de vrijstersteelt heeft in alle opzichten aan het doel beantwoord. De planten waren afkomstig van een plantenkweker en zijn op 13
april uitgeplant bij afstanden van 6 5 x 6 0 , 6 5 x 5 0 en 6 5 x 4 5 cm. Het ras
was Climax van J. P. Rood, de oppervlakte was per object ruim 1 are.
D e conclusie van 1964 dat Climax ook bij de nauwere plantafstanden zeer zeker
moet worden gedekt, w e r d in 1965 bevestigd. Verder zijn enkele nieuwe aspecten uit deze proef naar voren gekomen. Zoals uit afbeelding 18 blijkt neemt
het percentage A I kool af naarmate dichter w o r d t geplant. Daar tegenover
neemt het percentage B I toe. Het oogsten van grotere kool zal bij een dicht
plantverband een te grote toename van de afwijkende kwaliteit geven. Het
is dus raadzaam om bij een nauwe plantafstand op 8 stuks per bak te oogsten.
Omdat bij tijdig oogsten het totaal percentage 1e kwaliteit kolen ongeveer
constant blijft en het aantal stuks per oppervlakte-eenheid stijgt, worden bij een
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aantal 1e kwaliteit kolen per oppervlakte-eenheid relatief stijgt, wordt de totale
geldelijke opbrengst hoger, zoals afb. 18 aangeeft.
zaadsortering
Om te trachten bij bloemkool een gelijkmatig gewas en daardoor een gelijkmatiger oogst te krijgen is het afgelopen jaar een zaadsorteringsproef met het
ras Sesam opgezet. Gesorteerd is in de fracties 1,2 tot 1,4; 1,4 tot 1,7; 1,7
tot 2 en 2 tot 2,4 mm doorsnede.
In tabel 11 wordt de verdeling in fracties en het percentage bruikbare planten
weergegeven. Hierbij moet echter worden aangetekend dat de fractieverhouding
per ras of monster kan verschillen.
In eerste instantie is op 23 april van elke fractie 1 gram onder platglas gezaaid. Spoedig na de opkomst bleek dat de ontwikkeling van de fijnste fractie
traag en die van de grofste fractie snel was. Verder waren opkomst en ontwikkeling van de fracties tussen 1,4 en 2 mm veel gelijkmatiger dan van de
fijnste en de grofste fractie. Van elke fractie is op 4 juni een aantal planten
op het veld uitgezet.
Gedurende de ontwikkeling van het gewas was er tussen de fracties weinig
verschil meer waarneembaar. Dit kan ook worden gezegd van de oogstresultaten. Van gelijkmatiger oogst was nog geen sprake.
Om het verloop van de opkomst en het opkomstpercentage nauwkeurig na te
gaan zijn op 31 augustus de fracties 1,4 tot 1,7; 1,7 tot 2 en 2 tot 2,4 mm
nogmaals gezaaid. Deze keer zijn onder staand glas van elke fractie 4 x 4 8
zaden gezaaid. Afbeelding 19 toont het verloop van de opkomst alsmede het
opkomstpercentage. De fractie 1,7 tot 2 mm gaf een vrij regelmatige opkomst
en het hoogste opkomstpercentage. De verdere ontwikkeling was in het voordeel van de grovere fracties. Op 28 september, dus 28 dagen na het zaaien
zijn de plantjes opgeplukt. Hierbij kwam duidelijk tot uiting dat de grootte van
de planten toeneemt naarmate het zaad grover is zoals afbeelding 20 aangeeft.

tabel 11.verdeling in fracties.
Fractie

Gewichtspercentage

Percentage

bruik-

bare planten
1,2-1,4

0,5 %

1,4-1,7

40,0 %

65%

1,7-2,0

57,5 %

69%

2,0%

54%

2,0 - 2,4

46%
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afb. 19.opkomstsnelheid en opkomstpercentage bij verschillende zaadfracties.
Vooral de planten van de fractie 1,4 tot 1,7 mm waren duidelijk kleiner. Ook
het gewicht van de plantjes geeft een dergelijke lijn te zien. Zowel het worafb. 20. situatie 28 daqen na het zaaien.

Gem.lengte m r
mm
140r
130
120
110

f , .,
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1
2
3
1 = fractie 1,4-1,7mm
2= fractie 1,7 -2,0mm
3 Î fractie 2,0-2,4mm

Spreiding in de lengte in mm

Gem.gew.per plant in grammen
gram
wortels+ aanhangende grond
bovengronds gedeelte
60

BLOEMKOOL

.~'Tf u
afb. 21. wortelontwikkeling van bloemkoolplanten, opgekweekt uit de zaadfracties
1,4-1,7; 1,7-2,0 en 2,0-2,4 mm.
telgestel als het bovengronds gedeelte namen in grootte en gewicht toe naarmate het zaad grover was. Als bijzonderheid geeft afb. 20 nog aan dat in
de lengte van de plantjes in de grofste en de fijnste fractie nogal wat spreiding was. De planten uit de middenfractie waren het meest uniform. Willen
we dus de mogelijkheid tot een gelijkmatiger oogst behouden, dan zal het,
afgaande op de resultaten van deze proef in 1965, in de fractie 1,4-1,7 mm
gezocht moeten worden. Deze groep gaf de beste opkomst en een mooie gelijkmatige plant. Ook de wortelontwikkeling van deze plantjes, zoals vooral
op afbeelding 21 te zien is, was van deze fractie zeer goed.
J. Betzema en N. J. Snoek
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belichting plantgoed
Bij de vroege vrijstersteelt van Climax en Mechelse type 8 was in de twee
voorgaande jaren door bijbelichting tijdens de opkweek van het plantgoed een
vervroeging van de 50%-oogstdatum verkregen, die varieerde van 3-8 dagen.
De belichte zowel als de onbelichte planten gaven een aanzienlijk lager percentage A 1-kolen en de vroegste oogst viel 3 dagen later dan bij de weeuwenteelt. Er was geen duidelijke tendens ten gunste van belicht of onbelicht, hoewel in een deel van de gevallen het percentage A 1 bij belicht iets lager was
dan bij onbelicht.
Door de warmte-ontwikkeling van de lampen veroorzaakte de bijbelichting tevens een temperatuursverhoging (2 à 3° C) van de lucht tussen de planten.
In hoeverre deze hogere temperatuur mede de oorzaak is van het verkregen
effect, kon uit de genomen proeven niet worden bepaald.
Het oorspronkelijke doel van dit onderzoek was de mogelijkheid na te gaan
van de vervanging van de weeuwenteelt door een vrijstersteelt zonder dat dit
ten koste gaat van vroegheid van produktie. Intussen is als gevolg van de
ontwikkeling van de gemeenschappelijke Europese markt de verbetering van
de kwaliteit bij de vroege vollegrondsteelt van grotere betekenis geworden dan
het streven naar vroegheid.
Bij deze vroege teelt blijkt de grootte van de plant en de daarbij bereikte
ontwikkelingstoestand ten tijde van het uitplanten het knelpunt te zijn. Onder
goede opkweekomstandigheden kan bij de weeuwenteelt een veel grotere plant
worden uitgezet dan bij de vrijstersteelt zonder dat het oogstresultaat nadelig
wordt beïnvloed. Bij de laatste wordt juist het beste oogstresultaat verkregen
als van een zo klein mogelijke plant wordt uitgegaan, waarbij de oogst dan
1-1Vs week later valt dan bij de weeuwenteelt.
Het resultaat van een min of meer geforceerde opkweek van vrijsters hangt
samen met de vroegheid van het ras. Bij Aristo en Record (R. Zwaan) en Venus
(A. R. Zwaan) die duidelijk in vroegheid verschillen, heeft een vergelijking plaats
gehad van verschillende opkweekomstandigheden van licht en temperatuur, alsmede de grootte van de potkluit. Door een geforceerde opkweek van een zaaisel
van half januari is getracht planten te verkrijgen, die half - eind februari in
grootte overeenkomen met die van de weeuwenteelt, om ze dan verder onder
de omstandigheden voor die teeltwijze te laten doorgroeien.
Reeds zeer vroeg trad in dit zaaisel ernstig molybdeengebrek op, waarschijn-
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lijk door een onvoldoende vochttoestand van het gebruikte potgrondmengsel.

Nadat de kiemlobben geheel waren ontplooid of het eerste blaadje reeds zicht-
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baar was, begonnen de randen van de lobben om te krullen, werden slap en
verdroogden of hing de gehele kiemlob slap en verflenste. Bij de belichte
planten trad het eerder op dan bij de onbelichte. Een deel van het belichte- en
vrijwel alle planten van het onbelichte zaaisel zijn er door te gronde gegaan.
Naarmate het eerste blaadje groter was toen het euvel optrad, hebben meer
plantjes zich hersteld. In het daaruit verkregen gewas hebben zich geen symptomen van Mo-gebrek meer voorgedaan.
Een deel van het effect van de bijbelichting was door het euvel verloren gegaan en door de ontstane groeistagnatie kon het gedeelte van de opkweek
onder overeenkomstige omstandigheden als de weeuwenteelt, niet meer plaats
hebben. De vergelijking omvatte uiteindelijk een verschil in grondtemperatuur
(12 à 15° C tegenover 18 à 20° C), een verschil in luchttemperatuur (5
à 8° C tegenover 12 à 15° C), wel of geen bijbelichting met HPL (R) lampen
en een potkluit van 4 cm tegenover 8 cm.
Aan het materiaal te velde zijn enige waarnemingen verricht over de groei,
in vergelijking met belendende weeuwenproeven. Wat de vroegheid van de oogst
betreft domineerde van de genoemde factoren de grootte van de potkluit en
daarop volgde de bijbelichting, terwijl met bijbelichting in een matig verwarmde
kas de invloed van de grondtemperatuur slechts gering was. In volgorde van
vroegheid reageerden de drie rassen op overeenkomstige wijze, maar de verschillen waren kleiner naarmate het ras later was.
Dr. W. A. Wiebosch, J. Betzema en N. J. Snoek

Het onderzoek bij Phaseolus vulgaris was dit jaar wederom zeer gevarieerd.
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Bij de stamslabonen werden veel rassen in diverse teeltmethoden beproefd.
Voor de tuindersteelt werd vooral het accent gelegd op de vervroegde teelt.
Voor het akkerbouwbedrijf werden de rassen getoetst op geschiktheid voor
machinale pluk. Bij de stoksnijbonen en spekbonen vond een herhaling van de
landelijke rassenproeven plaats.
stamslaboon vervroegde teelt
Stamslabonen hebben een vrij hoge groeitemperatuur en zijn zeer gevoelig
voor nachtvorst. Hierdoor is vroeg zaaien of planten riskant. Een aanmerkelijke
vervroeging van de oogst kan worden verkregen door in april in plasticzakken
te zaaien of te verspenen, de planten enkele weken onder glas op te kweken
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afb. 22. het uitplanten van stamslabonen, opgekweekt in plasticzakken.

en omstreeks half mei uit te planten. Op 8 plaatsen werd op deze wijze een
proef genomen. De bonen werden 15 à 20 april gezaaid en in de periode van
14-25 mei uitgeplant.
De oogst vond hoofdzakelijk plaats in juli. Het verschil in vroegheid tussen het
noorden en het zuiden was tamelijk groot, namelijk 7-10 dagen. Bij de rassen
kwam Prelude qua opbrengst en vroegheid gunstig naar voren. Lotus was in
het begin van de oogst iets vroeger dan Prelude, de gemiddelde opbrengst lag
beduidend lager. Dit werd in sterke mate veroorzaakt door de matige gewasontwikkeling op veel proefvelden. Compact groeiende rassen als Lotus en
Flits gaven hierdoor een relatief lage opbrengst, iets later en forser groeiende
rassen lagen veel hoger. De gemiddelde opbrengst over alle 8 proeven bedroeg 122 kg per are, wat op 100 is gesteld. Bij Centrum was de relatieve
opbrengst 121, bij Elan 117, bij Prelude 116, bij Lotus 103 en bij Flits 88. Dit
laatste ras vormde veel korte, kromme peulen zonder zaadkernen. Elan is voor
de vervroegde teelt iets te fors en te laat, voor Centrum geldt dit in mindere
mate. Voor het opkweken in plasticzakken komen vooral Prelude en Lotus in
aanmerking.
Deze opkweekmethode heeft gewoonlijk een matige gewasontwikkeling tot ge80

volg. De bonen kunnen nauwer worden geplant, terwijl een extra bemesting

vaak noodzakelijk zal zijn. Het rechtstreeks zaaien in plasticzakken geeft iets
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langere planten die gevoeliger zijn voor de weersomstandigheden dan verspeende
planten. Op een goed beschut proefveld en een goed ontwikkeld gewas voldeed rechtstreeks zaaien in plasticzakken beter dan verspenen. Op het proefveld te Alkmaar waar het gewas veel had te lijden van de wind behaalden de
verspeende planten een hogere opbrengst dan de gezaaide. In 1966 zal in dit
verband de invloed van het aanaarden op de ontwikkeling van het gewas
en de opbrengst worden nagegaan.
stamslaboon normale teelt
Voor deze teeltwijze wordt omstreeks half mei ter plaatse gezaaid of uitgeplant. Door het toenemende gebruik van boneplukmachines is de belangstelling voor de normale teelt op het kleine bedrijf gering. Het onderzoek verplaatste zich daarom meer naar het akkerbouwbedrijf waar de bonen in één
keer worden geplukt.
In samenwerking met het Onderzoekcentrum voor Nijverheidsteelten te Rumbeke
(België) werden in West-Vlaanderen op twee plaatsen 12 rassen beproefd. Hierbij kwamen Irene van Nunhem, B 2963 van Gebr.v. d.Berg, Dubbele Witte
zonder draad en Widusa gunstig naar voren.
Op de proeftuin van de tuinbouwschool te Vilvoorde werden 7 rassen op 14
mei gezaaid. Centrum behaalde de hoogste opbrengst. Hierop volgden Widusa
en Elan. Op dit proefveld was Prelude het vroegste ras. Centrum was ruim
1 dag later, het verschil met Widusa en Elan bedroeg ruim 4 dagen.
Op de proeftuinen te Sloten en Heerenveen werden 21 rassen beoordeeld in
een zogenaamde doorplukproef. Op beide plaatsen hebben Prelude, Elan, Centrum en Irene goed voldaan. Te Sloten kwamen verder Lotus en B 2963 gunstig naar voren, te Heerenveen was dit met Tiptop, Dubbele Witte en Widusa
het geval.
In samenwerking met machinefabriek Ter Borg en Mensinga en met de heer
H. Heerema werd op het bedrijf van de heer J. R. Roelofs in Groningen een
rassenproef van 4 ha opgezet voor machinale pluk. Zie afbeelding 23. Op dit
proefveld werden 17 stamslabonerassen en 1 stamsnijboon uitgezaaid. Door het
ongunstige weer liet de ontwikkeling op de zware kleigrond te wensen over. Het
gewas bleef klein, waardoor de geschiktheid voor machinale pluk moeilijk te
beoordelen was. De gemiddelde opbrengst bedroeg 6 ton per ha. Gunstig
naar voren kwam Centrum, (Verbeterde Dubbele), Elan, B 2963 en Dubbele
Witte zonder draad. In het algemeen gaven de vroege en middenvroege rassen
betere resultaten dan de late rassen zoals Troef en Cordon. De stamsnijboon
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afb. 23. machinaal plukken van de boneproef.

zonder draad bleek eveneens geschikt te zijn voor machinale pluk. In verband met het spoedig vliezig worden van de peulen is oogsten in een jong
stadium echter noodzakelijk.
Te Wclfheze werden 21 rassen laat gezaaid v o o r toetsing op bonen-virus 1 en 2.
In het algemeen was de virusaantasting gering. Alleen Dubbele W i t t e w e r d
ernstig aangetast door topsterfte en scherpmozaïek, bij Widusa en Tiptop w e r d
een matige aantasting waargenomen. Sommige rassen bleken zeer gevoelig te
zijn voor een tijdelijk tekort aan magnesium. Duidelijke symptomen van M g gebrek werden waargenomen bij B 2994, Widusa en Cordon, terwijl Elan, Tiptop en No. 56 in lichte mate reageerden. Wat opbrengst, vroegheid en gezondheid betreft kwamen Prelude, Lotus en B 2963 gunstig naar voren. Van de late
rassen behaalde Troef een relatief hoge opbrengst.

stoksnijboon rassen

In een landelijke proef werden 8 rassen beoordeeld op gebruikswaarde voor
verse en v o o r industrieteelt. Van 5 proefvelden (Alkmaar, Heerenveen, Den
Düngen, Aarschot en Vilvoorde) zijn de resultaten verwerkt. De opbrengsten
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Peulen
Opbrengst

Ras

relatief

lengte

breedte

krom

in cm

in mm

in %

Combine

m. dr.

107

20,6

20,5

18

Romore

m. dr.

120

20,6

21,4

21

E. Superba
No. 221 LTB

m. dr.

89

20,4

21,8

12

m. dr.

98

21,8

20,9

16

Precosa
Heida

z. dr.

103

20,7

20,1

25

z. dr.

118

21,5

21,4

22

Superia

z. dr.

110

21,7

20,4

23

No. 5153 K. en VI

z. dr.

101

20,0

19,8

20

tabel 12.resultaten rassenproef stoksnijbonen.
waardoor reeds op 26 juli voor de eerste keer kon worden geoogst. De opbrengst was zeer hoog en varieerde van 260 tot bijna 400 kg per are. Het
proefveld te Den Düngen leverde daarentegen slechts opbrengsten van 68 tot
119 kg per are. In tabel 12 zijn de belangrijkste resultaten van 5 proeven
samengevat.
Van de rassen met draad behaalde Romore de hoogste opbrengst. Dit ras behoort tot de groep vroege rassen; de peulen zijn groen tot donkergroen van
kleur. Romore begint zeer laag te dragen, waardoor vooral in het begin van de
oogst een relatief hoog percentage kromme peulen wordt gevormd. De overige
rassen met draad zijn middenvroeg tot vrij laat en hebben een mooie peulvorm.
De produktiviteit liet enigszins te wensen over. Gedeeltelijk moet dit worden
toegeschreven aan het ongunstige weer tijdens het groeiseizoen.
Van de rassen zonder draad heeft vooral Helda qua opbrengst en peulkwaliteit
zeer goed voldaan. Superia kwam eveneens op de meeste plaatsen gunstig naar
voren. Alleen te Alkmaar werd de opbrengst bij dit ras door extra windschade
op een paar veldjes ongunstig beïnvloed. Precosa heeft matig voldaan. De peulen waren groen tot donkergroen van kleur en vrij stug. In opbrengst stond dit
ras op de zesde of zevende plaats. Alleen te Den Düngen behaalde Precosa
de hoogste en Helda de laagste opbrengst. Dit is echter totaal afwijkend van
het resultaat op de 4 overige plaatsen. No. 5153 van Koning en Vlieger heeft
eveneens matig voldaan.
spekboen rassen

Bij de spekbonen is Neckarkönigin veruit het belangrijkste ras. In een rassenproef werden enkele nieuwe rassen met Neckarkönigin vergeleken. De proef
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Peulen
Ras

Opbrengst
kg/are

lengte

breedte

dikte

in cm

in mm

in mm
10,4

Neckarkönigin

195

22,0

12,5

Terra's Auenstolz

189

18,0

13,7

9,8

Quedlinburger

203

19,5

12,4

11,3

Samson

118

21,8

No. 1214 A. R. Zwaan

151

25,8

12,9
13,7

10,1

9,0

tabel 13. resultaten rassenproef spekbonen.

werd op 2 juni ter plaatse gezaaid. De plantafstand bedroeg 100x50 cm, 3
planten per stok. De oogst begon op 2 september en duurde tot 30 september.
Het resultaat wordt in tabel 13 weergegeven.
Neckarkönigin is een tamelijk laat ras met lange, groene, ovaal-ronde en rechte
peulen die goed van kwaliteit zijn. Terra's Auenstolz was een week vroeger dan
Neckarkönigin en kwam in opbrengst met dit ras overeen. De peulen zijn vrij
kort, ovaal en helder groen van kleur. Quedlinburger behaalde de hoogste opbrengst. In vroegheid komt dit ras overeen met Neckarkönigin. De vrij ronde,
iets korte peulen zijn helder groen van kleur.
Samson is een zeer late spekboon met een sterk gewas en een vrij lage
opbrengst. Dit laatste werd ongunstig beïnvloed door een matige kiemkracht.
De plat-ovale peulen waren donkergroen van kleur en werden spoedig iets
roestig. No. 1214 vormt lange internodiën en grote bladeren. De planten klimmen moeilijk. In vroegheid komt dit ras overeen met Terra's Auenstolz. De
peulen zijn zeer lang, plat-ovaal van vorm en donkergroen van kleur.
Voor uitvoeriger gegevens betreffende het boneonderzoek wordt verwezen naar
de interimrapporten over dit gewas.
Tj. Buishand
KNOLSELDERIJ

Ter oriëntatie is op 4 juni te St. Paneras een proef aangelegd om de gebruikswaarde van een aantal Nederlandse rassen te vergelijken met die van
4 buitenlandse. Aangezien de proef in enkelvoud is genomen zijn geen oogstbepalingen gedaan. Wel zijn diverse waarnemingen op raseigenschappen verricht. De ontwikkeling van het gewas was over het algemeen goed. Het door84

schieten bleef beperkt tot 3 rassen, te weten Hild's Neckarland met 1 0 % , een

selectie van Vilmorin met 2 % en Maagdenburger Markt met 1 % . De aan-
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tasting door bladvlekkenziekte liep uiteen van licht tot zwaar, de toevalligheidsfactor speelt hierin een zeer voorname rol.
Van de 2 Franse rassen voldeed St. Sebastien redelijk goed; de selectie van
Vilmorin muntte uit door inwendige blankheid, doch de knollen bleven zeer klein.
Dit ras lijkt v o o r Nederlandse omstandigheden ongeschikt. St. Sebastien is een
tamelijk fors groeiend ras en had nogal last van groeischeuren. Het Deense ras
Blanco w e r d tijdens het koken tamelijk grauw en deed zijn naam dus geen eer
aan. Het had een brede bladinplanting. Invictus had een goede knolvorm en
gaf grote knollen waarin echter vrij veel inwendige holheid v o o r k w a m . Dit ras
groeit snel, zodat het voor nateelt mogelijkheden kan bieden.
Marmerkogel, Ceva en Roem v. Zwijndrecht hadden vrijwel geen last van holle
koppen en inwendige holheid. Deze 3 rassen gaven een goede indruk, hoewel
Marmerkogel iets te zwaar beworteld is. Dit ras vertoont enige overeenkomst
met Hild's Neckarland, doch is minder schietgevoelig. Ook

Maagdenburger

Markt van de firma van der Ploeg kon de toets der kritiek doorstaan. Om de
kwaliteit van het verwerkte produkt te beoordelen zijn 5 rassen, die het meest
geschikt werden geacht, door 5 conservenfabrikanten ingeblikt. De uitslag hiervan is bij het samenstellen van dit jaarverslag nog niet bekend.

zaai- en planttijden

In aansluiting op het onderzoek in 1964 is deze proef met het ras Roem van
Zwijndrecht aangelegd op een zavelgrond te St. Paneras als nateelt na vroege
aardappelen. Aanvankelijk lag het in de bedoeling éénmaal in mei en 3 maal in
juni te planten. Door het natte en zeer koude voorjaar was de voorvrucht echter
dermate laat, dat de eerste knolselderij pas op 4 juni kon worden geplant.
Het zaai- en plantschema was als volgt.

Zaaidata

Plantdata

17 maart in kisten

4 juni en 11 juni

17 maart onder platglas

4 juni en 11 juni

31 maart in kisten

4 juni en 11 juni

31 maart onder platglas
15 april onder platglas

4 juni, 11 juni en 21 juni
11 juni, 21 juni en 30 juni

Schieters kwamen in het proefveld niet voor. Bij het vaststellen van de oogst-
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datum werd de rijpheid van het gewas als uitgangspunt genomen. De knollen
werden gewogen met een gedeelte loof. Doordat de aanvankelijk vastgestelde
plantdatum van 25 mei moest worden verschoven naar 4 juni waren de op
17 maart gezaaide planten zeer groot geworden en kon dit object niet meer
als standaard dienst doen. Zaaien op 31 maart onder platglas en uitplanten op
4 juni gaf met een gemiddeld knolgewicht van 1134 gram de hoogste opbrengst. De oogstdatum hiervan was 21 oktober. De objecten gezaaid op 17
maart in kisten en onder platglas, beide geplant op 4 juni, konden als eerste
op resp. 7 oktober (1089 gram) en 14 oktober (1034 gram) worden geoogst.
Zaaien onder platglas op 17 en 31 maart met als plantdatum 11 juni gaf eveneens een goede opbrengst van resp. 1082 en 1099 gram bij oogstdata van
resp. 18 en 28 oktober. Van de zaai 31 maart in kisten en geplant op 4 en 11
juni waren, gezien de zeer stevige planten met een beste wortelpruik, de verwachtingen hoog. Het gewicht van de knollen viel echter tegen. (1053 en
998 gram). De objecten van de laatste plantdatum (30 juni) waren niet oogstbaar vóór de vroeg invallende vorst. De op 15 april gezaaide en op 21 juni
uitgeplante knolselderij was eveneens te laat om een redelijke opbrengst te geven.
Uit deze proef kon worden geconcludeerd dat uitplanten in begin juni nog een
goede opbrengst kan geven, mits men van goed plantmateriaal uitgaat. Bij deze
teelt zal de zaaidatum aangepast dienen te worden aan de plantdatum. De opkweek van planten in glaskisten is voor deze teelt in het algemeen te duur.
Alleen als de vroegheid primair wordt gesteld, kan van deze opkweekmethode
gebruik worden gemaakt.

plantafstanden
Deze proef werd in 1965 alleen te Alkmaar uitgevoerd. Als proefrassen fungeerden een matig fors groeiend ras (St. Sebastien) en een ras met een geringe bladontwikkeling (Invictus). De plantafstanden waren 40x40, 50x40 en
60x40 cm. Door ernstige wateroverlast konden van Invictus geen betrouwbare
gegevens worden verkregen, zodat zal worden volstaan met vermelding van de
resultaten bij St. Sebastien. De afstand 40x40 cm had gemiddeld de kleinste
knollen (715 gram), maar door het grote aantal planten de hoogste totaalopbrengst, nl. 447 kg per are. Bij de ruimste afstand (60x40 cm) wogen de
knollen gemiddeld 905 gram, terwijl de opbrengst per are 377 kg bedroeg.
De afstand 50x40 cm nam een tussenpositie in met 816 gram.als gemiddeld
knolgewicht en een opbrengst van 408 kg per are.
Deze resultaten stemmen overeen met die van voorgaande jaren. De plantafstand
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dient afhankelijk te worden gesteld van de wijze van afzet. Voor rassen met een

flinke gewasontwikkeling (St. Sebastien, R. v. Zwijndrecht e.a.) is 40x40 cm
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te nauw, tenzij men verkoopt aan een veiling waar de knolgrootte van weinig
invloed is op de prijs. Op de meeste veilingen speelt de grootte echter wel
een rol en dan verdient 50x40 of 60x40 cm de voorkeur. Voor verkoop aan
een conservenfabriek lijkt 40x40 cm voor de teler aantrekkelijk in verband
met de hoge totaalopbrengst, doch de fabrikant prefereert in het algemeen
knollen die groter van stuk zijn.
doorbossen

Om na te gaan of het verkopen van jonge selderijknollen met blad als gebost
Produkt in juli en augustus perspectief biedt, werd eind mei knolselderij zeer
atb. 24.drie planten per bos, 8 bossen per bak.
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nauw geplant (30x25 cm) met de bedoeling in de zomer om en om de planten
te oogsten. De overige blijven dan bij een afstand van 60x 50 cm staan om in
de herfst als uitgegroeide knollen al of niet met blad te worden geoogst. Door
een slechte gewasontwikkeling (wateroverlast en wortelvliegaantasting) was de
groei onbevredigend. Desondanks werd een aantal planten in bossen van 3
stuks op de veiling aangeboden en tegen zeer bevredigende prijzen verkocht.
Een tuinder in Noord-Holland heeft dit systeem eveneens toegepast met verschillende rassen. Op dit perceel was de groei zeer goed en slaagde de opzet
volledig. Gebleken is dat er bij een beperkte aanvoer van geboste jonge knolselderij in de zomer zeer goede prijzen worden betaald en dat de overblijvende
planten in de herfst een normale of vrijwel normale opbrengst kunnen geven.
Het ene ras leent zich hiervoor vermoedelijk beter dan het andere. Dit dient
echter nog nader te worden onderzocht.

zwartkoken
Na de resultaten van 1964 werd het onderzoek dit jaar gericht op de vraag
in hoeverre groeisnelheid en grondsoort invloed kunnen hebben op de mate
van zwaartkoken van de knollen. Voor het onderzoek werd een ras gebruikt,
waarvan bekend is dat het sterk zwartkookt.
Wat betreft groeisnelheid werd een proef met 3 stikstoftrappen en 3 tijden van
toediening aangelegd op stugge middelzware klei in Oudkarspel. Het gewas ontwikkelde zich behoorlijk, de verschillen tussen de diverse objecten waren klein.
Dit minimale verschil kwam ook tot uiting in de opbrengst. Het object met de
hoogste stikstofgift gaf gemiddeld weliswaar de hoogste opbrengst, doch direct daarop volgde dat van de laagste gift, terwijl de knollen van de middelste
gift het minst wogen. De verschillen in opbrengsten tussen de wijzen van toediening waren zo tegenstrijdig of niet aanwezig, dat er geen enkele betrouwbare
lijn in kon worden gevonden. Parallel hiermee werd evenmin de mate van zwartkoken beïnvloed door de verscheidenheid in de stikstofbemesting.
In het onderzoek naar de invloed van de grondsoort werden wel verschillen
aangetoond. De proef werd op 6 plaatsen aangelegd. Het organisch stofgehalte
en het afslibbaar gedeelte van de grondsoorten liepen uiteen van resp. 1,9 tot
7,1 % en 3 tot 48%. De stikstofbemesting was op alle proefplaatsen dezelfde.
De indruk werd verkregen, dat naast de hoogte van het afslibbaar gedeelte,
ook het humusgehalte een rol speelt. De knollen van de zwaardere kleigronden
hadden gemiddeld een lichte- tot matige verkleuring. Aan die van de humus88

rijke lichte zavelgronden werd een matige- tot sterke verkleuring geconsta-

teerd, terwijl de knollen van een humusarme zandgrond een matige verkleuring
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gaven. Mede omdat volgens uitlatingen van de verwerkende industrie het zwartkoken tijdens de verwerking momenteel voor een groot deel kan worden ondervangen, is het directe onderzoek naar deze afwijking afgesloten.
groeistofbespuiting
Knolselderij heeft na het uitplanten een lange tijd nodig alvorens de groei
volledig te hervatten. Dikwijls is er een betrekkelijke stilstand in de groei, hetgeen een verlating van de oogst tot gevolg heeft. Om na te gaan of toepassing
van groeistoffen hierin verbetering kan brengen werden in overleg met het
Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop de volgende groeistoffen in
een proef genomen: Indolylazijnzuur in een concentratie van 50 mg actieve stof
per liter water bij een opzuigtijd van 12 en van 24 uur. Indolylboterzuur

1

U%,

waarmee de wortels van de planten vlak voor het planten werden bestrooid.
Maxicrop in een concentratie van 2V2 cc per liter water, verspoten over de
planten op het plantenbed. Als controle diende een onbehandeld object. Het
proefras was Invictus.
Tussen de objecten is noch bij de gewasontwikkeling in de zomer, noch bij de
opbrengstbepaling in de herfst enig betrouwbaar verschil geconstateerd. Ook
in de hoeveelheid wortels en zijwortels was geen verschil aanwezig.
J. P. Koomen en J. Vlug
KOOLRAAP
Op het bedrijf van de heer G. Bos te Uithuizermeeden werd een rassenproef
met witte koolrapen genomen. De zaaidatum was 9 juni, het uitplanten vond
tabel 14. resultaten rassenproef witte koolrapen.
Zond er extra stikstof

Met extra stikstof
Ras

gewic fit in kg/are

gebarsten

gewicht in kg/are

bruto

netto

gebarsten
rapen

rapen
in %

bruto

netto

in %

Heerema's Witte

496

460

13

484

452

10

Hoffman's Witte

512

416

19

504

424

17

Limburgse Witte

448

354

29

435

404

13

Schmalz Witte

372

188

46

360

285

24

KOOLRAAP

plaats op 5 juli en het oogsten op 11 november. De plantafstand bedroeg 5 0 x 3 5
cm. De bemesting bestond uit 4 kg 12-10-18 per are, terwijl een gedeelte van
het proefveld een overbemesting kreeg van 3 kg kalkammonsalpeter per are.
Dit bleek duidelijk meer gebarsten koolrapen te geven dan de veldjes die geen
extra stikstof hebben gehad. Zie tabel 14.
Wat de bruto-opbrengst betreft bleek Hoffman's W i t t e iets produktiever te zijn
dan Heerema's Witte. Deze laatste selectie gaf echter het kleinste percentage
gebarsten koolrapen. Hierdoor komt Heerema's Witte in netto-opbrengst op de
eerste plaats. Schmalz W i t t e had een lage opbrengst en een hoog percentage
gebarsten rapen, Limburgse Witte stelde eveneens teleur. Vooral bij deze twee
laatste rassen nam het percentage gebarsten rapen door een overbemesting
met stikstof sterk toe.
Tj. Buishand

KROOT

In een nateeltproef werden de 7 goedgekeurde Detroitselecties uit de praktijkproeven 1963-1964 vergeleken met Astra van A. R. Zwaan. De zaaidatum was
10 juni bij een rijenafstand van 30 cm. Er w e r d gemiddeld 16 kg zaaizaad
per ha gebruikt van de zeeffractie 4,0-4,8 mm. Na de opkomst w e r d licht gedund. Bij de oogst op 15 september en 13 oktober bleek het plantgetal niet
geheel gelijk te zijn. Zie tabel 15.
Bij Astra en Ronde Kogel is de totaal opbrengst waarschijnlijk door het (te)
lage plantgetal ongunstig beïnvloed. Detroit van Gebr. van den Berg gaf relatief de fijnste sortering. In afbeelding 25 w o r d t een overzicht gegeven van de
opbrengst op 15 september en 13 oktober. De sorteringen werden samengevoegd

tabel 15. deelnemende

Ras

90

selecties,

herkomst en

plantgetal.
Aantal planten per m 2

Herkomst
15 sept.

13 okt.

1 Astra

A. R. Zwaan

51

52

2 Ronde Kogel

P. Pik

50

50

3 Detroit

Gebr. van den Berg

66

75

4 Roodkogel

65

5 Nero

Jac. Jong
Gebr. Sluis

59

65
62

6 Roodkogel

Wijdenes

62

60

7 Vuurkogel

Nunhem

60

61

8 Detroit

R. Zwaan

61

63

KROOT
kg/are
650

Oogst 15 september

r

sortering

If

Oogst 13 oktober

> 6 0 mm

sortering 4 0 - 6 0 m m
sortering

< 4 0mm

afb. 25.opbrengstgegevensrassenproef met kroten.
tot kleiner dan 40 mm (wat overeenkomt met modjo B), 40-60 mm (overeenkomstig met modjo A) en groter dan 60 mm. Deze laatste sortering bestond
hoofdzakelijk uit A-kroten met een enkele B-kroot.
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De Detroit van R. Zwaan bleek een snelgroeiende en produktieve selectie te
zijn met een variabele vorm en een helderrode kleur. Astra van A.R. Zwaan gaf
niet alleen de laagste opbrengst maar bleek enigszins paarsrood van kleur te
zijn wat ongewenst is. De selecties Ronde Kogel tot en met Vuurkogel (zie
tabel 15) waren donkerrood van kleur en matig tot goed produktief.
Tj. Buishand en J. de Kraker

PREI

zeer vroege teelt

Om zo vroeg mogelijk jonge prei te oogsten is een vervroeging van de plantenopkweek noodzakelijk. In 1963 is met dit onderzoek reeds een aanvang gemaakt bij een paar vroege zaaitijden en met bijbelichting van het plantmateriaal. In 1964 is naar aanleiding van die proeven de vraag gesteld of het economisch verantwoord is preiplanten met behulp van bijbelichting op te kweken.
Om deze reden is in 1965 naast een kleine belichtingsproef ook een uitgebreide
zaaitijdenproef opgezet met de volgende opkweekmethoden: zaaien onder koud
glas (platglas) op 25 september en 5 oktober; zaaien in kistjes op 16 november
en 7 december in een licht verwarmde kas; zaaien in kistjes in een warme
kas op 21 december en 18 januari; zaaien onder koud glas op 8 februari en
3 maart.
Beide proeven waren opgezet met de rassen Goliath van Rijk Zwaan, Olifant van
Sluis en Groot en Helvetia van Gebr. Sluis. Helaas zijn de proeven te Alkmaar
door te grote grondverschillen mislukt. Daar de zaaitijdenproef echter ook
landelijk was gelanceerd, konden uit diverse andere proeven toch nog belangrijke gegevens worden verzameld.
De eerste methode is wat de opkweek betreft het eenvoudigst, maar heeft door
z'n grote schietneiging niet voldaan. Deze schietneiging kan zowel door de
kou als door ouderdom van de planten zijn beïnvloed. Om schieters te voorkomen
moet bij deze vroege methode reeds in mei worden geoogst. De aanvoer van winterprei kan dan nog belangrijk zijn, wat de prijs van de jonge prei drukt. Slechts
als winterprei bevroren is kunnen de prijzen goed zijn. Het element „gokteelt"
ligt in deze mehode dus besloten.
Bij de tweede methode is gebruik gemaakt van een licht verwarmde kas met
een temperatuur van 10 à 12° C. Gezaaid is in kistjes van 7 à 8 cm diep,
omdat deze gemakkelijk verplaatsbaar zijn. Wanneer de kas geheel beschikbaar
is voor deze teelt is dit natuurlijk niet nodig. Bij de genoemde temperatuur
zijn de planten tot ongeveer half februari opgekweekt en daarna afgehard.
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Als ze te lang of te slap dreigen te worden moet het afharden beginnen. Dit
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afb. 26. opkweek van preiplanten

in kistjes voor de zeer vroege teelt, zaaidatum
18 januari, datum foto 10 maart.

is met het oog op een terugslag na het uitplanten van enorm belang. Hoewel in
mindere mate, was ook bij deze methode de schietneiging nog aanwezig. Om
schieters te voorkomen zal de oogst dan ook in juni plaats moeten vinden.
Ook is de opkweekperiode bij deze methode vrij lang.
De derde methode is in de warme kas bij een temperatuur van ± 20° C gezaaid.
Vanaf het moment dat de plantjes 4 à 5 cm groot waren zijn ze bij 10-12° C
verder opgekweekt. Deze methode heeft zowel wat schietneiging als opbrengst
aangaat het best voldaan. De schietneiging nam af naarmate later was gezaaid.
In juli werden reeds hoge opbrengsten verkregen. Verder is het van belang dat
deze methode bij oogsten in mei en juni in opbrengst vrijwel gelijk is aan beide
eerstgenoemde methoden. Wanneer de prijzen in de beginperiode tegenvallen
kan men bij deze teeltwijze de prei echter nog zonder schietgevaar een tijd
laten doorgroeien, wat bij de eerste en tweede methode niet mogelijk is.
Zaaien op 8 februari en 3 maart onder koud glas heeft ten opzichte van herfstprei nog wel enige vervroeging gegeven, maar komt in het kader van de
zeer vroege preiteelt niet in aanmerking.
Tussen de 3 gebruikte rassen waren de opbrengstverschillen nihil. De plantafstand was 2 5 x 1 0 cm, wat vermoedelijk voor de oogst, bv. in mei, nog aan
de ruime kant is.
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plantmethoden herfstprei
Om een zo lang mogelijk wit gedeelte bij prei te krijgen is het afgelopen
jaar een prcef opgezet waarbij verschillende plantdiepten, het uitplanten in
geulen en het aanaarden met elkaar zijn vergeleken. De proef is uitgevoerd met
de rassen Goliath van R. Zwaan, Olifant van Nunhem en Ficus van Gebr.
Broersen. Naast normaal met het plantschopje uitplanten is ook geplant met de
zgn. preiplanter en wel 11 cm en I8V2 cm diep. Het plantgat bleef bij deze
laatste methode open staan. Deze verschillende plantmethoden zijn uitgevoerd op
het vlakke veld en in te voren gemaakte geulen. Van elk object is in augustus
de helft aangeaard. De plantdatum was 15 juni, de plantafstand 40x12 cm.
Bij de oogst kwam naar voren dat de opbrengst daalt naarmate dieper wordt
geplant. De met het schopje geplante objecten hadden steeds de hoogste opbrengst. Het uitplanten in geulen gaf een iets lagere produktie dan de op het
vlakke veld uitgeplante objecten. Aanaarden scheen weinig effect te hebben.
Naarmate dieper was geplant nam de lengte van het witte gedeelte wel iets
toe, maar dit ging gepaard met verlies aan dikte van de schacht. Goliath kwam
hierbij met een vrij lange en dikke schacht zeer gunstig naar voren. Olifant
was veel korter, maar niet dikker. Ficus was daarentegen weer langer dan
Goliath, maar de schacht was veel dunner. Bij Ficus lag het rendement
(het witgedeelte na het veilingklaar maken) het hoogst, namelijk gemiddeld op
51 %, Goliath was met 47 % iets lager en Olifant lag met 40% nog lager.
Met behulp van de totale opbrengst en het rendement kon het totale gewicht
van het witte gedeelte worden bepaald. Ook daarna kwam Goliath nog het
gunstigst naar voren. Ficus en Olifant die in totaalopbrengst niet voor elkaar
onder deden, lagen nu ver uiteen. Ficus kwam als gevolg van het hoge rendement dicht bij Goliath, terwijl Olifant met een rendement van 40 % nog
lager bleef.
De met het plantschopje geplante objecten gaven in totaalgewicht wit gedeelte
de toon aan. Opmerkelijk was dat bij Goliath en Ficus het in geulen uitplanten een kleine verlaging tot gevolg had, terwijl Oilfant een kleine verhoging
liet zien. De verschillen in totaalgewicht van het witte gedeelte tussen de diverse
teeltmethoden waren echter gering. Aanaarden had ook hierbij weinig effect.
Bij beschouwing van de inwendige structuur van de schacht is de vraag opgekomen in hoeverre het zuiver wit zijn van het zogenaamd witte gedeelte van
belang is. Wanneer we het witte gedeelte van de schacht op doorsnede bekijken, blijkt dat de buitenste 3 à 4 bladeren werkelijk wit zijn, maar dat het
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binnenste weer groen is. Dit bleek bij alle 3 beproefde rassen het geval te zijn.

zaadsortering

PREI

Evenals bij bloemkool is'ook bij prei een gelijkmatige groei van belang. Daarom
is in 1965 een zaadsorteringsproef opgezet. Gesorteerd werd in de fracties 1,4
tot 1,7 mm, 1,7 tot 2 mm en 2 tot 2,4 mm diameter. Het grootste gedeelte, namelijk 6 4 % , bestond uit de fractie 1,7 tot 2 mm. De fractie van 2 tot 2,4 mm
volgde daarop met 2 6 % en de kleinste fractie kwam met 1 0 % onderaan.
Uiteraard kunnen de verhoudingen per ras of monster verschillen.
In deze proef is gewerkt met het ras Goliath van R. Zwaan. Van iedere fractie
is 1 gram onder platglas gezaaid. Tijdens de opkomst waren er tussen de fracties weinig verschillen. Wel waren bij de verdere opkweek groei en ontwikkeling beter naarmate het zaad grover was. Tijdens het opplukken van de planten
gaf de middenfractie het grootste aantal pootbare planten. Ook de gelijkmatigheid van de planten was van deze fractie zeer goed. Na het uitplanten werden deze verschillen echter genivelleerd.
J. Betzema en N. J. Snoek

rassen voorjaarsteelt

SLA

In de proef werden vrijwel dezelfde rassen aangehouden als in 1964. Om zowel
de weeuwen- als de vrijstersteelt te beproeven werd resp. gezaaid op 6 november 1964 onder platglas en 11 februari 1965 in zaaibakjes in de kas. De
laatste werden na 5 dagen verspeend in 4 cm perspotten. De plantjes werden
aanvankelijk in de kas opgekweekt en daarna onder platglas gebracht om af
te harden. Voor beide methoden was de plantdatum 29 maart en de plantafstand 30x 30 cm. Het bleek dat veel plantjes van de weeuwenteelt niet tegen
het koude weer en de soms harde wind waren opgewassen, met het gevolg dat
er veel open plaatsen in dit object waren. Algemeen kwam in de vrijstersteelt
meer rand voor dan in de weeuwenteelt. Voor de smeulaantasting was dit
juist andersom. Virus kwam in zeer geringe mate voor.
Bij de opbrengstbepaling bleek dat de planten in de vrijstersteelt gemiddeld
3 dagen eerder oogstbaar waren dan die in de weeuwenteelt, terwijl het kropgewicht gemiddeld 52 gram hoger was. Als eerste werden Type 39 en Meikoningin op 28 mei geoogst, van de overige rassen viel de oogst enkele dagen
later. Knap, Amplus, Aurora en uiteraard Type 39 zijn alle afkomstig van het
type 39. De kleur varieerde van lichtgroen tot groen. Het opbrengstverschil
was klein. Aurora had met gemiddeld 352 gram per krop het hoogste gewicht.
Wel was er verschil in randaantasting. Aurora had een sterke, Amplus een
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matige en Knap en Type 39 een vrij geringe aantasting. De sluiting van de
onderzijde van de krop was goed.
Een goede indruk gaf Type 47. Niet alleen dat de forse en goed gesloten
groene kroppen het hoogste gewicht (396 gram) hadden, maar ze waren ook
praktisch randvrij. Het blad is breed gegolfd. Type 47 is momenteel in de handel onder de naam Liba. Suzan en Hilde hadden een zeer behoorlijk kropgewicht, de randaantasting was gering. Ze behoren tot het iets latere type. Van
Hilde was de sluiting van de krop goed, die van Suzan was nogal heterogeen.
Dit laatste ras was aan de onderzijde iets „gratig".
Blondine viel wat betreft sluiting van de krop in de vrijstersteelt tegen, in de
weeuwenteelt was zij beter. De geel-groene kroppen wogen gemiddeld 353
gram en vertoonden tamelijk veel rand. Het laagste kropgewicht had Meikoningin.
Over het algemeen werd geconstateerd dat de rassen die een slechte sluiting in
de vrijstersteelt hebben, in de weeuwenteelt beter zijn gesloten. Rassen die als
eigenschap over een goed gesloten krop beschikken, vertonen dit zowel in de
weeuwen- als in de vrijstersteelt.
rassen bindsla
In de voorgaande proef waren ook enkele bindslarassen opgenomen. Het is
echter niet mogelijk deze in één adem met de kropsla te noemen. De weeuwenteelt gaf zoveel uitvallers dat er in deze teelt geen waarnemingen konden worden verricht. Bij de vrijstersteelt was de uitval veel minder. De gehele proef is
op 10 juni geoogst. Naast de in Nederland bekende rassen, waren enkele Engelse- en Franse rassen opgenomen. Ook bij deze konden het groene- en het
blanke type worden onderscheiden. Bij alle rassen kwam veel rand voor. De
kropvorm van de buitenlandse rassen was duidelijk minder uniform dan van de
Nederlandse. Het groene type had een vastere krop, het blanke daarentegen
een lossere. De kroppen van het groene type wogen gemiddeld 920 gram,
die van het blanke 1048 gram. In randaantasting was praktisch geen verschil tussen de typen.
Opvallend was de sluiting van Lettuce cos balloon van Hurst. De bladeren
sloten zich niet van boven zoals bij het normale blanke type, maar weken iets
trompetvormig naar buiten. Vermeldenswaard is, dat dit ras veruit de minste
randaantasting had. Een buitenbeentje in deze proef was het ras Winter Density, eveneens van Hurst, dat tot de „grasse sla" behoorde. De kleine, zeer
vaste, donkergroene kroppen wogen 450 gram per stuk. Voor een maximale
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opbrengst kan nauwer worden geplant dan in de proef het geval was. De krop-
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afb. 27. een bijna oogstbaar

gewas bindsla. links het groene, rechts het blanke
type, belde van sluis & groot.

pen zijn matig gesloten en staan hoog op de poot. Het blad is gekroesd. O p merkelijk was dat in dit ras geen rand v o o r k w a m .
Om de kwaliteit van het verwerkte prcdukt te Deoordelen werden de verschillende typen gesteriliseerd door het IBVT. Bij een officieuze keuring te Alkmaar
w e r d het uiterlijk als goed gekwalificeerd. In smaak werden verschillen geproefd. Het groene type w e r d als goed gewaardeerd, het „ g r a s s e t y p e " was
iets te pittig, terwijl het blanke type iets flauw was.
rassen zomerteelt

In het verslagjaar werd het onderzoek naar de gebruikswaarde voortgezet. De
proef was een onderdeel van het landelijk cnderzoek en werd op 7 plaatsen in
Nederland en op 2 in België gezaaid. Uiteindelijk konden van 5 proefplaatsen
volledige gegevens worden verzameld. De zaaidata liepen uiteen van 11 mei tot
2 juni.
Hilde kunnen we als standaardras beschouwen. Sluiting en vastheid hiervan
waren goed. De kroppen hadden een gemiddeld gewicht van 341 gram. Hoewel
Neckarriesen, Assam en Suzan als gewas zeer dichtbij Hilde komen, waren er
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toch enkele verschillen. Het gemiddeld kropgewicht bedroeg resp. 344, 332 en
331 gram. Bij Hilde en Suzan kwamen meer virusplanten voor dan in de andere.2 rs&sen. De zwaarste randaantasting had Suzan. Neckarriesen had meer
gebobbeld blad, terwijl het blad van Suzan sterk gegolfd was. De onderzijde
van dit ras was „gratiger".
Het blad van Zomerkoning was tamelijk gebobbeld, de kleur was normaalgroen.
De sluiting was matig. Dit ras had met 349 gram per krop de hoogste opbrengst. Het aantal virusplanten was gering. Attractie had ook dit jaar het
laagste gemiddelde kropgewicht, dit ras heeft zijn tijd gehad. Beter voldeed het
nieuwe ras Pfann's Grosser Sommer, dat in 1966 de naam Groso heeft gekregen. Dit late, normaal groene ras met een iets grijze tint had grote, tamelijk
losse kroppen die gemiddeld 339 gram wogen. De sluiting was goed. Na
Resistent had dit ras de minste virusplanten. Resistent viel op door het dikke en
donker groene blad. De gevoeligheid voor virus en rand bleken gering te zijn.
De sluiting was goed; het gemiddeld kropgewicht bedroeg 338 gram.
Vermeldenswaard is dat één herhaling van de proef te Alkmaar na de oogst van
de andere parallellen (4 augustus) is blijven staan om de schietneiging na te
gaan. Op 7 augustus waren de meeste kroppen gebarsten of begonnen ze te
barsten. Alleen in Resistent, Neckarriesen, Hilde, Zomerkoning en Attractie waren op die datum enkele schietstengels te zien. Opvallend was dat de kroppen
van Suzan en Pfann's Grosser Sommer ook na deze datum nog lang gesloten
bleven, voordat ze gingen barsten.
rassen late zomerteelt
Het slechte weer in de periode van zaaien en eerste ontwikkeling veroorzaakte
een zodanige stagnatie in de groei, dat hierdoor het onderzoek is mislukt.
De schaarse gegevens die nog zijn binnengekomen, waren niet voldoende betrouwbaar om te publiceren.
virusaantasting
Ook bij dit onderzoek speelde het weer ons parten. Om het plantmateriaal zoveel mogelijk luisvrij op te kweken, werd op de meeste proefplaatsen komkommergaas over de planten gebracht. Het nadeel van dit gaas was, dat het de
plantjes licht ontnam, waardoor ze te ijl opgroeiden. Na het uitplanten veroorzaakte het slechte weer zoveel stagnatie in de groei dat de proef als mislukt
moet worden beschouwd.
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Daar vroege rodekool een relatief korte groeiperiode heeft, werd in een planttijdenproef nagegaan welke perspectieven dit gewas als nateelt biedt. Bij dit
onderzoek waren zowel selecties van het allervroegste als van het vroege type
betrokken. Er werd op een zware kleigrond in het Geestmerambacht geplant,
wat feitelijk voor vroege rodekool ongeschikt was. De plantafstand bedroeg
50x50 cm. De plantdata waren 21 mei, 21 juni, 1 juli en 13 juli.
Van de 3 eerste plantingen lag de opbrengst steeds boven de 60 ton per ha.
De op 13 juli gezette kool werd wegens de zeer matige kwaliteit niet geoogst.
Ook in de planting van 1 juli kwamen kolen voor die aan de onderkant bleek
waren. Alleen de selectie van „West-Friesland" te Wijdenes verdroeg uitplanten in het begin van juli nog vrij goed. De op 1 juli geplante kool werd 18
oktober geoogst. In deze tijd wordt, wanneer de prijzen goed zijn, al bewaarkool geveild. Deze kool heeft een veel betere kleur, waardoor laat geplante
vroege kool weinig kans van slagen zal hebben. In de eerste en tweede planttijd kwamen Vroege en Allervroegste van Jac. Jong gunstig naar voren. De
eerste maakte meer blad dan de tweede. Beide waren zowel uit- als inwendig goed van kleur en hadden een korte pit.
afb. 28. het oogsten vanvroege rode kool alsnateeltgewas.
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De tweede planting werd 23 september geoogst. Dit valt juist in de periode dat
ook herfstrode wordt gesneden. De goedgekeurde selecties van Langedijker
Herfstrode zijn kwalitatief beter dan Langedijker Vroege Rode. Daarom biedt
ook het planten van vroege rode kool omstreeks half juni weinig perspectief.
Alleen de planten die 21 mei werden gezet, kwamen in vroegheid voor de
andere koolsoorten uit. De oogst vond plaats op 2 september. Naast de
vroege teuft, waarvoor deze selecties eigenlijk zijn bestemd, kunnen ze met
succes tot 31 mei worden geplant.
rassen en planttijden herfst rodekool
Met zes selecties herfstrood werd eveneens een planttijdenproef genomen, gericht op de late teelt. De selecties werden de eerste keer op 21 mei geplant
op een afstand van 55x65 cm. Deze 5 weken oude planten waren in een verwarmde kas gezaaid. Alleen deze serie werd aangetast door de koolvlieg. Op
2 september werden ze geoogst, de gemiddelde opbrengst bedroeg 56 ton per
ha. Ook in de volgende series werd geplant op 55x65 cm, hierbij werd van
7 weken oude planten uitgegaan. De opbrengst liep zeer snel terug naarmate
later werd geplant. De planten die op 21 juni werden gezet, gaven gemiddeld
37 ton, op 2 juli geplant nog 30 ton en die van 13 juli nog slechts 17 ton per
ha. Ten dele is deze sterke opbrengstreductie een gevolg van de zware kleigrond. Op een iets snellere, lichtere grond kan herfstrode tot de langste dag
worden geplant, waarbij zeker nog een opbrengst van 50 ton per ha mogelijk is.
Onderling kwamen er tussen de selecties ook duidelijke verschillen naar voren.
Herfstrood van Beemsterboer bleef steeds in opbrengst achter. Ook de Exportherfst van Sluis & Groot was matig in opbrengst, in kwaliteit was ze slecht
vergeleken met de andere selecties. Vroege Herfst en Vroege Bewaar van
Broersen waren produktief. Inwendig waren ze echter, evenals Herfstrood van
Beemsterboer, grof van nerf en lang van pit. De selecties van Jac. Jong en Rijk
Zwaan kwamen in kwaliteit duidelijk boven de andere uit, terwijl ook de opbrengst geed was. De laatste was nog iets uniformer in sortering en beter van
inwendige structuur. Beide selecties waren donker van kleur. In de laatste
planting was Herfstrode van Jac. Jong de enige die nog een redelijke opbrengst gaf.
plantafstanden herfst rodekool
De verwerkende industrie heeft belangstelling voor grote rode kolen van mi-
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Herfstrood van Jac. Jong. De planten werden op een zandgrond onder platglas opgekweekt en 12 mei op een stugge kleigrond van proefbedrijf Geestmerambacht te Oudkarspel uitgezet. De plantafstanden bedroegen 50x 50, 50x60
en 50x70 cm. Tijdens de groei bleek reeds een duidelijk verschil in koolvorming. Bij de nauwste plantafstand kwamen veel planten voor die geen redelijke
kool meer vormden. De ruimste afstand gaf naast kleine ook veel grotere kolen,
5 0 x 6 9 cm gaf de meest uniforme sortering.
De oogst vond plaats op 12 oktober. Tussen de plantafstanden was geen duidelijk verschil in totaalopbrengst waarneembaar. Wel was de sortering fijner
naarmate nauwer werd geplant. Bij 50x50 cm was 1 5 % van het aantal kolen
te klein om geoogst te worden, bij 50x60 cm was dit 11%, terwijl bij 50x70
cm alle planten een oogstbare kool vormden.
J. de Kraker

plantafstanden bewaar rodekool

De laatste jaren werd kleinere rodekool (uitgezonderd voor de verwerkende
industrie) meestal vlotter en tegen een hogere prijs verkocht dan de zwaardere
kolen. In de praktijk wordt gemiddeld dan ook iets nauwer geplant dan men
voorheen gewend was. Om enig inzicht te krijgen in de mogelijkheden en
eventuele moeilijkheden bij een dichter plantverband werden de volgende afstanden beproefd: 60x65, 60x50, 60x40 en 60x35 cm. Het aantal planten
per are bedraagt hierbij respectievelijk 256, 333, 417 en 476. De proef werd
uitgevoerd met 3 selecties Langedijker rodebewaar, te weten één „graag" type
en 2 ,.taaiere" typen, op het proefbedrijf Geestmerambacht te Oudkarspel.
Tijdens de groei bleek dat 60x35 cm wel zeer nauw was. Een aantal planten
werd verdrongen en bleek niet in staat te zijn een redelijke kool te vormen.
Door 2 keer een overbemesting met stikstof te geven werd een stilstand in de
groei ook bij de dichtere afstanden voorkomen. Bij de dichtst geplante kool
moest iets meer stikstof worden gegeven dan bij de ruimere afstanden. Ook
werd waargenomen dat bij een nauwere afstand de koolvorming, ongeacht de
selectie, later begint en trager verloopt. Op het veld onderscheidde een van
de taaie selecties zich door een sterke bladontwikkeling en in vergelijking tot
de beide andere selecties trage koolvorming. Tussen de andere taaie en de grage
selectie waren de groeiverschillen veel minder groot.
Bij de oogst varieerde de grootte van de kool vooral bij de afstand 60x35 cm
vrij sterk, in het bijzonder bij het meest bladvormende taaie type. De verklaring
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planten meer gelegenheid krijgen zich te ontplooien. De oogst vond plaats op 3
november waarna de kool, na te zijn gewogen en geteld, werd opgeslagen in
een luchtgekoelde bewaarplaats. In afbeelding 29 zijn de opbrengsten per are
aangegeven, alsmede het gemiddeld gewicht per kool. Uit de kg opbrengst
blijkt dat bij alle selecties de opbrengst afneemt naarmate dichter is geplant.
Ook blijkt de opbrengst van het grage type aanmerkelijk boven die van de beide
taaie typen uit te komen. Tussen de beide taaie selecties is het verschil in
opbrengst te verwaarlozen.
Als voorlopige conclusie kan worden gesteld dat dit jaar en op deze grond een
nauwe plantafstand een lagere opbrengst gaf. Ook kan worden gesteld dat de
reactie van de selecties op de plantafstanden vrijwel aan elkaar gelijk zijn. Het
gemiddeld koolgewicht wordt door de plantafstand sterk beïnvloed. De variatie
van dit gewicht zal worden nagegaan door de kolen bij het eerste omleggen
per stuk te wegen. De invloed van de plantafstand op de bewaarbaarheid kan
pas na afloop van de bewaring worden vastgesteld.
zaai- en planttijden bewaarkool
Reeds jaren wordt het plantmateriaal van bewaarkool voor een groot gedeelte
onder glas geteeld. Deze methode was ontstaan door het destijds veelvuldig
optreden van de koolgalmug. Daar dit insekt momenteel geen groot probleem
meer vormt kan de vraag worden gesteld of de gevolgde methode met de gebruikelijke zaai- en planttijd nog wel de meest juiste is. Om dit na te gaan is
een proef opgezet met 2 Deense witte en 2 selecties rode bewaarkool bij verschillende zaai- en plantdata. Tevens zal hierbij worden nagegaan in hoeverre
bakplanten gevoeliger zijn voor het zogenoemde „grijs", wat in de praktijk
wordt verondersteld. De objecten waren:
Zaaidatum 17 maart
Zaaidatum 31 maart
Zaaidatum 14 april
Zaaidatum 28 april

plantdata 28 april, 12 mei, 26 mei en 9 juni
plantdata 12 mei, 26 mei en 9 juni
plantdata 26 mei en 9 juni
plantdatum 9 juni

Na het zaaien op 17 maart zijn de planten bijna tot de eerste plantdatum
onder glas gebleven. Bij de zaaidata van 31 maart en 14 april is het glas enige
dagen na de opkomst gelicht. Op 28 april vond de opkweek volledig in de
vollegrond plaats. De proef werd uitgevoerd op het proefbedrijf Geestmerambacht te Oudkarspel.
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De aanslag na het planten was bij alle objecten vrij goed. Bij de laatste planting (9 juni) waren de 12 weken oude planten echter moeilijk te hanteren, waardoor de aanslag werd bemoeilijkt. Het verschil in ontwikkeling tussen de eerste
en de laatste planting was aanvankelijk zeer groot, doch verdween bijna geheel
naarmate het seizoen vorderde. Opmerkelijk was dat de jongste planten bij alle
plantdata een vitaler indruk gaven. Verder werd waargenomen dat de ouderdom van de plant geen, maar de plantdatum wèl invloed uitoefent op het tijdstip van koolzetting. Hoe vroeger geplant, hoe eerder de koolvorming begon. In de
op 9 juni geplante kool bleek een heviger aantasting door luizen, rupsen en
dergelijke voor te komen dan bij die welke eerder waren geplant. Blijkbaar
vertoeven deze beschadigers liever op pas geplante kool dan op een eerder
geplant gewas.
De oogst had plaats op 3 november, waarbij op het oog wel enkele verschillen
in rijpheid waren te constateren. De eerste planting leek hierbij aan de rijpe
kant te zijn. Na gewogen en geteld te zijn is de kool opgeslagen in een luchtgekoelde schuur. In afbeelding 30 wordt de gemiddelde relatieve opbrengst van
de 4 selecties weergegeven. Hier is mee volstaan omdat alle 4 selecties vrijwel gelijk op de verschillende zaai- en planttijden reageerden. Het object dat

afb. 30. gemiddelde relatieve opbrengst van 4 selecties, zaaien op 17 maart en
planten op 26 mei is 100.
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100 gesteld.
Uit de opbrengstcijfers is gebleken dat de 6 weken oude plant het bij een
vroege plantdatum heel goed doet. Bij de op 26 mei en 9 juni uitgeplante
objecten gaf de 10 weken oude plant de beste resultaten. Het tijdstip van
planten heeft een veel grotere invloed gehad dan de ouderdom van het plantmateriaal. Uitplanten op 29 april heeft ten opzichte van de op 26 mei uitgeplante
10 weekse plant een opbrengstverhoging van 1 4 % gegeven. Totaal gezien
nam de opbrengst af naarmate later is geplant. Het is mogelijk dat de opbrengstverhoging van de vroegst geplante objecten weer teniet wordt gedaan
door meer verlies tijdens de bewaring. Dit zal echter pas in het voorjaar
van 1966 bekend worden, evenals eventuele verschillen in het optreden
van „grijs".
J. Betzema en J. C. Commandeur

rassen/planttijden groene savooiekool

Naar aanleiding van de gunstige droogresultaten die in 1964 met het ras Winterkoning waren bereikt, werd een proef genomen met hoofdzakelijk selecties
van dit type. Dit ras is moeilijk te contracteren omdat het niet produktief genoeg is om voor de winter te kunnen worden geoogst. Geprobeerd werd aan
dit bezwaar tegemoet te komen door uit de groep Winterkoning snelgroeiende
selecties te kiezen die vóór de winter nog een behoorlijke kool maken. Verder
werden enkele selecties gele kool opgenomen, daar deze misschien aan speciale
wensen van de groentedrogerijen tegemoet komen. Ook werden enkele bijzondere buitenlandse en oude Nederlandse rassen beproefd. De rassen werden
geplant op 21 juni, 2 en 3 juli.
Deze proef moest toen de winter inviel bijna nog geheel worden geoogst. Van
de vroeg ingevallen vorst heeft de kool zo zwaar geleden dat verdere beoordeling van de rassen moeilijk was. Wel zijn enkele nummers die voor de drogerij
misschien perspectieven bieden door het IBVT verwerkt. Dit waren een
Vertus-type dat onder no 526 door Jac. Jong werd ingezonden. Verder Dwarf
green curled van Hurst, Winterfürst 3100 van Broersen en twee door Sluis
en Groot ingezonden selecties, te weten Perfection en Pontoise. Ook één van
de vroege Winterkoning selecties van Jac. Jong biedt misschien mogelijkheden.
Het verdient aanbeveling deze rassen met enkele nieuwe rassen in een opbrengstproef te vergelijken.
J. de Kraker
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rassen spring cabbage
De teelt van zgn. Spring-cabbage zoals men die in Engeland kent, wordt in
Nederland alleen in Zuid-Limburg door enkele tuinders beoefend. Men gebruikt
hiervoor een soort groenekooltype waarin een zeer losse kool komt, de zgn.
„schelk". Begin augustus wordt deze kool gezaaid en na 2 à 3 weken verspeend. Medio november worden ze op het open veld uitgeplant bij een afstand van 25x25 cm. De oogst valt dan eind april-begin mei.
Om na te gaan of er Engelse selecties voorkomen die beter zijn dan de Limburgse schelk is een rassenproef opgezet met diverse Engelse selecties, Limburgse schelk en enkele Nederlandse savooie selecties. De proef is driemaal
uitgevoerd, namelijk als „schelkteelt" en als de normale weeuwen- en vrijstersteelt. De gebruikte Engelse selecties waren voor een groot gedeelte spitskoolselecties en in enkele gevallen selecties witte of savooiekool.
Bij de „schelkmethode" kwamen in de meeste rassen zeer veel schieters voor.
Alleen de Limburgse schelk en enkele Engelse spitskoolselecties bleven hiervan
vrij. Opmerkelijk was dat de oogst van deze Engelse spitskool gelijk viel met
die van spitskool onder gelicht platglas. Ook de opbrengst was weinig minder. De winter was niet streng genoeg om de winterhardheid van de rassen
bij de schelkmethode voldoende te kunnen testen. Wij kunnen ons voorstellen
dat wanneer de winterhardheid goed is, deze teeltwijze voor vroege spitskool
aantrekkelijk kan zijn. De Engelse en Nederlandse savooierassen gingen in deze
vroege teeltmethode voor 100% schieten. De schelk deed het vrij goed. De
kool bestaat in feite uit een losse krop, waardoor de kg opbrengst niet uitmunt.
In de weeuwenteelt deden de Engelse spitskoolselecties het ook zeer goed.
Enkele Engelse en Nederlandse savooieselecties waren hoewel later, in opbrengst goed. De spitskoolselecties waren ongeveer een maand vroeger oogstbaar. De schelk was ook in deze methode zeer vroeg snijklaar, maar iets lager
in opbrengst dan in de voor dit ras geëigende teelt. Hoewel minder dan in de
schelkteelt kwamen in de weeuwenteelt nog verschillende rassen voor die een
te grote schietneiging hadden. Een voorbeeld hiervan zijn de Engelse wittekoolselecties die nog voor 100% gingen schieten.
In de vrijstersteelt kwamen verschillende rassen ook nog wel tot een goede
opbrengst, maar hierbij mag men niet meer spreken van spring cabbage. De
vroegste selecties waren begin juli pas snijklaar, wat als voorjaarskool te laat is.
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Indien de weersomstandigheden het toelaten wordt op de tuinbouwbedrijven
reeds rond de jaarwisseling in de vollegrond gezaaid. Gewoonlijk gebruikt
men hiervoor nog wolfgevoelige scherpzadige rassen. In een oriënterende proef
werden dit jaar enkele wolfresistente rassen vergeleken met twee selecties van
Breedblad Scherpzaad zomer. Er werd op 2 en 20 januari breedwerpig gezaaid met een hoeveelheid van 6 à 7 kg per are. Het begin van de oogst
vond plaats op respectievelijk 14 en 23 april, waarvan afbeelding 31 een overzicht geeft. Hierbij bleek het nieuwe ras Subito van R. Zwaan even vroeg en
zeker zo produktief te zijn als een snelle Breedblad Scherpzaad selectie. Huroflay van Nunhem en Hybride 308 van Sluis en Groot waren enkele dagen later
oogstbaar. Vooral de opbrengst en kwaliteit van Hybride 308 waren goed. Beide
rassen zijn rondzadig.
In de normale voorjaarsteelt (zaaitijd maart) vond een herbeproeving plaats
van rassen die in voorgaande jaren een goede indruk gaven. In overleg met
het IVT te Wageningen werd de proef aangevuld met rassen die in de rassenlijst 1965 voor het eerst voor de voorjaarsteelt waren aanbevolen. De beproeving vond plaats te Alkmaar, Sloten en Ens. Als zaaizaadnorm werd 2V2 kg
per are aangehouden, breedwerpig gezaaid. Tabel 16 geeft een overzicht van
afb. 31.het oogsten van een spinazieproef.
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Ras

Herkomst

Kg per are

Subito (803)

R. Zwaan

341

Spinoza

A. R. Zwaan en Zn.

330

Virtuosa

R. Zwaan

322

* Spirit Scherp

A. Zwaan jr.

320

* Perfectos
* Primeur

A. Zwaan jr.

302

Vital R
* Indures
Duetta

J. A. Zwaan

296

Sluis en Groot

287

D. van der Ploeg

278

R. Zwaan

269

tabel 16. rassenproeftuindersteelt.

* In 1965 voor het eerst beproefd.

de deelnemende rassen met herkomst en gemiddelde opbrengst in kg per are
van de drie proefvelden.
De selecties die dit jaar voor het eerst in de proef waren opgenomen worden
in het kort besproken. Voor een beschrijving van de overige rassen verwijzen
wij naar het jaarverslag over 1964.
Indures, Primeur en Perfectos zijn rondzadige selecties van de groep waarin
ook Spinoza en Vital R worden ondergebracht. De onderlinge verschillen zijn
klein. De bladkleur is vrij donker. Het blad is tamelijk grof en de neiging tot
doorschieten is niet groot vergeleken met sneller groeiende selecties. De oogst
valt 2-4 dagen later dan van Virtuosa, die in onze proeven de snelste groeier
bleek te zijn.
Spirit Scherp kwam overeen met Bovri, een ras dat in voorgaande jaren reeds
werd beproefd. De bladeren zijn vrij spits en de bladstelen iets lang. De
kleur is normaal groen. Spirit groeit snel, de schietneiging is vrij sterk en als
het gewas oogstrijp is moet het snel worden geoogst. Dit ras kan voor de
normale voorjaarsteelt, waarbij de vroegheid geen rol speelt, niet worden
aanbevolen.
De overige rassen hebben in deze teelt ook dit jaar goed voldaan. De opbrengst
van Duetta is door een te dunne stand ongunstig beïnvloed. Subito heeft ook
dit jaar de aandacht getrokken door goede kwaliteit en opbrengst.
Op de tuinbouwbedrijven wordt ook in de zomermaanden hoofdzakelijk gewerkt met selecties uit de groep Vital R. Ter demonstratie werden aan enkele
tuinders in Nederland een paar nieuwe wolfresistente rassen en hybriden voor
beproeving uitgegeven. Voor zaaien in juni en juli bleek Hybride 530 van A. R.
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320 van Sluis en Groot in aanmerking. Een nadeel van hybriderassen is de hoge
prijs van het zaad. Bovendien is hybridezaad vaak beperkt leverbaar.
J. C. Commandeur en J. de Kraker
industrieteelt
Het onderzoek voor industrieteelt had hoofdzakelijk tot doel het klassificeren
van nieuwe rassen in groepen, geschikt voor diverse teeltwijzen. De rassenkeuze is vrij sterk afhankelijk van het tijdstip waarop men wil zaaien en
oogsten. De resultaten worden daarom per teeltwijze weergegeven.
voor/aarstee/t
De rassen werden op 12 maart gezaaid op een rijenafstand van 11 cm. De
oogst begon 10 mei en duurde tot 19 mei. In deze periode werd in een jong,
normaal en oud stadium geoogst. Hierdoor was het mogelijk op verschillende
tijdstippen een vergelijking te maken. Zo zijn in tabel 17 de rassen vergeleken
tabel 17.resultaten rassenpoef voorjaarsteelt.

Ras

en herkomst

Zaad

Aantal

kg/ha

pl./m

Schietstengel gem.
4 cm op:

Relat,
opbrengst

No 425

Hurst

65

52

11 mei

Melex

Gebr. Sluis

72

56

11 mei

82

No 308

Sluis en Groot

77

70

12 mei

97

Subito
Indures

R. Zwaan
D. van der Ploeg

66

83

12 mei

98

86

65

12 mei

90

Perex

A. R. Zwaan en Zn.

73

66

12 mei

93

No 7
No 51013

Sluis en Groot

81

62

12 mei

72

R. Zwaan
Frühemona T. van Noort

70

65

13 mei

101

79

67

13 mei

100

Virtuosa

R. Zwaan

77

13 mei

98

Hiemalis

Gebr. Sluis

13 mei

119

Spartan B

Enkh. Zaadhandel

79
74

58
63
60

13 mei

98

Huro

Nunhem
Sluis en Groot

66

52

13 mei

65

87

46

14 mei

100

A. R. Zwaan en Zn.

85

55

14 mei

100

Résistai X Gebr. Sluis
Hybride C Ruiter
No 320
Sluis en Groot

81

63

14 mei

71

86

35

15 mei

89

86

15 mei

100

No 530

67

56
49

15 mei

95

Vital R
Spinoza

A. R. Zwaan en Zn.

88
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bij een gemiddelde schietstengellengte van 4 cm. De opbrengst w o r d t weergegeven in relatieve cijfers, waarbij Vital R op 100 is gesteld. De rassen zijn
gerangschikt in volgorde van vroegheid.
V o o r snelgroeiende rassen die in maart op 11 cm worden gezaaid is een
zaaizaadhoeveelheid van 70 à 80 kg per ha gekozen. Dit komt neer op 60 à 70
planten per strekkende meter. Bij sommige rassen was het plantgetal te laag,
wat de opbrengst ongunstig heeft beïnvloed. Verder is de standdichtheid van
invloed op de snelheid van schieten. Hierdoor schoot Subito bijvoorbeeld in
verhouding tot de andere rassen te snel. Subito, No 51013 en Virtuosa van R.
Zwaan zijn snelgroeiende wolfresistente en scherpzadige rassen met vooral v o o r
de tuinder een goede gebruikswaarde. Het oude scherpzadige ras Advance van
A. R. Zwaan en Z n . schoot in de voorjaarsteelt zeer langzaam, het blad was
donkergroen en w e r d enigszins door wolf aangetast. De oogst v o n d pas na
17 mei plaats. De opbrengst was hoog. De schietstengel bleef kleiner dan 2 cm
waardoor dit ras niet in de tabel is opgenomen.
De hybriden 425 en 308 bleken snelgroeiende en snelschietende typen te zijn,
terwijl de hybriden 320 en 530 het traagst schoten. Frühemona was een snelgroeiend en in verhouding daartoe vrij traag schietend ras. Veel overeenkomst
met Vital R vertoonden de rassen Indures, Spartan B, Spinoza, Résistai X en
Hybride C. Melex, Perex en Huro hebben in deze teelt matig voldaan. Het
wolfgevoelige ras Hiemalis bleek produktief te zijn.
zomerteelt
V o o r de zomerteelt werd op 30 april gezaaid bij een rijenafstand van 22 cm
en een zaadverbruik van 45-55 kg per ha. In deze proef waren zowel sneltabel 18. resultaten rassenproef

Ras
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en herkomst

zomerteelt.

Zaad

Aantal

kg/ha

pl./m

Schietstengel gem.

Relat,
opbrengst

5 cm op:

Viking

Sluis en Groot

55

75

D. van der Ploeg

53

64
49

11 juni

Nores B

14 juni

93

Nobel
Matares

A. R. Zwaan

45
46

36
39

14 juni
15 juni

100

Nores A

D. van der Ploeg

50
49

50

15 juni

81
75

55
61

15 juni

100

44

15 juni

100

45
54

78
58

16 juni

102
114

D. van der Ploeg

Estiva

Gebr. Sluis

Noorman

Gebr. Sluis
Jac. Jong

Noorman
Noordland A. R. Zwaan

17 juni

groeiende en snelschietende als traag groeiende en langzaam schietende rassen
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opgenomen. Duidelijk is naar voren gekomen dat in een zomerteelt bij een
gering zaadverbruik de snelgroeiende rassen te snel schieten en een lage
opbrengst geven. Een gemiddelde schietstengel van 5 cm was reeds op 8-11
juni bereikt. De opbrengst varieerde cp dat moment van 18 tot 27 ton per ha.
In vergelijking hiermee wordt in tabel 18 een overzicht gegeven van de zomerrassen, eveneens bij een gemiddelde schietstengel van 5 cm.
Viking bleek voor de zomerteelt te snel te schieten. De opbrengst is hierdoor
relatief laag. De wolfresistente rassen Nores A en B en Matares behoorden tot
de traag schietende rassen. De opbrengst was aan de lage kant. Toch bieden
deze rassen goede perspectieven voor de zomerteelt. Nobel, Noorman, Noordland en Estiva worden namelijk spoedig aangetast door wolf, zodat uit kwaliteitsoogpunt de voorkeur moet worden gegeven aan wolfresistente rassen.
winterspinazie
Bij deze teelt is de ontwikkeling van het gewas vóór de winter in grote mate
bepalend voor de kwaliteit in het voorjaar. Om deze moeilijkheid te ondervangen werd de rassenproef 2 keer uitgezaaid, nl. op 11 september en 1 oktober.
De rijenafstand was 11 cm, de zaadhoeveelheid gemiddeld 90 kg per ha. De
eerste zaai kwam goed door de winter heen. Op 11 april konden de vroegste
rassen, Thialf en Utrechtse Winter, worden geoogst. Twee dagen later had ook
Hiemalis hetzelfde stadium bereikt. Winterreus en Viroflay waren nog weer een
dag later. Deze rassen hebben alle goed voldaan. De opbrengst nam toe van
24 tot 30 ton pet*ha naarmate het ras later was. Ook Nobel was vrij goed maar
de hergroei in het voorjaar was traag. Zeven andere rassen hebben minder goed
of niet voldaan.
Tj. Buishand en J. de Kraker
rassen

SPRUITKOOL

De goedgekeurde selecties van de in 1961-1963 gehouden praktijkproeven van
het IVT zijn ook in 1965 weer door het Proefstation beproefd, zowel in de normale teelt (doorplukken) als voor de eenmalige pluk. De plantafstanden zijn
aan de teeltwijzen aangepast en waren resp. 70x60 en 70x 30 cm. De proef
is uitgevoerd op het tuinbouwproefbedrijf Geestmerambacht te Oudkarspel. De
ontwikkeling van het gewas verliep voorspoedig en het grootste gedeelte was
bij het samenstellen van dit jaarverslag reeds geoogst. De laatste pluk zal mede
door wateroverlast de totale opbrengst weinig meer beïnvloeden.
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De eenmalige oogst heeft evenals in 1964 bij alle rassen een lagere opbrengst
maar een iets betere kwaliteit gegeven dan het doorplukken. Verder gaven de
vroegste selecties een hogere opbrengst dan de late typen. Over het algemeen
komen de resultaten overeen met de in de rassenlijst vermelde gegevens. Voor
de spruitenteler is hierin voldoende keus, zodat ieder een selectie kan kiezen
die wat betreft vrcegheid, groeikracht en spruitgrootte in zijn teeltplan het
best past.
plantafstanden
De plantafstandenproef zoals die in voorgaande jaren met de afstanden 70x60,
70x45 en 70x 30 cm werd uitgevoerd, is in het verslagjaar uitgebreid. Om na
te gaan of benadering van het vierkantsverband voordelen kan bieden zijn de
afstanden 50x60, 50x50 en 50x40 cm toegevoegd. Behalve 70x60 cm zijn
alle afstanden zowel in de normale teelt (doorplukken) als in de eenmalige pluk
uitgevoerd. Uit voorgaande preeven was reeds gebleken dat 70x60 cm te
ruim is voor eenmalige pluk. De proef is uitgevoerd met twee selecties, nl. een
vroege selectie van het Groninger type en een late selectie van het Roodnerf
type.
Daar de totale opbrengst nog niet bekend is, kan nog geen volledig overzicht
worden gegeven. Wel hebben we de indruk verkregen dat een late selectie, die
van nature meer blad en een kleinere spruit vormt, een nauwe plantafstand
minder goed verdraagt dan een vroege selectie. Bij de vroege selectie, waarvan de opbrengst in de eenmalige pluk volledig bekend is, heeft de plantafstand de totale opbrengst praktisch niet beïnvloed. Wel zijn er belangrijke
verschuivingen in de sorteringsverhouding waar te nemen. Bij 50x60cm was
37 % van de spruiten kleiner dan 3 cm doorsnede, terwijl dit bij de afstand
50x 40 cm 60% was. Overigens lijken de afstanden die dit jaar voor het
eerst in de proef zijn opgenomen geen belangrijke voordelen te bieden. Wel
was in de eenmalige oogst van de vroege selectie een geringe kwaliteitsverbetering ten gunste van de afstanden 50x50 en 50x40 cm waarneembaar.
cogstspreiding bij eenmalige oogst
In voorgaande zaai- en planttijdenproeven was reeds gebleken dat door aanwending van verschillende plantdata een zekere oogstspreiding mogelijk is. De
vraag is echter of eenmalige oogst wel verantwoord is met het oog op kwaliteitsverlies in de wintermaanden. Om hierover beter geïnformeerd te raken is
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zowel met een vroege (Stiekema) als met een zeer late selectie (Electra) een

zaai- en planttijdenproef opgezet. Er is op 4 verschillende data geplant, waarbij
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planten van verschillende ouderdom zijn gebruikt:
eerste

plantdatum: 20 mei met planten van de zaai 17 maart

tweede plantdatum: 26 mei met planten van de zaai 17 maart en 7 april
derde

plantdatum: 9 juni met planten van de zaai 7 april en 28 april

vierde

plantdatum: 23 juni met planten van de zaai 28 april en 12 mei

Bij de objecten van de vroege selectie was de eerste oogst op 6 oktober en de
laatste op 15 november. De laatste planting gaf vergeleken met de op 20 en 26
mei uitgeplante objecten een opbrengstderving van 30%. Hoewel dus binnen
deze selectie een oogstspreiding van 40 dagen mogelijk is gaf dit toch een
vrij grote opbrengstderving. Op gelijke plantdatum gaven de jongste planten de
beste indruk. De 9 tot 10 weken oude planten gaven een te onregelmatige ontwikkeling en de plant die te lang en te slap was, ging uiteindelijk „zitten". De
opbrengst hiervan bleek ± 1 0 % lager te blijven.
De vroegste veldjes van de late selectie werden op 1 december geoogst, wat
14 dagen later was dan de laatste oogst van de vroege selectie. De overige objecten zijn nog niet geoogst en naar het zich laat aanzien zal de laatste oogst in maart
plaatsvinden. Hoewel de juiste gegevens dus nog niet bekend zijn, zullen ze vermoedelijk niet afwijken van die van d° vroege selectie.
Uit deze proef komt dus duidelijk naar voren dat door een doelbewuste rassenkeuze een grote oogstspreiding mogelijk is. Wel zullen de latere selecties een
lagere opbrengst geven dan de vroege selecties.
J. Betzema en J.C. Commandeur
rassen

SUIKERMAIS

In 1964 was reeds gebleken dat de teelt van suikermais perspectieven biedt,
mits de oogst eind juli - begin augustus kan beginnen. Door de planten onder
glas of plastic op te kweken en vroege rassen te kiezen kan men in normale
jaren tijdig oogsten. In 1965 waren de klimatologische omstandigheden voor
suikermais zeer ongunstig. De oogst begon pas in de tweede helft van augustus
en duurde tot in oktober. In het algemeen waren de kolven die na half september werden geoogst slecht gezet en zonder smaak. Afbeelding 32 toont
een oogstrijpe kolf.
Het onderzoek bij dit gewas werd voortgezet met een rassenproef. Op 27 april
werden hiertoe 16 rassen in perspotten onder glas gezaaid en uitgeplant op
17 mei. De vroege rassen bleven dit jaar mede door deze opkweekmethode te
kort met als gevolg veel te kleine kolven. De middenvroege tot late rassen
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afb. 32. een oogstrijpe kolf suikermais die goed is gezet.

Ras

Herkomst

Aantal kolven

1e soort

per 10 planten

in %
27

Spancross

Asgrow

17

Earlyking

Hurst

17

44

Kelvedon Glory

Hurst

18

54

Sugar Corn prima

Hurst

17

44

Sugarking

Hurst

17

58

Golden Glow

Corneli

21

31

Bouquet

Pioneer

21

22

K. v. F. 57-93

Corneli
Asgrow

14

61

22

37

Pioneer

23

38

Duet

Asgrow

21

55

Golden Beauty

Asgrow

25

40

Gold Rush

Corneli

20

44

Golden Bantam

Pioneer

12

41

Delicious

Corneli

6

35

Merit

Asgrow

10

79

Marcross
Golden Jewell

SUIKERMAIS

tabel 19.resultaten van een rassenproef met suikermais.

vormden een zwaarder gewas met meer grote kolven. Bij de zeer late rassen
kwamen weinig oogstbare kolven voor. In tabel 19 wordt een overzicht gegeven
van de belangrijkste resultaten, gerangschikt naar de vroegheid der rassen. De
kolven werden gesorteerd in eerste soort, tweede soort en stek. Stek heeft geen,
tweede soort een geringe handelswaarde. In de tabel wordt daarom volstaan
met het vermelden van de eerste soort in procenten van het totale aantal kolven
dat per 10 planten werd geoogst.
In de bovenste groep van 5 rassen is het vroegheidsverschil ongeveer 4 dagen. Het zijn de vroege rassen die voor Nederland de meeste perspectieven
zullen bieden. Van dit groepje heeft Kelvedon Glory het best voldaan. Dit stemt
overeen met het resultaat in 1964. Daarop volgt een groep van 8 rassen die
middenvroeg tot laat zijn. Deze rassen waren 10 tot 20 dagen later oogstbaar
dan de vroege. Het aantal kolven ligt gemiddeld hoger, het percentage 1e soort
vaak lager dan bij de vroege rassen. De oogstzekerheid van deze middengroep
is voor Nederland zeer matig. De laatste 3 rassen waren 20-30 dagen later
dan de vroege groep en hebben voor Nederland geen waarde.
Tj. Buishand
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express selecties

Het gebruikswaarde-onderzoek met een Expressgroep v o o r de verwerkende
industrie w e r d dit jaar herhaald. De selecties werden op 2 februari onder glas
gezaaid en op 25 maart uitgeplant. Het vroegheidsverschil bij de oogst was gering en bedroeg maximaal 6 dagen. De zaadopbrengst lag v o o r alle rassen
lager dan in 1964, wat vooral door een lager rendement w e r d veroorzaakt. Wat
de sortering betreft waren Canner en Express II van Jos Reijers te grofzadig.
Dit jaar was een zogenaamde fijne Canner van Nunhem aan de proef toegevoegd. Het bleek een fijnzadig en matig produktief ras te zijn dat als type
niet bij de Expressgroep behoorde.
Tot de selecties die gunstig naar voren zijn gekomen behoren Trio van A. R.
Zwaan, Primo van D. van der Ploeg, Express I van Jos Reijers, Suprima van
Koning en Vlieger, Premier van F. de Vries en W i k a van D. van der Ploeg.

driemaal wit selecties

Dit jaar w e r d begonnen met het gebruikswaarde-onderzoek van deze groep v o o r
de verwerkende industrie. Naast de goedgekeurde Driemaal W i t selecties waren ook enkele nieuwe rassen aan de proef toegevoegd. Gezaaid w e r d op een

tabel 20. resultaten van de rassenproef met blankblijvende

tuinbonen.

Kg per are

Sortering in %
Rende-

Ras en herkomst

D.W., Beemsterboer
R 12, Nunhem
D.W., Nunhem
D.W., Koning en Vlieger
No 48, A. R. Zwaan
D.W., D. van der Ploeg
D.W., Abr. Sluis
D.W., J. Reijers
Lage D.W., J. Reijers
D.W., Ruiter
D.W., Gebr. Sluis
D.W., Jac. Jong
R 34, Nunhem
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R60, Nunhem

peul

382
327
338
330
325
315
299
328
336
287
285
270
276
259

zaad

96
92
87
83
83
78
78
74
74
72
72
72
63
59

ment

kleiner

in %

dan 15

25
28

30
32
24
50
43
42
41
25
29
48
36
36
84
89

251/2

25
25'/2

25
26
22
22
25
25
26>/2

23
23

groter
15-19

dan
19 mm

69
64
73
50
57
57
57
70
68
52
64
62
16
11

1
4
3
0
0
1
2
5
3
0
0
2
0
0

zavelgrond te Bergen en op een zware kleigrond op het tuinbouwproefbedrijf
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te Oudkarspel. De ontwikkeling was op de lichte grond iets weelderig, op de
zware grond vrij stug. De resultaten van beide proeven kwamen vrijwel met
elkaar overeen, zodat in tabel 20 een samenvatting kan worden gegeven.
Voor de verwerkende industrie gaat het vooral om een hoog zaadgewicht en
een gunstige (fijne) zaadsortering. Driemaal Wit van Beemsterboer en R12
van Nunhem behaalden een hoge opbrengst. Bij R12 werd dit vooral veroorzaakt door het relatief hoge rendement. Bij de meeste Driemaal Wit selecties
bedroeg het rendement 25 à 26%. De selecties van Reijers en R34 en R 60
van Nunhem bleven hieronder. De beide R-rassen gaven een lage opbrengst
en een zeer fijne zaadsortering. Over de kwaliteit van de R-rassen is ons nu
nog niets bekend.
oogstmethoden
Op het proefbedrijf te Oudkarspel werden 31 maart enkele rassen gezaaid
die misschien voor machinaal maaien en dorsen in aanmerking komen. Als
blankblijvende rassen waren dit Lux van A. R. Zwaan en R11 en Compacta
Wit van Nunhem. Bij de bruinkokende werden Felix van A. R. Zwaan en Compacta
Bont en Fijne Canner van Nunhem met Suprima van Koning en Vlieger vergeleken. Dit zijn, uitgezonderd Fijne Canner, rassen die een minder hoog gewas maken.
Om het optimale plantgetal te vinden werd op 2 rijenafstanden gezaaid. Voor
de Compacta's was dit 30 en 50 cm. Het gewas bleef zeer laag. Door de dichte
stand, de sterke vertakking en de iets dikke stengel werd het plantgewicht per
oppervlakte-eenheid toch nog hoog. De opbrengst aan zaad, 10 à 11 ton per
ha, was echter ook hoog. De zaadsortering was bijzonder fijn.
Lux en Felix gaven een grovere sortering. De zaadopbrengst lag hier op dezelfde hoogte als bij de Compacta's. Bij Felix zelfs nog iets hoger, hetgeen
werd veroorzaakt door het rendement van 36 %. Beide waren op 40 en 60 cm
gezaaid. Door de ruimere rijenafstand waarop Suprima werd gezaaid, lag het
totale plantgewicht per m2 niet hoger dan bij de andere rassen. De zaadsortering was echter grover. Fijne Canner gaf veel fijner zaad. Dit ras kan vanwege de planthoogte en het onzuivere element wat nog aanwezig was, nog
niet worden aanbevolen.
virusaantasiing
Het zaad dat afkomstig was van de planten die in 1964 tussen door Phaseolus
virus 2 besmette gladiolen hadden gestaan, werd dit voorjaar in de kas
uitgezaaid. Hierbij bleek dat het virus met het zaad kan worden overgebracht.
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Toen later meer van dit zaad werd uitgezaaid om te bepalen of er ook een
rasverschil in aantasting of overdracht van het virus aanwezig zou zijn, lieten
de planten maar weinig symptomen zien. Door de optimale groeiomstandigheden
zijn ze waarschijnlijk door het virus heengegroeid.
In 1965 werden 26 rassen en selecties laat uitgezaaid tussen met het virus
besmette gladiolen. Ook nu werd het gewas weer zwaar aangetast. Vooral bij
de blankblijvende tuinbonen was er bijna geen peulzetting. Iets beter bestand
waren de Express selecties en Felix. Van alle rassen en selecties werd het
nog aanwezige zaad geoogst. Hiervan werd reeds een klein monster uitgezaaid
en dit liet weer duidelijk mozaïeksymptomen zien.
Tj. Buishand en J. de Kraker

WITLOF

praktijkproeven
In 1965 zijn de praktijkproeven met extra vroege en vroege selecties afgesloten. Van de extra vroege selecties (opzetten eind augustus en de maand
september) werden alle twaalf ingezonden nummers weer uitgezaaid. Door de
zeer slechte en koude zomer kon het vastgestelde trekschema niet worden
gehandhaafd. In groei en rijpheid waren de wortels ongeveer drie weken later
dan in 1964. Ze werden nu opgezet op 14 september en 1 oktober. De oogst
vond plaats op respectievelijk 11 oktober en 2 november. De -ktj-opbrengst en
de verhouding in de sortering was vrijwel gelijk aan die van 1964. In december 1965 vond de eindvergadering plaats over de extra vroege selecties en
werden de goedgekeurde nummers bekend gemaakt. Van de 12 ingezonden
selecties konden er 4 worden aanbevolen. Dit zijn in alfabetische volgorde:
Nunhem's Activa van Nunhem's Zaden N.V., Haelen (L); Extra vroege Mechelse van Philibert en Volwerk, Sommelsdijk; Extra vroege Mechelse van
D. van der Ploeg, Barendrecht en Extrema van Rijk Zwaan, Rotterdam.
Voor de vroege trek werden alle 19 ingezonden selecties weer uitgezaaid. Ook
deze selecties waren ongeveer 3 weken in groei achter, vergeleken met het
vorige jaar. Nu werden ze opgezet op 18 oktober en 15 november. Ze konden
worden geoogst op respectievelijk 23 november en 21 december. Opbrengst en
kwaliteit van het geoogste produkt waren zeer goed. Ook deze praktijkproef
met de vroege selecties werd afgesloten. In de eindvergadering werden er van
de 19 ingezonden selecties 8 aanbevolen. Dit zijn in alfabetische volgorde:
Activa van Nunhem's Zaden N.V., Haelen; Extra vroege Mechelse van J. Huizer,
Rijsoord; Mechelse van A. R. Zwaan, Voorburg; Stoka van C. Beemsterboer,
Warmenhuizen; Verbeterde Mechelse van Gebr. van den Berg, Naaldwijk;
Vroege Mechelse van J. Huizer, Rijsoord; Vroege selectie van L.T.B., Alk-
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maar en Vroege Mechelse van Philibert & Volwerk, Sommelsdijk.

verbetering trekgrond
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De proef diein 1964 in samenwerking metde Stichting Compost wasopgezet,
is dit jaar in een iets gewijzigde vorm voortgezet. De proef werd nu aangelegd in de witloftrekinstallatie vanhet Proefstation en bestond uit de volgende
3 objecten: veencompost, mengsel bestaande uit 50% veencompost -f- 50%
weidegrond en alleen weidegrond. Elk object omvatte 4 kuiltjes van 3V2 m2.
Per opzetdatum werd er van elk object 1 kuil opgezet en geforceerd. Hierbij
moet worden opgemerkt dat het object veencompost een hogere begintemperatuur
heeft en de warmte langer vasthoudt dan de andere 2 objecten. Dit wordt
vermoedelijk veroorzaakt door broei van de compost. Hierdoor was het vrij
moeilijk de temperatuur vande verschillende objecten gelijk te houden. Om te
voorkomen dathet object veencompost een hogere temperatuursom kreeg dan
de andere objecten, werden deze laatste 1 à 2 dagen later geoogst, zodat
ieder object ongeveer een gelijke hoeveelheid warmte ontving. In totaal werd

afb. 33.opbrengst ensorteringsverhouding witlof.

100 krop gew.
in kg
Veencompost

^

V.C.+ Weiland

12

D
trek 1 2

Kwal.
C + Stek

3 4 3 6
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deze proef 6 maal opgezet. De eerste 4 trekken met Extra vroege van Bourgeois,
de vijfde en zesde trek met Vroege Mechelse van Bourgeois.
In afbeelding 33 zijn de opbrengsten en de sorteringsverhouding weergegeven.
Hierin komt tot uitdrukking dat bij de eerste 4 trekken veencompost een lagere opbrengst heeft gegeven dan de 2 andere objecten, wat bij de vijfde
en zesde trek niet meer het geval was. De verhouding in de sortering was
ten nadele van zuivere veencompost, waar te veel kwaliteit C en stek werd
geoogst.
bemestingsproef
In samenwerking met de Albatrosfabrieken te Utrecht werd op een sinds
enkele jaren bestaand bemestingsproefveld van het proefbedrijf „De Ketel"
te Zaltbommel witlof ingezaaid. De gebruikte selectie was Extra vroege Mechelse van Philibert. De bemesting werd op 10 mei volgens onderstaand
schema toegediend.
N

P2O5

K2O

1- geen

1-0,5 kg per are

1-1,5 kg per are

2- geen

2-2,0 kg per are

2-2,5 kg per are

3- geen

3-3,5 kg per are

3-3,5 kg per are

In verband met de negatieve resultaten van de N-bemesting in het voorgaande
seizoen, werd in 1965 deze bemesting achterwege gelaten.
Uit waarnemingen is gebleken dat fosfaat een gunstige invloed uitoefent op
de opkomsi en de groei van witlof. Na de oogst van de wortels werden ze
tabel 21. oogstresultaten witloftrek 1964.
Gewicht in
Object

kg per

Percentage

Percentage

Percentage

kwal. 1

kwal. II

C + stek

100 kroppen

wortels

1N

14,7

57

41

2

20,6

2N

14,4
14,1

52

45

3

20,4

52

45

3

18,4

14,5
14,7

56

42

2

3N
1P

53

43

4

16,9
20,0

3P
1K

14,0

51

46

3

22,0

14,9

57

38

5

21,9

2K

14,4

53

45

2

19,1

3K

13,8

50

48

2

17,9

2P
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Gewicht in
kg per 100

opgekuild in de witloftrekinstallatie van het Proefstation te Alkmaar. Daar de

WITLOF

oogstgegevens van de trek nog niet geheel zijn verwerkt, worden in tabel 21
de gemiddelde oogstgegevens van het vorige seizoen weergegeven.
Uit de tabel blijkt dat meer stikstof een geringe afname van het kropgewicht
veroorzaakte, alsmede van het percentage kwaliteit I. Het wortelgewicht nam
toe en het percentage kwaliteit I af naarmate de fosfaatgift hoger was. Een
invloed van fosfaat op het kropgewicht werd niet geconstateerd. Een toenemende hoeveelheid kali gaf een afname van het wortelgewicht, van het kropgewicht en van het percentage kwaliteit I.
Ir. H. Jonge Poerink en C. Schaap

standdichtheid en ruggenteelt
WORTEL
De uitvoering van de standdichtheidsproef zoals die in het jaarverslag 1964
is beschreven heeft het afgelopen jaar wederom talrijke moeilijkheden ondervonden. In april was de structuur van de grond op de sub-proeftuin te Spierdijk
abnormaal slecht, zodat pas rond half mei kon worden gezaaid. Dat ook toen
de conditie van de grond nog verre van ideaal was, bleek later wel uit de slechte
groei en ontwikkeling van het gewas. Alleen de op ruggen gezaaide objecten
gaven neg een redelijke stand. Toch vielen de uiteindelijke resultaten hard
tegen. Door de bijzonder grote hoeveelheid gescheurde en vertakte wortelen
was de proef het oogsten niet waard.
zaai- en oogsttijdstippen

De in 1964 opgezette zaai- en oogsttijdstippenproef met een Flakkeese, Berlikumer en Chantenay-selectie was ook in 1965 weer op het proefplan aanwezig. De bedoeling om de proef zowel te Spierdijk als te Breda uit te voeren
is maar gedeeltelijk geslaagd. Te Spierdijk was het door de slechte conditie
van de grond niet mogelijk in april te zaaien, zodat de proef daar geen doorgang kon vinden. Op de zandgrond te Breda werd door overvloedige regen
vlak na het zaaien de grond zo dicht geslagen dat de opkomst zeer dun en
ongelijkmatig was. Hierdoor was het niet mogelijk betrouwbare gegevens op te
nemen. Wel kwamen de gegevens die nog verzameld zijn, vrij nauwkeurig overeen met de in het jaarverslag van 1964 besproken resultaten.
J. Betzema en N. J. Snoek
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In voorgaande jaren zijn bij verschillende gewassen proeven genomen die

ONDERZOEK TEN

een bepaald teeltaspect van de fysiologische kant benaderden. In het meren-

BEHOEVE VAN

deel van de gevallen ging het om een vroeg tot zeer vroeg produkt van de

OOGSTSPREIDING

vollegrond. De ontwikkeling van de primeurteelt van gewassen, waarvan de
oogst van het produkt samenvalt met een ruime aanvoer in zuidelijker gebieden van de E.E.G., heeft door de concurrentie op de vrije markt belangrijk
aan economisch perspectief ingeboet. Daardoor valt de nadruk niet op zo vroeg
mogelijk, als dat ten koste gaat van de kwaliteit van het produkt. Hogere kosten
voor de voortbrenging zullen alleen verantwoord zijn als ze tot een beduidend
hogere geldelijke opbrengst van het produkt leiden of tot een zodanige verkorting van het gebruik van het benodigde veld, dat het aantal teelten kan
worden vergroot.
Eén van de mogelijkheden tot verbetering van de rentabiliteit van bepaalde
teelten is het streven naar oogstspreiding. Dit is vooral van belang bij die
teelten, waarvan het begin van de teelt te velde en het oogsttijdstip sterk worden bepaald door de natuurlijke omstandigheden. Deze teelten hebben het eerst
de neiging tot ongewenste topaanvoeren van het produkt te leiden. De oogstspreiding mag evenmin ten koste gaan van de kwaliteit van het produkt. Om
dat te bereiken is bij verschillende soorten groentegewassen meer kennis
nodig over de reacties van de plant op de invloed van de groeiomstandigheden.
Daarom wordt er bij het onderzoek meer aandacht besteed aan de fysiologische
achtergronden van de oogstspreiding.
Aan dergelijk fundamenteel onderzoek wordt bij de typische glasprodukten in
vele landen ruime aandacht besteed. Aan vollegronds gewassen wordt in dit
opzicht nog betrekkelijk weinig gedaan. Daarom is aan de hand van een inventarisatie van de problemen die zich bij de teelt van deze gewassen voordoen,
getracht tot enige algemene richtlijnen voor dit onderzoek te komen. Als resultaat daarvan zijn andijvie, augurk en bloemkool gekozen. Zij vertegenwoordigen
samen de 3 hoofdtypen van gewasontwikkeling met de daarmee verbonden
problemen. Bij andijvie en bloemkool levert de plant éénmaal een produkt, namelijk respectievelijk van de vegetatieve en van de generatieve toestand. Beide
hebben een enkelvoudige ontwikkelingscyclus, dat wil zeggen een eenmalige
vegetatieve periode gevolgd door een eenmalige generatieve. Bij augurk volgt op
de vegetatieve toestand een periode van een tegelijkertijd verlopende vegetatieve- en generatieve groei. Van dezelfde plant wordt meermalen een produkt
van de generatieve toestand geoogst.
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Dr. W. A. Wiebosch
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omhuld zaaizaad

PRECISIEZAAI

Aan de hand van gegevens uit de literatuur is nagegaan welke aspecten het
gebruik van omhuld zaaizaad biedt voor de mechanisatie en de arbeidsrationalisatie bij de groenteteelt. Onder omhuld zaaizaad wordt verstaan zaad dat met
een laagje van een of andere stof is omgeven met het doel het zaad te vergroten en (of) zoveel mogelijk de bolvorm te geven om een onregelmatige
vorm op te heffen. Voor verschillende zaadsoorten is het vergroten en het
rond maken tot eenzelfde grootte noodzakelijk om ze met de precisiezaaimachine te kunnen zaaien. De rationalisatie die door gebruik van omhuld zaad
kan worden verkregen, hangt grotendeels af van hetgeen met precisiezaai kan
worden bereikt.
Het omhulde zaad kan ook bij het gebruik van eenvoudige handapparatuur of
zelfs bij het zaaien met de hand een belangrijke arbeidsbesparing opleveren
bij de opkweek van plantgoed. Een rapport over de verschillende aspecten, die
met het gebruik van omhuld zaaizaad verband houden is in bewerking.
Dr. W. A. Wiebosch
witlof
Het dunnen en op stuk zetten van witlof vereist ongeveer 75 tot 200 manuren per ha, afhankelijk van grondsoort, standdichtheid, onkruidbezetting etc.
Om een arbeidsbesparing te verkrijgen werd gedacht aan precisiezaai, maar
hiervoor is omhuld witlofzaad nodig. In 1964 en 1965 werden hiermee proeven
genomen, die reeds met enkele voorlopige cijfers in het vorig jaarverslag wer-
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den vermeld. De proef van 1964 werd inmiddels uitgewerkt, terwijl de gegevens
van 1965 in bewerking zijn. De resultaten zijn in grote lijnen gelijk. De cijfers
van 1964 zullen hier verder worden besproken.
het zaad
Uitgaande van eenzelfde partij zaad met een kiemkracht van 86% kregen we
na het omhullen een 15-voudige gewichtshoeveelheid terug met een kiemkracht van 79% en een diameter van de pillen van 3-3V2 mm. Van het gewone zaad, uitgezaaid met de Planet leverde 34,6 % van het aantal zaadjes een
plant, terwijl van het omhulde zaad, uitgezaaid met de Stanhay, 48,1 % een
plant leverde.
zaaiproeven
Bij de veldproeven werd gebruik gemaakt van gewoon zaad, gezaaid met de
Planet en van omhuld zaad, uitgezaaid met de Stanhay precisiezaaimachine met
verschillende bandjes, alsmede met de Monodril precisiezaaimachine met 2
verschillende versnellingen van het zaaimechanisme. Bij het dunnen werd gestreefd naar 240000 planten per ha, ofwel ± 21 planten per 100" (2,50 m) bij
een rijenafstand van 33 cm. Tabel 22 geeft een indruk van de verbruikte hoeveelheden zaad, de plantbezetting en de benodigde uren dunarbeid per ha.
Bij de Stanhay geeft het eerste getal de diameter van de gaatjes aan die in de
band zijn geperforeerd en het tweede getal de afstand in inches tussen de
gezaaide zaden.

tabel 22. gegevens precisiezaai bij witlof.
Aantal plant en per 100"
Zaaimachine

Aantal uren

vóór

na

dunnen

dunnen

dunnen

per ha
89

2,8 gewoon

53

21

Stanhay 12-1"

21,5 omhuld

22

60

Stanhay 12-IVs"
Stanhay 12-2"

13,3 omhuld

38
24

19

42

22,2 omhuld

22
41

19
22

34

Stanhay 14-1"
Stanhay 14-1V*"

15,9 omhuld

25

19

42

Monodril 1

20,9 omhuld
17,8 omhuld

43
36

21

Monodril II

23

69
50

Planet
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Kg zaad per ha

9,9 omhuld

65
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De afbeeldingen 34 en 35 geven een indruk van de plantverdeling in de rij
van de hierboven genoemde objecten. Op de horizontale as is afgezet de afstand in inches tussen 2 planten in de rij; op de vertikale as het percentage
van het veldoppervlak dat in beslag wordt genomen door alle planten die in
de rij dichter bij elkaar staan dan resp. 1 " , 2", 3" etc. De kromme die hierdoor ontstaat is een sommatiecurve. De getrokken lijn geeft de toestand aan
vóór het dunnen, de onderbroken lijn die na het dunnen.
Indien we een afstand tussen twee planten van 10" ( ± 25 cm) nog acceptabel
achten dan zien we in afbeelding 34 dat zowel bij gewone zaai (I) als gezaaid
met de Monodril (II) ± 93 % van het veldoppervlak een acceptabele plantdichtheid heeft. In afbeelding 35 geeft de curve voor de Stanhay met bandje
12-1" een oppervlakte te zien van ± 9 6 % en voor de Stanhay met bandje
12-2" een oppervlakte van ± 8 2 % met een acceptabele plantdichtheid. Het
aantal benodigde dunuren per ha van deze objecten is in de staafgrafiek
aangegeven. Uit een en ander blijkt dat de resultaten van de precisiezaai met
de Stanhay met bandje 12-1" en de Monodril I volkomen vergelijkbaar zijn met
afb. 34. plantverdeling in de rij bij gewone zaai en zaaien met de Monodril bij
witlof.

n/ho

n (+) ; omhuld load met Monodril1

12"
14"
16"
16"
20"
Afstanden tussen 2 pionten in de rij kleiner don...
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%

.h. oppervlak

100

afb. 35. plantverdeling in de rij bij zaaien met de Stanhay bij witlof.
die van de gewone zaai, terwijl een aanmerkelijke arbeidsbesparing wordt verkregen.
radijs
In 1965 is een oriënterende proef opgezet met precisiezaai bij radijs, mede
omdat dit gewas zich voor vele waarnemingen leent. Vergeleken zijn: normale
zaai met de Thilot zaaimachine en precisiezaai met de Stanhay met verschillende bandjes waarbij de zaadjes respectievelijk op 9, 13 en 19 mm afstand
van elkaar werden uitgezaaid. Bij beide machines werd gebruik gemaakt van
gezeefd zaad van 2,8 tot 3,4 mm diameter. Ter vergelijking werden bij beide machines 3 zaaizaadhoeveelheden gebruikt. De proef bevatte dus 6 objecten:
1. Stanhay met
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9 mm bandje;

1,45 kg zaad per are

2. Stanhay met 13 mm bandje;

1,09 kg zaad per are

3. Stanhay met 19 mm bandje;

0,56 kg zaad per are

4. Thilot afstelling 9;

1,39 kg zaad per are

5. Thilot afstelling 8;

1,02 kg zaad per are

6. Thilot afstelling 7;

0,73 kg zaad per are

Van ieder object werd bij de opkomst 10x1 m geteld, waarbij bleek dat in

de Stanhay-objectèn ± 75% van het aantal uitgezaaide zaden kiemde en bij

PRECISIEZAAI

de Thilot objecten ± 63%. Vermoedelijk is de oorzaak hiervan het op gelijkmatiger diepte zaaien van de Stanhay. Een vergelijkbare standdichtheid tussen
de objecten 1-4, 2-5 en 3-6 was dus niet aanwezig.
De oogstdata waren 25, 27, 30 augustus en 1 september, waarbij kg-opbrengst,
sortering en het aantal bossen werden bepaald, alsmede de voor het bossen
benodigde tijd. De geconstateerde verschillen in standdichtheid oefenden in
dit traject geen belangrijke invloed uit op de totale opbrengst, maar wel op de
sortering. Bij eenzelfde standdichtheid had precisiezaai een iets geringere hoeveelheid kleine knollen, terwijl de oogst 1 dag vroeger kon beginnen bij eenzelfde grootte aan oogstbare knollen. Het verschil in benodigde tijd voor het
opbossen tussen precisiezaai en gewone zaai kon niet worden verwerkt.
Ir. H. Jonge Poerink, C. Schaap en J. A. Schoneveld

werkmethode en normstelling

ARBEIDSRATIONALISATIE

vergelijking van verschillende schoonmethodenbij witlof
De tijd voor het schoonmaken van een partij witlof is erg variabel en hangt
af van het gemiddeld kropgewicht, de partij en de methode. Van éénzelfde partij
is de tijd voor alle sorteringen gelijk, met uitzondering van het stek. De methode
waarbij het aantal bewegingen per krop klein is, geeft de hoogste prestatie
(jaarverslag 1964, blz. 106). Blaadje voor blaadje afpellen wordt aangeduid met
de „pikmethode". Eerst onder langs de krop snijden, waarbij vele vuile blaadjes
in één beweging worden verwijderd, wordt aangeduid met „bodemmethode".
Beide methoden worden gebruikt bij wassen en droog schoonmaken.
In de staafdiagram (afbeelding 36) zijn de gegevens van de verschillende
schoonmethoden samengevat. In het kort zullen we nagaan uit welke onderdelen
deze bestaan. Het witte gedeelte van kolom 1 is de tijd, nodig voor het schoonmaken van 100 kg witlof ( = 1000 kroppen) met de pikmethode, verpakken in
kisten van 10 kg, terwijl staande wordt gewerkt. Wanneer men gaat zitten,
duurt het pakken en wegleggen van de krop langer en deze extra tijd wordt
weergegeven door het gestippelde gedeelte van de staafdiagram. Wordt de 10
kg kist vervangen door een bakje van 6 kg, dan kost dit extra tijd, weergegeven
door het verticaal gestreepte vlak. Wanneer het schonen en sorteren door afzonderlijke personen geschiedt in verband met een uniforme sortering, kost dit
extra tijd, weergegeven door het schuin gearceerde gedeelte. Kolom 2 be-
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staat uit dezelfde onderdelen als de eerste. Het schoonmaken geschiedt hier
volgens de bodemmethode waardoor het witte gedeelte kleiner wordt.
In de 3e kolom stelt het witte gedeelte de tijd v o o r die nodig is om 100 kg
witlof te wassen volgens de bodemmethode, te centrifugeren en te verpakken in
tomatenbakjes. Afbeelding 37 geeft hiervan een indruk. Het lof ligt in de wasbak op één niveau en de kleine bakjes die schuin omhoog worden geplaatst,

afb. 36. arbeidstijd

in manminuten per 100 kg witlof, voor legenda zie tekst op blz.

129 t.m. 131.

Man - m i n u t e n
per 1 0 0 kg
gemiddeld k r o p g e w i c h t =100 gran
2 2 0 r-

inhoud kist

- 10 kg

inhoud b a k j e = 6 kg
inhoud doos = 5 kg
200 -

180 -

160 -

140 -

120 -

100 -
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afb. 37.het wassenvan witlof bij decentrifugemethode.
maken het mogelijk zittend te werken zonder toename van de benodigde tijd.
Het zwarte gedeelte stelt de tijd voor wanneer in dozen wordt verpakt en het
schuin gestreepte gedeelte wanneer het sorteren en inpakken door aparte
mensen moet geschieden.
In de 4e kolom wordt het proces weergegeven van de Franse witlofwas- en
droogmachine „Le Chiconnier". De verpakking heeft hier weinig invloed omdat
de meeste handelingen „machinegebonden" zijn. Het schoonmaken kan zittend
geschieden en in het systeem is het sorteren en inpakken door aparte mensen begrepen.
Vergelijking van de schoonmethoden is zonder meer niet mogelijk omdat elk
systeem uit andere onderdelen is opgebouwd. De snelste manier is staande
droog schoonmaken met de bodemmethode en verpakken in 10 kg kisten (kolom 2). Bij zittend werken is wassen en centrifugeren de snelste methode, inclusief verpakken in kleine eenheden. Wanneer apart gesorteerd moet worden is
er weinig verschil in arbeidstijd tussen beide wasmethoden. De machine heeft
een dwingend systeem. Dit is vooral belangrijk voor bedrijven die werken met
een groot aantal arbeidskrachten. Hier wordt namelijk minder gemakkelijk de
optimale arbeidsprestatie bereikt door organisatiefouten, onvoldoende controle
en een lager werktempo. Bij het centrifugesysteem kan met verschillende aantallen mensen worden gewerkt wat soms een doorslaggevend motief kan zijn.
Bij deze vergelijking is uitgegaan van de huidige Nederlandse presentatie van
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witlof. Wanneer het eindprodukt bij droog schonen even schoon is als het gewassen produkt, komt er ongeveer 70 minuten per 100 kg bij. Bij het wassen
is gemiddeld 3 % minder afval geconstateerd dan bij de huidige manier van
droog schoonmaken. Bij volkomen helder schoonmaken (droog) zal dit verschil ongeveer 10 à 1 2 % groter worden.
sorteren van asperge
De tijden voor het sorteren van asperge variëren bijzonder sterk. Dit hangt erg
af van de dikte van de partij, de hoedanigheid van de partij en de manier van
sorteren (aantal uitsplitsingen en welke). Uit het onderzoek is een grondcurve
vastgesteld waaruit voor verschillende sorteringen en partijen taaktijden kunnen
worden opgebouwd. De waargenomen curve w o r d t getoond in afbeelding 38.
Als uit de volle partij w o r d t gesorteerd kost dit 3,2 minuut per 100 stengels.
Wanneer de eerste sortering 21 % heeft bedragen dan geldt voor de volgende
afb. 38. verband tussen de benodigde
partij waaruit wordt

tijd per stengel en het percentage

van de

gesorteerd.

man min per 100 stengels
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sortering een tijd van 2,8 min. per 100 stengels, enz. Vermenigvuldigd met het

ARBEIDSRATIONALISATIE

aantal stengels per kg kan voor elke partij de tijd worden vastgesteld.
De daling na het uitlezen van de eerste sortering bij bedrijf 11 in 1965 kan
sterk zijn. De eerste sortering behelsde 4 kwaliteiten in één combinatie, waardoor de andere AA en A sorteringen wellicht gemakkelijker uitgelezen konden
worden. Dit zal nog nader worden beproefd.
wassen vanasperge
In het afgelopen seizoen is geëxperimenteerd met verschillende wasmachines.
Afbeelding 39 is een voorbeeld van één der constructies. Ook verschillende
wijzen van handwassen werden geanalyseerd. De beste manier van handwassen
is als volgt. De asperges worden op het veld zo vochtig mogelijk bewaard.
Na het wegen worden ze met handenvol in een wasbak nat gemaakt en langs
afb. 39.wasmachinevoor asperge met losse inzetbakken (prototype).
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Schommelba k

Was +

losse vakken

Hand-

Methode

snijmachine

vaste

wassen

vakken

thuis

veld

(lopende

vullen

vullen

band)

Inpakken + snijden

47

47

37

10

Wassen mantijd

60

10

10

10

Wassen machinetijd

20

20

20

In koelbak leggen

16

5

5

Totale tijd

107

93

72

45

71

Totale mantijd

107

73

52

25

71

tabel 23. manminuten per WO kg asperge.

elkaar gewreven. Stengels afkomstig van stuifzandgrond kunnen hierna in het
afsnijkistje worden gelegd. Op veldgrond is het beter de stengels eerst nog
door een tweede wasbak te spoelen.
Na het snijden worden ze in een wasbak gedeponeerd, volledig schoongewassen
en in de koelbakken gelegd. Door het „ r o m m e l e n " in iedere keer schoner water
worden de asperges vrij snel gewassen. Tabel 23 geeft een overzicht van de
benodigde tijd v o o r afsnijden en wassen van asperge, afkomstig van veldgrond.
Bij de schommelbak zijn verschillende mogelijkheden. De bak met vaste vakken
w o r d t gevuld na het afsnijden. Bij zwarte gronden moet het water één keer
worden ververst. Tijdens de machinetijd en het verversen zal de man ander
werk kunnen doen. De losse bakken kunnen door de stekers of thuis worden
gevuld. Dit geeft nog een belangrijke besparing bij het inpakken. De was- en
snijmachine met lopende band kost aan opleggen en afhalen nog vrij veel arbeid.
sluitkool
In de herfst van 1964 zijn, in samenwerking met de heer K. Ursem, specialist
arbeidsvoorlichter van het Rtc. te Hoorn, gegevens verzameld over de sluitkooloogst in de Ringpolder. Tabel 24 geeft een samenvatting van de in dit onderzoek verzamelde gegevens en is als volgt samengesteld.
B

Methode
Snijden
Laden
Transport
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4 rijen per waal

6 rijen per waal

4 rijen direct op rijdende wagen

indirect op stilstaande wagen

door één man

door een

groep

Lessen

wagen in de schuur rijden

indirect door raampje of met mand

Afstand

1 km weg + 250 m land

1 km weg + 250 m land

Vierwielige

Tweewielige

trekker

trekker

A

Schuit

B

A

B

Snijden

21

27

21

27

Laden

15

21

15

21

2

4

Verplaatsen
Transport
Lossen
Diversen
Totaal

14
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Paard

7

26

20

40

28

47

28

57

4

2

5

3

75

137

91

152

A

•
21
15
2
25
28

B
26

50

21

24

9

2

50

19

57

57

2

4

165

156

3
94

tabel 24. manminuten per ha voor

sluitkooloogst.

Een juiste interpretatie is in dit korte bestek niet mogelijk. Het hangt namelijk
zeer sterk af van de afstand van veld tot opslagruimte en van het aantal ingeschakelde personen, wat weer v o o r iedere combinatie een bepaald optimum
heeft. Wel geeft het een goede indruk welke belangrijke invloed er uitgaat van
de bedrijfsuitrusting op de manprestatie. Zelfs in een verkaveld gebied kan pas
winst worden behaald als ook de andere bedrijfsuitrusting (schuur, trekkracht
en werkmethode) veranderen. Methode A is de ideale en B de nog niet aangepaste methode.
centraal sorteren van asperge

ORGANISATIE EN
PLANNING

Bij de tuinbouwvereniging te Hegelsom is een begin gemaakt met het in praktijk
brengen van verbeteringen die mogelijk bleken na het arbeidskundig onderzoek
in 1964. In eerste instantie is het aantal sorteerders van 12 op 9 gebracht, waarbij
het begin van de band zwaarder w e r d bemand. De gegevens vooral voor de dunne

afb. 40. overzicht van de aspergesorteerband

te hegelsom.
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sorteringen bleken te ruim begroot te zijn. Dit klopte met nadere onderzoekingen

PLANNING

bij het individueel sorteren. Om de verzorging rond de band van 6 personen naar
4 te brengen werd 2 avonden geëxperimenteerd. Op de laatste avond was de
aanvoer klein, zodat relatief veel verwisseld en gewogen moest worden. Met 14
personen werd 700 kg per uur gesorteerd en afgewerkt, wat neerkomt op 50 kg
per manuur. De verwachting is dat per band het aantal personen op 12 kan
worden gebracht. Het aantal kg per uur mag dan dalen tot 600, waarbij een goede
prestatie blijft gehandhaafd van 50 kg per manuur en de kwaliteit van het werk
nog verbetert.
J. A. Schoneveld
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De aspergeteelt neemt in Limburg en Noord-Brabant een belangrijke plaats in.
In 1963 bedroeg de totale oppervlakte meer dan 5000 ha, terwijl in dat jaar
de opbrengst van asperge aan de Nederlandse veilingen bijna 15 miljoen
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BODEMMOEHEID
BIJ ASPERGE

gulden was. In 1965 was dit reeds 20 miljoen. De teelt wordt in haar uitbreiding geremd door twee belangrijke problemen, namelijk voetziekte en bodemmoeheid. In het verslagjaar is een begin gemaakt met het onderzoek naar het
vóórkomen van voetziekte. Een moeilijkheid hierbij is dat door de praktijk alle
van de normale groei afwijkende verschijnselen voetziekte worden genoemd. In
de eerste plaats is derhalve een inventarisatie gemaakt van de afwijkingen die
in het aspergegewas voorkomen. Behalve aantastingen door de aspergevlieg
(Platyparaea poeciloptera SCHR), aspergekevers (Crioceris asparagi en C. duodecimpunctata) en de mineervlieg (Melanagromyzasimplex) komen de volgende
beelden voor.
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1e Een sterk gedrongen groei.

BODEMMOEHEID

2e Bruine vlekken en vlekjes op het ondereinde van de stengel, al of niet

BIJ ASPERGE

gepaard gaande met bruine vlekjes op de vlezige wortels.
3e Topverwelking van de jonge scheuten, ook wel top-fusarium genoemd.
4e Een zeer vroegtijdig afsterven van enkele stengels, terwijl de resterende
scheuten van dezelfde plant geen uitwendige symptomen vertonen.
5e Een bruinachtige, later oranjekleurige vlek op de stengel, meestal ter hoogte
van het grondoppervlak. De stengel is op de aangetaste plek zacht en vertoont bij overlangs opensnijden een roodachtige verkleuring.
6e De puntjes van de naaldblaadjes sterven af. Op de zijtakken en takjes ontstaan bruinachtige vlekjes. Dikwijls sterft daarna een zeer groot gedeelte van
de stengels af. Dit verschijnsel is niet beperkt tot één enkele plant maar komt
voor in een meer of minder groot gedeelte van het perceel.
Hieronder volgt een nadere omschrijving van deze zes afwijkingen.

sterk gedrongengroei

Afgezien van de als gevolg van erfelijke eigenschappen optredende gedrongen
groei van sommige planten, komt vooral op oudere aspergepercelen een pleksgewijze sterk achterblijven in groei voor. Dit gaat vrijwel altijd gepaard met
een vermindering van het aantal stengels, die dan bovendien nog veel dunner
blijven. Dikwijls komt er maar één zeer dun gedrongen groeiend stengeltje
boven de grond tegen 3-6 stevige stengels bij een normale plant. In het algemeen vonden wij op deze afwijkende stengels een zelfde soort vlekken als
beschreven onder het volgende punt.

bruine vlekken en vlekjes op stengels en vlezige wortels

Deze afwijking komt vrij algemeen voor, vooral op oudere percelen. De vlekken en vlekjes, die bruinachtig-zwart van kleur zijn, beperken zich tot dat deel
van de stengel dat onder de grond zit. Grootte en vorm van deze dikwijls iets
ingezonken plekjes zijn zeer wisselend, maar beperken zich vrijwel altijd tot
de schors van de stengel. Zie afbeelding 41. Op de vlezige wortels zijn ze
meestal waargenomen op de plaats waar een zijworteltje uit de vlezige wortel
is getreden. Dit zijworteltje is dan afgestorven. Het loof van deze aangetaste
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planten is meestal wat geelachtig van kleur.

(foto ipo

wageningen)
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afb. 41.
voetziekte

in asperge
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topverwelking,

meestal top-fusarium

genoemd
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Zeer algemeen gaan vanaf eind juli jonge scheuten (stengels van het zogenaamde tweede schot) verwelkingsverschijnselen vertonen. Deze verwelking
treedt het sterkst op bij de oudste van de jonge stengels. Men kan dus het
volgende beeld zien. De oudste van de jonge stengels is geheel afgestorven.
De stengel die daarop volgt vertoont zeer sterke verwelkingssymptomen, waarbij de jonge kncppen meestal v e r d r o o g d zijn. De stengel die hierop volgt vertoont lichte verwelkingssymptomen terwijl de jongste stengel geheel normaal
is. Niet altijd verwelkt een scheut in zijn geheel. Soms lopen de zijknoppen
normaal uit, soms groeit de stengel in zijn geheel weer door. Dit laatste is later
te zien aan een zeer typische S-vormige kromming van de volwassen stengel.
Zie afbeelding 42. De oorzaak is nog onbekend, wel weet men dat dit verschijnsel het ene jaar meer voorkomt dan het andere.

vroegtijdig

afsterven van één of enkele stengels van een enkele plant

Dit w e r d vrijwel alleen waargenomen in het aspergegebied in Noord-Brabant
(rond Uden en Erp). De stengelvoet vertoonde een zelfde soort vlekken als
bij de tweede beschreven afwijking.

een bruinachtige,

later oranjekleurige

vlek op de

stengelvoet

Dit ziektebeeld, dat vrijwel geheel beperkt is tot de lichtere gronden, w o r d t
veroorzaakt door de schimmel Fusarium culmorum (W. G. Smith) Sacc. Deze
Fusarium zou de plant alleen kunnen binnendringen via verwondingen. De
schimmel komt soms ook op percelen voor die op wat zwaardere gronden gelegen zijn, maar is hier vrijwel niet in staat zich uit te breiden en weet zich dan
ook nauwelijks te handhaven.

dode puntjes aan de naaldblaadjes,

gevolgd door afsterving

van het loof

Dit ziektebeeld w o r d t veroorzaakt door Botrytis cinerea Pers. en treedt op als
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het gewas om de een of andere reden te lang nat blijft. Het is daarom alge-
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affa. 42. een s-vormige
toom van topfusatium.

kromming in de volwassen

stengel is meestal een symp(foto ipo
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meen op beschutte percelen en komt op de andere velden vooral in de herfst

BODEMMOEHEID

voor. Veelal is binnen één week een geheel perceel afgestorven.

BIJ ASPERGE
Voetziekte wordt toegeschreven aan Fusarium oxysporum. Om een zo groot
mogelijk aantal parasitaire schimmels te verkrijgen werden alleen isolaties gemaakt van gewasmonsters die uitwendige symptomen van de onder 2 en 4
vermelde afwijkingen vertoonden. Bij het isoleren is een vaste werkwijze aangehouden. Hierbij werd plantenmateriaal mechanisch fijngeslagen in water. Na
het uitplaten van een verdunningsreeks is steeds uit elk gewasmonster een
zelfde aantal schimmels geïsoleerd, namelijk dertig. Deze schimmels behoorden
voor ongeveer 75% tot het geslacht Fusarium. Deze Fusariumstammen behoren weer voor een zeer groot deel tot de soort Fusarium oxysporum Schl.
ex Fr. Al deze Fusariumstammen moeten worden getest op hun parasitisme
ten opzichte van asperge, terwijl ook met de andere schimmels, waaronder vertegenwoordigers van het geslacht Phialophora dergelijke proeven moeten worden uitgevoerd. Het onderzoek naar het voorkomen van Fusarium, Phialophora
en mogelijk nog andere schimmels zal worden voortgezet.
In samenwerking met de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdiensten van Roermond en
Den Bosch, de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen, het Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid te Groningen en de Commissie

„Asperge-onderzoek"

wordt het onderzoek uitgebreid. Hierbij zullen ook bodemkundige factoren worden betrokken.
Drs. J. M. M. van Bakel en mej. J.J.A. Kerstens

PATHOGENE

Hoewel de oorzaak van „bodemmoeheid" bij peen nog steeds niet is vastge-

BODEMMICRO -

steld zijn dit jaar weer enige veldproeven genomen ter „bestrijding". Op een

ORGANISMEN ALS

tweetal percelen in de omgeving van Kortenhoef was daartoe een formaline

MOGELIJKE OORZAAK
VAN
BODEMMOEHEID

doseringsproef aangelegd. De gebruikte hoeveelheden waren 0, 60, 80 en 100
liter formaline per are.
De resultaten wat betreft kwaliteit en opbrengst waren zeer goed. De veldjes
die onbehandeld waren gebleven leverden vrijwel geen produkt op, terwijl de
veldjes behandeld met 80 en 100 I formaline per are in hun geheel geoogst
konden worden. Een behandeling met 60 liter per are nam een tussenpositie in.
De proeven zullen ook op een meer humusrijke grond nog worden voortgezet.
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Drs. J. M. M. van Bakel en mej. J.J.A. Kerstens

Bij dit project is in het verslagjaar geen veldonderzoek meer verricht. Een be-

VALLERS EN KANKER

gin is gemaakt met een samenvattende publikatie, die in 1966 zal verschijnen.

IN BEWAARKOOL
(Plenodomus Ungarn)

Drs. J. M. M. van Bakel en mej. J.J.A. Kerstens

invloed van gewas en uitwendige omstandigheden op de bevolkingsdichtheid
van stengelaaltjes

(TODE EX FR.) HÖHN.

STENGELAALTJES IN
GROENTEGEWASSEN
(Ditylenchus dipsaci)

Op de in West-Friesland verspreid liggende proefplekken daalde de bevolkingsdichtheid van stengelaaltjes in de winter 1964-1965 tot gemiddeld de helft
van die in het najaar van 1964.
Op een proefveld te Berkhout werd in het najaar van 1963 van 150 veldjes de
besmettingsgraad bepaald. Op 75 veldjes werd direct gras ingezaaid (mengsel
BG 5; 40 kg per ha), terwijl op de overige veldjes in 1964 witlof en in 1965
kroten werden geteeld. In het najaar van 1965 werden alle veldjes weer bemonsterd. Op de met witlof en kroten beteelde veldjes bleek het aantal aaltjes
te zijn afgenomen tot gemiddeld 1/16 van het aantal dat in het najaar van 1963
aanwezig was. Bij begindichtheden minder dan 100 was de afname iets
minder, bij begindichtheden van meer dan 100 iets sterker. In tegenstelling tot
bovenstaande resultaten bleek dat de stengelaaltjes zich op het gras niet alleen hadden gehandhaafd, maar in vele gevallen zelfs hadden vermeerderd. Er
werd een evenwichtsdichtheid bereikt van ongeveer 600 stengelaaltjes per 500 g
grond. De maximale vermeerdering bij lage dichtheden kon helaas niet nauwkeurig worden bepaald door het geringe aantal veldjes met zeer lage begindichtheden. De gevonden resultaten stemmen goed overeen met die, welke
Kooistra vermeldt over het populatieverloop van het tulpestengelaaltje op met
gras ingezaaide percelen. (Verslag 1964. Lab. Bloemb. Onderzoek., p 31 ; p 60/61)
en met ervaringen uit de praktijk.
Ir. C. Kaai en C. P. Pronk

verband tussen bevolkingsdichtheid van stengelaaltjes vóór het zaaien van het
gewas en de optredende schade

In 1964 werden op een proefveld in de Wieringermeer uien gezaaid in twee
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dichtheden, ni. 80 en 400 zaden per meter in rijen op een afstand van 20 cm.

GROENTEGEWASSEN

Bij beide zaaidichtheden trad zichtbare schade op bij 10 stengelaaltjes per 500 g

(Ditylenchus dipsaci)

grond, teewijl 50% van de planten ziek was bij een begindichtheid van 70 per
500 g grond. Op een ander proefveld in de Wieringermeer waar plantuien waren
gezaaid (130 kg per ha; kiemkracht 7 0 % ; ongeveer 550 zaden per meter) was
ook een begin van schade zichtbaar bij 10 stengelaaltjes per 500 g grond,
terwijl 50% van de planten ziek was bij een iets hogere begindichtheid van
het aaltje dan bij de voorgaande proef, nl. bij 100 per 500 g grond.
Ook op Flakkee werd in 1964 op een proefveld het verband tussen begindichtheid van het stengelaaltje en optredende schade nagegaan. In tegenstelling tot de resultaten op de proefvelden in de Wieringermeer werd hier reeds
zichtbare schade waargenomen bij 4 stengelaaltjes per 500 g grond, terwijl 50 %
van de planten ziek was bij een dichtheid vóór het zaaien van 20 stengelaaltjes
per .500 §••grond.
Ir. C. Kaai en C. P. Pronk

verticale verdeling van stengelaaltjes in de grond

Met het doel bij afwezigheid van een gewas de invloed van uitwendige omstandigheden op het gedrag van stengelaaltjes na te gaan, werd eind december
1964 een aantal plastic buizen van 10 cm doorsnee en 50 cm lengte op de
proeftuin ingegraven. De cylinders waren gevuld met een lichte zavelgrond uit
de Wieringermeer, die weinig stengelaaltjes bevatte (gem. 10 per 500 g grond),
en met een zelfde grond, die veel stengelaaltjes bevatte (gem. 2568 per 500 g).
Deze laatste grond werd aangebracht op verschillende diepten nl. van 0-10, van
10-20 of van 40-50 cm. Begin september 1965 werden van elk object 2 cylinders
uitgegraven en werd per laag van 10 cm de besmettingsgraad bepaald. Hïerbij
bleek, dat er geen verplaatsing in verticale richting was opgetreden. Wel was de
besmettingsgraad gedaald. In de lagen 0-10, 10-20 en 40-50 cm waren nog resp.
757, 1442 en 802 aaltjes aanwezig. De afname was dus resp. 71, 44 en 6 9 % .
De grote afname in de laag van 0-10 cm zou te verklaren zijn door de direct na
het ingraven van de cylinders ingevallen vorstperiode. De laag van 40-50 cm
bleek tenslotte zeer vochtig te zijn (geweest) door een hoge grondwaterstand.
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stengelaaltjes in winterspinazie

STENGELAALTJES IN
GROENTEGEWASSEN

In het vcorjaar werd op een perceel te Houten een ernstige aantasting van

(Ditylenchus dipsaci)

het spinazieras Utrechtse Winter (winterteelt) door hetstengelaaltje waargenomen.
Bij onderzoek bleek dat per plant slechts weinig aaltjes aanwezig waren. Na de
vermelding van spinazie als waardplant van het stengelaaltje door Ritzema Bos
in 1917, is dit de eerste keer dat deze aantasting te velde werd waargenomen.

Ir. C. Kaai en C. P. Pronk

bestrijding van stengelaaltjes in uien

In een veldproef te Opperdoes werd op drie tijdstippen 2 g 2,4-dichloorphenyl
methaansulfonaat (40 g van het nematicide SD 7727 in 5% granulaire vorm)
per m2 en 1 g 3,5-dimethyl-4-dimethylaminomethylphenyl N-methylcarbamaat per
m2 -toegediend. De behandelingen vonden plaats 18 dagen vóór en 3 en 6
weken na het zaaien van uien. Het middel SD 7727 werd in dezelfde concentratie toegediend aan veldjes die braak gehouden werden en aan veldjes waarop
15 dagen na behandeling peen werd gezaaid. De middelen werden steeds gegeven in 6 liter water per m2.
Bij het oogsten van de uien bleek er weinig verschil in opbrengst van gezonde
uien te bestaan tussen de behandelde en de onbehandelde veldjes. Bij alle
behandelingen bleek de zichtbare schade te beginnen bij ongeveer 10 stengelaaltjes per 500 g grond, terwijl 50% van de geoogste planten ziek was bij een
begindichtheid van het stengelaaltje vóór het zaaien van 30 tot 60 per 500 g
grond. Op de veldjes behandeld met SD 7727 werd zowel bij toepassing 18
dagen vóór, als 3 weken na het zaaien een geringer aantal planten geoogst dan
op de andere veldjes van het proefveld. Daar dit ook optrad op de veldjes met
lage begindichtheden wijst dit op fytotoxische werking van het middel.
De vermeerdering van het stengelaaltje was in deze proef bijzonder groot.
Waarschijnlijk waren zowel de uitwendige omstandigheden in 1965 als ook de
grond zeer gunstig wat betreft hun invloed op de activiteit van het stengelaaltje. In het onbehandelde object was de maximale vermeerdering bij lage begindichtheden van het stengelaaltje 400x; in de andere objecten kon deze niet
goed bepaald worden, omdat de vermeerdering bij lage dichtheden te geringe
waarden vertoonde. Zeer waarschijnlijk is het voorkomen van voor stengelaaltjes gunstige en ongunstige plekken hiervan de oorzaak (zie ook Jaarverslag
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PGV 1964, blz. 114). Daar in 1964 op hetzelfde veld uien waren geteeld, kwa-

GROENTEGEWASSEN

men zodoende op de voor stengelaaltjes ongunstige plekken alleen lage be-

(Ditylenchus

gindichtheden voor, terwijl op de voor stengelaaltjes gunstige plekken alleen

dipsaci)

hoge dichtheden voorkwamen.
In het onbehandelde object w e r d een maximum bereikt van 7000 stengelaaltjes
per 500 g grond bij een begindichtheid van 400. Bij de behandelingen met
3,5-dimethyl-4-dimethylaminomethylphenyl N-methylcarbamaat toegepast 18 dagen
vóór en 3 weken na het zaaien w e r d ook een maximum gevonden van 7000
stengelaaltjes per 500 g grond, bij een begindichtheid van 400 tot 600. Bij
toepassing van deze stof 6 weken na het zaaien werd nog geen maximum bereikt. De hoogste gemiddelde dichtheid was hier 9000 stengelaaltjes per 500 g
grond, wat bereikt w e r d bij een begindichtheid van 400. Bij toepassing van S D
7727 werden wat lagere maxima gevonden. Zij bedroegen bij toepassing van
het middel 18 dagen vóór, 3 weken en 6 weken na het zaaien resp. 6500, 5000
en 6000 stengelaaltjes per 500 g grond. Deze werden bereikt bij begindichtheden van resp. 150, 900 en 100 stengelaaltjes per 500 g grond. Toepassing
van S D 7727 op veldjes zonder gewas, die periodiek gewied werden, liet zien
dat het middel tegen het stengelaaltje geen werking als contactnematicide had.
Zowel op de behandelde als op de onbehandelde veldjes trad naast vermindering ook vermeerdering op. Dit laatste is waarschijnlijk een gevolg van de
steeds weer opkomende onkruidvegetatie. Uit de stand van de onkruiden bleek
duidelijk de reeds vermelde fytotoxische werking. Dit was ook het geval bij
die veldjes waarbij S D 7727 was toegediend v ó ó r het zaaien van peen.
De opbrengst van de behandelde veldjes was 9 1 , 6 % van die van de onbehandelde veldjes. De werking tegen aantasting door het stengelaaltje was ook
hier te verwaarlozen. Van het totaal aantal geoogste planten van de behandelde
veldjes was 6,3 % aangetast, tegen 8,2 % van dit van de onbehandelde veldjes.

Ir. C. Kaai en C. P. Pronk

WITLOFMINEERVLIEG

In 1965 is v o o r het eerst aantasting door Napomyza lateralis F. gevonden bij

(Napomyza lateralis

reukloze kamille (Matricaria

FALL)

maritima ssp. inodore (L.) CLAPHAM, waardoor ze tot

nu toe als larve bij 3 algemeen voorkomende kamillesoorten, te weten echte,
reukloze en schijfkamille, is aangetroffen. Het is waarschijnlijk dat kamille,
witlof en peen elk een verschillend biotype hebben. Spencer (Engeland) ver-
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onderstelt zelfs dat w e hier met 3 soorten te maken hebben. Evenals in

1964, is ook in 1965 gebleken dat Napomyza afkomstig van kamille, witlof
niet als waardplant accepteert.

WITLOFMINEERVLIEG
(Napomyza lateralis FALL)

Aan het type afkomstig van peen werd gedurende 2 jaren meer aandacht besteed. De aantasting in peen blijkt uitsluitend voor te komen op de peenkop
als dit gedeelte tijdens de teelt boven de grond uitkomt. De mineergang blijft
op de kop van de peen gelocaliseerd. Er is nimmer contact gevonden tussen de
gangen in het loof en die in de kop. In dit verband is het begrijpelijk dat indertijd het tijdig aanaarden van peen de aantasting tot een minimum reduceerde.
Verschillen tussen het type van peen en dat van witlof komen ook tot uiting
in het gedrag van de larve. De larve van het peentype bevindt zich uitsluitend
in de bovengrondse, bladgroen bevattende delen. Die van het witloftype ontwikkelt zich uitsluitend in die delen van witlof, waar zonlicht niet of praktisch
niet binnendringt. Hier is meestal wel contact tussen de gangen in de bladsteel en die in de wortel.
Onderzoekingen door de heer Lounsky (Gembloux) hebben aangetoond dat
naarmate het blad op de witlofwortels korter was afgesneden, de aantasting in
de kroppen minder hevig was. Bij een object waarbij het blad met de hand
was afgetrokken bleek de aantasting vrijwel nihil. Bij soortgelijke proeven te
Alkmaar en Wageningen had zeer kort afsnijden evenals het aftrekken van de
bladeren met de hand, vrijwel geen effect op de aantasting. Bovendien heeft
zeer kort afsnijden als praktisch bezwaar het grote risico van beschadiging
van het groeipunt. De proeven op dit gebied zullen worden voortgezet.

Drs. L. E. van 't Sant en J. G. C. Bethe

Bij de bestrijding van dierlijke parasieten in de vollegronds groenteteelt werd

WORTELVLIEG

in het verslagjaar het accent gelegd op het onderzoek naar de bestrijdings-

(Psila rosae F.)

mogelijkheden van de peenvlieg. Het probleem hierbij is dat de enkele tot nu toe
vrijgegeven insekticiden (allen organische fosforverbindingen) een kortere werkingsduur hebben dan de voorheen gebruikte koolwaterstoffen. Mede hierom
werd dit jaar gezocht naar nieuwe insekticiden en nieuwe methoden van toepassing om een betere bestrijding van de peenvlieg te verkrijgen. In totaal
werden 14 verschillende insekticiden in diverse formuleringen beproefd in een
vijftal proeven. Tot deze middelen behoorden 13 organische fosforverbindingen,
te weten:
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(Psila rosae F.)

afb. 43. sterk vergroot beeld van de wortelvlieg.

azothoaat (vloeibaar) - Birlane (spuitpoeder, granulaat, zaadbehandelingspoeder)
- bromofos (spuitpoeder, granulaat, strooipoeder) - carbofenothion (spuitpoeder)
- diazinon (spuitpoeder, granulaat, stuifpoeder) - dimethoaat (spuitpoeder) FKM (vloeibaar) - Neosar (vloeibaar) - prothoaat (spuitpoeder, granulaat) S 4400 (vloeibaar, granulaat, zaadbehandelingspoeder) - Supracid (spuitpoeder) trichloorfon (spuitpoeder, granulaat) en VC 13 (spuitpoeder, granulaat). Verder
één carbamaat, te weten dimetylan (vloeibaar).
Voor de proefopzet werd uitgegaan van het feit dat in Nederland een kortdurende peenteelt (3-5 maanden) en een langdurende peenteelt (6 maanden
en langer, zoals winterpeen en „ondergooiers") voorkomen. Voor de kortdurende
teelt werden proeven met een éénmalige behandeling uitgevoerd; voor de
langdurende teelt werden proeven uitgevoerd met een één- en tweemalige behandeling. Met het middel dimetylan vond zelfs een driemalige behandeling
plaats. In alle proeven werden de spuit-, stuif- en strooimiddelen volvelds toegepast; de granulaten werden echter als rijenbehandeling toegepast, waarbij
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zij vóór het zaaien in de zaaigeul werden gestrooid.

éénmalige behandelingen

in de kortdurende

peenteelt

WORTELVLIEG
(Psila rosae F.)

1. Op zandgrond werden 7 verschillende organische fosforverbindingen

als

spuitmiddel en als granulaat beproefd.
2. In een oriënterend proefje op zandgrond w e r d het effect nagegaan van
zaadbehandeling, waarbij ca. 24 uur v ó ó r het zaaien het zaad w e r d vermengd
met een insekticide en een kleefstof. Hiervoor werden 9 verschillende organische
fosforverbindingen in een poederformulering

gebruikt.

3. Onderzocht w e r d of het toepassen van de bestrijding gedurende het 2-blad
stadium ook goede bestrijdingsmogelijkheden geeft. Hiertoe w e r d het middel
diazinon over het gewas en de grond verspoten, waarna het met een hark
w e r d ingewerkt.
éénmalige behandelingen in de langdurende

peenteelt.

1. Van de middelen dimethoaat (in een nieuwe formulering), prothoaat en Neosar
w e r d een langdurige werking verwacht, hetgeen er toe leidde dat deze organische fosforverbindingen in de langdurende teelt werden beproefd in een éénmalige behandeling, waarbij het effect van de toepassing vóór het zaaien en de
toepassing tijdens het 2-blad stadium van het gewas w e r d nagegaan.
2. Het carbamaat dimetylan w e r d in een hoge dosering (12 kg actieve stof
per ha) op zandgrond beproefd door het tijdens het 2-blad stadium over het
gewas te spuiten.
tweemalige behandelingen

in de langdurende

1. Diazinon werd in verschillende formuleringen en op diverse

peenteelt

tijdstippen

toegepast. De eerste behandeling als stuifpoeder en granulaat v ó ó r het zaaien;
als spuitpoeder voor een zaadbehandeling en als spuitpoeder gedurende het
2-blad stadium van het gewas. Bij de tweede behandeling w e r d diazinon verspoten 2, 2Va en 3 maanden na het zaaien en 2 maanden na de bespuiting
gedurende het 2-blad stadium.
2. Nog 3 andere organische fosforverbindingen werden in de tweemalige behandeling beproefd, namelijk trichloorfon, azothoaat en FKM, waarbij de tweede
behandeling 2V2 maand na het zaaien plaats vond.
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WORTELVLIEG

driemalige behandeling in de langdurende peenteelt

(Psila rosae F.j
Het •gehe* in water oplosbare carbamaat dimetylan werd in een lage dosering
(4 kg actieve stof per ha) driemaal over het gewas verspoten en wel op de volgende tijdstippen: gedurende het 1-blad stadium, op 2 augustus en op 28
september. Dimetylan werd met een 1% suikeroplossing verspoten in de
hoop, dat de imagines van Psila rosae F. op de suiker zouden afkomen en
deze met het dimetylan zouden opzuigen.

beregenen vóór, tijdens en na de tweedebehandeling

Bij de tweede behandeling, waarbij het insekticide over het gewas wordt verspoten, räßt het probleem op welke wijze het middel het best in de grond kan
worden gebracht. Gedacht werd hierbij aan beregening. Hiervoor werd gebruikt
het middel diazinon in de spuitpoederformulering. De beregening werd uitgevoerd met een vatspuit. Met elkaar werden vergeleken de resultaten van het
beregenen vóór het spuiten, het toedienen van het insekticide via de beregening, het beregenen na het spuiten en het spuiten zonder beregening. De waterhoeveelheid voor het beregenen bedroeg 60000 I per ha, hetgeen overeenkomt
met een regenhoeveelheid van 6 mm. Voor het spuiten werd 2000 I water per
ha gebruikt. De proef werd uitgevoerd op zandgrond met 6,7 % organische stof.
Bij het samenstellen van dit jaarverslag waren alleen de proeven in de kortdurende peenteelt afgelopen, zodat slechts hiervan de resultaten kunnen worden weergegeven. Bij de proef in de kortdurende peenteelt op duinzandgrond
(1,4% organische stof) waarbij een éénmalige behandeling werd toegepast,
werden aantastingsbepalingen verricht 3, 4 en 5 maanden na het zaaien. Drie
maanden na het zaaien was er praktisch geen aantasting te bekennen. Bij de
volgende bepalingen, 4 en 5 maanden na het zaaien, waren de aantastingspercentages in het onbehandelde object respectievelijk 38,2 en 39,5%. De in deze
proef gebruikte middelen gaven 5 maanden na het zaaien de volgende uitkomsten.
Zeer goed waren diazinon granulaat (0,5% aangetast) - 5081 vloeibaar (1,2%
aangetast) en diazinon stuifpoeder (1,7 % aangetast). Een goede werking vertoonden Birlane granulaat (2,5 % aangetast) - Birlane spuitpoeder (3,2% aangetast) en diazinon spuitpoeder verspoten in het 2-bladstadium (3,5% aangetast).
Een redelijke werking hadden VC 13 spuitpoeder (5,0% aangetast) en 5082 a
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granulaat (6,0 % aangetast). Onvoldoende waren na 5 maanden carbofenothion

spuitpoeder, VC 13 granulaat, bromofos strooipoeder en granulaat, prothoaat

WORTELVLIEG

spuitpoeder en granulaat. De aantasting varieerde hier van 9 tot 32%. Van

(Psila rosae F.)

deze laatste insekticiden waren er echter enkele, die 4 maanden na het zaaien
nog een goede tot redelijke werking vertoonden, namelijk carbofenothion (3,2 %
aangetast) en VC 13 granulaat (6,7% aangetast).
J. Ph. van Driest

Ook in 1965 werden weer waarnemingen verricht over het verschijnen en de
ontwikkeling van de bladluissoort Nasonovia ribis nigri Mosley. Bij sla en an-

BLADLUIZEN IN SLA
EN ANDIJVIE

dijvie werden de waarnemingen bemoeilijkt door de vaak zeer slechte weersomstandigheden. Desondanks werden evenals in voorgaande jaren op sla weer
grote aantallen gevonden. Op andijvie was het aantal veel kleiner. De verhouding in bladluisaantallen op sla en andijvie was in juni ongeveer als 1 9 : 1 .
De indruk bestaat dat de overlevingskans - vooral bij regenachtig weer - in
de gesloten slakrop veel groter is dan in de min of meer open andijvieplant.

Drs. L E. van 't Sant en J.Gi»C. Bethe

In 1965 werden voor het eerst de beursvormige gallen op zeer jonge populieren
waargenomen. De eerste fundatrices werden op 29 april te Wageningen opgemerkt en hadden op de bladsteeltjes reeds een kleine verdikking gevormd. De

WOLLIGE
SLAWORTELLUIS
(Pemphigus bursarius L.)

eerste gevleugelde exemplaren werden te Wageningen op 25 juni in vangfuiken gevangen, te Heemskerk op 1 juli. Om een indruk te krijgen over de
ontwikkeling van de gallen werden te Venlo gedurende ruim een maand metingen verricht aan 27 gallen. De gemiddelde afmetingen in mm waren voor
lengte x breedte op 14 mei 3,1 x4,5; op 21 mei 4,5x4,7; op 28 mei 6,3x7,0;
op 7 juni 9,7x8,8 en op 18 juni 10,9x10,6. Het valt op dat in mei de breedte
de lengte overtrof, bij de metingen in juni waren de rollen omgekeerd. Na 18
juni werden de gallen ingehoest voor fenologische waarnemingen.
Bij andijvie werd reeds op 8 juni een zeer lichte aantasting waargenomen, vermoedelijk veroorzaakt door overwinteren van Pemphigus in de grond. Ook bij
kamille zijn wortelluizen gevonden, vermoedelijk eveneens een Pemphigussoort.

Drs. L. E. van 't Sant en J. G. C. Bethe
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SCHADELIJKE SLAKKEN

In een kweekkooi op het veld werd nagegaan op welke wijze de schadelijke melkslakfDeroceras reticulatum M.) het best kan worden gekweekt. Als
voedsel werden diverse onkruiden zoals grassoorten en muur en verder peen,
koolblad, komkommer en witlof beproefd.
J. Ph. van Driest
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Het aantal proeven op het gebied van de chemische onkruidbestrijding was
wederom groot. In dit hoofdstuk wordt volstaan met een korte vermelding van
de belangrijkste resultaten. Voor meer gedetailleerde gegevens moge worden
verwezen naar het interimrapport „Ervaringen bij het onkruidbestrijdingsonderzoek in de vollegronds groenteteelt in 1965", dat ongeveer tegelijk met dit verslag zal verschijnen. In bedoeld rapport zullen ook enkele nieuwe middelen
worden besproken.

Een eenvoudige middelenproef in drievoud op het Tuinbouwproefbedrijf „Geest-

AARDAPPEL

merambacht" te Oudkarspel heeft geen enkele reactie van het gewas op de
toegepaste middelen te zien gegeven. Schadesymptomen kwamen niet voor. De
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AARDAPPEL

gewasstand was over het hele proefveld uitstekend en nergens minder dan van
de aardappelen buiten de proef.
Van de beproefde middelen heeft Camparol het best voldaan, wat betreft onkruidbestrijding. Iets minder, maar toch zeer bevredigend waren monolinuron,
linuron en BV 207. Zeer onvoldoende of bijna geen effect werd verkregen van
dinoseb in olie (25 I per ha), DNOC 8 0 % (10 kg per ha) en Stam F 34 (10 I
per ha). Met de middelen die goed voor de dag kwamen, zullen in 1966 opbrengstprceven worden genomen.

ANDIJVIE

Vroeg in het voorjaar werd te Bergen een proef aangelegd die naast onbehandeld slechts twee middelen omvatte, nl. chloor-IPC (5 I per ha), gespoten
kort vóór het planten en Tenoran (8 kg per ha) toegepast vóór het uitplanten,
wel en niet in de grond gewerkt en ook aangewend na het uitplanten. Van de 9
velden van elk dezer 5 objecten werden er 3 viermaal geschoffeld, 3 tweemaal
en eveneens 3 bleven er verder onbewerkt. De onkruidbestrijding liet te wensen
over maar toch waren de behandelde velden aanzienlijk minder dicht bezet dan
de onbehandelde. De geschoffelde velden waren althans tussen de regels
meestal onkruidvrij.
Duidelijke groeiremming en schade aan de buitenste bladeren gaf Tenoran,
toegepast na het uitplanten. Vastgesteld kon worden dat bij drie van de vijf
herbicide-objecten de opbrengst het hoogst was waar geen grondbewerking
had plaats gevonden, nl. bij onbehandeld, chloor-IPC en bij Tenoran vóór het
uitplanten ingewerkt. Dit onderzoek zal worden voortgezet.

BLEEKSELDERIJ

Een serie velden in drievoud werd bespoten direct na het uitplanten met de
middelen propazin (1 kg per ha), linuron (2 kg per ha), chloroxuron ( 8 kg per
ha) en PH 4021 (10 kg per ha). Het veld was toen onkruidvrij op een enkele
grote muurpol na. Na de opkomst van veel onkruidkiemplanten werd een tweede
serie velden wederom in drievoud behandeld met Campagard (4 kg per ha),
linuron (2 kg per ha), chloroxuron (8 kg per ha) en PH 4021 (10 kg per ha).
De opruiming van de aanwezige onkruiden was bij deze serie totaal. Bij de
eerste reeks behandelde velden kwamen geen of weinig onkruiden boven. Tot
de oogst zijn alle bespoten velden praktisch onkruidvrij gebleven.
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Bij de gewasbeoordeling was het meest opvallend, dat chloroxuron (Tenoran)

op beide tijdstippen vrijwel dodelijk was voor het gewas. De beste gewasstand

BLEEKSELDERIJ

gaf propazin. Linuron en Campagard waren iets minder en PH 4021 nog weer
minder goed in groei. De hoogste opbrengst werd behaald bij propazin, gevolgd
door Campagard. Deze brachten resp. 11 en 6% meer op dan het geschoffelde
object. Linuron direct na het planten gaf een oogstreductie van 1 4 % . Hetzelfde
middel toegepast na de opkomst van de onkruiden bleef 7% achter bij de
controle. PH 4021 gaf in beide gevallen 20% oogstvermindering.

Door het Rtc te Amsterdam werd in samenwerking met het Proefstation een

BLOEMKOOL

middelenproef uitgevoerd op de proeftuin te Sloten (veengrond). Alle toegepaste
middelen, behalve CP 31-393 gaven chlorotische verschijnselen bij het gewas te
zien. Het inwerken van simazin in de grond heeft dit jaar geen gunstig effect
op de onkruidbestrijding gehad. Een nieuw middel Tok E 25 heeft volkomen
gefaald. Alleen CP 31-393 heeft in alle opzichten redelijk voldaan en komt voor
verdere intensieve beproeving bij dit gewas op deze grondsoort in aanmerking.

Bij ter plaatse gezaaide boerenkool (industrieteelt) werden te Alkmaar een achttal

BOERENKOOL

middelen en combinaties van middelen beproefd om na te gaan welk middel
voor nader onderzoek in aanmerking kon komen. De volgende middelen faalden
volkomen: ,,634v, pyrazon, Alipur en Trixabon. De opkomst van het gewas was
hier eenvoudig slecht. Tok E 25 dat niets uitricht tegen muur werd daarom
toegepast in combinatie met een geringe dosering chloor-IPC (2 I per ha). De
onkruidbestrijding was hier uitstekend, maar het gewas werd vooral in de aanvang sterk in groei geremd.
Trifluralin, vóór het zaaien in de grond gewerkt, gaf een prima gewasstand te
zien, maar op den duur kwam bij dit middel toch teveel kruiskruid voor. Ditzelfde geldt ook voor difenamid. Desmetryn toegepast na de opkomst van de
onkruiden heeft de aanwezige onkruiden met uitzondering van de grassen
radicaal opgeruimd. Het is jammer dat het gewas, althans in de eerste twee
weken na de toepassing, ongunstig reageerde door een bleke kleur en verbrande bladranden bij de oudste bladeren. Na twee à drie weken herstelde
dit zich echter volkomen. CP 31-393 kwam in deze proef niet voor, maar zal
gezien de resultaten van een screeningsproef zeker in verder onderzoek worden opgenomen.
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KNOLSELDERIJ

De enige proef met dit gewas werd genomen te Bergen op Zoom. Het voor
knolselderij goedgekeurde middel propazin veroorzaakte gele bladranden, die
later evenwel verdwenen. Linuron en Tenoran gaven een prima gewas te zien en
een zeer goede onkruidbestrijding vooral linuron. Ook het gecombineerde middel
Campagard voldeed in deze proef goed.

KROOT

Een grondbewerkings-middelenproef is door droogte gedurende de eerste 10
dagen na de bespuitingen mislukt, althans voor zover het de onkruidbestrijding
betreft. Door het uitblijven van regen had geen inspoeling plaats en konden
de onkruiden ongestoord kiemen. Dit gold voor alle drie beproefde middelen:
„634", Alipur en pyrazon.
Na de opkomst werd de helft van het aantal velden geschoffeld terwijl de
andere helft onbewerkt bleef tot kort voor het dichtgroeien. ïlden is het hele
proefveld geschoffeld en met de hand nagewied. De opbrengsten waren overal
in het voordeel van schoffelen. Het grootst waren de verschillen bij onbehandeld
(11 %) en bij ,,634" en pyrazon (9%). In 1966 zal aan dit onderzoek opnieuw
aandacht worden besteed, hopelijk onder gunstiger klimatologische omstandigheden.

Een proef met doseringen en tijdstippen van pyrazon is onder dezelfde omstandigheden aangelegd als de hiervoor besproken proef. Bovendien was bij
deze proef de opkomst door ongunstige grondstructuur vrij onregelmatig. De
bestrijding van muur liet bij alle objecten te wensen over, zo zelfs dat getwijfeld gaat worden aan de mogelijkheid om een veld rijk aan muur met pyrazon vrij van dit onkruid te kunnen houden. Van alle pyrazonbehandelingen werd
de hoogste opbrengst verkregen bij toepassing vóór de opkomst. Dit is de toepassing die ook officieel is toegestaan. De behandelingen in het kiemplantstadium en ook die in het vierbladstadium zijn eveneens zeer goed door het
gewas verdragen maar hebben nog geen goedkeuring verkregen.

Een middelenproef te Drachten, uitgevoerd door het Rtc te Leeuwarden gaf een
uitstekende onkruidbestrijding te zien bij „634" en CP 31-393. Minder goed
maar toch bevredigend waren Alipur, Trixabon en pyrazon. De gewasstand was
minder goed bij pyrazon toegepast na de opkomst van de onkruiden. Enige
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remming trad ook op bij CP 31-393. Later herstelde het gewas zich bij dit object.

Op de proeftuin te Sloten zijn vergeleken linuron, chloroxuron en Campagard,

PETERSELIE EN

alle toegepast vóór de opkomst van beide gewassen. Door ongunstige klimaats-

SELDERIJ

factoren verliep de.kieming zeer traag en dientengevolge zijn de behandelingen
eigenlijk ook te vroeg uitgevoerd. Ware dit niet het geval geweest, dan zouden
er door de contactwerking van de beproefde middelen meer jonge onkruiden
zijn gedood. Nu liet de bestrijding te wensen over. Na eenmaal wieden evenwel werd het effect van de behandelingen goed zichtbaar.
Op de bespoten velden trad geen hergroei van onkruiden meer op, wat op de
onbehandelde en op de met Shell W bespoten velden wèl het geval was. Deze
verschillen traden het duidelijkst aan de dag telkens als het gewas geoogst
werd en de grond tussen de regels dus weer open kwam te liggen. Gewasbeschadiging werd nergens waargenomen. In verband met de zeer ongelijkmatige kieming over de beide proefvelden en over alle objecten (ook de
controle) is van opbrengstbepalingen afgezien.

Een middelenproef met 12 objecten in viervoud genomen te Bergen bevestigde

PREI

voor de zoveelste keer de bruikbaarheid van dichlobenil en dichloorthiobenzamide bij dit gewas. Onkruidbestrijding en opbrengst waren bij beide zeer goed.
Het tegendeel was het geval met pyrazon en Alicep die ten aanzien van de
onkruiden volkomen faalden. Vooral muur ontsnapte aan deze beide middelen.
Waarschijnlijk waren de planten van dit onkruid reeds te groot toen deze middelen werden toegepast. Door de concurrentie liet ook de opbrengst veel te
wensen over.
Simazin en „634" waren in hun bestrijdingseffect de mindere van de middelen
met dubbele werking als monolinuron, chloroxuron en Camparol, die alle aanwezige onkruiden doodden en daarna het veld schoon hielden. Ivorin gaf een
uitstekende bestrijding maar daarnaast ook zichtbare schade aan het gewas.
Dit kwam tot uiting in een oogstreductie van 1 1 % . De hoogste opbrengsten
werden verkregen bij dichlobenil, dichloorthiobenzamide en „634". Monolinuron,
Camparol en chloroxuron bleven hier iets achter bij het schoffelobject.

Te Sloten werd een vijftal middelen vergeleken, alle met dubbele werking
Ivorin gaf ook hier schade en een opbrengstvermindering van 8%. Linuron en
H 2839 bleven ± 4 % achter bij de controle. Monolinuron en Camparol stonden
in opbrengst vooraan met relatieve opbrengsten van 111 en 104. Door de
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PREI

dubbele werking van de middelen kon met spuiten worden gewacht tot de
onkruiden boven waren. Het effect was bij alle zeer goed en de werkingsduur
was voldoende.

Te Neer in het Rtc Roermond werd een soortgelijke proef genomen met dien
verstande dat hier ook dichlobenil (Casoron) en dichloorthiobenzamide (Prefix)
werden beproefd. Door een misverstand werden deze twee middelen overgedoseerd. Dit is vooral bij Prefix in de opbrengst tot uiting gekomen. Casoron,
simazin, Aresin, Tenoran en Camparol ontliepen elkaar nauwelijks en benaderden alle het schoffelobject. De bestrijding was bij simazin, Casoron en Prefix
compleet. De overige middelen lieten de grassen vrijwel ongemoeid.

Te Geel is eveneens een middelenproef genomen, in dit geval echter met
winterprei. De oogst heeft derhalve bij het verschijnen van dit jaarverslag nog
niet plaatsgehad. Evenals te Alkmaar en te Sloten heeft Ivorin ook hier schade
veroorzaakt. Dit middel kan als adspirant preiherbicide dus worden afgeschreven. Pyrazon en Alicep faalden ook hier in hun bestrijdingseffect. De onkruiden
zullen te groot geweest zijn op het moment van spuiten en wellicht speelt ook
het humusgehalte hier een rol. Aresin en Camparol waren hier wederom favoriet. Casoron en Prefix hebben gefaald. Simazin en ,,634" waren niet geheel
afdoende, maar vergeleken bij Casoron, Prefix, Alicep en Pyramin zeer bevredigend. Kleine brandnetel overleefde beide middelen, paarse dovenetel werd
door simazin gespaard maar door ,,634" bestreden.

Op de proeftuin M.O.G. te Vierpolders werd dezelfde middelenproef genomen.
De onkruidbestrijding was hier onvoldoende bij Casoron, Prefix, Pyramin en
Alicep en zeer goed bij Camparol, Aresin, Ivorin en simazin. Merkwaardig is dat
Ivorin hier geen schade heeft veroorzaakt en in opbrengst zelfs iets boven
schoffelen lag. Met uitzondering van het onbehandelde object liepen de opbrengsten weinig uiteen. De meeste lagen 2 à 3% onder of boven het schoffelcbject. Pyramin bleef 8% achter bij de standaardbehandeling schoffelen.

In een teeltmethoden-middelenproef te Bergen waren opgenomen drie teeltmethoden: planten op vlak veld en de plantgaten meteen sluiten, planten op
vlak veld en de plantgaten open laten en tenslotte planten op vlak veld en aanaarden na het aanslaan van de planten. Naast onbehandeld werden vergeleken
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de middelen: simazin (1 kg per ha) direct na het planten c.q. aanaarden, Aresin

(1V2 kg per ha), Tenoran (8 kg per ha) en Camparol (2 kg per ha) alle na op-

PREI

kernst van de onkruiden na het planten respectievelijk aanaarden. Doordat enkele muurplanten reeds aanwezig waren en ook door minder gunstige weersomstandigheden heeft simazin maar een matig effect gehad. De andere middelen vooral Camparol hebben goed voldaan, zowel door hun contactwerking als
door hun langere werkingsduur in de grond.
Alle beproefde middelen zijn reeds bij prei in gebruik. Het doel van de proef
was dan ook meer de invloed van de teeltmethode als die van de middelen te
onderzoeken. De voornaamste vraag bij deze proef was of men bij de open
plantgatenmethode ook ongestraft met de voor prei geëigende middelen kan
werken. Welnu, op deze vraag is in deze proef een bevestigend antwoord gekregen. De opbrengsten bij deze methode waren geenszins de mindere van
die bij de andere teeltmethoden. Integendeel, de opbrengst van deze teeltmethode lag zelfs iets hoger. Wat de opbrengsten per middel betrof moet worden vastgesteld dat Aresin, Tenoran en Camparol in deze proef volkomen gelijkwaardig waren. Ze gaven alle een relatieve opbrengst van 112 (onbehandeld
= 100). Simazin bleef duidelijk achter en kwam niet verder dan een relatieve
opbrengst van 102.

Op de proeftuin te Alkmaar werd in 1965 gestart met een onderzoek naar ver-

SLABOON

schillen in gevoeligheid voor herbiciden tussen een vijftal rassen. De verschillen
zijn niet duidelijk uit de resultaten gebleken. Herhaling van deze proef is derhalve gewenst. De middelen waren Ivorin, H 2839 en dinoseb in olie. Laatstgenoemd herbicide heeft in deze en andere boneproeven volkomen gefaald. De
beide andere middelen gaven een vrijwel volmaakte bestrijding van onkruid.

Met dezelfde middelen aangevuld met linuron en monolinuron werd te Bergen
een grondbewerkingsproef genomen. De helft van het aantal velden bleef na
het spuiten onbewerkt, de andere helft werd door regelmatig schoffelen los
gehouden. Ook in deze proef faalde dinoseb in olie ondanks de hoge dosering
(20 I per ha). Bij het schoffelen bleven in de regels veel onkruiden staan. De
overige middelen gaven een volledige en blijvende bestrijding te zien. Waarschijnlijk mede door de vele regen heeft het loshouden van de grond hier in
de meeste gevallen gunstig op de opbrengst gewerkt. Het grootst was het
verschil bij dinoseb in olie (11 %). Bij Ivorin werd geen verschil geconstateerd.

163

SLABOON

Het geschoffelde object H 2839 lag in opbrengst iets voor op de beide Ivorinobjecten. Monolinuron bleef onder de beide hiervoor genoemde, terwijl linuron
nog weer minder opbracht.
Eenvoudig middelenonderzoek te Bergen omvatte 12 behandelingen in viervoud. De beste onkruidbestrijding werd hier geconstateerd bij CP 31-393 (8 kg
per ha). Hier bleek voor het eerst dat dit een uitstekende bestrijding geeft tegen
kruiskruid en ook tegen straatgras. Ook Casoron, Ivorin en PH 4021 bestreden
de onkruiden goed. Dinoseb in olie was hier wederom de slechtste in bestrijdingseffect.
Bij de opbrengstbepalingen werd Ivorin (7V2 kg per ha), dat voor bonen is
goedgekeurd als standaard gebruikt. Hogere opbrengsten dan die van de
standaardbehandeling gaven: linuron (1 % ) , dinoseb in olie (4 %) en BV 201
(2%). Een lagere opbrengst gaven: trifluralin (11 %), monolinuron (7%), H 2839
(10%), Ivorin 5 kg per ha (3%), CP 31-393 (2%), PH 4021 (1 %) en Casoron
(77 %). Verschillen van 3% en minder kunnen zonder meer als toevallig
worden beschouwd.
Dezelfde middelenproef te Den Düngen gaf te zien dat alleen monolinuron
en Ivorin het gewas onbeschadigd lieten en bovendien de onkruiden volledig bestreden. Linuron en het linuron bevattende H 2839 gaven duidelijk schade te
zien door felle geelkleuring van de nerven van de enkelvoudige bladeren en
daarnaast groeiremming. CP 31-393 veroorzaakte in de lage dosering (7 kg
per ha) reeds remming. De onkruidbestrijding was hier zeer onvolledig. In de
hogere dosering (10 kg per ha) was de bestrijding beter, maar de schade groter.
Trifluralin faalde hier volkomen. De onkruiddichtheid verschilde hoegenaamd niet
met het onbehandelde object. Vooral veel kleine brandnetels kwamen hier voor.
PH 4021 gaf zware schade te zien. Dinoseb in olie bestreed de onkruiden
hier redelijk, de gewasstand was uitstekend.
In de Wieringermeer werd eveneens een middelenproef uitgevoerd. In deze
proef werden Casoron en PH 4021 vervangen door DNOC 8 0 % , dosering 10
kg per ha. Hoewel de gewasstand over het hele proefveld slecht was, waren er
toch nog verschillen te zien. Vooral CP 31-393 en in mindere mate ook monolinuron drukten de groei. De onkruidbestrijding was het best bij CP 31-393 (7
en 10 kg per ha). Dit middel bestreed hier de veel voorkomende grote ereprijs
volkomen. Alle andere middelen lieten dit onkruid meer of minder ongemoeid.
Ook linuron, monolinuron, H 2839 en Ivorin (7V2 kg per ha) gaven een goede
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onkruidbestrijding te zien, zij het ook dat ereprijs niet volledig werd bestreden.

Bij de verwerkende industrie leeft de vraag of het mogelijk is driemaal per jaar

SPINAZIE

spinazie op eenzelfde perceel te telen en dan ook iedere keer te spuiten met
het geëigende spinaziemiddel Trixabon of een soortgelijk gecombineerd middel.
Om hierin inzicht te verkrijgen is een grote proef aangelegd waar drie opeenvolgende teelten spinazie voorkwamen. Om de invloed van het herbicide te
achterhalen werd bij deze drie teelten 0, 1, 2 of 3 maal met Trixabon gespoten.
Bij de oogst van de eerste teelt bleef Trixabon 11% achter bij het niet bespoten gedeelte. Schadesymptomen waren niet te zien. Waarschijnlijk was hier
sprake van groeiremming. Bij het oogsten van de tweede teelt waren de eenmaal bespoten objecten de beste in opbrengst. Een tweemalige behandeling
lag 3 % onder onbehandeld. Na de derde teelt bleek alleen een driemalige behandeling een lagere opbrengst dan onbehandeld te hebben gegeven. Het verschil was echter niet groter dan 3%. Gezien het vruchtbaarheidsverloop in het
proefveld moet aan de realiteit van deze opbrengstvermindering sterk worden
getwijfeld. De opbrengsten van één- en tweemalige behandelingen lagen ongeveer 1 0 % boven die van onbehandeld.
De onkruidbestrijding door Trixabon was niet alleen goed, maar duidelijk bleek
bij elke volgende teelt nog de invloed van de bespuitingen bij de voorgaande
teelt(en). Dit onderzoek wordt in 1966 herhaald.

Een zaaimethoden-middelenproef te Bergen is door droogte na het zaaien in
zoverre mislukt, dat de breedwerpig gezaaide spinazie slecht bovenkwam en
de toegepaste middelen weinig of geen effect hadden. Dit geldt vooral voor
„634" en Alipur. Trixabon was iets actiever. Oogstmetingen hadden derhalve
geen zin. Interessant is evenwel de ervaring bij het nateeltgewas zaaisla. Duidelijk waren hier nawerkingen van de bij spinazie toegepaste middelen te zien.
Niet alleen in de onkruiddichtheid, maar vooral ook in de groei van het testgewas. Bij de oogst van de sla kwamen de volgende opbrengsten uit de bus:
„634" 8 kg of 11%; Alipur 62 kg of 8 2 % ; Trixabon 70 kg of 9 2 % ; onbehandeld 76 kg of 100%. De nawerking van „634" is dus funest. Alipur en in
mindere mate Trixabon zijn evenwel ook niet volkomen onschuldig. Vooral de
oogstdepressie van 1 8 % bij Alipur geeft te denken. Aan dergelijke natestingen
zal in 1966 meer aandacht worden besteed.

In een middelenproef te Vierpolders kwam Alipur bij de oogst ver achteraan
bij „634", Alicep, Trixabon en onbehandeld. Alicep en „634" gaven hier relatief
zeer goede opbrengsten. Grassen, kruiskruid en herderstasje waren hier de
probleemonkruiden die praktisch op alle velden voorkwamen.
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Te Elshout werd dezelfde proef tweemaal genomen; eenmaal met droog zaad
en eenmaal met voorgekiemd zaad. In beide proeven werd het zaad breedwerpig uitgezaaid en daarna ingefreesd. Het meest in het oog lopend was hier
de funeste invloed van Alicep, vooral bij voorgekiemd zaad. De opbrengst
was hier dan ook ruim 30 kg per are minder dan bij onbehandeld. Bij de teelt
uit droog zaad was de opbrengstvermindering iets minder groot, maar nog
aanwijsbaar.

Op grond van de ervaring met Alicep in de proeven te Elshout is voor een
proef met herfstspinazie te Leeuwarden het nieuwe middel CP 31-393 gekozen
in plaats van Alicep. Dit middel had in een screeningsproef getoond zekere
selectiviteit te bezitten voor spinazie. De resultaten met dit herbicide waren
in deze proef niet bepaald hoopgevend, 50 tot 70% van het aantal spinazieplanten viel uit. De opbrengsten waren vanzelfsprekend navenant. Trouwens,
ook ,,634", Alipur en Trixabon waren hier verre de mindere van de controle.

Daar de belangstelling van de verwerkende industrie voor winterspinazie
groeiende is, werd in 1965 gestart met een landelijke proef met dit gewas.
Op 14 plaatsen in Nederland werd de proef aangelegd door medewerkers van
diverse Rijksland- en tuinbouwconsulenten. De tot heden ontvangen rapporten
wijzen uit, dat CP 31-393 een uitstekende bestrijder is van kruiskruid en grassen en ook voldoende selectiviteit voor spinazie bezit. Trixabon, dat uitstekend
voldoet bij zomer- en herfstspinazie, heeft een te korte werkingsduur
voor de langgroeiende winterspinazie. „634" voldoet door elkaar goed wanneer
na de toepassing voldoende neerslag valt. Na het beëindigen van deze proeven
zullen de resultaten in een afzonderlijk interimrapport worden samengevat.

SPRUITKOOL

Te Bergen werd een eenvoudige middelenproef genomen ter vergelijking van
trifluralin, difenamid, simazin, „634" en desmetryn. Trifluralin werd vóór het
planten in de grond gewerkt in een dosering van 2Vs I per ha. Het gewas
groeide goed maar de bestrijding van kruiskruid liet alles te wensen over.
Difenamid, simazin en „634" werden direct na het planten toegepast, dus over
onkruidvrij veld. De onkruidbestrijding was bij alle drie goed, de groei van het
gewas evenwel slecht. Vooral „634" richtte zware schade aan, bestaande uit
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stilstand van de groei en geelkleuring van de bladnerven. Desmetryn werd toe-

gepast ongeveer twee weken na het uitplanten van de spruiten. Er waren toen

SPRUITKOOL

veel onkruiden boven de grond. Desmetryn heeft deze onkruiden in korte tijd
radicaal opgeruimd behalve enkele grassen. Het gewas zelf heeft van deze
behandeling niet geleden. Desmetryn zal in 1966 nader worden beproefd, ook
bij andere koolsoorten.
Te Geel werden dezelfde verschijnselen waargenomen als te Bergen.

In het verslagjaar werd slechts één witlofproef genomen en wel op de proef-

WITLOF

tuin te Paterswolde. Waar in deze proef de gewasstand goed was, liet de
onkruidbestrijding te wensen over en omgekeerd. De reeds jaren geadviseerde
combinatie paraquat plus chloor-IPC gaf dit jaar schade door uitdunning te zien.
In deze proef werd door deze combinatie de moerasdroogbloem hoegenaamd
niet bestreden. Een prima onkruidbestrijding werd verkregen met de combinatie
difenamid en chloor-IPC. Met het oog op de reeds aanwezige onkruiden is er
ook nog paraquat aan de spuitvloeistof toegevoegd. De groei van het gewas
werd iets geremd, maar niet zo dat verder onderzoek bij voorbaat nutteloos
zou zijn. In 1966 zal dan ook indien mogelijk met het nieuwe witlofmiddel
difenamid verder worden gewerkt. De te Paterswolde veel voorkomende moerasdroogbloem werd door difenamid volledig bestreden.

Een tijdstippenproef met linuron op de proeftuin te Alkmaar heeft interessante

WORTEL

uitkomsten te zien gegeven, die echter moeilijk in het kort zijn te formuleren.
De hoofdzaak is evenwel dat linuron bij toepassing over het gewas in veel
gevallen meer schade aanricht naarmate de behandeling vroeger wordt uitgevoerd. Hiermee is echter in tegenspraak de ervaring in dezelfde proef opgedaan
dat 3 kg linuron per ha toegepast in het kiemplantstadium van het gewas
de hoogste opbrengst heeft gegeven van alle 14 linuronobjecten. Overigens
werd in deze proef bij de standaardbehandeling Shell W verkregen: de hoogste
opbrengst aan goede peen, het laagste percentage stek en het laagste sorteringscijfer. Deze proef wordt in 1966 met enkele verfijningen herhaald.
In een middelenproef te Sloten is gebleken dat het nieuwe herbicide PH 4021
dodelijk is voor peen en dat Campagard op veengrond aanzienlijk minder effect
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kan hebben dan linuron. Merkbaar beter dan de standaardbehandeling met Shell
W waren hier de tweemalige behandelingen met linuron (2 kg per ha) of
Campagard (5 kg per ha) vóór de opkomst en linuron (2 kg per ha) in het tweeof in het vierbladstadium. Eenmalige behandelingen met 3 kg linuron per ha
werden minder goed verdragen. Ruim een maand na de behandelingen vóór de
opkomst waren de desbetreffende velden nog volkomen onkruidvrij. De velden
die alleen na de opkomst met linuron werden behandeld waren op het moment
van spuiten al dermate dicht bezet met grote exemplaren van diverse soorten,
dat linuron niet meer in staat was deze populatie afdoende te bestrijden. Een
voorafgaande behandeling met paraquat vóór de opkomst heeft hierin geen
verbetering kunnen aanbrengen.

In een doseringenproef met linuron en Tenoran te Ens (NOP) bleek Tenoran
op de zandgrond aldaar reeds bij extreem lage doseringen uitdunning en groeiremming tot gevolg te kunnen hebben Bij de normale doseringen van 6 en 7Va
kg per ha was van opkomst geen sprake meer. Linuron daarentegen gaf bij
geen enkele dosering schade te zien, zelfs niet bij de voor zandgrond vrij hoge
dosering van IV2 kg per ha.
J. G. Verlaat
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Door medewerkers van het Proefstation zijn de hierna volgende 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.

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

1955*

MEDEDELINGEN

2. WIEBOSCH, W. A. en BUISHAND, Tj.: Landelijke beproeving
van enige stamslabonerassen

1955*

3. VAN HOOF, H. en TOLSMA, S.: Virusziekte bij rabarber (overdruk) 1956*

171

MEDEDELINGEN

4. BUISHAND, Tj.: Rond de teelt van stamslabonen (2e druk)
5. BRUINSMA, F.: Warme bewaring van plantsjalotten

1957*
1957*

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 vollegrond

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, J.: Rond de teelt van zomerbloemkool
op kleigrond

1959*

13. BUISHAND, Tj.: Standruimte van stamslabonen voor
machinale pluk

1959*

14. KOOMEN, J. P. en anderen: Rond de teelt van augurken
(3e herziene druk) - ƒ 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, Tj., 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 witte kool - 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. C :
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Levenswijze en bestrijding van de galboorsnuitkever (overdruk)

1961*

22. VAN 'T SANT, L E., VIJZELMAN, H. E. en BETHE, J. G. C :

1961*

MEDEDELINGEN

Enkele gegevens over de witlofmineervlieg (Napomyza
lateralis Fall.) en haar bestrijdingsmogelijkheden
23. BUISHAND, Tj.: De boneplukmachine in opmars

1962*

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

1963

25. FfJANKEN, A. A.: Enkele aspecten van het veredelingswerk bij asperge 1963*
26. VAN KAMPEN, J.: Mogelijkheden voor extensieve groenteteelt
27. VAN KAMPEN, J. en anderen: 10 jaar P.G.V. - f 2—

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 - ƒ 5,—

1965

31. DELVER, P.: Onderzoek over de stand van aardbeien
in Kennemerland - f 3,50

1965

32. KOOMEN, J. P. en VAN DER VEN, C. J.: Rond de teelt
van knolselderij - f 3,50

1965

33. VAN STAALDUINE, D. en VERLAAT, J. G.: Ontwikkeling
van de chemische onkruidbestrijding in de groenteteelt
in Nederland (overdruk)

1965*

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

RAPPORTEN
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 stamslabonen in 1962

1963*

173

RAPPORTEN

4. JONGE POERINK, H. en DUVEKOT, W. S.: Een studiereis

1963*

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

1963*

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

1963*

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

1963

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

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 - f 0,70

1964

12. BUISHAND, Tj., DE KRAKER, J. en BREEBAART, mej. G.: Gebruikswaarde-onderzoek 1964 van spinazierassen voor industrieteelt - ƒ 1,60 1964
13. BUISHAND, Tj. en DE KRAKER, J.: Onderzoek ten behoeve van
de groenteteelt voor de verwerkende industrie II - f 2,—

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

1964*

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

1965

16. BETZEMA, J., JONGE POERINK, H. en VAN DER VALK, G. G. M.:
Een studiereis naar Midden-Engeland van
11-18 augustus 1963 - ƒ 1,75

1965

17. BUISHAND, Tj. en BREEBAART, mej. G.: Rassenonderzoek 1964 bij
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stamslabonen, stoksnijbonen en spekbonen in Beneluxverband - f 1,75 1965

Vanaf 1954 is jaarlijks een jaarverslag verschenen. De jaarverslagen tot en

JAARVERSLAGEN

met 1964 zijn uitverkocht, dat over 1965 verkrijgbaar à ƒ 5,— per stuk.

Machinaal wassen van witlof verdient alle aandacht, door Ir. H. Jonge Poerink
en J. A. Schoneveld. Groenten en Fruit 27 januari, pag. 1273.
Vroege tuinbonen voor vers gebruik, door Tj. Buishand. Groenten en Fruit

ARTIKELEN
IN VAKBLADEN
EN TIJDSCHRIFTEN

3 februari, pag. 1317.
Welke mogelijkheden biedt de vroege teelt van kroten? door Tj. Buishand.
Groenten en Fruit 10 februari, pag. 1377.
Wanneer en hoe andijvie zaaien voor de vollegrondsteelt? door Tj. Buishand.
Groenten en Fruit 17 februari, pag. 1409.
Het telen van goede knolselderijplanten is moeilijker dan men denkt, door
J. P. Koomen. Groenten en Fruit 17 februari, pag. 1412.
Teelt van bleekselderij op landbouwbedrijven, door J. Vlug. Nieuwe Veldbode
19 februari, pag. 19 en 21.
Rassen voor de vroege andijvieteelt, door Tj. Buishand. Groenten en Fruit
24 februari, pag. 1459.
Aantekeningen bij de asperge-oogst, door J. A. Schoneveld en F. P. M. Aerts.
Boer en Tuinder 25 februari, pag. 29.
Spinazie voor vers gebruik, door Tj. Buishand. Groenten en Fruit 3 maart,
pag. 1501.
Nieuw type rode bewaarkool vraagt andere plantafstanden, door J. Vlug.
Groenten en Fruit 10 maart, pag. 1547.
Welke mogelijkheden bieden tuinbonen van het Express-type? door J. de Kraker.
Groenten en Fruit 17 maart, pag. 1601.
Rassenproeven met spinazie in de voorjaarsteelt, door J. C. Commandeur.
Groenten en Fruit 17 maart, pag. 1601.
De teelt van suikermais op het tuinbouwbedrijf, door Tj. Buishand. Groenten en
Fruit 24 maart, pag. 1639.
Naar nieuwe teelten op de vollegrond, door Tj. Buishand. De Tuinderij 3Q
maart, pag. 334.
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Stamslabonen onder glas, door Tj. Buishand. De Tuinderij 30 maart, pag. 343

IN VAKBLADEN

en 344.

EN TIJDSCHRIFTEN

Spinazierassen voor de zomerteelt, door J. de Kraker. Groenten en Fruit
31 maart, pag, 1693.
Het opkweken van stamslabonen in plasticzakken, door Tj. Buishand. Groenten
en Fruit 31 maart, pag. 1693.
Stoksnijbonen met en zonder draad, door Tj. Buishand. Groenten en Fruit
7 april, pag. 1727.
Hoe ver is het randonderzoek bij witte kool gekomen? door C. Schaap. Groenten en Fruit 7 april, pag. 1729.
Kropsla in de nazomer, door J. Vlug. De Tuinderij 13 april, pag, 431 en 432.
De normale teelt van stamslabonen, door Tj. Buishand. Groenten en Fruit
21 april, pag. 1820.
Grotere oogstzekerheid van augurken in de vollegrond, door J. P. Koomen.
Groenten en Fruit 28 april, pag. 1861.
Welke perspectieven biedt de late teelt van groenten? door Tj. Buishand.
Groenten en Fruit 5 mei, pag. 1900.
De late teelt van rode kool, door J. de Kraker en Tj. Buishand. Groenten en
Fruit 12 mei, pag. 1983.
Uitplanten van knolselderij, door J. P. Koomen. Groenten en Fruit 12 mei,
pag. 1983.
De teelt van kroten, door Tj. Buishand. Groenten en Fruit 19 mei, pag. 2025.
Mogelijkheden voor groene kool? door J. de Kraker. Groenten en Fruit 19 mei,
pag. 2025.
Rond het planten van bleekselderij, door J. Vlug. Groenten en Fruit 26 mei,
pag. 2073.
Rassenkeuze bij spekbonen, door Tj. Buishand. Groenten en Fruit 26 mei,
pag. 2081.
Ontwikkeling van de chemische onkruidbestrijding in de groenteteelt in Nederland, door D. van Staalduine en J. G. Verlaat. Mededelingen van de Directie
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Tuinbouw mei, pag, 270 t/m 278.

Het wassen van asperges, door J. A. Schoneveld en F. P. M. Aerts. Boer en
Tuinder 3 juni, pag. 23.
De late teelt van stokslabonen, door Tj. Buishand. De Tuinderij 8 juni, pag.

ARTIKELEN
IN VAKBLADEN
EN TIJDSCHRIFTEN

689 en 690.
Laat gezaaide gele koolrapen, door J. de Kraker. Groenten en Fruit 16 juni,
pag. 2197.
Overbemesting en ziektebestrijding bij knolselderij, bleekselderij en augurk,
door J. P. Koomen. Groenten en Fruit 23 juni, pag. 155.
Papiervlekkenziekte in prei, door drs. J. M. M. van Bakel. De Tuinderij 22 juni,
pag. 751 en 752.
Arbeidsrationalisatie-onderzoek en perspectieven hiervan bij witlof, door J. A.
Schoneveld. Zeeuws land- en tuinbouwblad 25 juni, pag. 659.
Spinazie in de nazomer, door Tj. Buishand. De Tuinderij 6 juli, pag. 815 en 816.
Wat brengt het nieuwe bonenseizoen? door Tj. Buishand. Groenten en Fruit
28 juli, pag. 185.
Pas op voor wantsen in bonen, door Tj. Buishand. Groenten en Fruit 11
augustus, pag. 239.
Radijs per bosje, doos of zakje, door Tj. Buishand. De Tuinderij 17 augustus,
pag. 1050.
De zeer vroege trek van witlof, door C. Schaap. De Tuinderij 31 augustus,
pag. 1106 en 1107.
Het asperge-onderzoek, door Ir. A. A. Franken. Groenten en Fruit 8 september,
pag. 413 en 415.
Vanaf 1 maart verse asperges, door Ir. A. A. Franken en G. M. J. Versleijen.
Groenten en Fruit 8 september, pag. 415.
Wat kost betere presentatie van witlof?, door J. A. Schoneveld. Groenten en
Fruit 15 september, pag. 464 en 465.
Vroege vollegrondssla, door J. P. Koomen. De Tuinderij 28 september, pag.
1226 en 1227.
Onkruidbestrijding op braakliggende tuin- of landbouwgronden, door J. G. Verlaat. Groenten en Fruit 6 oktober, pag. 588.

177

ARTIKELEN

Bloemkool in het voorjaar. De januari-zaai als vervanging van de weeuwenteelt,

IN VAKBLADEN

door J. Betzema en N. J. Snoek. De Tuinderij 26 oktober, pag. 1339 en 1340.

EN TIJDSCHRIFTEN

Zeer vroege prei, door J. Betzema en N. J. Snoek. De Tuinderij 7 december,
pag. 1509 en 1510.
Bloemkoolrassen voor de zomerteelt, door J. Betzema en N. J. Snoek. Tuinbouwberichten (België) december, pag. 518.
Teeltvervroeging, óók bij prei, door J. Betzema en N. J. Snoek. Groenten en
Fruit 15 december, pag. 1014 en 1015.
Westduitse vollegronds groenteteelt is behoorlijk gemechaniseerd, door Ir. H.
Jonge Poerink. Groenten en Fruit 22 december, pag. 1099 en 1101.
Invloed van de hoeveelheid water, waarmee 0,0-diethyl 0-2 pyrazinylfosforothioaat
wordt toegediend op zijn werking tegen stengelaaltjes in plantuien, door Ir. C.
Kaai en C. P. Pronk. Mededelingen van de Landbouwhogeschool en de Opzoekingsstations van de Staat te Gent. 1965 deel XXX. Nr. 3, pag. 1475 t.m. 1487.

Aan de samenstelling van de rassenlijst voor groentegewassen 1966 van het
IVT werd door deskundigen van het Proefstation meegewerkt. Hierdoor is het
Proefstation mede verantwoordelijk geworden voor de inhoud van de rassenlijst.
Ook werd medewerking verleend aan het tot stand komen van de Tuinbouwgids en het Tuinbouwkundig Woordenboek in 8 talen. Voor het weekblad Landbouwdocumentatie en voor de Mededelingen van de Directie Tuinbouw werd
een aantal referaten verzorgd.
J. Vlug
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