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Evenals in andere jaren, waren in 1968 de met vollegronds groenten behaalde
resultaten zeer verschillend. Voor zover dit de contractteelten betreft, was bij
de vastgestelde prijzen onder invloed van de in het algemeen lage opbrengsten
(doperwt, boon), de rentabiliteit slecht.
De teelt van groente voor vers verbruik was aanzienlijk succesvoller dan de
contractteelt en gemiddeld bezien iets beter dan in 1967. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen het eerste en het tweede halfjaar, alsmede
tussen de verschillende gewassen. Het afgelopen jaar is namelijk door lage
prijzen slecht begonnen, hetgeen door het sterke prijsherstel in het najaar,
mede door de in vele gevallen geringe opbrengsten, niet steeds kon worden
gecompenseerd.
Bezien naar de verschillende gewassen, is in de groep van de koolsoorten
1968 voor spruitkool een goed jaar geweest. Dit komt mede tot uitdrukking
in de relatief sterke omzetstijging tot ± ƒ 40000000. Hetzelfde geldt voor witlof
en waspeen.

Van de bladgewassen zijn, hoewel relatief van zeer geringe betekenis, de met
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bleekselderij bereikte resultaten goed en die met prei vrij goed geweest. Voor
andijvie waren deze redelijk, maar voor sla matig. Ook spinazie viel tegen,
tengevolge van de periodiek zeer grote topaanvoeren, met name in de maand
april.
De opbrengsten van asperge vielen achteraf niet tegen en door de vrij goede
prijzen, viel de rentabiliteit van deze teelt in het algemeen wel mee. Bij vollegronds augurken is de produktie gemiddeld niet tegengevallen en waren de
veilingprijzen zeer goed. Ondanks de redelijke opbrengst, is het afgelopen
jaar voor de vroege aardappelteelt echter zonder meer slecht geweest.
Hoewel de prijzen voor sluitkool in de loop van het jaar sterk verbeterden, is
het in het algemeen gesproken voor de grove vollegrondsgroenten dus wederom
geen goed jaar geweest, terwijl dit voor de fijnere Produkten en met name voor
spruitkool, witlof, waspeen, asperge en bleekselderij, niet is tegengevallen. Vooral de eerstgenoemde drie Produkten noteerden een omzetstijging, die relatief
sterker is dan in de glassector. De omzetstijging van de vollegronds groenteteelt in haar totaliteit met naar schatting ± ƒ 20000000 was, om een vergelijking
te maken met de andere sectoren, iets groter dan bijvoorbeeld de omzetdaling
in de fruitsector.
Het is verleidelijk, maar niet ongevaarlijk, om dit soort vergelijkingen te maken.
Maar al te gauw en te veel wordt een omzetstijging namelijk vertaald in „een
goede gang van zaken, met perspectief". Men dient hier echter, en zeker ook
in dit geval, ten aanzien van de vollegronds groenteteelt in Nederland, zéér
voorzichtig mee te zijn, omdat een omzetstijging in het algemeen wel een
voorwaarde is voor, maar op zichzelf niets zegt ten aanzien van de rentabiliteit.
Wat dit laatste betreft, is de positie van de vollegronds groenteteelt in ons land
uit een oogpunt van de bedrijfsstructuur nog steeds zorgelijk. Allerlei veranderingen ter verbetering daarvan zijn dringend nodig. Deze situatie verdient
de volle aandacht en alle steun, die een ontwikkeling ten goede kan helpen
realiseren. De dezerzijds voorgestelde ontwikkelingsbedrijven vormen daarvan
een aspect, dat rechtstreeks betrekking heeft op verbetering van de produktietechniek. Men zou in dit kader echter ook kunnen denken aan allerlei vormen
van samenwerking, vooral in de oude teeltcentra, waar structurele verbeteringen
niet los kunnen worden gezien van een verdere sanering.

Verder dient betreffende de positie van en het perspectief voor de vollegrondsgroenteteelt, te worden gewaakt voor een relatieve overschatting van de mogelijkheden, vooral nu het in enkele andere sectoren minder goed gaat. Men is
spoedig geneigd dit te gaan doen, maar het is fout. Men dient zich te realiseren
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dat veranderingen in de produktietechniek mogelijk en nodig zijn, maar dat
dit zeker niet mag resulteren in een sterke vergroting van het areaal, omdat
„onze afzetmarkt dit onmogelijk kan dragen".
Nu er bijvoorbeeld door noodzakelijke veranderingen in het akkerbouwteeltplan
(aardappelregeling van 1 op 3 naar 1 op 4) gezocht wordt naar andere gewassen, is het gevaar van een niet te rechtvaardigen uitbreiding van het areaal
vollegronds groenten, in Nederland nog groter dan voorheen.

Ook de teeltmogelijkheden van groenten voor de verwerkende industrie zijn
voor 1969 niet zo rooskleurig, dat er een aanzienlijke uitbreidingsmogelijkheid
in zit. Wat de doperwten betreft moet zelfs worden gerekend op een sterk
toenemende buitenlandse concurrentie, met name van de zijde van Frankrijk.
In tegenstelling tot de algemene verwachtingen, zou hierdoor het areaal van
in de akkerbouw geteelde groenten in plaats van uit te breiden, op iets langere
termijn bezien wel eens sterk onder druk kunnen komen te staan.

In verband met het voorgaande en rekening houdende met een toenemende afzet van greenten aan grootwinkelbedrijven, is de vraag of de vollegronds groenteteelt zich zal ontwikkelen in de richting van grotere en meer gespecialiseerde
groenteteeltbedrijven, in plaats van in de akkerbouwstructuur te worden opgenomen, essentiëler dan ooit te voren. Er zijn allerhande aanwijzingen, dat het
eerstgenoemde inderdaad het geval is.

Voornoemde beschouwingen vinden steeds duidelijker hun weerspiegeling in
het onderzoekprogramma van het Proefstation en zijn ten dele een rechtstreeks
gevolg van de resultaten daarvan. Het arbeidskundig onderzoek kon in 1968
worden versterkt. Tevens zijn daaruit enkele plannen voortgekomen, die voor
verbetering van de bedrijfsstructuur van grote betekenis kunnen zijn. Bovendien
kan er thans op worden gerekend, dat in 1969 door het LEI een onderzoeker
voor bedrijfseconomische vraagstukken, bij het PGV zal worden gestationeerd.
Voor een zo complex vraagstuk als de bedrijfsstructuur, dient de verdere aanpak te worden gedaan in nauwe samenwerking met een aantal andere, meer
gespecialiseerde onderzoekinstellingen, vooral ook betreffende de mechanisatie.
Verder moeten deze ontwikkelingen continu worden ondersteund door goed en
goed gecoördineerd vaktechnisch onderzoek, hetgeen een onmisbare schakel
en een voorwaarde is, om.te kunnen komen tot de synthese van optimale bedrijfsvormen. Wat dit betreft is het jammer, dat de personele bezetting van

verschillende afdelingen van het PGV, thans niet aan de reële behoefte kan
worden aangepast.
In dit verslag worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek vermeld.
Deze zijn te omvangrijk, om er hier nader op in te gaan. Bovendien is het de
bedoeling, dat de belangrijkste resultaten daarvan ten dele zullen worden
verwerkt in een takgids voor de vollegronds groenteteelt, die in voorbereiding
is en hopenlijk eind 1969 zal verschijnen. Wel heb ik er behoefte aan, om allen
die daarvoor op enigerlei wijze in 1968 hun medewerking hebben verleend,
hartelijk te bedanken.
Ir. J. van Kampen

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 5,16 ha en is gevestigd te Alkmaar, Hoeverweg 6. Het bevindt
zich ongeveer 1600 meter van het NS-station in de richting Egmond en is
telefonisch te bereiken onder nummer 02200-11944 (3 lijnen). Vanaf het NSstation Alkmaar is het Proefstation gemakkelijk te bereiken per NACO-bus
(lijn Z). Bij het Proefstation is een bushalte.
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In 1968 vergaderde zowel het bestuur als het dagelijks bestuur van de Stichting
viermaal. Op 26 september heeft het dagelijks bestuur afscheid genomen van

BESTUURSVERGADERINGEN

Prof. Dr. J. Sneep, die in verband met de aan zijn leerstoel verbonden verplichtingen geen gelegenheid meer had, als adviseur van het Proefstation te blijven
fungeren.
Tijdens de bestuursvergadering van 3 december werd afscheid genomen van
Ir. G. W. van der Helm, die zijn functie neerlegde in verband met zijn pensionering.

In 1968 vonden de volgende personeelsmutaties plaats:
Per 1 juli verliet de heer J. C. Commandeur de dienst om elders een functie te
aanvaarden. Hij werd opgevolgd door de heer G. A. J. van der Velden die, na
op 8 juli in dienst te zijn getreden, per 1 november weer ontslag vroeg. Tenslotte
werd de heer J. A. M. Brockhoff in deze vacature benoemd. Hij trad op 16 november in dienst van het Proefstation.
Per 1 augustus heeft de heer F. G. R. Lammerts de dienst verlaten. Omdat de
heer Lammerts reeds een belangrijk gedeelte van zijn tijd assisteerde op de afdeling Arbeidsrationalisatie, werd besloten voor deze afdeling een assistent
aan te stellen en de overige werkzaamheden van de heer Lammerts toe te voegen aan de afdelingen Documentatie en Administratie. Ter vervulling van deze
vacature werd benoemd de heer J.P. Hendriks, die op 11 november in dienst trad.
Per 1 september werd de heer J. G. Verlaat aangesteld als vaste medewerker
van het PGV.
Tenslotte verliet mej. A. J. M. Glorie, werkzaam als administratief assistente,
per 1 oktober de dienst in verband met haar huwelijk. Zij werd opgevolgd door
mevr. C. M. G. de Waard-Bohnenn, die per 1 september in dienst trad.
De heer J. P. Koomen is in verband met de toenemende werkzaamheden van
het consulentschap in algemene dienst intern overgeplaatst naar deze dienst.
Voorts werd Ir. J. van Kampen benoemd tot lid van de Raad voor Beroepszaken
betreffende Kwekersrechten bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage.

PERSONEEL

PERSONEELSBEZETTING
PER
31 DECEMBER
1968
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BEZOEKERS

In 1968 ontving het Proefstation 312 bezoekers. Hiervan kwamen er 290 uit
Nederland en 22 uit het buitenland. Bovendien bezochten 225 mensen de op
11 juni georganiseerde „open-dag".

GEBOUWEN

Op 1 maart werd de door het Ministerie van Landbouw en Visserij aan het
PGV ter beschikking gestelde barak opgeleverd. Het wederopbouwen heeft
ongeveer vier maanden in beslag genomen.
In verband met het aanvragen van een bouwvergunning kon pas op 17 mei
worden begonnen met de bouw van de potgrond- en poterbewaarplaats, die
ruim een maand later in gebruik kon worden genomen.

BEGUNSTIGERS

Volgens het huishoudelijk reglement zijn begunstigers van het Proefstation:
natuurlijke personen die jaarlijks een bedrag van f 25,— en rechtspersonen
die jaarlijks tenminste f 75,— als donatie betalen. De begunstigers ontvangen
alle publikaties van de Stichting gratis.
A. van Deelen
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samenwerking
met andere instellingen

Evenals de andere tuinbouwproefstations is het PGV een instelling waar gegevens van velerlei soorten wetenschappelijk onderzoek samenkomen, die door
verder onderzoek worden getoetst en waar nodig herleid tot voor de praktijk
toepasbare methoden. Anderzijds worden problemen van teelttechnische en
structurele aard, die zich in de praktijk voordoen, in onderzoek genomen.
Het PGV heeft derhalve een uitgesproken onderzoektaak, die duidelijk op de
praktijk is gericht.
Een groot deel van de voorlichting is hierop gebaseerd. Voor de verzorging
van deze voorlichting en de landelijke coördinatie ervan, werd in 1965 (het
consulentschap in algemene dienst (CAD) voor de vollegronds groenteteelt
ingesteld en bij het PGV ondergebracht (zie verder blz. 15 e.v.).
Voor de uitvoering van het onderzoek werden door het Proefstation in 1968
weer regelmatig contacten onderhouden met instituten, consulentschappen, proeftuinen, commissies en werkgroepen.
INSTITUTEN EN
Hieronder vallen behalve instituten en proefstations, ook tal van instellingen

ANDERE INSTELLINGEN

die zich bezighouden met bepaalde tuinbouwkundige facetten zoals presentatie
en afzet van de Produkten, keuring van gewassen, residubepaling, meteorologie
en dergelijke.
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CONSULENTSCHAPPEN

De tuin bij het PGV neemt uiteraard bij het onderzoek een belangrijke plaats in.

EN PROEFTUINEN

De oppervlakte ervan bedraagt 5,16 ha. De grondsoort is zeer lichte zavel met
1 3 % slib en een pH-KCI van 7,1. Het gehalte aan organische stof is 7,0%,
het CaC03 gehalte 1,4% en het Mg gehalte 216. Een goede tuingrond, doch
niet representatief voor alle in Nederland voorkomende grondsoorten waarop
groente wordt geteeld. Hierdoor en vanwege de landelijke taak van het PGV,
werd ook in het verslagjaar weer samengewerkt met de regionale consulenten
en hun medewerkers, alsmede met een aantal proeftuinen en landbouwproefbedrijven. De meeste daarvan ressorteren onder een consulentschap, enkele
onder gemeentelijke of andere instellingen. Deze samenwerking verliep weer op
prettige wijze, waarvoor een woord van dank zeker op zijn plaats is.
Ook dit jaar werd het landelijk onderzoek evenwel weer geremd als gevolg
van personeelsgebrek bij consulentschappen, proeftuinen en landbouwproefbedrijven enerzijds en een verdere uitbreiding van de glasopstand bij enkele proeftuinen anderzijds. Aangezien voor 1969 en volgende jaren te verwachten is dat
er bij de regionale consulentschappen diverse niet vervulbare vacatures zullen
ontstaan, zal het uitvoeren van goed landelijk onderzoek nog moeilijker worden.
Het is daarom van groot belang dat op korte termijn de mogelijkheden voor
uitvoering van landelijk onderzoek ten behoeve van de vollegronds groenteteelt,
aanzienlijk worden verbeterd.

COMMISSIES EN

Voor een aantal onderwerpen die zich qua onderzoek en voorlichting uitstrekken

WERKGROEPEN

tot regionaal of landelijk niveau en waarbij verschillende facetten van de tuinbouw betrokken zijn, worden commissies en werkgroepen gevormd. In commissies en werkgroepen waar de vollegronds groenteteelt bij betrokken is,
hebben een of meer medewerkers van het PGV zitting.
De werkgroep „Timing of fieldproduction of vegetables" van de I.S.H.S. heeft
thans 30 leden uit 15 landen. Door Dr. W. A. Wiebosch (secretaris van deze
werkgroep) werd in het verslagjaar veel werk verricht ter voorbereiding van een
symposium, dat van 9 - 1 3 juni 1969 te Alkmaar zal worden gehouden. Ir. J. van
Kampen nam op 23 en 24 september deel aan een bijeenkomst te Pisa, waar het
programma van dit symposium nader werd besproken. Het hoofdthema zal zijn
de beïnvloeding van de plant als mogelijkheid voor de regeling van de teeltduur
van vollegronds groentegewassen.
J. P. Koomen
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voorlichting

Voor een goed functionerend onderzoek is het noodzakelijk dat een proefstation
- in dit geval het PGV - regelmatig contacten onderhoudt met medewerkers
van instituten, voorlichtingsdiensten en proeftuinen en met vertegenwoordigers
van verwerkende industrie en zaadhandel. Hiertoe worden jaarlijks verschillende
bijeenkomsten belegd, waar ter wederzijdse informatie gegevens worden uitgewisseld.
Naast vorengenoemde contactdagen bestond er echter behoefte aan meer regelmatige contacten met de regionale consulentschappen en met belangrijke

CONSULENTSCHAP IN
ALGEMENE DIENST

afzetkanalen voor vollegronds groente, met name het Centraal Bureau van de
Tuinbouwveilingen in Nederland en met de conservenindustrie. Binnen de organisatie van het PGV was dit echter niet voldoende te verwezenlijken. Daarom en omdat de reorganisatie van de afdeling Teelt- en rassenonderzoek in 1967
dit mogelijk maakte - werd in 1968 begonnen aan de uitbouw van het Consulentschap in Algemene Dienst (CAD) voor de vollegronds groenteteelt.
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CONSULENTSCHAP IN

De directeur van het PGV, Ir. J. van Kampen, is tevens consulent' in algemene

ALGEMENE DIENST

dienst. In 1968 werden de heren Tj. Buishand en J. P. Koomen intern van het
PGV naar dit consulentschap overgeplaatst. Dankzij de medewerking van de
regionale consulenten worden nu voorzover mogelijk, de sectievergaderingen
van de afdeling groenteteelt in de consulentschappen door een van beide medewerkers bijgewoond. Hierdoor is het enerzijds mogelijk geworden goed op de
hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de vollegronds groenteteelt en anderzijds resultaten van onderzoek (PGV) meer actueel aan de voorlichtingsdiensten door te geven. In dit kader valt ook het begeleiden van nieuwe of minder bekende teelten of teeltwijzen, zulks uiteraard in samenwerking met een medewerker van het betreffende rijkstuinbouwconsulentschap.
Ook de organisatie van de in de aanhef van dit hoofdstuk genoemde contactbijeenkomsten alsmede van de „open-dag", werd in het verslagjaar door het
CAD verzorgd.
Een andere taak van het CAD is het verzorgen van de takgids voor vollegronds
groenteteelt, waarvan de eerste uitgave eind 1969 dient te verschijnen. In 1968
werden de voorbereidingen voor dit omvangrijke werk getroffen. De redactiecommissie voor deze takgids kwam 9 oktober voor het eerst bijeen. In deze
vergadering werd het door het CAD samengestelde ontwerp geconcretiseerd.
Inmiddels is een groot aantal verzoeken tot het schrijven van bijdragen voor de
takgids verzonden naar de instellingen die in het betreffende onderdeel zijn
gespecialiseerd.
Ook de Conservenkoerier (een maandblad met informaties voor de Nederlandse
conservenindustrie) is in het kader van voorlichting getrokken. Vanaf oktober
1968 (begin vierde jaargang) worden samenstelling en redactie verzorgd door
het CAD.
Tenslotte was het CAD belast met de redactie van alle in het verslagjaar door
het PGV uitgegeven publikaties.

CONTACTDAGEN

Voor medewerkers van voorlichtingsdiensten en proeftuinen werden 4 algemene
contactdagen gehouden. De eerste vond plaats op 14 februari te Utrecht en
stond in het teken van plastictunnel en bodemverwarming in de vollegronds
groenteteelt. Ir. A. A. Franken (PGV) belichtte de toepassing van bodemverwarming bij asperge in Nederland, aangevuld met ervaringen bij andere groentegewassen in het buitenland. Ir. J. A. Sondern (ITT) hield een inleiding over
de technische kant van foliesoorten en steunmateriaal en vertelde het laatste
nieuws over de watermatras. De heer J. P. Koomen (CAD) sprak over teelt-
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kundige ervaringen bij het gebruik van plastictunnels in Nederland. De heer A.

Marien (Belgische Boerenbond) behandelde de ervaringen met plastictunnels in
België.

CONTACTDAGEN

De contactdag op 13 juni bestond uit twee delen. 's-Morgens werd onder leiding van de heer H. L. Tigchelaar (Rtc. Hoorn) een bezoek gebracht aan de
nieuw verkavelde polder „De Drieban". Daarna werden we in hotel „Het rode
hert" te Bovenkarspel ontvangen door het zaadteelt- en selectiebedrijf „Royal
Sluis" te Enkhuizen. Voor de lunchpauze hield een der directeuren, de heer
J. Sluis, een inleiding over de ontwikkeling van het 100-jarig bedrijf. De heer
D. Dirkse (Royal Sluis) hield een voordracht over het omhullen van zaden. Voor
het verkrijgen van een goed procédé moeten zowel de vulstof als het bindmiddel aan hoge eisen voldoen, 's Middags werden onder deskundige leiding
de verschillende afdelingen bezichtigd, waarbij het gezelschap een goede indruk
kreeg van dit uitstekend geoutilleerde bedrijf.
Op 21 augustus vond de derde algemene contactdag plaats, deze keer op de
Zuidhollandse eilanden. Ir. J. J. Astrego, rijkstuinbouwconsulent te Barendrecht,
opende de bijeenkomst, waarna dé heer C. J. van der Ven (Rtc. Barendrecht)
een inleiding hield over de ontwikkeling van de groenteteelt in dit ambtsgebied.
Per bus werd een tocht door een gedeelte van het tuinbouwgebied gemaakt;
bezocht werden de veiling te Vierpolders, waar vooral de kleinverpakking van
groente de belangstelling had en een groenteteeltbedrijf te Rhoon. Tijdens de
bustocht gaf de heer Van der Ven een toelichting over het gebied, waarbij ook
de consequenties die de industrievestiging op de tuinbouw heeft, aan de
orde kwamen.
De laatste algemene contactdag werd op 11 december te Usquert gehouden.
Het programma stond geheel in het teken van de witlofteelt. Als eerste spreker
gaf de heer H. F. Rozeboom (Rtc. Groningen) een overzicht van de witlofteelt
in het noorden van Groningen. Vervolgens behandelde de heer J. A. Schoneveld
(PGV) een achttal machines die voor het rooien van witlofwortels in verschillende gebieden waren gebruikt. Aan de hand van een aantal grafieken liet
Ir. A. A. Franken (PGV) zien wat de invloed van precisiezaai op de sorteringsverhouding van witlofwortels kan zijn. Na deze drie inleidingen werd een bezoek
gebracht aan twee bedrijven die bezig waren met het oogsten, wassen en verpakken van de kroppen. Op het eind van de middag viel te beluisteren, dat
het organiseren van deze zogenaamde „gewasdagen" door de deelnemers zeer
op prijs wordt gesteld.

Behalve deze algemene contactdagen werd te Utrecht twee keer een bijeenkomst belegd met de takhoofden voor groenteteelt van de regionale consulentsöhappen. In de bijeenkomst van 18 april werden de eerste richtlijnen voor

17

CONTACTDAGEN

de takgids vollegronds groenteteelt vastgelegd en werd gesproken over de coördinatie van het landelijk onderzoek. Hierop aansluitend werd het proefplan voor
1968 behandeld.
In de vergadering van 11 oktober hield Ir. J. van Kampen (PGV) een causerie
met dia's over zijn reis naar de VS van Noord-Amerika. Verder werd het conoept-onderzoekprogramma voor 196.9 besproken, waarna de heer J. A. Schoneveld (PGV) de nog resterende saldoberekeningen behandelde.

OPEN-DAG

Op 11 juni werd een zogenaamde „open^dag" georganiseerd. Het doel hiervan
was om groentetelers en andere belangstellenden voor vollegrondsgroenten
kennis te laten nemen van het onderzoek dat op het Proefstation te Alkmaar
wordt verricht. Op de proeftuin waren naast het normaal lopende onderzoek ook
enkele blokken speciaal voor deze dag ingezaaid. Het thema hiervan was precisiezaai met normaal en ingehuld zaad. Binnenshuis kon men ook van verschillende onderzoekprojecten kennisnemen. Bovendien was er een stand met
verse en een stand met verwerkte groenten te zien.
ledere bezoeker kreeg een enquêtekaart met het verzoek deze in te vullen.

afb. 1. tijdens de open-dag werd gedemonstreerd met verschillende aanbouwwerktuigen achter de trekker, (demonstration with different tools behind the tractor
at the open-day).

Uit deze kaarten is gebleken dat 225 personen de open-dag hebben bezocht.

OPEN-DAG

Hiervan was 3 4 % tuinder, 1 3 % zaadteelt/handel, 1 2 % verwerkende industrie,
1 2 % voorlichtingsdienst en 1 1 % onderwijs (leerkrachten en leerlingen). De
meeste bezoekers kwamen uit Noord-Holland (65%), Zuid-Holland (13%)
en Noord-Brabant (8%). Het meest interessant vond men de chemische onkruiidbestrijding, de precisiezaai en het inhullen van zaden en op de derde plaats
het teeltomderzoek. De vraag of het bezoek de moeite waard was, werd steeds
positief beantwoord. Tenslotte ontvingen wij via de enquêtekaarten verschillende
suggesties, waarvan bij de opzet van de volgende open-dag een dankbaar gebruik zal worden gemaakt.

De jaarlijkse groenteconservendag werd op 31 januari gehouden. De leiding
was in handen van de heer Ir. J. Th. van Vugt, die een groot aantal bezoekers

GROENTECONSERVENDAG 1968

welkom kon heten. Als eerste spreker behandelde de heer O. Wiersma (Sprenger Instituut) verschillende aspecten van de bewaring van vollegronds groenten.
Vervolgens was het woord aan de heer W. Rol (Sprenger Instituut) die de gebruikswaarde van nieuwe rassen voor steriliseren en diepvriezen behandelde.
In het kort werden achtereenvolgens de gewassen augurk, kroot, doperwt en
tuinboon behandeld. De heer J. Kok (Sprenger Instituut) schetste vervolgens de
stand van zaken bij het drogestofonderzoek van prei in verband met rendement
voor de droogindustrie.
Na de lunchpauze was het woord aan de heer Tj. Buishand (CAD) met een
inleiding over de invloed van het oogsttijdstip op de kwaliteit van spinazie en
sperziebonen. In aansluiting op de resultaten te Alkmaar besprak de heer Ir. E.
Steinbuch (Sprenger Instituut) de resultaten van de oogsttijdstippenproef (sperzieboon) die jaarlijks in samenwerking met het PAW te Wageningen wordt
uitgevoerd. Als laatste spreker behandelde de heer J. G. Verlaat (PGV) de gevoeligheid van bonerassen voor chemische onkruidbestrijdingsmiddelen.

Tj. Buishand en J. P. Koomen
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buitenlandse reizen

Onderstaand volgt een kort overzicht van de reizen die in 1968 door medewerkers van het PGV naar het buitenland werden gemaakt. De meeste van deze
reizen bestonden uit het deelnemen aan bijeenkomsten, teneinde kennis te nemen van de nieuwste ontwikkelingen in het tuinbouwkundig onderzoek.

BELGIË

Het 20e Internationale Symposium voor Fytofarmacie en Fytiatrie dat 7 mei te
Gent werd gehouden, werd bijgewoond door de heren J. G. Verlaat en Ir. C.
Kaai. De heer Verlaat hield er een voordracht over „Verschillen in gevoeligheid
voor bodemherbiciden tussen de rassen van het gewas stamslaboon". Door
de heer Kaai werden 2 inleidingen verzorgd, namelijk: „Bestrijding van stengelaaltjes in uien en phlox met enige systemische nematiciden" en „Invloed van
de toepassiingswijze en de dosering van enige systemische nematiciden op hun
werking tegen stengelaaltjes in uien".
De heer J. Betzema bracht op 9 en 10 mei een bezoek aan België ten behoeve
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van proeven in de vollegronds groenteteelt.

Op 30 en 31 mei voerden de heren Ir. J. H. Pieters en P. Nicolai' besprekingen

BELGIË

over bodemkundige kwesties, bemonstering en bemesting en werden in verband hiermee bedrijven in de provincie Antwerpen bezocht. Aan deze reis nam
ook de heer J. Betzema deel.
In aansluiting hierop bezochten de heren Pieters en Nicolai op 18 en 19 september nogmaals dat gebied, waarbij diverse gegevens werden uitgewisseld.
In de laatste reis (11 t.m. 13 december) legde de heer J. Betzema de eerste
oontacten voor samenwerking in 1969, die gericht zal zijn op voor beide landen
belangrijke ontwikkelingen in EEG verband.

Van 7 t.m. 10 oktober verbleef Drs. J. M. M. van Bakel in West-Duitsland,

DUITSLAND

waar hij besprekingen voerde met medewerkers van de Hessische Bundesanstalt für Obst- und Gemüsebau ten aanzien van pottenproeven met asperge.
In verband met beoordeling van een aantal veldproeven met grondontsmettingsmiddelen ter bestrijding van bodemmoeheid in asperge bezocht de heer Van
Bakel de Beratungsstelle Mannheim.
De heren J.Ph.van Driest (PGV), Drs. L. E.van 't Sant (IPO) en J.W.Vendel (Rtc.
Aalsmeer-Amsterdam) brachten op 16 en 17 oktober een bezoek aan de Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur, Pflanzenbau und Pflanzenschutz te München
en bezochten enkele teeltgebieden voor peen in de Erdinger Moos en Donau
Moos. Het doel was een nadere oriëntatie inzake de insekticidevrije teelt van
peen en het entomologisch onderzoek aldaar. Speciaal ten behoeve van babyvoeding wordt er ± 350 ha peen geteeld, zonder gebruik te maken van insekticiden. De entomologische afdeling van de Bayerische Landesanstalt zoekt naar
nieuwe bestrijdingsmethoden zoals het steriliseren van mannelijke vliegen met
behulp van radioactieve stralen.
Ir. A. A. Franken woonde op 10 en 11 november een colloqium bij van de Arbeitsgemeinschaft Gemüse der deutschen Gartenbauwissenschaft GesellschaftteVeitshöchheim. Dit colloqium had als onderwerp „Methodische Fragen und Standartfragen". Vooraf bezocht hij de Versuchs- und Lehranstalt te Geisenheim.

Op de 9th British Weed Control Conference, die plaatsvond van 18 tot 21 no-

ENGELAND

vember te Brighton, werd door de heer J. G. Verlaat een rapport gepresenteerd,
getiteld: „Developments in Weed Research in Vegetable crops in the Netherlands". Dit verslag werd uitgebracht mede namens de Werkgroep Onkruid-
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ENGELAND

bestrijding TNO, subgroep Tuinbouw. Voor en na de conferentie voerde de heer
Verlaat besprekingen met buitenlandse onderzoekers en vertegenwoordigers
van industrieën.

ITALIË

Ir. J. van Kampen nam op 23 en 24 september deel aan een bijeenkomst van de
I.S.H.S. te Pisa, waar het programma van het symposium nader werd besproken.
Tevens werden voorbereidingen getroffen voor het Internationale Tuinbouwcongres 1969, dat in Israël zal worden gehouden.

J. P. Koomen
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hydrologie en
bodemvruchtbaarheid

Teneinde de hoeveelheid vocht die bij een gegeven grondwaterstand voor de

BIO-HYDROLOGIE

plant beschikbaar is te kunnen bepalen, is het noodzakelijk de capillaire eigenschappen van de grond te kennen. Van de drie profielen op het grondwaterstandenproefveld zijn, met behulp van laboratoriummetingen aan ongeroerde
monsters en gammametingen in het veld, de relaties tussen capillair geleidingsvermogen en vochtspanning vastgesteld. Uit deze gegevens kan door integratie
het vochtspanningsverloop (pF) boven de grondwaterspiegel (z) voor een aantal stijgsnetheden (v) worden berekend (afbeeldingen 2, 3 en 4).
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Grondwaterdiepte in cm
(ground water depth

in cm below

surface)

60 cm 75 cm 90 cm 105cm 120 cm 135 cm 150cm 165cm
Pikklei
(sticky

clay)

30 dagen (days)
60 dagen
90 dagen
120 dagen

—
—
—
—

406

218

184

175

173

172

171

670

290

219

195

186

184

183

934

362

253

215

199

194

192

1198

434

288

236

213

204

200

Zavel
(light sandy loam)

—
—
—
—

—
—
—
—

30 dagen

207

60 dagen

320

90 dagen
120 dagen

30 dagen
60 dagen
90 dagen
120 dagen

247

166

151

146

140

136

367

206

170

162

152

487

244

190

173

167

146
164

607

284

209

184

176

171

146

125

116

113

110

107

105

197

152

134

126

124

121

118

432

248

180

151

138

133

129

127

544

299

208

168

149

141

135

133

Klei op zavel
(clay on light sandy
loam)

tabel 1.de hoeveelheden vocht in mm die bij diverse grondwaterstandengedurende
eenaantaldagenmaximaalvoor de plant beschikbaarzijn. pF = 4,2in dewortelzone.
(maximum amounts of moisture (mm) available for transpiration in periods of 30,
60, 90 and 120days in relation to the depth of the groundwater table. pF = 4,2
in the root zone).

stijging aan de onderkant van de wortelzone een gemiddelde pF van 2,35 aannemende, wordt tabel 2 verkregen.
Bij een gemiddeld verdampingsoverschot van 2,5 mm per dag gedurende drie
maanden in het zomerseizoen, bedraagt de totale benodigde hoeveelheid vocht
225 mm. Uit tabel 2 is dan af te lezen dat de toelaatbare ontwateringsdiepte
voor pikklei tussen 75 en 90 cm, voor zavel tussen 90 en 105 cm en voor klei
op zavel tussen 60 en 75 cm min maaiveld gelegen moet zijn. Bij deze ontwateringseis zal echter ook rekening moeten worden gehouden met natte
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perioden, waarin eventueel de aeratie en de bewerking beperkend kunnen zijn.

Grondwaterdiepte in cm
below
(ground water depth in cm
60 cm 75 cm 90 cm 105 cm 120 cm

BIO-HYDROLOGIE
surface)

135 cm 150 cm

165 cm

Pikklei
(sticky

clay)

30 dagen (days)
60 dagen
90 dagen
120 dagen

—
—
—
—

235

96

63

50

44

38

430

153

88

64

52

44

38

625

210

112

77

60

42

820

267

137

91

68

49
54

35

46

Zavel
(light sandy loam)
30 dagen
60 dagen
90 dagen
120 dagen

—
—
—
—

—
—
—
—

168

87

62

53

48

44

282

125

77

61

53

49

396

162

90

67

57

53

510

200

104

73

60

55

Klei op zavel
(clay on light sandy
loam)
30 dagen

138

75

54

45

39

36

32

30

60 dagen

242

120

78

58

48

42

37

34

90 dagen

348

164

101

72

57

47

40

36

120 dagen

452

208

124

85

65

52

44

38

tabel 2. de hoeveelheden vocht in mm die bij diverse grondwaterstanden

gedurende

een aantal dagen voor de plant beschikbaar zijn, bij een maximaal toelaatbare pF van
2,6 in de wortelzone. (amounts of moisture (mm) available for transpiration
of 30, 60, 90 and 120 days in relation to the depth of the groundwater

in periods

table, when

the maximal pF-value in the rootzone is allowed to be 2,6).

De werkelijke ontwatering kan daarom dieper zijn dan de eis, gesteld v o o r de
vochtvoorziening.

Behalve een aeratie- en bewerkingsprobleem bij te natte gronden kan ook
te lage bodemtemperatuur optreden. Bij tuinbouwgewassen is de groeiperiode
meestal korter dan bij landbouwgewassen. Een snelle grondbedekking en een
vroege oogst in voorjaar en zomer kunnen van belang zijn v o o r een gunstige
veilingprijs. Het is bekend dat de bodemtemperatuur een belangrijke factor is
bij tuinbouwgewassen voor verhoging van produktie en vervroeging.
Berekeningen over het warmtetransport in de drie profielen voor de verschil-
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z cm
200

V:0.0 mm day
^ *

150

0.1

0.2

100

50

-

^^_

-

0.4

•

o.s

0,8.
1.0

___
.

1

*

4.0
6.0

|
0

.i

' 1 »

^

1
2

1
3

I I
4 4.2 pi

afb. 4.als afb. 2,doch voor klei op zavel,(as fig. 2, but for clay on light sandyloam).

lende grondwaterstanden werden uitgevoerd, terwijl ook het temperatuurverloop
met de diepte werd gemeten. Het berekende en gemeten verschil in temperatuur
tussen de profielen was gering, het effect van de grondwaterstand groot. Bij
een grondwaterstand van 45 cm was de bodemtemperatuur gemiddeld 2° C
lager dan bij een grondwaterstand van 165 cm.

In het voorjaar werden op verschillende tijdstippen vier gewassen ingezaaid
op verschillende profielen en bij verschillende grondwaterstanden. Uit de tijd
van opkomst en de gemiddelde temperatuur werden temperatuursommen voor
kiem'ing berekend om hiermede de vroegheid te kunnen karakteriseren. Momenteel worden de resultaten met behulp van de computer berekend.
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Ir. R. A. Feddes, A. A. Overtoom en Chr. Vroom

Over de optimale stikstofoverbemesting op spruitkool bestaat, zowel wat de

OVERBEMESTING

hoeveelheid als het tijdstip van toediening betreft, veel onzekerheid. In twee

MET STIKSTOF

voor de spruitkoolteeli belangrijke centra, t.w. de Hoekse Waard en Noord-

BIJ SPRUITKOOL

Groningen, werden evenals in 1967 verschillende regimes van overbemesting
vergeleken via kwantiteit en kwaliteit van de oogst. Tevens werd aandacht geschonken aan de stikstofgehalten van gewas en grond.
De vierde pluk (na de winter) van de teelt 1967 moest in Groningen komen
te vervallen doordat het gewas bevroor. De voorjaarspluk in Zuid-Holland kon
wel doorgang vinden en leverde zelfs nog 25 % van de totale opbrengst. De
sortering van deze pluk week in zoverre af van de 3 voorgaande, dat de percentages kleine spruiten en uitschot aanmerkelijk groter waren.
Beide proefvelden gaven in 1967 een duidelijke reactie van de opbrengst op de
stikstofvoorziening. Een uitspraak aangaande de meest gunstige hoeveelheid en
het beste tijdstip van de N-overbemesting, gebaseerd op de resultaten van
dit eerste proefjaar, is te voorbarig. Het gewasonderzoek 1967 geeft als zeer
voorlopige indruk, dat er geen duidelijk verband aanwezig is tussen de stikotofgehalten van het jongste volwassen blad en het N-watergetal van de grond.
Dit in tegenstelling tot de in hoofdzaak voor stikstoftransport dienende volwassen bladsteel, waarvan het totale stikstofgehalte in juli vrijwel rechtlijnig
verliep met de N-watercijfers van de grond op hetzelfde ogenblik en tot een
bepaald maximum.
De beide proeven werden dit jaar op dezelfde voet voortgezet met het hybrideras „Frigostar", dat een zeer uniform gewas opleverde. Ook bleek de N-reactie
van Frigostar zeer veel sterker te zijn dan van de selectie „Middelvroege Stiekema", die in 1967 werd gebruikt. Bovendien kwam in 1968 naar voren dat
onder natte omstandigheden, waarbij in de voor de spruitkoolontwikkeling belangrijke periode juni tot en met september 2 tot 2,5 maal zoveel neerslag Viel
als in het overeenkomstige tijdvak van 1967, een tijdig, d.w.z. vóór september
toegediende N-overbemesting resulteerde in hogere opbrengsten dan wanneer
de hoofdmoot van de stikstof later in het seizoen werd gegeven. Tevens gaf de
hybridespruit een gelijkmatiger en sneller afrijpen te zien dan de selectie van
1967, waardoor met 2 plukken in Noord Groningen en met 3 (waarvan 1 nog te
verrichten in januari 1969) «n Zuid-Holland kon worden volstaan.
De optimale totale stikstofgift bedroeg in 1968 voor beide proefvelden ca.
200 kg N per ha met een opbrengst aan leverbare spruiten van 11,5 ton per
ha. Voor het proefveld Westmaas komt hier nog de opbrengst van de derde
pluk bij. In 1967 lag dit optimum voor Noord Groningen eveneens bij 200 kg
N per ha met 11,5 ton per ha leverbaar produkt (3 plukken) en voor ZuidHolland bij 250 kg met 17 ton (4 plukken, waarvan 1 na de winter).
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OVERBEMESTING

De resultaten van het grond- en gewasonderzoek op stikstof zijn nog niet uit-

MET STIKSTOF

gewerkt. De proeven zullen zo mogelijk in 1969 worden voortgezet met, indien

BIJ SPRUITKOOL

wenselijk, aanpassing van het overbemestingsregime aan de weersomstandigheden en de toestand van het gewas.
Ir. J.H. Pieters en P. Nicolai'

BEPERKTE GROND-

Indien het mogelijk is een gewas langs chemische weg onkruidvrij te maken en

VERZORGING IN

te houden, is een belangrijk argument voor grondbewerking in het gewas ver-

COMBINATIE MET

vallen. De vraag blijft echter bestaan of de door grondbewerking teweeg ge-

CHEMISCHE

brachte andere effecten zoals verbreking van een verslempte bovenlaag of het

ONKRUIDBESTRIJDING

tegengaan van verdichting en verdamping nu zonder meer kunnen worden
verwaarloosd. M.a.w. blijft het nodig en nuttig, om na een chemische onkruid-

afb. 5. opbrengst stamslaboon in tonnen vers produkt par ha. (yield of dwarf french
beans in tons fresh weight per ha).

D

Bodem behandelingen ( s o i l t r e a t m e n t s )

geen ehem. o n k r u i d b e s t r i j d i n g (.1)
( n o ehem.weed control)

1= o n b e w e r k t ( n o t c u l t i v a t e d )
2=e x t r a aangerold (rolled)
,.
, . , , - . ' 5fW J \fkJ-£.
3 = n o r m a a l geschoffeld (s c u f f l e d , n o r m a l ) W e n i S„ • >
4= v e e l j j e s c h o f f e i d (s c u f f l e d , m u c h ) Vyfj^^^c
( '-'
j

m e t ehem. o n k r u i d b e s t r i j d i n g ( 2}
( w i t h ehem. w e e d c o n t r o l )

O u d k a r s p e l klei ( c l a y )

ton/ha

W i e n n g e r m e e r zavel ( l o a m y s a n d )

H a r e n zand ( s a n d )

ton/ha

ton/ha
10r

10r

Harenzand(sand)

16

5-

r

11 1.11.22.12.23.1

* «JL>

niet b e r e g e n d
(not s p r i n k l e d )

beregend
(sprinkled)

2x

bestrijding evengoed nog mechanische verplegingswer-kzaamheden uit te voeren,

BEPERKTE GROND-

vooral met betrekking tot de extensieve groenteteelt op landbouwgronden?

VERZORGING IN

Op een zandgrond (Haren, Gr.), een zavelgrond (vVieringermeer) en een zware

COMBINATIE MET

kleigrond (Oudkarspel) werd op dezelfde wijze als in 1967 de invloed op de op-

CHEMISCHE

brengst nagegaan van verschillende wijzen van grondverzorging, toegepast na

ONKRUIDBESTRIJDING

het zaaien van stamslabonen (Prelude) en het planten van knolselderij (Roem
van Zwijndrecht). Tevens werd dit jaar op de vakkenproef in Haren de beregening als proefobject ingeschakeld, hetgeen echter door de regelmatige en
later vrij overvloedige regenval niet tot zijn recht is gekomen. De chemische
onkruidbestrijding op het stamslaboneproefveld te Oudkarspel kon helaas niet
meer worden uitgevoerd, zodat op dit proefveld slechts de schoffelfrequenties
konden worden vergeleken.
De opbrengstgegevens 1968 zijn neergelegd in de afbeeldingen 5 (stamslabonen)

afb. 6. opbrengst knolselderij in tonnen vers produkt per ha. (yield of celeriac in
tons fresh weight per ha).

j I geen e h e m . o n k r u i d b e s t r i j d i n g (.1)
U

Cno

Bodem behandelingen ( s o i l t r e a t m e n t s )

cherrvweed control)

1= o n b e w e

r k t ( not c u i t i v a t e d )

2.= e x t r a a a n g e r o l d ( r o l l e d )
H | m e t chem. o n k r u i d b e s t r i j d i n g (.2)

3

* n o r m a a l geschoffeld ( s c u f f l e d , n o r m a l )

ü l ( w i t h ehem. w e e d c o n t r o l )

4

"

Oudkarspel klei ( c l a y )

tor /ha
35

veel

geschoffeld (scuffled, m u c h )

W i e r i n g e r m e e r zavel ( l o a m y s a n d )

Haren zand ( s a n d )

H a r e n zand ( s a n d )

niet b e r e g e n d
( not sprinkled)

beregend
(sprinkled)

I

to /ha
35

34

34

33

33

to i / h a
22

to l / h a
22

32

21

21

31

20

20

30

19

19

29

18

18

32

t

31
30

—|

•
29

I

28

28

17

17

27

27

16

16

26

15

26

\
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|
1

15
1.1|1.2|21|2.2J31^.2|4.1|42
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BEPERKTE GROND-

en 6 (knolselderij). Bij de beschouwing van de opbrengstcijfers uit deze grafieken

VERZORGING IN

moet worden opgemerkt, dat de objecten 2.1 en 2.2 van de proefvelden in de

COMBINATIE MET

Wieringermeer en te Oudkarspel in feite overeenkomen met resp. 1.1 en 1.2,

CHEMISCHE

omdat de bewerking „aanrollen" technisch niet kon worden verwezenlijkt.

ONKRUIDBESTRIJDING

Uit de thans beschikbare gegevens kunnen nog geen algemeen geldende betrouwbare conclusies worden getrokken aangaande de beste gewasverzorgingsmethode. Naar het zich laat aanzien heeft de chemische onkruidbestrijding (co.),
vooral in de stamslabonen op zavel (Wieringermeer), in 1968 goed voldaan.
C o . geeft een opbrengstverhoging die ruimschoots opweegt tegen de kosten,
terwijl normaal ( = 2x) of veel ( = 4x) schoffelen na de c o . t.a.v. de opbrengst
zeker zin heeft gehad onder de weersomstandigheden van het afgelopen
groeiseizoen.
Op de Harense zandgrond is de c o . in stamslabonen minder effectief gebleken, terwijl ook de beregening niet veel zin heeft gehad.
Voor de knolselderij maakte het op de zavel- en kleigrond weinig verschil of
men na de chemische onkruidbestrijding al of niet schoffelde. De beste resultaten op de klei gaven de methoden c o . + normaal schoffelen en veel schoffelen
zonder c o . Op de zavelgrond kwam c o . + veel schoffelen het beste uit de bus,
gevolgd door de methode c o . zonder meer. Op de zandgrond bleek de behandelingscombinatie vastdrukken van de grond + c o . + beregening dit jaar tot de
hoogste opbrengst te leiden. Een significantiebepaling van de gevonden opbrengsten moet nog gebeuren, terwijl ook de stikstof- en vochtcijfers van grond
en gewas nog niet volledig zijn bepaald of verwerkt.
Ir. J.H. Pieters en P. Nicolai

„DUBBELE"

De bloemkoolselectie Climax vertoont onder bepaalde omstandigheden groei-

BLOEMKOOL

afwijkingen, waarbij de aangetaste kool het aanzien heeft van twee onvolledig
tegen elkaar aangegroeide halve kolen, die inwendig hol en al of niet bruin
verrot zijn. Dit verschijnsel komt vooral voor in de „Streek". Een oriënterend
veldonderzoek op een proefveld in Grootebroek, waarbij de invloed werd nagegaan van boriumbemesting, stikstofgift en planttijd, heeft geen positieve resultaten opgeleverd.. In aile objecten, althans van de eerste planttijd, werd een
dusdanig zware aantasting geconstateerd, dat slechts met moeite een gezonde
kool kon worden gevonden. In 1969 zal meer aandacht worden geschonken aan
dit probleem.
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Ir. J.H. Pieters en P. Nicolai

Nagegaan werd of door hoge stikstofgiften bepaalde groentegewassen een

STIKSTOFBEMESTING

ophoping van nitraat kunnen vertonen, die na conservering van het produkt tot

BIJ SPINAZIE EN

moeilijkheden kan leiden of onder bepaalde omstandigheden vergiftiging door

STAMSLABONEN

rrirriet kan veroorzaken.
De stikstofbemestingsproef met spinazie liet een voor dit gewas in verhouding
geringe reactie op de variaties in bemesting zien. Aanvankelijk waren er duidelijke verschillen in kleur en ontwikkeling, doch bij de oogst waren deze afgevlakt, waarschijnlijk door de grote stikstofleverantie van de grond (PGV-tuin).
Bij de proef met stamslabonen op zavelgrond in de Wieringermeer (Van Bemmelenhoeve) werd een duidelijke reactie in opbrengst op de stikstofbemesting
waargenomen. De twee onderzochte bonerassen hadden een verschillend stikstofoptimum. Prelude gaf in deze proef de hoogste opbrengst bij 200 kg N per
ha en Corene bij 100 kg. Bovendien was het stikstofrendèment van het laatstgenoemde ras lager en het produktieniveau minder hoog, terwijl uit grondonderzoek bleek dat meer stikstof was opgenomen.
In hoeverre de stikstofbemesting het nitraatgehalte in het geoogste produkt,
zowel van spinazie als van stamslaboon, beïnvloedt, zal moeten blijken uit de
analyses van het verse en het geconserveerde produkt, die door het Sprenger
Instituut worden verricht.
Ir. J. H . Pieters en P. Nicolai

Het euvel van de zwarte harten in vroege bleekselderij, waardoor de zo goed
als volwassen en nagenoeg oogstrijpe plant door bruinkleuring .en rotting van

ZWARTE HARTEN IN
BLEEKSELDERIJ

het hart vrijwel waardeloos wordt, wordt wel toegeschreven aan calciumgebrek
(vgl. neusrot in tomaat).
In een proef op de PGV-tuin met twee planttijden en twee opkweekmethoden
werd getracht het eventueel optreden van zwarte harten in bleekselderij te
voorkomen door regelmatige bespuiting van het gewas met een oplossing van
calciumnitraat. Mede door enkele tekortkomingen in de uitvoering, heeft dit
onderzoek nog geen bevredigende resultaten opgeleverd.
Ir. J.H. Pieters en P. Nicolai

In 1968 is deze proef voor de derde maal geoogst. De jaarlijkse stikstofgiften
zijn 0, 500, 1000 en 2000 kg kalkammonsalpeter per ha. Tabel 3 vermeldt de
oogstgegevens.

STIKSTOFBEMESTING
BIJ ASPERGE
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1967

1966

1968

BIJ ASPERGE
Bemesting
(kg k.a.s.
per ha)

Gemidd.

Gemidd.

Gemidd.

stengel-

stengel-

| stengel-

Opbrengst gewicht
(yield)

(mean

Opbrengst

gewicht

(yield)

(mean

Opbrengst
(yield)

gewicht
(mean

spear

spear

spear

weight)

weight)

weight)

0 kg

2490 kg

30,6g

4 250 kg

36,5 g

6 070 kg

39,4 g

500 kg

2430 kg

30,1 g

4100 kg

36,9 g

6 450 kg

39,7 g

1000 kg

2530 kg

30,1 g

3 880 kg

35,1 g

5 910 kg

38,8 g

2000 kg

2600 kg

30,6 g

4 150 kg

38,7 g

6 120 kg

40,6 g

tabel 3. oogstgegevens N-bemesting asperge per ha. (fertilizer experiment on
asparagus; yield from 1966-1968 in kg per ha).

In deze drie oogstjaren werd de opbrengst vrijwel niet beïnvloed door de
hoogte van de N-bemesting. De proef zal daarom niet langer worden voortgezet.

Ir. A. A. Franken en Ch. T. G. Backus
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veredeling

Bij de aardappelveredeling is vrijwel dezelfde werkwijze gevolgd als in 1967.

AARDAPPEL

De controle op de gezondheid van het materiaal zal in 1969 worden verscherpt,
daar wederom is gebleken dat eerder met stamselectie moet worden begonnen
om goed gezond materiaal voor verder onderzoek te kunnen leveren.
Naast de 'in 1967 door de Raad voor het Kwekersrecht reeds goedgekeurde
namen „Alcmaria" voor PGV 58-125 en ,,Vitalis" voor PGV 57-106 is inmiddels
ook goedkeuring ontvangen voor de naam „Prelanda" voor PGV 56-101. De
naam „Frita" voor PGV 58-169 is nog in behandeling. Welke van deze rassen
uiteindelijk in de Rassenlijst komen, hangt af van de resultaten van het praktijkwaarde-onderzoek bij verschillende instanties in binnen- en buitenland.

kruisingen

In 1968 zijn naast enkele bestaande rassen weer veel eigen zaailingen als
géniteur gebruikt. In totaal zijn er daarvan 35 opgeplant. Hierop zijn 166 combinaties uitgevoerd, waarbij vooral getracht is resistentie tegen aardappelmoeheid,
phytophthora en wratziekte in te kruisen. In totaal slaagden 82 combinaties, wat
ruim 40000 aardappelzaden opleverde.

klonen

In 1968 zijn 12317 zaden uitgezaaid, afkomstig van 26 kruisingen. Ook nu werd
weer in plasticbakjes gezaaid. Hiervan zijn 9284 zaailingen in stenen potten
onder platglas opgekweekt. Bij het rooien van deze zaailingen is reeds enige
selectie op vroegheid, kleur, enz. toegepast. Voor beproeving als eerstejaars
zijn 8826 klonen aangehouden.
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afb. 7. géniteurs, in een kas opgeplant, voor de veredeling van vroegeaardappelen,
(improvement for new varieties of early patatoes).

eerstejaars

Van de 6365 in 1967 aangehouden klonen die dit jaar als eerstejaars zaailingen
op de tuin van het PGV te Alkmaar zijn uitgeplant, zijn er na selectie op vroegheid, vorm en kleur van de knol, oogdiepte, enz. i960 in aanmerking gekomen
voor verdere beproeving.

tweedejaars

In totaal stonden dit jaar 889 tweedejaars zaailingen op het proefveld te Spierdijk. Hiervan zijn er 276 aangehouden. In tegenstelling tot voorgaande jaren
zullen deze niet eerst op aardappelmoeheid- en wratziekte-resistentie worden
onderzocht. Dit zal in het vervolg pas met derdejaars zaailingen gebeuren, omdat
de PD voor het aantal te onderzoeken nummers een maximum heeft vastgesteld.
derdejaars

Dit jaar zijn op de proefvelden te St. Paneras en Spierdijk 288 derdejaars
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zaailingen beproefd. Na selectie op de diverse knoleigenschappen zijn er 96

overgebleven. Van deze derdejaars zaailingen zijn er reeds 71 door de PD

AARDAPPEL

op aardappelmoeheid (biotype A) en wratziekte onderzocht. Van deze 71 waren
er 38 A.M.-resistent en 34 wratziekte-resistent. In 17 gevallen was resistentie
tegen beide ziekten aanwezig. De overige 25 derdejaars zaailingen worden
in het seizoen 1968-1969 door de PD onderzocht.

ouderejaars
In totaal zijn dit jaar 62 ouderejaars zaailingen op verschillende plaatsen beproefd, waarbij ook de produktie in de beoordeling werd opgenomen. Om verschillende redenen zijn er 27 opgeruimd, zodat nog 35 ouderejaars voor verdere
beproeving zijn aangehouden.

voorbeproeving
Op de proefvelden van het IVRO, aangelegd te Lutjebroek, St. Paneras en
Zeerijp zijn zoals gewoonlijk een aantal PGV-zaailingen beproefd. De A.M.resistente zaailing PGV 60-109, die het in 1966 en 1967 goed deed, was ook dit
jaar zeer goed. Ook de andere PGV-zaailingen voldeden goed. Vooral de nieuwkomers die te Lutjebroek (voorbeproeving I) zijn beproefd, maakten een goede
indruk.

beproeving in het buitenland

Opnieuw zijn door bemiddeling van de Verenigde Kweekbedrijven een aantal
PGV-zaailingen beproefd in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Joegoslavië,
Oostenrijk, Tsjeoho-Slowakije, Roemenië en Zwitserland. De resultaten zijn
echter van land tot land en van jaar tot jaar vaak zeer uiteenlopend. In 1968
heeft bv. Vitalis (PGV 57-106) in tegenstelling tot in 1967, bijzonder goed voldaan, terwijl de resultaten van Prelanda (PGV 56-101) zijn tegengevallen.

vermeerdering

In 1968 zijn door bemiddeling van de Verenigde Kweekbedrijven in totaal 12
PGV-zaailingen, inclusief de op naam gestelde, in vermeerdering genomen.
De oppervlakte van deze vermeerdering varieerde per nummer van 1 are tot
1 1 / 2 ha. Dit is o.a. afhankelijk van de ouderdom van de zaailing en van de
verwachtingen die men ervan heeft.
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Van drie nieuwe nummers is in 1968 stamselectïe opgezet. Bij enkele oudere
zaailingen viel het resultaat van reeds eerder opgezette stamselectie nogal tegen.
J. Betzema en N. J. Snoek

ASPERGE

De vegetatieve vermeerdering van de ouderplanten van de 14 kruisingen, die
van 1964 t.m. 1967 zeer produktief waren, is voortgezet. Begin 1968 zijn de
mannelijke en vrouwelijke planten opnieuw gescheurd en in een kas met grondverwarming uitgeplant. Thans zijn er van de 14 vrouwelijke planten 1590 scheurlingen en van de 3 mannelijke planten 530.
Het inteelt-programma is in 1968 voortgezet. Er zijn 20 lijnen voor de vijfde
maal, 25 voor de zesde maal en één lijn voor de zevende maal ingeteeld. Bovendien zijn er een aantal kruisingen tussen planten uit de 15 en planten uit de
16 gemaakt.
Het aantal mannelijk overervende planten is uitgebreid tot 280. Deze planten
kunnen worden gebruikt voor het telen van een mannelijk ras.
Ir. A. A. Franken en C. T. G. Backus

UI

Op grond van vroegere waarnemingen en de in 1967 verkregen gegevens,
werden in 1988 van de beste nummers vermeerderingsveldjes aangelegd. Het
zaad daarvan zal in 1969 overwegend worden gebruikt voor vergelijkende rassenproeven, die in samenwerking met en door de SNUiF worden uitgevoerd.
Van een der beste nummers was voldoende zaad beschikbaar voor aanmelding
bij de Raad voor het Kwekersrecht. Dit nummer onderscheidt zich van het
huidige Nederlandse sortiment in velerlei opzichten. O.a. door de kleur (donkergeel), de zeer goede huidvastheid, de hardheid en de goede bewaarbaarheid.
Ook de wijze waarop dit ras is ontstaan, is voor uien in Nederland uniek. Hiervoor werd namelijk in 1960, met 'medewerking van het ITAL, in de Verenigde
Staten zaad van het ras „Grobol" bestraald met 15000 Röntgen. Op grond van
de tot nu toe met dit nummer verkregen resultaten, mogen wij verwachten dat
dit een zeer belangrijke verbetering kan zijn voor het Nederlandse uiesortiment.
Ir. J.van Kampen en J.E. Karsten
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teelt- en
rassenonderzoek

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten die in het
verslagjaar werden bereikt met teelt- en rassenproeven. Het teeltonderzoek
staat onder leiding van Ir. A. A. Franken; de leiding van het rassenonderzoek
berust bij Ir. P. Riepma. Voor zover mogelijk zijn de gegevens gerangschikt
naar de alfabetische volgorde van de betreffende gewassen. In enkele gevallen
is deze rangschikking niet mogelijk, of zou de kans bestaan op een minder
overzichtelijk geheel, met name daar, waar bij bepaalde soorten van onderzoek,
meerdere gewassen in één onderzoek zijn ondergebracht. Om deze redenen
zijn aan het eind van dit hoofdstuk twee algemene onderwerpen opgenomen, te
weten precisfezaai algemeen en plastic tunnel algemeen.
oogstzekerheid bij vroege teelt

ANDIJVIE

Het onderzoek naar de invloed van de opkweektemperatuur, de leeftijd van de
plant en het tijdstip van uitplanten in april op de kwaliteit bij het ras Nummer
Vijf is voortgezet. De oogstresultaten bevestigen in hoge mate de ervaringen
van 1966 en 1967.
Dr. W. A. Wiebosch en J. E. Karsten
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ANDIJVIE

rassen

De toenemende belangstelling van het grootwinkelbedrijf voor gesneden andijvie
in kleinverpakking, maakte het wenselijk om het Nederlandse rassensortiment
te vergelijken met het buitenlandse. Nagegaan werd of hier selecties in voorkomen, waarvan het gesneden produkt een beter snit geeft en een mooiere
kleur heeft dan van de Nederlandse selecties.
De veronderstelling dat de Nederlandse selecties door de kortere krop een
minder mooie snit zouden geven, werd in de proef die in 1968 op de tuin van
het Proefstation is genomen, niet ondersteund. In deze proef zijn negen Nederlandse selecties met tien Franse vergeleken op snit, kleur en houdbaarheid als
gesneden produkt. Het snit van de Nederlandse selecties was gelijkwaardig aan
dat van de Franse. De Franse selecties waren echter mooier van kleur, namelijk iets groener. Wat houdbaarheid, opbrengst en vatbaarheid voor rand aangaat, waren de Nederlandse selecties weer iets beter.
C. Schaap
ASPERGE

plantafstanden

Ook in 1968 is deze proef weer voortgezet. Bij een rijenafstand van 1,60 m
werden vier verschillende plantafstanden naast elkaar vergeleken, namelijk 20,
30, 40 en 50 cm. De resultaten over 3 jaar zijn vermeld in tabel 4.

1966
Plantafstand

Opbrengst

(plant distance)

kg/ha
(yield in

Gem. st. gew.
(mean spear
weight in g)

kg/ha)

40

1968

1967
Opbrengst
kg/ha
(yield in

Gem. st. gew.
(mean spear
weight in g)

kg/ha)

Opbrengst
kg/ha
(yield in

Gem. st. gew.
(mean spear
weight in g)

kg/ha)

20 cm

2910

29,1

4 670

34,4

6 430

30 cm

2660

30,4

4 290

35,6

5 970

38,7

40 cm

2330

31,7

3 950

37,2

5450

41,4

50 cm

2 080

30,2

3430

36,7

5170

41,3

36,8

tabel 4. invloed van de plantafstand op de produktie. (effect of crown spacing on
the yield of asparagus,the distance between the rows is 160 cm).

ASPERGE

De kleinste plantafstand blijft nog steeds een belangrijk hogere produktie geven.
Het gemiddelde stengelgewicht is echter belangrijk lager vergeleken bij die
van de 40 en 50 cm plantafstand.

plantgewichten bij het uitplanten

Ook van deze proef zijn in 1968 de opbrengsten weer bepaald. Na drie oogstjaren hebben de verschillende plantgewichten de opbrengsten gegeven zoals ze
in tabel 5 zijn vermeld.

Plantgewicht

1968

1967

1966

Gem.

Gem.

Gem.

(crown

Opbrengst

stengelgew.

Opbrengst

stengelgew.

Opbrengst

stengelgew.

weight)

(yield) kg/ha

(mean spear

(yield) kg/ha

(mean spear

(yield) kg/ha

(mean spear

weight)

weight)

weight)

5,3 gram

2280

30,8

3 280

37,5

5 000

37,7

11,2 gram

2330

3 780

37,4

5 620

38,9

26,4 gram

2 720

33,6
32,7

3 790

39,6

5 890

39,6

50,5 gram

3 130

32,6

4560

36,8

6 650

40,4

tabel 5. invloed van het plantgewicht op de produktie. (effect of crown weight on
the yield of asparagus, transplanted on 160x40 cm).

De plantafstand bedraagt voor alle objecten 160x40 cm. De zwaarste planten
geven elk jaar een beduidend hogere opbrengst dan de lichtste planten. Ook
het gemiddelde stengelgewicht was in 1968 bij de zwaarste planten hoger dan
bij de lichtste. Er is dus duidelijk aangetoond dat de lichte planten minder produktief zijn. De proef wordt dan ook afgesloten.

lengte steekseizoen

In 1968 zijn de proeven voortgezet. De opbrengsten over de 4 oogstjaren worden in tabel 6 weergegeven.
Op het perceel te Helden is de tendens aanwezig dat door oogsten tot 1 juli
de planten teveel worden uitgeput, waardoor de opbrengst van het 1 juliobject gaat afnemen ten opzichte van het 24 juni-object. Het perceel te
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Einde
steekseizoen
(end of cutting

1965

1966

1967

1968

Totaal

season)
Helden
17 juni

3 720

3870

2440

2 760

12 790

24 juni

4 320

4 270

2800

3 080

14 470

1 juli

4920

4 030

2740

3 005

14 695

16 250

Baexem
17 juni

4020

5 470

3 030

3730

24 juni

4530

5 400

3110

4 010

17 050

1 juli

5 630

5 450

3400

4 170

18 650

tabel 6. invloed lengte oogstseizoen op de produktie. (influence of length of cutting
season on the yield of asparagus).

Baexem geeft nog steeds de hoogste produktie waar men het langst doorgaat
met steken, hoewel de verschillen tussen 24 juni en 1 juli kleiner worden.

teelt onder tunnels

In 1968 is op de proeftuin te Horst in samenwerking met het ITT een proef
genomen met aspergée onder plastic tunnels. Hiervoor is zwarte folie genomen van 0,03 mm dikte. Eén tunnel, namelijk nr. 2, werd bovendien nog afgedekt met witte folie. De tunnels zijn geplaatst op 3 mei. Vóór het plaatsen
zijn alle boven de grond staande stengels afgesneden, waardoor een sterke
oogstreductie optrad. Na elke oogst is de kwaliteit van de stengels beoordeeld,
waarbij de kleur van de stengel en de geslotenheid van de kop is bepaald.
De asperges onder de tunnels zijn 14 maal geoogst, het controlegedeelte 52
maal. De opbrengstgegevens zijn vermeld iin tabel 7.
De opbrengst van tunnel 2 is laag, wat grotendeels wordt veroorzaakt door het
lage gemiddeld stengelgewicht. De opbrengst van de tunnels 5, 10 en 13 is
goed, echter nog lager dan die van de controle. De kwaliteit van tunnel 2 is
slecht, die van de overige tunnels is beter, ofschoon het percentage groene
stengels nog hoog kan zijn. Bij een betere isolatie kan dit percentage nog
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verlaagd worden.

Tunnel

Kruising

(tunnel)

(crossing)

2
5

Opbrengst

% met

(% of spears)

gesloten kop

(yield)
kg/ha

I x29
26x 3

Stengelverdeling in %

(% of spears
wit

geel

blauw

groen

with closed

(white)

(yellow)

(blue)

(green)

head)

Gemidd.
steng.gew.
(mean spear
weight) in g

3350

1,6

17,6

28,4

52,4

66,1

19,2

5 860

11,7

19,2

65,5

3,6

67,6

28,3

10

I I x37

5620

14.6

26,2

48,4

10,8

64,5

31,1

13

20x8

5010

6,4

20,6

47,0

25,0

58,5

25,3

6 410

74.7

—

17,5

7,8

Contr.

30,1

tabel 7. opbrengst en kwaliteit van asperges, geteeld onder plastic tunnel, (yield
and quality of asparagus under plastic tunnel).

oogstmechanisatie

In 1968 is in samenwerking met het ITT een proef opgezet waarbij het mechanische oogsten van witte asperges, zoals reeds in Amerika in proeven uitgevoerd, werd nagebootst. Voor dit doel werden 6 bedden van 60 m lengte
genomen. Éénmaal per week, voor elk bed op een andere dag, werd het
aspergebed met de schop omgezet en alle stengels verzameld. Deze werden
daarna gesorteerd in de lengteklassen 0-6, 6-12, 12-17 en 17-22 cm, geteld en
gewogen. De gemiddelde opbrengst van de 6 bedden bedroeg 2711 kg per ha,
waarvan 386 kg in de klasse 0-6 cm, 623 kg in de klasse 6-12 cm, 658 kg
in de klasse 12-17 cm en 1042 kg in de klasse 17-22 cm. De controle heeft
6410 kg per ha opgebracht.

forceren van asperge

In 1967 is een oriënterende proef aangelegd om na te gaan of oogsten in de
wintermaanden mogelijk is. Hiervoor zijn 2 rijen van 40 m lengte genomen.
Bij elke rij zijn 2 kunststofleiidingen geplaatst: één ter hoogte van de koppen
op ± 5 cm afstand van de plant, de andere in het midden van het bed. Er
werd gebruik gemaakt van een oude witlofkachel. Het verwarmen is begonnen
op 23-11-1967. Eén rij is afgedekt met Ethafoam (wit schuimplastic), de andere
met zwart plasticfolie. De temperatuur van 'het water schommelde rond 40° C.
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Van de rij die met ethafoam was afgedekt, werd de eerste asperge geoogst
op 15-12-1967. De oogstperiode duurde tot 19-2-1968. Van het bed met ethafoam
bedroeg de opbrengst 30845 gram ( ± 4820 kg per ha). Afdekking met zwart
plastic gaf een opbrengst van 21680 gram ( ± 3390 kg per ha). De kwaliteit
van de stengels was bijzonder goed. Er kwam geen roest op de stengels voor
en ze waren zeer mals.
Ir. A. A. Franken en C. T. G. Backus

AUGURK

rassen normale teelt

Dit onderzoek was een voortzetting van de proef in 1967 en werd ook dit jaar
landelijk uitgevoerd. Omdat enkele rassen niet meer beschikbaar waren, zijn
enige wijzigingen in het sortiment opgetreden. Nr. 581, Epram en selectie 45
werden door de betreffende kwekers teruggetrokken. Het ras 485 G is veranderd in de naam Aida. Eprox is als nieuw ras opgenomen. De proef te Helden
werd door een hagelbui zwaar beschadigd, waardoor zij moest worden afgeschreven. De proef te Beemster is goed geslaagd.
In het onderzoek waren bijna uitsluitend vrouwelijk bloeiende rassen opgenomen. Levo en Hokus werden als standaardrassen gebruikt. De rassen zijn verwerkt door het Sprenger Instituut. In 1969 zal een gezamenlijk rapport verschijnen over alle proeven die in 1967 en 1968 met augurken werden genomen.

rassen eenmalige pluk

Van 5 Amerikaanse hybriden en Levo werd door middel van oogsttijdstippen
de gebruikswaarde voor éénmalig oogsten nagegaan. Van de Amerikaanse hybriden was bekend dat ze al voor éénmalig oogsten werden gebruikt. De proef
was min of meer als oriëntatie bedoeld, en werd op het proefbedrijf te Beemster
aangelegd. De bedoeling was om elk ras op 3 tijdstippen éénmalig te oogsten.
Tijdens de waarnemingen bleek het gewenst het object van het eerste oogsttijdstip na de eerste pluk door te laten groeien en gelijktijdig met de andere
(tweede en derde) nogmaals te oogsten. Er is op 5, 19 en 31 augustus geoogst.
Bij de oogst werden alle vruchten geplukt. De vruchten van de Amerikaanse
rassen waren nogal buikig en hadden een vrij scherpe insnoering bij de hate.
Bovendien waren ze grof stekelig.
Hoewel er van uit moet worden gegaan, dat de plantafstand voor deze teelt
niet optimaal is geweest, liet de sorteringsverhouding te wensen over. Bij het
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eerste oogsttijdstip was de opbrengst nog te laag. Bij het tweede vrij goed,

AUGURK

doch de sortering was te grof. Bij het derde oogsttijdstip was uiteraard de sortering nog slechter. Meermalig oogsten (3x) gaf een betere sorteringsverhouding.
Opbrengst en sorteringsverhouding waren van Levo gemiddeld beter dan van
de Amerikaanse rassen.
In 1969 zal indien mogelijk met twee daarvoor geschikte Nederlandse rassen
t.w. Levo en Kora, uitgebreid teeltonderzoek worden gedaan.
J. Vlug
opkweek weeuwenteelt onder staand glas

BLOEMKOOL

De zaai- en verspeentijdenprcef met een Alphaselectie in de weeuwenteelt
is dit jaar uitgebreid met zaadsortering. De zaaidata waren 22 en 29 september
en 6 oktober. Verspeend werd in het kiemblad stadium, in het 1e en in het 2e
echte bladstadium. Naast ongesorteerd zaad is verder met gesorteerd zaad van
de fracïies 1,4- 1,7, 1,7- 2,0 en 2,0-2,4 mm doorsnede gewerkt. De ontwikkeling
van het plantmateriaal was wederom zeer snel (zachte winter) en evenals in 1967
waren de planten tijdens het uitplanten zeer zwaar. Reeds toen bleek al dat
het tijdstip van zaaien weer veel invloed had. Tussen de 3 verspeenstadia
was bij gelijke zaaida'tum weer geen verschil in ontwikkeling waarneembaar.
De zaadsortering leek wel enige linvloed te hebben. Vooral van de eerste zaai
(22/9) was het percentage planten met (te) dikke harten reeds vrij groot. Van
het ongesorteerde zaad viel 21% van de planten uit, van de fracties 1,4-1,7,
1,7-2,0 en 2,0-2,4 mm was dit respectievelijk 11, 22 en 2 4 % . Van de tweede
zaai (29/9) was dit in dezelfde volgorde 9, 2, 3 en 5 % . De derde zaai (6/10)
had geen uitval.
De overgebleven ,,goede" planten zijn op 26 maart op de tuin te Alkmaar uitgeplant. Door veel koude kort na het uitplanten kregen ze het zwaar te verduren. Op 24 april is het percentage boorders opgenomen (zie afb. 8) en gezien het zeer hoge percentage zijn de planten van de eerste en de tweede zaai
opgeruimd. De planten van de derde zaai zijn blijven staan. Hiervan is op 13
mei opnieuw het percentage boordere opgenomen. Dit was toen bij ongesorteerd
zaad 22 %. Bij gesorteerd zaad was dit 27, 41 en 37 % in volgorde van fijne
naar grove fractie. Ook deze objecten zijn toen geruimd.
Uit deze cijfers blijkt dus duidelijk, dat bij opkweek van weeuwenbloemkool
onder staand glas de zaaidatum een grote rol speelt. Vroeg zaaien is te riskant. Het verspeenstadium bleek weer geen invloed te hebben. Wel bleek dat
de planten van de zaadfractie 1,4-1,7 mm doorsnede het minst gevoelig voor
boren zijn.
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BLOEMKOOL
X zaaidatum 2 2 - 9
C sowing date 22-9 )
O zaaidatum 2 9 - 9
• zaaidatum

fractiel,4-1,7
(fraction)

2 , 0 - 2 , 4 mrr\.0

6-10

ongesorteerd
zaad.
( n o t s o r t e d seed )

afb. 8. % hoorders op 24 april bij verschillende zaadsorteringen en verschillende
zaaidata. (% of buttons on April 24th in a trial with different seed fractions and
different sowing dates).
opkweekmethoden januari-zaai
De in het jaarverslag van 1967 op blz. 44 vermelde opkweekmethodenproef
is in 1968 herhaald. Wederom is een Alphaselectie zowel rechtstreeks gezaaid
als verspeend in jiffy seven, jiffy-pot (5 cm), perspot (6 cm), plastiobak (als
losse plant) en plasticzak (6 cm). Daaraan is dit jaar een als losse plant in een
plasticbak opgekweekte plant toegevoegd, welke met kluit en al werd Mitgeplant.
De ontwikkeling van ihet gewas verliep, evenals in 1967, zeer voorspoedig. De
in perspot en plasticzak opgekweekte planten bleken het vroegst oogstbaar.
De in de overige potten opgekweekte waren evenals de losse planten, 4 à 5
dagen later.
Ten aanzien van de kwalliteit van de kool waren er, evenals in 1967 vrijwel geen
verschillen. Behalve de losse planten, die iets minder waren, gaven ze allen
rond 60% eerste kwaliteit kool. Tussen het rechtstreeks zaaien en het verspenen
waren wederom geen verschillen.
De vraag of jiffy-seven voor de opkweek van vroege bloemkool specifieke
voordelen biedt, is nu na 2 jaar onderzoek wel voldoende beantwoord. Zowel
t.a.v. de vroegheid als t.a.v. de kwaliteit van de bloemkool kunnen geen voor-
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delen worden aangetoond.

„dubbele" onderzoek

BLOEMKOOL

In aansluiting op de in 1967 uitgevoerde oriënterende behandelingsproeven met
borax ter 'bestrijding van het probleem „dubbele" werd in 1968 in de Streek
een uitgebreide bemestingsproef opgezet. Hierin werd nagegaan of boriumgebrek
de oorzaak is, of dat het een kwestie is van overmatige of onregelmatige groei,
veroorzaakt door grote hoeveelheden snelwerkende stikstof.
Over het gehele veld is een normale voorraadbemesting gegeven van 700 kg
patentkali, 350 kg superfosfaat en 350 kg kalkammonsalpeter per ha. De Nbasisbemesting komt dus neer op 80 kg zuivere N. Hierop zijn drie overbemestingstrappen, telkens van 60 kg N per ha, gelegd, zowel in de vorm van kalksalpeter als kalkammonsalpeter. Hierdoor ontstonden in deze proef N-trappen
van 80, 140, 200 en 260 kg per ha. De objecten 200 en 260 kg N per ha zijn
bovendien beide 1 en 2 keer met borax bespoten. De eerste gift van 60 kg N
per ha is gegeven tijdens het planten, de tweede gift en ook de eerste bespuiting met borax vonden plaats 4 weken na het planten en de laatste gelijk
met de tweede boraxbespuiting 7 weken na het planten.
Deze proef, uitgevoerd met Climax, is tweemaal opgezet; proef I is gezaaid
8-5 en geplant 7-6 en proef II is 5-6 gezaaid en 9-7 geplant. Dit om het risico
dat de oogst net buiten een „dubbele-periode" valt, uit te sluiten.
Proef I, waarvan de kool Sn de tweede helft van augustus oogstbaar was, viel
precies in zo'n „dubbele-periode". Alle objecten gaven een percentage dubbele
van ongeveer 95 %. De mate van aantasting is tevens uitgedrukt in aantastingscijfers, maar ook deze lagen op gelijk niveau en zeer hoog.
Van proef II was de oogst ± 4 weken later. Hierin was de aantasting minder
ernstig. Het percentage dubbele bewoog zich bij alle objecten rond 40%. Weer
geen resultaat van de diverse behandelingen dus. Zowel de N-trappen als de
borax-bespuitingen hadden in beide proeven geen enkel effect, hoewel aan het
gewas toch duidelijk de invloed van stikstof was waar te nemen.
We hebben dus nog geen oplossing voor het probleem kunnen vinden. Er is
zelfs uit de grote aantallen monsters, welke zijn geanaliseerd, tot nu toe nog
geen enkele aanwijzing gekomen. In 1969 zal de afdeling Bodemvruchtbaarheid
dit onderzoek voortzetten.

In het verslagjaar is een begin gemaakt met het gebruikswaarde-onderzoek
bloemkool. Gestart is met de praktijkproef zomerbloemkool, speciaal voor oogst
in juli en augustus. Hoewel selecties van het ras Lecerf voor deelneming waren
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Hiertoe zal zeker de mooie gewasstand hebben bijgedragen. Als een ras het
gewenste optimum ha>d bereikt, werd ze zowel met de hand als met een Borga
plukmachine geoogst. Zo kon ook het plukverlies worden vastgesteld. Van de
laatste oogst werden eveneens de zaadlengte, het zaadpercentage en de sortering van de peulen bepaald. Uit de machinaal geplukte partij werd van elk
ras een monster op plukbeschadiging beoordeeld. In tabel 8 worden enige resultaten vermeld1van de proef in de Wieringermeer. Op de tuin te Alkmaar werden ongeveer dezelfde resultaten behaald, zij het dat de opbrengsten er beduidend hoger waren.

KNOLSELDERIJ

zaai- en planttijden

In jaarverslag PGV 1967 werden op tolz. 52 de oogstgegevens vermeld van een
proef met Roem van Zwijndrecht op kleigrond, die tot doel had de 'invloed van
de rijpheid van de knollen op de bewaarbaarheid na te gaan. Inmiddels is ook
afb. 9. bruto-gewicht dat na elke beoordelingsdatum nog aan goede knollenaanwezig
was. (storage of celeriac, transplanted on several dates, gross weight of tubers of a
good quality, during the period of storage).
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de uitslag van de hieraan verbonden bewaarproef 1967-1968 bekend. De be-

KNOLSELDERIJ

waring duurde van 1 november tot 28 maart. Maandelijks werden de gewichtsverliezen vastgesteld.
Afbeelding 9 geeft een overzicht van het brutogewicht, dat na elke beoordeling
nog aan goede knollen aanwezig was. Uit deze grafiek blijkt, dat het gewicht
van de op 22 juni geplante knolselderij zowel wat betreft veldopbrengst (1 november) als gewicht na bewaring (28 maart) beduidend lager was dan van de
eerste en tweede plantdatum. Vanaf de iobrengdatum tot aan de beoordeling
op 21 februari had de op 29 mei geplante knolselderij het hoogste gewicht aan
goede knollen. Op 28 maart was van de op 8 /uni geplante knolselderij een iets
hoger bruto-gewicht overgebleven, omdat juist in de laatste maand van het
vroegst geplante object (grootste en rijpste knollen) een groot aantal knollen
door rot iis uitgevallen.

holheid

Nadat in 1967 toediening van borium in de vorm van borax vrijwel geen effect
opleverde ten aanzien van holle koppen in het ras Invictus, maar wel leidde
tot een lagere opbrengst en een heviger schurftaantasting (jaarverslag PGV
1967, blz. 53), werd deze proef in 1968 herhaald.
De plantdatum was 7 juni. Een week daarvoor was per are 200 gram borax
uitgestrooid en ingeharkt. Ook nu was er geen verschil merkbaar in holle koppen en vrijwel geen verschil in inwendige holheid tussen de wel en niet met
borax behandelde objecten. Evenals in 1967 was er de tendens dat het knolgewicht iets daalt door toediening van borax. De aantasting door schurft op de
knollen was in de proef van 1968 dermate gering, dat op dit punt geen invloed
van borax kon worden vastgesteld.
J. P. Koomen
teelt van kleine krootjes voor de industrie

KROOT

Uit proeven van 1967 is gebleken, dat voor de teelt van kleine krootjes slechts
enkele rassen geschikt zijn. Met de twee beste, nl. Astra (A. R. Zwaan) en Little
Ball (Sluis & Groot), werden op 2 plaatsen teeltproeven genomen. Op de tuin
van het PGV werd 1 en 18 juli gezaaid, op de Prof. van Bemmelenhoeve in
de Wieringermeer 5 en 16 juli. In beide gevallen was hieraan een spinazieteelt
voorafgegaan. De regelafstanden waren 6%, 1 2 ^ en 25 cm; de zaaizaadhoeveelheden varieerden van 15 tot 90 kg per ha.
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De opkomst en de groei waren aanvankelijk goed en onder normale omstan-

KROOT

digheden zou zeker een duidelijk verschil tussen de uiteenlopende objecten zijn
verkregen. Na augustus, wanneer normaal de knollen zetten, stagneerde de
groei. Hierdoor zijn vooral de knolletjes van de tweede zaai te klein gebleven.
Over het geheel was Little Ball beter dan Astra: ronder en minder harig knolletje, donkerder kleur, produktiever en een mooier eindprodukt bij verwerking.
Om het groeiverloop na te gaan, werd elk object op drie tijdstippen geoogst.
In tabel 9 zijn de sorterings-verhoudingen weergegeven van de tweede oogst van
Little Ball in de eerste zaai te Alkmaar. De uitkomsten van de eerste en derde
oogst en die van de Wieringermeer komen overeen met deze getallenreeks.

Zaadhoe-

Gemidd.

Rijenafstand

veelheid

gewicht

(row distance)

(seed quan-

in g

in cm

tity)

(mean

in kg per ha

weight)

Sorteringen in mm doorsnede
n mm diameter)

Opbrengst

(sorting groups

(yield)
in kg per are

<20

20-30

30-40

40-50

50-60

>60

61/4

33

15,1

7,8

13,0

35,8

32,7

10,7

—

247

61/4

59

6,8

16,5

27,6

35,5

19,4

1,0

—

204

61/4

80

7,9

18,4

28,2

34,5

14,7

4,2

—

175

121/2

31

18,9

30,3

27,8

8,8

4,0

232

44

11,1
7,9

10,2

121/2

16,4

22,6

32,9

18,5

9,6

—

187

121/2

56

6,9

22,6

22,8

37,2

17,4

— —

187

25

27

11,5

10,2

21,1

48,4

14,1

2,1

4,1

136

25

32

13,1

8,1

18,3

27,4

38,9

5,0

2,3

228

25

44

6,6

19,5

28,7

34,3

11,9

5,6

—

159

tabel 9. sorteringsverhoudingen in % van het totale gewicht bij het kroteras Little
Ball, (sorting proportion in % of the total yield on the red beet variety Little Ball,
grown for canning).

De hoogste opbrengst werd bij elke rijenafstand verkregen bij een zaadverbruik
van ± 30 kg per ha. De totale opbrengst is echter, evenals de opbrengst van
de meest gewenste sortering ( ± 30-45 mm) laag. Het ras Astra vertoonde ongeveer hetzelfde beeld, doch de totale opbrengst was nog lager en de sortering nog fijner.
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J. de Kraker

PREI
Op het gebied van gebruikswaarde-onderzoek prei is in 1968 heel wat gebeurd.
Op de eerste plaats zijn de praktijkproeven vroege prei voortgezet en afgesloten. Na nog drie prima geslaagde proeven te Maarseveen, Vierpolders en
Alkmaar zijn op de eindvergadering door de commissie 4 selecties aanbevelenswaardig bevonden.
De praktijkproeven herfstprei zijn dit jaar niet meer herhaald. De in 1967 uitstekend geslaagde proeven hebben er toe geleid dat de commissie reeds na
1 jaar het onderzoek durfde af te sluiten. Op de dit jaar gehouden eindvergadering zijn in totaal 10 van de 16 ingezonden selecties in aanmerking gekomen voor opname in de rassenlijst. Deze gegevens en die van de praktijkproeven vroege prei zijn reeds in de rassenlijst 1969 opgenomen.
De praktijkproeven winterprei, die in 1968 te 's-Gravenzande, Breda, Venlo,
Ens en Alkmaar waren aangelegd, zijn nog lopende. We hopen gedurende de
winter 1968/1969 voldoende gegevens te verzamelen om ook dit onderzoek zo
spoedig mogelijk te kunnen afsluiten.
N. J.Snoek
zaai- en planttijden onder plastic tunnels

SLA

Het onderzoek was een voortzetting van vorig jaar. Er is wederom gewerkt met
het ras Type 39 en met de aardbeitunnel ter breedte van 80 cm. De proef werd
in drievoud aangelegd. Door windschade is echter één parallel van de eerste
en tweede zaai, die op 8 maart waren uitgeplant, uitgevallen. Er is naar gestreefd de objecten bij een zo gelijk mogelijk kropgewicht te oogsten. In tabel

tabel 10.opbrengst per object, (yield lettuce, grown under plastic tunnel).
Gemidd.

Object (treatment)
Gewicht
Aantal
Zaaidatum

Plantdatum

(date of

{date of

sowing)

transplanting)

(number)

in kg
(weight
in kg)

Gem. kropgew.
in grammen
(mean weight
per head

% oogstbare
kroppen
(% harvested heads)

in g)

oogstdatum
in dagen
na 29/4
(mean harvest
date in days
after 29/4)

9/1

8/3

106

28,8

272

88,3

5,7

1/2

8/3

98

24,7

252

81,7

8,9

9/1

25/3

176

44,2

251

97,2

10,9

1/2

25/3

170

44,2

260

94,4

10,5

SLA

10 is de opbrengst en de gemiddelde oogstdatum vermeld. De resultaten komen in grote lijnen overeen met die van 1967.
Het lage percentage oogstbare kroppen bij de zaai van 1 februari (8 maart
uitplanten) is het gevolg van het grote aantal smeulplanten. De plantjes waren
nog te klein en te zwak bij het uitplanten. Bij de laatste plantdatum blijkt overigens dat jongere planten niet aan vroegheid hoeven te verliezen. Door vroeger
uitplanten kan maximaal 5 dagen oogstvervroeging worden verkregen. Ondanks
deze winst in vroegheid is het vanwege de grote teeltrisico's, die moeten worden genomen, niet verantwoord vroeg onder de tunnels uit te planten, tenzij de
tunnels geheel in de luwte worden aangelegd.

precisiezaai en plantmethoden

Het onderzoek werd voortgezet met enkele objecten precisiezaai met omhuld
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afb. 10.kropsla, op een bed gezaaid met de precisiezaai-machine. (lettuce, sown
with a precision drill).

SLA
Gr. zaad
Object
(treatment)

Aantal per strekkende meter

Aantal goe-

(number per running mtr)

de kroppen
(number of

per are
(seeds in
g per are)

heads of

opgekomen
gezaaid
(sown)

geoogst

good

(harvested)

quality)

after)
coming up)

Normale
zaai
(normal
sowing)

8,7

15,9

9,95

3,4

1107

Dibbelen *

9

16,5

8,00

2,6

855

Stanhay 10"

100

9,3

7,15

3,0

929

Stanhay 5"

136

12,6

9,90

3,9

1255

Stanhay 2"

178

16,5

12,60

4,4

1392

* dibbelen = sowing at 10", ± 4 seeds together.
tabel 11. gegevens precisiezaai sla. (results precision drilling and normal sowing
on lettuce).

zaad en normale zaai en uitgebreid met enkele methoden van uitplanten. Het
proefras was Prado. De precisiezaai werd uitgevoerd met de Stanhay, de normale zaai met de Thilot. De regelafstand bedroeg 30 cm. Bij precisiezaai werden
de volgende afstanden gebruikt: 2", 5" en 10". Bij 5 en 10" werden resp. 2 en
3 zaadjes bij elkaar gezaaid. De zaaidatum was 26 april, op 29 mei werd zoveel
mogelijk op 25 cm gedund.
Tijdens de oogst is er naar gestreefd alle objecten bij een zo gelijk mogelijk
kropgewicht te oogsten. Tabel 11 geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens bij de zaaiobjecten.
De planten van de precisiezaai-objecten kwamen regelmatiger op en hadden
een iets grotere omvang dan de normaal gezaaide. Bij de precisiezaai-objecten
is ± 20 % slip geweest. Het lage aantal geoogste kroppen bij precisiezaai op
10" kan hieruit gedeeltelijk worden verklaard. Het aantal kroppen beneden de
200 gram was bij normale zaai ruim 50 % groter dan bij precisiezaai. Vrijwel alle
open plaatsen waren het gevolg van onregelmatig zaaien.
Bij de plantobjecten zijn de losse planten op 25 april onder platglas gezaaid.
Op 1 mei 'is in perspotten gezaaid en op 27 mei is uitgeplant. In tabel 12 worden de belangrijkste resultaten vermeld.
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Object (treatment)

Aantal

Aantal per are

Aantal

geoogste

(number per are)

smeulplanten
(number of

kroppen/m
(number of

goede krop-

randkroppen

Botrytis

harvested

pen (heads

plants p. are)

heads per

of good

(heads,
damaged by

running m1)

quality)

tipburn)

Perspot geh. in de grond ')

136

3,7

1100

133

Perspot half in de grond 2)

252

3,1

774

255

19

3,8

1237

44

Losse planten
(without soil-block)
1

) soilblock completely In the soil.
) soilblock, transplanted half in the soil.

2

tabel J2. resultaten van verschillende plantmethoden. (results different methods of
transplanting on lettuce).

Van de losse planten werd een groter aantal kroppen geoogst dan van de
perspotplanten. De smeulplanten waren veelal het gevolg van windsohade. De
onderzijde van de kroppen van de losse planten was nogal tuiterig.

machinaal planten

Voor het machinaal planten van sla werden perspotplanten (4 cm) en losse
planten zowel met als zonder kluit gebruikt. Het geheel droeg een oriënterend
karakter.
Het Mitplanten van losse planten zonder kluit ging goed. Zie afbeelding 11. De
losse planten met kluit moesten tijdens het uitplanten uit de plastic bakjes, waarin
ze waren opgekweekt, worden gehaald. Hierdoor werd de plantafstand onregelmatiger. Het uitplanten van perspotten ging moeilijker dan dat van losse planten.
De pot vormde de moeilijkheid bij deze methode.
De gewasontwikkeling was goed en zeker niet minder dan van de met de hand
geplante sla. De losse planten met kluit ontwikkelden zich beter dan die zonder
kluit. De opbrengst van machinaal planten kwam overeen met die van handplanten.
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SLA

afb. 11.machinaal uitplanten van kropsla. (mechanical planting of lettuce).
SLUITKOOL

rassen - herfstwittekool
In samenwerking met het Sprenger Instituut werden een aantal herfstwittekool
selecties nader op hun gebruikswaarde beproefd. Daarnaast werd het eindprodukt tot zuurkool verwerkt, dit in het kader van een door het Sprenger
Instituut uitgevoerd onderzoek naar de oorzaken van „roodverkleurïng" bij zuurkool. In de proef waren 9 goedgekeurde selecties van de praktijkproeven 1966/
1967 opgenomen. Het ras Roem van Enkhuizen en selectie Stam werden er
aan toegevoegd.
De proef iis wat omvang betreft op praktijkschaal opgezet op het Proefbedrijf
„Geestmerambacht" te Oudkarspel. De kool is op grote schaal bij de zuurkoolfabriek „Vezet" te Warmenhuizen en op kleine schaal bij het Sprenger Instituut
te Wagerangeningemaakt. Naast het bepalen van de opbrengst is de kool beoordeeld op nervatuur, structuur, pitlengte en het gesneden produkt. Tevens is
de kwaliiteit van de zuurkool nagegaan. Alle gegevens zullen worden opgenomen
in een samenvattende publikatie, die na afloop van het onderzoek zal verschijnen.
J. Vlug
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rijenafstand en zaadhoeveelheid voorjaarsteelt

tuindersteelt

Ter informatie naar de juiste zaadhoeveelheid v o o r de teelt van bladspinazie
w e r d het onderzoek voortgezet. Verschillende rastypen werden 28 maart en 7 mei
op 6 % cm rijenafstand gezaaid in hoeveelheden van 120, 150, 200, 250, 300
en 350 kg zaad per ha. De groep van snelgroeiende rassen w e r d vertegenw o o r d i g d door Spinoza, de overgangsrassen d o o r Vikimun en de trage door
Nores.
Bij de oogst bleek, dat naarmate meer zaad was verbruikt, het blad kleiner en
de kleur lichter w e r d . De resultaten waren v o o r beide zaaidata en alle drie
rassen vrijwel eensluidend. Bij een zaadverbruik van niet meer dan 2 kg per
are w e r d een mooie kwaliteit spinazie geoogst, bij een 'hoeveelheid van 2 à 3
kg per are was dit matig. Bij meer dan 3 kg per are w e r d het gewas veel slapper,
het blad fijner en d e kleur bleker. Alleen het snel groeiende ras Spinoza ver-

tabel 13. lengte van de hoofdstengel

waarbij het optimale gewicht aan

drogestof

werd verkregen, (optimum yield of dry matter in relation to the length of the main
stem on spinach for
*onderlinge

canning).

verschillen

Ras en zaaidatum
(Variety and date of
sowing)

klein, (very small

Vikimun, 1 april

Vikimun, 25 april

Nores, 25 april
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Lengte hoofdstengel in

Rijenafstand
(row

(length of the main stem

cm
in cm)

distance)
in cm

Spinoza, 1 april

differences).

5

10

15

20

61/4

—

180

180

180

121/2

—

120

120

60

25

—

60

60

60

240

240

61/4

—

1272

—

90*

90*

25

—

60

60

—
—
—

61/4

120

120

120

180

121/2

90

90

90

—

25

60

60

60

60

—
—
—

61/4

180

180

180

121/2

90

120

120

25

60

60

60

droeg, vooral in de tweede zaai, een dikkere stand, maar ook hier was 31/2
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kg te veel.
industrieteelt
Bij deze proeven werd in hoofdzaak naar de opbrengst gekeken. In 1967 was
ook het kwaliteitsaspect van het verse produkt er bij betrokken. Daar het
echter om spinazie voor de verwerkende industrie gaat, zijn verschillende
objecten door het Sprenger Instituut diepgevroren.
De rassen Spinoza en Vikimun werden 1 april op het terrein van de Prof. van
Bemmelenhoeve in de Wieringermeer gezaaid. Op 25 april werd dit herhaald
met Vikimun en Nores. De rijenafstanden waren 6%, 121/2 en 25 cm, de zaadhoeveelheden 30, 45, 60, 90, 120, 180 en 240 kg per ha. De proef is op verschillende tijdstippen geoogst, waarbij lengte van de hoofdstengel, bladpercentage en
drogestofproduktie werden bepaald. Het ongunstige weer heeft er toe bijgedragen dat opbrengst en kwaliteit van het verse produkt niet zo goed waren.
In tabel 13wordt per ras en per rijenafstand de zaadhoeveelheid vermeld, waarop
bij een bepaalde lengte van de hoofdstengel de optimale drogestof opbrengst
werd verkregen.

rassen zeer vroege teelt
De eerste rassenproef werd op 19 januari gezaaid, midden in het spinaziegebied
rond Beverwijk. Uitgegaan werd van 61/2 kg zaad per are voor de rondzadige
en 7'/ 2 kg voor de scherpzadige rassen. Door de lang aanhoudende kou verliep de opkomst traag, evenals de eerste groei. Toen het weer zich herstelde,
had dit tot gevolg dat alles bijna gelijk klaar was. Hierdoor viel het vroegheidsverschil tussen de rassen of selecties bijna geheel weg.
Op 17 april werden de vroegste selecties van Breedblad Scherpzaad geoogst,
de zgn. Ezelsoren. Dit waren Vroeg Scherpzaad 375 (Struyk), Eerste Oogst
(Rijk Zwaan) en Groene Koningin (Broersen). Dezelfde dag werd het onder normale omstandigheden iets latere ras Subito ook geoogst. Dit ras gaf bovendien
de hoogste opbrengst.
Verschillende wolfresistente rassen en Breedblad Scherpzaad selecties volgden
hier kort na. Een heel goede indruk maakte Vroeg Scherpzaad (Van den Berg).
De meeste nieuwe, wolfresistente rassen kwamen goed naar voren. Toch kan
niet worden gesteld dat ze op alle punten beter zijn dan de oude wolfgevoelige
Breedblad Scherpzaad selecties. Onder meer normale groeiomstandSgheden
zullen de meeste nieuwe wolfresistente rassen vermoedelijk later oogstbaar zijn
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dan de oude Breedblad Scherpzaad selecties en zeker later dan de zogenaamde
Ezelsoortypen.
rassen vroege teelt
Op 14 februari werd een rassenproef op de tuin van het PGV gezaaid. Hierin
was een sortiment opgenomen dat varieerde van snel tot traag groeiend van
zowel meeldauwgevoelige als -resistente rassen. Breedwerpig werd 3 of 3'/ 2
kg zaad per are gebruikt.
De echte zomerrassen zoals Advance en 1025-1 sel. NT bleken niet geschikt
voor deze teelt, de voorjaarsrassen zoals Spinoza en Fortexa nog wel, maar
ze zuHen zeker gunstiger naar voren komen als ze 3 à 4 weken later worden
gezaaid. Tussen de andere rassen was het vroegheidsverschil, afgezien van
enkele slecht kiemende, niet groot.
Het vroegst en met een goede kwaliteit waren Breedblad Scherpzaad (sel. Rijk
Zwaan) en Artex. Direct hierop volgden de Breedblad Scherpzaad selectie van
Struyk en die van Van den Beukei. Andere rassen met goede eigenschappen,
die slechts enkele dagen later waren, zijn Peronex, Grandura, Subito, Bovri R,
Glares R, Huro, No. 7640 S en Breedblad Scherpzaad (sel. Enkh. Zaadhandel).
J. de Kraker

SPRUITKOOL

Naast het lopende onderzoek met hybriderassen is in 1968 weer een begin gemaakt met gebruikswaarde-onderzoek van normale selecties. Dat de hybriden de
belangstelling voor de normale rassen nog lang niet hebben verdreven, blijkt wel
uU het aantal ingeschreven selecties. Liefst 48 Roodnerf selecties zijn >in het
onderzoek opgenomen. Hiermee zijn dit jaar drie praktijkproeven als normale
teelt (doorplukken) te Kloosterburen (Gr.), 's Gravenzande en Beemster opgezet. Helaas moesten de proeven te Kloosterburen en Beemster voortijdig worden afgeschreven. De proef te 's Gravenzande is prima geslaagd en hiervan
zijn reeds waardevolle gegevens verzameld. Eén jaar beproeving is bij spruitkool
echter onvoldoende en het onderzoek zal in 1969 dus worden voortgezet.

hybriden
De in 1967 op de proefvelden van het Unilever Research Laboratorium te
Duiven gehouden screening heeft uiteindelijk 9 hybriden voor het centraal ras60

senproefveld opgeleverd. De uitvoering ervan berust bij het PGV. De proef is

op drie plaatsen in Nederland aangelegd, namelijk tel'kens naast de praktijk-
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proef met normale selecties. Evenals met de praktijkproef, werd ook hiervan alleen de proef te 's Gravenzande goed bevonden voor beoordeling. De daar in
drievoud opgezette hybride-rassenproef heeft echter aangetoond, dat de kwaliteit van hybridespruïten nog niet geweldig is. Gemeten volgens dezelfde maatstaven als bij de praktijkproef, kan het merendeel geen voldoende halen.
Ook dit centraal rassenproefveld zal in 1969 worden voortgezet en aangevuld
met de dit jaar in de screening te Duiven goedbevonden nieuwe hybriden. Dit
zuHen er maximaal 15 zijn.
N. J. Snoek
precisiezaai

WITLOF

In aansluiting op het onderzoek in 1967 werd in 1968 in de Wieringermeer een
proef uitgezaaid, waarin dezelfde objecten als in 1967 waren opgenomen. Door
de ongunstige zomer was de opbrengst aan wortels lager dan in 1967. Aan
de hand van resultaten in de trekseizoenen 1967-1968 en 1968-1969 kon worden
berekend welke worteldiameter het hoogste aantal kg lof per 100 kg wortels
geeft. Ook het 100 kropgewicht kon van de verschillende worteldiameters worden berekend. Tabel 14 geeft een overzicht van de irtvloed op het trekresultaat.
Uit de tabel blijkt, dat het 100 kropgewicht toeneemt naarmate de worteldiameter groter wordt. Tevens komt tot uiting dat wortels met een diameter van 2-3 cm
het hoogste aantal kg lof per 100 kg wortels geven. Aangezien hierin echter
een hoog percentage „stek" is verdisconteerd, kan worden gesteld dat wortels met een diameter van 3-5 cm het best geschikt zijn voor het trekken van
witlof. De factor „arbeid" werd hierbij buiten beschouwing gelaten.

tabel 14.invloed worteldiameter op het trekresultaat. (influence root diameter on the
results of forcing witloof chicory).

100 kropgewicht in kg bij verschillende worteldiameters
Ras
(variety)

(weight in kg of 100 heads with
different diameter of the roots)

4-5

5-6

kg lof per 100 kg wortels bij
verschillende worteldiameters
(yield in kg per 100 kg of roots
with different diameter of the
roots)

2-3

3-4

2-3

3-4

4-5

5-6

Extrema

3,9

6,9

9,3

12,4

71

62

54

46

Dubbel blank

3,5

7,3

11,2

12,7

63

66

63

48

61

100r

N

100

80-

—

80

\

60

60-

40

404 - 5 c m /zr
20

1 1 /2"kg
gedund

1 1 /2"kg
gedund

2
gedund
(thinned)

afb. 12.sorteringsverhouding

witlofwortels.

niet gedunde precisiezaai-objecten.

niet gedund
(not thinned)

y*" afstand
(distance)

links gedunde precisiezaaiobjecten.

beide gevallen in vergelijking

rechts

met normale zaai

)!/2 kg zaad per ha. (sorting ratio of witloof chicory roots, left the precision

drilling

treatments, which have been thinned, right the not thinned treatments, in both cases
normal sowing a J'/2 kg seed per ha is taken as base).

WITLOF

De proeven bestonden uit preoisiezaai bij verschillende afstanden, in vergelijking tot een object waar normale zaai ( 1 1 / 2 kg zaad per ha) w a s toegepast. Van
alle objecten w e r d een gedeelte w è l en een gedeelte niet gedund. Er is gedund
op 240 000 planten per ba. Van de proef met Extrema in 1968 in de Wieringermeer w o r d e n de gewichtspercentages aan geoogste wortels in afbeelding 12
weergegeven. Dubbel Blank vertoonde hetzelfde beeld. De normale zaai dient
als standaard en had een wortelproduktie van 20,3 ton per ha, hetgeen in dit
geval overeenkomt met 182 000 stuks.
Uit de grafieken in afbeelding 12 blijkt - als w e de sortering kleiner dan 3 cm
doorsnede buiten beschouwing laten - dat de gedunde precisiezaai-objecten
van 1 1 / 2 , 1 en % inch de hoogste gewichtspercentages aan wortels van 3 tot 5
cm doorsnede geven.
Zaaien op eindafstand met een precisie-zaaimachine zou ideaal zijn als het opkomstpercentage 100 is. Als men doelmatige preoisiezaai w i l toepassen, zal men
dus moeten streven naar hoogwaardig zaad en een prima zaaibed. Zelfs dan
kunnen echter de weersomstandigheden nog een grote rol spelen bij de
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WITLOF
De praktijkproef middelvroege selecties is in 1968 afgesloten. Van de 32 ingezonden selecties zijn er 16 aanbevolen om in de rassenlijst op te nemen.
Inmiddels is er één goedgekeurde selectie door de betreffende zaadhandelaar
teruggenomen. Alle selecties zijn geforceerd bij 18 en 22° C en op twee tijdstippen opgezet, namelijk half november en begin januari. Van de 15 goedgekeurde selecties zijn er 14 goed voor de opzet ± half november bij een forceertemperatuur van 18° C en 9 voor dezelfde opzetdatum, maar een forceertemperatuur van 22° C. Voor opkuilen in begin januari zijn veel minder selecties
geschikt, namelijk 9 voor de forceertemperatuur van 18° C en slechts 3 voor die
van 22° C.
In 1968 zijn de praktijkproeven voor de late trek, warm overdekt, koud overdekt en koud open grond gestart. Voor deze proeven waren in totaal 46 seleciies ter beproeving ingezonden.
C. Schaap en J.A. M. Brockhoff
zaaizaadhoeveelheden, rijenafstanden en oogsttijdstippen waspeen

WORTEL

Uit vorige proeven was reeds gebleken, dat bij waspeen een hoger zaadverbruik
dan bv. 20 kg per ha min of meer verspilling is. Dat wil zeggen dat we door het
gebruik van meer zaad geen 'hogere standdichtheden krijgen en dientengevolge dus
ook geen uniformere en fijnere partij waspeen, die meer geschikt 'is voor verwerking. Toch hebben we in 1968 het onderzoek naar de beste teeltmethode voor het
verkrijgen van een grotere hoeveelheid fijne waspeen voortgezet. Naast de steeds
gebruikte rijenafstand van 17 cm is ook een nauwere, namelijk 81/2 cm, aan de
proef toegevoegd. De kans bestaat namelijk dat door een betere spreiding de
standdiöhtheidtoch iets opgevoerd kan worden en dat we ook een meer uniforme
sortering kunnen verkrijgen. De proef is op 22 april op de tuin van het PGV te
Alkmaar uitgezaaid. Bij de rijemafstand van 17 cm is 10, 15 en 20 kg en bij 8V2
cm 15, 20 en 30 kg zaad per ha gezaaid.
Van alle objecten is vanaf 5 weken na het zaaien regelmatig een veldje geteld c.q. geoogst en geteld, om juiste informatie over het standdiichtheidsverloop
te verkrijgen. Hierbij bleek dat bij vergelijkbare zaaizaadhoeveelheden, nl. 15 en20
kg, er geen verschil in standdichtheid was tussen de twee rijenafstanden. Dus
8V2 cm gaf geen hogere standdichtheid.
Het object 10 kg zaad per ha gaf, althans voor industrieteelt een te dunne stand.
De standdichtheid van het object 30 kg lag aanvankelijk iets hoger, maar naarmate het seizoen vorderde werd dit steeds meer genivelleerd. De uiteindelijke
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verhoging van de standdichtheid van dit object was bij lange na niet in verhouding tot de verbruikte hoeveelheid zaad.
Bij de diverse oogsten vanaf julii zijn de worteltjes gesorteerd in de sorteringen
<10, 10-17, 17-21, >21 mm doorsnede en stek. Voor de verwerkende industrie
zijn vooral de worteltjes van 10 tot 21 mm belangrijk. De grootste hoeveelheden
van deze sorteringen leverden de in augustus geoogste veldjes op. Bij de rijenafstand van 17 cm was de hoeveelheid van de gewenste sorteringen in augustus
gemiddeld 80 ton per ha, terwijl dit bij de rijenafstand van 81/2 cm, uiteraard bij
vergelijkbare standdichitheden, op ca. 90 ton per ha lag. Dit is vrij zeker het
gevolg van een betere verdeling van de standdichtheid. Wil men voor industrieteelt dus zo groot mogelijke hoeveelheden fijne peen oogsten, dan zal het in
deze richting gezocht moeten worden. Meer uitgebreide gegevens zullen in 1969
in een rapport worden gepubliceerd.
N. J. Snoek

PRECISIEZAAI

In het voorjaar van 1968 is een zesrijige „Stanhay" precisiezaaimachine aan-

ALGEMEEN

geschaft. Om hiermee enige ervaring op te doen zijn er enkele oriënterende
afb. 13.de meerrijige stanhay precisiezaaimachine. (with this stanhay precision-drill
it is possible to sow 6 rows together).
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proeven mee genomen, o.a. met bonen, radijs, spinazie, sla, witlof en winter-
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wortel. Onderstaand volgen de belangrijkste ervaringen.
boon

Op 4 juli werden stamslabonen gezaaid bij een rijenafstand van 45 cm en afstanden in de rij van 8,0, 10,2 en 12,7 cm. Bij deze zaaiafstanden werd respectievelijk 85, 75 en 60 kg zaad per ha verbruikt. Ondanks de zeer slechte
weersomstandigheden was de opkomst goed. Het aantal planten per m 2 was
respectievelijk 20, 18 en 16. De plantverdeling was bij de zaalafstand 8 cm zeer
goed. Slechts 11% van de regellengte werd1 bezet door afstanden tussen de
planten, groter dan 25 cm. Dit was bij de zaaiafstand 10,2 cm 1 9 % en bij die
van 12,7 cm 21 %.

radijs

Om na te gaan of het mogelijk is met de meerrijige „Stanhay" preoisiezaaimachine ook radijs te zaaien is op 30 juli een proef ingezaaid. De rijenafstand
was 121/2 cm. De afstanden in de rij waren 11, 14, 17 en 20 mm. De verbruikte
hoeveelheid zaaizaad1 was bij deze afstanden reep. 1,00, 0,84, 0,72 en 0,61 kg
per are. Op 28 augustus is van ieder object 2,5 m2 geoogst. De radijzen zijn
gewogen en gesorteerd. In tabel 15 wordt een overzicht gegeven van het aantal
radijzen en de sorteringsvertiouding.
Uit deze proef bleek dat er met de „Stanhay" precisiezaaimachine zeer goed

tabel 15. aantal geoogste radijzen en sorteringsverhouding, (number of radishes and
sorting proportion of an experiment with precision drilling, date of harvesting
August 28th).
Percentage per sortering (percentage
Object
(sowing
distance)

Aant. radijzen
(number of

per grading)
Groter dan

Kleiner
dan 10 mm

radishes)

(less than

10-17 mm 17-22 mm 22-27 mm ,

10 ran)

27 mm
,.
(more than
27 mm)

11 mm

1209

7,4

34,9

35,0

18,6

4,1

14 mm

1158

3,9

22,0

33,5

30,9

9,7

17 mm

1034

3,2

14,5

27,1

35,5

19,7

20 mm

897

2,5

10,9

23,7

38,4

24,5
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atb. 14. stamslabonen onder een plastictunnel. (dwarf french beans, grown under
a plastic tunnel).

resultaat bevredigend is geweest. In tabel 17 worden de opbrengsten per strekkende meter tunnel vermeld. Onder de tunnels konden 2 rijen à 47 cm worden
uitgeplant, in de rij was de afstand tussen de pollen 20 cm.
De zaai van 25 april heeft het meest opgebracht. Bij de laatste zaai viel de opbrengst gemiddeld iets tegen, hetgeen overeenkomt met het oriënterende onderzoek van 1967. Lotus en Flair blijken wat opbrengst betreft in deze teelt goed
te voldoen.
Na de stamslabonen volgde een teelt van herfstsla onder de tunnels. Voor het
onderzoek is ©en zomerras (Prado) en een herfstras (AWU) gebruikt. Er is
uitgeplant op 19 augustus. Eind augustus werd een aantal planten door smeul
aangetast, hetgeen mogelijk te wijten 'is aan het bedompte, vrij zachte weer
met veel regen, waardoor de planten zeer ij' en zwak opgroeiden. De kroppen
waren bij de oogst vrij los. Er is op 1 en 9 oktober geoogst. Voor de gegevens
zie tabel 18.
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Het opbrengstversohil tussen beide rassen was zeer gering. Bij de eerste oogst,

PLASTIC TUNNEL
Aantal

Gem. krop-

% geoogste

Ras

kroppen

Gewicht

gew. (mean

kroppen

(variety)

(number

(weight)

weight of

(% harvested

the heads)

heads)

of heads)

Aantal met
rand (num-
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ber of heads,
attacked by
tipburn)

AWU

220

49,50 kg

225 g

71

17

Prado

227

49,35 kg

217 g

74

14

tabel 18. opbrengst herfstsla. (yield of lettuce, harvested In the beginning of October,
grownunderplastic tunnelasa third crop after early lettuce anddwarf frenchbeans).

dus op 1 oktober, konden bij Prado 162 en bij AWU slechts 110 kroppen worden gesneden. De snellere kropvorming van het zomerras is zeker een voordeel bij de teelt onder tunnels. Het percentage geoogste kroppen liet te wensen
over. In vergelijking met sla onder glas, die op hetzelfde tijdstip werd geoogst,
is dit percentage echter nog vrij hoog. Van de vollegrondsla werd zeker een
hoger percentage geoogst, doch voor het slagen van deze teelt spelen de
weersomstandigheden de grootste rol.

meloenen onder plastic tunnel

Als voorteelt diende spinazie (ras Subito), gezaaid op 4 maart en geoogst op
19 april. De spinazie was van zeer goede kwaliteit en kan zeker dezelfde opbrengst geven als in de vollegrand.
Na het oriënterende onderzoek van 1967 zijn in 1968 alleen de rassen Ogen
en Orlinable in tweevoud beproefd. Enkele andere reesen, zoals suiker- en netmeloen, bleken namelijk zelfs in de mooie zomer van 1967 onder de tunnels te
laat in produktie te komen, waardoor de opbrengst tegenviel en de kwaliteit
en, zij het in mindere mate, ook de vrucntgrootte onder de maat bleven.
Op 24 mei zijn de meloenen geplant. De plantafstand in de rij bedroeg 80 cm
en de tunnel had een breedte van 1.25 m; hetgeen neerkomt op één plant per m2.
Bloei en vruchtzetting waren door de slechte weersomstandigheden matig. Op
26 augustus zijn de eerste vrudhten en op 2 oktober de laatste geoogst. Bij
Ogen werden gemiddeld 4 en bij Orlinable 3,7 vruchten per plant geoogst. Het
gemiddeld vnuchtgewicht ervan bedroeg resp. 816 en 685 gram. Vorig jaar werden
er resp. 10 en 9 vruchten per plant geplukt. Smaak en kwaliteit van beide rassen
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waren prima en van Orlinable zelfs nog iets beter dan van Ogenmeloen. We
menen te kunnen stellen, dat meloenen onder plastic tunnels alleen in jaren
met een uitgesproken mooie zomer, goede resultaten kunnen opleveren.

aio. 14a.zo groeiden in 1967 ogenmeloenen onder plastic tunnels, (in 1967 meions
grown under plastic tunnel - variety ogenmeloen - have given a high production
and a very good quality).

In het voorjaar van 1969 zal een rapport over het teeltonderzoek onder de
plastic tunnel verschijnen. Hierin zuHlen tevens kosten en arbeid bij gebruik
van de tunnel worden nagegaan.

J. Vlug
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fysiologisch onderzoek

Door het PGV werd tot nog toe geen onderzoek verricht over chemische re-

CHEMISCHE REGULATIE

gulatie. Een B-cursus over dit onderwerp in september 1967 te Wageningen

VAN GROEI EN

heeft de stoot gegeven om aan dit aspect aandacht te besteden bij de volle-

ONTWIKKELING

grond® groenteteelt. Regulatoren of stuurstoffen zijn chemische stoffen, die in
zeer geringe hoeveelheden de groei en (of) de ontwikkeling kunnen bevorderen
of remmen. Naar de aard van hun werking behoren ze niet tot de voedingsstoffen. Voor zover ze „natuurlijk" zijn, worden deze stoffen ook hormonen
genoemd.
Ter voorbereiding van het onderzoek door proefnemingen is een overzicht gemaakt van regulatieproblemen die zich bij de vollegrondsteelten voordoen. Een
hele verscheidenheid van onderwerpen bleek voor onderzoek met regulatoren
in aanmerking te komen. Bepalend voor de keuze van de onderwerpen waarover onderzoek is begonnen, was de belangrijkheid voor de betreffende teelt en
of er elders reeds aan wordt gewerkt. Het proefprogramma omvat de volgende
onderwerpen:
Andijvie: Tegengaan van de schietneiging bij het volgroeide produkt van de
vroege teelt (oogstperiode half juni - half juli).
Asperge: Verwijderen van bloemen en vruchten om de produktie van de vrouwelijke planten te verhogen.
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Bloemkool: Afremmen van de groei en vergroting van de koudeweerstand tijdens

VAN GROEI EN

de opkweek van weeuwenplanten en de bevordering van de hergroei na het

ONTWIKKELING

uitplanten.
Rabarber: Verbreking van de knoprust met gibberelline ter vervanging van de
koudebehoefte en verhoging van de opbrengst van pollen die onvoldoende kou
hebben gehad, beide ter vervroeging van de forceermogelijkheid.
Spruitkool: Verhoging van de koudeweerstand van jonge planten, die op het
veld overwinteren, alsmede onderdrukken van de bloeineiging ter vervroeging
van de oogst.
Witlof: Onderzoek naar de mogelijkheid of door vermindering van de strekkingsgroei van het blad de vroegheid en de snelheid van wortelontwikkeling kunnen
worden bevorderd.
Kroot en peen: Loofdoding ter vervanging van het afmaaien bij de oogst, gecombineerd met tiet tegengaan van 'hernieuwde uitloop van 'het behandelde gewas.

Voor genoemde onderwerpen werd in de loop van het jaar met een proefneming
begonnen, uitgezonderd voor het laatste. Over resultaten bij bloemkool en spruitkool kan pas in 1969 worden gerapporteerd. Een proefneming met rabarber is
nog gaande op het tijdstip van de samenstelling van dit verslag. Niettemin kunnen daarvan reeds enkele resultaten worden vermeld, evenals van de overige
gewassen. Met nadruk wijzen wij er echter op, dat momenteel nog geen der
gebruikte middelen, met uitzondering van gibberelline, in de praktijk mag worden
toegepast.

andijvie

Een gewas van Nummer Vijf 'is bij een pitlengte van 1 of 1,5 cm (resp. 16 en
10 dagen vóór de uiterste oogstdatum 12.7) bespoten met verschillende concentraties van B 9 (Alar 85), CCC (Cycocel) en Mal.hydr. (Liro-MH 30). Alle
middelen zijn verspoten in waterige oplossingen naar een hoeveelheid van 1 000
I per ha, zodanig dat 1,3, 10 of 30 mg actief per plant is gedoseerd.
Na de vroege bespuiting vertoonden alle middelen een remmende werking op
de stengelstrekking en na de latere bespu'iting alleen nog B9. Bij dit middel
was 'het effect groter, naarmate de concentratie hoger was. Alleen na de vroege
bespuiting gaf het een zodanige remming, dat de uiterste oogstdatum later viel
dan van het onbehandelde gewas. Die verlating varieerde van 4 à 5 dagen tot
14 dagen, afhankelijk van de toegediende hoeveelheid per plant. De beide andere
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mliddelen vertraagden de groei van de stengel pas nadat die 10 cm lang was.

De behandeling met Alar 85 heeft geen nadelige invloed gehad op het krop-
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gewicbt. Bij onbehandeld bedroeg dit op de uiterste oogstdatum 750-800 gram.
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Bij de behandelde nam het daarna nog toe tot ruim 1 kg per stuk na 14 dagen.

ONTWIKKELING

Dat was tevens het maximale kropgewicht bij de gebezigde standruimte (30x
25 cm).

asperge
Een gewas dat in toestand van begin bloei- of begin vruchtzetting verkeerde,
of waaraan vergevorderde besontwikkelSng voorkwam, is bespoten met de middelen Carbaryl, DNOC-Na en NAA, resp. met de concentraties 500-4000 dpm,
100-1000 dpm en 5-50 dpm. Voor zover nodig 'is aan de oplossingen 0,05%
Shell uitvloeier toegevoegd. Van elke concentratie is 400 ml per 10 planten
verspoten.
De behandelingen hebben geen bloem- of vruchtval en vrijwel geen beschadiging
van het gewas veroorzaakt. Alleen de hoogste concentratie van DNOC-Na veroorzaakte ernstige beschadiging van de naaldjes van stengels met bijna volgroeide bessen.
Asperge vertoont praktisch geen neiging tot het afstoten van bloemen en bessen
in hun verschillende ontwikkelingsstadia. Dit bemoeilijkt vooralsnog het chemisch verwijderen van deze organen bij dit gewas.

rabarber

In de forceerinrichting van het PGV (zie afbeelding 15) wordt met het ras- Goliath een proef genomen om het verband tussen de hoeveelheid koude, die de
pollen vóór het inzetten hebben gehad, en de benodigde hoeveelheid GA3 vast
te stellen. Uit onderzoek in Engeland, USA en NedarJand is reeds bekend dat
toediening van GAs de knoprust kan verbreken en de opbrengst verhogen. Voor
dit zeer kotidebehoeftige ras zijn nog geen gegevens beschikbaar over het kwantitatieve verband tussen kou en GAs.
Op 30 oktober en 13 en 27 november zijn 3-4 jarige pollen opgezet, die op
natuurlijke wijze of door koeling verschillende hoeveelheden kou hadden gehad. Bij het inzetten zijn de koppen van de pollen schoongespoten met een
krachtige waterstraal, omdat toediening op schoongemaakte koppen de opname
van GAa sterk bevordert. Er is direct begonnen met de temperatuur op te voeren
tot 17 à 18° C, waarbij wordt geforceerd. Binnen twee dagen na het opzetten
is met een propaanspuit GA3 toegediend, per pol 0, 10, 20, 35 en 50 mg, op-
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afb. 15. rabarber, vroeg in het seizoen geforceerd met behulp van gibberelline.
(different treatments with gibberelline acid on rhubarb for harvesting in the period
December-January).

gelost in 200 ml water. Deze hoeveelheid is in twee keer verspoten, per keer
100 ml per pol met een tussenpoos van enige uren.
Uit deze proef is reeds gebleken, dat de lage temperatuur aanvankelijk de
knoprust dieper doet worden eri dat daarna toenemende hoeveelheid kou de
rust doet verminderen tot geheel opheffen.
Bij de eerste inzet lieten de ongekoelde objecten zich met behulp van GA3
veel beter forceren dan bij de tweede (resp. 45 en 105 F°kou-éénheden = de
som van de dagelijkse minlmumtemperatuur beneden 10° C op 10 cm diepte in
de grond = cumulative cold degree-day = CCDD). De produktie van de gekoelde objecten van de eerste inzet (230 CCDD) verliep langzamer en bleef als
geheel wat lager dan van de ongekoelde. Daarentegen bedroeg het gewichtpercentage eerste soort stelen 62-69 %, tegenover 32-41 % bij de meeste ongekoelde. Daarvan gaf alleen 50 mg GA3 per pol 69% van het gewicht aan
eerste soort. Bij de tweede 'inzet verliep de produktie van de gekoelde objecten
(425 CCDD) aanmerkelijk sneller dan van de eerste en gaf niettemin een hoog
percentage eerste kwaliteit.
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Bij alle inzetten is tot in de tweede helft van december een duidelijke opbrengst-

bevorderende invloed van toenemende concentratie GA3 waargenomen, zowel bij
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het gekoelde als het ongekoelde materiaal. In hoeverre dat ook geldt voor de
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totale produktie van de tweede en derde inzet, valt op dit moment nog niet

ONTWIKKELING

te zeggen.

Zaaduien zijn vóór het opplanten gedompeld in oplossingen van 100, 300 en
1000 dpm CCC (Cycocel), of het zaadgewas is twee keer daarmede bespoten
toen bij 50% van de planten een bloeischacht zichtbaar was. Geen van de behandelingen heeft invloed gehad op de uiteindelijke lengte van de bloeisehachten.
Het dompelen in de laagste concentratie veroorzaakte een vlottere en weelderiger
loofgroei en een geringe vervroeging van de gemiddelde datum waarop de eerste bloeischacht per plant was verschenen. Bij dit object was er tijdelijk een
grotere gelijkmatigheid in lengte van de bloeisehachten per plant, doch naderhand nam de ongelijkmatigheid toe, terwijl die bij de andere objecten juist
verminderde.
witlof
Het gewas is vanaf 6 weken oud enige malen bespoten met verschillende concentraties van B 9, CCC, Carbaryl en DMAM. Een sterk vruchtbaarheidsverloop
in het perceel heeft storend gewerkt voor de beoordeling van het effect. Niettemin kan worden geconstateerd, dat geen van de behandelingen aanzienlijke
verschillen 'in looflengte, wortelgewicht en -diameter heeft veroorzaakt. B9 en
Carbaryl gaven een wat geringere looflengte, een iets grotere worteldiameter
en een iets hoger wortelgewicht. DMAM had geen invloed op de looflengte,
maar lage concentraties (250-750 dpm) gaven een hoger wortelgewicht en een
iets grotere diameter. Lage concentraties van CCC bevorderden eerder de loofstrekking en hadden geen invloed op het wortelgewicht.
Bij enkele objecten trad tijdelijk een sterke zijwortelvorming op, doch later
waren er geen verschillen meer.
Dr. W. A. Wiebosch en J.E. Karsten

Het oeco-fysiologisch onderzoek bij ui, om te komen tot verkorting van de
kweekcyclus, werd in 1968 voortgezet. Hiervoor kon onder andere gebruik wor-

OECO-FYSIOLOGISCH
ONDERZOEK BIJ UI

den gemaakt van het fytotron van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt
te Wageningen.
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Dank zij deze goed geconditioneerde omstandigheden kon een dezerzijds ontwikkelde methodiek nader op haar toepassingsmogelijkheden worden getoetst.
Hierbij is gebleken, dat het zeker mogelijk moet zijn om de kweekcyclus bij ui
te verkorten.
In 1969 zal dit onderzoek worden afgesloten en tot een dissertatie worden verwerkt, waarin tevens allerlei praktische aspecten die aan het gebruik van deze
methodiek verbonden zijn, zullen worden behandeld.
Ir. J.van Kampen en J. E. Karsten
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mechanisatie
en arbeidsrationalisatie

Het doel van dit deel van 'het onderzoek is om uit methode-analyses en tijd-

WERKMETHODE-

studies werkmethoden aan te kunnen geven en deze in een norm te kwanti-
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ficeren. De eerste opzet is geweest dit per gewas diepgaand de onderzoeken en

NORMSTELLING

af te ronden. Sinds 1967 is hiervan afgeweken, omdat de behoefte aan globale
gegevens over een breed terrein groter was. Bij de volgende gewassen zijn
oogstwaarnemingen verricht: aardappel, aardbei, andijvie, augurk, bladselderij,
bloemkool, boon (stok en stam), knolselderij, peen, peterselie, prei, rodekool,
spruMkool, sla, spinazie, tuinboon, witlofwortel en wittekool.
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afb. 17. de wulf was een van de onderzochte witlofrooimachines. („the. wulf", one of
the machines, tested for mechanical harvesting of witloof chicory roots).

omstandigheden. Anderzijds worden de praktijkomstandigheden niet uit het
oog verloren. Vanuit verschillende gezichtspunten bekeken, komen vier machines op de voorgrond. Voor het kleinere bedrijf is dit de B.A.V. witlofrooier
op de herinrichting. Voor de grote percelen d'Hooge, de Wulf (zie afbeelding 17)
en de B.A.V. voorraad (verzamel) rooier. In Groningen werden op het eind van
het seizoen de mogelijkheden afgetast om een bietenrooier te verbouwen tot
witlofrooier. De eerste indrukken zijn hoopvol.

machinaal oogsten van bladspinazie

Spinazie voor de conservenïndustrie wordt al verschillende jaren met een
maaibalk gemaaid. In de 'industrie gaat de ontwikkeling naar een hoger bladaandeel in de totale produktie. Spinazie voor de verse markt wordt met een
zeis gemaaid. Meestal is de zeis voorzien van een aantal constructies om het
blad goed op een zwad te krijgen. Dit kan bestaan uit een oplopende rand aan
de bovenzijde van de zeis of een plaat onder aan de steel.
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Met een gewone maaibalk achter op de herinrichting van de trekker werd nage-

gaan of bladspinazie hiermee was te oogsten. De teelt op bedden maakt
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een aantal aanpassingen noodzakelijk. De sloffen komen in de sporen te lo-
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pen. Daarom werden op twee plaatsen onder de balk platte strippen aangebracht,
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waarop de balk steunt. Voorts w e r d ook aan de binnenzijde een zwadlegger
aangebracht. De proef werd gecombineerd met een zaaiproef, waardoor de opbrengsten werden beïnvloed d o o r plantdichtheden. Er w e r d driemaal geoogst
om de invloed van de verschillende stadia op de kwaliteit van het werk te beoordelen en de verschuiving van de opbrengst te kunnen bepalen.
In afbeelding 18 zijn de gegevens vermeld, afhankelijk van plantdichtheid, oogstmethode en oogstdatum. De opbrengst van de maaibalk-objecten ligt lager dan
van de zeisobjecten (stoppel). Dit verschil w o r d t in de zomer door twee à drie
dagen langer groeien gecompenseerd. Bij dezelfde opbrengst is de blad-steelverhouding ook gelijk. De bladopbrengst bleek in het traject 10-40 ton per
hectare liniair afhankelijk van de totale opbrengst volgens de functie B = 0,5 T
+ 0,3 (B = bladgewicht; T = totale gewicht).

afb. 18. verband tussen standdichtheid,

opbrengst

en oogstdatum

van spinazie

1968 ras nores, gemaaid met de zeis en met de maaibatk. (relation between

in

plant

distance, yield and harvest date of spinach in 1968, variety nores, harvested with a
scythe and a cutter bar).
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Bij de analyses van de monsters bleek, dat soms het blad nog iets werd „ge-
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knauwd". Bovendien kan er vooral bij droge bovengrond nog wat grond in de
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spinazie komen. Voor de verse markt wordt de kist met de laatste laag spinazie
mooi opgemaakt. Daarvoor ligt het zwad van de maaibalk niet mooi genoeg meer.
De proef zou in de 'herfst worden herhaald met de dubbele messervbalk, doch
is niet tot z'n recht gekomen.

drierijige boneplukmachine in ontwikkeling

De firma Ploeger te Oudenbosoh heeft dit jaar voor het eerst met een drierijige
plukmachine van eigen ontwerp gewerkt. Zie afbeelding 19. De pluktrommels
zitten voor aan de machine op een afstand van 80 à 100 cm. De eerste werkgarrg plukt drie rijen, terwijl er tussen twee rijen ongeplukt blijven, die in de volgende werkgang worden meegenomen. De wielen sporen over de geplukte
rijen, zodat de stoppel de insporing vermindert.
Om deze ontwikkeling te begeleiden werden waarnemingen verricht naar capa-

afb. 19. de zelfrijdende, drierijige boneplukmachine aan het werk. (the newestdevelopment for mechanical harvesting of dwarf french beans is a self propelled machine, which has been constructed for picking three rows together).
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citeit en kwaliteit van het werk, in vergelijking met de éénrij'ige plukmachine.
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Hieruit bleek dat een aantal voorzieningen nog gewenst is, namelijk sneller lossen
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van de verzamelbak, beter opvoeren van de bonen en verminderen van het op-
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stropen in een vol gewas. Dit neemt niet weg, dat het resultaat voor een
prototype uitstekend genoemd kan worden. De capaciteit is 3 x zo groot als van
de eenrijige, terwijl de mancapaciteit 6 x zo groot is.

zwaddorsen van erwten

In ons land worden twee typen machines gebruikt. De Brüser, ontwikkeld uit
de Claes combine, en de Amerikaanse I.M.C. als getrokken machine. Ook van
deze nieuwe ontwikkeling werd een aantal analyses gemaakt om basisgegevens
te verzamelen en te kunnen hanteren voor de begeleiding van deze ontwikkeling.
De voordelen ervan betreffen vermindering van de transportkosten. Daartegenover staat waarschijnlijk een iets grotere kwetsbaarheid bij regenval.

asperge-oogsttijdstip
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Asperge oogsten is ook bij de beste werkmethode altijd nog een tijdrovende
bezigheid. De norm van twee stekers per ha is gebaseerd op 4 à 5 uur steken
per dag. De kwaliteit van de asperge neemt op topdagen af, naarmate men later
oogst. Dit kan worden veroorzaakt door het latere tijdstip van oogsten of door
een verschil in groeiduur. Is b.v. de vorige dag weinig geoogst en was men om
9 uur klaar, terwijl op de volgende topdag pas om 13 uur het werk werd beëindigd, dan ikan men om een grotere oppervlakte per man te realiseren de te
oogsten oppervlakte in gelijke delen verdelen en deze altijd op dezelfde tijd
beginnen te oogsten, ongeacht de oogstgrootte. leder stuk krijgt dan ongeveer
een gelijke groeiduur. Op een gemengd bedrijf met eigen arbeidskrachten zou
dit gerealiseerd kunnen worden.
Op de proeftuin te Horst werden asperges op 3 tijdstippen in 2 herhalingen geoogst. De 'begintijdstippen waren 7.00, 13.00 en 17.00 uur. De resultaten staan
in tabel 20 vermeld.
Uit de tabel blijkt, dat het aantal stengels iets afneemt, naarmate later wordt
geoogst. Het verschil is echter niet betrouwbaar. Dit is ook het geval met de
kwaliteitsverschillen. In 1967 was het een gematigd oogstseizoen. D.w.z. veel
hete dagen kwamen niet voor. Om na te gaan of dit van invloed is, werden de
gegevens ook nog gerangschikt naar oogstgrootte. Bij grote oogsten (warme
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Oogsttijdstip
(time of harvesting)

aantal

Kwal. per sort, in % van totaal
(quality per sorting in

% of total yield)

stengels
(number

E

I

III

of spears)

uitsch.

totaal

(refuse)

(total)

7.00 uur (7 a.m.)

1694

75,7

12,5

10,0

1,8

100

13.00 uur (1 p.m.)

1656

77,7

12,9

7,5

1,9

100

17.00 uur (5 p.m.)

1615

73,4

14,3

9,3

3,0

100

tabel 20. opbrengst en kwaliteit van asperge, geoogst op 3 tijdstippen, (yield and
quality of asparagus,harvested on different points of time a day).

dagen) werd de hoeveelheid E kwaliteit inderdaad wat lager, naarmate later was
geoogst. Op koude dagen was het echter precies omgekeerd, zodat de kwaliteitsverliezen op warme dagen vrijwel werden gecompenseerd door een betere
kwaliteit op koude dagen.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat men de oppervlakte per man kan verdubbelen door de te oogsten oppervlakte in 3 delen te verdelen en deze op
hetzelfde tijdstip beginnen te oogsten. Eén man kan dan 1 ha asperge bijhouden.

witlof

Het met behulp van arbeidsnormen doorlichten van de witloftrek begint belangstelling te krijgen. In 1966-en 1967 werd door de heer C. Th. Ursem (Rtc. Hoorn)
op een goed geleid bedrijf in Noord-Holland hiertoe de eerste stap gezet. In
1968 zijn de heren H. F. Roozenboom en S. van de Schaaf (Rtc N. des lands)
hier uitgebreid mee begonnen, terwijl ook de heer G. J. Schmidt (Rtc Utrecht)
dit op een bedrijf verricht.

bedrijfsanalyse

In het verslagjaar zijn de activiteiten van dit onderdeel verder uitgebreid. In
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Noord-Holland werd een intensief bedrijf van 14 ha bereid gevonden aan dit

onderzoek mee te werken, alsmede 2 bedrijven in Noord-Brabant, waarvan de
administratie door de bedrijfseconomische boekhouding van de N.C.B, wordt
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verzorgd. Op deze drie bedrijven is in 1968 de eerste fase ingegaan, namelijk
het registreren van het bedrijfsgebeuren, te weten: arbeidsbesteding, werkmethoden, opbrengsten, prijzen en kosten. Na iedere teelt worden daarnaast de
normen gezet, waardoor een signalerings-mogelijkheid ontstaat over de sterke
en de zwakkere punten van het bedrijf, alsmede een benadering over „het
waarom".
Met het bedrijf in Zeeland hebben we dit jaar de tweede fase doorgemaakt. Op
grond van de confrontatie werden naar verbeteringsmogelijkheden gezocht en
getracht deze te verwezenlijken. Door een belangrijke bedrijfsuitbreiding zijn
er aan het eind van het jaar voorbereidingen getroffen om inzicht in de nieuwe
mogelijkheden te krijgen door middel van een lineaire programmering, uitgevoerd door Ir. D. Meyaard van het LEI. Uitwisseling van informatie betreffende
dit onderwerp vindt plaats met de heer G. J. Schmidt van het Rtc te Utrecht.

ontwikkelingsbedrijven

Met de in 1967 verzamelde basisgegevens van een groot aantal groentegewassen
is een plan gemaakt om de ontwikkeling op gang te brengen. De werkgroep,
ingesteld door de Directeur van de Tuinbouw, heeft het afgelopen jaar een
plan bij het O en S fonds ingediend om te komen tot een paar bedrijven, die
zo modern mogelijk uitgerust, bepaalde teelten uitvoeren volgens een teelttechnisch, bedrijfseconomisch, technisch en organisatorisch optimale wijze. Het doel
van deze bedrijven is:

1. Aan te tonen dat een vollegronds groervtebedrijf een goede rentabiliteit kan
hebben, indien de produktie op een bepaalde wijze plaats vindt.
2. Gegevens te verzamelen over produktie, kwaliteit, arbeidsbehoefte en kosten
van de verschillende gewassen afzonderlijk bij de gemechaniseerde teelt in het
groot.
3. Op praktijkschaal toetsen van nieuwe inzichten op teelttechnisch, technisch
en arbeidstechnisch gebied.
4. Het illustreren van nieuwe begrotingstechnieken voor de opstelling van het
teeltplan.
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Het bestuur van het O en S fonds heeft steun toegezegd voor een dergelijk
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plan, mits aansluiting werd gezocht met bedrijven die reeds in deze richting
werkzaam zijn. De werkgroep onderzoekt nu de mogelijkheden om dit te realiseren, terwijl tevens inzicht wordt verworven met betrekking tot teeltplan, bedrijfsgrootte en arbeidsbezetting, door middel van moderne begrotingstechnieken, uitgevoerd door Ir. D. Meyaard van het LEI.
J. A. Schoneveld
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Het criterium om de gezondheidstoestand van een aspergeveld vast te leggen

IN ASPERGE

(zie jaarverslag 1967, blz. 93 e.v.) voldeed in de praktijk niet. Omdat door san
aantasting van Fusarium oxysporum Schlecht emend. Sn et Hn. f. asparagi.
Cohen et Heald. de diameters van de stengels kleiner worden in het jaar na de
aantasting, terwijl bovendien planten geheel kunnen afsterven, leek het nuttig
deze twee te meten grootheden eveneens in het criterium op te nemen. De nu
verkregen waarde over de gezondheidstoestand (G) is een getal van drie cijfers,
dat groter 'is naarmate een veldi beter is.
In 1967 zijn de G-waarden gemeten van 213 percelen in het oude aspergeteeltcentrum rond Grubbenvorst. In 1968 werden G-waarden bepaald van 177 velden
in de teeltcentra ten zuiden van Roermond. De in deze twee jaren gevonden
G-waarden lopen uiteen van 125-399. Uit de waarnemingen bleek dat op slechte
velden deze waarde kleiner dan 200 was, terwijl de zeer goede velden een
waarde groter dan 300 hadden. Op deze wijze zijn de resultaten gesplitst in drie
groepen, zoals blijkt uit tabel 21. De opgegeven getallen zijn de percentages
van het totaal aantal velden dat in een bepaalde groep valt.
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VOETZIEKTE EN
BODEMMOEHEID

G-waarde (G-value)

Jaar (year)

IN ASPERGE
1967
1968

< 200

200-300

17
27

74
73

> 300
9
0

tabel 21. het percentage aspergevelden, dat tot een bepaalde G-waarde groep hoort,
(the percentageasparagusfields belonging to a certain G-value group).

Van de in 1.967 bemonsterde percelen zijn pH-waarden bepaald van de grondlagen 10-30 cm, 30-50 cm en 50-70 cm. Er werd geen verband gevonden tussen
de pH en de G-waarde. De verdere chemische analyse van grond en gewas
is nog niet zover dat er conclusies kunnen worden getrokken.
De in 1967 verkregen Fusarium oxysporum isolaties zijn onderzocht op hun
parasitaire vermogen. Het bleek dat ook nu ongeveer 35 % van de onderzochte
isolaties parasitair was. Uit de herkomsten van deze isolaties kon worden afgeleid, dat er vrijwel geen parasitaire vormen aanwezig waren op velden met een
G-waarde groter dan 300, terwijl er zeer veel werden gevonden In velden met
een G-waarde lager dan 200. Ook Sn1968 zijn weer Fusarium-soorten geïsoleerd,
van een zestigtal velden, die nader getest zullen worden.
De pottenproef in de kas (zie jaarverslag 1967) leverde als gevolg van een
verkeerde keuze van de voedingsoplossing onvoldoende informaties op. Wel
werd een aanwijzing verkregen dat Ca een rol speelt bij het parasitair optreden
van Fusarium.
Uit de veldwaarnemingen in de praktijk zijn aanwijzingen verkregen, die het
nodigrnnakenom in samenwerking met Drs. L. E. van 't Sant na te gaan of een
aantasting van Ophiomyia simplex (Loew.) Spencer, invloed heeft op het optreden van Fusarium.
Naar het optreden van topverwelking is ook in 1968 onderzoek gedaan. Op de in
jaarverslag 1967 vermelde wijze zijn van dezelfde twee percelen A-waarden bepaald gedurende het groeiseizoen. (A-waarde is het vochtgehalte van de grond,
berekend op stoofdroge grond). Deze A-waarden zijn vermeld in tabel 22. Op de
twee bemonsterde percelen kwam eerst begin september het jonge schot voor,
waarin bij controle op 9 september topverwelking werd aangetroffen. Zoals blijkt
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uit de tabel, liepen in deze periode de A-waarden terug. Zowel in 1967 als in

Die pte van bemonstering in cm. (depth of

sampli ng in cm)

VOETZIEKTE EN
BODEMMOEHEID

Perceel B (field B)

Perceel A (field A)

IN ASPERGE

Datum van de
bemonstering
(date of
sampling)

20-40 40-60 60-80

Temp, in ° C
op 60 cm
diepte
(soil temp,
at a depth
of 60 cm)

3 april

9,65

6,61

5,20

7,5

17 april

10,86

6,07

4.35

9

20-40 40-60 60-80

Temp, in ° C
op 60 cm
diepte
(soil temp,
at a depth
of 60 cm)

10,07

7,64

5,54

8

7,47

6,46

5,02

9

1 mei

8,07

5,60

4,11

11

9,29

7,15

5,31

11

16 mei

9,24

6,27

5,40

11

8,95

6,41

4,74

11

28 mei

7,49

6,85

5,55

14

8,65

5,74

4,95

14

12 juni

9,47

7,07

6,36

14

9,28

5,92

4,63

14

25 juni

11,10

8,52

7,46

15

13,01

7,36

6,89

15

9 juli

10,96

8,84

6,81

17

11,46

8,03

6,65

17

23 juli

10,64

7,03

4,04

16

9,29

6,59

5,47

16

6 aug.

11,34

8,75

6,67

15

12,23

8,72

7,26

15

20 aug.

11,85

9,51

8,17

12,5

12,47

6,69

5,89

12,5

2 sept.

13,99

10,40

9,04

14

15,04

8,48

8,90

14

18 sept.

10,58

7,26

6,06

12

11,30

7,58

8,23

12

tabel 22. verloop van de A-waarden van twee aspergepercelen, A en B, in tijd
en diepte, (succesive figures of the A-value during growing season and in sampling
depth on two asparagus fields, A and B).

1968 kwam topverwelking voor, wanneer gedurende de periode waarin jonge
stengels aanwezig waren de A-waarde (dus het vochtgehalte van de grond)
daalde.
Drs. J. M. M. van Bakel en mej. J. J. A. Kerstens

NEMATOLOGISCH

ONDERZOEK

bestrijding van stengelaaltjes in uien en phlox

STENGELAALTJES IN
GROENTEGEWASSEN

In een reeds in het jaarverslag 1967 (blz. 96-97) uitvoerig beschreven veldproef
in samenwerking met de heren J. L. Koert (SNUiF) en S. J. Hoefman (Rlc Dordreoht), werd de nematicide-werking van Temik-10 G, Terracur P-10 G en Lan-
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STENGELAALTJES IN

nate (DP 1179) onderzocht bij uien en phlox. Behalve de vermenigvuldiging van

GROENTEGEWASSEN

de aaltjes werd bij phlox ook het verband tussen de dichtheden van de aaltjes
vóór het zaaien en de opbrengst van het gewas bepaald. Op de met Temik en
Lannate behandelde phloxveldjes was de zaadopbrengst zelfs bij de hoogste
begindiohtheden onafhankelijk hiervan, terwijl van de onbehandelde phloxveldjes
bij een dichtheid vóór het zaaien van 35 stengelaaltjes per 500 g grond de zaadopbrengst tot 50 % gereduceerd was. Toediening van Terracur P verminderde
de aantasting zodanig, dat bij dichtheden van meer dan 100 aaltjes per 500 g
grond nog 60% van de maximale zaadopbrengst werd verkregen.

bestrijding van stengelaaltjes in uien

In een in het jaarverslag 1967 op blz. 97-98 al beschreven veldproef in de
Wieringermeer, werd de invloed van de manier van toedienen en de dosering van
enige systemische nematiciden op hun werking tegen stengelaaltjes in uien
onderzocht. Behalve het verband tussen de dichtheid van de aaltjes vóór het
zaaien en de opbrengst van het gewas, werd ook de vermenigvuldiging van de
stengelaaltjes bepaald.
Op de niet-behandelde veldjes vermeerderden de aaltjes zich bij een begindichtheid van 200 stengelaaltjes per 500 g grond tot maximaal 2000. Op de met
Terracur P behandelde veldjes was de maximum dichtheid gemiddeld 500 aaltjes; deze werd bereikt bij een dichtheid vóór het zaaien van 350 aaltjes per
500 g grond. Zowel op de met Ambush als op de met Nemafos behandelde
veldjes was het aantal aaltjes afgenomen: bij de drie Ambushdoseringen tot gemiddeld een kwart, de helft en driekwart en bij alle Nemafosbehandelingen tot
gemiddeld de helft van het aantal aaltjes dat vóór het zaaien aanwezig, was.
De reeds beschreven bewaarproef werd voortgezet tot 28 februari 1968. De
totale uitval door stengelaaltjes aantasting was op deze datum bij de hoogste
dosering Ambush 1,3%, bij de middelste 4 , 9 % en bij de laagste 15,4%. Bij de
Nemafosbehandeliiig was de uitval 6,1 %, terwijl in het onbehandelde object
43,7 % van de uien door stengelaaltjes was aangetast.

nawerking van in 1967 toegediende nematiciden

Om na te gaan of de in 1967 op het proefveld in de Wieringermeer (zie jaarverslag 1967, blz. 97-98) toegediende nematiciden nog een (na)werking zouden
hebben op een mogelijke aantasting van een in 1968 geteelde waardplant voor
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stengelaaltjes, werden op een gedeelte van genoemd proefveld wortelen (ras

Flaro) gezaaid. Bij de oogst in november werden per veldje de aantallen ge-

STENGELAALTJES IN

zonde en zieke planten bepaald. Zowel tijdens het groeiseizoen als bij de oogst

GROENTEGEWASSEN

werd geconstateerd, dat de aantasting op de verschillende delen van het proefveld niet gelijk was. Deze verschillen in de mate van aantasting waren niet opgetreden in 1967 en onafhankelijk van de in dat jaar toegediende middelen. Het
percentage planten dat tijdens het gehele groeiseizoen was weggevallen door
stengelaaltjesaantasting, was bij de drie doseringen van Ambush-2 G: 0,5, 1,7 en
8,7 %, bij de drie Nemafosbehandelingen: 8,3, 8,9 en 15,5%, bij Terracur P-10G
1 5 % en op de onbehandelde veldjes 16,4%.
Ambush bleek dus in deze proef bij de bestrijding van stengelaaltjesaantasting
ook in het jaar, volgend op dat van de toediening, nog een vrij behoorlijke
werking te hebben, dit in tegenstelling tot die van Nemafos en Terracur P.

onderzoek nieuwe nematiciden

In een veldproef te Opperdoes werden naast Temik en Lannate vijf nieuwe
verbindingen onderzocht op hun werking tegen aantasting van uien door stengelaaltjes. Toediening van Temik (2-methyl-2-(methylthio)propionaldehyde 0-(methylcarbamoyl)oxime) voorkwam aantasting vrijwel geheel, terwijl enige aantasting gevonden werd na toediening van Lannate (DP 1179) (S-methyl N-(methylcarbamoyl) oxy)thioacetimidate). Bij afwezigheid van stengelaaltjes zouden naar
schatting ongeveer 455 planten per m2 zijn geoogst. Op de onbehandelde veldjes was dit tengevolge van aantasting door stengelaaltjes slechts 192 planten
per m2, waarvan 89 met symptomen van aantasting door dit aaltje.
Op de met Temik - 10G (0,6 g actieve stof per m2) behandelde veldjes werden 445 planten per m2 geoogst, waarvan 0,7 per m2 symptomen van stengelaaltjes hadden. Het middel had dus wegval van planten door kroef vrijwel geheel
voorkomen. Na toediening van Lannate - 5G (0,7 g ac'jieve stof per m2) werden
op de aldus behandelde veldjes 453 planten per m2 geoogst, waarvan 4,1 met
symptomen van aantasting. Op de met 20 g Mocap - 10 G per m2 (2 g 0-ethyl
S,S-dipropyl phosphorodithioate) en met 20 g Nemacur P - 10 G per m2 (2 g
ethyl 4 - (methylthio) -M-tolyl isopropylphosphoramidaat) behandelde veldjes
werden per m2 resp. 415 en 418 planten geoogst, waarvan er resp. 4,1 en 4,8
symptomen van aantasting vertoonden. Toepassing van 42 g Neosar-25 G per m2
(10,5 g 0,0-dïmethyl S-benzeensulfonylfosforodithioaat) gaf eenzelfde resultaat
als op de niet-behandelde veldjes. De middelen werden vlak voor het zaaien
toegediend, met uitzondering van Nemacur P, dat 4 weken na het zaaien van de
ulien werd gegeven.
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De werking van Temik was vergelijkbaar met die van een contactnematicide, dat

GROENTEGEWASSEN

meer dan 99,9 % van de aanwezige aaltjes had gedood, terwijl de werking van
Lannate vergelijkbaar was met die van een contactnematicide, dat meer dan
98,5 % van de aaltjes tiad gedood. Nemacur P tenslotte gaf een resultaat, dat
verkregen zou kunnen worden door een contactnematicide, dat meer dan 92 %
van de aanwezige aaltjes had gedood.
Ir. C. Kaai en C. P. de Moei
onderzoek naar de nawerking van in 1967 toegediende nematiciden

WORTELKNOBBEL-

Op het proefveld te Breezand, waar in 1967 verschillende verbindingen op hun

AALTJES IN

werking tegen het wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla) werden onderzocht,

GROENTEGEWASSEN

werden in 1968 nog eens wortelen gezaaid. Voor de verschillende behandelingen
wordt verwezen naar het jaarverslag 1967, blz. 99-100.
Bij de oogst in begin september werden wederom van elk veldje de aantallen
gezonde en aangetaste planten van één strekkende meter bepaald, terwijl de
opbrengst aan wortelen van de binnenste m2 (van elk veldje) werd gesorteerd,
gewogen en geteld. Voor de resultaten zie tabel 23.
We zien dus dat de goede werking van de beide doseringen van DD in het
eerste jaar, zelfs in versterkte mate ook dit jaar aanwezig was, terwijl de ongunstige invloed van Pempheen ook 'in het tweede jaar was waar te nemen.
tabel 23. effect van enkele middelen tegen wortelknobbelaaltjes in peen. (results
of some nematicides, applied against root knot nematode attack in carrots).
Percentage aangetaste
planten per m 1 (% of
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Percentage veilbare
wortelen 10-25 mm. (%

Behandeling per m 2

attacked plants per

of carrots, fit for sel-

(treatment per m2)

running meter)

ling by auction 10-25 mm)

1968

1967

1968

50 ml DD

0,2

0,0

144

109

25 ml DD

0,6

0,4

134

117

1967

7 g Temik, 10 G

26,3

11,3

105

108

40 g PH 80-17, 10 G

15,9

22,0

96

111

5 g Terracur P, 10 G

78,2

30,7

102

102

1,75 ml Pempheen, 4 3 %

81,2

34,8

87

87

4,4 g PH 80-16, 90 WS

22,6

34,8

107

102

0,75 g DP 1179, 90 W S

58,5

41,0

98

102

Onbehandeld (untreated)

67,5

40,3

100

100

nematicide werking van enige verbindingen tegen het wortelknobbelaaitje

WORTELKNOBBELAALTJES IN

Op een tweede proefveld, eveneens te Breezand, werd in 1968 de nematicide

GROENTEGEWASSEN

werking van vijf verbindingen tegen aantasting van peen door het wortelknobbelaaitje (Meloidogyne hapla) onderzocht. Objecten en resultaten zijn in tabel 24 vermeld. De beide doseringen DD werden 4 weken voor het zaaien toegediend, de
overige middelen vlak voor het zaaien.

Percentage aangetaste

Percentage veilbare

Behandeling per m 2

planten per m l

wortelen, 10-25 mm

(treatment per m2)

(% of attacked plants

(% of carrots, fit for sel-

per running meter)

ling by auction, 10-25 mm)

ml DD

0,3

67

12,5 ml DD

1,8

84

25

6 g Temik, 10 G

4,6

75

42 g Neosar, 25 G

26,8

59

20 g Nemacur P, 10 G

27,5

37

—

—

40,2

100

20 g Mocap, 10 G
Onbehandeld (untreated)

tabel 24. effect van enkele middelen tegen wortelknobbelaaltjes in peen. (results
of some nematicides, applied against root knot nematode attack in carrots).
Evenals in de vorige proef werden bij de oogst in oktober van elk veldje de
aantallen gezonde en aangetaste planten van één strekkende meter bepaald,
terwijl de opbrengst aan wortelen van de binnenste m2 (van elk veldje) werd
gesorteerd, gewogen en geteld, (tabel 24). Het middel Mocap bleek zo fytotoxisch
dat de peen de toediening ervan niet heeft overleefd.
Op de afwijkende resultaten in 1,968 zijn mogelijk de bijzondere weersomstandigheden tijdens de groeiperiode van invloed geweest, waarbij vooral wordt gedacht
aan de overmatige regenval.

Ir. C. Kaai en C. P. de Moei

ENTOMOLOGISCH

ONDERZOEK

Evenals in 1967 omvatte het entomologisch onderzoek *n 1968 het onderzoek
naar de bestrijdingsmogelijkheden van de peenvlieg (Psila rosae F), de koolvlieg
(Chortophila brassicae Bouché) en de bonevlieg (Chortophila cilicrura Rondani).
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De bestrijding van de peenvlieg werd behalve in het gewas peen ook uitgevoerd

PEENVLIEG
(Psila rosae F)

in de gewassen bleekselderij en peterselie, aangezien de beide laatste gewassen
op diverse plaatsen in Nederland eveneens door dit (nsekt worden aangetast.
peenvlieg in peen
Voor de bestrijding van de peenvlieg in peen werden enkele nieuwe insekticiden en nieuwe toepassingsmethoden beproefd. In tabel 25 zijn de resultaten
weergegeven van de proef die op 26 april te Alkmaar werd gezaaid.
% aangetaste penen in maanden
Hoeveelheid actieve stof per

na zaaien (% attacked carrots

(dose active ingred. per

ha

in months after sowing)

100 m rij

kg zaad

(100 m row)

(kg seed)

korte teelt

lange teelt

(short growing

long growing

period)

period)

3,4 maand

6,3 maand

(3,4 month)

(6,3 month)

V slveldsbehandeling (broadcast application)

—
—

—
—

Disulfoton

gran. 5

%

3

kg

Trichloronaat

gran. 7,5 %

5

kg

Dyfonate

gran. 5 %

2

kg

Ethyl bromofos

sp.p. 25 %

6

kg

Diazinon

gran. 5,5 %

5,5 kg
j
—
Rijenbehandeling (row treatment)

Chloorfenvinfos

gran. 10 %

2

kg

8 gr

Diazinon

gran. 5,5 %

2,75 kg

11 gr.

—
—

!

3

26

3

38

—
—
—

8

38

6

40

3

61

—
—

11

56

5

69

Zaadbehandelinç! + nabehandeling (seed dressing + second treatment)
Trichloronaat
Diazinon
Onbehandeld

—

z.p. 20 %
sp.p. 20 %

6

kg

—

—
—
—

20 gr

17

—
—

80

19
82

tabel 25. resultaten van een bestrijdlngsproef tegen de peenvlieg in peen tealkmaar,
(results of a trial for carrot fly control In carrots at alkmaar).

De volveldsbehandelingen werden vlak voor het zaaien uitgevoerd. Bij de rijenbehandeling werd eerst het granulaat in een ca 1 cm diepe zaaivoor gestrooid,
waarna het zaad met de zaaimaohine op ca 2 om diepte in deze behandelde
voor werd gezaaid. De rijenafstand bedroeg 40 cm. Voor de zaadbehandeling
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welke een dag vóór het zaaien werd uitgevoerd, werd 80 ml water per kg zaad

gebruikt, waarmee een goede hechting van het insekttoidepoeder aan het zaad
werd verkregen.

PEENVLIEG
(Psilarosae F.)

Tijdens de bemonsteringen voor de aantastingsbepalingen werden tevens monsters uit ieder veldje genomen, waarin de hoeveelheden residu van de insekticiden op de peen werden bepaald. Deze residubepalingen werden verricht
door de Keuringsdienst van Waren te Alkmaar. Bij het schrijven van dit verslag
waren de residugegevens, evenals bij de volgende proeven, nog niet bekend.
Uit de tabel blijkt, dat voor de korte teelt een goede bestrijding werd verkregen door de volveldebehandeling met disulfoton, trichloronaat en diazinon. Ook
de rijenbehandeling met diazinon, waarbij de helft van de volveldsdosering werd
gebruikt, gaf een goed bestrijdingseffect voor de korte teelt. Voor de lange teelt
bleek dat geen der gebruikte insekticiden in staat was het gewas bij een
éénmalige behandeling, vóór het zaaien toegepast, afdoende te beschermen.

peenvlieg in bleekselderij

Voor de bestrijding van de peenvlieg 'm bleekselderij kwam in aanmerking de
teelt van vroege bleekselderij, omdat alleen bij deze teelt klachten over aantasting door de maden van de peenvlieg waren verkregen. Er vonden twee
proeven plaats, één in Alkmaar en één in Maarsseveen, welke laatste in samenwerking met het Rtc. Utrecht werd uitgevoerd.
Door een te geringe aantasting in de proef te Alkmaar, welke 29 april werd
geplant, kon de werking der gebruikte insekticiden niet worden vastgesteld. Wel
werden monsters uit deze proef onderzocht op eventuele aanwezigheid van residuen van de gebruikte insekticiden. De insekticiden, welke over de perspotplamten vóór het uitplanten werden toegediend, waren diazinon granulaat, chloorfenvinfos granulaat. Dyfonate granulaat en ethyl bromofos spuitpoeder in de
doseringen van respectievelijk 55, 40, 20 en 60 g actieve stof per 100 m2.
Als standaard diende een volveldsbehandeling met diazinon granulaat in de
dosering van 5,5 kg per ha.
In de proef te Maarsseveen werd een volveldsbehandeling vóór het planten
uitgevoerd met trichloronaat granulaat, chloorfenvinfos granulaat, foraat granulaat en diazinon granulaat in doseringen van resp. 6, 6, 3 en 6 kg actieve stof per
ha. De plantdatum was 12 mei. Het beste bestrijdingseffect werd verkregen met
trichloronaat, chloorfenvinfos en foraat; de percentages matig en zwaar aangetaste stronken bedroegen hier respectievelijk 0, 0 en 5 %, terwijl dat voor
het onbehandelde object 69% bedroeg.
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PEENVLIEG

bevond zich ©en hoeveelheid water, waar wekelijks enkele druppels vloeibare

(Pslla rosaeF.)

zeep aan werden toegevoegd om de oppervlaktespanning van het water te verminderen.
De vrouwelijke peenvliegen, welke door de gele kleur werden aangetrokken, kwamen in het water terecht en zakten naar de bodem. Wekelijks werden deze aantallen genoteerd. Op deze wijze konden de vluohten van de peenvlieg worden
vastgesteld. Er waren drie vluchten, waarvan de toppen werden bereikt eind mei,
medio juli en eind augustus- begin september. De peenvliegen waren aanwezig
van begin mei tot begin november. Op 11 oktober werden peenmonsters uit de
beide velden onderzocht op aantasting door de maden van de peenvlieg. De
aantasting 'in het op 2 mei uitgezaaide veld bedroeg gemiddeld 83% en die in
het op 15 juli ingezaaide veld 70 %.
J. Ph.van Driest

KOOLVLIEG

insekticiden- en methodenonderzoek

(Chortophila brassicae
BOUCHÉ)

Evenals in 1967 werden nieuwe insekticiden en nieuwe bestrijdingsmethoden beproefd in de korte en lange koolteelt. Voor de korte koolteelt werd gebruik
gemaakt van bloemkool in de vrijstersteelt, terwijl voor de lange koolteelt rode
bewaarkool diende. De te beproeven insekticiden kwamen uit de groep van organische fosforverbindingen, te weten diazinon en thionazin en uit de groep van
de carbamaten, met name Temik. Als standaard diende chloorfenvinfos, toegediend direot na het planten.
In 1967 werd bij de vrijstersteelt van bloemkool de methode beproefd om perspotplanten vlak vóór het uitplanten met 'het nnsekficide te begieten. De hierbij
gebruikte dosering van 1 g actieve stof per 100 planten bleek echter te gering
om het gewas tot aan de oogst volledig te beschermen tegen de maden van de
koolvlieg. In 1968 werd deze dosering verhoogd en werden in plaats van vloeistof, granulaten gebruikt. Na toediening van de granulaten werden de planten
begoten met water om het op de planten achtergebleven granulaat zoveel mogelijk op de perspotgrond te doen terecht komen. De behandeling en het uitplanten vonden plaats op 11 april. In tabel 26 zijn de resultaten van deze proef
weergegeven.
De aantastingsbepaling bij de oogst werd verricht 2,5 en 2,8 maanden na het
uitplanten. Het beste bestrijdingseffect werd verkregen met chloorfenvinfos, gevolgd door thionazin. Diazinon en Temik werkten slecht. Gezien het hoge percentage uitgevallen planten bij de perspotbehandelingen dient toch de voor-
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keur gegeven te worden aan de behandeling na het uitplanten.

KOOLVLIEG

Percentage

(Chortoohila brassicae

aangetaste
Object
(treatment)

Hoeveelheid actieve

koolstronken

stof per 100 planter,

(percentage

(dose a.i. per

root damage)

100 plants)

M + Z*

Percentage

BOUCHÉ)

uitgevallen planten
(% failed plants)

Totaal
(total)

Granulaat direct na het planten (granule spot treatment)
Chloorfenvinfos

10

g

1

5

Perspotbehande ing met granulaat (pottreatment with gra

9
iules just before

transplanting)
Chloorfenvinfos

5

Thionazin

2,5 g

g

1
9

14
24

18
11

Diazinon

5

g

69

93

16

Temik

5

g

79

93

23

89

98

14

Onbehandeld
(untreated)

* M + Z = matig en zwaar aangetast, (moderately and severely attacked).
tabel 26. resultaten vaneenbestrijdingsproef tegen de koolvlieg in vroege bloemkool,
vrijstersteelt metperspotplanten,(results of a trial for cabbageroot fly control inearly
cauliflower with soil block plants at alkmaar).
Bij de bestrijding van de koolvlieg in de langdurende koolteelt werden in 1967
goede resultaten bereikt door tijdens het planten chloorfenvinfos Sn het plantgat
te spuiten. In 1968 werd deze plantgatbehandel'ing nogmaals uitgevoerd, doch nu
met granulaten. De resultaten van de proef zijn vermeld in tabel 27.
De behandeling en het uitplaoten werden uitgevoerd op 9 mei. De aantastingsbepaling werd verricht 4 maanden na het uitplanten. Uit deze proef blijkt, dat
alleen de behandeling na het planten met chloorfenvinfos granulaat het gewas tot
aan de oogst kan beschermen tegen aantasting door de maden van de koolvl'ieg. Dit object gaf weliswaar een vrij hoog percentage uitgevallen planten, maar
desalniettemin toch de hoogste opbrengst. AMe plantgatbehandelingen met granulaat leverden een slecht bestrijdingseffect op met lagere opbrengsten. Opmerkelijk is, dat het object „onbehandeld", dat zwaar was aangetast, toch een hoge
opbrengst gaf. Dit fis waarschijnlijk het gevolg van goede cultuurmaatregelen,
zoals tijdig beregenen en een goede grondsoort (Höhte zavel). Deze factoren
tezamen stellen de plant in staat om a.h.w. over de aantasting heen te groeien.
Dit verschijnsel werd ook elders reeds opgemerkt.
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Object
(treatment)

Hoeveelheid actieve
stof per 100 planten
(dose a.i. per
100 plants)

Percentage
aangetaste
koolstronken
(percentage
root damage)
M + Z*

Percentage
uitgevallen planten
(% failed plants)

Totaal
(total)

Opbrengst
per object
(yield
per treatment)

granulaat direct na het planten (granule spot treatment)
Chloorfenvinfos

10 g

1

19

I

10

133 kg

plantgatbehandeling met granulaat (plant hole treatment with granules during transplanting)
Chloorfenvinfos
Diazinon
Thionazin
Temik

5 g
5,5g
5 g
5 g

Onbehandeld
(untreated)

61

81

98

100

100

100

100

100

118kg
117kg
105kg
119kg

99

100

131kg

* M + Z = matig en zwaar aangetast, (moderately and severely attacked).
tabel 27. resultaten van een bestrijdingsproef tegen de koolvlieg In rode bewaarkool, (results of a trial for cabbage root fly control in red cabbage for storage
at alkmaar).

machinale toediening van het bestrijdingsmiddel

Dit jaar werd een bescheiden begin gemaakt met het onderzoek naar de mogelijkheid om de koolvKieg te bestrijden door machinale toediening van het middel.
Hiervoor werd gebruik gemaakt van de Accord plantmachine, waarop een vloeistoftank en vloeistofdoseringsapparaat van Accord waren bevestigd. Zie afbeelding 21.
Gebruikt werd1 het insekticide chloorfenvinfos en het gewas bloemkool. Per
plant werd toegevoegd 100 ml vloeistof, bevattende 0,1 g actieve stof. Als vergelijki'rtgso'bjecten waren aanwezig bedden, waarop de koolvMegbestrijdäng met de
hand was uitgevoerd met chloorfenvinfos granulaat en dichlofenthion granulaat,
beide in de dosering van 0,1 g actieve stof per plant en een bed met onbehandelde planten. Het bleek, dat de met het doseringsapparaat behandelde planten
sterk in groei achterbleven. Vermoed wordt dat de vloeistof bier te dicht bij de
wortels is gekomen, waardoor fytotoxische werking van dit insekticide optrad.
100

In verdere proeven zullen enige veranderingen aan het doseringsapparaat

KOOLVLIEG
(Chortophila

brassicae
BOUCHÉ)

afb. 21. vloeistofdoserings-apparaat

- zie pijl - ten behoeve van de

koolvliegbestrij-

ding, gemonteerd op een plantmachine. (root drench apparatus -arrow - for
of the cabbage root fly, mounted at a

control

plantingmachine).

moeten plaats vinden- en zal met verschillende concentraties van de insekticide
vloeistof gewerkt moeten worden. Het voordeel van dit systeem is, dat het
planten en de koolvliegfoestrijding gelijktijdig en accuraat uitgevoerd kunnen
worden.
J. Ph. van Driest

Evenals in 1967 w e r d de bestrijding van de bonevlieg uitgevoerd door het zaad
van stamslabonen met insekticiden te behandelen. Toen w e r d een lijmsuspensie
gebruikt om het insekticide goed aan het zaad te doen hechten. In 1968 bleek,

BONEVLIEG
(Chortophila

cilicrura

RONDANI)

dat ook met water een goede hechting w e r d verkregen. In kasproeven w e r d onderzocht of bij diverse bonerassen ook verschillen in gevoeligheid optraden v o o r
verscheidene insekticiden.
In een veldproef werden enkele insekticiden beproefd op hun werking als bescherming tegen d e maden van de bonevlieg. Als voorvrucht w e r d spinazie geteeld, welk gewas o p 15 mei w e r d geoogst, waarna de stoppels direct werden
ondergefreesd. Het zaad w e r d op 15 mei behandeld en op 20 mei uitgezaaid. De
rijenafstand bedroeg 50 cm en de afstand in de rij 6 cm. 15 en 23 dagen na het
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WITLOFMINEERVLIEG

pomyza-exemplaren van kruiskruid (Senecio vulgaris L.) ook tot de soort N.

(Napomyzacichorii

lateralis F. behoren.

SPENCER)
aantastingssymptomen
Ter aanvulling van hetgeen reeds in 1967 is gevonden bij M. inodora, kan nu
vermeld worden dat larven en pupariën ook in de bloembodem van de echte
kamille (M.chamomilla L.) en van de sohijfkamille (M. discoidea L.) gevonden zijn.
fenologische waarnemingen over Napomyza lateralis
Het üs gebleken dat de verschijningsperioden van N. lateralis bij de genoemde
drie soorten kamille elkaar niet veel ontlopen. De eerste periode strekt zich uit
van ongeveer begin mei tot in juni, dé tweede periode van juni tot Sn augustus
en de derde van eind augustus tot eind september. Ten aanzien van N. carotae
werden voorbereidingen getroffen voor toekomstige fenologische waarnemingen
in 1.969.
parasieten
De Braconide parasieten van N. carotae, afkomstig van peen, heeft Griffiths op
naam gebracht: Chorebus senilis Nixon. Die van N. lateralis, afkomstig van kruiskruid, waren volgens hem: Chorebus parvungulus Thomson en Dacnusa pubescens
Curtis. Bovendien een nog onbekende lohneumonide.
Drs. L. E. van 't Sant en J. G. C. Bethe
ASPERGEVLIEGEN

Over de biologie van de aspergemineervlieg (Ophiomyiasimplex (LOEW) Spencer
(= Melanagromyzasimplex LOEW) hier te lande was niets bekend. Er werd daarom steun gezocht bij enige buitenlandse publikaties. Dit had tot gevolg dat de
waarnemingen een gericht oriënterend karakter verkregen. De aspergemineervlieg komt in de aspergeteeltgebieden van Limburg algemeen voor. Uit aangetast materiaal met de merkwaardig afgeplatte pupariën werden kleine vliegen
van ongeveer 3 mm lengte gekweekt. Deze waren geheel zwart. De vliegen werden met suikerwater ca. 7 dagen in leven gehouden. Zij voedden zioh echter
niet met het aangeboden eiwit, een hydrolysaat van soja, nl. sojapepton, en ook
niet met water.
In Limburg werden de vliegen voor het eerst in actie op een aspergeveld
waargenomen. Enkele vliegen waren in paring in het fijne aspergegroen op ca.
1 meter hoogte. Daarentegen werd de ëiafzetting op de stengel laag bij de
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grond geobserveerd. Later werden in de stengel larven en pupariën gevonden,

vooral in het witte gedeelte dat zich onder de grond bevindt. Per stengel wer-

ASPERGEVLIEGEN

den uiteindelijk 2-10 pupariën geteld. Volgens waarnemingen van de heer Van
Bakel maakt het de indruk, dat Fusarium via de door de mineervlieg aangetaste
plaatsen gemakkelijker in de stengel binnendringt. Verwezen wordt naar het
jaarverslag 1968 blz. 87 onder bodemmoeheid in asperge.
Tevens werd aandacht besteed aan het optreden van Ghortophilavliegen in asperge. Er werd dit jaar echter geen schade waargenomen.
Drs. L. E. van 't Sant en J. G. C. Bethe
In het verslagjaar werden ook aan het optreden van dit Insekt waarnemingen

WOLLIGE

verricht. Er werden echter te weinig positieve gegevens opgedaan om verant-

SLAWORTELLUIS
(Pemphigus bursarium L.}

woorde resultaten te publiceren. In 1969 worden deze waarnemingen voortgezet.
Drs. L. E. van 't Sant en J. G. C. Bethe

MALACOLOGISCH

ONDERZOEK

Voor de bestrijding van de grauwe en zwarte veldslak werden dit jaar bij
spruit'kool twee veldproeven uitgevoerd in samenwerking met de Rtc's te Naald-

GRAUWE VELDSLAK
(Derocerasreticulatum

wijk en Barendrecht. De proeven hadden plaats in 's-Gravenzande en Klaaswaal.

MÜLLER)

Het nieuwe middel metmercapturon werd getoetst in vergelijking met het standaardimolluscicide metaldehyde. Te 's-Gravenzande werden op 1 oktober en 12
november uit ieder veldje 50 spruiten onderzocht op aantasting. Op 31 oktober

EN ZWARTE VELDSLAK
(Arion circumscriptus
JOHNSTON)

werd direct na de derde en tevens laatste behandeling in ieder veldje gedurende
2 minuten het aantal grauwe en zwarte veldslakken geteld. Een week later werd
op dezelfde manier een telling verricht, waarbij tevens per slakkensoort de dode
en half-dode slakken werden geteld.
De percentages aangetaste spruiten lagen in alle objecten hoog; op 1 oktober
varieerden deze van 43 tot 6 2 % en op 12 november van 83 tot 9 5 % . Gemiddeld kwam het laagste percentage voor in het object waarbij metmercapturon
korrels in een dosering van 3 kg per ha volvelds waren uitgestrooid. Uit de
tellingen bleek, dat de zwarte veldslak het gevoeligst was voor de molluscioiden
en dat de metmercapturonkorrels als voJveldsbehandeling een hoger percentage
dode en half dode slakken te zien gaven dan het metaldehyde. Vastgesteld is, dat
in volgende proeven grote aandaoht besteed moet worden aan de tijdstippen van
het verschijnen der slakken, het uitvoeren van de behandeling, het tellen der
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GRAUWE VELDSLAK
(Deroceras reticulatum

slakken en het bepalen van de schade. Voor de praktijk zal het bestrijdingstijdstip van overwegend belang zijn.

MÜLLER)

In de proef te Klaaswaal kwam geen aantasting voor. Op 5 november werd de

EN ZWARTE VELDSLAK

proef verplaatst naar een rand van het sprtfitkoolveld, grenzend aan een sloot.

(Arioncircumscriptus

In dit deel van het veld kwam de grauwe veldslak wel voor. Nadere gegevens

JOHNSTON)

over deze proef werden nog niet verkregen.
In een laboratoriumproef werd de werking van metaldehyde korrels vergeleken
met die van metmercapturonkorrels op vochtig filtreerpapier in Petrischalen bij
een temperatuur van ca. 20° C. De grauwe veldslak diende als proefdier. De
metaldehydekorrels bleken geen lokwerking te hebben, maar eerder een min of
meer afwerende werking. Van de metmercapturonkorrels werd wel gegeten. Desondanks werden in de schalen met de metaldehydekorrels de slakken sneller en
beter gedood dan in die met de metmercapturonkorrels. Vermoed wordt, dat
metaldehyde uit de korrels in het vochtige filtreerpapier was getrokken, waardoor de slakken er toch mee in aanraking kwamen en zodoende gedood werden.
Voor de massakweek van slakken in de open lucht werden dit jaar goede ervaringen opgedaan door gebruik te maken van omheiningen van plastic horregaas. De slakken bleven ook tijdens regenbuien binnen de omheining, welke
90 om boven de grond uitstak. Naar aanleiding hiervan werd een oppervlak van
ca. 30 m2, waarop witte en rode klaver groeide, omheind met plastic horregaas,
dat zich ca. 1 m boven en ca. 20 cm in de grond bevond. In deze kweekruimte
werd een groot aantal slakken gebracht, vnl. de grauwe veldslak. De proefdieren
voor de komende proeven zullen uit deze buitenkweek gehaald worden.
In september werd gestart met een landelijke enquête omtrent het voorkomen
van schadelijke slakken in Nederland. Hiertoe werden in te vullen gegevensstaten verzonden naar alle Rijkstuinbouwconsulenten. De bedoeling is, dat maandelijks deze staten ingevuld door de Rtc's naar het Proefstation worden verstuurd, waarna de medewerkers weer nieuwe staten toegezonden krijgen. Tot nu
toe werden gegevens verkregen over slakkenschade in de maand oktober in het
gebied gelegen tussen Roermond en Eindhoven en in de oostelijke helft van
Gelderland. In veel gevallen bleek de infectiehaard een slootkant te zijn.
Buiten deze enquête om werden gegevens verkregen omtrent het voorkomen van
de grauwe veldslak in Oostelijk Flevoland, waar deze weekdieren schade aanrichten in wintergraan. Verder werd begin mei veel slakkenschade gemeld uit
Warmenhuizen (N.H.)
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J. Ph.van Driest

chemische
onkruidbestrijding

Het jaar 1968 heeft in doorsnede voldoende neerslag gegeven om een goede
werking van de bodemherbiciden te verzekeren. Alleen de maand april 'is zeer
droog geweest. Veel mieuwe middelen waren er in 1968 niet in onderzoek. Als
het „schiftimgsonderzoek" buiten besohouwing wordt gelaten, waren de volgende
nog riiet toegelaten herbiciden i<nde proeven opgenomen.
9irmate (andijvie, sla en augurk)
Lasso en 2901 H (koolsoorten)
Betanal (kroot en spinazie)
Maloran (alle umbelliferen)
C 7019 (sJuitkool en boerenkool)
Herban, Asulam, Roneet en Ganon (spinazie)
Patoran (stamslaboon en tuinboon)
Het middel U 14611 werd bij een viertal gewassen beproefd, doch is inmiddels
door de fabrikant ingetrokken en blijft derhalve buiten beschouwing.
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ANDIJVIE

Als voortzetting van de proef van 1967 werd weer een proef opgezet met perspotplanten en losse planten, met machinaal en handplanten en met nul- en driemaal schoffelen. De in deze proef opgenomen herbiciden waren chloorprofam
(ohloor-IPC) en Sirmate.
Op de niet geschoffelde velden werd de beste onkruidbestrijding verkregen bij
Sirmate (12 I per ha). De verschillen met de andere middelen waren slechts
gering. De invloed van de middelen op de groei en de opbrengst van het gewas
was evenwel groot. Tabel 29 geeft een beeld van de resultaten van deze proef.

ChloorPlant-

Sirmate

profam

Plant-

Onbehandeld
(untreated)

materiaal

methode

•Schoffelen

relat.

relat.

relai.

(trans-

(method of

(hoeing)

opbrengst

opbrengst

opbrengst

plants)

transplanting)

(yield

(yield

(yield

relative)

relative)

relative)

perspot

machine

0x

98

120

100

planten

,,

3x

103

115

100

hand

0x

106

120

100

3x

100

119

100

machine

0x

105

109

100

„

3x

109

114

100

hand

0x

79

96

100

-

3x

119

132

100

(soil
blocks)
losse
planten
(bare
rooted)

••

tabel 29.invloeden van plantmateriaal, plantmethode,schoffelen en herbiciden op de
opbrengst van andijvie, (influences of transplants, method of transplanting, hoeing
and herbicides on the yield of endive).

Naast de beste onkruidbestrijding heeft Sirmate ook verreweg de beste oogstresultaten te zien gegeven, ongeacht de andere objecten.
De losse planten zijn in gemiddeld kropgewicht ver achtergebleven bij de perspotplanten. Het verschil was het minst groot bij Sirmate. Machinaal uitgezette
perspotplanten bleken weinig dankbaar voor schoffelen. Bij handgeplante was het
verschil tussen wel en niet schoffelen niet systematisch aanwezig.
Met de hand geplante losse planten reageerden in samenwerking met de twee
herbiciden gunstig op schoffelen, maar merkwaardigerwijze waren de onbehandelde niet geschoffelde losse planten zwaarder dan de wel geschoffelde. On108

kruidconourrentie schijnt weinig te betekenen voor andijvie.

Op de proeftuinen te Alkmaar en Sloten werden proeven aangelegd met Ram-

AUGURK

rod en Sirmate, beide toegepast vóór het uitplanten van de augurken. De proef
te Alkmaar gaf dermate zware gewasbeschadiging te zien en ook een zo geringe
onkruidbestrijdling, dat moest worden besloten de proef op te ruimen.
Te Sloten (veengrond), waar grotere planten in plastic korfjes werden uitgeplant, heeft het gewas geen enkele reactie getoond op de beide herbiciden.
OpbrengstbepaNngen hebben uitgewezen dat er geen verschillen waren in totale
opbrengst en ook niet in vroegheid tussen de beide herbiciden en de controle.
In 1969 zal worden nagegaan of hier inderdaad het plantmateriaal (stadium) bepalend is voor de gevoeligheid voor herbiciden.

Een proef met zes knolselderijrassen te Alkmaar heeft geen enkel houvast op-

KNOLSELDERIJ

geleverd ten aanzien van eventuele verschillen in gevoeligheid voor deherbiciden:
linuron, chloorbromuron, propazin en Campagard tussen de rassen onderling.
Wel is in deze proef duidelijk naar voren gekomen, dat chloorbromuron (Maloran) effectiever is tegen grassen dan linuron en ook tegen sommige breedbiadige onkruiden als kruiskruid. Wanneer bij kruiskruid een bloemknopaanleg
aanwezig is, wordt het door linuron niet meer gedood. Maloran heeft onder deze
omstandigheden een duidelijk beter effect.

Bij alle koolsoorten is een zaaioedproef genomen met Ramrod en Lasso. De

KOOLSOORTEN

omstandigheden waren voor beide middelen gunstig, de grond was namelijk mooi
vochtig. Dientengevolge toonden ze een goed bestrijdingseffect en een goede selectiviteit. Soms was Lasso iets beter, dan weer Ramrod, maar steeds was het
totale gewicht aan planten bij de behandelde velden aanzienlijk beter dan bij
het onbehandelde object. Onkruidconcurrentie blijkt funest te zijn voor jonge
koolplanten.
Ook tweemalige behandelingen vóór en na de opkomst werden goed verdragen
en resulteerden in oogstgewichten die weinig of niets onderdeden voor de eenmalige toepassingen vóór de opkomst.
Op produktjievelden van diverse koolsoorten is eveneene gewerkt met Ramrod
en Lasso, maar daarnaast ook met desmetryn (Semeron) en C 7019. Bij twee laat
aangelegde proeven is ook nog gespoten met 2901 H, een middel dat chemische
verwantschap vertoont met Ramrod en Lasso. De grond was bij alle proeven
mooi vochtig toen kort na het planten gespoten werd met de middelen Ramrod,
Lasso en 2901 H. Daardoor gaven alle drie een uitstekende onkruidbestrijding.
C 7019 en Semeron werden in alle proeven (behalve bij bloemkool) toegepast
na de opkomst van de onkruiden. Beide hebben een goede oontactwerking en
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daardoor waren ze in staat het aanwezige onkruid op te ruimen, uitgezonderd
de grassen.
De selectiviteit van Ramrod en Lasso blijkt iets beter te zijn dan die van 2901 H,
althans bij de voor dit middel geadviseerde dosering. Gezien echter de volmaakte
onkruidbestrijding bij 8 I per ha van dit middel, rijst de vraag of hier verlaging van
de dosering niet gewenst zou zijn. C 7019 en Semeron verschillen in werking
en in selectiviteit niet merkbaar.

KOOLRAAP

Een proef met koolraap omvatte de middelen Ramrod, Lasso, C 7019 en Semeron. Spoedig na het uitvoeren van de behandelingen met beide laatstgenoemde
middelen begon het gewas schade te vertonen, o.a. geelkleuring van de bladeren
en groeiremming. Later zijn deze verschijnselen verdwenen, maar de opbrengstbepalingen toonden duidelijk, dat het gewas zwaar had geleden van de triazinen
C 7019 en Semeron. Opbrengstverminderingen van 35 en 4 0 % bewezen overduidelijk, dat de koolraap deze twee middelen niet verdraagt.
Lasso en Ramrod verschilden hier ook sterk in opbrengst, in het voordeel van
Lasso (relatieve opbrengst bij Ramrod 73 en bij Lasso 92).

KROOT

In vroege en late teelt van kroten is gespoten met Pyramin, broompyrazon,
Ganon en IPC; wel- en niet gevolgd door behandelingen met Betanal na de
opkomst van 'het gewas. Ook werden één- en tweemalige behandelingen met
Betanal uitgevoerd, niet voorafgegaan door behandelingen met bodemherbioiden
tussen zaai en opkomst. Deze Betanaltoepassingen hadden plaats in verschillende
stadia van het gewas, vanaf het kiemplantstadium tot het vierde-bladstadium.
Door de gunstige weersomstandigheden hebben pyrazon en broompyrazon uitstekend gewerkt. Nabehandeling met Betanal zou dus hier niet nodig geweest
zijn, althans niet ten aanzien van de onkruiden. Toch zijn bespuitiingen met Betanal uitgevoerd na pyrazon en broompyrazon. Het gewas heeft deze extra behandelingen uitstekend verdragen.
Waar alleen met Betanal werd gespoten, is het onkruidbestrijdingseffect goed
tot zijn recht gekomen. Waar vroeg werd gespoten trad hergroei van onkruiden
op, waar laat werd gespoten was het effect meestal teleurstellend omdat de
onkruiden dan te groot waren. In geen enkel stadium is schade aan het gewas
waargenomen. De conclusie luidt dus: Betanal moet worden toegepast op jonge
onkruiden, ongeacht het stadium waarin de kroten verkeren. Een bespuiting vóór
de opkomst met een geëigend krotenmiddel is onmisbaar.
Wanneer Betanal dus in de nabije toekomst voor kroten wordt toegelaten, dan
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zal men het moeten zien als een middel om achter de hand te hebben als

pyrazon (Pyramin) faalt. Na de behandeling met Betanal over het gewas mag

KROOT

men meestal rekenen op uitgestelde werking van pyrazon.

Evenals in 1967 is gebleken, dat behandeling met linuron en chloorbromuron
over de stoppel direct na de eerste en/of tweede oogst door deze gewassen

PETERSELIE EN
SELDERIJ

goed wordt verdragen, mits niet te diep wordt gemaaid. Bij machinaal maaien
kan de maaibalk op een bepaalde hoogte worden ingesteld. Maaien met de zeis
heeft het nadeel dat de linkerhelft van de slag aanzienlijk lager maait dan de
rechterhelft. Dit kan mechanische en na de bespuiting ook chemische beschadiging van het groeipunt tot gevolg hebben, met alle nadelen van dien.

Het onderzoek naar rasversöhillen in gevoeligheid voor Ivorin en de ureum-

SLABOON

derivaten monolinuron, metobromuron, linuron en chloorbromuron is in 1968
intensief voortgezet op ihet veld, in de kas en in het laboratorium (zie afbeelding 22).
Enorme verschillen in tolerantie werden wederom geconstateerd. De resultaten
van veld-, kas- en laboratoriumonderzoek komen in de meeste gevallen' sterk
overeen. Het hele Nederlandse rassensortiment wordt thans getest. De eindre-

afb. 22. instrumentarium voor onderzoek naar verschillen in gevoeligheid voor herbiciden tussen slabonerassen in watercultures, (laboratory equipments for testing
varieties of Phaseolus vulgaris on differences in susceptibility for herbicides).
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sultaten van dit onderzoek zullen eind 1969 in de vorm van een uitvoerige mededeling worden gepubliceerd.

SLA

Proeven met mitgeplante sla te Alkmaar en Sloten wezen uit dat Sirmate selectiever is dan het toegelaten chloorprofam, terwijl dit middel in onkruidbestrijdend
effect voor chloorprofam niet onderdoet. Ook het niet toegelaten middel chloorbufam gaf een goede selectiviteit te zien, naast een redelijk goede bestrijding.
Een zaaislaproef te Sloten met twee doseringen chloorprofam en eveneens twee
doseringen chloorbufam gaf geen enkele aanwijzing over verschillen, noch tussen
de middelen, noch tussen de doseringen.

SPINAZIE

Sinds 1965 is bij dit gewas veel onderzoek verricht met het middel propachloor
(Ramrod). Het wonderlijke verschijnsel deed zich hier voor dat de resultaten
steeds goed tot zeer goed waren op humeuze gronden (Alkmaar en Sloten),
maar ook op duinzandgrond (Heemskerk), terwijl op humusarme klei en zavel
zware uitdunning en groeiremming werden geconstateerd. Ramrod zal derhalve
geen toelating voor spinazie krijgen.
afb. 23. onkruidbestrijdingsproef bij spinazie op veengrond, voor: onbehandeld,
achter: bespoten met 8 kg ramrod per ha. (weed control trial on spinach in peat
soil, bottom: untreated, top: treated with 8 lbs ramrod per acre).
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Als alternatieven zijn thans in onderzoek Ganon, reeds toegelaten voor voeder-

SPINAZIE

en suikerbieten en Herban. Het laat ziöh aanzien dat deze beide middelen een
goede selctiviteit voor spinazie paren aan een voldoende onkruidbestrijding. In
1969 zullen deze middelen nader worden beproefd, waarbij speciale aandacht
zal worden gewijd aan de persistentie of werkingsduur van deze stoffen.
Een volkomen nieuw middel Roneet heeft dermate teleurstellend gewerkt, dat
van verdere beproeving wordt afgezien.
Onderzoek naar verschillen in gevoeligheid voor herbiciden tussen de rassen
van dit gewas heeft geen enkel aanknopingspunt opgeleverd.
Beproeving van fenmedifam (Betanal) na de opkomst van spinazie heeft in de
meeste gevallen rigoureuze beschadiging van het gewas opgeleverd. De schade
werd duidelijk geringer, naarmate de toepassing in een later stadium plaats
vond. Betanal zal echter nooit een spinaziemiddel -worden, daar de kans op
residu op en in het gewas bij late toepassing op dit kort groeiende gewas wel
buitengewoon groot is.
Lenacil (Venzar) heeft herhaaldelijk bewezen volkomen veilig te zijn voor spinazie en onder gunstige omstandigheden een complete onkruidbestrijding te
kunnen bewerkstelligen. Door zijn enorme persistentie is het echter absoluut onbruikbaar voor voorjaars- en zomerspinazie, waar nog een gewas op moet volgen in hetzelfde seizoen. Voor herfst- en winterspinazie zou het goed bruikbaar kunnen zijn, als residu's in grond en gewas niet van dien aard zijn dat ook
voor deze teelten afwijzend omtrent lenacil zal moeten worden beschikt.

Middelenproeven bij tuinbonen te Alkmaar en Haarlemmermeer leerden, dat dit

TUIN'BOON

gewas behalve voor de toegelaten middelen linuron en chloroxuron (Tenoran)
ook zeer tolerant is voor monolinuron, Ivorin, metobromuron en chloorbromuron.
Opvallend was de uitmuntende grassenbestrijding bij metobromuron, welk middel
bovendien verreweg de 'beste bestrijding ook van andere onkruiden te zien gaf.
Chloorbromuron (Maloran), dat elders in andere proeven steeds uitmuntte door
zijn grassend'oding, heeft hier juist ten aanzien van dit onkruid volkomen gefaald. De hoogste opbrengst bij de proef te Alkmaar werd bereikt met Ivosit
na de opkomst. Ditzelfde object gaf evenwel tevens de slechtste onkruidbestrijding te zien. Het heeft nl. geen nawerking en de onkruiden zijn voor dit
contactmiddel gauw te groot.
UMBELLIFEREN
Met de weinig bekende umoelliferen dille, kervel en pastinaak werd een proef
genomen te Alkmaar, waarbij linuron en chloorbromuron werden toegepast uit-
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UMBELLIFEREN

sluitend vóór, uitsluitend na en ook gedeeltelijk vóór en gedeeltelijk na de opkomst van deze gewassen.
Dille werd door alle behandelingen voor honderd procent gedood.. Bij kervel
moet wel de voorkeur worden gegeven aan behandeling vóór de opkomst. Waar
na de opkomst werd gespoten, lag de opbrengst wel 20 % onder die van de
behandelingen vóór de opkomst.
Pastinaak verdraagt beide herbiciden zowel vóór als na opkomst. In deze proef
bleek weer •duidelijk de superioriteit van chloorbromuron in de bestrijding van
grassen boven linuron.

WORTEL

Zowel te Alkmaar als te Breda, Ens en Hoorn voldeed chloorbromuron uitstekend. Te Ens en te Hoorn viel vooral het verschil met linuron op, waar het de
bestrijding van kruiskruid betreft via contactwerking. Te Breda werd duidelijk
de voorkeur voor behandeling na de opkomst uitgesproken.

J. G. Verlaat en J. Scheeringa
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literatuur
en publikaties

Het betrekken van de barak had prettige consequenties voor documentatie en

DOCUMENTATIE EN

bibliotheek. Voor de documentatie kwam naast de bibliotheek een kamer vrij,

ATTENDERING

terwijl door het beschikbaar komen van een ruime vergaderzaal in de barak,
vergaderingen Sn de bibliotheek tot het verleden behoren.
Evenals in voorgaande jaren bestonden de werkzaamheden hoofdzakelijk uit
documentatie, attendering, het geven van inlichtingen, het uitlenen van publ'ikaties en het aanvragen en verwerken van literatuur die bij andere bibliotheken
werd geleend. Enkele cijfers: 2480 gedocumenteerde titels (1967: 2090), 2980
attenderingen (1967: 2530), 40 attenderingsbulletins (1967: 44), 180 van andere
bibliotheken geleende publikaties. In dit verslagjaar werden het foto- en diaarchief bij de afdeling Documentatie ondergebracht. Dank zij tijdelijke hulp
konden ongeveer 5000 foto's en evenveel dia's met de reeds voor de literatuurdocumentatie gebruikte U.D.C.-codering, naar gewas en onderwerp toegankelijk
worden gemaakt.
Ten behoeve van het tijdschrift „Landbouwdocumentatie" werden door medewerkers van het PGV 50 artikelen tot referaten verwerkt.
C. P. Pronk
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PUBLIKATIES

Door medewerkers van het PGV worden regelmatig Mededelingen en Rapporten

VAN HET

samengesteld. Een aantal hiervan is inmiddels uitverkocht. Onderstaand volgt

PROEFSTATION

een overzicht van de publikaties die nog verkrijgbaar zijn. Ze worden franco
toegezonden na overmaking van het vermelde bedrag op postrekening 619524
van het Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond te Alkmaar onder
vermelding van hetgeen wordt verlangd. Begunstigers ontvangen alle publikaties
gratis.

mededelingen en overdrukken

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

1962

15. JONGE POERINK, H.: Rand in witte kool - f 2,25

1961

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

1963

27. VAN KAMPEN, J. en anderen: 10 jaar PGV - f 2 —

1963

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 - ƒ 3,50

1965

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

- ƒ 3,50

1965

34. BUISHAND, Tj.: Vroege andijvie in de vollegrond - f 3,—

1966

36. BETZEMA, J. en SNOEK, N. J.: Onderzoek bij de teelt van vroege
bloemkool - f 3,—

1966

37. SCHONEVELD, J.A.: Arbeidsstudie bij dé oogst van asperge - f 4,— 1967
38. BETZEMA, J. en SNOEK N. J.: Rond de teelt van herfstprei - f 3,25 1967
39. FRANKEN, A. A.: Mogelijkheden voor het vervroegen van asperges
(overdr.) - ƒ 1 . —
40. FRANKEN, A. A.: De teelt van asperges - f 4,—
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41. VAN BAKEL, J. M. M.: Vallers en kanker in bewaarkool - f 2,50

1967
1968
1968

PUBLIKATIES

42. KAAI, C , KOERT, J. L. en HOEFMAN, S. J.: Bestrijding van stengel-

VAN HET

aaltjes in ufien en phlox met 0,0-diethyl 0-2 pyrazinylfosforothioaat
en 0,0-diethyl -0-(2,4-diohloorfenyl) fosforothioaat (overdruk) - ƒ 1 , —

1968

PROEFSTATION

43. KAAI, C : Control of stem nematode attack an onions with 0,0-diethyl
0-2 pyrazinylphosphorothioate („Zinophos") and 0-phenyl N,N' dimethylphosphorodiamide („Nell'i'te") (overdruk) - ƒ 1,—

1968

44. FRANKEN, A. A. en BACKUS, C. T. G.: Onderzoek naar de mogelijkheid van de teelt van groene asperge în Nederland - ƒ 2,50

1968

45. VERLAAT, J. G.: Hulpmiddelen en technieken voor het onderzoek in
kas en laboratorium ten behoeve van onkruidbestrijdingsonderzoek in
de groenteteelt - ƒ 2,75

1968

46. VERLAAT, J. G.: Algemene problematiek van de chemische onkruidbestrijding in de vollegronds groenteteelt (overdruk) - ƒ 1 , —

1968

rapporten

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

1964

15. BUISHAND, Tj., DE KRAKER, J. en BREEBAART, mej. G.: Teelt- en
rassenonderzoek 1964 bij tuinbonen - ƒ 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
18. DE KRAKER, J. en BUISHAND, Tj.: Teelt- en rassenonderzoek bij
tuinbonen in 1965 - ƒ 1,50

1966

19. VERLAAT, J. G.: Ervaringen bij het onkruidbestrijdingsonderzoek in
de vollegronds groenteteelt in 1965 - ƒ 4,—

1966

20. BUISHAND, Tj., DE KRAKER, J. en COMMANDEUR, J. C : Gebruikswaardeonderzoek van spinazierassen in 1965 - ƒ 1,50

1966

21. SCHONEVELD, J. A.: Arbeidskundig onderzoek bij het centraal sorteren van asperge - f 1,75

1966

22. BUISHAND, Tj.: Teelt- en rassenonderzoek bij suikermais in 1964
en 1965 - ƒ 1,75

1966
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24. SCHONEVELD, J. A. en URSEM, C. TH.: Arbeidskundig onderzoek bij
het oogsten en transporteren van sluitkool - f 2,50

1966

PROEFSTATION
25. SCHONEVELD, J. A.: Onderzoek naar de werkmethoden bij witloftrek - f 3,50

1966

26. WIEBOSCH, W. A.: Aspecten van het gebruik van omhuld zaaizaad,
zogenaamd pïllenzaad - ƒ 1 , —

1966

27. SCHONEVELD, J. A.: Kwaliteit en arbeidsproduktiviteit bij machinaal
sorteren van asperge met de „Sortair" - f 1,50

1967

28. VERLAAT, J. G.: Ervaringen met chemische onkruidbestrijding in de
vollegronds groenteteelt in 1966 - f 4,—
29. VLUG, J.: Teelt- en rassenonderzoek bij sla in 1966 - f 2,—

1967
1967

30. KOOMEN, J. P. en VLUG, J.: Bodembedekking met plasticfolie bij
augurken - f 1,75

1968

31. VERLAAT, J. G. en SCHEERINGA, J.: Ervaringen bij het onkruidbestrijdingsooderzoek in de vollegronds groenteteelt in 1967 - f 4,—

1968

32. VAN KAMPEN, J.: Verkenning van de groenteteelt in de Verenigde
Staten van Noord-Amerika - f 2,50

1968

Alle prijzen excl. 4 % B.T.W.

jaarverslagen

Vanaf 1954 is jaarlijks een jaarverslag verschenen, die van de laatste jaren
zijn nog verkrijgbaar à f 5,— per stuk (excl. 4 % BTW).

vakbladen en tijdschriften

Met publikaties in boekvorm wordt slechts een beperkt aantal geïnteresseerden
bereükt, vooral wanneer het gaat om directe gegevens voor de praktijk. Daarom
zijn van medewerkers van het PGV weer diverse artikelen in vakbladen opge118

nomen. Verder zijn bijdragen verschenen in de Mededelingen van de Directie

Tuinbouw. Totaal zijn aldus In het verslagjaar bijna 60 artikelen geplaatst.
In het kader van de Commissie voor de samenstelling van de rassenlijst voor
groentegewassen is het PGV met het gebruikswaarde-onderzoek van de groente-

PUBLIKATIES
VAN HET
PROEFSTATION

teelt in de vollegrond belast. Hierdoor is het PGV mede verantwoordelijk voor
het verschaffen van gefundeerde gegevens voor de rassenlijst en nauw betrokken bij de samenstelling ervan.
In 1968 is de vierde jaargang van de Conservenkoerier begonnen. In dit maandelijks verschijnende blad worden onderzoekresultaten, teeltaanwijzingen en
actualiteiten opgenomen ten behoeve van groenteteelt voor de conservenindustrie. Gezien de reacties van de lezers voorziet dit blad in een behoefte,
reden waarom met ingang van de vierde jaargang de verspreiding werd uitgebreid. Behalve aan verwerkende industrie, zaadhandel en landbouwvoorlichtingsdiensten wordt het nu ook rechtstreeks aan de rijkstuinbouwconsulentschappen
toegezonden. De samenstelling en de redactie van de Conservenkoerier geschiedt nu door het Consulentschap in Algemene Dienst voor de vollegronds
groenteteelt (zie onder: Contactdagen en voorlichting).
J. P. Koomen
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