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VOORWOORD
Het is verheugend dat het reeds thans mogelijk is een eerste jaarverslag uit te brenr
gen over het Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond. Het is een bewijs
van de grote activiteit van het bestuur en de directeur met zijn medewerkers, welke
activiteit zich trouwens ook in andere opzichten duidelijk heeft geuit. Niet ten onrechte is hierop tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van de eerste-steenlegging van het
nieuwe laboratorium door verschillende sprekers gewezen.
De betekenis van de vollegrondsgroenteteelt ir. Nederland en de vele problemen, die bij
de produktie rijzen, rechtvaardigen ten volle dat voor deze tak van tuinbouw een eigen
landelijk proefstation werd opgericht.
Het was immers zo dat in de na-oorlogse jaren voor de andere takken van tuinbouw
reeds proefstations tot stand waren gekomen. Vaak wordt gezegd dat Wageningen het
centrum is van de landbouwwetenschap in Nederland. Dit is zeker niet ten onrechte.
Vele instituten op het gebied van de land- en tuinbouw zijn de laatste 20 jaren daar
tot stand gekomen naast alle laboratoria en afdelingen van de Landbouwhogeschool,
die reeds vroeger aan Wageningen het karakter van wetenschappelijk landbouwcentrum
gaven. Toch bleek ondanks de groei van deze Wageningse instituten steeds meer de
behoefte om ook in de belangrijke centra van de tuinbouwcultures op deze zeer gespecialiseerde takken van tuinbouw gerichte onderzoekinstellingen in het leven te roepen.
De tuinbouw is er immers door gekenmerkt dat dank zij zeer bepaalde gunstige omstandigheden van klimaat en bodem, zich sterk geconcentreerde en hoog gespecialiseerde bedrijven hebben ontwikkeld. Deze speciale omstandigheden van klimaat,
bodem en bedrijfstype brengen hun eigen problemen met zich, die zeer moeilijk op
grote afstand daarvan te Wageningen kunnen worden bestudeerd. Bovendien zijn er
verscheidene problemen, die slechts tot oplossing kunnen worden gebracht wanneer
de onderzoeker zeer nauw meeleeft met en op de hoogte is van het geheel van de
teeltmaatregelen in de bedrijven.
Dit heeft geleid tot de huidige organisatie van het tuinbouwkundig onderzoek, die
wordt gekenmerkt door 1° te Wageningen gevestigde instituten. Deze houden zich
bezig met de bestudering van een bepaald vak van wetenschap, bv. de plantenziektenkunde, de veredeling, enz. — ze werken in principe voor alle takken van tuinbouw —
2° in de belangrijke teeltcentra gevestigde proefstations, die de problemen van een
bepaalde tak van tuinbouw bestuderen en daarbij gebruik maken van alle wetenschappelijke vakken, die kunnen bijdragen tot de oplossing ervan, 3° de proeftuinen
in de overige teeltcentra, waar met meer bescheiden hulpmiddelen wordt getracht de
verkregen kennis toe te passen voor de omstandigheden van de streek, waarvoor deze
proeftuin werkt.
Uitgaande van het hierboven uiteengezette principe werden in de achterliggende jaren
enkele malen besprekingen gevoerd met de heren rijkstuinbouwconsulenten in Noordholland, dr. Rietsema en ir. van der Helm. Het doel van deze besprekingen was de
mogelijkheden na te gaan in Noordholland te komen tot de ontwikkeling van een
landelijk proefstation voor de vollegrondsgroenteteelt, hetwelk immers het best op
zijn plaats zou zijn in Noordholland, waar de grootste produktiecentra gelegen zijn.
Dit overleg leidde tot de gelukkige idee dat door samenwerking van de drie in Noordholland gevestigde belangrijke proeftuinen, nl. die te Sloten, Heemskerk en Oudkarspel, gelegen op veen, zand en klei, dit proefstation- zou kunnen worden opge-

bouwd. Deze idee werd voorgelegd aan vertegenwoordigers van de besturen van deze
drie proeftuinen en van de Provinciale Commissie van Veilingen, Gedeputeerde Staten
en aan vertegenwoordigers van het landelijk georganiseerde bedrijfsleven, nl. het
Landbouwschap en het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen. Uit deze besprekingen bleek dat men algemeen veel gevoelde voor de totstandkoming van een proefstation, gebaseerd op de samenwerking van de genoemde drie proeftuinen. De beide
consulenten bleken bereid te zijn reeds bij hen werkzame onderzoekers aan dit proefstation af te staan, terwijl ook het I.P.O. te Wageningen twee onderzoekers van zijn
staf, in Noordholland werkzaam, op dit proefstation wilde detacheren. Op deze wijze
was een voldoend grote wetenschappelijke staf om een begin met de werkzaamheden
te kunnen maken, verzekerd.
Teneinde deze onderzoekers een passende outillage ter beschikking te kunnen stellen
bleek het noodzakelijk een modern laboratoriumgebouw te stichten. Nadat door het
Rijk de hiervoor nodige geldmiddelen waren toegezegd, kon over de vestigingsplaats
hiervan een beslissing worden genomen. De keuze is na veel wikken en wegen op
Alkmaar gevallen, omdat hier reeds vele landbouwkundige diensten gevestigd waren,
waarom Alkmaar als landbouwkundig centrum van Noordholland kan worden
beschouwd.
Het was ook zeer verheugend dat niet alleen van de zijde van de overheid, maar ook
van het bedrijfsleven financiële steun werd toegezegd.
Nadat ook over de statuten overeenstemming was bereikt, kon tenslotte op 3 november
1953 de stichting officieel in het leven worden geroepen.
De zeer mooie taak, die aan dit proefstation is toevertrouwd, nl. het verbreden en
verbeteren van de bestaande basis van de vele kleine vollegronds-groentebedrijven in
Nederland, zal slechts dan tot een goed einde kunnen worden gebracht, indien zowel
de staf van het proefstation als ook het bestuur, waarin de belangrijke teeltcentra van
Nederland zijn vertegenwoordigd, gezamenlijk hiertoe hun beste krachten willen
geven. Het werk dat reeds in de afgelopen periode werd verricht, rechtvaardigt de
uitspraak dat hiervan het beste kan worden verwacht.
Dr. G. de Bakker
Inspecteur van het Tuinbouwkundig Onderzoek.

PROBLEMEN
VANDEGROENTETEELTINDEVOLLEGROND
Met uitzondering van de bewaarprodukten brengt de vollegrondstuinbouw het grootste
deel van zijn groenten aan de markt op een tijdstip, dat goeddeels door de natuur
bepaald wordt. De betrekkelijk geringe invloed, die de teler van snel bedervende
vollegrondsprodukten op het tijdstip van verkoop kan uitoefenen, is een van de zwakste plekken van dit bedrijfstype. Herhaaldelijk wordt ondervonden, dat wanneer de
natuur te zelfder tijd ook elders een grote aanvoer mogelijk maakt, de prijzen tot een
minimum dalen. Komen in de ons omringende landen door ongunstige weersomstandigheden als droogte, overtollige hoeveelheden neerslag e.d. oogstmislukkingen voor,
dan floreert de Nederlandse vollegrondstuinbouw en worden soms zeer goede prijzen
gemaakt.
Een voorbeeld van sterk uiteenlopende prijzen heeft men bij vergelijking van het
seizoen 1953—1954 met dat van 1954—1955. In 1953 en in het begin van 1954 waren
de prijzen van een aantal groenten, vooral van sluitkool, zo laag, dat de Overheid
zelfs tot steunverlening overging. Enige maanden later echter gaf de markt van vollegrondsgroenten een geheel gewijzigd beeld te zien. Dit vond zijn oorzaak in de natte en
koude zomer van 1954, die in West-Duitsland oogstmislukkingen bracht, doordat de
waterafvoer daar niet zo goed beheerst kon worden als dit in Nederland het geval was.
In ons land hadden de lage temperatuur en de ongekende hoeveelheden regen wel
een opbrengstvermindering tengevolge, maar totale mislukkingen van teelten kwamen
betrekkelijk weinig voor. De les van 1954 is dan ook, dat we voort moeten gaan met
ons te wapenen tegen de natuurinvloeden. Voor de vollegrondsteelten komen hier in
de eerste plaats een verdere perfectionering van de ontwatering en een uitbreiding van
de mogelijkheden tot kunstmatige watervoorziening in aanmerking.
De langdurige vorstperiode in het voorjaar van 1955 hield de prijzen van de bewaarprodukten en van de voorjaarsgroenten hoog. De mooie zomer en herfst van 1955
hebben ook in andere delen van Europa de groenteproduktie overvloedig gemaakt en
mede doordat een aantal tuinders „achter de markt aan gezaaid had", daalden weldra
de prijzen tot een belangrijk lager niveau. Vooral was dit het najaar van 1955 met
sluitkool het geval.
De van jaar tot jaar sterk wisselende prijzen van groenten maken een regelmatig inkomen voor de telers ervan vrij wel onmogelijk. De progressieve belasting, die alleen
met het inkomen over één jaar rekening houdt, treft deze ondernemers bovendien nog
extra zwaar..
Gelukkig waren er in 1955 ook nog een aantal groenten, die redelijke prijzen opbrachten: bonen, augurken, herfstbloemkool, asperges en uien. Helaas was van dé twee
laatstgenoemde produkten maar weinig beschikbaar.
Vaak wordt de vraag gesteld, op welke wijze de kwetsbaarheid van het vollegrondsbedrijf verminderd kan worden. Het is niet gemakkelijk hierop een antwoord te geven.
Toch kunnen wel enige punten genoemd worden, die aandacht verdienen:
De produktie van grove groenten, waarvan de teelt geen bijzondere vakkennis vraagt
en waarvan de bruto-opbrengsten in geld slechts bij uitzondering boven een bedrag
van bijv. ƒ 4000,— per ha uitkomen, behoort niet thuis op bedrijven van ± 3 hectare.
Zulke groenten kunnen veel beter geteeld worden op grote, extensieve en goed gemechaniseerde bedrijven, die veelal ook een betere risicospreiding bezitten en, economisch gezien, wel tegen een stootje kunnen.

Het kleine bedrijf zal zich moeten toeleggen op de intensievere teelten, waarbij vakkennis nodig is. Tevens zal het de risicospreiding dienen te vergroten door meer
gewassen te gaan telen en er naar moeten streven zijn produkten te brengen op tijdstippen, waarop er op de markten in het binnenland en in de ons omringende landen
weinig aanbod is.
De laatste zin raakt aan een groot aantal problemen van de vollegrondsbedrijven.
Het gaan telen van meer gewassen is n.l. niet zo maar het opstellen van een ander
teeltplan. Het is veeleer een scheppen van nieuwe mogelijkheden.
Om velerlei gewassen te kunnen telen moet eerst gezorgd worden, dat er van de „oude"
gewassen geen afvalt omdat bijv. ziekten of plagen de teelt onmogelijk maken. Met
voldoening kan hier o.m. gewezen worden op de successen die het onderzoek geboekt
heeft bij de bestrijding van de wortelvlieg. Op vele plaatsen, waar van oudsher wortelen geteeld werden, was de teelt van dit gewas vrijwel onmogelijk geworden. Doordat een afdoende bestrijdingsmethode gevonden werd, is deze dreiging thans afgewend.
Bij het aanpakken van ziekteproblemen kan men twee methoden volgen: het zoeken
naar een directe bestrijdingsmethode en het kweken van nieuwe rassen. Het Proefstation volgt beide wegen om een bijdrage te kunnen leveren in het veiligstellen van de
bestaande teelten.
Voor het telen van velerlei gewassen is het noodzakelijk dat alle percelen van de bedrijfsgebouwen uit gemakkelijk bereikbaar zijn. Ruilverkaveling is dan ook voor een
aantal centra van vollegrondstuinbouw voorwaarde voor een verdere ontwikkeling.
Daarnaast zal de grond in een aantal gebieden moeten worden verbeterd.
Verder onderzoek op het gebied van waterhuishouding en de structuurverbetering bij
zware gronden is daartoe noodzakelijk. In een aantal gevallen zal een drastische herontginning niet te vermijden zijn.
Om de teelt van een groot aantal gewassen met profijt te kunnen bedrijven, heeft men
ervaring nodig. Deze kunnen tuinderszoons zich meer dan tot dusver gebruikelijk is,
eigen maken door tijdens hun leerjaren niet uitsluitend op vaders bedrijf te blijven,
maar voor enige jaren op andere bedrijven buiten de eigen streek te gaan werken.
Voor het zoeken naar aanvoeren, die buiten de zo gevreesde „toppen" vallen, kan het
kweken van nieuwe rassen van nut zijn: bijv. een zomerbloemkoolras, dat in juli—
augustus goede kolen levert, een slabonenras, dat bij lagere temperatuur kan groeien
en daardoor vroeger en later dan de thans geteelde rassen aan de markt kan komen.
Daarnaast zal de vervroeging en verlating van de teelt het gebruik van enig glas noodzakelijk maken (platglas, rolkassen).
Vele tuinbouwbedrijven ondervinden de zuigkracht van de industrie op hun werkkrachten. Willen deze bedrijven hun werkkrachten behouden, dan zal de arbeidsproduktiviteit in de tuinbouw opgevoerd moeten worden. Niet door overmatig lange
of harde arbeid, maar door het nog verder doorvoeren van de mechanisatie, door
het toepassen van nieuwe teeltmaatregelen, als bijv. de chemische onkruidbestrijding,
door betere arbeidsmethoden en door een economisch goed gefundeerde bedrijfsvoering. En vanzelfsprekend komt daarbij de eis van goed bewerkbare en goed verkavelde grond weer naar voren.
Hoewel de mechanisatie zich na de oorlog ook in de tuinbouw snel ontwikkeld heeft,
zal ze in de toekomst nog steeds nieuwe terreinen vinden, waar ze het menselijk verstand tot grotere produktiviteit kan brengen en een groot deel van de „domme spierkracht" overnemen. Voortgaande mechanisatie zal een van de beste bondgenoten zijn
in de strijd om de produktiviteit per man tot een zodanige hoogte op te voeren, dat
concurrentie tegen de industrie mogelijk wordt.
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Economisch onderzoek zal bij het uitstippelen van de grote lijnen, waarlangs de ontwikkeling van de Nederlandse tuinbouw geleid zal worden evenals bij de bedrijfsvoering van de individuele tuinder, een onmisbare wegwijzer zijn.
Alkmaar, 20 januari 1956.

Ir J. Sneep,
Directeur.

HET PROEFSTATION
Ligging.
Het Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond in Nederland is gevestigd te
Alkmaar, Hoeverweg 6.
Het ligt ongeveer 800 meter buiten de stad in de richting Egmond aan de Hoef. Vanaf
het N.S.-station Alkmaar is het Proefstation gemakkelijk te bereiken per N.A.C.O. bus
(Lijn Z.). Vijftien minuten over ieder vol uur vertrekt een bus vanaf het station. Bij
het Proefstation is een bushalte.
Het Proefstation is telefonisch te bereiken onder nummer 02200—6541 (2 lijnen).
H e t Bestuur.
Het Bestuur van het Proefstation is samengesteld uit de volgende personen :
A. P. de Boer, Grootebroek, Voorzitter (Prov. Comm. uit de veilingen in Noordholland) ;
K. van Nienes, Noordscharwoude, Secretaris (Stichting Tuinbouwproef boerderij
„Geestmerambacht" te Oudkarspel) ;
J. P. Nijssen, Santpoort, Vice-Voorzitter (Proeftuin „De Duinstreek van Holland",
Heemskerk) ;
C. H. Bakker, Amsterdam-W, Penningmeester (Proeftuin „Hollands-Utrechts Veendistrict", Sloten) ;
J. Selen, Venlo, lid Dagelijks Bestuur;
Jac. de Groot, Warmenhuizen (Stichting Tuinbouwproefbedrijf „Geestmerambacht"
te Oudkarspel) ;
G. J. Kempers, Amsterdam-Z (Proeftuin „Hollands-Utrechts Veendistrict", Sloten) ;
A. van Namen, Zwijndrecht (Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland, 's-Gravenhage) ;
A. Pannebakker, Haarlem (Landbouwschap te 's-Gravenhage) ;
G. Parlevliet, Katwijk a.d. Rijn (Proeftuin „De Duinstreek van Holland", Heemskerk) ;
H. J. Veldman, Zwollerkarspel (Centraal Bureau van de Tuinbouwveilineen in Nederland te 's-Gravenhage) ;
Mr. D. van der Wel, Haarlem (Ged. Staten van Noordholland) ;
Dr. Ir. C. Rietsema, Hoorn, Adviserend Lid;
Ir. G. W. van der Helm, Amsterdam, Adviserend Lid.
Bij zijn vertrek naar de Noordoostpolder trad de heer J. Dekker te Waarland af als
voorzitter van de Stichting Tuinbouwproefbedrijf „Geestmerambacht" te Oudkarspel.
Dientengevolge hield hij ook op bestuurslid te zijn van het Proefstation. Hij is vervangen door de heer Jac. de Groot te Warmenhuizen.

Subsidiërende instanties.
Het Proefstation heeft in 1955 subsidies ontvangen van de volgende lichamen en
instellingen gerangschikt naar de grootte van de genoten subsidies:
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, Afd. Tuinbouw.
Landbouwschap.
Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen.
Provincie Noordholland.
Provinciale Commissie uit de veilingen in Noordholland.
Gemeente Alkmaar.
De Verenigde Zuurkoolfabrikanten in Nederland.
Begunstigers.
Volgens artikel 19 van de Statuten zijn begunstigers van het Proefstation natuurlijke
personen, die jaarlijks een bedrag van tenminste vijf gulden en rechtspersonen, die
jaarlijks een bedrag van tenminste vijfentwintig gulden als donatie aan de Stichting
betalen. De begunstigers ontvangen het Jaarverslag van de Stichting gratis,
Het Personeel per 31 december 1955.
A. Directeur:
Ir. J. Sneep.
B. Onderzoekers:
Ir. P. Delver, bodemscheikunde.
Ir. H. A. van Hoof, gedetacheerd door I.P.O., mycologie en
virologie.
Drs. L. E. van 't Sant, gedetacheerd door LP.O., entomologie.
Ir. W. A. Wiebosch, plantkunde en veredeling.
C. Gastmedewerker:
J. G. Verlaat, grondverbetering, waterhuishouding en onkruidbestrij ding.
D. Administratief
personeel:
J. B. Roozendaal, administrateur.
Mej. E. G. C. Brandwijk, steno-typiste.
E. Hoofdassistent; assistenten en laboranten:
J. Betzema, hoofdassistent, gedetacheerd door R.T.C., Hoorn,
belast met toezicht op de proefvelden.
Mej. G. Breebaart, laborante.
Tj. Buishand, assistent A, gedetacheerd door R.T.C., Hoorn,
belast met veredelingswerk.
W. H. M. Mosch, assistent.
Mej. J. Staal, laborante.
H. E. Vijzelman, assistent.
F. Tuinpersoneel:
N. A. Ursem, tuinchef.
Th. G. Bakker.
D. Louwen.
Bestuursvergaderingen.
Het Bestuur vergaderde in 1954 driemaal en in 1955 eveneens driemaal.
Het Dagelijks Bestuur kwam zowel in 1954 als in 1955 tweemaal bijeen.
Het Kantoor.
De administratieve werkzaamheden zijn in 1955 uitgevoerd door een administrateur,
bijgestaan door een steno-typiste. Het aantal binnengekomen poststukken bedroeg
2559. Verzonden werden in het verslagjaar 2598 brieven en andere poststukken.
Een groot desl van deze stukken had betrekking op het Internationaal Tuinbouwkundig
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Congres, dat in 1955 te Scheveningen is gehouden. Het secretariaat van de sectie
groenteteelt van dit congres was aan het Proefstation opgedragen.
D e voorlopige behuizing.
Op 1 februari 1954 werd de bovenverdieping van het kantoor van de Gemeenteontvanger aan de Diggelaarsteeg nr. 2, die door de Gemeente Alkmaar beschikbaar
gesteld was, door de Directeur en de administrateur betrokken.
Begin februari 1955 werd door de fa. A. van 't Verlaat te Giessendam op de proeftuin aan de Hoeverweg een dubbelwandige houten directiekeet geplaatst. Deze werd
gedeeltelijk als schuur ingericht ten behoeve van de werkzaamheden op de tuin, die
in het voorjaar van 1955 op gang kwamen. De drie voor kantoor bestemde vertrekken
werden op 20 mei 1955 betrokken. De bovenverdieping van het personeel Diggelaarsteeg nr. 2 werd die datum geheel ontruimd.
D e terreinen.
De Gemeente Alkmaar verklaarde zich bij de onderhandelingen in 1953 bereid het
terrein, kadastraal, bekend sectie D, nr. 335, groot 1,23,70 ha, gelegen aan de
Hoeverweg in erfpacht aan het Proefstation af te staan en optie te verlenen op het
terrein, kadastraal sectie D, nr. 336, groot 0.58,30 ha, gelegen tegenover het eerstgenoemde terrein aan de Zuidkant van de Hoeverweg.
Het eerstgenoemde terrein werd in de maanden maart, april en mei diepgespit, geëgaliseerd en gedraineerd en vervolgens met late aardappelen beteeld. In 1955 zijn hier
de eerste proeven op genomen. Op dit terrein staat ook het gebouw.
Het tweede terrein werd in november en december 1955 gespit, geëgaliseerd en
gedraineerd. Er zullen in 1956 vroege aardappelen op geteeld worden, gevolgd door
witlof.
Outillage.
In het begin van 1955 werden een aantal tuingereedschappen en een bak met 100
ramen platglas aangeschaft. In de loop van 1955 zijn de gereedschappen aangevuld
en is de oppervlakte platglas tot 200 ramen uitgebreid.
D e Bibliotheek.
Het Proefstation mag zich reeds verheugen in het bezit van een bibliotheek, zij het
van bescheiden omvang.
Tussen Proefstation en diverse binnen- en buitenlandse instellingen worden publicaties uitgewisseld, zodat de bibliotheek gestadig blijft groeien.
Aangeschaft worden vooral algemene handboeken en refereerwerken.
De rubricering van de bibliotheek is geschied volgens de Departementale Classificatiecode.

Het Archief.
De dossiers van de verschillende proefnemingen zijn geordend en gerubriceerd volgens de Departementale Classificatiecode.
Nummering en rangschikking stemmen geheel overeen met het landelijke kaartsysteem
voor het tuinbouwkundig onderzoek.
Het foto-archief is eveneens volgens dezelfde code ingericht.

Het Nieuwe Gebouw.
In 1954 hadden veel besprekingen en bezoeken plaats ter voorbereiding van de bouw
van het Proefstation. In de herfst van 1954 kwam het definitieve bestek van Ir. C.
Keesman te Alkmaar klaar.
De aanbesteding had plaats op 4 maart 1955. Het werk werd aan de laagste inschrij12

ver, Y. Kroonenburg te Heiloo gegund op 30 maart 1955. Deze voerde op 4 april
reeds de eerste materialen aan. Kort daarna werd begonnen met de voorbereidende
werkzaamheden en vervolgens met het uitgraven van de kelderruimte.
Eind juni kwam de gelijkvloerse betonplaat, die tegelijk als plafond voor de keiderruimten en als vloer voor de vertrekken op de begane grond dient, klaar.

Fig. 2
Eerstesteenlegging

Op 5 augustus 1955 werd door de vice-voorzitter van het Bestuur, de heer Jac. P'.
Nijssen, in tegenwoordigheid van vele genodigden, op deze betonplaat de eerste steen
gelegd. De inscriptie ,,Eerste steen gelegd op 5 augustus 1955 door Jac. P . Nijssen.
een van de pioniers van de Nederlandse tuinbouw", is bedoeld om de verdiensten,
die de heer Nijssen voor de Nederlandse tuinbouw gehad heeft, vast te leggen. Gelukwensen werden uitgesproken door Ir A. W. van de Plassche, Directeur-Generaal van
de Landbouw, de heer M. Prins, voorzitter van het Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen in Nederland en de heer C. J. van der Ploeg, ondervoorzitter van het
Landbouwschap.
Tijdens de receptie in Paviljoen Kinheim werd nog gesproken door Dr. G. de Bakker,
Inspecteur van het Tuinbouwkundig Onderzoek, Dr. C. Rietsema, Rijkstuinbouwconsulent te Hoorn en de Directeur van het Proefstation. Daarbij werd tevens de eerste
mededeling van het Proefstation uitgereikt. De gehele dag stond onder leiding van
de voorzitter van het Bestuur, de heer A. P. de Boer.
De bouw verliep zeer vlot. Op 30 november kwam het onder de kap en op 15 december was het geheel glasdicht.
Het schilderwerk werd opgedragen aan de Fa. Joh. Koeman te Egmond aan Zee, de
aanleg van de electrische installatie aan de Fa. Salentijn en Co te Amsterdam en de
aanleg van de centrale verwarmingsinstallatie aan de N.V. Erkamp te Alkmaar.
Bij de jaarwisseling liet het zich aanzien, dat het gebouw eind maart 1956 betrokken
zou kunnen worden. De woning van de tuinchef was toen vrijwel voltooid.
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PUBLICATIES
In de loop van het verslagjaar zijn twee mededelingen van het Proefstation verschenen n.l.:
No. 1. Enige ervaringen met het veredelen van bonen I., door T j . Buishand.
en
No. 2. Landelijke beproevingen van enige stamslabonenrassen
door Ir. W. A. Wiebosch en Tj. Buishand.
Beide boekjes kunnen tegen betaling van resp. ƒ 3 , — en ƒ 1,25 worden besteld bij
het Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond, Hoeverweg 6, Alkmaar.
Gironummer 619524.
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HET TUINBOUWKUNDIG ONDERZOEK
Algemeen.
Hoewel bij het afsluiten van het verslagjaar laboratorium en kas nog verre van gereed
waren, is toch in 1955 het Proefstation, zij het op bescheiden schaal, met tuinbouwkundig onderzoek aangevangen.
Naast onderzoekingen op eigen initiatief had het Proefstation de zorg over een aantal
proefnemingen, overgenomen van de Rijkstuinbouwconsulentschappen Amsterdam en
Hoorn. Bovendien werden enkele proeven uitgevoerd op verzoek van Wageningse
instituten. De verhouding tussen Proefstation en instituten was goed te noemen.
Slechts voor een klein deel waren de proeven ondergebracht op de eigen proeftuin te
Alkmaar, die maar betrekkelijk klein is. Het merendeel van de proefvelden lag op
de proeftuinen, die de wetenschappelijke leiding van hun onderzoek aan het Proefstation hebben overgedragen. Dit zijn :
1. De Proeftuin „De Duinstreek van Holland" te Heemskerk (zandgrond).
2. Het Tuinbouwproefbedrijf „Geestmerambacht" te Oudkarspel (zware zavelgrond).
3. De Proeftuin „Hollands-Utrechts Veendistrict" te Sloten bij Amsterdam (veengrond).
Daarnaast geniet het Proefstation een grote mate van gastvrijheid op de Proeftuin
„De Beemster" (kleigrond). De samenwerking met de genoemde proeftuinen en de
Rijkstuinbouwconsulenten te Amsterdam en Hoorn was intensief en zeer prettig.
Verder lag een aantal proeven op percelen in de praktijk.
Het landelijk karakter van het Proefstation heeft zich in 1955 bescheiden geopenbaard
bij de organisatie van de landelijke proef ter vergelijking van een aantal stamslabonenrassen. De meeste Rijkstuinbouwconsulentschappen en Proeftuinen hebben aan
deze proef hun medewerking verleend, waarvoor hierbij de dank van het Proefstation.
Proeftuin Alkmaar.
Adres: Hoeverweg 6.
Telefoon: 02201—6541.
Tuinchef: N. A. Ursem.
Bezoekdag: Dinsdag n.m.
De tuin heeft een oppervlakte van ongeveer 1 ^ hectare. De grond bestaat uit humushoudend zand. Een infiltratie-systeem zorgt er voor, dat watergebrek uitgesloten is,
terwijl een onderbemaling wateroverlast voorkomt.
Grondonderzoek door het Proefstation te Naaldwijk leverde de volgende uitkomsten
op:
Humus-gloeiverlies
CaCOs
pH
NaCl
Gloeirest
N-water

. .

8,3%
0,08%
6,4
0,006
0,09
1,7mg/100grgrond

P-water
K-water
Magnesium
Mangaan
IJzer
Aluminium

0,4mg/100grgrond
2,0mg/100grgrond
53 p.p.m.
3,3p.p.m.
3,5p.p.m.
2,7p.p.m.

Tot 1953 was de tuin een perceel grasland. In 1954 is dit door de Ned. Heidemaatschappij herontgonnen. De hele tuin was toen beplant met late aardappelen (Noordelingen).
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De proeven die in 1955 op deze tuin werden genomen, zijn:
Rassenproeven met: augurken, komkommers, prei, spinazie, tomaten en tuinbonen.
Veredelingswerk met: aardappelen, bonen, komkommers en tomaten.
Temperatuurbehandeling van plantsjalotten. Colletotrichum-bestrijding bij Digitalis
lanata.
Proeftuin Bcemster.
Adres: Purmerenderweg 21, Noordbeemster.
Telefoon: 02991—368.
Tuinchef: A. Tolman.
Beheerder van de proeven: C. Hoedjes.
Bezoekdag: Dinsdag n.m.
De tuin heeft een oppervlakte van ongeveer 114 ha. De grond bestaat uit oude zeeklei
van de volgende samenstelling:
Afslibbaar
61%
pH KCl
7,0
Fijn zand
27%
P-getal
3^-5
Grof zand
3%
P-citroen
100-130
Humus
6H%
Kaligehalt
0,035-50%
CaCOs
2V2%
MgO
. 250-300mg/kg
In 1955 werden op deze tuin de volgende proeven genomen :
1. Windgevoeligheidsproef met spruitkool.
2. Beregeningsproef met andijvie.
3. Stikstofbemestingsproef met spruitkool.
4. Kalk-stalmest-compostproef met kroten.
5. Rassenproeven met: aardbei, andijvie, augurk, bloemkool, komkommer, kropsla,
prei, slaboon, snijboon, spruitkool en tuinboon.
6. Vergelijking van de rijenteelt en de pollenteelt bij stamslaboon.
7. Onkruidbestrijdingsproeven met kroot, ui, witlof en wortel.
Proeftuin „ D e Duinstreek v a n Holland" te Heemskerk.
Adres: Rijksstraatweg la.
Telefoon: 02512—321.
Tuinchef: G. J. Verhoef.
Beheerder van de proeven: S. v. d. Peet.
Bezoekdag: iedere werkdag, behalve 's maandags.
De tuin heeft een oppervlakte van 1.55.- ha. De grond bestaat uit ontkalkt oud duinzand, ook geestgrond genoemd.
De chemische samenstelling van de grond is ongeveer als volgt:
Humus
1,8%
P.getal
5,0
CaCOs
0,0%
P.citr
62,pH-KCL
6,2
Kaligehalte
0,010%
pH.water
6,8
MgO
0,0035%
In 1955 werden op deze tuin de volgende onderwerpen bestudeerd:
Organische bemesting, rassenonderzoek bij diverse gewassen zoals:
bonen, tomaten enz. Groeistofbehandeling van aardbeien, Botrytis- en meeldauwbestrijding in aardbeien, valse meeldauw in sjalotten, wolfbestrijding in spinazie, wortelvliegbestrijding, grondontsmetting en onkruidbestrijding bij aardbeien.
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Tuinbouwproefbedrijf Geestmerambacht te Oudkarspcl.
Adres: Proefpolder 1, Oudkarspel.
Telefoon: 02201—227.
Bedrijfsleider: S. de Boer.
Beheerder van de proeven: J. P. Koomen.
Bezoekdag: Dinsdag n.m.
Het proefbedrijf is een onderdeel van de 32 ha grote proefpolder, die ontstaan is door
een proefverkaveling in het Geestmerambacht. De grond kenmerkt zich door grote
stugheid. De gemiddelde samenstelling is als volgt:
Afslibbaar
Fijn zand
Grof zand

40à 50%
34 à 4 5 %
5à 10%

CaCOs
pH-KCL
P-getal
P-citroen
Kaligehalte

6%
7.0
1H
50
0,025%

Een van de belangrijkste problemen, die op dit proefbedrijf worden bestudeerd, is dat
van de structuurverbetering. Diverse proeven worden genomen om hierin beter inzicht
te krijgen, b.v. groenbemestingsproeven en proeven met de moderne structuurregelaars
o.a. Krillium, organische bemesting, bekalking, behandeling met zwavel enz.
Andere onderzoekingen op dit bedrijf hebben betrekking op de veredeling van bonen
en erwten en op rassenonderzoek bij aardappel, aardbei, andijvie, augurk, bloemkool,
broccoli, komkommer, kool, kropsla, rabarber, sla- en snijboon.
De ziektenbestrijdingsproeven hadden betrekking op de vallersziekte (Phoma-lingam)
en draaihartigheid (Contarinia nasturtii) bij kool en op kroprot (Botrytis allii) bij
de ui.
Proeftuin „Hollands-Utrechts-Veendistrict" te Sloten.
Adres: Sloterweg 796, Amsterdam-W. (post Sloten).
Telefoon: 02968—6608.
Tuinchef: W. C. Sol.
Bezoekdag: Vrijdag n.m.
De oppervlakte van deze tuin bedraagt 2 ha. De grondsoort is kleihoudend veraard
mosveen.
De samenstelling van de grond is ongeveer als volgt:
Afslibbaar
Humus
Grof zand
Fijn zand
CaCOs
pH-KCL

15%
55%
15%
15%
0,0%
5,0

pH-water
P-getal
P-citroen
Kali
MgO

5,7
25.150.0,020%
0.090%

In 1955 werden op deze tuin door of voor het Proefstation de volgende proeven
genomen :
organische bemesting, rassenvergelijking bij slabonen en snijbonen, veredeling van
vollegronds tomaten en komkommers, wolfbestrijding in spinazie, prei- en wortelvliegbestrijding, onkruidbestrijding in witlof.
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BODEM EN BEMESTING
D e bemesting v a n spruitkool.
Sedert kort is een begin gemaakt met proeven over de bemesting van spruitkool. Doel
is na te gaan, welke invloed de verschillende voedingsstoffen, o.a. stikstof, hebben op
het produktieniveau, de kwaliteit en de grootte van spruiten. Hierbij komen o.a. ter
sprake: aanwendingstijden, de vorm van de meststoffen, de verdeling hiervan over
het seizoen en de wisselwerking van deze factoren met de grondsoort. Getracht wordt
na te gaan hoe door middel van bemesting een zo gunstig mogelijk evenwicht kan
worden bereikt tussen produktieniveau en kwaliteit.
In 1953 en 1954 werden reeds enkele proeven uitgevoerd om de invloed van stikstof,
kalium en natrium op de produktie en vastheid van spruiten na te gaan. Deze proeven
lagen op zavel- en veengrond. Als maat voor de kwaliteit, d.w.z. de vastheid van de
spruiten, werd het soortelijk gewicht gebruikt. De invloed van Na op de kwaliteit,
getoetst aan een bemesting met Ch.KCh. en natriumsulfaat was onduidelijk, soms
ongunstig. Betrouwbaar kon deze invloed niet aangetoond worden. In enkele gevallen
werkte K gunstig, soms echter iets ongunstig op de vastheid van de spruiten. Veengrond bevestigde haar relatieve ongeschiktheid voor de spruitkoolteelt door het lagere
soortelijk gewicht der spruiten in vergelijking met die welke op zavelgrond groeiden.
Stikstof gaf bij deze proeven bruto opbrengstverhogingen op zavelgrond van 69 tot
2 1 6 % , op veengrond van 30 tot 1 3 % . De ongunstige invloed van stikstof op de kwaliteit van het product kon uiteraard wel aangetoond worden.
Op zware klei van de proeftuin „de Beemster" werd in 1955 een stikstoftrappenproef
uitgevoerd met 7 sterk gespreide, eenmalige kas-giften. Een nauwkeurige analyse van
de invloed van N op de kwaliteit, de produktie en de spruitgrootte werd verkregen,
terwijl voorts de methodiek, om de kwaliteit van spruiten door middel van soortelijk
gewicht-bepalingen te meten, aan een nader onderzoek werd onderworpen. De optimale bemesting bleek voor de sortering „vast" bij 120—150 kg N/ha te liggen, met
een meerproduktie van 3 7 % t.o.v. onbemest. De brutoproduktie bereikte haar optimum echter pas boven 300 kg N/ha.
Organische bemesting.
In 1955 zijn op verschillende grondsoorten proeven met organische bemesting aangelegd. Diverse vraagstukken komen hierbij aan de orde. Over de betekenis van sommige mestsoorten voor het behoud of de verbetering van de bodemvruchtbaarheid is
nog niet voldoende bekend. Ook het vraagstuk van de dosering vraagt de aandacht.
Over de stikstofwerking van stalmest onder tuinbouwomstandigheden zijn maar weinig
gegevens voorhanden, enz.
De volgende meerjarige proeven werden in 1955 uitgevoerd.
Soorten en giften organische mest op veengrond.
Op de proeftuin te Sloten werden verteerde stalmest, verse koemest zonder stro en
V.A.M.-huisvuilcompost (Schiedam) toegepast in giften van 0-40-80 en 120 ton per
ha. Daarnaast werd nog kippenmest naar 0-20-40 en 60 ton per ha gegeven. De bedoeling van deze proef is, de waarde van deze mestsoorten en de niveau's der giften
onderling gedurende een reeks van jaren te vergelijken. De gewassen peen en prei
reageerden in 1955 op geen van de aangebrachte verschillen. De grond verkeerde door
jarenlange organische bemesting wat de structuur betreft in een nog goede conditie,
zodat pas op den duur verschillen worden verwacht. Gebleken is echter wel, dat ver18

teerde stalmest en compost de pH van de grond met ca. 0,3 eenheid per 100 ton org.
mest verhoogd hebben.
Toepassing van met zwavel behandelde compost op veengrond.
Eveneens op veengrond van de proeftuin te Sloten werd een proef aangelegd om na
te gaan of een neutralisatie van de in compost aanwezige kalk door middel van een
zwavelbehandeling, kan tegengaan dat de pH van regelmatig met compost behandelde
grond oploopt. Bij hoge pH kan op veengrond n.l. mangaangebrek (chlorose) optreden, hetgeen als een mogelijk bezwaar tegen toepassing van compost op veengrond
wordt beschouwd. De proef omvatte huisvuilcompost met en zonder zwavel behandeld
en verteerde stalmest, in giften van 50 en 100 ton per ha. De gewassen spinazie en
bloemkool reageerden practisch niet op de verschillende bemestingen. Het laatste
gewas — andijvie -— vertoonde echter op de stalmestveldjes een duidelijk betere
stand dan op de compostveldjes. Het is wel zeker, dat de geringe stikstofwerking van
compost hiervan de oorzaak was. Andijvie ontving n.l. geen aparte stikstofbemesting.
Opvallend is, dat de andijvie op de compostveldjes, veel minder door rot in het hart
werd aangetast dan de andijvie van de stalmestveldjes. Dit was te danken aan de
stuggere groei.
Wat de invloed van de objecten op de zuurgraad van de grond betreft kan worden
opgemerkt, dat berekend werd dat giften van 50 ton compost, compost met zwavel
en stalmest, respectievelijk 0,28, 0,11 en 0,17 pH-stijging veroorzaakten. Het effect
van de zwavelbehandeling is hierin reeds zwak te herkennen.
Stikstofwerking van stalmest op geestgrond.
Op zandgrond van de proeftuin te Heemskerk werd een proef aangelegd waarin de
giften 20-40-70-110 en 160 ton stalmest per ha met 3 stikstofgiften werden gecombineerd. Doel van de proef is, over een reeks van jaren na te gaan bij welke stalmestgift
een optimale produktie kan worden bereikt, en welke waarde aan de stikstof uit stalmest kan worden toegekend. Spinazie en andijvie reageerden zeer sterk op de stalmestgiften. Optimale groei werd verkregen bij 90 resp. 160 ton per ha. Bloemkool
reageerde veel zwakker : bij 40 ton per ha werd het optimum reeds bereikt. De ligging
van het optimum bleek in één geval van de N-gift af te hangen. De stikstofwerking
bleek veel geringer te zijn dan op grond van ervaringen met landbouwgewassen werd
verwacht. Dit staat vermoedelijk in verband met de grotere N-behoefte en de snellere
groei van tuinbouwgewassen. Met bezuinigen op kunstmeststof bij gebruik van stalmest, moet men op deze grond dus niet te ver gaan.
Stalmest en Compost op zware klei.
Op klei ( 5 0 % afslibb.) van het Tuinbouwproefbedrijf te Oudkarspel, werd een proef
aangelegd met 0-40-80 en 120 ton stalmest per ha, en 0-50-100-150 ton scherfvrije
huisvuilcompost (V.A.M.). Deze giften zullen in de toekomst vergeleken worden bij
herfst- en voorjaarstoepassing; in 1955 werden de giften alle in het voorjaar toegepast. Ook bij deze proef werd de stikstofwerking van stalmest zeer overschat. Uitgegaan werd van een voor kool beschikbare hoeveelheid van 2 0 % van het N-gehalte.
Bij de compensatiebemesting kregen de hogere mesttrappen dus minder stikstof, met
het gevolg dat de stand van de witte bewaarkool minder werd, naarmate meer stalmest
was gegeven. Het koolgewicht nam tengevolge van dit stikstoftekort af van 2,14 kg
per stuk tot 1,70 kg per stuk. Op compost was wel een kleurachteruitgang te bespeuren, maar omdat er meer stikstof was gegeven werd het effect van N-gebrek niet in
het koolgewicht herkend.
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H e t kalk« en magnesiumvraagstuk in Kennemerland.
In Kennermerland ligt de tuinbouw voor het grootste deel op ontkalkte geestgronden.
Vaak zijn deze gronden te zuur en vertonen zij lage magnesiumgehalten, wat in de
praktijk soms aanleiding geeft tot het hier en daar optreden van magnesiumgebreksverschijnselen in groentegewassen zoals spinazie, bonen enz. Om na te gaan of magnesiumbemesting gunstige gevolgen heeft en welke rol stalmest speelt bij de magnesiumvoorziening, is een proef uitgevoerd op de proeftuin te Heemskerk.
Magnesium- en stalmesttrappen.
Bij deze proef werden giften van 0-30 en 80 ton verteerde stalmest per ha gecombineerd met 4 magnesiumsulfaatgiften naar 0-20-45 en 75 kg MgO per ha. De gewassen
waren kropsla en prei, voor welk laatste gewas de Mg-giften nog eens herhaald werden. De boven- en ondergrond hadden een pH-water van resp. 6.0 en 6.9 en een Mggehalte van resp. 14 en 20 dpm. extr. Sla reageerde wat kropgewicht betreft, niet op
de stalmesttrappen; de hogere Mg-giften bleken iets schadelijk, de laagste gift iets
gunstig te hebben gewerkt. Stalmest verminderde wel het aantal uitvallers. Prei ontwikkelde iets gunstiger op de laagste stalmestgift ; de magnesiumbemesting had echter
geen enkel effect. De omstandigheden op dit perceel waren dus, ondanks het vrij lage
Mg-gehalte, niet van dien aard, dat een Magnesiumbemesting noodzakelijk geacht
moest worden.
Verband tussen de stand van spinazie en het Mg en K-gehalte van grond en gewas.
Een oriënterend onderzoek op grond- en gewasmonsters van spinazie afkomstig van
percelen uit de praktijk wees uit, dat slechte plekken in vele gevallen samengaan met
lagere kali- en magnesiumgehalten in de grond. Het chemisch bladonderzoek bevestigde dit duidelijk. Lage kaligehalten gingen meestal ook samen met lage magnesiumgehalten. Uit dit beperkte onderzoek kan wel geconcludeerd worden, dat de magnesiumhuishouding van de Kennemerlandse zandgronden, in samenhang met andere
factoren zoals kaligehalte en zuurgraad, de aandacht verdient.
Plekkenonderzoek bij aardbeien.
De noodzaak van bekalken voor de groente- en bloembollenteelt op ontkalkte geestgronden is reeds herhaaldelijk in proeven aangetoond. Men moet voor deze teelten
relatief hoge pH's aanhouden. De vraag doet zich nu voor hoe aardbeien, die volgens de heersende mening relatief zure gronden nodig hebben, zich ten aanzien van
deze bekalkingskwestie gedragen. Om hierover een inzicht te verkrijgen, zijn in de
praktijk op 200 percelen aardbeien van het ras Oberschlesien waarnemingen verricht.
Hierbij werden de stand van het gewas, leeftijd, aantasting door ziekten, enkele bodemkundige factoren, de grondwaterstand e.d. beoordeeld. Tevens werden grondmonsters
genomen. De bedoeling van dit onderzoek is na te gaan, welke factoren het meest de
groei beïnvloeden, waarbij de zuurgraad in dit geval de speciale belangstelling heeft.
Het omvangrijke materiaal is in bewerking.
Herontginningsproef.
Op een perceel tuingrond aan het Daalmeerpad te Sint Paneras is reeds in 1951 door
een andere instantie een proefveld aangelegd, waarop enkele herontginningsmethoden
zijn toegepast en vergeleken n.l.
I
Onbehandeld.
II De in het profiel aanwezige kniklaag naar beneden gewerkt en de bovengrond behouden.
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III De kniklaag naar beneden gebracht en de bovengrond vermengd met zavel
uit diepere lagen.
IV De kniklaag gebroken en vermengd met zavel.
V De kniklaag naar de oppervlakte gebracht en de bouwvoor naar de plaats
van de kniklaag.
a. met toevoeging van gips.
b. zonder gips.
VI De kniklaag verwijderd.
Profielboringen hebben duidelijk aangetoond, dat aan de uitvoering van de hierboven
omschreven objecten nog al het een en ander mankeert. Zo is bij de objecten II en III
de kniklaag niet diep genoeg, d.w.z. niet tot onder de grondwaterstand weggewerkt.
Bij object VI is nog vrij veel knik in de grond achtergebleven en men heeft verzuimd
een vullaag b.v. van zand of zavel op de plaats van de weggehaalde knikklei aan te
brengen. Gevolg hiervan is geweest een aanzienlijke niveauverlaging bij dit object.
Het Proefstation heeft in 1955 dit proefveld overgenomen om zich te oriënteren omtrent de bruikbaarheid er van. De vele fouten, die echter achteraf zijn ontdekt nopen
tot afschrijving van dit object van onderzoek.
In de loop van het groeiseizoen van 1955 is duidelijk gebleken, dat de structuur van
de bovengrond op de meeste veldjes slechter was dan op het onbehandelde perceel.
Het proefgewas, vroege aardappel (Eersteling), heeft vrij scherp op de grondverschillen gereageerd. Tegenover een opbrengst van 21,4 kg van 36 planten op het onbehandelde konden de objecten IV, Va en Vb slechts opbrengsten van respectievelijk
17,1 kg, 16,7 kg en 15,3 kg stellen. De overige objecten verschilden weinig of niet
van de controle.
D e invloed van bloem v a n z w a v e l op de structuur van zware kleigrond.
In 1951 is door het Rijkstuinbouwconsulentschap Hoorn op een perceel tuingrond te
Z.O. Beemster een proef aangelegd met het doel de invloed van pH-verlaging op de
fosfaathuishouding in de grond te bestuderen. De pH-verlaging werd gerealiseerd
door middel van bloem van zwavel, dat jaarlijks werd toegediend in 7 trappen n.l.
0-100-150-200-250-300 en 350 gram per m 2 .
De veranderingen in de chemische samenstelling van de grond tengevolge van de
behandelingen zijn zeer ingrijpend geweest.
Ie. Door de zwavelbehandelingen is inderdaad de pH drastisch verlaagd. De laagste
gemeten pH-KCl is 4,60 terwijl het contrôle-object een pH-KCl heeft van 7,05. Het
is evenwel de vraag, hoe het verloop van de pH in de loop van een seizoen zal zijn.
Om dit te achterhalen is periodiek onderzoek nodig, hetgeen te beginnen in 1956 dan
ook zal plaatshebben.
2e. Dat de reserve aan koolzure kalk door de zwavelbehandeling en de daaruit voortgekomen verzuring van de grond praktisch tot nul is gereduceerd zal niemand verwonderen.
3e. Het P-getal is bij alle objecten gedaald van 5 à 5y2 tot 3 à 4. Hier is dus een
eventuele invloed van de bezwaveling niet te achterhalen. Het P-citroencijfer geeft
echter wel degelijk de invloed van de behandeling weer. Hier is een regelmatige
aftrapping ontstaan in die zin, dat bij de laagste pH en dus ook bij de grootste zwavelgift het kleinste P-citroencijfer wordt gevonden.
De vrij grote fosfaatreserve wordt dus door de behandeling wel aangetast, maar een
vergroting van de voorraad direct opneembaar fosfaat (P-getal) wordt hier niet
bereikt.
21

Opbrengstbepalingen aan het gewas vroege aardappelen hebben niets tastbaars opgeleverd.
Frappant is bij dit proefveld de zeer duidelijke structuurverbetering bij de grotere
zwavelgiften. In de loop van 1955 zijn tweemaal visuele structuurbepalingen verricht.
De daarbij gegeven waarderingscijfers zijn verwerkt in onderstaande grafiek.
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gr/m 2
Fig. 3. Verband tussen zwavelgift

en

structuur

Deze structuurverandering heeft de vraag doen rijzen of er misschien belangrijke verschuivingen hebben plaats gehad in de kationenbezetting van het complex. Onderzoek
in deze heeft het volgende opgeleverd :
Ie. Door de bezwaveling is de bezetting aan Na-ionen procentueel sterk achteruitgegaan. De absolute waarden waren evenwel zo klein, dat de vraag gesteld mag worden,
of natrium hier wel van invloed is.
2e. De kalibezetting wijzigt zich niet bij behandeling met zwavel. De jaarlijkse bemesting zal hieraan wel niet vreemd zijn.
3e. Eigenaardig is het, dat het met 350 gram zwavel per m 2 behandelde object iets
meer magnesium adsorbeert dan de controle. Onder in de bouwvoor is het verschil
groter dan in de bovenste kruimellaag.
4e. Bij calcium is het zo, dat op het bezwavelde object de bovenste kruimellaag Caionen heeft verloren, terwijl in grondlagen daaronder een kleine vermeerdering aan
Ca-ionen wordt geconstateerd.
5e. Het meest in het ooglopend is de verandering in de H-ionen bezetting. De hoeveelheid waterstofionen geadsorbeerd in het behandelde object is 4,y2 à 5 maal zo groot
als bij het contrôle-object.
Zij het met een gewijzigde doelstelling zal dit onderzoek nog enkele jaren moeten
worden voortgezet, mede ter beantwoording van de vraag hoe de structuur zal reageren als door bekalking de pH op de velden met de beste structuur weer op normaal
peil wordt teruggebracht.
Zwavel-compostproef.
Geïnspireerd door de gunstige werking van zwavel op de structuur van de zware
Beemsterklei heeft het Proefstation begin 1955 een zeer eenvoudige proef aangelegd
op de stugge kleigrond van het Tuinbouwproefbedrijf Geesterambacht te Oudkarspel.
Deze proef bestaat uit 8 vakken van 2 x 2 m 2 .
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Hierop zijn gegeven 4 trappen van bloem van zwavel n.l. 0-150-300 en 450 gram
per m 2 , iedere trap in één vak wel en in een ander vak niet gecombineerd met V.A.M.compost tegen 100 ton per ha.
Vanzelfsprekend kunnen na één seizoen nog geen schokkende resultaten worden
gemeld.
Bij het omspitten in November 1955 direct na de tweede behandeling kreeg men de
indruk, dat de compost al enige structuurverbetering had teweeggebracht. Van zwavel
was geen verbetering te zien eerder een verslechtering blijkens de structuurcijfers
gegeven door deskundigen van het Bodemkundig Instituut T.N.O. te Groningen.
Ook ten aanzien van het eerste proefgewas sla heeft zwavel negatief gewerkt. Compost heeft nog geen effect gesorteerd.
Strucruurregelaars.
Voorjaar 1954 is op de zeer stugge grond van het Tuinbouwproefbedrijf Geestmerambacht te Oudkarspel een eenvoudige vakkenproef aangelegd met de volgende
structuurregelaars :
Aerotil (poedervorm),
Aerotil (vloeibaar),
Agrilon (poedervorm),
Agrilon (vloeibaar),
Krilium en
Rohagit.
Deze middelen zijn na het toedienen oppervlakkig in geharkt. Tot einde 1955 zijn op
deze vakken geen grondbewerkingen toegepast, zelfs niet gehakt of geschoffeld.
Aan de oppervlakte hebben ze wel degelijk de een meer dan de ander structuurverbeterend gewerkt, (zie foto).
De dieptewerking laat echter vaak nog veel te wensen over.
Op 2 Juni 1955 werd een visuele structuurbepaling, waarbij een waarderingscijfer
werd gegeven voor de oppervlaktestructuur en voor de dikte van de losse laag, De
volgende cijfers werden bij die gelegenheid gegeven.
Structuurregelaar

Aerotil P)
Aerotil (V)
Agrilon (P)
Agrilon (VI)
Krilium
Rohagit
Onbehandeld

Oppervlaktestructuur
(a)
9
8
8
8
8
7
6

Dikte van de
losse laag
(b)
7
5
5
6
9
6
3

Produkt
(a x b)

63
40
40
48
72
42
18

Krilium en Aerotil komen hier dus het beste uit de bus. Proefgewassen hebben noch
in 1954 noch in 1955 enige aanwijzing gegeven. Eind 1955 zijn alle vakken omgespit.
In het voorjaar van 1955 is deze proef uitgebreid met een drietal vakken behandeld
met drie verschillende giften van het Duitse produkt Flotal. De giften bedroegen resp.
J4—1/2 en 1 kg per m 2 .

Gedurende de hele (droge) zomer van 1955 heeft Flotal niets uitgericht, dat op structuurverbetering leek. De structuur was en bleef zeer slecht. Dat ondanks dit de sla
op veldjes een hogere opbrengst gaf moet zeer waarschijnlijk worden toegeschreven
aan de stikstofwerking van Flotal (ferri-ammon-aluin).
Na de eerste regenbuien in September trad er verandering op ten gunste van de
hoogste Flotal trap. Bij het spitten in November 1955 werden zeer duidelijke verschillen waargenomen.

Onbehandeld

Fig. 4

Krilium

Grocnbemestingsonderzoek.
Op kavel E van het Tuinbouwproefbedrijf Geestermerambacht zijn in 1953 en 1954
enkele groenbemestingsgewassen gezaaid. In 1955 hebben op deze kavel 4 tuinbouwgewassen gestaan n.l.:
vr. aardappel (Eersteling).
kroot.
stamslaboon en
witte bewaarkool.
Direct na de opkomst bleek al, dat de akkers met de zwaarste groenbemesting op
achter kwamen. Deze akkers waren dan ook aanmerkelijk droger. Vooral het gewas
kroten heeft daar sterk onder geleden. Van structuurverbetering was niets te bespeuren, dan alleen op die akker, waarop in 1953 een goed gewas hopperups en in 1954
een zeer matig gewas wikke heeft gestaan.
Lucerne en kunstweide hebben geen enkele gunstige invloed gehad op de structuur
van de stugge grond. Zeer waarschijnlijk is de groene massa te diep ondergeploegd.
Ook de reacties van drie van de vier proefgewassen zijn teleurstellend geweest. Bij de
vroege aardappelen waren lucerne en kunstweide uitgesproken de slechtste wat de
opbrengst betreft, terwijl de overige objecten weinig of niets verschilden van de
akker, die geen groenbemesting heeft gehad.
De resultaten bij het gewas kroten waren zeer verwarrend. Door de slechte opkomst
op de kunstweide-akker was het aantal geoogste bieten zeer gering, maar daardoor
het gemiddelde gewicht per stuk zeer hoog vergeleken bij de andere objecten.
Lucerne kwam hier beter voor de dag dan de overige akkers.
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De opbrengsten aan slabonen lagen het laagste op de lucerne en de kunstweide-akker.
Het verschil met de controle bedroeg ongeveer 40 à 5 0 % . Ook de vroegheid van het
gewas werd door de groenbemesting met lucerne en kunstweide ongunstig beïnvloed.
Bij witte kool lagen de uitkomsten geheel anders. Hier waren de lucerne en de kunstweide aanzienlijk beter dan alle overige objecten, zowel in gemiddeld koolgewicht als
in percentage goede kool. Het feit, dat bewaarkool veel langer te velde staat, is misschien niet vreemd aan het verschil in reactie tussen kool en de overige proefgewassen.
Na het ruimen van de vroege aardappelen zijn weer enkele groenbemesters uitgezaaid.
Hoewel het zich eerst liet aanzien, dat er weinig van terecht zou komen, hebben ze
zich toch tot behoorlijke gewassen ontwikkeld. Het onderzoek wordt in 1956 voortgezet met dezelfde proefgewassen.
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VEREDELING EN RASSENONDERZOEK
Veredeling v a n V r o e g e Aardappel.
Het aardappelras Eersteling is voor de Nederlandse tuinbouw van zeer groot belang,
zowel voor de teelt van zeer vroege aardappelen als voor die van pootgoed. Een
groot bezwaar van het ras is echter de vatbaarheid voor wratziekte, waardoor in de
toekomst met de mogelijkheid van moeilijkheden op phytosanitair gebied rekening
gehouden moet worden. Zo is de import en teelt ervan in Duitsland nog slechts mogelijk door een uitzonderingsmaatregel.
Nu bestaan er wel twee andere vroege aardappelrassen, die resistent zijn tegen de
wratziekte. Hiervan komt de Barima het meest in aanmerking om de Eersteling te vervangen, maar helaas is de knolvorm iets minder mooi. De Doré is wat later dan
Eersteling en heeft het bezwaar van vrij lange stolonen te bezitten.
Gezien het ontbreken van een volwaardige, wratziekte-resistente Eerstelingsvervanger
en mede gelet op de belangrijke vooruitgang, die de laatste jaren op het gebied van
de veredeling van Phythophtora- en aardappelmoeheidresistentie gemaakt is, werd
het verantwoord geacht, dat het Proefstation zich bezig ging houden met het kweken
van een Eersteling-vervanger, vooral ook omdat hieraan in de particuliere sector van
de aardappelveredeling betrekkelijk weinig aandacht wordt besteed.
In 1955 is aan dit veredelingsprogramma begonnen en wel met zaden en eerstejaarsklonen, die van de Stichting voor Plantenveredeling verkregen werden.
De verkregen zaailingen en kloontjes werden geselecteerd op de gebruikelijke eisen,
die aan vroege aardappelen gesteld worden. Daarnaast werden de nakomelingen van
ouders met Phythophtoraresistentie kunstmatig op deze resistentie getest. Het bleek,
dat een vrij groot aantal zaailingen een of meer resistentiefactoren bezat.
De nakomelingen van kruisingen met typen, die resistentie tegen de aardappelmoeheid
(aaltjes) bezitten, zijn door de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen op resistentie getoetst. Ongeveer de helft van de opgezonden knollen bleek onvatbaar voor de
aardappelmoeheid te zijn.
Het bovenvermelde veredelingsprogramma zal in 1956 worden voortgezet en wel op
een aanzienlijk grotere schaal.

H e t veredelen v a n bonen.
Het veredelingswerk, dat onder auspiciën van de vereniging „De Proefschooltuin
West-Friesland" werd verricht, is in 1954 overgedragen aan het Proefstation voor de
Groenteteelt in de volle grond in Nederland te Alkmaar.
DOELSTELLING.
De stamslaboon Voorluk z.dr. is gekweekt op de zeer beschut liggende proeftuin te
Bovenkarspel. Het is gebleken, dat dit ras zeer gevoelig is voor wind en minder gunstige weersomstandigheden.
Het doel van het veredelingswerk is daarom op het ogenblik in de eerste plaats gericht
op het winnen van nieuwe rassen, die beter bestand zijn tegen ongunstig weer. Belangrijke eigenschappen hiervoor zijn: klein en stevig blad (sterker tegen harde wind),
resistentie tegen Colletotrichum en vetvlekkenziekte, en de teeltmo'gelijkheid bij een
lagere temperatuur.
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Naast deze speciale eigenschappen wordt ook aandacht besteed aan de resistentie tegen
andere belangrijke bonenziekten en aan diverse cultuureigenschappen.
RESULTATEN 1954.
Dit jaar kenmerkte zich door zeer ongunstig weer tijdens het groeiseizoen. Voor de
selectie op ziekteresistentie waren deze omstandigheden vrij gunstig. De gezondste
nummers zijn aangehouden voor de beoordeling op de cultuureigenschappen.
HET KRUISINGSWERK.
In 1953 is met een nieuw kruisingsschema begonnen. In dit schema zijn, naast Nederlandse stamsla-, stamsnij- en hardschillige bonenrassen, ook buitenlandse cultuurrassen en botanische vormen opgenomen. Begonnen is met de uitvoering van de enkelvoudige kruisingen. De Fj/s van deze kruisingen zijn in 1954 gecombineerd tot dubbelkruisingen.
De aantallen combinaties bedroegen:
43 van Ph. vulgaris x Ph. vulgaris.
73 van Ph. vulgaris x Ph. dumosus.
11 van Ph. vulgaris x ander botanisch materiaal.
De techniek van het kruisen en de resultaten, welke hiermede zijn verkregen, worden
in Mededeling No. 1 van het Proefstation uitvoerig behandeld.
Het selectiewerk.
Van de 38 kruisingscombinaties, die in 1953 zijn gemaakt, is het F1 zaad in drie
partijtjes verdeeld en uitgezaaid:
a. in de kas voor het maken van dubbelkruisingen en het beoordelen van de
eigenschappen onder glas.
b. op een toetsproefveld ter beoordeling van de ziekteresistentie.
c. op een goed perceel ter beoordeling van alle andere eigenschappen.
De vererving van diverse eigenschappen is zo nauwkeurig mogelijk opgetekend en
in Mededeling No. 1 weergegeven.
In de kruisingspopulaties van het oudere materiaal (kruisingen 1949—1951) is een
strenge selectie toegepast. Van de ongeveer 600 nummers zijn er 70 aangehouden.
KUNSTMATIGE TOETSING.
A. Ziekten.
In samenwerking met de resistentieafdeling van het I.P.O. is in de winter van 1954/
1955 een aanvang gemaakt met het kunstmatig toetsen van enkele zaailingen op resistentie tegen Colletotrichum (vlekkenziekte), Pseudomonas phaseolicola (vetvlekken),
Phaseolus virus I (rolmozaiek) en Nicotiana virus 11 (stippelstreep).
Vlekkenziekte. Om zeker te zijn, dat de ziekte zich voldoende verspreidt, is het nodig
de kiemplanten na het infecteren twee dagen bij een temperatuur van 15—22° C en
een relatieve luchtvochtigheid van 100% te plaatsen. Wij gebruikten hiervoor glazen
buizen die 20 cm lang zijn en een diameter hebben van 31/2 cm. In deze buizen werd
een filtreerprop en ongeveer 3 cm water gebracht. Hierop kwamen 5 kiemplanten.
Met een fijn spuitje werd de colletotrichum-suspensie op de planten gespoten. De
buis werd daarna met een wattenprop afgesloten. Na twee dagen bij 15—22° C en
een relatieve luchtvochtigheid van 1 0 0 % , werden de planten in de kweekkas opgepot.
Na 5 dagen waren de eerste ziektesymptomen zichtbaar. Deze toetsing is zeer goed
geslaagd.
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Vetvlekken. Voor het toetsen op deze ziekte werd ook gebruik gemaakt van glazen
buizen. De kiemplanten kwamen met de wortels naar boven in de buis. De planten
werden overgoten met de bacterie-oplossing. Afsluiten met een wattenprop is niet
noodzakelijk maar, om het uitdrogen van de wortels tegen te gaan, wel gewenst.
Na 4 uur werden de planten opgepot in de kas bij een temperatuur van 18—25° O.
Deze temperatuur is te hoog geweest. Na 8 dagen verschenen de eerste symptomen,
doch de ziekte verspreidde zich onvoldoende. Na 10 dagen zijn de planten nogmaals
geïnfecteerd, nu door middel van inwrijving op het blad. Hiervoor werd een papje
gemaakt van fijn gewreven blad, waarop vetvlekken voorkwamen, en carborundumpoeder. Deze toetsing is matig geslaagd.
Stippelstreep. Voor het toetsen op virus worden de kiemplanten direct in potten gezet.
In verband met het optreden van bodemschimmels is het gewenst een steriel potmengsel te gebruiken. Wij gebruiken hiervoor vermiculite. Acht dagen na het oppotten zijn
de planten door inwrijven geïnfecteerd. De eerste ziekteverschijnselen werden 5 dagen
na het besmetten waargenomen. Deze toetsing is zeer goed geslaagd.
Rolmozaiek. De behandeling van de planten is gelijk aan de toetsing op stippelstreep.
Voor een betere verspreiding van het virus is het gewenst de planten, na het inwrijven,
met schoon water af te sproeien. Deze toetsing is zeer matig geslaagd. Vermoedelijk is
de oplossing te zwak of de virusstam niet virulent genoeg geweest.
B. Lage

temperatuur.

Een gedeelte van het populatiemateriaal, afkomstig van de kruisingen Ph. vulgaris x
Ph. coccinius (pronkboon), is bij lage temperaturen getoetst.
Het zaad werd in houten bakken in de kweekkas voorgekiemd. Per bak kwamen ongeveer 200 zaden. Na de opkomst werden de planten bij ongeveer 5—8° C gebracht om
af te harden. Per bak groeiden enkele planten bij deze lage temperatuur door.
Dubb.W.z.dr., als standaard er bijgezet, ging dood. Na een week werden de planten
in de koelkast gebracht bij een temperatuur van — 1 ° tot — 2 ° C. Na 24 uur was het
grootste gedeelte bevroren. Enkele planten hadden echter de vorst doorstaan en werden in de kweekkas opgepot. Van deze planten is eind Mei 1955 rijp zaad geoogst,
dat direct in de volle grond is uitgezaaid. Het zaad van deze planten wordt in de winter van 1955y56 weer getoetst. Het is de bedoeling, dat in deze winter niet alleen gelet
wordt op vorstresistentie, maar ook zullen planten, die bij lage temperatuur kiemen
en groeien, apart worden aangehouden.
RESULTATEN 1955.
Na een zeer ongunstige Meimaand en een gedeelte van Juni. is liet verdere seizoen
zeer gunstig geweest voor de ontwikkeling van het bonengewas. Ziekten kwamen over
het algemeen weinig voor, zodat een veldbeoordeling op ziekteresistentie niet tot zijn
recht is gekomen. Een gedeelte van het bonenmateriaal werd ondergebracht op de
nieuwe proeftuin te Alkmaar. Door de zeer weelderige groei was een beoordeling van
het planttype op deze proeftuin zeer moeilijk.
DE OMVANG VAN HET KWEEKWERK.
In 1955 zijn ruim 1200 nummers uitgezaaid, verdeeld over de proeftuinen te Alkmaar,
Bovenkarspel, Oudkarspel en Sloten. Het kweekveld besloeg een oppervlakte van
± 55 are.
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Alkmaar. Areaal : ruim 20 are.
Materiaal:
58 nummers slabonenpop. v.d. kruisingen 1949/'51.
352
„
F 2 generaties van de enkelv. kruisingen '53.
53
„
Voorluk materiaal.
43
„
dubbelkruisingen (gemaakt in 1954).
64
,,
kruisingen met Ph. dumosus en met andere botanische
vormen.
55
„
overgehouden van het toetsen op ziekten en lage temperatuur.
Oudkarspel. Areaal : ruim 10 are.
Materiaal:
17 nummers slabonenpopulaties v.d. kruisingen 1949/'51.
186
,.
hardschilpopulaties v. d. kruisingen 1949/'51.
50
,,
F 2 generatie van de enkelv. kruisingen '53.
17
,,
Voorluk materiaal.
Bovenkarspel. Areaal : ruim 20 are.
Materiaal: 140 nummers slabonenpopulaties v.d. kruisingen 1949/'51.
14
,,
snijbonenpopulaties v.d. kruisingen 1949/51.
128
,,
hardschilpopulaties v.d. kruisingen 1949/'51.
20
,,
pronkerpopulaties v.d. kruisingen 1949/'51.
183
„
F 2 generatie van de enkelv. kruisingen '53.
69
„
Voorluk materiaal.
Sloten. Areaal 3 are.
Materiaal:
6 nummers slabonenpopulaties v.d. kruisingen 1949/'51.
17
.,
Fo generatie van de enkelv. kruisingen '53.
Op de proeftuin te Alkmaar zijn hoofdzakelijk slabonennummers uitgezaaid, die op
verschillende cultuureigenschappen zijn beoordeeld. Het grootste gedeelte van het
kweekveld bestond uit de tweede generatie van de enkelvoudige kruisingen, die in
1953 zijn gemaakt.
Op het Tuinbouwproefbedrijf Geestmerambacht te Oudkarspel werden in hoofdzaak
de hardschillige populaties ondergebracht. Dit bedrijf leent zich goed voor het toetsen
op vetvlekken. Dit jaar is echter praktisch geen vetvlekkenziekte voorgekomen.
De proeftuin te Bovenkarspel wordt gebruikt voor het toetsen op verschillende ziekten,
voornamelijk op Phaseolus-virus 1 en 2. De bonen worden vrij laat gezaaid (half
juni). Tussen de bonenregels komen enkele rijen gladiolen voor de verspreiding van
het Ph. virus 2 en secundair besmet bonenzaad voor de verspreiding van Ph. virus 1.
Op deze wijze wordt de kans van een natuurlijke besmetting zo groot mogelijk
gemaakt.
De virusziekten zijn dit jaar laat in het seizoen opgetreden en dan nog voornamelijk
in bonen, die in juli zijn gezaaid. Hierdoor werd te Bovenkarspel geen zuiver beeld
van de vatbaarheid verkregen.
Een aantal nummers is in twee partijtjes gesplitst en kwam zowel in Bovenkarspel als
in Alkmaar of Oudkarspel voor.
Op de Proeftuin te Sloten wordt in de eerste plaats gelet op de gevoeligheid voor
stippelstreep. Ook deze ziekte trad in veel mindere mate op dan in voorgaande jaren
het gval was. Naast ziekteresistentie wordt ook gelet op het groeigedrag van de populaties op veengrond.
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HET SELECTIEWERK.
Uit het oudere materiaal (kruisingen 1949/'51) zijn enige lijnen geselecteerd, die het
volgend jaar in een opbrengstproef zullen worden vergeleken. Bij de slabonen zal
speciaal worden gelet op vroegheid, kwaliteit van de peul en produktie. Bij de hardschillige bonen is de produktie en de kwaliteit van het droge zaad het belangrijkst.
Van enkele vliesloze, vrij dikke, hardgroene stamsnijbonen z.dr., die goed resistent
zijn tegen bonenvirus 1 en 2, is nog niet voldoede zaad beschikbaar voor opbrengstproeven. Deze zaailingen komen in aanmerking voor vermeerdering en als kruisingsouder.
Van het nieuwe materiaal wordt het zaad van de enkelvoudige kruisingen (1953) grotendeels afgevoerd. Deze kruisingen bieden te weinig perspectieven en zijn oorspronkelijk alleen gemaakt voor het combineren van twee F x 's. In hoofdzaak wordt nu verder gewerkt met deze dubbelkruisingen. Vooral de combinaties waarin Probator en
Wade voorkomen bieden goede mogelijkheden.
HET KRUISINGSWERK.
Eén van de ergste bonenziekten is ongetwijfeld de vlekkenziekte (Colletotrichum).
Deze ziekte treedt regelmatig en vaak in zeer hevige mate op. Totaal resistente cultuurrassen zijn nog niet beschikbaar. Door de vele Colletotrichum-fysio's is het moeilijk
resistente rassen te kweken. Voor het verkrijgen van resistente cultuurvormen, is een
apart kruisingsschema gemaakt, dat speciaal gericht is op resistentie tegen Colletotrichum.
Naast dit speciale onderdeel is ook een kruisingsschema gemaakt voor het verkrijgen
van produktieve stamslabonenrassen. In dit schema zijn o.a. opgenomen: Dubb.W.z.dr.,
Probator, Imuna, Wade, Processor en eigen géniteurs.

Fig. 5. Phaseolus dumosus. overjarige
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DE KRUISING PHASEOLUS VULGARIS X PHASEOLUS DUMOSUS.
Voor het verkrijgen van ziekteresistentie en het creëren van geheel nieuwe mogelijkheden is in 1953 de soortskruising Ph. vulgaris x Ph. dumosus gemaakt. In dat jaar
zijn twee combinaties geslaagd en in het daarop volgende jaar is van een aantal
andere combinaties zaad verkregen.
Ph. dumosus maakt zeer veel blad en stengels (fig. 5 ) . Voor het in bloei komen is een
tamelijke hoge temperatuur en een korte dag noodzakelijk. Het is daarom gewenst dit
soort in een warme kweekkas te laten groeien. De resultaten, die in 1953/'54 zijn verkregen, worden uitvoerig in Mededeling No. 1 van het Proefstation behandeld.
In 1955 is getracht om Ph. dumosus door middel van spleetenting sneller in bloei te
krijgen. Van de stengels zijn enten gesneden en deze werden op verschillende stamslabonenrassen geënt. De vergroeiing verliep zeer vlot en gemakkelijk. Ph. dumosus
op een „onderstam" maakt zeer weinig blad en bloeit bij lange dag (fig. 6 ) .
Op sommige stamslabonenrassen vertoonden de enten een zwakke groei. In dit verband zijn de cultuurrassen te verdelen in zwakke en sterke onderstammen. Zo behoort
b.v. Metis tot de zwakke en Eerste Pluk tot de sterke.

Fig. 6. Phaseolus dumosus,
geënt op een stamslaboon
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BLOEIGEDRAG VAN DE Fi.
In 1954 werden op 20 april twee F ^ s in de kas uitgezaaid. De ene F± t.w. Eerste pluk
x Ph. dumosus, bloeide na 52 dagen, de andere, Wade x Ph. dumosus, na 120 dagen.
In het eerste geval een dominantie van dagneutraliteit, in het tweede geval een kortedagreactie. Het verschil in dit gedrag wordt vermoedelijk door de cultuurrassen veroorzaakt. In 1955 werden een aantal F / s op 7 april gezaaid en op 14 april overgebracht naar een koude kweekkas. Door het koude weer in mei en in de eerste helft van
juni is de bloei zeer laat begonnen. Zo bloeide Eerste pluk x Ph. dumosus na 94
dagen, Probator x Ph. dumosus na 117 dagen en Brede z.dr. Ph. dumosus na 130
dagen. Elf andere Fj's, waaronder Wade x Ph. dumosus, begonnen pas in oktober te
bloeien, dus na meer dan 180 dagen. Hieruit blijkt duidelijk, dat de temperatuur een
belangrijke rol speelt bij het in bloei komen van deze kruisingen.
Ook dit jaar vertoonden de Fj/s een verschil in daglengtereactie. Om deze verschillen
nader te onderzoeken, zijn een aantal cultuurrassen, waarmee Ph. dumosus is gekruist,
in een daglengteproef vergeleken.

Fig. 7. Daglengtebak

met

afdekmateriaal

DAGLENGTEPROEF.
Om na te gaan bij welke daglengte de cultuurrassen het snelst in bloei komen, zijn dit
jaar veertien rassen onder vier verschillende daglengten vergeleken.
Als daglengten zijn genomen : 10 uur, 12 uur, 14 uur en natuurlijke dag. Voor iedere
daglengte was een bakruimte beschikbaar van 4 m lengte en 1,5 m breedte. De bovenkant bestond uit een houten schot van 45 cm hoogte, de benedenkant was 33 cm hoog.
De vakken werden gescheiden door houten tussenschotten.
Alle vier vakken werden 's middags 17 uur afgedekt met plasticschutten van 2 x 5 m.
Voor het verduisteren werd een water- en lichtdicht oliezeil gebruikt (fig. 7 ) . Dit zeil
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werd om 17 uur over het 10-uur-vak gerold, om 19 uur doorgerold op het 12-uur-vak
en om 21 uur op het 14-uur-vak. 's Morgens om 7 uur werden het zeil en de plasticschutten verwijderd.
Op het vak van natuurlijke dag kwamen van 's middags 17 uur tot 's morgens 7 uur
alleen plasticschutten. Dit werd gedaan om het temperatuurverschil tussen de vakken
onder het zeil en het vak met natuurlijke dag zo klein mogelijk te maken. Door 's
nachts de maximum en minimum temperatuur op te nemen is gebleken, dat de minimum temperatuur onder het zeil gemiddeld 1° C hoger en het maximum gemiddelde
2 ° C lager was dan in het vak met natuurlijke dag. Door het aanbrengen van deze
plasticschutten zijn de temperatuurverschillen dus praktisch genivelleerd.
De bonen werden op 28 mei onder glas gezaaid en na opkomst in de daglengtebak
uitgeplant. Per vak kwamen drie rijen planten. Van ieder ras werden 5 planten per
vak uitgeplant (fig. 8 ) .
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Fig. 8. Kortedagbehandeling,
van voor naar achter: natuurlijke dag; 14 uur, 12 uur en
10 uur daglicht. Het laatste object is nog afgedekt.

Op 8 juni werd met de kortedagbehandeling begonnen en deze duurde tot 23 juli. Op
die datum stonden alle planten in bloei, behalve Walcherse witte, die onder een
natuurlijke daglengte zeer laat in bloei komt.
Wegens de zeer onregelmatige opkomst zijn vier rassen buiten beschouwing gelaten.
Wordt van de tien overige het gemiddelde genomen dan blijkt, dat een daglengte van
12 uur de snelste bloei geeft, gevolgd door 14 uur, 10 uur en natuurlijke dag.
Het verschil tussen de vier daglengten bedroeg slechts 1 à 2 dagen. Het minst reageerden op de daglengten Imuna, Wade en Metis. Deze rassen kwamen bij 14 uur het
snelst in bloei. De rassen Dubb.W.z.dr., Probator, Voorluk, Servus en Groninger
weekschil reageerden iets sterker op de korte dag en kwamen bij 12 uur het snelst in
bloei.
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Van de beproefde rassen bloeide Eerste Pluk het eerst en vertoonde een tamelijke
korte-dagreactie. Zo bloeide dit ras in het 12-uur-vak na 43 dagen, bij 14 uur na 46
dagen, bij 10 uur na 47 dagen en bij natuurlijke daglengte na 48 dagen.
Het aantal dagen geeft de periode aan vanaf het zaaien tot het opengaan van de eerste
bloem.
Walcherse witte boon reageerde het sterkst op de daglengte. Bij 12 uur bloeide dit ras
na 45 dagen en bij natuurlijke dag na ruim 60 dagen.
Uit deze proef is duidelijk gebleken dat de daglengtegevoeligheid van de meeste cultuurrassen zeer gering is.
Veredeling v a n erwten.
Dit kweekwerk heeft een aflopend karakter. Het werk zal worden afgemaakt, maar
nieuwe onderwerpen op dit gebied zullen niet meer ter hand worden genomen.
In de 30e Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen 1955 zijn de rozijnerwten
Eroica en Koroza voor de eerste maal opgenomen met de volgende karakteriseringen :
Koroza.
Produktieve, vroeg rijpende rozijnerwt met een goede resistentie tegen topvergeling.
Onvatbaar voor de Amerikaanse vaatziekte. Verdient vanwege het korte stro in de
eerste plaats de aandacht voor gronden, die veel stro leveren.
Maakt vrij weinig gewas; moet daarom wat dikker gezaaid worden. Het stro is goed
stevig. Komt vroeg in bloei en bloeit vrij vroeg af. Paarsbloeiend. Hoge peulaanzetting. Vrij weinig vatbaar voor meeldauw.
Het zaad is vrij groot en goed van kleur .De consumptiekwaliteit is goed, doch op
gronden, die van nature een minder goede kwaliteit leveren, is de schil wat hard en de
structuur speciaal na bewaring tot in het voorjaar wat stug. Nogal gevoelig voor
kwade harten.
Eroica.
Verdient als vervanger van de Noordhollandse langstro rozijnerwt de aandacht. Is
produktiever dan dit landras en door het kortere stro gemakkelijker in de teelt. Blijft
in de grootcultuur op de landbouwbedrijven in opbrengst beneden de overige rozijnerwtenrassen. Is vatbaar voor topvergeling, maar onvatbaar voor de Amerikaanse
vaatziekte.
Vrij lang, bladrijp, slap gewas. Moet vrij dun gezaaid worden en op ruime rijenafstand. Bloeit en rijpt laat. Rose bloem.
Het zaad is vrij groot. Is bij ongunstig oogstweer licht geneigd tot zwartverkleuring,
moet daarom met zorg geoogst worden en goed droog worden binnengehaald. De
consumptiekwaliteit is zeer goed. Weinig gevoelig voor kwade harten.
Beide rassen worden vermeerderd door de Coöp. Zaaizaadvereniging „West-Friesland"
te Wijdenes.
Voor de verbetering van het rozijnerwten- en capucijnersortiment zijn enige jaren
geleden kruisingen gemaakt met Koroza, Eroica, Aureol enz. Enkele, door stamselectie verkregen lijnen, zullen na de kwaliteitsbeoordeling in een rassen-opbrengstproef
worden vergeleken.
Groene erwten.
Er wordt gewerkt met een populatie van de kruising Vinco x Keuls Wonder. Hierin
wordt geselecteerd op hardgroene, grove schokkererwten. De populatie is resistent
tegen Amerikaanse vaatziekte.
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Gele erwten.
In het populatiemateriaal wordt geselecteerd op een tamelijk grove gele erwt, die
tijdens het koken heel blijft. Door stamselectie zijn enkele lijnen verkregen, die na 1
uur koken gaar zijn. Deze erwten hebben een dunne schil en behoeven praktisch
niet voorgeweekt te worden.
VoUegrondskomkommers.
Ten einde na te gaan of de groene komkommer in de volle grond geteeld kan worden,
werd een vrij groot aantal buitenlandse rassen, door bemiddeling van het I.V.T. verkregen, beproefd te Sloten (waar tevens de resistentie tegen vruchtvuur onderzocht
werd), De Beemster, Oudkarspel en Alkmaar.
Geen enkel van de onderzochte rassen kon aan alle in eerste instantie gestelde eisen
voldoen, te weten :
1. vroegtijdige rijping,
2. lange, donkergroene vrucht,
3. resistentie tegen vruchtvuur,
4. resistentie tegen de mozaiekziekte,
5. geen koustrepen.
De meeste monsters bleken zelfs geen komkommers, maar augurken te zijn.
Van de rassen, die de beste prestaties leverden kunnen genoemd worden: Hoffmann's
Giganta, die echter niet resistent is tegen de mozaiekziekte, twee Japanse rassen, die
helaas kromme vruchten hadden, welke snel geel werden en het Tsjechische ras
Mlada Boleslav, dat heterogeen bleek te zijn op het gebied van de vruchtvuurresistentie. Laatstgenoemd ras, hoewel niet resistent, leed toch betrekkelijk weinig van de
mozaiekziekte. De vrucht was bijzonder vlezig, echter nog te kort om aan de Nederlandse eisen te kunnen voldoen. Het ligt in de bedoeling om bovenstaande rassen
verder te beproeven en zo nodig onderling te kruisen.
Vollegrondstomaten.
De teelt van vollegrondstomaten vindt in Nederland slechts op zeer bescheiden schaal
toepassing. Als belangrijkste oorzaak van de geringe omvang van deze teelt kan het
gebrek aan oogstzekerheid genoemd worden : in koude nazomers worden de vruchten
niet rijp. Wil de vollegrondsteelt uitgebreid worden, dan dient er een ras te komen,
dat van nature tenminste twee weken eerder rijpt dan de momenteel veel gebruikte
Moneymaker.
Zonder enige twijfel kunnen bij de vollegrondsteelt de produktiekosten per kg tomaten, mits we beschikken over een vroeg rijpend ras, lager liggen dan bij de andere in
Nederland toegepaste teeltwijzen. Wil de Nederlandse tomaat derhalve een kans maken om als grondstof voor de tomatenpuree gebruikt te worden, dan zal deze tomaat
in de volle grond geteeld moeten worden.
Bij door het I.V.T. ter beschikking gestelde Fj/s en F 2 's is te Sloten, Heemskerk en
Alkmaar nagegaan of er mogelijkheden in de bovengenoemde richtingen aanwezig
waren. Dit bleek inderdaad het geval te zijn; sommige Fj ' s waren aanmerkelijk vroeger dan Moneymaker en in de F 2 's kwamen ook nog vleziger typen voor.
Het ligt in de bedoeling om in samenwerking met het I.V.T. verder te zoeken naar
een beter ras voor de vollegrondsteelt.
Rassenonderzoek ( a l g e m e e n ) .
Het aantal door het Proefstation verzorgde rassenproeven was in 1955 zeer groot.
Niet alle echter werden genomen op eigen initiatief. Het I.V.T. te Wageningen had
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aan de zorgen van het Proefstation toevertrouwd praktijkproeven met de volgende
gewassen.
Ie. Gele Savoye kool.
2e. Groene Savoye kool.
3e. Kroot.
4e. Prei.
5e. Tuinboon.
6e. Witlof.
7e. Wortel.
Enkele van deze proeven werden op twee of meer plaatsen tegelijk genomen. De uitslagen zullen t.z.t. door het I.V.T. worden gepubliceerd.
Ten behoeve van het I.V.R.O. werden op 4 plaatsen in Noordholland observatieproefvelden met rassen van vroege en middelvroege aardappelen aangelegd.
Aan de landelijke slabonenrassenproef wordt in dit verslag een apart hoofdstukje
gewijd.
Op de verschillende proeftuinen lagen verder een aantal grote en kleine proeven met
rassen en selecties van groentegewassen zoals:
Ie. Aardbei.
2e. Andijvie.
3e. Augurk.
4e. Bloemkool.
5e. Broccoli.
6e. Kropsla.
7e. Spruitkool.
8e. Stamsnijboon.
9e. Stoksnijboon.
Daar het niet aangaat om de resultaten van één jaar hier wereldkundig te maken, zal
getracht worden om in afzonderlijke mededelingen de resultaten samen te vatten van
de proeven in de afgelopen jaren op dit gebied genomen. Hierbij zal ook gebruik
gemaakt worden van de gegevens afkomstig van recente proeven genomen door de
Rijkstuinbouwconsulentschappen Amsterdam en Hoorn.
Landelijke vergelijking v a n stamslabonenrassen.
In samenwerking met verschillende Rijkstuinbouwconsulentschappen is het Proefstation dit jaar begonnen met een uniforme vergelijking van een aantal stamslabonenrassen in landelijk verband.
Doel.
a. Het bevorderen van een goede en landelijke proefopzet.
b. De hiermede verkregen gegevens te verzamelen en in landelijk verband te bestuderen.
c. Op deze wijze wordt getracht om tot een goed gefundeerd advies voor de tuinders
te komen.
Opzet.
Dit jaar zijn zeven rassen vergeleken in 3-voud (Youdenschema) op 26 plaatsen,
verdeeld in:
12 proeven „Normale teelt" — zaai- of planttijd omstreeks 15 mei.
14 proeven „zomer- of nateelt" — zaaitijd tussen 27 juni en 9 juni.
De grootte der veldjes bedroeg 10 m 2 , de regelafstand 50 cm. In de regel was de
plantafstand 10—15 cm (rijenteelt) of 30 cm (pollenteelt, 2 planten per p o l ) .
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Rassen.
NORMALE TEELT.

ZOMER- OF NATEELT.

A. Voorluk (standaard)
A. Dubb.W.z.dr. (standaard)
B. Furore (R. Zwaan, Rotterdam)
B. Furore
C. Imuna
C. Imuna (Nunhm, Haelen)
D. Probator
D. Probator (Wed. P. de Jongh, Goes)
E. Processor
E. Processor (Sabo) (Sauer, Den Haag)
H. Voorluk (Proefschooltuin Hoorn)
H. Excelsa (Vreeken, Dordrecht)
I. Widusa (I.V.T. Wageningen)
I. Widusa.
Bij de normale teelt fungeerde Dubb.W.z.dr. als standaard ras. Bij de zomerteelt
komt dit ras niet voor wegens de slechte resultaten, die op de meeste plaatsen met
Dubb.z.dr. in de zomerteelt worden verkregen.
Bij de late teelt is Voorluk als standaard gekozen, omdat landelijk bezien de opbrengsten van dit ras in deze teelt weinig door ziekten wordt beïnvloed. Daar van
Excelsa te weinig zaaizaad beschikbaar was, kwam dit ras alleen in de zomerteelt voor.
Processor is een kweekprodukt van Ferry Morse in Amerika. Dit ras is onder de naam
Sabo in Nederland in de handel gebracht.
Imuna is gekweekt door Dr. Schreiber in Duitsland en is in Nederland te verkrijggen bij diens gemachtigde, het groenteselectiebedrijf „Nunhen" te Haelen.
Proef plaatsenDe rassen zijn op de volgende plaatsen vergeleken.
R.T.C.

Proefveldhouder

Groningen
Leeuwarden

H. Lip, Leek
Gebr. Douma, Bergum
Prft. Aengwirdum,
Heerenveen

"
V

!Aard van
|
de proef
N en Z
N en
N

en

Proeftuin Berlikum

Frederiksoord
Zwolle

H. de Groot, IJsselmuiden

N en

Zutphen

W. Dooyeweert, Harderwijk

N en

T. Oelen, postHollandseveld

„

J. Spaan, Twello

„

J. Bosman, Groessen

»,

J. Derksen, Groessen

Hoorn

»
Amstelveen
Hoorn

N en

z
z
z
z
z
z
z

N

z

Proeftuin Beemster

N

Tuinbouwproefbedrijf
G.M.A. Oudk.

N

z

Amstelveen
Den Bosch

Prft. Heemskerk
C. Beemsterboer, Zd.
Scharwoude
Prft. H.U.V. Sloten
J. Somers, Bergen op Zoom

N en
N en

Maastricht

Prft. N. Limburg, Venlo

N en

z
z
z
z

Waarnemer(s)
H. Lip, Leek.
T. Kempenaar, ass. RTVD. Drachten.
H. E. Kuiper, ass. RTVD. Heerenveen.
H. H. Nefe, Chef Proeftuin.
J. Kuperus, ass. RTVD. Berlikum.
J. de Vries, Chef Proeftuin.
G. W. Bruins, ass. RTVD. Dedemsvaart.
Th. G. van Jaarsveld, ass. RTVD.
IJsselmuiden.
W. J. Rensenbrink, en M. Hummel, ass.
RTVD.
W. J. Rensenbrink en B. Luimes, ass.
RTVD.
W. J. Rensenbrink en W. Egberts, ass.
RTVD.
W. J. Rensenbrink en W. Egberts, ass.
RTVD.
C. Hoedjes, ass. RTVD. Obdam.
J. P. Koomen, ass. RTVD. Noord
Scharwoude.
S. P. v. d. Peet, ass. RTVD.
C. Hoedjes, ass. RTVD. Obdam.
W. C. Sol, Chef Prft. en C. W. Moolenaars
B. A. v. Eggermond, ass. RTVD.
J. Sanders, Chef Proeftuin.
G. Schriever.

N —Normale teelt; Z = Zomerteelt.
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Door het koude en ongunstige weer in mei zijn de meeste proeven in de normale teelt
vrij laat gezaaid of uitgeplant. Door de matige kwaliteit van het zaaizaad liet de opkomst van enkele rassen te wensen over.
De regelafstand van 50 cm was op een aantal plaatsen te nauw. Het volgend jaar zal
daarom een andere plantafstand worden gekozen, waarbij meer rekening wordt gehouden met: grondsoort (stugge of weelderige groei), plaatselijk gebruik (rijen of pollenteelt) en planttype.
Over het algemeen werd het bonengewas op de proefvelden weinig door ziekten aangetast. De vatbaarheid voor Colletotrichum, vetvlekken en Botrytis kon enigermate
worden vastgesteld. Bonenvirus 2 kwam vooral voor in de proeven die na 1 juli zijn
gezaaid. De aantasting door zwarte-vaatziekte, stippelstreep en roest was van geen
betekenis.
Deze wijze van rassenvergelijking heeft zeer goed voldaan. Het ligt in de bedoeling om
de rassen twee jaar te beoordelen en daarna tot publicatie van de resultaten over te
gaan.
Alle selectiebedrijven voor stamslabonen kunnen aan deze landelijke rassenvergelijking deelnemen, mits het nieuwe ras één jaar op de proeftuinen van het I.V.T. te
Wageningen en van het Proefstation te Alkmaar is beoordeeld. De mogelijkheid
bestaat, dat een nieuw ras door verschillende oorzaken niet in de landelijke proef kan
worden opgenomen.
W i n d g e v o e l i g h e i d v a n slabonenrassen.
Een proef, waarin de rassen Dubbele Witte z.dr., Furore en Voorluk met en zonder
beschutting van haver werden vergeleken, heeft duidelijk aangetoond, dat een windschut niet altijd tot gunstige resultaten leidt.
In de natte zomer van 1954 werden op de beschutte velden aanmerkelijk hogere opbrengsten verkregen ondanks het feit, dat door het inzaaien van de haver één regel
bonen moest worden gemist. In 1955 daarentegen waren de uitkomsten niet zo mooi.
De planten het dichtst bij de haverregels zowel aan de west- als aan de oostkant van
de bedden vertoonden een aanzienlijk mindere stand dan midden in de velden. Dit
was vooral het geval bij Voorluk, maar ook bij Dubb.z.dr. nog goed merkbaar.
Hoewel de beschutting de oogst een weinig heeft vervroegd, vielen de opbrengsten
tegen.,Bij alle drie rassen werd van de onbeschutte velden het meest geoogst.
Zeer waarschijnlijk heeft het beschuttingsgewas haver dermate veel water aan de
grond onttrokken, dat de slabonen droogteschade opliepen.

38

TEELTMAATREGELEN
Jarowisatie v a n Groentezaden.
Door enkele zaadfirma's werd advies gevraagd voor de behandeling van enige zaadpartijen van kroot, knol en raap, koolraap en ramenas.
De behandeling door de betreffende firma's in eigen beheer bleek op ernstige moeilijkheden te stuiten, wegens het ontbreken van de ervaring met deze methodiek.
Wij hebben onze medewerking verleend bij de uitvoering van de behandeling, die
heeft plaats gehad op het I.B.V.T. te Wageningen.
Om na te gaan in hoeverre de resultaten overeenstemmen met die in onze proefapparatuur, is een parallel-behandeling uitgevoerd. Daarnaast zijn nog enige proeven
genomen naar aanleiding van enkele punten, die bij de advisering om nadere opheldering bleken te vragen.
Vernalisatie in zaadtoestand.
De mate waarin een lage temperatuur vernaliserend werkt hangt af van de kiemtoestand. Gezwollen zaad vertoont een geringer vernalisatie-effect, dan wanneer het in
gekiemde toestand verkeert. Naarmate de koudebehoefte groter is, worden hogere
eisen gesteld aan de mate van kieming voor het verkrijgen van een éénjarig gewas.
Uitgezonderd bij rassen met een geringe koudebehoefte is in zaadtoestand geen volledige vernalisatie mogelijk.
Na de uitzaai moet het gewas nog een periode van lagere temperaturen doormaken,
opdat het tijdig tot schieten en zaadvorming zal komen. Voor het gejarowiseerde gewas is er een kritieke zaaidatum na welke geen zaadgewas meer wordt verkregen.
Deze datum wordt weer bepaald door de vernalisatiebehoefte van het ras, alsmede
door de eisen, die het betreffende gewas in een later ontwikkelingsstadium stelt aan
de uitwendige omstandigheden om tot bloemvorming te kunnen komen.
Zaadbehandeling.
Op praktijkschaal zijn de volgende hoeveelheden zaad behandeld:
knollen en rapen — 9 rassen ;
totaal 178 kg droog zaad.
koolraap
— 1 ras;
totaal 15 kg droog zaad.
kroten
— 2 rassen;
totaal 30 kg droog zaad.
ramenas
— 1 ras;
totaal 15 kg droog zaad.
Na ontsmetting en voorweken bestond bij genoemde gewassen de behandeling uit een
voorkieming bij 20° C, gevolgd door de lage temperatuursbehandeling bij + 1° C
of—1° C. De voorkieming is bij de kroten nog voorafgegaan door een periode van
5—6° C.
Als datum van uitzaai was half maart aangenomen. Afhankelijk van het gewas bedroeg de totale behandelingsduur tot die datum 45—60 dagen. Door de slechte weersomstandigheden kon pas in de eerste week van april worden gezaaid, zodat de lage
temperatuursbehandelingen ruim 3 weken langer hebben geduurd.
Tijdens de temperatuursbehandeling bevond het zaad zich in bollenbakken met gaasbodem, waarop filtreerpapier was aangebracht. De spreiddikte van het vochtige zaad
bedroeg 6 à 7 cm, hetgeen afhankelijk van de zaadsoort overeenkwam met 3—7 kg
droog zaad per bak.
Gedurende het verblijf bij de lage temperaturen waren de bakken ter beheersing van
de vochtconditie ingehuld in plasticdoek.
39

Na de voorkieming zijn alle partijen overgebracht naar + 1° C om af te koelen.
Pas een dag na het overbrengen zijn de bakken ingehuld in plastic, daar tijdens de
afkoeling anders sterke condensatie tegen het omhulsel plaats heeft. De partijen die
bij — 1° C zijn behandeld zijn daarna naar die temperatuur overgebracht.
Bijzonderheden
zaadbehandeling.
Deze worden per gewas vermeld, evenals die over de zaadconditie.
In het algemeen kan worden opgemerkt, dat de grote bollenbakken bij de verschillende manipulaties tijdens de behandeling moeilijk waren te hanteren. Het filtreerpapier als bedekking van de bodem, bleek zeer kwetsbaar te zijn. Voor fijne zaden
verdient het gebruik van een kleiner formaat bakken met een bodem van fijnmazig
gaas aanbeveling. De bakken kunnen dan o.a. na het voorweken en ontsmetten ook
als zeef dienst doen om het zaad daarop te laten uitdruipen.
Fijnmazig gaas voorkomt zaadverlies door de bodem bij beschadiging van het
filtreerpapier en daarmede wordt ongewenste vermenging voorkomen, wanneer verschillende rassen gelijktijdig worden behandeld. De spreiddikte moet tijdens de voorkieming bij 20° C niet dikker zijn dan 3 à 4 cm.
De inhulling in plasticdoek heeft zeer goed voldaan. Het was gemakkelijk te handteren en te bevestigen.
Een vrijwel afdoende beheersing van de vochtconditie bleek hierdoor te worden verkregen. Voornamelijk tegen de condensatie, die boven in het omhulsel optreedt dienen
voorzorgsmaatregelen te worden getroffen. Naarmate de stapel, die wordt ingehuld
hoger is, is de condensatie tegen de bovenwand sterker.
Kroot.
In vorige jaren is gebleken, dat de kieming bij + 1° C zeer langzaam verloopt, hetgeen een ongelijkmatige kiemtoestand tengevolge heeft. Bij iets hogere temperatuur
(5—6° C) verloopt de kieming gelijkmatiger, doch deze temperatuur kan vanwege
de vereiste jarowisatieduur niet worden gebruikt, omdat de zaaibaarheid daarbij geheel verloren gaat.
De kiemen verdragen bij 1° C de vochtige toestand van de zaadpartij veel slechter
dan bij iets hogere temperatuur, hetgeen een zeer nauwkeurige beheersing van de
vochtconditie vereist. De vochtigheidstoestand houdt verband met de duur van het
voorweken, de grootte van het zaad, de spreiddikte en de mate waarin tijdens de behandeling vochtverlies optreedt.
Bij voortgezet onderzoek was reeds gebleken, dat door een voorbehandeling bij
5—6° C gevolgd door een kort verblijf bij plm. 20° C een veel gunstiger kiemtoestand bij 1° C kan worden verkregen. Daar deze voorbehandeling geruime tijd een
nawerking vertoont bij 1° C behoeft slechts een beperkte mate van kieming aanwezig
te zijn op het tijdstip dat de behandeling bij 1° C begint om voldoende kieming met
behoud van de zaaibaarheid te verkrijgen.
Onderzoek kiemgedrag. Daar het kiemgedrag wordt beïnvloed door ras en kwaliteit
van het zaad is een serieproef genomen met monsters van de zaadpartijen, die op
praktijkschaal zijn behandeld. Met intervallen van 3 dagen heeft het zaad 0—21
dagen bij 1° C of 5—6° C gestaan; daarna is het overgebracht naar 21° C, waarbij
het kiemverloop met intervallen van enige uren is gecontroleerd.
Het gunstige kiemgedrag werd verkregen met 9—12 dagen 5—6° C. Dan werd bij
21° C binnen 10 uren minstens 20—30% kieming verkregen met zeer korte kiem.
Na langer verblijf bij 5—6° C werd de kiemtoestand bij 21° C weer ongelijkmatiger
tengevolge van de kieming, die reeds bij 5—6° C was opgetreden.
40

De snelheid, waarmede het kiempercentage bij 21° C toenam was voor alle objecten
vrijwel gelijk, met dit verschil, dat vanaf 6 dagen of langer 5—6° C deze stijging
direct vanaf de inzet bij 21° C optreedt. Zonder 5—6° C duurde het 20—25 uren,
voordat de eerste kiemen te voorschijn kwamen.
Merkwaardig was, dat daarentegen na + 1° C de kieming bij 21° C over het algemeen trager verliep dan zonder 1° C. Bij de Egyptische platronde was dat in sterkere
mate het geval dan bij Perfected Detroit. Door langer verblijf dan 10 dagen bij
1° C trad vanaf de inzet bij 21° C wel eerder kieming op, doch vergeleken met uitsluitend 21° C was deze voorsprong verdwenen, wanneer ongeveer 4 0 — 5 0 % kieming
was bereikt. Door voorbehandeling met 1° C kan in geen enkel geval bij 21° C een
snelkieming met een gelijkmatiger kiemtoestand met kortere kiem worden verkregen.
Zodra enige kieming van betekenis was opgetreden werd de kiemtoestand reeds te
ongelijkmatig voor een jarowisatiebehandeling.
Behandeling. Het zaad, dat eerst droog was ontsmet is na 16 uren weken in water van
plm. 12° C van aanhangend vocht ontdaan door ruim een kwartier uitschudden op
een zeef.
De voorkiemingsbehandeling bestond uit 9 dagen 6° C gevolgd door 10 uren plm.
20° C. Daarna zijn de partijen direct overgebracht naar + 1° C, waar ze gebleven
zijn tot ze konden worden gezaaid.
Ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen is tijdens de lage-temperatuursbehandeling in sterke mate kiembederf opgetreden. Volgens de proefervaringen verkeerden
de partijen bij het begin van de koeling in de juiste vochtconditie. Voor grote partijen
had dit blijkbaar geringer moeten zijn.
Na 50 dagen waren de partijen voor 6 5 — 7 0 % gekiemd. Slechts 3 0 — 4 5 % der kluwen
gaf nog een goede kiemplant.
Knollen en rapen (Brass, campestris).
Zonder voorkieming verloopt de kieming bij + 1° C niet alleen te ongelijkmatig,
doch de kiemen worden bij de vereiste behandelingsduur van minstens 40 dagen te
lang.
Tot nog toe kan de zaaibaarheid alleen behouden worden door behandeling met —
1° C na voorafgaande kieming bij 20° C.
Er wordt dan voorgekiemd tot 70 à 8 0 % kieming is bereikt. Door de juiste keuze van
de voorweekduur kan bij 20° C een zeer gelijkmatig gekiemde partij met zeer korte
kiem worden verkregen.
Behandeling. Het zaad is 3 uren geweekt in ruim water; na afgieten een half uur
ontsmet in een 0.05% opl. van kwikhoudende zaadontsmetter. Daarna is aanhangend
vocht verwijderd door uitschudden op een zeef.
De vereiste kiemduur bij 20° C van deze rassen liep zeer uiteen variërend van 16—32
uren.
Ondanks de hoge luchtvochtigheid in de ruimte tijdens de voorkieming is door verschillende oorzaken zoveel vocht aan de zaadpartijen onttrokken, dat de kieming halverwege stagneerde. Deze zaden houden n.l. veel minder vocht vast dan de kluwens
van bietenzaad, waardoor veel meer vochtverlies mogelijk is.
In de proefapparatuur was 3 uren weken ruim voldoende en gaf het beste kiemresultaat.
Hoewel zoveel water is toegevoegd, dat het zaad weer voldoende vocht had om verder
te kiemen, kon geen gelijkmatige kieming meer worden verkregen. De voortgang der
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kieming kon blijkbaar niet snel genoeg meer op gang komen. Juist de rassen, die bij
het vooronderzoek de snelste en gelijkmatigste kieming vertoonden, hebben van deze
stagnatie de meeste hinder ondervonden. Bij de meeste partijen moest daardoor met
een lager kiempercentage dan gewenst was worden volstaan, daar de aanwezige kiemen anders te lang werden.
Tijdens de koeling bij — 1° C is het zaad in prima conditie gebleven. De vochtconditie was zodanig, dat de kiemstrekking geheel in bedwang kon worden gehouden. In
enkele stapels vormde zich tengevolge van de condensatie tegen de bovenwand van
het omhulsel in de bovenste bak een dunne laag sterk gekiemde zaden, die de massa
als eén korstje bedekten.
Overigens waren de kiemen hoogstens 1—11/^ mm laag. Er is geen kiembeschadiging
opgetreden.
Bij de meeste partijen is de kieming bij de lage temperatuur aanvankelijk nog doorgegaan, doch kwam daarna tot stilstand en liep naderhand het kiempercentage zelfs
terug.
Door het opzwellen van het zaad barst de zaadhuid en wordt het kiempje zichtbaar.
Wanneer vochtverlies optreedt krimpt een deel van de als „gekiemd" aangemerkte
zaden zodanig, dat de zaadhuid zich ogenschijnlijk weer sluit.
Resultaten veldproef.
De behandelingen in eigen proefapparatuur en monsters van alle praktijkpartijen zijn
tezamen met onbehandeld zaad als controle uitgezaaid op 28 maart op de proeftuin
van het Proefstation te Alkmaar.
Gedurende de periode van bloei tot zaadzetting zijn van de meeste praktijkpercelen
gegevens verzameld.
KROOT.
Egyptische platronde. De gejarowiseerde partijen hebben 9 0 — 9 5 % oogstbare zaadplanten opgeleverd; 8 5 — 9 0 % waren goede zaadplanten die begin september konden
worden geoogst, in tegenstelling tot het gewas van onbehandeld zaad, dat 3 5 % oogstbare zaadplanten gaf, waarvan slechts 8 % tijdig rijpende.
Perfected Detroit. Gejarowiseerd gaf een volledig, tijdig rijpend zaadgewas, tegenover onbehandeld 7 5 % tijdig rijpende zaadplanten. Over het geheel was het gejarowiseerde gewas eerder oogstbaar dan het onbehandelde.
KNOLLEN EN RAPEN. (Brassica campestris)
In tegenstelling tot de kroten reageerde dit gewas veel minder op de ongustige groeiomstandigheden, zoals die zich dit voorjaar hebben voorgedaan. De eerste verkeerden
begin mei nog in het kiemplantstadium, terwijl de rapen reeds flinke plantjes waren.
Zowel in groeisnelheid als habitus kwamen einde mei duidelijke verschillen voor tussen de gejarowiseerde en de ongejarowiseerde partijen. Naarmate de partij een sterkere schietneiging vertoonde, stond het blad meer opgericht. Bij de onbehandelde
partijen varieerde de bladstand van bijna horizontaal tot iets opgericht, tegenover
tamelijk tot sterk opgericht bij de gejarowiseerden.
Ook de grootte van het loof verschilde aanmerkelijk. De gemiddelde lengte van het
blad van de onbehandelde partijen varieerden van 18,5 tot 20 cm en bij de gejarowiseerde van 21,5 tot 24 cm.
De mate waarin de rassen tot schieten kwamen hangt o.a. af van de vernalisatiebehoefte der rassen (zaaitijd!) en de kiemtoestand tijdens de behandeling.
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In onderstaande tabel wordt de toestand op 4 juli 1955 vermeld. Daar het gewas
nadien is opgeruimd, zijn geen gegevens op het tijdstip van de oogst beschikbaar.
Op 4 juli konden, voor zover ze waren geschoten drie groepen van planten worden
onderscheiden :
1. Waarvan met zekerheid kon worden gezegd, dat ze een oogstbare zaadplant zouden
opleveren ;
2. Planten, die reeds als volwaardige zaadplant werden aangemerkt;
3. Weliswaar geschoten, doch nog niet verder dan hoogstens een begin van bloei.
Hiervan worden in de tabel vermeld : het totaal van de groepen 1 en 3 tezamen ; groep
1 en groep 2. Van enkele rassen wordt het resultaat vermeld, dat is verkregen met de
eerste helft van de behandelingsduur bij — 1° C en de tweede bij + 1° C.
Percentage verschillende typen geschoten planten.
TOESTAND OP 4 JULI 1955
Ongejarowi seerd
Rassen

Ocksenhörner
P u r p l e top

Gejarowiseerd
Uitsluitend - -10 C.

Oogstb.
zaadpl.
(1)

Volw.
zaadpl.
(2)

97
87

70
39

32
13

99
98

93
98

76
90

87
77
80
46
43
17
8

21
15
12
0
0
0
0

8
0
0
0
0
0
0

98
100
97
94
97
66
72

79
96
86
88
76
40
40

58
85
63
61
47
16
20

Schieters
totaal
(1+3)

Schieters Oogstb
totaal
zaadpl.

Volw.
zaadpl.

half — 1» c .
half + 10 C.
Volw.
Oogstb.
zaadpl.
zaadpl.

—

—

100
100
100

95
92
80

—
—

—
—

wh. globe
*) Vertus roodk.
L a n g e w.gr.k.
*) Halfl. w.roodk.
Teutoburger I
*) T e u t o b u r g e r I I
Wilh. burger
L a n g e w.roodk.

17

44
* ™

—

*) Kiemconditie liet te wensen over.
Uit het percentage schieters van de ongejarowiseerde partijen komt heel duidelijk het
verschil in koudebehoefte van deze rassen tot uiting. Uitgezonderd de laatste twee
rassen hebben de gejarowiseerde partijen een volwaardig of praktisch volwaardig
zaadgewas opgeleverd. De onvoldoende kieming van met een * gemerkte rassen komt
duidelijk tot uiting in het lagere percentage „oogstbare zaadplanten".
Voor de rassen „Wilhelmsburger en Lange witte roodkop" was de critieke zaaitijd
reeds verstreken. Ondanks dat beide partijen in goede kiemconditie hebben verkeerd,
bedroeg het percentage oogstbare zaadplanten op 4 Juli pas 4 0 % .
Tegenover de overige rassen, die zowel met — 1° C als + 1° C zijn behandeld, gaf
Wilhelmsburger ook geen volledig zaadgewas meer bij deze zaaitijd.
Praktijkpercelen. De waarnemingen van deze percelen stemmen over het algemeen
' goed met de bovenvermelde gegevens overeen.
Daarbij is opgevallen, dat een goede voedingstoestand van de grond en de juiste behandeling van het gewas een grote rol spelen bij de kwaliteit van het zaadgewas. In
het algemeen werd bij dit gewas geconstateerd, dat op de zwaardere gronden de beste
resultaten zijn verkregen.
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Temperatuursbehandeling v a n Plantsjalotten.
Bij de teelt van plantsjalotten is de vraag naar voren gekomen of een bepaalde temperatuur tijdens de bewaarperiode invloed zou kunnen hebben op de vorming van
zaadpijpen en op de opbrengst.
Om dit te onderzoeken is een proef opgezet waarbij diverse partijtjes van een grote en
een kleine maat plantsjalotten gedurende bepaalde perioden bewaard werden in een
prepareerinrichting voor plantuitjes. De temperatuur was 261/2—28° C bij een relatieve luchtvochtigheid van ± 6 5 % .
Om een indruk te krijgen van de invloed die de planttijd uitoefent op de ontwikkeling
van zaadpijpen werd op twee tijdstippen geplant: op 26 maart 1955 (kort na het
einde van de vorstperiode) en op 5 april 1955.
Gedurende de groeiperiode openbaarden zich grote verschillen tussen de diverse
objecten, zowel wat betreft het aantal zaadpijpen als de ontwikkeling van het gewas.
Bij de eerste plantdatum was in de meeste gevallen het aantal zaadpijpen belangrijk
groter dan bij de tweede. De kleine plantmaat gaf minder zaadpijpen dan de grote.
De onbehandelde veldjes gaven een groot aantal zaadpijpen. Naarmate de warme
bewaring langer was voortgezet, verminderde dit snel. Na 1 en 2 maanden behandelen
was het aantal belangrijk gereduceerd. Een behandeling van 3 maanden was voldoende om de vorming van zaadpijpen geheel te onderdrukken.
Verschillende objecten vertoonden, met onderling enige verschillen, spoedig een
vlotte stand met een stevig rechtopgaand gewas. Andere objecten bleven eerst ver
achter in ontwikkeling en wel meer naarmate de warme bewaring langer was voortgezet. Eerst in de tweede helft van juni begonnen deze zich zeer snel te ontwikkelen
met zwaar en slap loof, dat na enige regen geheel tegen de grond lag. Bovendien
rijpten deze objecten laat af. Ook de meeste andere objecten rijpten later af dan het
onbehandelde.
Tussen de diverse objecten bleek verschil in verklistering te bestaan. Bij de grote
plantmaat werd de grootste verklistering ( ± 3 0 % meer dan onbehandeld) bereikt
bij ± 3 maanden warme bewaring.
De opbrengst van de diverse objecten vertoonde grote verschillen. Elke behandeling
gaf een meer opbrengst t.o.v. onbehandeld. Het maximum — zeer belangrijk hoger
dan onbehandeld — werd ook hier bereikt bij een behandeling gedurende 3 maanden.
De toename in opbrengst was dus groter dan de toename in verklistering, hetgeen een
vergroving van de partij betekent.
Bij de kleine plantmaat gaf dit aanleiding tot een te grof product, bij de grote plantmaat was de sortering goed.
Het onderzoek wordt voortgezet. De resultaten zullen t.z.t. uitvoerig worden beschreven in een afzonderlijke mededeling van het Proefstation.
P r o e v e n met Maleinezuur Hydrazide.
Volgens de literatuur moet Maleinezuur Hydrazide een wondermiddel zijn, dat o.a. in
staat is de groei van een behandeld gewas tijdelijk stil te zetten.
Eenvoudige proeven zijn in dit verband genomen met: kropsla, spinazie en andijvie.
Hierbij is althans voor zover het de beide eerst genoemde gewassen betreft, gewerkt
met 2 verschillende M H bevattende middelen n.l.
1. het natriumzout van M H, een poedervormige stof, in de handel aangeduid als
M H-40.
2. het diaethanolaminezout van M H, een vloeistof, die aangeduid wordt als M H-30.
Deze vloeistof bevat 12y2% zuiver maleinezuur hydrazide.
Op kropsla is een behandeling uitgevoerd \y2 à 2 weken voor de te verwachten oogst-
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datum. Dosis en concentratie werden gekozen overeenkomstig de gebruiksaanwijzingen.
Na de bespuiting stond inderdaad de groei van de sla stil, vooral bij gebruik van
het natriumzout. De frisse kleur ging echter na de behandeling geheel verloren en
maakte plaats voor een fletse grijsachtige tint. Bovendien werden zelfs de zachtste
binnenblaadjes taai, dik en stug. Terwijl de niet behandelde planten spoedig tot doorschieten overgingen, was er van het vormen van zaadstengels bij de bespoten velden
geen sprake, zelfs niet van kropvorming bij die planten, waar nog geen krop in zat op
het moment van de behandeling.
Na verloop van tijd kwijnden de planten geheel weg. Van een hervatten van de groei
of herkrijgen van een normaal uiterlijk is geen sprake geweest.
Bij een tweede proef met kropsla, waarbij de bespuitingen hebben plaats gehad in een
later stadium, waarin reeds enkele zaadstengels begonnen zichtbaar te worden heeft
M H de groei niet tot staan weten te brengen, althans niet bij die planten die zichtbaar
doorgeschoten waren.
Van een bed spinazie is van af het moment dat de planten twee echte blaadjes hadden,
tweemaal per week met ieder van de genoemde middelen een veldje bespoten.
De velden die het eerste behandeld waren kregen taaie geelachtige bladeren, die totaal
geen consumptie-waarde hadden. In velden, waar schieters voorkwamen ging het doorschieten rustig voort ook na de behandeling.
In dit spinaziegewas is bovendien duidelijk groeistofbeschadiging geconstateerd.
Bij andijvie kwam wel de groei direct tot stilstand na de bespuiting met een oplossing
van het Na-zout van M H, maar de mooie lichtgroene kleur van de binnenblaadjes,
ging geheel verloren. Deze werden bovendien hard en dik.
Een geheel nieuw verschijnsel was hier het optreden van necrotische plekken en randen op de buitenste bladeren. Deze breidden zich meer en meer uit tot het buitenblad
geheel was afgestorven.
Alles bijeen genomen kan worden vastgesteld, dat bij behandeling van genoemde gewassen met M H zich zeer waarschijnlijk buitengewoon interessante fysiologische
processen in het plantenlichaam afspelen. Tuinbouwkundige waarde kan echter vooralsnog aan deze stof niet worden toegeschreven.
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ZIEKTEN EN PLAGEN
MYCOLOGIE
H e t vuur bij Andijvie.
De schimmel Marssonina panattoniana (Berl.) Magn. de veroorzaker van het vuur in
andijvie, werd geïsoleerd. De vorming van sporen bij deze schimmel liep op de
bekende voedingsbodems zeer snel terug. Daarom werd een agar van andijvieblad
gemaakt. Hierop was en blijft de fructificatie tot op heden zeer goed.
In een oriënterende proef werden de middelen, Ziram, CuOCl, Manzate Hoechst 2659,
Spuitzwavel (Jebokil), T.M.T.D., Zineb, Captan vergeleken met een controle object.
De bespoten planten werden na 1, resp. 4 dagen geïnoculeerd. De beste resultaten
werden in beide gevallen verkregen bij de middelen Hoechst 2659, Manzate, Captan
en Spuitzwavel.
Omdat er in de wintermaanden geen bespuitingsproeven meer konden worden uitgevoerd werd een sporenkiemingsproef met bovengenoemde middelen ingezet.
De resultaten hiervan klopten in het geheel niet met de resultaten van de bespuitingsproef, zodat alleen verdere veldproeven hierover uitsluitsel kunnen geven.
In Vleuten's Proeftuin werd deze uitgevoerd. Hier werden de middelen een week
voor de kunstmatige besmetting en 3 dagen na deze besmetting verspoten. Tussen
beide proeven werden echter geen verschillen genoteerd. De resultaten van de veldproef waren anders dan uit de oriënterende potproef werden verkregen.
Beoordelingscijfer
onbehandeld
captan 0 . 3 %
maneb 0 . 5 %
dinitrorhodaanbenzeen (plus toevoegmiddel) 0 , 5 %
spuitzwavel 1.0%
dinitrorhodaanbenzeen 0 . 5 %

percentage zieke pi

3

19.7%

7
9
7.5%

85.4%
100%
74%

Het beoordelingscijfer is hier een gemiddelde van 4 door ons gegeven beoordelingen
waarbij 10 zwaar ziek was en het cijfer 0 gegeven werd wanneer geen aantasting
optrad.
De met maneb bespoten andijvie vertoonde betere stand, en indien dit middel tijdig
werd toegediend dan werd de Altenaria-aantasting hierdoor vrijwel voorkomen. Verder onderzoek dient uit te maken of de bespuiting, zoals in de besproken proef,
wekelijks dient te geschieden of dat dit ook minder keren kan.
Roest bij Pepermunt.
Naar aanleiding van de in West-Washington aan de praktijk gegeven adviezen tot
bestrijding van Puccinia menthae werd in een proef nagegaan of die goede werking
hier ook gevonden zou worden. Naast warmtebehandeling van de rhizomen voor het
planten (10 min. 42° C), welke methode het vorig jaar ook goed voldeed, werd de
middelen Manzate, Phygon en Premerge verspoten vlak na de opkomst van de eerste
scheuten, in een hoeveelheid van 800 1per ha.
Het effect van de behandeling werd nagegaan door de scheuten te tellen, die door het
46

aecidiumstadium van de schimmel misvormd zijn (de z.g. ,,bull shoots" in de Engelse
literatuur).
Controle
15 scheuten met het aecidum stadium.
Manzate
21
„
„
„
„
Phygon
10
Premerge
10
„
„
„
„
Warm water
0
„
„ „
„
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat het middel Premerge naast het tegengaan van
de onkruidgroei ook de groei van de pepermunt erg remde.
Dit grote verschil in werking van deze middelen hier en in West-Washington is niet
direct te verklaren. Mogelijk zijn het grondverschillen, doch evengoed is het mogelijk,
dat de begingroei hier veel trager verloopt, zodat de infectie al heeft plaats gehad,
voordat de bespuiting wordt uitgevoerd.
Colletotrichum bij Digitalis Lanata.
Door het niet optreden van de schimmel, Colletotrichum fuscum konden uit de twee
opgezette bestrijdingsproeven geen resultaten verkregen worden.

VIROLOGIE
Slamozaiek.
In 1954 werd in Nederland op verschillende vindplaatsen zaad van Lactuca serriola
verzameld. Tevens werd door bemiddeling van Dr. Boom zaad van verschillende
Lactuca spec, van botanische tuinen verkregen.
Bij de toetsing op hun gevoeligheid t.o.v. slamozaiek vertoonden de veschillende herkomsten van Lactuca serriola opvallende verschillen. Deze kwamen vooral bij de
Nederlandse herkomsten voor. De voornaamste reacties van Lactuca serriola is een
veinclearing die overgaat in een mozaiek. Dit blijkt gepaard te gaan met een zeer
verschillend gedrag t.o.v. het vormen van zaadstengels.
Sommige vormen n.l. geen zaadstengels meer, terwijl bij andere dit varieerde van
slecht tot zeer goed.
Eén herkomst reageerde .met een totale afsterving van de plant terwijl bij twee nummers necrose van de bladeren optrad, hoewel de plant toch nog doorgroeide. Een
Portugese serriola reageerde volkomen abnormaal op het virus n.l. met rode vlekjes
langs de bladnerf. Dit symptoom verdwijnt later weer en wordt dan vervangen door
een zeer zwak mozaiek, terwijl ook vele planten totaal geen symptomen meer hebben.
Voordat dus kruisingen met Lactuca serriola uitgevoerd worden, (in tegenstelling met
de gekweekte rassen gaat bij deze plant het virus n.l. niet met het zaad over) dient
men eerst de meest geschikte ouder uit te zoeken.
Rand bij W i t t e kool.
Hoewel de definitieve gegevens over de opgezette proef met bespuiting met Mo en B
niet zijn ontvangen, leek het er bij de oogst niet op, dat verschillen tussen de bespoten en onbehandelde objecten zullen worden gevonden. Daar er totaal geen aanwijzingen zijn, dat dit probleem van phytopathologische aard is en er sprekende resistentie-verschillen bij verschillende koolsoorten optreden, lijkt het mij op de weg van
de selectionisten te liggen om het onderzoek naar dit probleem verder voort te zetten.
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ENTOMOLOGIE
Grote Koolvlieg (Chortophila floralis).
In verband met het geringe optreden van dit insect kon aan dit project slechts weinig
worden gedaan.
Boorsnuitkevers (Ceuthorrhynchus-soorten) in kool en. koolrapen.
De galboorsnuitkever (Ceuthorrhynchus pleurostigma
Marsh).
Hiervan bestaan, zoals in de literatuur vermeld is, twee typen t.w.
a. het voorjaarstype. waarvan de volwassen kever onverwintert en in het voorjaar
actief is.
b. het zomer- of najaarstype, waarvan de larve overwintert en de kever in juni, juli
verschijnt, vervolgens in het najaar actief wordt en aantasting veroorzaakt bij
cultuurgewassen.
a. Het voorjaarstype verscheen in het groentecentrum IJsselmuiden in de 2e helft
van april. Zowel op plantbedden als in het volle veld trad hij in de loop van mei
massaal op. Bij voorkeur werd te velde staande kool aangetast; niet of bij hoge
uitzondering werden koolraap, koolzaad of Stoppenknollen aangetast. Bij koolplanten, waarbij kevers van het voorjaarstype gebracht waren, werden gallen
hoger op de stengels gevonden.
Bij verschillende planten bleek zelfs een zware aantasting voor te komen, hetgeen
het kromgroeien van de stengel tot gevolg had en de groei vertraagde.
In de tweede helft van juli en in de loop van augustus verschenen de kevers van
de nieuwe generatie. Deze vraten korte tijd aan de aanwezige kruisbloemige planten en gingen vrij spoedig tot overwintering over. Volgens ons onderzoek waren
deze kevers tot en met de laatste onderzoekdatum (dit is medio november) nog
niet geslachtsrijp.
Het onderzoek wordt voortgezet.
b. Het zomer- of najaarstype, is uit de aangelegde depots planten uit IJzendijke in
juni te voorschijn gekomen en wel hoofdzakelijk tussen 5 en 25 juni. Daarna
daalde het aantal verschijnende kevers aanmerkelijk. Uit het Friese depot kwamen
de kevers uit tussen 14 juni en 7 juli. De kevers vraten eerst van de kruisbloemige
planten en gingen vervolgens voor een korte periode over in een soort rusttoestand.
Ze veroorzaakten in het najaar vanaf september nieuwe gallen. Geheel in overeenstemming hiermede is het onderzoek naar de geslachtsrijpheid. Van 22 juni tot 25
augustus kon geen eivorming waargenomen worden. Op deze laatste datum echter
was er een begin van eivorming; dit werd gevolgd door de eerste volgroeide
eieren op 8 september. In de loop van september werden de kevers actiever en
werden enkele copulerende kevers gevonden.
Ten slotte werd het merendeel der kevers in de eerste week van november dood aangetroffen. Deze proef is in overeenstemming met de levensloop van de kevers in het
vrije veld. In november werden deze nl. niet meer waargenomen.
De heer Van der Wiel, coleopteroloog te Doorwerth, werd bereid gevonden een onderzoek in te stellen naar de eventueel aanwezige morphologische verschillen tussen het
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voorjaarstype en het zomertype. Aan de hand van het hem toegezonden materiaal,
konden tot nu toe nog geen duidelijke verschillen vastgesteld worden.
De boorsnuitkever van de stengels (Ceuthorrynchus quadridens Pang.)
Ondanks het veelvuldig zoeken naar materiaal van deze Ceuthorrhynchus-soort op
diverse koolzaadvelden in verschillende streken van ons land, was het aantal gevonden exemplaren zeer gering, zodat over dit object weinig kon worden onderzocht.
Met het geringe aantal gevangen exemplaren kon echter toch nog een infectie bij een
koolplant tot stand worden gebracht. Behalve de normale symptomen werden op de
bladeren in de lengterichting van de bladsteel en de hoofdnerf lopende verkurkte
plaatsen, waar de opperhuid gebarsten was, aangetroffen.
Te Huissen (G.) werden met behulp van de gele vangbak in de maand juli en
augustus verschillende kevers gevangen. Dit materiaal werd verzameld door de student Wolda.
Kleine koolvlieg (Chortophila brassicae E c h é ) bij spruitkool.
Het onderzoek naar de kleine koolvlieg in spruitjes werd in 1955 voortgezet. Daartoe
werden in Huissen (G.) phaenologische waarnemingen verricht door de student, de
heer Wolda. Ook werden waarnemingen omtrent het afzetten van eieren in spruitjes
verricht. Ten slotte werd te Huissen een bespuitingsproef met diverse middelen
genomen.
De vangbakwaarnemingen hebben aangetoond, dat in de maanden juli en augustus
koolvliegen zijn verschenen. Alhoewel vanaf 15 augustus geregeld naar eitjes is gezocht, werden deze niet gevonden. Bij de beoordeling van de oogst op aantasting in
het eind van september werden slechts 2 eitjes, binnen de buitenste bladeren van een
spruitje gevonden.
Wat de resultaten van de bestrijdingsproef betreft, moet worden medegedeeld, dat de
aantasting te gering was om een goede beoordeling van de werking van de diverse
middelen mogelijk te maken.
W o r t e lvlieg (Psila Rosae F a b r . ) .
/. Hechtmiddel bij de zaadbehandelingen.
Gezocht is naar een goed vervangmiddel van de stof Methocel nodig voor de zaadbehandeling, daar deze stof hier te lande niet verkrijgbaar is.
Daartoe werden uitgebreide proeven genomen met de volgende lijmstoffen: dextrol,
arabische gom en drie typen van een carboxymethylcellulose, die door de A.K.U. ter
beschikking werd gesteld. Allereerst werd de hechtingscapaciteit van deze lijmstoffen
onderzocht, terwijl ook werd nagegaan in hoeverre zij een nadelige invloed op de
kieming van het zaad uitoefenden. Uiteindelijk bleek een 2 % carboxymethylcellulose,
in de handel bekend als CMC.LT., aan de gestelde eisen te voldoen. Dit middel
levert geen moeilijkheden op bij de hechting aan en de kieming van het zaad, terwijl
het dezelfde goede eigenschappen bezit als een 4 % methoceloplossing De kosten van
het product CMC.LT. komen ongeveer op ƒ 0,10 per liter oplossing. In de zaadbehandelingsproeven, die in 1955 werden uitgevoerd, werd dit middel in alle veldproeven
zonder nadelige gevolgen voor de kieming toegepast. In kiemproeven bleek Dextrol
niet aan de verwachtingen te voldoen; ook moest een hoge concentratie worden gebruikt, terwijl de stof bovendien spoedig schimmelvorming gaf. De laatste twee
bezwaren kleefden ook aan arabische gom.
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Ter illustratie van de resultaten moge de volgende tabel dienen.
Hechtmiddel
CMC XT 843
CMC LT 843
CMC LT
CMC LT
CMC XT 197
CMC XT 197
Arabische gom
Arabische gom
Arabische gom
Dextrol RR
Methocel
Onbehandeld

Gebezigde concentratie
4%
10%
2%
3%
4%
10%
5%
10%
25%
50%
4%

—

Kiemingspercentage
57
66
75
70
66
70
62
64
59
36
77
61

II. Kieming en opkomst van het zaad met enkele
zaadbehandelingsmiddelen.
De middelen aldrin 4 0 % en dieldrin 5 0 % veroorzaakten in de uitgevoerde proeven
geen kiemremming of kiemdoding. Hetzelfde werd in 1954 geconstateerd. Van het
middel diazinon werden zowel het 2 0 % als het 5 0 % product (speciaal aangemerkt
voor deze zaadbehandelingsproeven) in het schema opgenomen. Het bleek, dat dit
product in vele gevallen een ernstige kiemdodende werking had. Hier is niet sprake
van een kiemremming, zoals wij die bij parathion kennen. Bij een parathion-behandeling komt het zaad later op en groeit de plant stugger op. Met diazinon, vooral het
5 0 % product, wordt een gedeelte van de zaden gedood, waardoor een dunne opkomst
wordt verkregen. De plantjes die toch opkomen, groeien normaal door en blijven
niet achter bij de onbehandelde planten.
Ofschoon diazinon een kiemdodende werking heeft, kan indien er vóór en na het
zaaien genoeg neerslag valt, toch nog een goede opkomst van het zaad worden verwacht. Dit is gebleken uit een proef te Wolfheze, waar de stand van de diazinonveldjes
gelijk was aan die der overige. Wat parathion betreft, dit middel werd alleen nog
maar in de proef te Berkhout toegepast, daar het tot nog toe alleen had voldaan op
veengrond.
///.
Zaadverbruik.
Veel aandacht werd geschonken aan het zaadverbruik. Dit was bij de zaadbehandeling
bij zomerwortelen gesteld op 11/2 gram per m 2 . Een verbruik van 50 gram per are
meer dan in de praktijk gebruikelijk is, diende om een eventueel optreden van kiemremming of kiemdoding op te vangen. Nu echter gebleken is, dat aldrin en dieldrin
geen kiembelemmering geven, zal bij een behandeling met deze middelen het normale
zaadverbruik 100 gram per are kunnen worden toegepast. Om echter de gewenste hoeveelheid actieve stof, die voor een effectieve bestrijding nodig is, te kunnen handhaven, dient bij een verlaging van het zaadverbruik de dosering van het middel vermoedelijk naar evenredigheid met 1/3 te worden verhoogd.
IV. Invloed der middelen op de opbrengst en sortering der wortelen.
De zaadbehandeling met de middelen dieldrin en aldrin heeft het bevredigende resultaat gegeven, dat de kwantitatieve opbrengst vrijwel gelijk te stellen was aan die van
de onbehandelde percelen. Bovendien vielen vaak de met dieldrin behandelde wortelen op door hun mooie kwaliteit. De diazinon-objecten gaven meestal een dunne stand
van het gewas te zien met het gevolg, dat dit weelderig opgroeide en een enigszins
grovere peen opleverde.
Bij zomerwortelen kon soms duidelijk een verschuiving in de sortering van A- naar
B-peen worden geconstateerd.
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Een tabel met gegevens van een proef te Heemskerk illustreert dit
De opbrengst bedroeg op velden van 40 m 2 bij:
Apeen
Bpeen
Aldrin
40%
177 kg
46,5kg
44 kg
Dieldrin
50%
153 kg
55 kg
Diazinon
20%
139 kg
66,5kg
Diazinon
50%
115 kg
46 kg
Onbehandeld
175 kg
Sortering A•= 20—50 g per stuk en sortering B = 51—-200g
rstuk.

Stek
25 kg
26 kg
19,5kg
17,5kg
24 kg

Een dergelijke verschuiving in de sortering van de peen, als gevolg van de diazinon
behandeling, neemt men ook wel bij winterpeen waar. Het betreft dan een verschuiving van de B naar de C peen, hetgeen wordt verduidelijkt in onderstaande tabel.
Winterwortelenproef te Beetgum.
Diazinon
Diazinon
Onbehandeld

20%
50%

BPeen
318 kg
304 kg
382 kg

C peen
65 kg
99 kg
31 kg

Stek
50 kg
23 kg
53 kg

V. De werking der middelen tegen de wortelvlieg.
De aard van de genomen proeven was verschillend. Zij kunnen het best als volgt
worden getypeerd.
A. Vergelijking van enkele zaadbehandelingsmiddelen onderling en met enkele volvelds toepassingen van één der toegepaste middelen.
B. Vergelijking van enkele zaadbehandelingsmiddelen onder praktijkomstandigheden
(grote velden).
C. Vergelijking van enkele volveldsbespuitingsmiddelen (voorstel van het Rijkstuinbouwconsulentschap te Goes).
D. Vergelijking van enkele bespuitingsmiddelen toegepast met zaaimachine annex
tank voor het bespuitingsmiddel (voorstel van het Rijkstuinbouwconsulentschap
te Goes).
Wat de zaadbehandeling betreft zijn de resultaten over het algemeen bijzonder bevredigend geweest. Het zijn vooral de middelen dieldrin en aldrin( dit laatste op de
tweede plaats), die uitgemunt hebben. Verder is opgevallen, dat de aldrinzaadbehandeling vergeleken bij de volveldsbehandelingen met hetzelfde middel een betere of
gelijkwaardige werking heeft gehad.
Vermeld moet worden, dat de hoeveelheid actieve stof voor zaad- en volveldsbehandeling bij zomerwortelen verschilt van die bij winterwortelen.
Hoeveelheid zuiver aldrin per are.
Zaadbehandeling
zomerwortelen 30 gr
winterwortelen 32 gr

Volveldsbehandeling
25 gr of cc.
50 gr of cc.

Terwijl bij zomerwortelen meer aldrin bij de zaadbehandeling gebezigd wordt dan bij
de volveldsbehandeling, is het aldrin-verbruik bij zaadbehandeling van winterwortelen veel geringer dan bij volveldstoepassing. Desalniettemin zijn de resultaten van de
zaadbehandeling bij winterwortelen uitstekend.
Enkele tabellen mogen de uitstekende resultaten van de zaadbehandeling met de genoemde middelen bij zomerwortelen demonstreren.
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Proef te Wolfheze (kleine velden, zandgrond, najaar-, zomerwortelen.)
Middel
Aldrin
Dieldrin
Diazinon
Diazinon
Aldrin
Aldrin
Onbehandeld

40% zaadbehandeling
50%
„
20%
„
50%
„
2,5% strooien
2 5 % spruiten

Aantastingspercentage
16
8.6
26.2
19.2
44.9
53.7
86.7

Proef te Arnhem (grote velden, najaar-, zomerwortelen.)
Middel
Aldrin
Dieldrin
Diazinon
Diazinon
Onbehandeld

40% zaadbehandeling
50%
„
20%
„
50%
„

Aantastingspercentage
5
1
4
2
35.5

Ook bij de winterwortelen kan de zaadbehandeling een verrassend resultaat hebben,
vooral bij gebruik van dieldrin en aldrin en soms ook bij gebruik van diazinon 5 0 % .
Proef te Beetgum (kleine velden, zavel, winterwortelen.)
Middel
Aldrin
Dieldrin
Diazinon
Diazinon
Aldrin
Aldrin
Onbehandeld

40% zaadbehandeling
50%
„
20%
„
50%
„
2,5% strooien
2 5 % spruiten

Aantastingspercentage
2.5
3.2
26.2
10.7
3
7.7
35.5

Ook bij winterwortelen kan de zaadbehandeling met Aldrin gelijkwaardig gesteld
worden aan de volveldsbehandeling met hetzelfde middel; soms is zij naar het schijnt
zelfs effectiever dan de aldrin-volveldsbehandeling spuiten.
Proef te St. Annaland (grote velden, zavel, winterwortelen.)
Middel
Aldrin
Dieldrin
Diazinon
Diazinon
Onbehandeld

40% zaadbehandeling
50%
„
20%
„
50%
„

27
8.6
19
11.3
62.2

Het fraaie resultaat met alle zaadbehandelingen in een winterpeenproef te Berkhout
valt in het bijzonder op bij de eerste contrôledatum.
Proef te Berkhout (N.H.)
Middel
Aldrin
Dieldrin
Diazinon
Diazinon
Onbehandeld

40%
50%
20%
50%

(grote velden, zware klei, winterpeen.)
% aantasting (30 sept.)
5
4
4.3
1.3
57.7

% aantasting (24okt.)
25
25
35.7
24
81

Uit deze proef blijkt, dat de aantasting in enkele weken sterk kan toenemen. Dit resultaat is te beschouwen als een waarschuwing, dat men bij een vastgestelde lichte aantasting telkens moet controleren om de oogst toch niet te laat te doen plaats vinden.
De genoemde proeven werden genomen op zand, zavel of zware kleigrond. Opvallend
is het, dat evenals in het jaar 1954, de resultaten op venige grond maar weinig bevredigen.
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Proef te Berkhout (kleine velden, venige klei, winterpeen.)
8 kgzaad/ha
% aantasting
18
Aldrin
13.7
40% zaadbehandeling
7
Dieldrin
50%
22
20.7
Chloordaan
21.5
50%
9.5
Diazinon
50%
13.7
,,
6.5
Parathion
50%
12.7
)»
15.7
Heptachloor 2 5 %
20
,,
29.2
Onbehandeld
38.2
De volgende proef te Beetgum bewijst, dat de aantasting, die te Berkhout op zware
kleigrond in enkele weken sterk toeneemt, geen alleenstaand verschijnsel is.
4k ;g zaad/ha

Middel

% aantasting

ji

Proef te Beetgum.

Aantastingspercentage
30 september
'
0.25
0.5
1.5
0.5
0.25
0.5
4.5

19oktober
2.5
Aldrin
40% zaadbehandeling
3.5
Dieldrin
26.2
50%
Diazinon
20%
10.7
3
Aldrin
2.5% strooien
Aldrin
2 5 % spuiten
7.7
35.5
Onbehandeld
Uit de resultaten blijkt verder, dat het toenemen van de aantasting bij Diazinon (vooral Diazinon 2 0 % ) naar verhouding groter is dan bij de andere middelen. Het maakt
de indruk, dat dit middel minder lang werkzaam is dan dieldrin of aldrin.
Zoals de proeven te Berkhout en te Beetgum ons demonstreren, kan in het najaar de
aantasting in enkele weken sterk toenemen.
In de zomer kan deze toename stormachtig zijn, zoals blijkt uit de volgende tabel van
de proef te Wolfheze. Deze toestand kan dan in enkele weken bereikt worden.
Proef te Wolfheze (grote velden, zand, voorjaar, zomerwortelen.)
Middel
Aantastingspercentage
Aldrin
Dieldrin
Diazinon
Diazinon
Onbehandeld

40% zaadbehandeling
50%
20%
50%

22 juli
4.25
3.5
1.5
0.25
3.25

27 juli
4
2.5
3
1
35.5

9 augustus
5
7
25
3
42

Ook hierbij valt de relatief korte werkingsduur van diazinon 2 0 % op.
Proeven volgens voorstel van het Rijkstuinbouwconsulentschap

te Goes.

Proef te St. Annaland (spuitmiddelen grote velden, winterwortelen.)
Middel
Aldrin
Heptachloor
Chloordaan
Onbehandeld

Aantasting %
24
9
6
77

Opbrengst/kg
265
315
320
315

De resultaten van bovenstaande proef met spuitmiddelen zijn leerzaam geweest, daar
hieruit gebleken is, dat de werking van heptachloor en vooral van chloordaan beter
is dan van aldrin.
Het spuitmiddel aldrin was reeds voor 1955, zowel om de goede insecticide werking
als om de lage prijs, in het advies voor de praktijk opgenomen. Deze proef laat zien,
dat bij toepassing van het duurdere middel chloordaan de kans bestaat op een hoger
rendement. Dit geldt ook weer voor heptachloor, dat in prijs gelijk is aan aldrin.
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Hoewel de proef met toepassing van de zaaimachine, annex tank, (voorstel Rtc. Goes),
minder sprekende resultaten heeft gegeven dan de bovenstaande proef, wijzen toch de
resultaten met heptachloor en chloordaan in dezelfde richting. De aantasting was als
volgt:
Aldrin 2 0 %
Heptachloor 1 4 %
Chloordaan 1 5 %
Onbehandeld 7 7 % .
Samenvattend kan het volgende vermeld worden:
Het hechtmiddel CMC.LT is in alle veldproeven met zaadbehandelingsmiddelen een
goed vervangingsmiddel van Methocel gebleken. De zaadbehandelingsmiddelen dieldrin 5 0 % en aldrin 4 0 % hebben geen belemmerende invloed op de kieming en opkomst van het zaad gehad. Diazinon, vooral het 5 0 % product, had een grotere of
kleinere kiemdodende werking op het zaad, wanneer de grond vóór en na het zaaien
vrij droog bleef.
Het zaadverbruik bij zomerwortelen zal in het vervolg bij een zaadbehandeling met
aldrin of dieldrin verlaagd kunnen worden (vermoedelijk van 150 gram tot 100 gram
per a r e ) .
Diazinon en vooral het 1 5 % product, gaf vaak niet alleen een lagere oogst, maar bovendien een verschuiving naar een sortering met grovere peen, die over het algemeen
lager geprijsd staat.
Wat de werking tegen de wortelvlieg betreft, biedt de zaadbehandeling met dieldrin
en aldrin goede perspectieven. Bij zomerwortelen hebben deze uitstekend voldaan,
zodat men nu kan zeggen, dat de zaadbehandeling met de genoemde twee middelen
rijp is voor een proefsgewijze toepassing in de praktijk. Bij winterwortelen zijn de
resultaten gunstig geweest op zavel en zware kleigrond, maar die op venige grond
manen tot grote voorzichtigheid. Het middel diazinon heeft verschillende bezwaren
gehad, zodat dit voorlopig voor toepassing niet in aanmerking komt. De resultaten,
verkregen met de aldrin zaadbehandeling tonen aan, dat deze methode volkomen
opgewassen is tegen de volveldsbehandeling met hetzelfde middel.
De proeven met spuitmiddelen wezen in dezelfde richting; de werking van heptachloor en cloordaan is beter geweest dan die van aldrin. Voor de teler van zomerwortelen (type Amsterdamse bak en Nantes) of winterwortelen (type Flakkese en
Berlikummer) is het van groot belang, dat hij tijdens de periode, waarin het gewas
oogstrijp wordt, de planten voortdurend controleert.
Enkele dagen te laat oogsten in de zomer of enkele weken in het najaar, kan door een
snel toenemen van de aantasting aanzienlijke schade veroorzaken.
ONKRUIDBESTRIJDING M E T CHEMISCHE MIDDELEN.
In 1955 zijn op de proeftuinen: Alkmaar, Beemster, Eendrachtpolder (Halfweg),
Oudkarspel en Sloten de mogelijkheden van chemische onkruidbestrijding bestudeerd
bij de gewassen: kroot, ui, witlof en wortel.
Kroot.
Met dit gewas is op de proeftuin Beemster een zeer eenvoudig proefje uitgevoerd,
waarbij alleen gewerkt is met het zaaibedonkruidbestrijdingsmiddel AAmergens. Dit
middel behoort een dag of vier voor de opkomst te worden verspoten. Daar echter de
opkomst van de kroten onregelmatig verliep waren er bij de behandeling reeds enkele
plantjes boven de grond. Methet aanwezige onkruid werden deze alle volledig gedood.
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Nagekomen planten gaven nog een krotengewas, dat toch nog zo dicht stond, dat evengoed gedund moest worden. Dit proefje heeft wel geleerd, dat het bij gebruik van
AAmergens zaak is vooral niet te laat komen met de bespuiting.
Ui.
Te Beemster en Oudkarspel zijn volledig gelijk opgezette proeven genomen met de
middelen: Zwavelzuur, AAmergens en D.N.C. De beide eerstgenoemde middelen
hebben goed voldaan en vooral ook de combinatie van beide middelen, waarbij voor
de opkomst met AAmergens en na de opkomst met Zwavelzuur werd gespoten.
D.N.C, doodt wel radicaal vrijwel alle onkruiden maar kan ook grote schade toebrengen aan het uiengewas. Dit is dit jaar te Oudkarspel gebleken.
Geen der gebruikte middelen is in staat gebleken kweek afdoende te bestrijden.
Begieting van de grond na de AAmergensbehandeling heeft geen enkel verschil in onkruiddoding of in gewasbeschadiging tezieh gegeven. Wel werd de grond slempig en
raakte daardoor de groei op achter.
Witlof.
Op dit gewas zijn alleen pre-emergencebehandelingen uitgevoerd met: Zwavelzuur,
Shell W en AAmergens. Selectieve middelen, die na de opkomst zouden kunnen
worden gebruikt zijn helaas nog niet bekend.
De proeven zijn genomen te Beemster, Halfweg en Sloten.
De proef te Halfweg (Eendrachtpolder) is mislukt, doordat het witlofgewas, niet is
opgekomen, ook niet op de onbehandelde velden. Toch heeft deze proef geleerd dat
zwavelzuur in staat kan zijn zelfs klein hoefblad te doden. De beide andere middelen
brachten het niet verder dan een beschadiging aan dat onkruid.
Ook te Beemster liet het zich in het begin aanzien als zou de proef mislukken. De
opkomst verliep ook daar zeer traag. Toch heeft het gewas zich later volkomen hersteld en is nadien van achterstand niets meer gebleken. De onkruiddoding was goed.
Te Sloten werden zeer bevredigende resultaten geboekt. Opkomst en groei van het
witlofgewas verliepen zeer regelmatig en de onkruidbestrijdingen bleken zeer effectief
te zijn.
Ook bij het gewas witlof is begieting na de behandeling met AAmergens toegepast,
maar ook hier zonder enige uitwerking.
Wortel.
Naast het reeds lang bekende en algemeen gebruikte Shell W is op de proeftuin te
Beemster gewerkt met AAmergens voor de opkomst en met een nieuw nog in het stadium van onderzoek verkerend selectief middel, hier niet nader te noemen. Beide
selectieve middelen werden ook nog verspoten in combinatie met een pre-emergencebespuiting met AAmergens.
Een éénmalige behandeling met AAmergens voor de opkomst heeft goed voldaan.
Shell W ruimde de onkruiden vrijwel volledig op. Alleen kruiskruid overleefde de
bespuiting. De groei van het peengewas werd echter merkbaar geremd.
Het nieuw te beproeven middel heeft zeer teleurstellende resultaten opgeleverd. Volgens de gebruiksaanwijzing moet het verspoten worden als de wortels 4 echte blaadjes
hebben. In dit stadium werden de plantjes evenwel ernstig beschadigd, terwijl het
onkruid, dat op dat moment groot was, verre van volledig werd gedood. Van de bladbeschadiging herstelde het gewas zich echter redelijk.
Bij voortgezet onderzoek zal worden nagegaan of dit middel niet in een vroeger stadium d.w.z. gelijk met Shell W kan worden verspoten.

