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1. DE GROENTETEELT IN DE VOLLE GROND IN 1961
De vollegronds groenteteelt is uit de aard der zaak zeer afhankelijk van het
weer, niet alleen wat de teelt zelf betreft, maar ook voor de prijszetting. Geen
wonder dus dat bij de terugblik op een aflopend jaar het weer wordt betrokken.
Dit geldt vooral wanneer extremen aanwezig zijn geweest, wat de laatste jaren
nogal eens is voorgekomen. Het jaar 1961 maakte hierop geen uitzondering en
wel doordat de winter zacht was en gevolgd werd door een zeer zacht voorjaar,
een koude natte zomer en een natte herfst. De bewaarprodukten die door de
eveneens natte herfst van 1960 niet erg houdbaar waren, kregen het daardoor
in het begin van 1961 in alle opzichten moeilijk.
Hoewel in 1961 de totale omzet aan groenten vermoedelijk omstreeks 20 miljoen
gulden is vooruitgegaan, deelden de vollegrondsgroenten in het algemeen niet
in deze vooruitgang. Enkele uitzonderingen hierop waren: de asperge, die (zoals
steeds!) goede financiële resultaten heeft opgeleverd; de augurk, die niet veel
kilo's gaf maar veel geld opbracht; terwijl ook de zomerbloemkool zich in het
algemeen goed heeft gehouden. Witlof en spruitkool lijken het jaar goed af te
sluiten.
Het is feitelijk ontstellend, dat na alle lessen van de afgelopen jaren op zoveel
plaatsen nog zoveel aan de ontwatering ontbreekt. Dit geldt zowel voor bepaalde streken en polders als voor individuele bedrijven. Hoe belangrijk de
grondbehandeling en de waterstand kunnen zijn, blijkt nog weer eens duidelijk
uit de resultaten die thans binnen gaan komen van het waterstands-herontginnings-proefveld in het Geestmerambacht.
Het jaar 1961 werd ook gekenmerkt door de discussies rond de erkenningsregelingen. Hoewel de nieuwe raamwet de volksvertegenwoordiging is gepasseerd, blijft de deining voortduren en wel over de uitvoeringsbesluiten voor
zover het de groenteteelt op contract voor de conservenindustrie betreft. Deze
industrie wordt steeds belangrijker en streeft steeds sterker naar grote contracten
tot dekking van haar behoefte aan groente. Dit streven, gepaard met een steeds
verder gaande mechanisatie van de teelt en vooral van de oogst, plaatst de
grotere bedrijven in een voordeliger positie ten opzichte van de kleine bedrijven.
Om toch aan de wens van grote contracten tegemoet te komen en de onderhandelingspositie van de groentetelers te verstevigen, kunnen de veilingen een
belangrijke bijdrage leveren. Aan de mogelijkheid tot rationalisatie van de
kleine bedrijven zullen de veilingen weinig kunnen veranderen.

In de loop der jaren is de traditie ontstaan dat de inleiding tot dit jaarverslag
bestaat uit een kort overzicht van de algemene gang van zaken bij de groenteteelt. Het zij mij deze keer vergund met die traditie te breken door bij wijze
van afscheid enkele regels te wijden aan de geschiedenis van het Proefstation.
De akte van stichting is in november 1953 verleden. De eerste werkzaamheden
bestonden uit het zoeken naar een goede vestigingsplaats. Dat dit Alkmaar is
geworden is in niet geringe mate te danken aan de medewerking van de
Gemeente. Vervolgens moest het proefterrein worden ontgonnen en ingericht;
terzelfder tijd werd begonnen met de voorbereidingen tot het stichten van het
gebouw. In 1955 konden de eerste proeven op het eigen terrein aan de Hoeverweg worden aangelegd met als huisvesting een houten barak. Deze proeven
bestonden hoofdzakelijk uit teelt-, rassen- en veredelingsproeven en een bescheiden begin van de chemische onkruidbestrijding. Toen in 1956 het gebouw in
gebruik werd genomen, konden ook de afdelingen mycologie-virologie, entomologie en bodem-bemesting in Alkmaar aan het werk gaan. Daarbij voegden
zich later cultuurtechniek en in het verslagjaar het aaltjesonderzoek.
Het is verheugend dat alle afdelingen van het Proefstation zowel in regionaal
als in landelijk en gedeeltelijk zelfs in internationaal verband hebben bijgedragen
aan de oplossing van een aantal problemen in de groenteteelt. Deze bijdragen
zijn neergelegd in de 22 Mededelingen die tot dusver zijn verschenen en in
talloze artikelen in de vakbladen.
Het onderzoek dat tot doel heeft opbrengst, kwaliteit en oogstzekerheid van
de groente te verhogen, zal zeker ook in de toekomst belangrijk blijven en de
basis vormen van de verdere ontwikkeling. Daarbij zal het Proefstation gebruik
maken van de resultaten van onderzoek van gespecialiseerde instituten. Deze
resultaten zal het vaak moeten aanvullen en aanpassen alvorens ze kunnen
worden ingebouwd in het gehele kader van het bedrijf. Zonodig verricht het
Proefstation zelf basis-onderzoek in die gevallen dat dit in het teeltcentrum
dient te gebeuren.
Naast genoemde onderzoekingen zal het in de toekomst nodig zijn een niet
onbelangrijke plaats in te ruimen aan de rationalisatie en vernieuwing van de
diverse teelten. Gezien de structurele problemen van de vollegronds groenteteelt
zal het Proefstation zich niet meer uitsluitend tot de teelten van de afzonderlijke gewassen kunnen beperken, maar — in samenwerking met andere instellingen en vooruitstrevende tuinders — over deze teelten heen ook aandacht
dienen te schenken aan de structuur van het bedrijf.
Gaarne wil ik allen danken die het werk op het Proefstation mogelijk en
aangenaam hebben gemaakt: het Bestuur, de Directie van de Tuinbouw en de
medewerkers, die, ieder op zijn plaats, zoveel hebben bijgedragen om de problemen die de praktijk ons voorlegde dichter tot een oplossing te brengen.
VanWageningen uit hoop ik de resultaten van het werk te kunnen blijven volgen.
Het ga de vollegronds groenteteelt en haar Proefstation goed.

Alkmaar, 31 december 1961
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J. Sneep

2. HET PROEFSTATION

Ligging
De Stichting Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond in Nederland
is gevestigd te Alkmaar, Hoeverweg 6.
Het gebouw met de proeftuinen bevindt zich ongeveer 800 meter buiten de stad
in de richting Egmond. Vanaf het N.S.-station Alkmaar is het Proefstation
gemakkelijk te bereiken per N.A.C.O.-bus (lijn Z). Vijftien minuten óver 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).

f-„r*.V"i,"s

Fig. 1 Het Proefstation.

Bestuur

Het bestuur van het Proefstation is als volgt samengesteld:
Voorzitter:
A. P. de Boer, Grootebroek (Provinciale Commissie uit
de veilingen in Noordholland);
Secretaris:
K. van Nienes, Noordscharwoude (Stichting Tuinbouwproefbedrijf „Geestmerambacht" te Oudkarspel);
Penningmeester:
G. J. Kempers, Amsterdam-WestII (Proeftuin „HollandsUtrechts Veendistrict" te Sloten);
Vice-Voor zitter:
G. Parlevliet, Katwijk aan de Rijn (Proeftuin „De Duinstreek van Holland" te Heemskerk);
Lid Dagelijks Bestuur:
J. Selen, Venlo (Landbouwschap, Den Haag);
Leden:
A. N . Aardenburg, Heemskerk (Proeftuin „De Duinstreek van Holland" te Heemskerk);
Jac. de Groot, Warmenhuizen (Stichting Tuinbouwproefbedrijf „Geestmerambacht" te Oudkarspel);
D. C. van Harten, Langeraar (Proeftuin „HollandsUtrechts Veendistrict" te Sloten);
A. Hultink, Ens (N.O.P.) (Centraal Bureau voor de
Tuinbouwveilingen in Nederland, Den Haag);
A. van Namen, Zwijndrecht (Centraal Bureau voor de
Tuinbouwveilingen in Nederland, Den Haag);
Mr. dr. D. v. d. "Wel, Haarlem (Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland);
Vacature (Landbouwschap, Den Haag).
Adviserend Lid:
Ir. G. W. van der Helm, Amsterdam.

De Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. te Den Haag
heeft het recht de bestuursvergaderingen door een afgevaardigde te laten
bijwonen.
Het Bestuur van het Proefstation werd in 1961 getroffen door het overlijden
van de heren H . J. Veldman te Zwollerkerspel en A. A. Pannebakker te
Nootdorp.
In de vacature van wijlen de heer H. J. Veldman is voorzien door benoeming
van de heer A. Hultink te Ens (N.O.P.) In de vacature van wijlen de heer
A. A. Pannebakker is nog niet voorzien.
Bestuursvergaderingen
Het Bestuur van de Stichting vergaderde in 1961 viermaal, bovendien kwam
het Dagelijks Bestuur nog tweemaal bijeen.

Personeel
In 1961 vonden de volgende mutaties plaats:
Directie:
Dr. ir. J. Sneep werd in het verslagjaar benoemd tot
Hoogleraar aan de Landbouwhogeschool te Wageningen
voor de leerstoel „Algemene Plantenveredeling". Met
ingang van 15 december 1961 werd ir. J. van Kampen
benoemd tot waarnemend directeur.
Administratief

personeel:
Wegens huwelijk, respectievelijk vertrek naar elders zijn
2 administratieve krachten vervangen.

Technisch personeel:
In 1961 werden de heren Tj. Buishand en J. A. Schoneveld en mej. J. Staal respectievelijk bevorderd tot
hoofdassistent A, technisch ambtenaar en analiste. Voor
de afdeling nematologie is aangesteld de heer C. P. Pronk
en voor de afdeling cultuurtechniek de heer A. A. Overtoom. Als assistent voor het onkruidbestrijdingsonderzoek
is in dienst getreden de heer N . J. A. Vriend.
Tuinpersoneel:
Aan de heer N . A. Ursem, tuinchef, is per 1 november
1961 eervol ontslag verleend in verband met het aanvaarden van een functie bij het tuinbouwvakonderwijs.
Als opvolger is met ingang van genoemde datum benoemd
de heer A. Tolman, voordien chef van de proeftuin te
Beemster.
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Het personeel per 31 december 1961

Waarnemend directeur:
Ir. J. van Kampen.
Onderzoekers:
Drs. J. M. M. van Bakel, mycologie en virologie. Gedetacheerd door het LP.O.
Ir. A. A. Franken, asperge-onderzoek. Door het Proefstation gedetacheerd bij de proeftuin „Noord-Limburg"
te Venlo.
Ir. H . Jonge Poerink, randonderzoek bij witte kool en
witlofonderzoek (fysiologie).
Ir. C. Kaai, nematologie. Gedetacheerd door het I.P.O.
Ir. P. Knoppien, bodemkunde. Gastmedewerker van het
I.B.
Ir. G. G. M. van der Valk, cultuurtechniek en waterhuishouding. Gedetacheerd door het I.C.W.
Ir. W. A. Wiebosch, plantkunde. Gedetacheerd door het
Ministerie van Landbouw en Visserij.
Gastmedewerker :
J. G. Verlaat, chemische onkruidbestrijding.
Administratief

Technisch

personeel:
J. B. Roozendaal, administrateur.
Mej. J. A. M. Abbo, steno-typiste.
Mej. G. H . A. Dekker, administratieve kracht.
Mej. J. van het Kaar, telefoniste-typiste.

administrateur:
J. P. Koomen. Gedetacheerd door het Ministerie van
Landbouw en Visserij.

Technisch personeel:
Chr. Th. G. Backus, assistent.
J. G. C. Bethe, assistent. Gedetacheerd door het Ministerie van Landbouw en Visserij.
J. Betzema, hoofdassistent. Gedetacheerd door het Ministerie van Landbouw en Visserij.
Mej. G. Breebaart, assistente.
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Tj. Buishand, hoofdassistent A. Gedetacheerd door het
Ministerie van Landbouw en Visserij.
J. C. Commandeur, assistent.
J. de Kraker, assistent.
A. A. Overtoom, assistent.
C. P. Pronk, assistent.
C. Schaap, assistent.
J. A. Schoneveld, technisch ambtenaar.
Mej. J. Staal, analiste.
N . J. A. Vriend, assistent.
Tuinpersoneel:
A. Tolman, tuinchef.
Th. G. Bakker.
D. Louwen.
J. Tromp.
J. J- Zutt.
Huishoudelijk

personeel:
J. de Klein, amanuensis-concierge.
Mej. A. J. Keuris, schoonmaakster.

Bezoekers
Het aantal bezoekers aan het Proefstation nam in 1961 aanzienlijk toe. Het
gastenboek werd getekend door 577 bezoekers, waarvan 457 uit Nederland en
120 uit het buitenland. De buitenlandse bezoekers kwamen uit Duitsland (48),
Engeland (25), Brazilië (10), België (7), Zwitserland (7), Ierland (5), Joegoslavië
(5), Frankrijk (2), Noorwegen (2), Schotland (2), Amerika (1), Argentinië (1),
Canada (1), Denemarken (1), Roemenië (1), Zuid-Afrika (1) en Zweden (1).

Buitenlandse reizen.
Door personeelsleden van het Proefstation werden in chronologische volgorde
onderstaande dienst- en studiereizen gemaakt:
In februari en maart voerde ir. G. G. M. van der Valk besprekingen te
Lochristie (bij Gent) over de aanschaf van een regeninstallatie. Aan de reis in
maart werd tevens deelgenomen door de heren A. A. Overtoom en J. A. Schoneveld.
In het kader van de vergelijkende proeven met bloemkool en prei in Beneluxverband bezocht de heer J. Betzema in mei en juli diverse plaatsen in België.
Gezamenlijk bezochten de heren J. Betzema en Tj. Buishand proeven met bonen,
bloemkool, prei en spruitkool in maart en begin juli.
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Op het Dertiende Internationale Symposium over Fytofarmacie en Fytiatrie te
Gent van 8 tot 10 mei, hield de heer J. G. Verlaat een lezing over „Ervaringen
met Amiben".
Dr. J. Sneep maakte van 16 tot 26 juli een studiereis naar Engeland om zich
op de hoogte te stellen van de daar toegepaste contractteelt en de groenteteelt
op grote bedrijven. Bezocht werden de graafschappen Cambridge, Huntingdon,
Lincoln, Norfolk en Kent.
Ir. C. Kaai nam van 24 tot 29 juli deel aan het Zesde Internationale Nematologische Symposium te Gent.
Op 30 juli hield dr. ir. J. Sneep een lezing te St. Kathelijne Waver (België) over
nader onderzoek in het kader van de Benelux-samenwerking.
Van 8 tot 11 augustus bezochten ir. J. van Kampen en Tj. Buishand een aantal
proefvelden in de omgeving van Tongerlo, Mechelen, Vilvoorde, Gembloux en
Anderlecht.
Op 22 augustus bezochten dr. J. Sneep, ir. J. van Kampen, ir. A. A. Franken
en andere leden van de asperge-adviescommissie een aantal aspergeproefvelden
in de omgeving van Walbeek (Duitsland).
Van 4 tot 9 september namen ir. A. A. Franken en ir. P. J. H. van Maris deel
aan de derde bijeenkomst van de werkgroep aspergeveredeling (Eucarpia) te
Esbjerg (Denemarken).
Door ir. J. van Kampen, J. Betzema en J. P. Koomen werd van 11 tot en met
13 september een reis naar België gemaakt. Dr. J. Sneep nam op 11 september
deel aan deze reis. Tuinbouwbedrijven werden bezocht in de omgeving van
Mechelen, Antwerpen, Puurs en Gent. Tevens werden proeven beoordeeld en
besprekingen gevoerd met tuinbouwconsulenten in België.
Van 25 tot 29 september bracht dr. J. Sneep een bezoek aan Duitsland, waar
de mechanisatie werd bestudeerd op bedrijven in de omgeving van Hannover,
Brunswijk en Göttingen.
In verband met het onderzoek naar de levenswijze en de bestrijdingsmethoden
van de witlofmineervlieg bezochten drs. L. E. van 't Sant (I.P.O.) en o.m. de
heer J. G. C. Bethe op 22 en 23 november enkele proeven in de omgeving van
Brussel, Leuven en Mechelen. Tevens werden contacten gelegd te Gembloux.
Op 8 en 9 december bevond de heer J. Betzema zich in België voor het bezoeken
van bloemkool- en preiproeven in de omgeving van Mechelen, Tongerlo en
Vilvoorde en voor het voeren van enkele besprekingen.
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Te Mechelen vond op 21 december een bespreking plaats met vertegenwoordigers
van de Belgische Boerenbond en het tuinbouwonderwijs in België. Voor het
Proefstation waren aanwezig de heren ir. J. van Kampen, ir. H . Jonge Poerink,
Tj. Buishand en J. P. Koomen. De resultaten van proeven in 1961 werden
besproken en de plannen voor 1962 uitgewerkt.

Subsidiërende instanties
Het Proefstation heeft in 1961 subsidies ontvangen van de volgende lichamen
en instellingen, gerangschikt naar de grootte van de genoten subsidies:
Ministerie van Landbouw en Visserij, afdeling Tuinbouw;
Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland;
Landbouwschap;
Provincie Noord-Holland;
Provinciale Commissie uit de Veilingen in Noord-Holland;
Gemeente Alkmaar;
De Verenigde Zuurkoolfabrikanten in Nederland.
Ten behoeve van asperge-onderzoek en onderzoek naar rand in kool werden
extra bijdragen ontvangen van het bedrijfsleven en de Nationale Raad voor
Landbouwkundig onderzoek T.N.O. te 's-Gravenhage.

Begunstigers
Volgens artikel 1 van het huishoudelijk reglement zijn begunstigers van het
Proefstation natuurlijke personen, die jaarlijks een bedrag van tenminste tien
gulden en rechtspersonen, die jaarlijks een bedrag van tenminste vijfentwintig
gulden als donatie aan de Stichting betalen. De begunstigers ontvangen alle
publikaties van de Stichting gratis.
Per 31 december 1961 telde het Proefstation 119 begunstigers, waarvan 33
donaties van vijfentwintig gulden. Per 31 december 1960 waren deze
aantallen respectievelijk 105 en 35. Het aantal buitenlandse donateurs bedraagt
thans 8, waarvan uit België 3, Duitsland 3, Denemarken 1 en Zwitserland 1.
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D e terreinen
Het Proefstation beschikt over twee tuinen die volledig bij het onderzoek zijn
ingeschakeld. De gezamenlijke oppervlakte hiervan is 1.82 ha.
Om voor bepaalde proefnemingen steeds de beschikking te hebben over voldoende grond heeft het Proefstation bovendien twee percelen land gehuurd
die als subproeftuinen in gebruik zijn. Deze zijn gelegen te Grootebroek en
Spierdijk. Beide hebben een oppervlakte van ongeveer 60 are.

Fig. 2 Een gedeelte van de tuin achter het Proefstation.

D e outillage
De laboratoriuminventaris werd uitgebreid met twee snelwegers, een binoculair
microscoop, een philoscoop en een Vibro-mischer. Ten behoeve van de tuin
werden gekocht een Löwe plantmachine en een wortelspoelmachine. De Holdertrekker werd vervangen door een 8 pk Bungartz ploeg en freesmachine.
De witloftrekinstallatie werd uitgebreid met twee koelspiralen. De administratie
kreeg de beschikking over een adresseermachine en een tweede rekenmachine.
14

Voor de huishoudelijke dienst werden aangeschaft een koffiezetapparaat, een
vlak- en van diktebank en een handboormachine.
Voor het maken van kleurenfoto's en -dia's werd een Praktika IV met toebehoren gekocht.

De kassen
De kweekkas bestaat uit een grote afdeling met twee enkele tabletten en vier
dubbele. Deze afdeling wordt gebruikt voor het opkweken van planten en voor
veredelingswerk bij aardappel, boon, kool en ui. Naast deze grote afdeling zijn
er nog zes luisdichte cellen die hoofdzakelijk gebruikt worden voor ziektenbestrijdingsonderzoek. De warmtebron van deze kas is een volautomatische oliestookinrichting. Een mechanisch ventilatiesysteem zorgt voor luchtverversing en
temperatuurbeheersing in de cellen. De belichting door middel van hogedruk
kwiklampen werd in de winter 1960-1961 aanmerkelijk uitgebreid.
Achter de kweekkas staat een koude kas met een grondoppervlak van 261 m2.
Deze wordt gebruikt voor het overhouden van veredelingsmateriaal en het
uitvoeren van kruisingen. De verrolbare witlofschuur bevindt zich achter de
koude kas.
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3. PUBLIKATIES
In de loop van het verslagjaar verschenen de volgende publikaties van het
Proefstation:
Mededelingen
No. 18. „Chemische onkruidbestrijding in de vollegronds groenteteelt" door
J. G. Verlaat.
No. 19. „Rand in witte kool" door ir. H . Jonge Poerink.
No. 20. „Levenswijze en bestrijding van de wortelvlieg in Nederland" door
drs. L. E. van 't Sant.
No. 21. „Levenswijze en bestrijding van de galboorsnuitkever" door drs. L. E.
van 't Sant, H . E. Vijzelman en J. G. C. Bethe.
No. 22. „Enkele gegevens over de witlofmineervlieg en haar bestrijdingsmogelijkheden" door drs. L. E. van 't Sant, H . E. Vijzelman en J. G.
C. Bethe.
„Literatuuroverzicht

van peen of wortel" door ir. W. A. Wiebosch.

De mededelingen no. 20, 21 en 22 verschenen als gezamenlijke publikatie van
I.P.O. en Proefstation.
Artikelen in vakbladen en tijdschriften
„Indrukken van de tuinbouw in Zuidwest-Duitsland
J. Betzema. Groenten en Fruit, 5 januari/928-930.

(1)", door Tj. Buishand en

„Rassenkeuze voor de vroege teelt van kroten", door Tj. Buishand. Groenten en
Fruit, 5 januari/931.
„Indrukken van de tuinbouw in Zuidwest-Duitsland (2)", door Tj. Buishand en
J. Betzema. Groenten en Fruit, 12 januari/960-962.
„Enkele opmerkingen over de teelt van stamslabonen onder platglas", door
Tj. Buishand. Groenten en Fruit, 26 januari/l025-1027.
„Stamslabonen in de volle grond", door Tj. Buishand. Groenten en Fruit, 9
februari/1097-1098.
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„Rand in witte kool" door ir. H . Jonge Poerink en C. Schaap. De Wegwijzer,
15 maart/l en Groenten en Fruit, 13 april/1445.
„Het zaaien van witlof in maart" door Tj. Buishand. Groenten en Fruit, 16
maart/1257.
„Hoe vroeg kunnen wij witlof in de volle grond zaaien", door Tj. Buishand.
Groenten en Fruit, 23 maart/1300-1301.
„De teelt van witlof in de landen van de E.E.G." door Tj. Buishand. Groenten
en Fruit, 30 maart/1367-1368.
„Enkele indrukken van een aantal kropslarassen in de zomerteelt" door J. P.
Koomen. Groenten en Fruit, 6 april/1390.
„Het zaaien van prei" door J. Betzema. Groenten en Fruit, 13 april/1447.
„Enkele opmerkingen over de zaaitijd en rassenkeuze bij witlof" door Tj. Buishand. Groenten en Fruit, 20 april/1484-1485.
„De groenteteelt in Zweden" door dr. ir. J. Sneep. Med. Dir. Tuinbouw, april/
225-233.
„De teelt van augurken" door J. P. Koomen. Tuinbouwberichten België, 15
april/116-119.
„Enkele opmerkingen over het kweken van nieuwe stamslabonerassen" door
Tj. Buishand en mej. G. Breebaart. Zaadbelangen, 29 april/139-142.
„Het kweken van nieuwe aardappelrassen" door J. Betzema. Groenten en Fruit,
11 mei/1582-1583.
„Een rondleiding in Alkmaar op de proeftuin van het Proefstation voor de
Groenteteelt in de volle grond" door Tj. Buishand en J. P. Koomen. Groenten
en Fruit, 25 mei/1649-1652.
„Proefveld voor onderzoek van grondwaterstanden en herontginning te Oudkarspel" door ir. G. G. M. van der Valk. Med. Dir. Tuinbouw, mei/313-317.
„De teelt van augurken II" door J. P. Koomen. Tuinbouwberichten België,
15 mei/141-143.
„Prei als nateeltgewas" door J. Betzema. Groenten en Fruit, 29 juni/1825.
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„Aantasting van witlof op het veld door de witlofmineervlieg" door drs. L. E.
van 't Sant. Ons Platteland, 4 augustus/9; Boer en Tuinder, 11 augustus/23 en
Groenten en Fruit, 17 augustus/227.
„Een nieuw witlofseizoen staat voor de deur" door Tj. Buishand. Groenten en
Fruit, 31 augustus/305.
„Het eerste witlof is aangevoerd" door Tj. Buishand. Groenten en Fruit, 14
september/363.
„Rijenbehandeling bij de chemische onkruidbestrijding" door J. G. Verlaat.
Groenten en Fruit, 2 november/599-601 en Tuinbouwberichten België, 15 december/357-361.
„Aantasting van de witlofmineervlieg in witlof, bestedingsmogelijkheden in de
kuil" door drs. L. E. van 't Sant. Groenten en Fruit, 5 oktober/475; Boer en
Tuinder, 5 oktober/27 en Ons Platteland, 6 oktober/19.
„De vroege teelt van andijvie in de volle grond" door Tj. Buishand. Groenten
en Fruit, 30 november/736-737.
„Enkele opmerkingen over de zeer vroege en vroege witloftrek"
hand. Groenten en Fruit, 7 december/767-769.
„Resultaten van een teeltopvolgingsproef
Groenten en Fruit, 14 december/792-793.

door Tj. Buis-

in 1959-1961" door Tj. Buishand.

„Enige algemene wenken over jarowisatie" door ir. W. A. Wiebosch. Zaadbelangen, 15 december/474-475.
„Is de teelt van augurken financieel verantwoord?"
Wegwijzer, 20 december/4.

door J. P. Koomen. De

„jarowisatie bij groentegewassen" door ir. W. A. Wiebosch. Tuinbouwgids 1962'
524-525.
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4. CONTACTDAGEN EN TENTOONSTELLINGEN
Het Proefstation heeft in 1961 enkele contactdagen belegd voor personeel van
de voorlichtingsdienst en voor vertegenwoordigers van de verwerkende industrie. In beide gevallen was het doel van deze dagen gericht zowel op een
snelle berichtgeving van de onderzoeksresultaten als op een aftasten van de
problemen die zich bij de teelt en de verwerking voordoen. Ten aanzien van de
conservenindustrie geldt nog dat de verwerking van vollegronds groentegewassen de laatste jaren een sterk stijgende lijn vertoont. Het is daarom noodzakelijk
bij de teelt van en het onderzoek in de verschillende gewassen terdege rekening
te houden met de wensen van de verwerkende industrie.
Een andere vorm van contact en voorlichting is die door middel van tentoonstellingen. Door de Provinciale Commissie uit de Tuinbouwveilingen in NoordHolland werd in samenwerking met Proefstation en Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst op 13 en 14 december te Obdam een witloftentoonstelling georganiseerd.

Contactdagen v o o r assistenten
Op 21 februari vond te Meppel een bijeenkomst plaats met de proefveldassistenten uit de noordelijke provincies over de uitvoering van proeven die jaarlijks
onder meer in Friesland, Groningen, Drente en de Noordoostpolder worden
opgezet.
Op 28 februari werd te Utrecht een landelijke voorlichtingsdag gehouden. Van
bijna alle consulentschappen waren enkele assistenten aanwezig. De volgende
onderwerpen werden behandeld.
a. De vollegronds groenteteelt in Zweden (dr. ir. J. Sneep). De inleider
gaf een verslag over een studiereis door Zweden, toegelicht met dia's.
b. De teelt en het trekken van witlof (Tj. Buishand). Aan de hand van
dia's werden enkele verschillen in teelt en trek tussen Nederland en
België naar voren gebracht.
c. Teeltervaringen met prei (J. Betzema). In deze inleiding waren de
resultaten verwerkt van een aantal teekproeven in Beneluxverband.
Vervolgens kwamen op 31 mei de Voorlichtingsassistenten te Alkmaar bijeen,
waar een toelichting werd gegeven op het onderzoek dat door het Proefstation
wordt verricht. Tevens bestond er gelegenheid voor het bezichtigen van verschillende proeven op de tuin te Alkmaar.
Een dag later werd ongeveer hetzelfde programma gevolgd voor de proefveldassistenten. Naast bezichtiging van de proeftuin te Alkmaar werd met deze
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groep nog een bezoek gebracht aan het nieuwe waterstands-herontginningsproefveld te Oudkarspel. Hier toonde men veel belangstelling voor de opzet
van dit onderzoek alsmede voor de beregeningsproeven met gietwater van
verschillend zoutgehalte.
Het Proefstation organiseerde op 27 en 28 juli een tweedaagse excursie in de
noordelijke provincies. Aan deze excursie namen 35 personen van de tuinbouwvoorlichtingsdienst deel, waaronder een leraar groenteteelt van de tuinbouwschool te Vilvoorde in België.
O p de eerste dag werd een bezoek gebracht aan de tuin van de werkgemeenschap te Driesum en de proeftuinen te Ens en Paterswolde. N a overnachting in
Groningen volgde op de tweede dag een bezichtiging van de Wilco Conserven-

Fig. 3
Een gedeelte van het gezelschap dat deelnam aan de
tweedaagse excursie.

fabriek te Assen. De excursie werd besloten met een bezoek aan zuidoost Drente.
Hoogtepunten in dit gebied waren onder andere het tuinbouwcentrum te Erica,
het winnen van olie en de mechanisatie in de turfstekerij. Tijdens de reis vertelden de heren Rasing in de Noordoostpolder, Van der Schaaf in Friesland,
Kamstra in Groningen en Bruins in Drente op uitstekende wijze over de ontwikkeling in de groenteteelt en andere bijzonderheden in de betreffende gebieden. Mede hierdoor was deze excursie een groot succes.
De bijeenkomst die op 8 november te Utrecht werd gehouden stond reeds gedeeltelijk in het teken van 1962. Aan de hand van de resultaten die in 1961
met verschillende proeven zijn verkregen, werd het proefplan voor 1962 behandeld. Evenals op voorgaande contactdagen waren ook nu weer de meeste
consulentschappen vertegenwoordigd.
Tenslotte werd op 21 december te Mechelen een vergadering belegd waar met
onze Belgische medewerkers het proefplan voor 1962 werd besproken, toegelicht
met de resultaten van het afgelopen jaar.
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Contactdagen voor de verwerkende industrie
Op 2 maart werd te Utrecht een groentenconservenmiddag gehouden voor vertegenwoordigers van de verwerkende industrie. Sprekers op deze bijeenkomst
waren dr. ir. J. Sneep over een studiereis door Zweden en dr. ir. Van Roon over
de spinazieteelt op akkerbouwbedrijven in Nederland. Hoewel op deze eerste
bijeenkomst weinig van een open gedachtenwisseling is terecht gekomen, stelde
men het wel op prijs dat in de toekomst dergelijke contactdagen en eventueel
excursies naar bepaalde proefvelden worden georganiseerd.
Op 15 mei vond een excursie plaats naar het Proefstation te Alkmaar en naar
een groot spinazieproefveld dat op de Van Bemmelhoeve in de Wieringermeer
was ondergebracht. Op de proeftuin te Alkmaar ging de belangstelling vooral
uit naar de chemische onkruidbestrijding in diverse groentegewassen.
Tenslotte organiseerde het Proefstation in samenwerking met het I.B.V.T. op 19
december een conservendag te Utrecht. Voor deze bijeenkomst waren naast vertegenwoordigers van de verwerkende industrie ook de groenteselectiebedrijven
uitgenodigd. Sprekers op deze dag waren de heren L. de Vos en ir. E. Steinbuch
van het I.B.V.T. te Wageningen en ir. J. van Kampen en Tj. Buishand van
het Proefstation te Alkmaar. N a elke inleiding ontstond een levendige discussie.

Fig. 4
Smaakbeoordeling
van kroteselecties op
de conservendag te
Utrecht.

Het I.B.V.T. verzorgde een expositie waarbij naast de verwerking van verschillende groenten in glas ook aandacht werd gevraagd voor het vriesdrogen.
Hierbij konden monsters worden vergeleken met het produkt dat bij een hoge
temperatuur op de normale wijze was gedroogd. Verder bestond gelegenheid
om verschillende bonerassen en een paar kroteselecties op smaak te beoordelen.
Deze conservendag kan als zeer geslaagd worden beschouwd.
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D e witloftentoonstelling te Obdam
In de neerzethal van de veiling te Obdam werd een oppervlakte van bijna 400
m2 in beslag genomen door de vele inzendingen witlof en door de grote voorlichtingsstand van het Proefstation. Hierin werd door middel van foto's met
onderschriften aandacht gevraagd voor een juiste uitvoering van verschillende
teeltkundige werkzaamheden. Verder was in de stand een complete keuken
ingericht, waar meisjes van de Nobelhuishoudschool een vijftal witlofrecepten
bereidden. Tijdens de tentoonstelling werden ruim 1200 proefschoteltjes met
witlof uitgereikt.
De Voorlichtingsdienst te Hoorn verzorgde een fotoreportage van verschillende
witloftrekkerijen met interieuren en verwarmingssystemen.
Aan deze tentoonstelling werd medewerking verleend door 14 veilingen in
Noord-Holland. De veilinginzendingen mochten maximaal bestaan uit drie
keer drie kisten lof, afkomstig van drie tuinders. De hoofdschotel werd gevormd door de individuele inzendingen. Van de ongeveer 60 adressen die door
de veilingen voorlopig waren opgegeven, hebben 51 tuinders witlof ingezonden.

Fig. 5
De inzending van de
heer Knol op de
witloftentoonstelling
te Obdam.

Door een deskundige jury werd het lof beoordeeld op sortering, schoning, verpakking, vastheid en sluiting, uniformiteit, kleur en glans. In totaal konden 100
punten worden behaald. De inzending van de heer Knol uit Heerhugowaard
vormde een klasse apart en stond met 98 punten ruimschoots bovenaan. In het
algemeen was de kwaliteit van het lof goed. De verzorging, zoals schonen en
verpakken, liet echter nog vaak te wensen over. Hierdoor ontstonden grote
verschillen in het puntenaantal. Dit varieerde namelijk van 23 tot 98.
Op deze tentoonstelling, die door ongeveer 1500 personen werd bezocht, is veel
geleerd. Ongetwijfeld zal de verzorging van het produkt op een volgende
expositie aanmerkelijk beter zijn dan nu het geval was. Dit wordt als het grote
winstpunt van deze eerste tentoonstelling beschouwd.
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5. SAMENWERKING MET ANDERE INSTELLINGEN

Instituten, consulentschappen en proeftuinen
Ook in 1961 bestond er weer een prettige samenwerking met verschillende
instituten en instellingen. Het aantal proeven dat door het Proefstation geheel
of gedeeltelijk voor deze instituten en instellingen werd verzorgd, was vrijwel
gelijk aan dat in 1960. Er werd samengewerkt met, respectievelijk medewerking
verleend aan:
Centrum voor Plantenphysiologisch Onderzoek.
Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten.
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen.
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid.
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding.
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek.
Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen.
Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw.
Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen.
Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen.
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut.
Landbouw Economisch Instituut.
Proefstation voor de Akker- en Weidebouw.
Rtc. voor Bodemaangelegenheden.
Rtc. voor Plantenziekten.
Stichting Nederlandse Uien-Federatie.
Stichting voor Plantenveredeling.
Voor het residu-onderzoek van met chemische onkruidbestrijdingsmiddelen bespoten gewassen werd samengewerkt met de Plantenziektenkundige Dienst en
met de Keuringsdienst voor Waren. Het onderzoek werd verricht door laatstgenoemde Dienst.
Voor de proeven van het Proefstation buiten de samenwerkende proeftuinen
werd medewerking verkregen van de Rijkstuinbouwconsulenten met hun mede23

werkers in de ambtsgebieden en van verschillende proeftuinen. Het Proefstation
is hiervoor zeer erkentelijk. Ook de samenwerking met de Bedrijfsvoorlichtingsdienst van de Belgische Boerenbond in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen was in 1961 weer zeer prettig.

Vertegenwoordiging in commissies en werkgroepen
Het onderzoek en de andere werkzaamheden van het Proefstation worden verricht in overleg en in nauwe samenwerking niet alleen met instituten, andere
proefstations en Rijksdiensten, maar ook met verschillende commissies en werkgroepen, waarin het Proefstation door één of meer leden van het personeel is
vertegenwoordigd. Deze commissies en werkgroepen zijn:
1. Groenteteelt algemeen
Hoofdcommissie inzake het onderzoek van groenteteeltvraagstukken.
Commissie Groenteteelt uit het College van Overleg voor het Tuinbouwkundig Onderzoek.
2. Groenteteelt

bijzonder
«

Peulvruchten Studie Combinatie.
Werkgroep voor Conservenonderzoek.
Witlofcommissie.
3. Bodem, bemesting en waterhuishouding
Tuinbouwbemestingsgroep.
Morgan-Venemagroep.
4. Rassenonderzoek en veredeling
Diverse commissies voor praktijkproeven met groentegewassen.
5. Plantenziekten

en plagen

Subcommissie groenteteelt van de Adviescommissie veldproeven plantenziekten in de tuinbouw.
Werkgroep Onkruidbestrijding in de Tuinbouw.
Commissie „Rand in witte kool".
Commissie „Asperge-onderzoek".
6.

Voorlichting.
Diverse commissies voor samenstelling van de Tuinbouwgids.
Stichting Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie.
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6. DE PROEFTUINEN
De tuinen die te Alkmaar bij het Proefstation liggen, hebben slechts een kleine
oppervlakte. Verscheidene proeven waren dan ook aangelegd op de proeftuinen
die de wetenschappelijke leiding van hun onderzoek aan het Proefstation hebben
overgedragen. Dit zijn:
1. Proeftuin „De Duinstreek van Holland" te Heemskerk (zandgrond).
2. Tuinbouwproefbedrijf „Geestmerambacht" te Oudkarspel (stugge klei).
3. Proeftuin „Hollands-Utrechts-Veendistrict" te Sloten (veengrond).
Daarnaast geniet het Proefstation een grote mate van gastvrijheid op de proeftuin „De Beemster" (kleigrond). Ook op de sub-proeftuinen te Grootebroek en
Spierdijk was weer een aantal proeven van het Proefstation geplaatst. De samenwerking met genoemde en ook met andere proeftuinen, alsmede met de Rijkstuinbouwconsulentschappen waaronder de verschillende tuinen ressorteren, was
ook in 1961 goed.
Onderstaand volgen enkele gegevens over de samenwerkende en sub-proeftuinen.

Proeftuin Alkmaar
Adres
Telefoon
Tuinchef

.
.

Bezoekdag .

: Hoeverweg 6
. . .
: 02200-6541
. . . : N . A. Ursem, per 1-11-1961 opgevolgd door de
heer A. Tolman.
. . .
: Iedere werkdag na afspraak, behalve zaterdag

De twee tuinen hebben een gezamenlijke oppervlakte van 1.82.00 ha. De grond
bestaat uit humushoudend zand. Een infiltratie-systeem, gecombineerd met een
onderbemalingsinstallatie, zorgt voor een voortreffelijke water- en luchthuishouding. In 1961 werd op deze tuinen en in de bijbehorende kassen en laboratorium het volgende onderzoek verricht:
Teeltproeven met andijvie, bloemkool, kroot, prei, spinazie en witlof. Teeltopvolgingsonderzoek.
Veredeling van vroege aardappel, boon en witlof.
Rassenonderzoek bij aardbei, prei, spinazie, stam- en stokboon, tuinboon, witlof
en wortel.
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Valiers en kanker in kool, randonderzoek bij witte kool, onderzoek naar bewaarrot bij winterwortel, witlofvliegwaarnemingen, smalbladigheid in schorseneer,
voorjaarsziekte in wortel.
Onkruidbestrijding in diverse groentegewassen.

Proeftuin „Beemster" te Noord-Beemster
Adres
Telefoon
Tuinchef

.
.

.
.

Bezoekdag .

.

Purmerenderweg 21
02991-368
. . : A. Tolman, per 1-1-1962 opgevolgd door de heer
J. Steensma
. .
: Elke werkdag behalve woensdag

.

.

:
:

De oppervlakte van deze tuin is ongeveer 1.25.00 ha. De grond bestaat uit
oude zeeklei. In het verslagjaar is een kas gebouwd met verwarmingsinstallatie,
hoofdzakelijk voor de zeer vroege teelt van aardbeien. Deze kais heeft een
oppervlakte van 300 m2.
In 1961 werden op de tuin de volgende proeven genomen:
Bemestingsproef met structuurverbeterende middelen op kleigrond.
Teeltproeven met aardbei, spruitkool en witlof.
Rassenonderzoek bij aardbei, augurk, bloemkool, knolselderij, kropsla, prei,
spruitkool, stoksnijboon en tuinboon.

Proeftuin „ D e Duinstreek van Holland" te Heemskerk
Adres
Telefoon
Tuinchef

.
.

.
.

Bezoekdag .

.

Rijksstraatweg l a
02512-2321
. . : G. J. Verhoef, per 1-11-1961 opgevolgd door de
heer J. Neuvel
. .
: Iedere werkdag na afspraak
.

.

:
:

Deze tuin is 1.55.00 ha groot; de grond bestaat uit ontkalkt oud duinzand, ook
wel geestgrond genoemd. In 1961 werden de volgende proeven voor het Proefstation verzorgd:
Stalmest-stikstoftrappenproef, organische meststoffen op duinzandgrond en een
proef met cacao-afvalkalk.
Teeltproef met bloemkool.
Chemische onkruidbestrijding in diverse groentegewassen.
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Tuinbouwproefbedrijf „Geestmerambacht" te Oudkarspel
Adres
Telefoon
.
Tuinchef
.
Bezoekdag .

.
.
.

Proefpolder 1
02201-227
. . : M. Bruin
. .
: Elke werkdag na afspraak, behalve zaterdag

.

.

:
:

Dit ± 27 ha grote bedrijf is ontstaan door een proefherverkaveling in het
tuinbouwgebied Geestmerambacht. De grond kenmerkt zich door grote stugheid
en komt wat dit betreft overeen met een deel van het omringende tuinbouwgebied.
Een van de belangrijkste problemen die er worden bestudeerd is dat van de
structuurverbetering. Diverse meerjarige proeven worden er genomen om hierin
beter inzicht te krijgen o.a. op het gebied van organische bemesting, bekalking
en bezanding.
O p het waterstands-herontginningsproefveld werd in 1960 begonnen met de
geplande serie proefgewassen, waarbij de inyloed van grondwaterstandsdiepte,
ontginningsmethode en structuurverbeterend^ middelen op deze proefgewassen
wordt nagegaan. In 1961 werd het onderzoek voortgezet.
Andere onderzoekingen op dit bedrijf hadden betrekking op:
Teeltproeven met augurk en spruitkool.
Veredeling van erwt en boon, speciaal voor de vermeerdering.
Rassenonderzoek bij knolselderij, spruitkool en stamslaboon.
Op het gebied van ziektebestrijding werd veel aandacht besteed aan vallers en
kanker (Phoma Ungarn) in kool.

Proeftuin „Hollands-Utrechts-Veendistrict" te Sloten
Adres
Telefoon
.
Tuinchef
.
Bezoekdag .

: Sloterweg 796, Amsterdam-W. (post Sloten)
. . .
: 020-153924
. . . : W. C. Sol
. . .
: Iedere werkdag na afspraak

Deze tuin heeft een oppervlakte van ongeveer 2 ha. De grondsoort is kleihoudend, veraard mosveen. Door en voor het Proefstation werden er in 1961
de volgende proeven genomen:
Teeltproef met bloemkool.
Veredeling van stok- en stamboon.
Rassenproeven met stamslaboon.
Bestrijdingsproeven tegen witlofvlieg.
Chemische onkruidbestrijding bij diverse groentegewassen.
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Sub-proeftuin te Grootebroek
Adres
Beheerder van de proeven:

S. Reus, Zesstedenweg 265
J. Betzema

De oppervlakte van deze tuin is ongeveer 0.60 ha. In 1961 vonden er de
volgende onderzoekingen plaats:
Teeltonderzoek bij bloemkool en sjalot.
Veredeling van vroege aardappel.

Sub-proeftuin te Spierdijk
Adres
Beheerder van de proeven:

P. Kok, Zuidspierdijkerweg 83
J. Betzema

Ook deze tuin is ongeveer 0.60 ha groot. Het onderzoek dat er in 1961 verricht
werd betrof:
Veredeling van vroege aardappel.
Rassenonderzoek bij wortel.
Mozaïek in kropsla.
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7. BODEM EN BEMESTING
Cacaoafvalkalk - stalmesttrappenproef
Gezien de gunstige ervaring met het gebruik van cacaoafvalkalk op duinzandgrond te Heemskerk in een oriënterende proef werd besloten een meer uitgebreid
onderzoek in te stellen. Twee hoeveelheden cacaoafvalkalk, namelijk 0,4 en 0,8
ton per are zijn vergeleken met een controleobject. Uit ervaring was reeds
gebleken, dat het verse materiaal minder goed of zelfs schadelijk werkt. Daarom
is de benodigde cacaoafvalkalk in december 1960 reeds aangeschaft, de hoop
is een keer omgezet en op 27 maart 1961 over het veld verdeeld. Direct daarna
is de grond gefreesd.
De proef is aangelegd op een in 1955 opgezette stalmesttrappenproef, zodat kon
worden uitgegaan van verschillende voedingsniveaus in de grond. De stalmest
is gedurende vijf jaar in de in tabel 1 vermelde jaarlijkse hoeveelheden gegeven.
In 1961 is geen stalmest toegediend, de opgetreden groei- en opbrengstverschillen
zijn wat de stalmest betreft een gevolg van nawerking. De algemene bemesting
was bij de twee laagste stalmesttrappen 7 kg mengmeststof 12 + 10 + 18 en
bij de drie hoogste 5 kg 12 + 10 + 18 per are. Bij de lagere stalmesttrappen
was het fosfaatgehalte van de grond onvoldoende, zodat hier respectievelijk
4 8 / 4 , 372, 2V2, 0 en 0 kg superfosfaat op de vijf stalmesttrappen is gegeven. Op
de veldjes, waar geen cacaoafvalkalk is toegediend werd 25 kg Dolokal per
are gestrooid.
Op 29 maart is sla, opgekweekt in perspotten geplant. Proefras was Prima Vera.
O p 17 april is het gehele veld overbemest met 3 kg kalkammonsalpeter per are.
Tussen de sla is op 4 mei andijvie geplant, ras Rosa Bella. N a de oogst van de
sla is de andijvie twee maal overbemest, respectievelijk op 30 mei en 14 juni
met 5 en 3 kg kalkammonsalpeter per are. De andijvie is geoogst van 13 tot
en met 19 juli, op de hoogste stalmesttrappen het eerst. Hierna werd op 25 juli
peen (Amsterdamse bak) gezaaid, waarvan de oogst eind oktober plaats vond.
In tabel 1 zijn de belangrijkste gegevens samengevat. Bij de vermelde hoeveelheden stalmest is het gemiddelde berekend van de drie trappen cacaoafvalkalk.
Bij de aangegeven hoeveelheden zijn de gemiddelde cijfers over de vijf stalmesttrappen vermeld.
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Tabel 1. Oogstgegevens.
Sla
Stalmest
per jaar per
are
0,2
0,4
0,7
1,1
1,6

ton
ton
ton
ton
ton

Andij vie
Peen
opbrengst
in kg/are

°/o veilbaar

gem. kropgewicht in
grammen

°/o geoogst
t/m 23 mei

86
91
94
96
96

250
257
261
270
270

23
25
41
56
64

252
271
305
324
330

27
32
12
10
10

226
266
279
273
295

253
264
268

49
44
43

303
295
290

22
18
14

225
268
311

opbrengst
in kg/are

°/o
schlieters

Cacaoafvalkalk per are
0
0,4 ton
0,8 ton

95
90
92

Bij sla kwam gemiddeld 1 5 % uitval voor, maar een verband met de bemesting
kon niet worden aangetoond. Cacaoafvalkalk heeft ongunstig gewerkt op de
vroegheid, maar gunstig op het gemiddeld kropgewicht. Bij andijvie nam het
percentage goed zichtbare schieters af door cacaoafvalkalk; de opbrengst was
echter lager. Bij peen daarentegen was de invloed van cacaoafvalkalk zeer
gunstig.
De nawerking van stalmest was bij alle gewassen gunstiger naarmate meer stalmest werd gebruikt. In oriënterende proeven is steeds een gunstige werking
geconstateerd van goed uitgebroeide cacaoafvalkalk bij sla. Het minder gunstige
resultaat bij de boven beschreven proef kan worden verklaard doordat de
cacaoafvalkalk in de hoop blijkbaar onvoldoende was uitgewerkt. De schadelijke werking kwam ook nog tot uiting bij andijvie; bij peen echter niet meer.
De proef zal worden voortgezet. Naast waarnemingen over de nawerking van
de dit jaar gegeven hoeveelheden zal opnieuw cacaoafvalkalk worden toegediend, doch nu in het najaar over het veld gestrooid en pas in het voorjaar door
de grond gefreesd.

Organische bemestingsproef
Sinds 1949 wordt op duinzandgrond te Heemskerk de uitwerking van een aantal
organische meststoffen bij de intensieve groenteteelt vergeleken. Het afgelopen
jaar zijn de oorspronkelijke organische bemestingen niet toegediend. Wel is ieder
vakje gesplitst in zonder en met stalmest (1 ton per are).
De algemene bemesting in 1961 was voor de vakjes met stalmest 5 kg
12 + 10 + 18 en 2Va kg superfosfaat per are, die zonder stalmest kregen
7V2 kg 12 + 10 + 18 en 5 kg superfosfaat per are. De oude stalmestobjecten
kregen respectievelijk 0 en 2V2 kg superfosfaat. De overbemesting voor de
diverse gewassen met kalkammonsalpeter en kalksalpeter is bij alle objecten
gelijk geweest, evenals de kalkgift in het voorjaar.
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De bemestingsvakken zijn in twee stroken gesplitst. Op strook a werd zaaisla
(Zwart Duits) met twee maal een nateelt van andijvie (No. 5) verbouwd; op
strook b stond vroege bloemkool (Climax), opgekweekt in perspotten, met een
nateelt van prei, ras Goliath. In tabel 2 zijn de belangrijkste gegevens samengevat.

Tabel 2. Oogstgegevens bloemkool, zaaisla en andijvie.
Zaaisla
Andijvie in kg/are
aantal
herfstgem. oogst°/o
geoogst °/o geoogst
zomerwaterziek per are t/m 19 juni
teelt
datum
teelt

Bloemkool
Nawerking organische bemesting

%>Ie soort

Met stalmest in 1961
Zuiveringsslibcompost
Huisvuilcompost
Controle
Turfmolm
Stalmest

90
91
80
79
89

11-6
6-6
8-6
7-6
7-6

0
1
1
7
0

810
890
780
940
1050

20
15
25
25
30

160
210
190
200
210

200
230
180
210
180

10-6
7-6
8-6
8-6
9-6

0
4
32
46
7

990
1000
1120
890
1070

10
10
15
30
40

50
70
50
100
170

130
110
80
150
130

Zonder stalmest in 1961
Zuiveringsslibcompost
Huisvuilcompost
Controle
Turfmolm
Stalmest

89
89
41
41
87

Bij bloemkool is het beste resultaat bereikt met huisvuilcompost, gecombineerd
met stalmest in 1961. Ook stalmest en zuiveringsslibcompost gaven een goed
resultaat wat betreft de sortering. De laatste gaf echter een belangrijk latere
oogst. Opvallend is het slechte resultaat bij turfmolm en controle zonder stalmest in 1961 als gevolg van het optreden van waterziek.
Bij zaaisla is het verschil in de aantallen die per are zijn geoogst in hoofdzaak
veroorzaakt door verschil in opkomst. Stalmest in 1961 toegediend werkte
gemiddeld ongunstig, vooral bij de opkomst. Wat betreft de nawerking van de
organische mestsoorten kwam stalmest het beste naar voren. De verschillen bij
het gemiddeld kropgewicht waren gering.
Bij andijvie waren de combinaties van huisvuilcompost en turfmolm met stalmest in 1961 het gunstigst. Het weglaten van stalmest in 1961 heeft hier bijzonder ongunstig gewerkt.
De prei was bij het samenstellen van dit verslag nog niet geoogst, zodat hiervan
nog geen gegevens bekend zijn.
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Proef met veenprodukten e n stalmest
Deze proef is in 1959 op de proeftuin te Beemster op zware zeekleigrond
aangelegd. Het betreft een vergelijking van turfmolm, tuinturf en tuinturf +
turfmolm met een controle. Van de genoemde veenprodukten is in 1959 en 1960
totaal 5 cm door een 20 cm dikke bouwvoor gefreesd. Voor vergelijking met
een soortgelijke proef op het beregenings-herontginningsproefveld te Oudkarspel
kan worden verwezen naar hoofdstuk 8, op pagina 43.
De proef ligt op een aantal oude bemestingsobjecten, waarvan de volgende in
het onderzoek blijven betrokken: controle, nawerking huisvuilcompost en stal*
mest."
In november 1960 zijn grondmonsters voor volledig onderzoek gestuurd naar
het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek. Gebleken is dat het gehalte aan organische stof („humusgehalte") in de grond het
sterkst is verhoogd door tuinturf. In tabel 3 is de verhoging bij de diverse
objecten weergegeven. Het percentage organische stof bij de „oude" objecten
bedroeg op dat tijdstip bij controle, nawerking huisvuilcompost en stalmest
respectievelijk 6,2 - 6,9 en 6,6 % .

Tabel 3. Verhoging van het percentage organische stof.
Controle
Turfmolm
Tuinturf
Turfmolm + tuinturf

1,2
2,9
2,6

Nawerking
huisvuilcompost
1,5
2,6
2,3

Stalmest
2,0
3,8
2,9

Uit de tabel blijkt, dat de veenprodukten in combinatie met stalmest de grootste
verhoging van het gehalte aan organische stof in de grond hebben gegeven.
Waarnemingen vlak na een zware regenval toonden duidelijk aan dat turfmolm
en in iets mindere mate tuinturf het dichtslibben van de grond hebben tegengegaan. Ook stalmest, gegeven in het voorjaar van 1961, werkte gunstig terwijl
nawerking van huisvuilcompost een naar verhouding gering voordeel gaf.
Bij zaaisla (Hilde) kwam tuinturf het best naar voren. Nawerking van huisvuilcompost en stalmest hadden een ongunstige invloed op het gemiddeld kropgewicht, terwijl turfmolm geen verschil gaf ten opzichte van de controle. De
cijfers van het gemiddeld kropgewicht in grammen zijn als volgt:
tuinturf
huisvuilcompost
stalmest

216
181
183

huisvuilcompost + tuinturf 199
stalmest + tuinturf
189
controle
194

Bij herfstspinazie was er geen onderling verschil tussen de veenprodukten,
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terwijl stalmest het gunstigst heeft gewerkt. De opbrengstcijfers zijn in kg
per are:
148
veenprodukten
huisvuilcompost + veenprodukten 157
huisvuilcompost
144
stalmest + veenprodukten
160
155
controle
138
stalmest

Oriënterende structuurverbeteringsproef
Deze proef is in 1958 en 1959 aangelegd op zware zeekleigrond te Oudkarspel.
Het afgelopen jaar zijn aardappelen, ras Bintje, verbouwd. De nawerking van
de toegediende produkten kwam duidelijk in de opbrengst tot uiting. Wanneer
de opbrengst van het controle-object op 100 wordt gesteld zijn de berekende
opbrengsten als volgt:
5 cm tuinturf (1958 en 1959)
5 cm turfmolm (1958 en 1959)
5 cm ruw zwartveen + IV2 cm tuincompost (1958 en 1959)
1 cm cacaoafvalkalk (1959)
1 cm vliegas (1959)
1 cm cacaoafvalkalk + 2V2 cm tuinturf (1959)
1 cm vliegas + 2V2 cm tuinturf (1959)
controle

114
99
109
108
93
104
94
100
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8.

CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHOUDING

Grondwaterstanden-herotitginningsproefveld voor de tuinbouw op
zware gronden
In de vorige jaarverslagen is uitvoerig de totstandkoming en inrichting van het
proefveld beschreven, zodat nu in het kort alleen de belangrijkste elementen
van het gehele project worden vermeld.
Het proefveld bestaat uit vier afzonderlijke delen, te weten waterstanden-, beregenings-, structuurverbeterings- en fruitproefveld. Door middel van heront>V^ l . • • i l

**>•

i

m
?tf

Fi

s- 6

Links: oorspronkelijk pikkleiprofiel (a),
midden: zavelprofiel (c),
rechts: zavelprofiel met kleibouwvoor (d).
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ginning zijn veranderingen in de profielopbouw aangebracht, zodat de volgende
objecten worden vergeleken (zie ook figuur 6):
a. oorspronkelijk pikkleiprofiel (zware kleigrond tot ongeveer 80 cm
diepte, zwaarte van de bouwvoor 50 - 60 % afslibbaar),
c. zavelprofiel (de onder a aanwezige zavel is naar boven gebracht en de
pikklei naar onder, zwaarte van de zavel gemiddeld 15% afslibbaar),
d. zavelprofiel met kleibouwvoor (als c, doch afgedekt met de zware
kleibouwvoor afkomstig van a).
Op het fruitproefveld zijn alleen de profielen a en d aanwezig.
De moeilijkheden die bij intensivering van de groenteteelt op de zware gronden
naar voren komen, kunnen door dit project geheel worden onderzocht. N a twee
jaar onderzoek is er reeds een goed inzicht verkregen op welk gebied deze
moeilijkheden liggen. Het is veelal niet de groeikracht van de grond, die een
intensieve teelt geheel of gedeeltelijk doet mislukken, doch de aanslag of de
opkomst van de planten. Bovendien doen zich moeilijkheden van bedrijfstechnische aard voor, die hoofdzakelijk berusten op de grondbewerking.
Voor het verkrijgen van een goede structuur op zware klei heeft deze een zekere
tijd van verwering nodig. Mits op tijd gespit of geploegd krijgt de klei deze tijd
in de winter. In het voorjaar, wanneer op het juiste moment wordt gevlakt, kan
men dan een goed zaaibed verkrijgen. Het verschil met de lichtere kleigronden
zit vooral in de met zware klei zeer nauwe begrenzing van het bewerkingstijdstip. Bij sterk drogend weer b.v. kan een halve dag te laat bewerken al een
mindere kwaliteit zaaibed geven. Van een tuinder wordt dus extra kennis, gevoel
en tijd voor de grondbewerking gevraagd om het juiste moment te vinden,
waarbij een extra mechanisering en arbeidsbezetting nodig is om de enkele
goede momenten voor de bewerking volledig te kunnen benutten.
Bij extensieve teelten zijn bovengenoemde bezwaren wel te overkomen, omdat
men daar voor één teelt per jaar rustig het juiste moment voor grondbewerking
in het voorjaar kan afwachten. Voor intensieve teelten echter is het een vereiste
om gedurende het gehele groeiseizoen op elk moment een goed zaaibed te kunnen
maken, wat op zware kleigronden van nature niet mogelijk is. Een tweede
bezwaar van de zware kleigrond is gelegen in de geringere hoeveelheid beschikbaar water in de bouwvoor en de geringe capillaire opstijging van het grondwater.
Verbetering van de zware klei kan naast wijziging van het profiel ook worden
verkregen door bezanding en organische bemesting. Bij de verschillende gewassen zal de betekenis van de verbeteringen afzonderlijk worden behandeld.
Het teeltschema van het afgelopen jaar was als volgt:
Waterstandenproefveld:
1. vroege bloemkool en sla gevolgd door phacelia als groenbemester, waarna in oktober tulpen zijn geplant;
2. tulpen met nateelt van herfstbloemkool;
3. vroege kroten met nateelt van groene kool;
4. gladiolen.
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Beregeningsproefveld:
1. vroege bloemkool - phacelia - tulpen geplant;
2. tulpen - herfstbloemkool;
3. gladiolen.
Structuurverbeteringsproefveld:
1. vroege bloemkool - phacelia - tulpen geplant.
De gegevens van de herfstbloemkool zijn nog niet nader uitgewerkt en de
groene kool is nog niet geoogst. Beide gewassen waren als gevolg van de
regenrijke, koude nazomer vrij slecht.
WATERSTANDEN- EN BEREGENINGSPROEFVELD

De waterstandenregelende installatie heeft dit jaar voortreffelijk gewerkt. In de
grondwaterstandsvakken kon het geprojecteerde peil binnen vrij nauwe grenzen
gehandhaafd worden. Een uitzondering moeten we hierbij maken voor de diepst
ontwaterde vakken, waar de waterstand systematisch te hoog bleef. Het verband
tussen grondwaterstand en vochtverloop in de bodemprofielen kon dit jaar,
dankzij de medewerking van de Dienst Waterhuishouding van de Rijkswaterstaat
gemeten worden met behulp van haar neutronen stralingsapparatuur. Indien de
frekwentie van het aantal metingen opgevoerd kan worden zullen hiermee in
1962 gegevens over de verdampingsfactoren en capillaire geleiding van de
grond ter beschikking komen.
Het beregeningsproefveld is dit jaar voor het eerst als zodanig in gebruik
genomen. De vereiste regeninstallatie, ontwikkeld in samenwerking met een
Belgische constructeur, kwam medio mei gereed. Ze heeft een overspanning van
38 meter en rijdt ter bevordering van een gelijkmatige waterverdeling gedurende
het sproeien heen en weer. In de toekomst zal de apparatuur sterk geautomatiseerd en geperfectioneerd worden. Voor enkele gewassen als tulp en bloemkool
kon de beregening pas in een laat stadium worden toegepast. Er zijn drie
vochttrappen aangehouden, namelijk:
0 = droog
1 = vochtig
2 = zeer nat

0 mm water (gemiddeld pF = 3,7)
30 mm water (uitdroging tot pF = 3,0)
40 mm water (uitdroging tot pF = 2,4)

Weeuwensla
Op de percelen bestemd voor de teelt van bloemkool op het waterstandenproefveld zijn enkele rijtjes sla beproefd. Het gebruikte ras was Meikoningin.
Er zijn twee teeltwijzen in het onderzoek betrokken, te weten perspotten en
losse planten. In figuur 7 is een overzicht gegeven van de invloed der grondwaterstanden op het percentage goede kroppen. Uit deze grafiek blijkt dat
perspotten beter hebben voldaan dan losse planten. Het verschil is in verband
met de betere aanslag der planten op de zavelgrond minder groot dan op klei.
Zie hiervoor ook figuur 8.
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Fig. 7 Invloed van de waterstand op het percentage goede kroppen sla.

Bij de perspotten voldeed het oorspronkelijke pikkleiprofiel iets beter dan de
zavelgrond. Hierbij moet worden opgemerkt, dat de omstandigheden tijdens

Fig. 8
Links: sla uitgeplant in perspotten, rechts: uitgezet als losse
planten. Profiel d (zavel met
kleibouwvoor).
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het planten voor de pikklei in het voorjaar bijzonder gunstig waren. Tijdens
het planten (omstreeks half maart) was het droog, hierna is regelmatig regen
gevallen. Wanneer de perspotten op de zavelgrond iets ondieper waren geplant
zou daar mogelijk het resultaat nog beter zijn geweest. Bij de losse planten
voldeed de zavelgrond wel het best. Bij beide teeltwijzen was pikklei iets beter
dan zavel met bouwvoor.
Op de profielen a en d was de invloed van de verschillen in grondwaterstand
niet aantoonbaar. Op de zavelgrond daarentegen was er een grote invloed met
een duidelijk optimum bij een waterstand tussen 1 m en 1,20 m. De geringe
hoeveelheid goede kroppen bij de lagere en de hogere waterstanden zijn in hoofdzaak veroorzaakt door een hoger percentage gerande sla. Bij de hoge waterstanden kwamen bovendien veel afwijkende planten voor, die niet of niet
voldoende kropvorming gaven. In vroegheid waren er slechts geringe verschillen,
met dien verstande, dat de perspotplanten ongeveer een week vroeger oogstbaar
waren dan de losse planten. Het percentage uitval bedroeg bij de perspotten
gemiddeld 5%>, bij de losse planten 18%>. Bij de laatste kwam het zavelprofiel
het gunstigst naar voren met 13°/o, zavelgrond met bouwvoor had 23°/o en de
pikklei 1 7 % uitvallers.

Vroege bloemkool
Gezien de minder gunstige ervaringen in 1960 opgedaan met potplanten, zijn
in 1961 losse planten, ras Climax, ter plaatse opgekweekt onder platglas en
half maart uitgeplant. De structuur van de grond was op het waterstandenproefveld in het voorjaar ook op de pikklei redelijk en de weersomstandigheden
gunstig, waardoor de aanslag der planten vlot is verlopen. Tijdens de groei
viel meestal iuist op tijd enige regen, zodat het gewas zich gunstig ontwikkelde
en de oogst dienovereenkomstig goed was. Op het beregeningsproefveld was de
structuur van de grond als gevolg van een te late winterbewerking aanvankelijk
zeer slecht. Voor de aanslag is hier enkele malen water gegeven, zodat de oogstresultaten uiteindelijk ongeveer gelijk waren aan die op het waterstandenproefveld. In verband met het niet beregenen op het waterstandenproefveld is
stikstof bijgemest in een in water opgeloste vorm, zodat deze direct ter beschikking van de planten kon komen.
De groei van de planten was op profiel c (zavel) belangrijk sneller dan op de
profielen a en d. De verwachting dat de bloemkool op profiel c gezien de snellere groei ook eerder oogstbaar zou zijn, kwam in zoverre niet uit omdat het verschil bij de gunstige waterstanden slechts één dag bedroeg ten gunste van profiel c.
Een duidelijke invloed van de grondwaterstand is alleen waargenomen bij
zavelgrond fprofiel c). De resultaten waren beter naarmate de grondwaterstand
dieper was. Bij waterstanden dieper dan 1 meter waren de verschillen geringer.
Wat betreft de grootte van de kolen kwam profiel c (zavel) bij de gunstige
waterstanden er het beste uit. Het percentage kolen dat groter was dan 24 cm
bedroeg op de profielen a (pikklei), c (zavel) en d (zavel met bouwvoor) respectievelijk 46, 58 en 52, het percentage groter dan 29 cm respectievelijk 4, 10
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en 7. De resultaten van de bloemkoolteelt waren bij zavel met bouwvoor beter
dan bij pikklei. Bij sla was dit net andersom.
Waterziek kwam het meest voor op pikklei, namelijk 9°/o. Op de profielen c
en d waren deze cijfers respectievelijk 4 en 8°/o. In het percentage losse kolen
waren geen aantoonbare verschillen.
Op het beregeningsproefveld kon, omdat de installatie niet eerder beschikbaar
was, pas half mei met de beregeningsproeven worden begonnen. Vooral op de
klei, die een geringere hoeveelheid beschikbaar water heeft dan de zavelgrond,
was dit tijdstip aan de late kant. Zodoende zijn de resultaten van het afgelopen
jaar niet volledig.
In tabel 4 is de grootte van de kolen bij de verschillende beregeningstrappen
en profielen weergegeven. Bij de beregening is 0 onberegend, 1 komt ongeveer
overeen met een normale beregening, terwijl bij 2 meer beregend is.
Tabel 4. Oogstgegevens bloemkool op het beregeningsproefveld.
°/o kolen groter dan 24 cm
Profiel
a. (pikklei)
c. (zavel)
d. (zavel +

beregening
0
49
bouwvoor)

56

°/o kolen

groter dan 29 cm

1

2

0

1

2

55
79
68

53
72
67

3
9
8

7
21
21

5
16
12

Vroege kroten
Gezien de ervaringen in 1960 met dit gewas opgedaan, waarbij bleek dat bij
vroeg zaaien geen schieters optraden, is in 1961 nog wat vroeger gezaaid en
wel op 24 en 26 maart. Onder de gunstige weersomstandigheden (hoge temperaturen in het voorjaar) zijn op de beteelde oppervlakte van 36 are slechts drie
schieters voorgekomen.
Het doel van het vroegere zaaien was eerder te kunnen oogsten, wat vooral
voor boskroten van belang is. Dit werd echter niet bereikt. De oogst viel nu
twee dagen later dan in 1960. De oorzaak kan mogelijk gelegen zijn in de
stikstofvoorziening. In 1960 was de grond na het voorafgaande droge jaar nog
rijk aan stikstof, in het voorjaar van 1961 vtas vrijwel alle stikstof door de
overvloedige regenval uitgespoeld. Ondanks de 3 maal zo hoge stikstofgift in
1961 is dit jaar eerder en ook meer algemeen stikstofgebrek in het gewas opgetreden. Wanneer getracht wordt dit gebrek te herstellen door bijmesten met
stikstof is men in feite al te laat.
De reactie op de verschillen in grondwaterstand was op zavelgrond zeer groot.
In tabel 5 wordt een indruk gegeven welk percentage bij het ras Juweel op
26 juni was geoogst. Onder oogstbaar werd verstaan de kroten die een doorsnede
van 5 cm hadden bereikt.
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Tabel 5. Percentage kroten, geoogst op 26 juni.
Grondwaterstand in cm beneden maaiveld
Profiel

a. (pikklei)
c. (zavel)
d. (zavel + bouwvoor)

30

60

90

120

150

48
8
30

60
20
68

69
40
62

67
67
57

63
50
52

Uit tabel 5 blijkt, dat er bij de gunstigste waterstand geen verschil tussen de
profielen is. De zavelgrond is echter zeer gevoelig voor de waterstand en geeft
slechts bij een enkele waterstand een optimaal resultaat. O p pikklei is de invloed van de grondwaterstand veel geringer. Op alle profielen zijn vroege
kroten met succes te telen.
Tulpen
Gedurende de zeer natte herfst van 1960 deden zich tijdens het planten van de
tulpen zeer sterk de gebreken van zware kleigrond gevoelen. N a een regenperiode moest dagenlang worden gewacht voor weer met het planten kon
worden begonnen. Inploegen kon helemaal niet meer gebeuren, zodat werd
overgegaan op het zeer bewerkelijke planten met de hand en het „oversteken"
van de grond. Uit proeftechnisch oogpunt is ook op de zavelgrond met de hand
geplant, hoewel hier inploegen wel mogelijk zou zijn geweest. Doordat pas in
december geplant kon worden, moest het plantgoed lang worden bewaard,
waardoor de kwaliteit als gevolg van hoge temperatuur en luchtvochtigheid
achteruit is gegaan. Boven verwachting bleken in het voorjaar vrijwel alle
bollen uit te lopen en een zeer goed gewas te geven.
Hoewel op de zavelgrond het tulpegewas er beter voor stond dan op de klei
waren de verschillen niet bijzonder groot en was er betrekkelijk weinig verschil tussen de waterstanden. Bij het oogsten bleken de verschillen echter wél
bijzonder groot te zijn. Bij de rassen Copland's Record, Krelage's Triumph en
Kleurenpracht zijn proefveldjes uitgezet, waarbij overal bollen van plantmaat
10 zijn gebruikt; per roe zijn 1260 bollen geplant. In figuur 9 is de invloed van
de profielen, de waterstanden en de beregening op het aantal leverbare bollen
van Copland's Record weergegeven. De beide andere rassen gaven in grote
trekken eenzelfde beeld te zien. Het verschil bij de pikklei tussen de hoogste
en de laagste waterstand was hierbij minder groot, terwijl bij de hoogste waterstanden op zavelgrond geen vermindering van het aantal leverbaar optrad. Bij
Copland's Record is deze vermindering bij hoge waterstand niet te wijten aan
een mindere groei, doch aan meer uitval door verstikking van de bollen.
Uit deze uitkomsten blijkt duidelijk dat de invloed van de watervoorziening
bij tulpen tijdens de groei een alles overheersende factor is. De hoogste waterstanden gaven met uitzondering van Copland's Record op zavel overal de beste
resultaten, onder voorbehoud dat de resultaten van een broeiproef nog afgewacht moeten worden.
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Evenals bij bloemkool is de beregeningsproef om technische redenen pas half
mei begonnen. Voor een vroeg ras als Krelage's Triumph was dit tijdstip te laat.
Hetzelfde geldt ook voor de kleigrond. De resultaten zijn nog niet volledig en er
is dus nog niet bekend of met beregening op pikklei een even goed resultaat
te bereiken is als op zavelgrond. De uitstekende resultaten op zavelgrond zijn in
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hoofdzaak te verklaren uit de hoeveelheid in de grond beschikbaar water, die
ongeveer 2 maal zo groot is als bij pikklei, en de grotere capillaire opstijging.
Het zavelprofiel met bouwvoor heeft ten opzichte van pikklei reeds een aanzienlijke verbetering gegeven bij de tulpen, doch de zavelgrond zelf gaf het
beste resultaat.
Het nadeel van de lichte zavelgrond voor de tulpenteelt is de snelle verslemping
van de bovenlaag, wat echter door een tijdige voorziening met turfmolm na
het planten voorkomen kan worden. Dit geringe nadeel is echter te verwaarlozen in verhouding met de moeilijkheden, die zware kleigrond geeft, vooral bij
het inploegen, doch ook bij het uitploegen van de tulpen.
Tenslotte kan nog worden opgemerkt, dat de bereikte resultaten met de tulpenteelt op pikklei met behulp van onvolledige beregening bij Copland's Record
ongeveer gelijk waren aan die welke normaal in de praktijk worden bereikt
en dat de resultaten op zavelgrond met beregening ver boven het gemiddelde
van de praktijk uitgaan en ongeveer tot het uiterst bereikbare gerekend kunnen
worden. Immers, op zavelgrond met beregening is vrijwel elke geplante bol van
Copland's Record tot een leverbare bol uitgegroeid.
Gladiolen
Als gevolg van een regenperiode op het moment, dat de gladiolen geplant
moesten worden is de plantdatum verlaat tot ongeveer 18 april. Op het waterstandenproefveld was de structuur van de grond goed, zodat ook een goede
sluiting van de grond werd verkregen in de ruggen. Dankzij enkele regenbuien
kwam de kieming snel tot stand. Op het beregeningsproefveîd was de structuur
veel minder als gevolg van een te late winterbewerking. De sluiting van de grond
was dan ook slecht terwijl de kieming aanvankelijk niet door beregening bevorderd kon worden omdat de installatie nog niet gereed was. De opkomst van
de gladiolen was hier dan ook zeer laat en de oogst slecht.
In augustus was het koud weer met veel regen wat de groei van de knollen
ongunstig heeft beïnvloed. Er traden geen ziekten op, doch de oogst was zeer
matig. In tabel 6 zijn enkele oogstcijfers vermeld, bij beide rassen is uitgegaan
van plantmaat 4 - 6 .
Tabel 6. Aantal knollen 12 en op per roe.
Acca Laurentia

Sneeuwprinses
waterstandsproefveld

waterstandsproefveld

•" r . j

Profiel
waterstand: 4 0 - 7 0 cm 7 0 - 1 6 0 cm
a. pikklei
d.zavel+ bouwvoor

4 0 - 7 0 cm 7 0 - 1 6 0 cm

190(255)

130(220)

210

120

50

225(260)

130(180)

220

130

80

waterstand: 30-50cm 50-160cm 30-50cm
c.zavel
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120 cm

180(270)

250(310)

50-160cm 120cm
190

275

205

Op de profielen met kleibouwvoor (a en d) zien we een hogere opbrengst bij
de hogere grondwaterstanden; op de zavelgrond is dit juist andersom. Bij
Sneeuwprinses hebben de in tabel 6 tussen haakjes vermelde cijfers betrekking
op een andere partij plantgoed van dezelfde plantmaat. In geen van beide
partijen kwam ziekte voor. Uit de cijfers blijkt hoe groot het verschil veroorzaakt door plantgoed wel kan zijn. Op zavelgrond kwam 5-20 % van de knollen
niet op,bij klei bleef 15-35 %> weg. Waarschijnlijk is dit een gevolg van het gebruik
van TMTD-poeder na het nat ontsmetten. Een verband met de waterstanden
is niet gevonden.
Uit waarnemingen is gebleken, dat verschillen in opbrengst tussen de veldjes
voor het grootste gedeelte zijn terug te brengen tot de verschillen in opkomst.
Hieruit kunnen we afleiden dat bij de gladiolenteelt de opkomst van het plantgoed van doorslaggevende betekenis is voor het slagen van de teelt. De mogelijkheid van vroeg planten en een goed sluitende grond zijn dus eerste vereisten.
Als zodanig geeft de zavelgrond een belangrijke verbetering ten opzichte van
de klei. Hoe groot de invloed van de structuur is blijkt eveneens uit de cijfers
op het beregeningsproefveld, die veel lager liggen dan die op het waterstandenproefveld. Beregeningsproeven konden als gevolg van de afgelopen natte zomer
niet worden genomen.
STRUCTUURVERBETERINGSPROEFVELD

Het doel van deze proef en de wijze van aanleg (1959-1960) is in het vorige
jaarverslag reeds uitvoerig besproken, zodat thans wordt volstaan met het
vermelden der objecten. Een kleinere proef met ongeveer hetzelfde doel ligt
op de proeftuin te Beemster. Het verslag hiervan is vermeld op blz. 32.
De objecten die in het onderzoek werden betrokken zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

controle;
tuinturf, 5 cm;
tuinturf, 5 cm + huisvuilcompost, 1 cm;
tuinturf, 5 cm + cacaoafvalkalk, 1 cm;
verteerde stalmest, 1 ton per are;
tuinturf, 5 cm + verteerde stalmest, 1 ton per are;
huisvuilcompost, 5 cm + verteerde stalmest, 1 ton per are;
cacaoafvalkalk, 5 cm + verteerde stalmest, 1 ton per are.

Deze objecten worden beproefd bij de volgende profielen:
a. oorspronkelijk pikkleiprofiel;
c. zavelgrond, afkomstig uit de ondergrond;
d. zavelgrond als bij c, doch met kleibouwvoor afkomstig van a.
In 1961 is met uitzondering van stalmest geen materiaal meer toegevoegd. Op
de betreffende objecten is in het voorjaar 1 ton goed verteerde stalmest gegeven
en door de grond gefreesd. Als proefgewas is vroege bloemkool gekozen. N a een
groenbemesting van phacelia zijn in het voorjaar tulpen geplant. Deze gewassenkeuze loopt parallel met een gedeelte van het waterstanden- en beregeningsproefveld, zodat de resultaten onderling vergelijkbaar zijn. Voor de bloemkool
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is beregening toegepast en wel gelijk met de tweede trap („normale beregening")
op het beregeningsproefveld. Ook de kunstmeststoffen waren gelijk aan die op
het waterstanden- en beregeningsproefveld. Een uitzondering werd alleen gemaakt voor het object cacaoafvalkalk + stalmest, waar in verband met het
hoge fosfaatgehalte in de grond geen superfosfaat is gegeven.
Structuur van de grond
Tijdens de winterbewerking van de zware kleigrond met de spitmachine is
gebleken, dat de grond vooral bij het object met cacaoafvalkalk + stalmest en
in mindere mate bij de overige objecten met stalmest, slecht bewerkbaar was
onder natte omstandigheden. De grond was „plakkerig". De bewerkbaarheid
bij de objecten met tuinturf zonder stalmest was iets beter.
Uit deze waarnemingen is gebleken dat de gebruikte structuurverbeterende
middelen tot nog toe niet in staat zijn geweest de bewerkbaarheid van de zware
kleigrond belangrijk te verbeteren. Wel is een aanzienlijke verbetering verkregen met het mengen van zavel (of zand) door de bouwvoor. Dit was op
het zavelprofiel met kleibouwvoor het geval; de kleibouwvoor is betrekkelijk
dun, zodat regelmatig zavel wordt aangespit. De zavelgrond is uitstekend
bewerkbaar, terwijl de structuurverbeterende middelen de verslemping van de
bouwvoor afdoende tegengaan. De cijfers van het structuuronderzoek, in 1961
verricht door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen, zijn thans
nog niet beschikbaar.
Grondonderzoek
Eind november 1960 zijn grondmonsters genomen voor onderzoek o.a. op
humusgehalte en voedingsstoffen. Enkele cijfers van de uitslag van het door het
Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek verrichte
onderzoek zijn vermeld in tabel 7.
Tabel 7. Overzicht humus- en fosfaatgehalte.
Profiel a
zware klei
Object

humus- 0 / o

P-getal

Profiel c
zavel
P-Al

humus-°/o

P-getal

P-Al

1. controle

4,3

1,4

33

2,0

0,7

24

2. tuinturf

5,8

2,3

32

4,1

1,5

28

3. tuinturf + huisvuilcompost

6,1

2,4

38

5,1

1,4

30

4. tuinturf + cacao-afvalkalk

6,3

3,3

40

5,2

4,3

40

5. stalmest

4,5

3,2

49

2,1

3,1

46

6. tuinturf + stalmest

6,5

5,1

51

4,5

4,5

48
49
140

7. huisvuilcompost + stalmest

5,6

3,3

58

3,5

2,4

8. cacao-afvalkalk + stalmest

6,8

9,8

130

5,9

9,4
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Bij cacaoafvalkalk + stalmest is het humusgehalte van de grond het sterkst
verhoogd. Opvallend is het zeer hoge fosfaatgehalte en de goede beschikbaarheid van het fosfaat (P-getal). Ook het kalium- en magnesiumgehalte in de
grond was bij dit object het hoogst.
Resultaten bij bloemkool
De opbrengst was in het algemeen goed. Als gevolg van de slechte structuur
van de zware kleigrond, veroorzaakt door het laat spitten, was de aanslag van
de planten hier moeilijk en kwamen nogal wat uitvallers voor. Het hoogste
percentage uitval kwam voor bij het controle-object op pikklei, namelijk 15 % ;
bij de objecten met structuurverbetering bedroeg dit gemiddeld 5°/o. Bij de
profielen c (zavel) en d (zavel + bouwvoor) was het verschil tussen de objecten
gering en bedroeg de uitval gemiddeld respectievelijk 3 en 4 °/o. Tijdens de
aanslag zijn de planten geholpen door natmaken met de slang, de regeninstallatie
was in die tijd nog niet gereed.
Gemiddeld was de bloemkool op de zavelgrond (profiel c) het beste, vooral
kwam dit tot uiting in de groeisnelheid. Zavel + bouwvoor (profiel d) gaf een
beter resultaat dan pikklei (profiel a). Enkele oogstcijfers zijn vermeld in
tabel 8.
Tabel 8. Oogstgegevens bloemkool.
°/o kolen groter dan 24 cm
a

c

d

°/o kolen groter dan 29 cm
a

c

d
16

1. controle

57

77

68

4

14

2. tuinturf

65

68

64

10

12

16

3. tuinturf + huisvuilcompost

54

72

65

13

15

13

4. tuinturf + cacao-afvalkalk

59

66

65

8

10

12

5. stalmest

60

77

70

9

20

15

6. tuinturf + stalmest

60

79

81

10

11

19

7. huisvuilcompost + stalmest

53

79

69

10

19

17

8. cacao-afvalkalk + stalmest

60

80

74

8

31

15

Het beste resultaat wat betreft de grootte van de kool is bereikt bij cacaoafvalkalk + stalmest op profiel c (zavelgrond). De verschillen in vroegheid
tussen de objecten waren evenals op het waterstanden- en beregeningsproefveld
gering. De objecten met tuinturf waren gemiddeld iets later dan die met stalmest.
Mogelijk is dit een gevolg van de iets geringere stikstofmineralisatie in de grond
tijdens de teelt op de tuinturfobjecten. Het percentage losgegroeide kolen was
bij tuinturf hoger dan bij stalmest.
Waterziek kwam evenals op het beregeningsproefveld vrij weinig voor. Een
duidelijk verband met de bemestingen kon niet worden aangetoond.
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FRUITPROEFVELD

Het windschut heeft zich in het afgelopen jaar gunstig ontwikkeld. In het
najaar is het gehele proefveld ingeplant met fruitbomen. Een in 1960 opgezette
proef met diepe en ondiepe plantgaten op pikklei met Conference en Cox's
Orange Pippin op enkele onderstammen had tot resultaat dat de groei van de
bomen in het eerste jaar in de diepe plantgaten, waarbij de grond gemengd is
met tuinturf, bijna 3 maal zo sterk was als die in normale, ondiepe plantgaten.
Bezanding van zware kleigronden
Op het terrein van enkele bezandingsproeven, die in ons vorig jaarverslag reeds
zijn beschreven, zijn in 1961 uien (ras Primeur) verbouwd. Het betreft twee
proeven, waarvan één de objecten 0, 2 en 4 cm spuitzand op zware klei omvat,
terwijl bij de andere grotere proeven respectievelijk 5 en 10 cm zavel uit de
ondergrond met behulp van een zware bezandingsmachine boven is gebracht.
Bij de laatste proef zijn brede geulen in het terrein overgebleven als gevolg van
het onvoldoende toevloeien van de vrij stijve lichte zavelgrond tijdens de bezanding. In tabel 9 zijn enkele opbrengstgegevens vermeld.
Tabel 9. Opbrengstgegevens uien.
Aantal uien
per m 2

Gem. gewicht
in grammen

Opbrengst in
ton/ha

Sortering ;en
a
/o > 4 0
°/o 28 - 40

Bezandingsproef
met spuitzand
controle

74

73

53

6

93

2 cm spuitzand

76

75

57

6

93

4 cm spuitzand

89

79

70

4

95

Bezandingsproef
met zavel
controle

121

51

61

11

87

5 cm zavel

115

53

61

11

86

10 cm zavel

124

50

63

12

85

geulen

123

55

67

11

86

Bij gebruik van vrij grof spuitzand is een aanmerkelijke opbrengstverhoging
bij de uien bereikt, bij de proef met lichte zavelgrond daarentegen zijn de
verschillen miniem. In het laatste geval is in de geulen wel meer opbrengst
verkregen, mogelijk doordat de grond daar wat langer vochtig blijft. Het grote
verschil in standdichtheid tussen de twee proeven is veroorzaakt doordat bij de
kleinere proef met spuitzand met een handmachine werd gezaaid en bij de
proef met lichte zavel met een grote zaaimachine.
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Bruikbaarheid van brak beregeningswater
Het onderzoek naar de bruikbaarheid van zouthoudend water voor de beregening van tulpen werd in nauwe samenwerking met de medewerkers van de
consulentschappen Hoorn en Emmeloord voortgezet. In deze proeven wordt
regenwater met 6 zoutconcentraties variërend van 100 tot 4000 mg NaCl per
liter gebruikt. Op vochtige duinzandgrond in Breezand bleken stijgende zoutgehalten in het beregeningswater geen invloed van betekenis op de totaalproduktie aan bollen te hebben. Wel was er een duidelijke invloed van het zout op
de sortering. Het aantal leverbare bollen was bij de beregening met 4000 mg
NaCl per liter namelijk 10°/o lager dan in de met leidingwater beregende
objecten. H e t effect van de beregening was niet betrouwbaar vast te stellen.
Op zware kleigrond in Bovenkarspel kon geen invloed van de zoutconcentraties
op totaalproduktie en sortering waargenomen worden. Daarentegen was de
opbrengststijging als gevolg van de beregening ruim 30 % ten opzichte van de
onberegende objecten. Ook op de zavelgrond in Marknesse werden produktie
en sortering niet betrouwbaar door het zout beïnvloed. Helaas kon echter ook
geen beregeningseffect gemeten worden.
Ten behoeve van de zoutwaterberegening op groentegewassen is een proefveld
aangelegd te Oudkarspel. Proeven met dit soort gewassen eisen een aanzienlijk
grotere oppervlakte dan proeven met tulpen. Om de dosering van het zout te
vereenvoudigen en een gelijkmatige waterverdeling te bevorderen is een speciale regenapparatuur ontwikkeld. In de proeven over 1961 zijn sla, andijvie
en bloemkool beregend met zoutconcentraties tussen 100 en 4000 mg NaCl/liter.
De gegevens wijzen niet op enige nadelige invloed van hogere zoutconcentraties.
Hierbij moet wel aangetekend worden dat slechts enkele malen beregend werd,
terwijl sterke regenval in de zomer de uitspoeling heeft bevorderd. Bovendien
zullen onder alle omstandigheden de gewassen op deze zware kleigronden minder
sterk reageren dan op zavel- en zandgronden.
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9. VEREDELING
Vroege aardappel
De veredeling van de vroege aardappel werd in 1961 vrijwel op dezelfde voet
voortgezet.
De bewaring van het plantgoed vond plaats in de poterbewaarplaats op de
schoolproeftuin te Hoorn en had een normaal verloop, terwijl de spruitvorming
ondanks de zachte winter behoorlijk in de hand kon worden gehouden. Figuur
10 geeft een beeld van de bewaring van de afzonderlijke nummers. Op 24 maart
werd een begin gemaakt met het uitplanten. De eerste rooiingen vonden plaats
op 6 juni.
Van nachtvorst werd ook dit jaar weinig hinder ondervonden, alleen te Spierdijk
kwam enige schade voor. De groei van het gewas verliep vrij normaal, hoewel

Fig. 10 Zo worden de veredelingsnummers bewaard.
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de loofontwikkeling uiteindelijk tam bleef. Dit kwam vooral tot uiting bij de
rooiingen in het laatst van juni. Van sommige rassen of nummers was op dat
tijdstip de opbrengst laag, terwijl bij verschillende het loof reeds was afgestorven of in een verregaand stadium van rijpheid verkeerde. De oorzaak hiervan moet vermoedelijk worden gezocht in de slechte structuur van de grond
en de droge meimaand, waardoor de groei geheel uit het gewas raakte.
Het optreden van bladrol beperkte zich tot een minimum. Het nieuwe Y-virus
heeft echter dit jaar nogal enige moeilijkheden veroorzaakt, temeer omdat het
meestal zeer moeilijk is de aantasting vast te stellen. Wij verwachten dan ook
dat in het komende seizoen tegen dit virus opnieuw strijd zal moeten worden
gevoerd. Onze eigen proefvelden waren dit jaar gelegen te St. Paneras en
Grootebroek. In Spierdijk vond de vermeerdering plaats van de in eerstgenoemde plaatsen uitgeplante nummers. Bovendien werd een gedeelte van de
klonen ook te Spierdijk uitgeplant, de overige klonen waren geplaatst op de
proeftuin te Alkmaar.
Kruisingen
In het afgelopen jaar vond het kruisen normaal doorgang. De teelt van de
planten voor dit doel in de kweekkas gebeurde weer zoals omschreven in het
jaarverslag van 1960 op pagina 44. In de koude kas zijn van elke géniteur
stekken geënt op onderstam van tomaten. In totaal zijn 40 géniteurs uitgeplant
in de kweekkas of geënt op onderstam. Vier hiervan waren bestaande rassen,
terwijl drie nummers naast wratziekte-resistentie een absolute resistentie bezitten
tegen Y-virus. De overige 33 waren afkomstig van eigen kweekwerk en zonder
uitzondering resistent tegen wratziekte. Ook bevatten de meeste nummers nog
mogelijke resistentie tegen Phytophthora of aardappelmoeheid, in twee gevallen
zelfs tegen beide.
Uitgevoerd zijn in totaal 748 kruisingen, bestaande uit 67 combinaties. Hiervan
slaagden er 405 wat neerkomt op ongeveer 54°/o.
Klonen
In de kweekkas bij het Proefstation zijn in het verslagjaar in totaal 15064 zaden
uitgezaaid. Hiervan waren 6544 afkomstig van de Stichting voor Plantenveredeling, de overige hebben wij zelf gewonnen. Van de uitgezaaide zaden
bezitten er 1053 alleen mogelijke resistentie tegen wratziekte, 2521 tegen
Phytophthora en wratziekte, 6947 tegen aardappelmoeheid en wratziekte en 1534
tegen alle drie ziekten. Met resistentiemogelijkheden voor alle bekend zijnde
aaltjes werden 505 zaden uitgezaaid. Tenslotte zijn nog gezaaid 2504 zaden afkomstig van inteelt van Sirtema en Oberarnbacher Frühe.
De plantjes van de daarvoor in aanmerking komende kruisingen zijn niet
kunstmatig getest op Phytophthora. Het ligt namelijk in de bedoeling deze testing
uit te stellen tot het tijdstip waarop bepaalde nummers iets beloven te worden.
Van hét totaal aantal uitgezaaide zaden zijn voor de eerste maal 12331 plantjes
verspeend, wat ongeveer 82 °/o is. Dit wil zeggen dat de kiemkracht van het
zaad prima was. Voor de tweede maal verspeend of opgepot onder platglas
werden 9056 plantjes ofwel 60 % . Bij deze gelegenheid werd een groot aantal
niets belovende plantjes opgeruimd. Zie voor de reeds bijna volgroeide zaailingen
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Fig. 11 Bijna volgroeide aardappelzaailingen.

in potten figuur 11. Voor verdere beoordeling in het komende seizoen zijn
tenslotte 7910 klonen overgebleven, wat ongeveer 52,5 °/o van het aantal uitgezaaide zaden is.
Eerstejaars
Ongeveer de helft van de eerstejaars zaailingen is uitgeplant op de proeftuin
te Alkmaar, de andere helft op de subproeftuin te Spierdijk. Van de bijna 8700
klonen zijn na beoordeling op loof en knolvorm 922 nummers aangehouden
voor verder onderzoek. Het percentage dat is aangehouden is laag, namelijk
ongeveer 11 %>. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen. In de eerste plaats
de opnieuw toegepaste strenge controle op het nieuwe Y-virus en in de tweede
plaats het feit dat in vele gevallen de knolvorm onvoldoende was, wat weer
een extra opruiming tot gevolg had.
Tweedejaars
In rijtjes van 4 knollen waren 785 nummers uitgeplant op de subproeftuin te
Grootebroek. Een redelijke beoordeling op loof, vorm van de knol en vroegheid
is bij dit aantal reeds mogelijk. Voor verder onderzoek zijn tenslotte 164 nummers aangehouden. Deze zijn opgezonden naar de Plantenziektenkundige Dienst
te Wageningen voor onderzoek op wratziekte-resistentie. Voor toetsing op aardappelmoeheid kwamen dit jaar slechts 19 nummers in aanmerking. Deze zijn
gelijktijdig naar hetzelfde adres opgezonden.
50

Derdejaars
Van de in 1960 bij de Plantenziektenkundige Dienst op wratziekte getoetste
nummers zijn er 145 overgebleven voor verdere beoordeling. Hiervan bleken
bovendien nog 35 nummers resistentie te bezitten tegen aardappelmoeheid. Het
totale aantal is in enkelvoud op veldjes van 16 planten uitgeplant op de subproeftuin te Grootebroek. Te Spierdijk werd het restant uitgezet voor een zo
gezond mogelijke teelt van pootgoed. Voor verder onderzoek zijn voorlopig 64
nummers aangehouden, waarvan 19 naast wratziekte-resistentie ook resistentie
tegen aardappelmoeheid bezitten. Bovendien hebben 22 nummers nog mogelijke
resistentie tegen Phytophthora.
Vierdejaars
In 1961 zijn op de subproeftuin te Grootebroek 30 vierdejaars zaailingen opgeplant. Voor nader onderzoek of kruisingsouder zijn na de gebruikelijke beoordelingen 19 nummers aangehouden. Voor een onderzoek op de proefvelden
van de Commissie ter bevordering van het Onderzoek van nieuwe Aardappelrassen (C.O.A.) te Wageningen waren van deze serie geen aanmeldingen gedaan.
Vijfdejaars
Voor verdere beoordeling waren te Grootebroek 16 nummers ondergebracht,
waarvan 6 bovendien voor onderzoek op zeer vroege rooibaarheid waren opgeplant te St. Paneras. Op de proefvelden van de C.O.A. te Lutjebroek, de zogenaamde voorbeproeving I, werden 4 nummers geplaatst. Van deze laatste
moesten wegens bont 2 nummers worden afgevoerd, iets wat op de andere
proefvelden ook het geval was. De beide overige hebben een goede tot zeer
goede indruk achtergelaten en worden in 1962 op de voorbeproeving II, eveneens van de C.O.A. te St. Paneras opgenomen.
Uiteindelijk zijn er van de 16 nummers 9 overgebleven voor verder onderzoek.
Bovendien waren te Spierdijk nog 15 nummers opgeplant voor kruisingsdoeleinden, voorlopig zijn er hiervan nog 9 in de circulatie gebleven. Van de vijfdejaars zaailingen zijn dus in totaal nog 18 nummers in omloop.
Zesdejaars
In de voorbeproeving van de C.O.A., die te St. Paneras was aangelegd, waren
3 eigen nummers geplaatst. Hiervan zijn er 2 definitief afgevoerd, zodat het
verdere onderzoek alleen plaats zal vinden met nummer 55121. Op de proefvelden te Oostwold waar eveneens een onderzoek wordt gedaan naar de voorlopige cultuurwaarde waren 2 nummers opgeplant. Eén hiervan is afgevoerd,
ook hier wordt nummer 55121 opnieuw opgenomen. Bovendien bleek dit nummer bij het onderzoek op veldresistentie ongevoelig voor wratziekte te zijn.
Enige andere nummers van deze serie worden voor eventuele kruisingsdoeleinden
in stand gehouden.
Van de zaailingen afkomstig van het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen te Wageningen zijn nog 15 nummers in de circulatie. Eén hiervan, de
V 28-100, is dit seizoen uitgeplant op de voorbeproeving II te St. Paneras en
eveneens te Oostwold. Op beide plaatsen heeft dit nummer goed voldaan zodat
verder onderzoek gerechtvaardigd is. Te Lutjebroek op de voorbeproeving I is
eveneens één nummer uitgeplant, wat vrij goed naar voren kwam. De overige
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nummers worden ofwel voor verder onderzoek aangehouden of zonodig teruggezonden naar bovengenoemd Instituut.
Voorbeproeving
Ieder jaar worden door de C.O.A. proefvelden aangelegd te Lutjebroek en
St. Paneras voor een eerste onderzoek van zaailingen op hun praktijkwaarde.
Van de nummers die hieraan in het verslagjaar hebben deelgenomen is reeds in
het voorgaande melding gemaakt.
Voor het proefjaar 1962 zijn voor de proefvelden te Lutjebroek (voorbeproeving
I) 16 nummers aangemeld. Hierbij zijn 4 nummers die voor de tweede maal op
deze proefvelden worden geplaatst. De verdeling van de nummers is als volgt:
4 stuks afkomstig van het Instituut voor de Veredeling van Landbouwgewassen
te Wageningen, 1 zesdejaars, 4 vijfdejaars, 5 vierdejaars en 2 derdejaars. Op de
proefvelden te St. Paneras (voorbeproeving II) worden 2 nummers geplaatst
afkomstig van bovengenoemd Instituut, evenals 1 zesdejaars en 2 vijfdejaars.
Te Oostwold wordt het onderzoek met 1 nummer voortgezet. Tenslotte is het
reeds eerder genoemde nummer 55121 in de landelijke observatieproefvelden
opgenomen.
Asperge
Op het in 1959 aangelegde proefveld te Maasbree komt het landelijk karakter
van het asperge-onderzoek goed tot uiting. Hier staat veel materiaal dat in de
loop der jaren van verschillende herkomsten uit diverse aspergecentra is geplant.
Deze herkomsten zijn:
a. Lijnen van het mannelijk ras, afkomstig van het I.V.T. Deze lijnen zijn
verdeeld in 3 groepen, afhankelijk van de kruisingsouders.
b. Afstammelingen van enige goede Bergen op Zoomse mannelijke en
vrouwelijke planten.
c. Afstammelingen van de kruising Bergen op Zoomse x Mary Washington.
d. Afstammelingen van goede mannelijke en vrouwelijke planten van een
rassenproef van het I.V.T.
e. Afstammelingen van enige goede Wijchense mannelijke en vrouwelijke
planten.
f. Controle handelszaad.
g. Nakomelingen van enige nummers te Herkenbosch.
In 1961 is het veld voor de eerste maal geoogst. Het steekseizoen liep van 10
april tot en met 31 mei. De nummers werden dagelijks gecontroleerd, de stengels
geteld en gewogen. De resultaten hiervan zijn in tabel 10 samengevat.
De opbrengst varieerde zeer sterk, namelijk van 2484 tot 4337 kg. Ook in het
gemiddeld stengelgewicht kwamen grote verschillen voor en wel van 31,8 tot
49,8 gram. De opbrengsten van de mannelijke lijnen (nr. 1 t/m 14) lagen op
nr. 8 na alle beduidend beneden die van de controle, ook het gemiddeld stengelgewicht was veel lager.
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Tabel 10. Resultaten oogstseizoen asperge.
Veldnummer
1
2
3
4
5
6
7
8

Herkomst

a. I.V.T. groep 1

Opbrengst in
kg per ha

Gemiddeld
stengelgewicht
in grammen

2889
3175
2484
2492
3474
2890
2900
3596

36,6
35,9
35,1
34,6
34,4
35,3
38,0
36,4

9
10
11

I.V.T. groep 2

2715
3480
3124

33,7
33,1
31,8

12
13
14

I.V.T. groep 3

2902
2858
2853

37,6
34,8
36,8

15
16
17
18
19
20

b. Bergen op Zoom

3685
3442
3090
3321
4337
3417

36,0
38,0
42,2
45,3
40,7
40,0

21
22
23
24
25

c. Bergen op Zoom X M.W.

3253
3669
4228
3755
4162

44,0
34,9
40,3
46,1
40,2

26
27
28
29
30
31

d. I.V.T. Rassenproef

4148
3297
3624
3005
4298
4096

45,6
43,7
40,1
43,1
42,7
47,3

32
33

e. Wijchen

2672
2989

40,2
32,6

34

f. controle

3563

40,4

35
36
37

g. Herkenbosch

4090
3914
3239

46,6
49,8
41,5
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In het groeiseizoen van 1960 is van elk nummer het aantal Stengels geteld,
waarbij onderscheid werd gemaakt in dikke en dunne stengels. Als de gegevens
hiervan worden vergeleken met het gemiddeld stengelgewicht in de oogstperiode
van 1961, blijkt er een duidelijk verband tussen te bestaan en wel zodanig dat
de nummers die in het groeiseizoen een hoog percentage dikke stengels hebben,
het volgende jaar zware stengels geven. In het eerste oogstjaar was geen duidelijk
verband aanwezig tussen het aantal geoogste stengels en het aantal stengels in
het voorafgaande groeiseizoen. In 1961 is weer van elk nummer het aantal
stengels en de diameter ervan bepaald. Op deze wijze verkrijgt men een indruk
van de diameterspreiding in de nummers en kan men de gemiddelde diameter
bepalen. Deze gegevens zullen in het jaarverslag over 1962 worden vermeld.
Vooral in twee- en driejarige aspergevelden komt nogal eens topverwelking voor.
Deze ziekte kan soms schade aanrichten. De oorzaak ervan is nog niet bekend.
Tijdens de waarnemingen zijn ook de aangetaste stengels geteld. Het percentage
hiervan liep tussen de verschillende nummers uiteen van 5 tot bijna 30 % .
In 1960 werden op het proefveld te Herkenbosch kruisingen verricht tussen 17
vrouwelijke en 7 mannelijke planten. Elke vrouwelijke plant werd bestoven
door 7 mannelijke, waardoor 119 kruisingen ontstonden. Deze zijn in 1961 uitgezaaid. Reeds op het zaaiveld traden duidelijke verschillen in bovengrondse
ontwikkeling op.
In maart 1961 is het uitgangsmateriaal van bovengenoemde kruisingen uitgegraven en gescheurd. Van elke plant kwamen ongeveer 10 scheurlingen die in
grote potten zijn opgeplant en in een rolbak ingegraven. Met behulp van kippegaas en een transformator is elektrische bodemverwarming toegepast. Ongeveer
92 °/o van deze scheurlingen is aangeslagen, waarna deze in augustus in de
vollegrond zijn uitgeplant. Van de kruisingen die goed zullen blijken worden de
ouderplanten vegetatief vermeerderd totdat er voldoende planten van zijn om
van de desbetreffende kruisingen een grote hoeveelheid zaad te produceren.
De figuren 12, 13 en 14 geven een beeld van het wortelgestel van het uitgangsmateriaal en van de uitgeplante scheurlingen in de rolbak.
Bij de veredeling is ook het kweken van een mannelijk ras opgenomen. Om een
dergelijk ras te kunnen telen, moet men over „supermannelijke" MMplanten beschikken. Deze MM-planten kan men selecteren uit de nakomelingen
van andromonoecische planten. Dit zijn planten die naast normaal ontwikkelde
meeldraden ook een goed ontwikkeld vruchtbeginsel hebben en daardoor in staat
zijn zichzelf te bevruchten en zaad te produceren. In 1960 werd van 18 andromonoecische planten zaad gewonnen, dat in 1961 in een kweekkas is uitgezaaid.
Hiervan groeiden 180 planten op; 40 planten waren vrouwelijk en 126 mannelijk, terwijl 14 planten op 7 november nog niet hadden gebloeid. Van 115
mannelijke planten zijn proefkruisingen gemaakt met enkele vrouwelijke planten. In 1962 zullen deze proefkruisingen worden getest, om na te gaan welke
planten supermannelijk zijn. Deze worden voor het verdere veredelingswerk
gebruikt.
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Fig. 12
Uitgegraven
6 jaar oud.

aspergeplant,

Fig. 13
Hetzelfde wortelgestel als
in figuur 12, nu echter verdeeld in 10 scheurlingen.

Fig. 14
Overzicht van de potten
met scheurlingen, 3 weken
na het scheuren. De potten
zijn ingegraven en staan op
de gaasverwarming.
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Een ander aspect van de veredeling is het kweken van inteeltlijnen om na te
gaan of deze na onderlinge kruising een heterosiseffect geven. Met dit onderzoek
is in 1960 gestart, waarbij in het voorjaar 56 lijnen in de vollegrond zijn uitgezaaid. In de zomer van 1961 konden we slechts 19 lijnen intelen, een pover
resultaat.
In 1961 zijn ook 20 lijnen in een kweekkas uitgezaaid, waarvan 16 zijn ingeteeld. Het is dus mogelijk om elk jaar een inteeltgeneratie te krijgen. In 1962
zal het intelen worden uitgebreid tot 50 lijnen. In deze verzameling komt zaad
van verschillende herkomsten voor, namelijk uit diverse praktijkvelden in
Nederland, van enkele proefvelden in België, Frankrijk en Denemarken en van
enkele verwilderde planten uit de Nederlandse duinen.

Boon
Door een reorganisatie van de werkzaamheden zal in de toekomst meer aandacht
worden besteed aan het teelt- en rassenonderzoek, terwijl het veredelingswerk
zoveel mogelijk zal worden ingekrompen. Dit houdt in, dat bij bonen geen
nieuwe kruisingen meer gemaakt zullen worden. De selectie in het beschikbare
populatiemateriaal is geheel gericht op het verkrijgen van eindprodukten met
voldoende praktijkwaarde. In het algemeen biedt het stamslabonemateriaal nog
enige perspectieven. Bij stokbonen is dit niet het geval, terwijl voor witte landbouwstambonen vrijwel geen belangstelling bestaat.
Beoordeling onder natuurlijke

omstandigheden

Op de tuin te Alkmaar wordt vooral geselecteerd op plant- en peultype. Door
de lage temperaturen in mei zagen de planten er in het begin geel en „miezerig"
uit. Later herstelde de groei zich, maar door windschade en een vrij ernstige
Sclerotinia-aantasting was een zuivere beoordeling van de nummers niet mogelijk.
De planten op het toetsveld te Wolfheze vertoonden een zware stand. In de
populaties kwam betrekkelijk weinig rolmozaïek en zwarte-vaatziekte voor. De
controlerijen Dubbele Witte zonder draad waren zeer zwaar door rolmozaïek
aangetast. Later in het seizoen werd wel vrij veel Colletotrichum waargenomen,
voornamelijk op de stamsnijbonen.
Het toetsveld op scherpmozaïek en topsterfte te Hauwert is dit jaar minder
goed tot zijn recht gekomen. Door het koude en natte weer met veel wind liet
de groei te wensen over terwijl het virus in onvoldoende mate door de luizen
werd verspreid.
Op het stippelstreepproefveld te Sloten bleken de meeste stamslabonen reeds
een behoorlijke resistentie tegen dit virus te bezitten. Verschillende nummers
werden echter in meer of mindere mate aangetast door de vetvlekkenziekte. In
het stokbonemateriaal kwam soms tamelijk veel stippelstreep voor.
O p het proefbedrijf te Oudkarspel werden enkele nieuwe witte bonenlijnen
vermeerderd. Sommige nummers werden behoorlijk aangetast door vetvlekken.
Verder is gebleken dat in de praktijk weinig belangstelling voor de teelt van
witte bonen bestaat, vooral wat betreft de grofzadige rassen. Het hardschillige
materiaal zal om deze redenen worden afgevoerd.
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Kunstmatige toetsing op

Colletotrichum

In het voorjaar is het overgrote deel van het materiaal één of meerdere malen
getoetst op Colletotrichum. Dit geldt in de eerste plaats voor de soortkruisingen
Ph.vulgaris, bevatten eveneens weinig planten die resistent zijn tegen alle physio's,
cultuurrassen bleek vrijwel geen totale resistentie tegen Colletotrichum aanwezig
te zijn. De soortkruisingen, die vaak uit een combinatie van twee FI's bestaan,
waarbij Ph.coccineus of Ph.dumosus één keer voorkomt tegenover drie keer
Ph.vulgaris,bevatteneveneensweinigplanten die resistent zijn tegen alle physio's.
In de enkelvoudige kruising Dubbele Witte zonder draad x Ph.dumosus is
daarentegen een behoorlijke resistentie aanwezig. In tabel 11 wordt een overzicht gegeven van de resultaten die dit jaar met het kunstmatig toetsen op
Colletotrichumresistentie zijn bereikt.
Tabel 11. Resultaten van de Colletotrichumtoets.
Aantal planten
Ove rgebleven

Groep

Kruising

Stamslaboon

Dubbele Witte zonder draad X
Ph. dumosus
Kruisingen van cultuurrassen

1204
884

415
3

otokslaboon

Dubbelkruisingen met Emergo
Dubbelkruisingen met Ph. dumosus
Kruisingen van cultuurrassen

2171
79
1001

94
14
13

4
17
1

Stoksnijboon

Enkelvoudige kruisingen met Emergo ;o
Dubbelkruisingen met Emergo
Dubbelkruisingen met Ph. dumosus

200
3011
1506

19
82
37

10
3
2

Getoetst

%>
34
0,3

In het voorjaar zijn totaal ruim 10.000 zaden getoetst. Hiervan zijn 677 planten
overgebleven, dit is klein 7 % . Een gedeelte van deze planten is in het warenhuis uitgeplant voor zaadwinning. De planten zijn apart geoogst en in oktober
per plant getoetst. In deze serie zijn 2814 zaden getoetst, warvan 880 planten
resistent bleken te zijn. Per nummer zijn hiervan enkele planten in de kweekkas
gezet bij een temperatuur van 18-20° C. Boven de tabletten is licht aangebracht,
gedeeltelijk bestaande uit hogedruk kwiklampén, anderzijds uit T.L.-buizen. Er
werd aanvullend licht gegeven van 's morgens 8 tot 's avonds 20 uur. Voor dit
gewas hebben de hogedruk kwiklampen beter voldaan dan de T.L.-buizen.
De bonen die eind december rijp waren, kunnen in januari weer getoetst worden.
Slabonekruisingen
In het voorjaar zijn nog enkele kruisingen gemaakt van Prelude met een paar
eigen géniteurs uit de Colletotrichum-toets. Er zijn 104 bestuivingen uitgevoerd,
waarvan 37 % is geslaagd.
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Uitgifte populatiemateriaal
Er zijn dit jaar wederom verschillende populaties van cultuurrassen tegen een
geringe vergoeding aan de selectiebedrijven uitgegeven. Het materiaal bestond
hoofdzakelijk uit dubbelkruisingen die in 1959 zijn gemaakt en waarbij naast
stokbonen ook nog stamvormen uitsplitsen. In totaal is 16 kg populatiemateriaal
uitgegeven, verdeeld over 12 selectiebedrijven.
Erwt
Uit de interprovinciale beproeving van de nieuwe kapucijner is gebleken dat de
gebruikswaarde onvoldoende is, zodat dit ras niet wordt aangemeld. Evenals
vorig jaar lag ook dit jaar de opbrengst ongeveer 1 0 % lager dan die van
Aureool. Het grove zaad, dat enkele jaren geleden als een voordeel gold, is op
het ogenblik door de toenemende verwerking van kapucijners in blik juist een
nadeel. De verwerkende industrie vraagt namelijk fijnzadige kapucijners. Met
het afvoeren van dit laatste nummer is het erwtenkweekwerk afgesloten.
Witlof
In 1959 zijn in een kuil met een Belgisch ras voor de zeer vroege trek 19 wortels
geselecteerd en vegetatief vermeerderd tot klonen. Het daarop volgende jaar
zijn deze klonen op geïsoleerde plaatsen uitgezet voor zaadwinning. Van de 19
nummers hebben 10 na zelfbestuiving een hoeveelheid zaad gegeven. Dit zaad
is in 1961 per nummer uitgezaaid. Op het veld bleken grote verschillen voor te
komen in groeigedrag, waarbij sommige nummers duidelijke inteeltverschijnselen
vertoonden. De wortels zijn op 15 september ingekuild en op 10 oktober geoogst. De kwaliteit van het lof liet veel te wensen over, waardoor een juiste
beoordeling moeilijk was. Sommige nummers gaven bijna alleen stek, enkele
vertoonden veel rood, terwijl ook totaal misvormde kroppen werden geoogst.
Voor verder onderzoek zijn twee nummers aangehouden. Deze zullen in 1962
vergeleken moeten worden met Aktiva van Nunhem en Extra Vroege Mechelse
van Philibert in een zeer vroege trek.
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10. RASSENONDERZOEK
Augurk
Bij het onderzoek naar de gebruikswaarde van enkele nieuwe rassen in vergelijking tot langer bestaande rassen werden op de proeftuin te Beemster (zware
kleigrond) Guntruud en Gunter vergeleken met de nieuwe rassen Vencross en
Nr. 317 A. Hoewel Baarlose Nietplekker VII in de Beemster vrijwel niet meer
geteeld kan worden in verband met de mozaïekgevoeligheid, was dit ras volledigheidshalve ook in het proefschema opgenomen. Op vrij korte afstand van
de Beemster heeft men trouwens nog betrekkelijk weinig hinder van het
mozaïekvirus, reden waarom Baarlose Nietplekker daar nog lang niet verdrongen is door mozaïekresistente rassen. De vroegere oogst van dit ras ten
opzichte van bijvoorbeeld Guntruud is vooral in Noord-Holland namelijk een
aanzienlijk voordeel.
De proef lag in viervoud. Het zaad werd op 1 mei in kistjes gezaaid, waarna de
plantjes in perspotten werden verspeend. Het uitplanten vond plaats op 19 mei.
Door aanhoudend vrij koud weer met op 29 mei een flinke nachtvorst hebben
de planten sterk geleden. Ook het natte, vaak koude weer in juli en augustus
waren oorzaak dat de stand van het gewas slecht was. De opbrengst in gewicht
was dan ook uitermate laag, wat wel uit de cijfers van tabel 12 blijkt. In deze
tabel is ook vermeld welk percentage van de totale opbrengst was geoogst op
25 augustus (halverwege de plukperiode).
Tabel 12. Opbrengstgegevens augurken.
Ras

Opbrengst
in kg per are

Vroegheidspercentage

Nr. 317 A

183

31%

Gunter

166

39%

Guntruud

154

34%

Vencross

142

54%

Baarlose Nietplekker VII

126

69%

Nr. 317 A had de hoogste opbrengst en een zeer gunstige sorteringsverhouding.
Ook in 1960 was dit reeds het geval; de opbrengstverschillen waren toen echter
aanzienlijk groter. De groeikracht is iets minder dan van Guntruud. Dit is een
gunstige eigenschap. Dit nieuwe nummer, dat door de proeftuin Venlo is ge-'
wonnen, is inmiddels ten doop gehouden en heeft de naam Hokus gekregen.
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Baarlose Nietplekker VII stond het laagst in opbrengst, een gevolg van de vrij
hevige mozaïekaantasting. De overige rassen waren vrij van deze virusziekte.
Slechts in Vencross kwam sporadisch een zieke plant voor.
Baarlose Nietplekker en Vencross waren tamelijk veel vroeger dan de overige
rassen. Dit bleek niet alleen uit het percentage dat op 25 augustus was geoogst,
maar kwam ook reeds bij het begin van de oogst tot uiting.
Nr. 317 A (Hokus) gaf dus in alle opzichten, behalve in vroegheid, de beste
indruk. Het laat zich aanzien dat dit ras zodra er voldoende zaad van is een
belangrijke plaats in het augurkensortiment zal gaan innemen. Over Vencross
kan aan de hand van deze proef nog weinig worden gezegd. Dit ras deed in
1961 voor het eerst mee en de slechte groei van de hele proef maakt een juiste
beoordeling van de waarde van Vencross niet mogelijk.
Bloemkool
De resultaten van een aantal rassenproeven, gericht op zomer- en herfstteelt,
waren niet best. Mogelijk is dit te wijten aan de weersomstandigheden, want ook
in de praktijk waren groei en ontwikkeling bepaald slecht te noemen. De gegevens die uit de proeven naar voren kwamen, zijn daarom ook met de nodige
reserve bekeken. De deelnemende rassen waren:
Climax kas
J. P. Rood
Climax natuur
J. P. Rood
Delta
Gebr. v. d. Berg
Lecerf A.
Rijk Zwaan
Vïnustype C.
België
Vinustype S.
België
Cyril H.D.B.
België
Cyril A.C.G.
België
Mechelse middelvroege
België
In de gegeven omstandigheden heeft gemiddeld over alle proeven Climax kas
de beste resultaten opgeleverd wat het percentage A-kolen betreft. Vrij dicht
hierop volgde Climax natuur. Op de derde en vierde plaats volgden in volgorde
Vinustype S. en Vinustype C , beide uit België. Het verschil tussen de beide
eerstgenoemde en deze laatste was echter niet groot. Als bijzonderheid kan nog
worden vermeld, dat beide Belgische typen een uitzonderlijk mooie, diepe, platronde en hagelwitte kool hadden. Een eigenschap die door geen van de andere
werd geëvenaard. De vijfde plaats werd ingenomen door de Mechelse middelvroege, een selectie die in België op de vroege selecties van dit ras volgt. Het
percentage A-kolen hiervan was reeds tamelijk wat lager dan van de vier
eerdergenoemde rassen. Ook de kool was verre van mooi, slecht van model en
rommelig. Waarschijnlijk was het tijdstip van zaaien voor deze selectie minder
geschikt.
Cyril H.D.B, en Cyril A.CG., eveneens Belgische selecties, hebben wat hun
percentage A-kolen betreft niet voldaan. Dit was jammer, daar de kool van
deze selecties boven de middelmaat uitkwam en mooi kon worden genoemd.
Ook Delta gaf slechte uitkomsten. Voor zomer- en herfstteelt is deze selectie
vrij zeker niet geschikt. Bovendien had dit ras onder deze omstandigheden sterk
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draaiende hartbladeren en was moeilijk te dekken, mede veroorzaakt doordat
de planten van onderen zeer open waren. Als laatste op de ranglijst verschijnt
Lecerf A, een vroeg, tam groeiend type. In opbrengst lag deze selectie wel bijzonder laag. Ook de kool was slecht, direct losgegroeid en zeer licht van gewicht.
De oorzaak hiervan is niet bekend, maar de Lecerf voldoet de laatste jaren in
het algemeen minder goed dan voorheen. Dit ras wordt ook in de praktijk hoe
langer hoe meer verdrongen door andere rassen.
Voor een volgende proef zullen we graag naast de Climaxselecties, de beide
Vinustypen uit België terugzien. Vooral in kwaliteit van de kool treden deze
Belgische selecties zeer sterk op de voorgrond. Ook de beide Cyriltypen lijken
ons de moeite waard om nog eens opnieuw te worden beproefd, hopelijk dan
onder gunstiger omstandigheden.
Boon
Het rassenonderzoek beperkte zich dit jaar tot een vergelijking van zeven stamslabonerassen in de normale teelt. Deze werden op verschillende plaatsen in
Nederland en in België uitgezaaid. O p enkele proefvelden werd nog No. 44
van het Proefstation aan de serie toegevoegd. Figuur 15 geeft een beeld van de
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Fig. 15
1 = Dubbele Witte
zonder draad, 2 =
Prelude,3= Widusa
4 = Luca, 5 =
K 8 9 , 6 = Tilly,
7 = Tertius, 8 =
No. 44.

peultypen der deelnemende rassen. Enkele proeven zijn tengevolge van nachtvorst, zware hagelbuien of door andere oorzaken mislukt. Van dertien proeven
hebben wij de resultaten ontvangen. De deelnemende rassen waren:
Dubbele Witte zonder draad
Standaardras
Prelude
Gebr. Sluis,
Enkhuizen
Luca
Nunhem,
Haelen
Widusa
Gebr. Sluis,
Enkhuizen
K 89
Koning & Vlieger,
Goes
Tilly
A. R. Zwaan,
Voorburg
Tertius
Koning & Vlieger,
Goes
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Vroegheid
Van de proefvelden die meer dan twee keer geoogst werden, kon het verschil
in vroegheid tussen de rassen worden berekend. Uit de gemiddelde cijfers van
zeven proeven bleken Dubbele Witte en Widusa gelijk te staan in vroegheid.
Luca, Tertius en Tilly waren 2 dagen vroeger. Bij K 89 bedoeg het verschil met
Dubbele Witte 4 dagen, terwijl Prelude 6 dagen vroeger was dan het standaardras.
Opbrengst
In tabel 13 wordt een overzicht gegeven van de opbrengst, uitgedrukt in kg per
are. De rassen zijn gerangschikt in volgorde van de gemiddelde opbrengst, de
plaatsen in volgorde van het proefveldgemiddelde. Tevens wordt in deze tabel
per plaats de zaaidatum vermeld.
Tabel 13. Opbrengst van zeven bonerassen in kg per are.
Plaats
Vilvoorde
Venlo
Oudkarspel
Heerenveen
Alkmaar
Wouterswoude
Wolfheze
Tongerlo
Mechelen
Sloten
Ammerzoden
Nijmegen
Erica
Gemiddeld

Zaaidatum
9
15
15
18
12
11
7
12
2
15
5
21
23

mei
mei
mei
mei
mei
mei
juni
mei
juni
mei
mei
juni
mei

Luca

Widusa Prelude

Tilly

Dubbele
Witte

K89

Tertius

Gem.
192
180
166
166
142
138
138
121
102
95
92
86
65

268
208
203
190
172
183
173
130
155
104
120
114
79

224
199
174
180
147
167
127
112
157
131
126
110
79

219
206
200
193
138
154
155
135
89
88
94
90
71

220
167
110
138
158
134
127
120
150
118
84
76
36

160
189
196
161
142
138
127
114
68
91
53
76
77

180
171
140
174
118
112
136
108
87
73
86
76
87

75
122
142
126
118
78
118
126
11
64
80
64
24

162

149

141

126

123

118

89

Zowel tussen de rassen als tussen de plaatsen kwamen dit jaar grote verschillen
in opbrengst voor. In sommige gevallen werd dit veroorzaakt door een slechte
opkomst, op andere plaatsen bleef de opbrengst laag door het optreden van
ziekten. Door de rassen per plaats te rangschikken in volgorde van de opbrengst
werden de volgende zeer interessante gemiddelde cijfers verkregen. Luca nam
duidelijk de eerste plaats in met 1,6. Op zeven plaatsen gaf dit ras de hoogste
opbrengst en op vijf plaatsen was Luca nummer twee. Vervolgens kwamen
Widusa en Prelude met gemiddelde rangordecijfers van respectievelijk 2,6 en
2,8. N a deze duidelijke kopgroep volgden Tilly met 4,3, Dubbele Witte met 4,5
en K 89 met 4,6. Het ras Tertius sluit de rij met 5,9.
Gebruikswaarde
Luca werd in Sloten vrij ernstig aangetast door stippelstreep. In België kwam
iets zwarte-vaatziekte voor. Dit ras is in enkele jaren sterk verbeterd en kan nu
zonder meer voor de normale teelt worden aanbevolen.
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Widusa is een vrij sterk ras en daardoor behoorlijk oogstzeker. Vanwege de
resistentie tegen rolmozaïek maakt Widusa vooral opgang in het zuiden van
Nederland en in België. Dit geldt speciaal voor de fabrieksteelt. Voor de primeurteelt is dit ras minder geschikt. In het noorden vormt Widusa spoedig te
korte en kromme peulen. Vermoedelijk speelt de temperatuur hierbij een rol.
Prelude is vroeg en daardoor vooral geschikt voor de primeurteelt. Daarnaast
voldoet Prelude eveneens goed in de normale teelt. Op sommige plaatsen vertoonde dit ras een matige stand wat meestal veroorzaakt werd door stippelstreep. O p enkele plaatsen kwam tamelijk veel Botrytis voor.
Tilly heeft ondanks het mooie donkergroene en stevige gewastype matig voldaan. In de eerste plaats door de matige kwaliteit van het zaaizaad, waardoor
de opkomst op sommige plaatsen te wensen overliet. Verder bleek Tilly zeer
gevoelig te zijn voor Colletotrichum en nachtvorst. De resistentie tegen virus
was goed.
Dubbele Witte zonder draad neemt duidelijk in belangrijkheid af. De grote
gevoeligheid voor rolmozaïek, topsterfte en stippelstreep maakt dit ras weinig
oogstzeker. Vanwege de prima consumptiekwaliteit zal Dubbele Witte voorlopig
nog op behoorlijke schaal worden geteeld, vooral in het noorden van het land.
K 89 bleek in verschillende eigenschappen veel overeenkomst te vertonen met
Dubbele Witte zonder draad. Op de meeste plaatsen werd K 89 behoorlijk aangetast door rolmozaïek. Vermoedelijk zal dit ras weinig opgang maken.
Tertius heeft eveneens zeer matig voldaan. De opkomst op de ter plaatse gezaaide
proefvelden liet veel te wensen over. Waar de rassen werden uitgeplant bleek
Tertius ondanks hetzelfde aantal planten toch aanmerkelijk minder produktie
te geven dan de andere rassen. Verder reageerde Tertius op het bonen-virus 1
met geelmozaïek, dat wil zeggen een sterke geelverkleuring van het blad, soms
met helgele, scherp begrensde vlekken.
Conclusie
Het belangrijke ras Dubbele Witte zonder draad zal steeds meer verdrongen
worden door de nieuwere rassen Luca, Prelude en Widusa. De consumptiekwaliteit van deze rassen komt zeer dicht bij die van Dubbele Witte zonder
draad.
Knolselderij
In het verslagjaar hebben we het rassenonderzoek met knolselderij voortgezet
met 2 proeven op zware grond. Hieraan namen 14 rassen deel, te weten die
welke in de praktijkproeven van het I.V.T. waren goedgekeurd en enkele
nieuwe rassen van Nederlandse en buitenlandse herkomst. Daarnaast waren
enkele kleinere proefjes aangelegd in de omgeving van Middelburg en op de
proeftuin bij de tuinbouwschool te Rijnsburg. Deze bestonden uit een vergelijking van enkele vanouds bekende rassen met een paar veelbelovende nieuwe.
Daar de belangstelling voor dit gewas toeneemt, vooral van de zijde der verwerkende industrie, wordt de rassenkeuze een punt dat aan belangrijkheid wint.
De belangrijkste eigenschappen zijn knolgrootte, knolvorm, gevoeligheid voor
schurft en bladvlekkenziekte(roest) en de mate van inwendige zwartverkleuring,
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wat slechts na het doorsnijden tot uiting komt. Voor zware gronden geldt ook de
gemakkelijke rooibaarheid nog als een voorname factor.
In 1961 kwamen ongekend veel schieters in het gewas voor. In één der proeven
vormde in het ras Hild's Neckarland zelfs 90 % van de planten flinke zaadstengels, terwijl de rassen Ivora, Pomona, Maagdenburger, Invictus en Roem
van Zwijndrecht op hetzelfde proefveld geen of vrijwel geen schieters hadden.
Bij de overige rassen varieerde dit percentage van 5 tot 75. Hoewel deze grote
verschillen wijzen op een raseigenschap, spelen mogelijk ook plaats en wijze
van zaadwinning hierbij een rol.
Een tweede punt dat in 1961 opviel was de hevige aantasting door schurft. Dit
leidde ertoe dat vooral te Rijnsburg van sommige rassen geen gezonde knol kon
worden geoogst.
Op de proeftuin te Oudkarspel (14 rassen) gaven Invictus (Gebr. Dippe),
Pomona (Gebr. Sluis) en Maagdenburger (Van der Ploeg) gemiddeld de beste
indruk. Ook Belga B 58 (Pannevis) en St. Sebastien (Clause) behoorden tot de
betere rassen. Te Beemster (14 rassen) waren Invictus, Maagdenburger Markt
(West-Friesland) en Belga B 58 gemiddeld over alle eigenschappen de beste.
Pomona, die in Oudkarspel goed was, had hier vrij ernstig van schurft en roest
te lijden. Het proefje te Rijnsburg omvatte 5 rassen, waarvan slechts Venlose
(Gebr. Sluis) enigermate vrij van schurft bleef. De overige rassen waren op
deze grond matig tot zeer zwaar aangetast. Mede hierdoor verwierven ze in
knolopbrengst en algemene indruk een laag tot zeer laag cijfer. Op Walcheren
waren 7 rassen uitgeplant, waarvan Invictus de hoogste knolopbrengst gaf.
Dit ras kwam hier trouwens ook wat betreft schurft als een van de gunstigste
naar voren.
In 1961 werd voor het eerst aandacht besteed aan de inwendige zwartverkleuring van de knollen. Hierbij moet waarschijnlijk nog onderscheid worden
gemaakt tussen zwart-bruine vlekken, die iets op proppen lijken en direct na
het doorsnijden zichtbaar zijn en het zogenaamde zwartkoken. Om dit laatste
Fig. 16
Verkleuring der snijvlakken van knolselderij. Onder: niet
bespoten; de vlekken
die hier zichtbaar
zijn, hebbeneen lichtbruine kleur en ontstaan doorde invloed
van het licht. De
bovenste rij toont de
reactie na bespuiting
met N a O H ± 4 uren
na het spuiten. N r 1
heeft geen groenverkleuring, nr. 9 reageert zeer zwak, nr.
2 werd sterk donkergroen.
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na te gaan werden in navolging van het I.V.T. de snijvlakken der knollen
bespoten met V2 normaal N a O H . De mate van groenverkleuring na het spuiten
geeft dan aan of de betreffende rassen „zwart zouden koken". De rassen die
na het doorsnijden zwarte vlekken vertoonden waren in vele gevallen dezelfde
die enkele uren na de bespuiting een donkergroene kleur vertoonden. Dit wekt
de indruk dat er een vrij nauw verband bestaat tussen beide factoren. Nadere
proeven zullen dit echter nog moeten bevestigen. Ten aanzien van deze punten
volstaan wij nu met de opmerking dat slechts Ivora (Nunhem) na bespuiting
volkomen en Invictus vrijwel blank bleef. Figuur 16 toont het verschil in
reactie. Wat op de foto zwart is, was in werkelijkheid donkergroen.
Resumerende, kan worden gesteld dat Invictus uit de proeven gemiddeld als
beste naar voren kwam. Dit ras vormt weliswaar een niet bijzonder grote, maar
wèl zware knol, heeft betrekkelijk weinig, doch stevig blad en een mooie knolvorm. De vatbaarheid voor schurft en roest is minder dan van de meeste andere
rassen. Eveneens goed waren Maagdenburger, Maagdenburger Markt, Belga B 58
en Pomona. Ceva (Vreeken) voldeed in voorgaande jaren goed maar bleek in
1961 zeer vatbaar voor schurft. Op gronden waar gemakkelijk schurft optreedt,
verdient Venlose van Gebr. Sluis alle aandacht. Dit ras geeft bovendien zware
knollen. Minder gunstige eigenschappen zijn het zware, vrij slappe blad en de
moeilijke rooibaarheid. Ivora van Nunhem vertoonde een aantal gunstige eigenschappen, doch op de zware gronden te Beemster en Oudkarspel kwamen vrij veel
knollen voor met een holle kop.
Tenslotte werden in de rassenproef nog vergelijkende objecten aangelegd tussen
wel en niet verspenen van de planten. Na het uitplanten leken de verspeende
planten een iets vlottere aanslag te hebben, maar later in het seizoen en ook bij
het oogsten waren geen verschillen meer aanwezig.
Gezien de toenemende belangstelling voor knolselderij is dit gewas voor 1962
in het landelijk proefplan opgenomen.
Prei
In 1959 en 1960 waren de rassenproeven in België door de weersomstandigheden
praktisch allemaal mislukt. De noodzaak werd dan ook gevoeld om met enkele
van de meest op de voorgrond tredende selecties opnieuw een aantal proeven
te nemen. Met 6 rassen zijn in de zomer- en herfstteelt enige proeven opgezet.
Deze zijn aangelegd in België en op de proeftuin te Alkmaar; elders in Nederland kwamen geen rassenproeven voor. Dit mede in verband met in 1961 weer
voor de eerste maal aangelegde praktijkproeven. De volgende rassen waren bij
de proeven betrokken:
Goliath,
Titan,
Maxim,
Herfstreus,
Elbeuf,
Noordpool,
Early Giant,

Rijk Zwaan.
Nunhem.
Pannevis.
Sluis & Groot.
België.
België.
België.
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Dit laatste ras is van Engelse herkomst en had een jaar eerder in België een
redelijke indruk gegeven.
Uit de genomen proeven is gebleken dat voor de teelt van zeer vroege prei
geen der beproefde rassen geschikt is. Voor deze teelt worden Luikse winter en
Noordpool het hoogst gewaardeerd. Hierbij wordt namelijk reeds eind december
of begin januari gezaaid en in het vroege voorjaar geplant op 17 x 4 cm, wat
zeer dicht is. Door deze nauwe afstand blijft bij de herfstrassen de kleur van
het blad veel te licht. In België, waar de kleur van het blad mede de kwaliteit
bepaalt, is dit zeer belangrijk en worden de genoemde winterrassen daarom het
meest voor deze teeltwijze gebruikt. Bovendien groeien ze in het vroege voorjaar
sneller dan de herfstrassen.
Bij zomerprei, waarvan de oogst plaats vindt ongeveer van juli tot en met
september, kwamen Goliath en Herfstreus goed naar voren gevolgd door Maxim.
Genoemde rassen hebben een betere bladkleur en langer wit dan Elbeuf, dat
voor deze teelt nog vrij veel wordt gebruikt. Deze rassen worden echter steeds
meer verdrongen door het donkerbladige ras Noordpool. In werkelijkheid is dit
echter een winterras, dat ook in de zomer- en herfstteelt vrij snel kan groeien.
Bij eenzelfde groeitijd is de kg-opbrengst echter beslist lager dan van specifieke
herfstrassen. Voor België is dit minder bezwaarlijk daar de verkoop van het
produkt niet per kg plaats vindt, maar per pak van meestal 5 stuks. Uiteraard
komt hierdoor het uiterlijk schoon beter tot zijn recht, wat meestal resulteert
in een hogere prijs. In ieder geval zijn de drie eerstgenoemde rassen in vele
gevallen een verbetering van Elbeuf en zullen ze dan ook zeker als vervanger
dienst kunnen doen.
Het ras Titan heeft niet voldaan. Dit Zwitserse reustype heeft een te lichte
bladkleur en het bovengrondse stamgedeelte is te lang. In ieder geval wordt
Titan in België niet hoog aangeslagen en heeft daar dan ook geen toekomst.
Early Giant heeft ook minder goed voldaan, wat in hoofdzaak komt door de
lichte bladkleur. Een op enkele proefvelden geplaatste selectie van de Bedrijfsvoorlichtingsdienst Antwerpen voldeed zeer goed. Deze selectie had een donkergroene bladkleur en groeide behoorlijk snel, waardoor het als type iets aan
Noordpool deed denken. De zuiverheid liet echter nog te wensen over; selectie
zal dit nog moeten verbeteren. Graag zullen wij deze selectie daarna ook als
zomer- en herfstprei nog eens terugzien.
De uitslag van de herfstproeven was vrijwel gelijk aan die van de zomerprei,
met dit verschil dat Noordpool en de selectie van de B.V.A. door de langere
groeiperiode nog meer op de voorgrond traden. Bovendien wordt in de herfstteelt het percentage afval van de andere rassen meestal groter, met name van
Titan en Maxim. De proef te Alkmaar gaf dezelfde lijn te zien als de proeven
in België.

Spruitkool
In het seizoen 1960/1961 is een landelijke rassenproef genomen met de goedgekeurde selecties uit de praktijkproeven van 1958 en 1959. Tevens waren een
paar Groninger selecties toegevoegd. De proef werd te Beemster, Berlikum,
Oosterbierum en Marknesse in drievoud en in Hollandsche Veld op twee plaat66

sen in enkelvoud genomen. Op alle plaatsen is omstreeks 10 april gezaaid. De
voorgestelde plantafstand bedroeg 70 x 60 cm. In tabel 14 wordt een overzicht
gegeven van de opbrengsten in kg per are.
Tabel 14. Resultaten van spruitkoolrassen in kg per are.
Ras

Beemster Holl.veld i•

Selectie Bos
Vremo Pré
Prominent
Huizer laat B
Vremo Inter
Huizer (vroeg)
Rozenburgs Roem
Huizer laat A
Roodnerf
Harola

138
129
137
131
132
131
129
124
112
107

Gemiddeld

127

—
137
118
117
130
105
105
108
97
95

112

i
128
119
100
123
105
113
99
106
108
102

110

i

Berlikum Marknesse Gem.
96
86
89
91
82
79
99
79
82
84

—
117
118
103
91
102
93
100
105
95

103

86

113
111
108
107
102
101
100
99
96
91

90
80
86
79
74
74
76
78
75
66

78

103

De Groninger selecties Prominent en Bos hebben op alle plaatsen goed voldaan.
De opbrengst van de Vremo-selecties was goed. Vooral in het begin van het
seizoen viel de kwaliteit van de spruit echter iets tegen. Op verschillende grondsoorten vertoonden de Vremo-selecties een te slap gewas. Met de bemesting zal
men hiermee terdege rekening moeten houden. Van de Huizer selecties heeft
laat B het best voldaan, niet alleen wat betreft de opbrengst maar ook kwalitatief. Dat Rozenburgs Roem, Roodnerf en Harola iets lager opbrengst zouden
geven was reeds uit de praktijkproeven bekend. In het algemeen waren de
verschillen in produktie en in kwaliteit van de spruit dit jaar betrekkelijk klein.
Aangezien een vergelijking van deze selecties weinig perspectieven biedt wordt
het rassenonderzoek met deze proef afgesloten.
Voor het seizoen 1961/1962 is een geheel nieuwe serie opgezet die meer is gericht
op de verwerkende industrie. In deze proef zijn een paar Engelse rassen, twee
Fl-rassen en een paar selecties uit Nederland opgenomen. De resultaten zullen
in het volgende jaarverslag worden behandeld.
Tuinboon
De vergelijking van dertien vroege tuinboneselecties werd dit jaar voortgezet
met een proef op zware klei in de Beemster en op een humeuze zandgrond te
Alkmaar. Op de proeftuin te Alkmaar werd op 30 januari onder platglas
gezaaid en op 7 maart geplant. In de Beemster gebeurde dit respectievelijk op
4 februari en 15 maart. De plantafstand bedroeg op beide plaatsen 70 x 15 cm.
Het gewas ontwikkelde zich zeer goed. Beide proeven werden vier keer geplukt,
te Alkmaar in de periode van 24 juni tot 14 juli, in de Beemster van 15 juni
tot 8 juli. De opbrengsten waren zeer hoog, namelijk van 308 tot 443 kg per
are in de Beemster en van 326 tot 459 kg te Alkmaar. Ten behoeve van de
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verwerkende industrie werd te Alkmaar naast de opbrengst aan peulen ook
het rendement, dat wil zeggen de zaad/schil-verhouding bepaald. In tabel 15
wordt een samenvatting gegeven van de resultaten die in 1960 en 1961 met de
vroege selecties tuinbonen te Alkmaar en in de Beemster zijn verkregen. De
selecties zijn gerangschikt in volgorde van de financiële opbrengst.
Tabel 15. Resultaten van dertien tuinboneselecties.
Selectie

Herkomst

Canner 45,
E. Witkiem,
Major,
V3,
Futura,
Express,
Primo,
Con Amore,
Trio,
Express,
Premier,
Express,
Express,

Nunhem
Enkh. Zaadhandel
Nunhem
J. A. Zwaan
Rijk Zwaan
Jos Reyers
D. v. d. Ploeg
A. R. Zwaan
A. R. Zwaan
Broersen
F. de Vries
Oudijk
Abr. Sluis

Opbrengst
kg/are
436
422
406
426
400
425
415
356
369
403
387
358
371

Rangorde
vroegheid

Opbrengst
gulden/are

1
2
3
6
5
12
11
4
7
9
13
8
10

70
68
65
64
62
57
56
56
55
54
54
54
52

Rendement
in %>
32
23
26
23
23
31
29
29
29
33
36
30
36

Voor de primeurteelt is de vroegheid een belangrijke eigenschap. De eerste bonen
brengen gewoonlijk het meeste geld op. Dit blijkt ook uit de tabel waar de
kopgroep wordt gevormd door de vroege selecties Canner 45, E. Witkiem,
Major, V 3 en Futura. Het vroege ras Con Amore stelde teleur wat betreft de

Fig. 17
Con Amore,
1
2 = Ezetha's Witkiem, 3 = Futura,
4 = Trio, 5 =
Major, 6 = Canner
45.
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opbrengst. In figuur 17 wordt een aantal peultypen weergegeven. De meeste
selecties zijn gerangschikt in volgorde van de financiële opbrengst,
voor de primeurteelt. Het rendement ligt bij deze groep hoger dan bij de Vroege
Witkiem-selecties. Dit is belangrijk voor de verwerkende industrie. De berekening van het rendement berust op een kleine oriënterende proef. In hoeverre
deze cijfers betrouwbaar zijn, dient nader te worden onderzocht.

Witlof
In het kader van de praktijkproeven werd het gebruikswaarde-onderzoek van
verschillende selecties voortgezet. Voor de zeer vroege trek zijn dit jaar wederom
zeven selecties in de Wieringermeer gezaaid en geplant.
Voor de plantproef werd op 29 maart onder platglas gezaaid en op 25 mei
geplant. De zaaiproef werd op 25 april ter plaatse gezaaid. Door het koude en
natte weer liet de ontwikkeling van het gewas in het begin te wensen over.
Hierdoor waren bij de oogst van beide proeven de wortels te licht.
De plantwortels werden op 24 augustus gerooid en vier dagen later in viervoud
ingekuild. Per veldje van 0,2 m2 kwamen ongeveer 105 wortels. De oogst van
het lof vond plaats op 18 september.
De „zaaiwortels" zijn op 29 augustus gerooid en op 31 augustus ingekuild.
Wegens gebrek aan wortels kon slechts in drievoud worden ingekuild. Per veldje
van 0,2 m2 kwamen ruim 120 wortels; voor een optimaal aantal was dit ongeveer 30 teveel. Deze kuil werd eveeneens na drie weken, dus op 21 september,
uitgehaald. In tabel 16 worden van beide proeven de opbrengsten aan lof per
m2 kuil weergegeven. De sortering bestond uit:
A-lof
= gesloten en iets open kroppen van 10 tot 16 cm lengte;
B-lof
= gesloten en iets open kroppen, langer dan 16 cm;
Afwijkend = korte, dunne, lange en losse kroppen.
Tabel 16. Opbrengst rassenvergelijking in kg per m2.
Selectie-

i
2
3
4
5
6
7

PI antworteis (trek 28/8 -18/9)
Gewicht aan lof in kg
A
B
Totaal
Afw.
3,80
3,60
5,70
24,80
20,70
0,70
6,70

15,25
1212 —
7,25
4,25
7,70
14,70

12,30
15,40
10,55
4,40
7,25
16,60
12,80

31,35
3128,25
36,45
32,20
2534,20

Z aaiwortels (trek 31/8-21/9)
Gewicht aan lof in kg
Totaal
B
A
Afw.
3,75
2,20
4,50
13,90
8,60
0,30
2,50

3,50
3,—
2,80
1,50
0,55
0,80
2 -

14,10
14,90
12,60
8,35
12,15
14,10
15,60

21,35
20,10
19,90
23,75
21,30
15,20
20,10

Het resultaat met de plantwortels was nog vrij goed; de proef met de zaaiwortels
was vrijwel een mislukking. Dit werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de dunne
en te onrijpe wortels. De plantwortels waren rijper en gaven hierdoor een betere
kwaliteit lof. Wat de selecties betreft vormen de nummers 4 en 5 een klasse
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apart. De overige nummers bleken niet geschikt te zijn voor de zeer vroege trek
en zijn daarom afgekeurd. De goedgekeurde nummers met vermelding van de
herkomst zijn: No. 4 = Extra Vroege Mechelse van Philibert en No. 5 =
Aktiva van Nunhem. Beide selecties zijn zeer geschikt voor het inkuilen in
augustus en september.
Wortel
Uit in 1960 gehouden oriënterende proeven bleek, dat de Brugse trekwortel
zeer vroeg oogstbaar was. De kwaliteit leek echter iets minder dan die van
Amsterdamse Bak. Eerstgenoemd ras kwam dus blijkbaar in een kortere groeitijd
op kleur en was bijgevolg eerder oogstrijp. Dit bood in de eerste plaats perspectieven voor de zeer vroege teelt, zowel onder glas als op de koude grond. Ook
in de herfstteelt werd dit ras geprobeerd en het resultaat was van dien aard
dat bij gelijk zaaien met Amsterdamse bak een zwaardere wortel kon worden
geoogst. Dit duidde dus op de mogelijkheid dat zonodig later kon worden
gezaaid.
Om meer inzicht te krijgen in de gedragingen van de Brugse trekwortel zijn
zowel in Nederland als in België proeven met dit ras genomen in vergelijking
met 2 Amsterdamse Bak-selecties en 1 Nantestype. Door het vrij grote aantal
proeven dat werd aangevraagd moest het zaad worden betrokken van de handel,
dit in tegenstelling met het jaar daarvoor toen gebruik werd gemaakt van een
tuindersselectie. Jammer genoeg was het resultaat slecht. De van de handel betrokken Brugse trekwortel bleek namelijk veel later oogstrijp te zijn, zelfs nog
later dan Amsterdamse Bak. Bij de beoordeling werd deze Brugse trekwortel
weleens aangeduid als een vroeg Nantestype. Ook het loof was zeer zwaar,
waardoor het produkt totaal ongeschikt was als boswortel.
Door deze tegenvaller is er van de genomen proeven niets anders te zeggen dan
dat de in 1960 nog vol belofte naar voren komende Brugse trekwortel, in 1961
niet aan de verwachtingen heeft voldaan.
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11. TEELTONDERZOEK
Andijvie - zaaitijdenproef
Dit jaar is een zaaitijdenproef opgezet met als doel andijvie van de vollegrond
te oogsten in de periode van half mei tot half juni. Dit is de overgangsperiode
tussen aanvoer van glasandijvie en zomerandijvie van de vollegrond.
In totaal werd vijf keer gezaaid, namelijk op 30 januari, 13 en 23 februari, 13
en 29 maart. Als proefrassen fungeerden Nummer vijf en Breedblad Volhart
Winter, Dit laatste ras heeft een platte groeiwijze, is vrij stug van blad en was
iets gevoeliger voor schieten dan Nummer vijf. In vroegheid en produktie was
weinig verschil. In het algemeen heeft Nummer vijf in deze proef beter voldaan
dan Breedblad Volhart. Laatstgenoemd ras wordt daarom verder buiten beschouwing gelaten.
De eerste en tweede zaai van Nummer vijf werden verspeend in 4 cm perspotten en 5 cm jiffypotten.Bij deze zaaitijden waren tevens oriënterende objecten
opgenomen met 3V2 en 4 cm multipot. De derde, vierde en vijfde zaai zijn in
4 en 6 cm perspot verspeend. De multipotten hebben zeer matig voldaan. Tijdens
de opkweek moest het watergeven zeer nauwkeurig geschieden. Dit vraagt teveel naloop of een automatisering, wat nogal kostbaar wordt. In het algemeen
zien wij weinig mogelijkheden in het gebruik van multipotten voor de vollegronds groenteteelt.
De plantafstand werd aangepast aan het tijdstip van uitplanten. Naarmate
vroeger werd geplant, kwamen de planten nauwer te staan. Tenslotte was in de
proefopzet nog het diep en ondiep uitplanten van de potten verwerkt. In tegenstelling tot sommige praktijkervaringen was in deze proef geen betrouwbaar
verschil te ontdekken wat betreft de plantdiepte.
Het zaad werd in kistjes gezaaid, die in de kweekkas stonden bij 20 - 25° C.
N a het verspenen in potjes zijn de planten in een platglasbak met bodemverwarming gezet bij een temperatuur van 12 tot 16° C. Afhankelijk van de
weersomstandigheden werd 4 tot 6 weken na het zaaien in de volle grond
geplant. In tabel 17 worden de belangrijkste resultaten weergegeven die met
het ras Nummer vijf zijn behaald.
Van de eerste zaai is het object met jiffypotten een week eerder geoogst dan
dat met perspotten. Het gemiddeld kropgewicht van respectievelijk 170 en 200
gram is laag. In verband met de snelle pijpvorming (schieten) kan vroege
andijvie niet volledig uitgroeien. In het begin van het seizoen moet dus een
vrij jong gewas worden geoogst. Om toch aan voldoende opbrengst per oppervlakte-eenheid te komen, worden de planten op een nauwe afstand geplant.
71

Tabel 17.

Resultaten van zaaitijdenproef met Nummer vijf.

Zaai-

Plant-

Plantafstand

datum

datum

in cm

30/1
30/1
13/2
13/2
23/2
23/2
13/3
13/3
29/3
29/3

8/3
8/3
30/3
30/3
8/4
8/4
12/4
1214
25/4
25/4

25 x 15
25 x 15
25 x 20
25 x 20
25 x 25
25 x 25
25. x 30
25 x 30
25 x 30
25 x 30

Aantal
pl./are

2670
2670
2000
2000
1600
1600
1340
1340
1340
1340

Oogstdatum

17/5
24/5
31/5
31/5
5/6
5/6
11/6
11/6
30/6
30/6

0 bren st Gemidd~ld
. pk I g kropgew1cht
1n gare.
1n grammen

450
500
540
470
520
550
540
640
650
700

170
200
285
245
340
350
430
500
490
520

Potten

5 cm jiffy
4 cm pers
5 cm jiffy
4 cm pers
4 cm pers
6 cm pers
4 cm pers
6 cm pers
4 cm pers
6 cm pers

Bij de tweede zaai, waar alles op één datum werd geoogst, gaf de jiffypot een
belangrijk hogere opbrengst dan de perspot. Het is echter de vraag of een
dergelijk verschil groot genoeg is om de aanmerkelijk hogere kostprijs van jiffypotten goed te maken. Afgezien hiervan is in deze proef gebleken dat de vierkante jiffypot van 5 cm, die in strips van 12 stuks wordt aangeboden, misschien
mogelijkheden voor de vervroegde groenteteelt in de volle grond biedt. Het
onderzoek met jiffypotten in vergelijking met 4 en 6 cm perspot wordt daarom
voortgezet.

In de derde tot en met vijfde zaai werd de 4 cm perspot vergeleken met de
6 cm potmaat. In het algemeen gaf de 6 cm pot door zijn groter volume van
het begin af een iets snellere groei te zien. Bij de oogst kwam dit tot uiting in
de opbren~st. De 6 cm perspot bracht respectievelijk 30, 100 en 50 kg per are
meer op dan de 4 cm perspot. Bij de vierde en vijfde zaai werden volgroeide
kroppen van ongeveer 1 /2 kg per stuk geoogst. De planten van deze zaaisels
konden iets langer op bet veld blijven staan zonder dat pijpvorming optrad.
Het onderzoek naar de juiste rassenkeuze en teeltmethode wordt voortgezet.
Figuur 18 geeft een beeld van de oogst op 11 juni.

Fig. 18

Oogst van andijvie
in de zaaitijdenproef.
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Asperge - lengte steekseizoen
In 19_58 is te Helden een oriënterende proef aangelegd om na te gaan in hoeverre de opbrengst over een aantal jaren afhankelijk is van het tijdstip waarop
men met oogsten eindigt. Hiervoor werd van het proefveld elk jaar 1/3 gedeelte
geoogst tot en met 17 juni, 1/3 gedeelte tot en met 24 juni en het overige deel
tot en met 1 juli. De proef is in 1961 voortgezet. In tabel 18 volgt een overzicht
van de produktie in de 4 proefjaren.

Tabel 18.

Opbrengst in kg per 10 are.

Opbrengst t/m 17 juni
Opbrengst t/m 24 juni
Opbrengst t/m 1 juli

1958

1959

1960

1961

Totaal

239
266
327

328
350
385

360
385
440

228
256
306

1155
1257
1454

Relatief
in °/o

100
109
125

De opbrengst van de drie objecten is in 1961 aanzienlijk minder dan die van
het vorige jaar; dit kan verklaard worden door het koude weer tijdens het
steekseizoen.
De opbrengst van het 1 juli-object is nog steeds de hoogste, wat men gezien
de stand in 1960 niet verwacht zou hebben. Tijdens het steken is gebleken dat
het percentage AA afnam naarmate langer gestoken werd, namelijk van 71,5
tot 65,9, het percentage dunne stengels (C- en D-sortering) nam daarentegen
toe en wel van 5,4 tot 8,3. Tijdens het groeiseizoen zijn weer waarnemingen
verricht ten aanzien van de bovengrondse ontwikkeling. Het aantal stengels
per plant en het percentage dikke stengels namen af naarmate de oogstperiode
langer was. Het percentage dunne stengels nam toe.

Augnrk - kostenberekening
Het onderzoek naar de financiële resultaten van de augurkenteelt bij grove pluk,
waarmee in 1958 op het proefbedrijf "Geestmerambacht" te Oudkarspel een
begin werd gemaakt, is in het verslagjaar voortgezet. Door middel van tijdschrijven wordt nagegaan hoeveel arbeidsuren er met de teelt gemoeid zijn en
hoe de verdeling van deze uren over de groeiperiode is. Ook worden alle materiaalkosten in de berekening opgenomen evenals de kosten van landhuur, grondbewerking, verzorging van het wlhdscherm, e;hz. Het proefras was ook in 1961
weer Baarlose Nietplekker VII, die in het bètreffende gebied nog zonder noemenswaardige virusaantasting geteeld kan worden. De oppervlakte van de
proef is elk jaar gelijk, namelijk 10 are. Er werd steeds ter plaatse gezaaid.
Door de zeer slechte weersomstandigheden (koude en natte zomer) groeiden de
augurken aanvankelijk zeer langzaam. Eerst omstreeks eind augustus was het
veld behoorlijk volgegroeid. Door de mooie septembermaand werd het uiteindelijk nog een goed gewas. De oogst begon echter laat; de opbrengst bedroeg ruim
2100 kg per are, wat dus aanzienlijk beneden normaal is. Tabel 19 geeft een
overzicht van de kosten die gedurende de 4 proefjaren gemaakt moesten worden.
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Tabel 19. Produktiekosten per 10 are grove pluk.
1958

1959

1960

1961

Arbeidsloon

ƒ 538

f 445

ƒ 338

ƒ 448

Grondbewerking

„ 34

, 42

„ 37

.. 95

Zaad

,. 13

, 18

» 17

» 26

Meststoffen

„ 36

, 36

». 36

» 37

Bestrijdingsmiddelen

„ —

,

7

„

7

» 13

Beregening

„ —

, —

»

» 40

Pacht

,. 20

, 20

» 20

„ 20

Totale kosten

ƒ 641

ƒ 568

ƒ 455

ƒ 679

Het verschil tussen totale kosten en opbrengst is de winst of het verlies. In
tabel 20 wordt hiervan een overzicht gegeven. Hierbij moeten we nog opmerken
dat de vermelde opbrengsten de netto bedragen zijn, dus na aftrek van vracht,
sorteerkosten en veilingskosten. Voor een volledig overzicht zijn in deze tabel
tevens de kostprijs en de netto opbrengstprijs per kg opgenomen. De bedragen
zijn afgerond op hele guldens, respectievelijk hele centen.
Tabel 20. Financiële resultaten per jaar per 10 are.
Jaar

Totale
kosten

Netto
opbrengst

1958

ƒ641

ƒ 517

Netto
winst

f

-

Verlies

Opbrengst
in kg

Kostprijs
per kg

ƒ124

3.590 kg

18 et.

Opbrengst
per kg
14 et.

1959

„568

„ 1.247

„ 679

»

4.021 „

14 et.

31 et.

1960

„455

„ 716

>> 261

»

1.950 „

23 et.

37 et.

1961

„679

„1.802

.. 1123

»»

2.140 „

32 et.

84 et.

Zoals bij alle groentegewassen, lopen ook bij augurken de financiële resultaten
van jaar tot jaar sterk uiteen. Van de 4 proefjaren gaf echter alleen 1958 een
verlies, de overige 3 jaren was de winst behoorlijk tot zeer hoog. Gemiddeld
was de netto winst ƒ 485,— per jaar per 10 are. Vooral 1961 kenmerkte zich
door bijzonder hoge veilingprijzen voor dit gewas.
Belangrijk is de vraag hoeveel uren de teelt kost en in welke periode deze uren
nodig zijn. De pluktijd is een drukke tijd. Deze valt in het betreffende gebied
gemiddeld van 1 augustus tot 1 oktober. In 1958 vergde de oogst 176 uren, wat
neerkomt op 69 % van de totale aan de teelt bestede tijd. In 1959 was dit 150
uren of 72V2°/o, in 1960 kostte het plukken 103 uren of 7 0 % en in 1961 132
uren of 74% . Gemiddeld komt dit dus neer op 140 uren of ruim 71°/o. Onderstaand volgt een overzichtje van het gemiddelde aantal benodigde plukuren van
1958 tot en met 1961, verdeeld in halfmaandelijkse perioden.
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1
15
1
15
1

—
—
—
—
—

15
31
15
30
15

augustus
augustus
september
september
oktober

16 uren
36 uren
47 uren
30 uren
11 uren

per
per
per
per
per

10
10
10
10
10

are
are
are
are
are

Door de sterk wisselende uitkomsten van jaar tot jaar zal, om een nog beter
betrouwbaar beeld te krijgen, in 1962 nogmaals een kostenberekening worden
uitgevoerd.
B l o e m k o o l - zaaitijdenproef weeuwenteelt
Een van de belangrijkste problemen bij de weeuwenteelt van Lecerf is de
kwestie van de hartloosheid. Te Berlikum, waar deze teeltwijze vrij algemeen
wordt toegepast, had men reeds gevonden dat het percentage hartloze planten
toeneemt naarmate in de herfst later wordt gezaaid. Ook was bekend dat een
vroege Lecerf hiervan minder last ondervindt dan de latere Lecerftypen. Daar
geen afdoende oplossing werd gevonden hééft het Proefstation dit onderzoek
ter hand genomen, mede op verzoek van de Rijkstuinbouwconsulent voor Friesland. Uiteraard was niet bekend hoe het gewas zou reageren als in januari werd
gezaaid. Van de gedragingen der beide vroege rassen was slechts bekend dat
zaaien in september veel kans geeft op hoorders.
Uit het bovenstaande blijkt reeds dat deze proef, die in de herfst van 1960 werd
opgezet, er in hoofdzaak op was gericht te trachten het hartloosheidsprobleem
bij de weeuwenteelt van Lecerf op te lossen door op een later tijdstip te zaaien.
Als tweede punt werd hierin betrokken de vraag in hoeverre het mogelijk is
het veel zorg eisende opkweken van weeuwenplanten te verminderen door in
januari te zaaien. Voor dit laatste punt werden ook enkele vroege rassen in de
proef opgenomen. De proefrassen waren Lecerf A van Rijk Zwaan (vroeg, tam
type), Lecerf No. 12 van Gebr. Broersen (laat, meer bladvormend type), Vroege
Verbeterde Mechelse van Rijk Zwaan en Climax kas van J. P. Rood. Als zaai-

Fig. 19 Zo zagen de bloemkoolplanten er op 22 februari uit. Van links naar rechts: gezaaid
16-9, 26-9, 3-10, 13-10, 4-1, 14-1, 24-1 en 31-1. Ras Climax kas.
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data waren gekozen 16 en 26 september, 3 en 13 oktober en 4, 14, 24 en 31
januari. Figuur 19 geeft een beeld van de grootte der planten op 22 februari.
De proeven werden genomen op de proeftuinen te Alkmaar, Berlikum, Grootebroek, Heemskerk, Vleuten en Sloten. Te Berlikum zijn alleen trapplanten
gebruikt, te Alkmaar en Grootebroek zowel pot- als trapplanten, op de overige
plaatsen alleen potplanten.
Het zaaien in de herfst geschiedde centraal onder platglas te Alkmaar, waarna
de plantjes in verspeenstadium over de diverse plaatsen zijn gedistribueerd en
ter plaatse onder platglas zijn verspeend. Het zaaien in januari vond eveneens
centraal te Alkmaar plaats, nu in een verwarmde kas. Bij het verspenen zijn de
planten voor de proeven te Alkmaar en Grootebroek als trap- en potplanten
opgeplant in een kas met bodemwarmte. De grondtemperatuur werd enige tijd
op 13° C gehouden, daarna zijn ze verder koud opgekweekt. Op de andere
plaatsen is meestal in perspotten verspeend, die enige tijd in een verwarmde
kas hebben gestaan. Zodra de plantjes goed aan de groei waren, zijn ook deze
verder koud opgegroeid. Te Berlikum kon door de slechte structuur van de
grond de proef niet vóór april worden geplant, te Sloten waren de in de herfst
gezaaide objecten reeds op 9 maart uitgeplant en de in januari gezaaide op 7
april. Op de overige plaatsen werd in de tweede helft van maart geplant. Het
zal duidelijk zijn dat het verschil in plantgrootte tussen herfst- en januarizaai
beduidend was op die plaatsen waar de hele proef gelijktijdig werd geplant.
De resultaten waren dit eerste proefjaar hoopgevend. Gebleken is namelijk dat
het hartloosheidsvraagstuk bij de weeuwenteelt van Lecerf praktisch is opgelost
als in januari wordt gezaaid. Slechts Heemskerk vormde hierop door onverklaarbare redenen een uitzondering. Jammer was het dat juist te Berlikum, waar
dit vraagstuk het meest om een oplossing vraagt, de proef door de slechte grondconditie mislukte.
Wat in Berlikum reeds eerder was ontdekt werd in onze proeven bevestigd. De
vroege Lecerf ondervindt namelijk minder last van hartloosheid dan de late
Lecerftypen, terwijl het percentage hartlozen toenam naarmate later in de herfst
werd gezaaid. In de potplanten kwamen minder hartloze planten voor dan in
de trapplanten.
Het verschil in oogstvroegheid tussen de diverse zaaidata bedroeg slechts enkele
dagen. Dit kleine verschil is niet hinderlijk, want de weeuwenteelt van Lecerf
is bedoeld om na de topaanvoer van vroege bloemkool aan de markt te komen.
De veronderstelling dat het percentage A I-kolen zou stijgen als er geen hartloosheid voorkomt, werd <in de proef niet bewaarheid. De oorzaak hiervan
moeten we vermoedelijk zoeken in de enigszins stugge stand van de in januari
gezaaide objecten in de periode vóór de oogst. Het is dan ook zeer gewenst
voor deze teelt te beschikken over een regeninstallatie. Niet alleen voor het
watergeven zelf, maar ook voor het sneller en beter tot zijn recht komen van
de stikstofoverbemesting. Dit geldt in het bijzonder voor de kleine en jon?e
planten, afkomstig van de januarizaai. Deze moeten zich namelijk in hetzelfde
tijdsverloop in het voorjaar sneller ontwikkelen dan de oudere weeuwenplanten.
Zoals reeds werd verondersteld, bleken voor de vroege rassen de twee zaaidata
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in september het gevaarlijkst te zijn voor het optreden van hoorders. Dit kwam
vooral tot uiting bij Vroege Verbeterde Mechelse. Climax was gemiddeld minder
vatbaar voor dit euvel. In de potplanten kwam een hoger percentage hoorders
voor dan in de trapplanten. De oorzaak hiervan kon niet worden achterhaald.
In de januarizaai kwamen vrijwel geen hoorders voor, uitgezonderd te Sloten.
Men had hier het uitplanten van deze groep verschoven naar april, zodat grote
planten werden uitgezet. Gezien ook enkele elders opgedane ervaringen is dit
niet aan te bevelen.
De vroegheidsverschillen tussen herfst- en januarizaai waren bij de vroege rassen
beduidend groter dan bij de Lecerftypen. Bij Vroege Verbeterde Mechelse was dit
verschil nog groter dan bij Climax. Trapplanten gaven een kleiner verschil dan
potplanten. Het grootste verschil kwam voor te Sloten, waar de uiteenlopende
plantdata niet vreemd aan zullen zijn.
Uit het oogpunt van vroegheid bekeken is het dus niet zonder meer mogelijk
de teelt van de vroegste weeuwenkool te vervangen door in januari te zaaien.
Voor die gebieden echter waar de teelt van de vroegste kolen toch niet is te
verwezenlijken biedt de januarizaai wél mogelijkheden. Eveneens biedt deze
late zaai perspectieven als doelbewust wordt gezocht naar een spreiding in de
oogstttijd.
Ook bij deze vroege rassen was het percentage A I-kolen in de januarizaai niet
hoger dan in de in de herfst gezaaide objecten. Het ontbreken van een regeninstallatie werd ook hier terdege gevoeld.
B l o e m k o o l - zaaien en planten
Een andere moeilijkheid bij de teelt van zomer- en vroege herfstbloemkool is
het optreden van hoorders. Reeds eerder werd getracht dit euvel te onderdrukken door dik te zaaien en oude planten te gebruiken. Dit had wel enig resultaat,
maar niet voldoende. In 1961 is opnieuw getracht een oplossing voor dit vraagstuk te vinden, waarvoor enkele oriënterende proeven werden aangelegd. De
objecten voor deze proeven waren:
a.
b.
c.
d.
e.

ter plaatse zaaien,
uitplanten in verspeenstadium,
uitplanten als kleine plantjes,
uitplanten als normale, nog geen grote planten,
te oude planten.

De proefrassen waren Climax en Lecerf. De eerste proef werd gezaaid op 15
mei, Climax onder platglas en Lecerf in de koude grond. Op dezelfde datum
werden beide rassen eveneens ter plaatse uitgezaaid te Dirkshorn op tamelijk
zware, humusarme grond (object a). Op de uitplantdata was de ouderdom van
de planten der verschillende objecten van Climax respectievelijk 3, 4, 5 en 6
weken en van Lecerf respectievelijk 31/?, 4V2, 5V2 en 61/2 week.
Reeds spoedig vielen er tussen de objecten onderling interessante groeiverschillen
waar te nemen die tot het einde van de oogst bleven bestaan. Het ter plaatse
gezaaide object en de in verspeenstadium uitgeplante plantjes (object b) ver77

toonden een zeer voorspoedige en vlotte groei. Het gewas in deze objecten was
veel beter en stak met kop en schouders boven de andere objecten uit. Dit blijkt
duidelijk uit figuur 20. Zelfs object c, waar kleine plantjes waren uitgeplant,
moest het ver tegen beide eerstgenoemde afleggen hoewel het gewas van dit
object nog geenszins slecht was. De beide laatste objecten vertoonden het beeld
dat in de afgelopen zomer zo vaak werd gezien, namelijk een armetierig gewas,
waar bijna geen groei in zat.

Fig. 20 Enkele objecten op 3 augustus. Links: ter plaatse gezaaid op 15 mei; rechts: onder
glas gezaaid op 15 mei en uitgeplant op 19 juni.

Jammer genoeg kwamen in geen van de objecten echte boorders voor wat in
tegenstelling was met hetgeen werd verwacht. Niettemin was het succes van
de proef groot, wat duidelijk uit tabel 21 is op te maken. Het percentage A 1kolen in deze tabel spreekt een duidelijke taal.
Tabel 21. Percentage A 1-kolen.
Climax
datum
plantdatum
Ie oogst

Object
a.
b.
c.
d.
e.

ter plaatse zaaier
verspeenstadium
kleine plantjes
normale planten
te oude planten

ï

—

5 juni
12 „
19 „
26 „

15 aug.
15 „
17 „
27 „
24 „

»/o A l
60
51
46
18
7

plantdatum

—
8
15
22
29

juni
„
„
„

Lecerf
datum
Ie oogst
15
15
22
27
29

»/o A l

aug.
„
„
„
„

Meer nog dan de cijfers laten blijken kwam het ras Climax het gunstigst naar
voren. De kool van Lecerf groeide namelijk ook in de beide beste objecten veel
te snel los, zodat het erg moeilijk was deze op tijd te oogsten. De beide laatste
objecten konden vrijwel geen A 1-kolen produceren.
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58
55
37
2
2

Uit de eerste oogstdata blijkt dat, uitgezonderd het ter plaatse gezaaide object,
de tijd waarop de kool de grond opeist geen onoverkomelijke verschillen oplevert. Bij Climax bedroeg dit verschil in het ongunstigste geval 11 dagen,
namelijk tussen object b en object e. Bij Lecerf was het in het ongunstigste geval
slechts 7 dagen. Een dergelijk verschil zal ongetwijfeld bij een vlottere groei
van de laatste objecten kleiner zijn, daar een snellere groei van het blad meestal
de koolvorming remt.
Ook op de proeftuin te Ens in de Noord-Oostpolder (zandgrond) werd een als
boven omschreven oriënterende proef aangelegd. Bij deze proef, die op 13 mei
werd gezaaid, liepen de uitkomsten vrijwel parallel met die van bovengenoemde
proef te Dirkshorn op zware grond.
j
Aangemoedigd door deze resultaten is op 29 juni een nieuwe proef aangelegd
te Grootebroek als nateelt na aardappelen. Ook hier bleken het ter plaatse
gezaaide object en de in verspeenstadium verplante plantjes weer verreweg
favoriet te zijn. In deze proef waren tevens 6 rassen opgenomen. In enkele
hiervan kwamen zowel bij de kleine plantjes (object c) als bij het object met
normale planten (d) boorders voor. Naast de betere groei mag dus waarschijnlijk
ook gesproken worden van een zeer sterke onderdrukking van de neiging tot
boren van sommige rassen of selecties.
Dat ter plaatse zaaien en als verspeenbaar plantje uitplanten bij deze proeven
verre de boventoon voerde is wel gebleken. In hoeverre dit echter door de
praktijk is te verwezenlijken dient zeker nog nader te worden onderzocht. Zeker
is wel dat het gebruik van te grote en te oude planten sterk moet worden
afgeraden, iets waar in vele gevallen onwetend nogal eens tegen wordt gezondigd. In ieder geval zijn de uitkomsten van deze oriënterende proeven zodanig
dat verder onderzoek in deze richting zeer gewenst is, want naast de behaalde
resultaten zijn er nog vele vragen onbeantwoord gebleven.

Bloemkool - plantafstandenproef
Met een vroeg type Lecerf en het ras Climax zijn in het afgelopen jaar opnieuw
enkele plantafstandenproeven genomen. Kwam vorig jaar door allerlei omstandigheden geen van de proeven goed tot zijn recht, ook dit jaar zijn de uitkomsten niet overal even goed geweest.
De proeven te Ens en Heerenveen vertoonden vooral wat de Climax betreft
een uitstekende groei. In Grootebroek was de ontwikkeling van het gewas zeer
matig. Het ras Lecerf kon te Ens en Grootebroek geen voldoende halen, de
bladontwikkeling was ver beneden normaal. Bij Climax werden de volgende
plantafstanden vergeleken.
60
60
60
60

X
X
X
X

45
50
55
60

cm:
cm:
cm:
cm:

367 planten
333 planten
302 planten
278 planten

per
per
per
per

are
are
are
are
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De plantafstand van 60 X 60 cm gaf te Ens en Heerenveen verreweg het
hoogste percentage A 1-kolen. Zelfs op de proeftuin te Grootebroek stond deze
afstand bovenaan wat het percentage A 1 betrof, al kon hier het verschil met
de andere plantafstanden door de matige stand van het gewas niet zo groot zijn.
Door een slechte groei van het gewas wordt namelijk de nadelige invloed van
een nauwe plantafstand ten opzichte van de ruimere afstanden gedeeltelijk
genivelleerd.
De plantafstanden die bij Lecerf zijn vergeleken waren:
70 X 50 cm: 286 planten per are
70 X 60 cm: 238 planten per are
70 X 70 cm: 204 planten per are
70 X 80 cm: 179 planten per are
Ook bij dit ras vielen de verschillen uit ten gunste van de ruimste plantafstanden
hoewel niet zo duidelijk als bij de proeven met Climax. De oorzaak hiervan
moet wel worden gezocht in onvoldoende groei van het gewas op beide proefvelden. Evenals bij de proeven met Climax te Grootebroek komt de nadelige
invloed van een te dichte planting op de sortering dan niet voldoende naar
voren. De tendens is echter ook bij de proeven met Lecerf aanwezig dat het
hoogste percentage A 1-kolen wordt verkregen bij de grootste plantafstand.
Hieruit valt dus af te leiden dat de ruimste plantafstand bij beide rassen het
gunstigst was wat betreft het percentage A 1-kolen. Deze afstanden worden
trouwens door de praktijk ook veel gebezigd of liggen er zeer dicht bij.
De vraag is wel eens gesteld of het aanbeveling verdient om door middel van
een nauwere plantafstand te streven naar het oogsten van zoveel mogelijk
B-kolen, waarvan er acht in een bak gaan. Op deze wijze zou dan namelijk
bij voldoende vraag, bijvoorbeeld voor export, kunnen worden overgegaan op
de aanvoer van deze sortering. De meestal iets lagere prijs per stuk zou dan
door een groter aantal planten per oppervlakte worden gecompenseerd. Wij
menen dit te moeten betwijfelen. Uit de proeven blijkt hier namelijk weinig
van en het is zelfs zo dat bij de proef te Ens met Lecerf het percentage B 1kolen het hoogst lag bij de ruimere plantafstanden. Er zal vermoedelijk meer
winst zitten in de kans dat men door kleinere kool te snijden een hoger percentage eerste kwaliteit bereikt, dan uit het feit dat bij een dichtere planting
meer planten per are staan en men daardoor hoger in opbrengst zou komen.
Temeer geldt dit omdat de ruimste plantafstanden een lager percentage tweede
kwaliteit en stek gaven. Bovendien bleek bij de proef te Heerenveen met Climax
dat het percentage waterzieke kool opliep naarmate de plantafstand dichter was.
Dit zijn zo enkele feiten waaruit wij concluderen dat de ruimste van de in
deze proeven gebruikte afstanden zijn te prefereren.
Wordt echter de gemiddelde prijs berekend die de kolen per stuk hebben opgebracht, dan blijkt dat uiteindelijk de dichtste plantafstand de hoogste geldelijke bruto opbrengst per are heeft gegeven. Hierbij moet echter direct worden
opgemerkt dat een dichtere plantafstand meer werk vraagt. Want bij de meeste
werkzaamheden in bloemkool is het aantal benodigde arbeidsuren bijna evenredig aan het aantal planten per are. De meeste werkzaamheden dienen immers
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per plant te worden verricht. Bovendien is het werken in een dicht gewas veel
moeilijker en zal dit bijgevolg ook meer tijd kosten. Ook beschadigingen aan de
planten zijn vooral in het begin van de oogst bijna niet te voorkomen. Als we
het resultaat zouden kunnen berekenen, is het zeer wel mogelijk dat dit voor
de ruimste plantafstanden het hoogst zou zijn.
Het ligt niet in de bedoeling met deze proeven door te gaan. Het is namelijk
niet mogelijk ofwel zeer moeilijk om een voor ieder passende plantafstand aan
te geven. Bekend is dat de groeikracht van de grond van gebied tot gebied kan
verschillen. Zelfs komen er soms van perceel tot perceel belangrijke verschillen
voor. De verkregen gegevens gelden dan ook alleen voor die plaatsen waar de
proeven zijn genomen. Hier komt nog bij dat de meest belovende plantafstanden
van de proeven in vele gevallen de in de praktijk gebruikte benaderen.
Kroot - zaaitijdenproef
Op verzoek van de verwerkende industrie werd dit jaar een zaaitijdenproef
opgezet voor de teelt van kleine kroten die in hele toestand verwerkt kunnen
worden. In de periode van 10 mei tot 31 juli werd 5 keer gezaaid op een
rijenafstand van 22 cm. In de rij werd een zeer nauwe afstand aangehouden.
In deze proef waren vijf selecties van het Egyptische type en vijf Detroitselecties opgenomen. Het is gebleken dat de Egyptische gezaaid van half juni
tot half juli voor dit doel een prima kwaliteitsprodukt kan geven. De Detroitselecties hebben een iets langere groeiperiode nodig en kunnen tot uiterlijk begin
juli worden gezaaid. De zaai van half juli gaf reeds een belangrijke vermindering
van de opbrengst.
De verschillende selecties zijn door het I.B.V.T. te Wageningen verwerkt. Hoewel het kwaliteitsonderzoek nog niet is afgesloten kan reeds gezegd worden
dat er behoorlijke verschillen in smaak zijn waargenomen. Hierbij kwamen de
Detroitselecties gunstig en de Egyptische ongunstig naar voren. Het onderzoek
naar de juiste teeltmethode zal worden voortgezet.
Prei - opkweekproef
Bijna overal in de literatuur is te vinden dat de meest gewenste preiplant van
potlooddikte moet zijn. Bij het planten van prei meenden wij echter reeds
meerdere malen te hebben opgemerkt dat dit niet altijd juist is.
Om hierin enig inzicht te krijgen is dit jaar een kleine oriënterende proef opgezet. Hierin werden op 4 achtereenvolgende weken planten afkomstig van
één zaaibed uitgeplant. Het zaaien vond plaats op 7 april in de koude grond.
De plantdata waren achtereenvolgens 5, 12, 19 en 26 juni. Het aantal dagen
tussen zaaien en planten was respectievelijk 59, 66, 73 en 80 dagen. Begonnen
werd met volgens de geldende begrippen zeer kleine en dunne plantjes, die
bij elke volgende planting zwaarder waren. Bij de laatste planting was echter
de genoemde potlooddikte amper bereikt, zodat ook op deze laatste plantdatum
geen overzware planten werden uitgeplant.
Gebleken is dat aanslag en groei van het gewas bij de eerste 2 plantdata veel
vlotter en beter verliepen dan die van de beide laatste. Bij geen van de objecten
werd hinder ondervonden van een tekort aan vocht. Bijgevolg kwam bij de
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eerste 2 plantdata een veel snellere diktegroei tot stand. Deze verschillen zijn
op het veld lange tijd duidelijk zichtbaar gebleven. Tegen het einde van het
groeiseizoen vervlakte dit beeld echter. Jammer is, dat alle objecten gelijk zijn
geoogst. Het effect van het gebruik van jonge, kleine plantjes ging hierbij
grotendeels verloren daar de twee vroegste objecten bij de oogst reeds overrijp
waren. Het percentage afval was bijgevolg veel hoger dan bij latere plantingen
die bij de oogst ternauwernood rijp waren. De opbrengstcijfers zijn hierdoor
dan ook sterk beïnvloed en niet betrouwbaar.
Ongetwijfeld zullen het tijdstip waarop en de omstandigheden waaronder wordt
geplant een grote rol spelen. Het hoeft namelijk helemaal niet zeker te zijn dat
op elk tijdstip dezelfde resultaten zullen worden bereikt. Reden waarom het
zeker de moeite zal lonen dit onderzoek voort te zetten.
Sjalot - bewaarproef
Dit onderzoek, dat tot doel heeft na te gaan wat de invloed is van de bewaartemperatuur van het plantgoed op groei en opbrengst van sjalotten, werd in
1961 voortgezet. De proef heeft 15 objecten die tijdens de wintermaanden alle
een afzonderlijke temperatuur gedurende uiteenlopende perioden hebben doorgemaakt. De temperaturen varieerden van 1 tot 30° C, de duur van de periode
van 6 tot 12 weken. Het controle-object werd 12 weken bewaard bij 9° C.
Voor de bewaring mochten we gebruik maken van de temperatuurcellen van
het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse. De bewaring eindigde
voor de laatste objecten op 24 maart, op 30 maart werden de sjalotten geplant.
Er was een aanzienlijk verschil in opkomstsnelheid. De 17°-objecten kwamen
trager op dan het 9°-object, bij de sjalotten die bij 20° waren bewaard was de
opkomst nog langzamer. De objecten van 23° en hoger kwamen echter weer
sneller op. Bovendien deed zich het merkwaardige feit voor dat bij eenzelfde
temperatuur een bewaarduur van 12 weken een tragere opkomst gaf dan een
bewaring gedurende 9 weken. In 1960 was dit net andersom, slechts de hoge
temperatuur van 30° C stemde wat dit betreft overeen met de ervaringen in
1961. Naderhand vervaagden de opkomstverschillen; bij het begin van het
strijken bedroeg het nog slechts één à twee dagen.
In het controle-object en in de objecten die bij 17° C waren bewaard kwamen
enkele schieters voor, de objecten met een hogere bewaartemperatuur waren vrij
van schieters. In 1960 kwamen ook in het20°-objectnogenkelezaadstengelsvoor.
Een hogere bewaartemperatuur veroorzaakte ook nu weer een vertraagde afrijping. De verschillen waren echter minder sprekend dan in 1960. De planten
in het controle-object begonnen op 28 juni te strijken. Voor de warm bewaarde
objecten varieerde de gemiddelde datum van 4 tot 10 juli.
De opbrengstverschillen tussen de objecten vertoonden, ook in vergelijking tot
voorgaande jaren, over het algemeen een grillig beeld waar wij geen duidelijke
verklaring voor kunnen geven. Wellicht is er een bepaalde correlatie tussen
weersomstandigheden tijdens de groeiperiode en bewaartemperatuur. Slechts de
objecten die de hoogste opbrengst hadden, vormen een betrouwbaar beeld, daar
deze objecten ook in 1959 en 1960 bovenaan stonden. Dit waren respectievelijk
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de bewaring gedurende 9 weken bij 20°, die van 12 weken bij 20° en die gedurende 7 weken bij 30° C. Het laatstgenoemde object gaf de sterkste verklistering, terwijl wat dit punt betreft ook de andere objecten met een hoge bewaartemperatuur gunstig naar voren kwamen. De verschillen met de 9°-bewaring
waren echter niet groot.
In verband met de grilligheid der opbrengstverschillen tussen de diverse objecten
van jaar tot jaar zal deze proef in 1962 niet worden herhaald. Wel zal worden
getracht de oorzaak vast te stellen van dit opbrengstverloop. Hiervan zal het
afhangen of na 1962 het onderzoek zal worden voortgezet, eventueel met minder
objecten en andere bewaartemperaturen.

Sjalot - doorstookproef
Deze proef was in 1957 opgezet om na te gaan welke invloed een gedurende
enkele jaren voortgezette temperatuurbehandeling van het plantgoed heeft op
ontwikkeling, schietneiging en opbrengst van het gewas. Het gaat hier om 4
objecten, te weten:
1. 1959/'60 9° C; 1960/'61 9° C;
2. 1959/'60 9° C; 1960/'61 12 weken 25V20 C;
3. 1959/'60 12 weken 2572° C; 1960/'61 9° C;
4. 1959/'60 12 weken 25V2° C; 1960/'61 12 weken 25V«° C.
De opkomst van de objecten 1 en 3 (de laatste winter bewaard bij 9" C) was
iets vlugger dan van de objecten die dezelfde periode bij 25V2° C hadden gestaan. Ook in deze proef waren de opkomstverschillen na ongeveer 1 maand
niet meer te zien.
De 25V20 C-objecten (2 en 4) hadden geen schieters, in de objecten 1 en 3
kwamen vrij veel zaadstengels voor. De afrijping begon bij de warm bewaarde
objecten 6 à 7 dagen eerder dan bij de 9°-objecten.
De opbrengst van de 251/2°-objecten lag ook dit jaar hoger dan van de objecten
die in het winterseizoen 1960-1961 bij 9° waren bewaard. Ook de invoed van
eerder toegepaste bewaring was merkbaar, want object 4, dat 2 jaar achtereen
bij 25V20 C was bewaard, had een hogere opbrengst dan object 2 dat het jaar
tevoren bij 9° C was bewaard. Ook hier gaf de warme bewaring een iets
sterkere verklistering dan de bewaring bij 9° C.
Deze proef wordt thans als afgesloten beschouwd. Gebleken is dat er een geringe
invloed van eerder toegepaste bewaartemperaturen bestaat op de opbrengst van
plantsjalotten.
Spinazie - regelafstanden en zaadhoeveelheden
In deze proef werd nagegaan wat voor spinazieteelt ten behoeve van de verwerkende industrie de beste zaaizaadhoeveelheid per ha is bij gebruik van verschillende regelafstanden.
Daar in 1960 werd geconstateerd dat er geen betrouwbare rasverschillen zijn
in opbrengst bij vergelijking van verschillende regelafstanden werd het onderzoek in 1961 uitgevoerd met één ras, namelijk Noordland. Hiervan werden in
drievoud met objecten van elk 80 m2 vergeleken vier zaaizaadhoeveelheden
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(30, 60, 90 en 120 kg per ha) bij zaaien op regelafstanden van 11, 22 en 33 cm.
Dit onderzoek werd uitgevoerd met voorjaars- en herfstspinazie. Beide proeven
die aangelegd waren op de Prof. dr. Van Bemmelenhoeve te Wieringerwerf, zijn
uitstekend geslaagd en leidden tot de volgende conclusies.
Opbrengst en kwaliteit
In het algemeen neemt de opbrengst door gebruik van grotere zaadhoeveelheden
toe, maar gaat het produkt in kwaliteit sterk achteruit. Het gewas vormt eerder
bloemstengels, het blad wordt klein en is minder goed van kleur (lichtgroen tot
geel). Wat de regelafstanden betreft werden de hoogste opbrengsten verkregen
bij 11 cm. Deze afstand is echter niet te adviseren, aangezien het op teelttechnische bezwaren stuit. Bovendien is deze regelafstand bij gebruik van geringe
zaadhoeveelheden nimmer te verkiezen, omdat door de grote spreiding van het
°/o
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zaad overwegend rozetplanten voorkomen, die niet machinaal geoogst kunnen
worden.
Kwalitatief moeten we onderscheiden „diepvriesspinazie" en „blikspinazie".
Voor diepvries was 60 kg zaad bij een afstand van 22 cm goed, terwijl 30 kg,
eveneens gezaaid op 22 cm, in een open gewas resulteerde (30 kg op 33 cm
was kwalitatief uitstekend maar moeilijk te oogsten). Voor blikspinazie was
120 kg zaad per ha bij alle regelafstanden te veel. Meestal bleek 90 kg per ha
wel geschikt (op 22 en 33 cm), terwijl met een vrij geringe oogstderving 60 kg
per ha (gezaaid op 22 cm), kwalitatief veruit het best was.
Verder werd gevonden dat bij toenemende zaadhoeveelheden in het algemeen de
steellengte toe- en de bladgrootte afneemt. Bij alle hoeveelheden was het blad
het grootst bij de regelafstand van 22 cm.
Voor bepaling van de blad/steel-verhouding werd het gewicht van de bladschijf
uitgedrukt in procenten van het gewicht van de bladsteel zowel van het verse
produkt als voor het drogestof-gewicht. Hieruit bleek, dat de blad/steel-verhouding met grotere zaadhoeveelheden (zie figuur 21) vrij regelmatig afneemt
Tonnenper ha
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Opbrengstverloop bij verschillende oogstttijden.
De 3 onderste lijnen geven het verloop aan
voor het oogsten van
een gedeelte van alle
objecten op 27 september. De bovenste lijn en
beide punten duiden op
een oogstspreiding: 90
en 120 kg bij 33 cm
werden geoogst op 2
oktober; 60 kg bij 33 cm
en 30 kg bij alle afstanden op 6 oktober.

120
kg perha
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en (evenals de bladgrootte) gemiddeld het grootst is bij een regelafstand van
22 cm. Tevens bleek dat het drogestof-gewicht van de bladschijf tenminste het
dubbele (120 kg zaad op 11 cm) en maximaal iets meer dan het drievoudige
(30 kg zaad op 22 cm) bedroeg van het gewicht van de bladsteel.
Oogstspreiding
De herfstspinazieproef werd, afhankelijk van de oogstrijpheid, op drie data
geoogst. Hieruit bleek, dat men door het volgen van een bepaalde teeltwijze
tot een zekere oogstspreiding kan komen. Het is namelijk zo dat men door
ruimer te zaaien, te weten minder zaad per ha te gebruiken en grotere regelafstanden te kiezen, de oogst aanmerkelijk kan verlaten. Figuur 22 geeft een
beeld van de resultaten. Wat het toepassen van grotere regelafstanden dan tot
nu toe gebruikelijk betreft, dient te worden opgemerkt dat het beschikbare
rassensortiment hierbij nu (nog) een beperkende factor is.
Chemische onkruidbestrijding
Naast „onbehandeld", werden gedeelten van alle voornoemde objecten ter
grootte van elk 24 m2 bespoten met Reglone (4 l/ha) of Tri-PE (25 l/ha). Deze
middelen werden kort voor opkomst van het gewas gespoten in 1000 liter water
per ha. Aanvankelijk gaven beide middelen een duidelijke groeiremming. Bovendien ontwikkelde het gewas zich slechter, daar de grond begon dicht te slibben.
Aangezien er in de bespoten objecten later toch onkruid voorkwam, werden
deze nog 1 maal geschoffeld. Daarna heeft het gewas zich behoorlijk hersteld,
zowel in de Reglone- als in de Tri-PE-objecten, hoewel er van een duidelijke
opbrengstderving sprake was. In hoeverre dit aan deze middelen zelf moet
worden toegeschreven, kan na wiskundige verwerking van alle gegevens nog
blijken.
Spinazie - zaaitijdenproef
Met dit gewas werd zowel in de voorjaars- als in de herfstteelt onderzoek verricht, eveneens op de Prof. dr. Van Bemmelenhoeve te Wieringerwerf. Het werd
uitgevoerd met de rassen Noordland en Nobel bij een rij-afstand van 22 cm.
De voorjaarsspinazie werd gezaaid op 15 en 25 maart en 5, 15 en 25 april.
Dit verschil in zaaitijd heeft geleid tot een oogstspreiding van 20 dagen voor
Nobel en van 23 dagen voor Noordland. Bij de laatste drie oogsten hadden beide
rassen door het aanwezig zijn van bloemstengels (in aanleg), in kwaliteit geleden. Daarbij was Nobel „stengeliger" dan Noordland, waarvan de kwaliteit
bij de laatste oogst (17 juni) nog redelijk goed was. Mede door overvloedige
regenval (op 6 en 7 juni samen 26 mriï), was de opbrengst van de nadien geoogste objecten aanzienlijk groter. De gemiddelde opbrengsten van deze proef
in drievoud, met objecten ter grootte van 48 m2,worden weergegeven in tabel 22.
De herfstproef werd gezaaid op 27 juli en 3, 10, 17 en 24 augustus. Hoewel
de weersomstandigheden vrij gunstig waren, was de groei van de twee laatste
objecten dermate slecht, dat ze zijn mislukt. Vooral de opkomst van Noordland
liet in deze proef veel te wensen over, waardoor van dit ras ook het zaaisel
van 10 augustus is mislukt. Bovendien was bij het oogsten op 11 september en
20 oktober het gewas nat. Om deze redenen kunnen uit deze herfstproef geen
betrouwbare conclusies worden getrokken.
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Tabel 22. Gemiddelde opbrengst spinazieproef voorjaarsteelt.
Nobel
opbrengst
in kg/are

Zaaidatum

oogstdatum

15 maart

25 mei

265

25 maart

Noordland
opbrengst
oogstdatum
in kg/are
25 mei

215

25 mei

206

5 juni

292

5 april

5 juni

249

9 juni

328

15 april

9 juni

333

14 juni

392

25 april

14 juni

372

17 juni

344

Spruitkool - zaaitijdenproef
In het seizoen 1960/'61 is een zaaitijdenproef opgezet met als doel de invloed
van de zaaitijd op kwaliteit en produktie na te gaan. Deze proef werd
op twee plaatsen in Noord-Holland en op twee plaatsen in Friesland genomen.
De zaaitijden waren 1 en 15 maart en 1, 15 en 29 april. Als proefras fungeerde
Prominent van Rijk Zwaan. In Friesland werden de eerste, tweede en derde
zaai uitgeplant op 24 mei, terwijl dit met de vierde en vijfde zaai op 13 juni
gebeurde. In Noord-Holland werd respectievelijk geplant op 19 mei, 24 mei, 31
mei, 4 juni en 9 juni. Op alle proefvelden was tijdens de oogst het verschil in
vroegheid zeer klein. Dit geldt eveneens voor de kwaliteit. Alleen de eerste
zaai gaf duidelijk meer smet en losse spruiten dan de andere zaaisels. Wel kwam
in de proef duidelijk naar voren dat de produktie afneemt, naarmate later
wordt gezaaid. De gemiddelde opbrengstcijfers van vier proefvelden waren als
volgt:
Gezaaid: 1/3 — 15/3 — 1/4 — 15/4 — 29/4
Kg/are: 172— 172 — 154— 120 — 117
In het algemeen heeft in deze proef de zaai van 15 maart het best voldaan.
Het weer speelt bij dit soort proeven een grote rol, reden waarom deze proef
enkele jaren zal worden voortgezet. Zo is in het seizoen 1961/'62 wederom vijf
keer gezaaid, echter met intervallen van drie weken. De eerste zaai vond plaats
op 1 maart, de laatste op 24 mei. Deze proef wordt genomen op negen plaatsen.
De resultaten zullen in het volgende jaarverslag worden weergegeven.
Teeltopvolging
Voor het derde achtereenvolgende jaar zijn de bonerassen Prelude en Dubbele
Witte zonder draad in een teeltopvolgingsproef vergeleken. De proef bestond
uit 4 blokken van 1 are. De gewasopvolging op deze blokken was als volgt:

Voorteek
Hoofdteelt
Nateelt

A
spinazie
bonen
andijvie

B
sla
bonen
wortelen

C
kroten
bonen
spinazie

D
andijvie
bonen
spinazie
87

Voorteelten
SPINAZIE. Op 6 maart werd het ras Proloog op een rijafstand

van 10 cm gezaaid.
Ondanks een hoeveelheid van 3 kg zaaizaad per are was de opkomst matig.
Op 3 mei werd van 1 are 110 kg spinazie geoogst tegen een veilingprijs van
14 cent per kg. De voorteek van spinazie heeft dus ruim ƒ 15,— per are
opgebracht. De kosten aan zaaizaad, bemesting en arbeidsloon zijn aanmerkelijk
hoger geweest.
SLA. De teelt van weeuwensla is op de proeftuin te Alkmaar nog nooit een
succes geweest. Voor deze proef is op 2 oktober gezaaid, twee maanden later
in perspotten verspeend en op 10 maart uitgeplant. In verband met de combinatie met bonen bedroeg de plantafstand 50 X 30 cm; dit zijn 660 planten per
are. Van 5 tot 9 mei werden hiervan 406 kroppen geoogst tegen een gemiddelde
prijs van ruim 6 cent per krop. In totaal heeft sla ƒ 26,— per are opgebracht.
Dit komt overeen met de halve kostprijs.
KROTEN. De kroten zijn op 15 februari onder verwarmd platglas in perspotten
gezaaid. Deze potkroten werden op 6 april uitgeplant op een afstand van
50 X 10 cm; dit is 2000 planten per are. De oogst begon op 23 mei en duurde
tot 16 juni. Er werden 1750 stuks en tot slot 34 kg geoogst. In totaal hebben
de kroten ƒ 110,— per are opgebracht. De kostprijs van potkroten ligt op
4 cent per stuk. Met deze teelt is een winst behaald van ƒ 30,— per are. Hiertegenover staat echter dat kroten een matige tussenteelt voor bonen zijn.

Dit gewas is op 13 maart in de kweekkas gezaaid, na de opkomst
verspeend in 4 cm perspot en op 12 april uitgeplant bij een rijafstand van
50 X 30 cm. De oogst vond plaats op 9 juni. De produktie was 330 kg, wat
/ 71,— per are opbracht. De kostprijs van de 660 andijvieplanten kan gesteld
worden op 20 à 25 gulden per are. Van de vier voorteeltgewassen heeft andijvie
dit jaar het best voldaan. Bovendien leent andijvie zich zeer goed voor combinatie met bonen.
ANDIJVIE.

Hoofdteelt
De hoofdteelt werd gevormd door de vergelijking van de stamslabonen Prelude
en Dubbele "Witte zonder draad. Beide rassen zijn op 6 mei gezaaid en tien
dagen later uitgeplant op een afstand van 50 X 12 cm.
Prelude was een week vroeger oogstbaar en is hierdoor vier keer geplukt tegen
Dubbele Witte drie keer. Het bonegewas is pas op 17 augustus opgeruimd. De
opbrengst in kg per V2 are wordt in tabel 23 weergegeven.
Evenals in voorgaande jaren heeft Prelude ook nu weer een belangrijk hogere
opbrengst gegeven dan Dubbele Witte. Bij de invloed van de voorteeltgewassen
op de produktie van bonen valt het gunstige resultaat van andijvie op. De
combinatie met kroten gaf vooral bij Prelude een belangrijke oogstderving te
zien.
88

Tabel 23. Opbrengst slabonen in kg per V2 are.
Prelude
Voorteek

kg

guldens

Dubbele Witte zonder draad
guldens
kg

A. Spinazie
B. Sla
C. Kroten
D. Andijvie

90,9
95,1
71,0
101,3

53
58
43
62

74,0
69,1
68,1
77,6

40
34
38
41

Totaal

358,3

216

288,8

153

Gemiddelde per are

179,2

108

144,4

77

Nateelten
Van de nateeltgewassen is dit jaar weinig terecht gekomen. Dit kwam hoofdzakelijk doordat het veld pas op 17 augustus ruim was. Hierdoor was het bijvoorbeeld niet meer mogelijk wortelen te zaaien. O p de blokken A en B werd
daarom andijvie geplant, op beide andere blokken kwam spinazie.
ANDIJVIE. Het

ras Nummer vijf werd op 22 juni gezaaid en op 18 augustus geplant. Door de vroege nachtvorsten werd het blad beschadigd. Op 21 november
is van twee are slechts 80 kg geoogst van redelijke kwaliteit. De veilingprijs
bedroeg 13 cent per kg. Dit betekent een opbrengst van ƒ 5,— per are.
Op 25 augustus werd op twee blokken het ras Vital R gezaaid. Bij
een rijafstand van 15 cm is 21/a kg zaaizaad per are gebruikt. De oogst van
het eerste blok vond plaats op 27 september. De opbrengst bedroeg 80 kg tegen
ruim 23 cent per kg, wat neerkomt op ƒ 18,60 per are. Het tweede blok werd
op 2 oktober geoogst. De opbrengst was toegenomen tot 120 kg. De veilingprijs
was 18 cent per kg zodat dit blok ƒ 21,60 opbracht.
SPINAZIE.

W i t l o f - vernalisatie
Het onderzoek naar de invloed van lage temperaturen op het afrijpende en
op het kiemende zaad werd te Alkmaar voortgezet met het reservezaad dat in
1959 voor dit doel was gewonnen. Een gedeelte van dit zaad was afgerijpt
onder hoge temperatuur, een ander gedeelte heeft tijdens de afrijpperiode ruim
twee weken in een koelcel gestaan bij ± 7°_ C. Beide partijtjes zijn zowel in
1960 als in 1961 op 30 maart, 13 april, 27 april, 10 mei en 25 mei ter plaatse
in de vollegrond gezaaid. Ter vergelijking worden in tabel 24 de resultaten
weergegeven van de proeven te Alkmaar en Numansdorp in 1960 en die van
Alkmaar in 1961.
Uit deze cijfers komt duidelijk de grote invloed van de temperatuur tijdens de
afrijping van het zaad naar voren. Ondanks het vrij warme weer in mei 1960
en het koude weer in 1961 is het percentage schieters te Alkmaar in beide jaren
vrijwel gelijk. De conclusie hiervan is, dat men voor de vroege trek zonder
bezwaar in de tweede helft van april witlof ter plaatse kan zaaien, mits het
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Tabel 24. Percentage schieters.
Plaats
Zaai

30/3

Tijdens afrijping koud
13/4 27/4 11/5
25/5

Alkmaar

1960

95

73

Alkmaar

1961

97

77

47

33

27

Numansdorp

1960

85

73

53

27

14

0(1) 13

20

Tijdens afrijping warm
30/3 13/4 27/4 11/5 25/5
5

0

0

0

54

5

0

0

0

27

10

2

0

0

57

(1) Abusievelijk werd hier een „warm" object gezaaid.

zaad onder gunstige omstandigheden is afgerijpt. Heeft de afrijping plaats
gehad tijdens koud weer dan kan een zaai van half mei nog veel schieters geven.
W i t l o f - water g e v e n tijdens de trek
In 1960 werden in een oriënterende proef gunstige resultaten verkregen met
het ondergronds toedienen van water tijdens de trek. Dit onderzoek is in 1961
voortgezet. De proefkuilen waren 1 m breed en 3.30 m lang. Op de bodem
van de kuil werden twee plasticbuizen neergelegd met een doorsnede van 4 cm
en voorzien van zaagsneden (figuur 23). Het aantal keren dat water werd ge-

Fig. 23
Witlofkuilen met
plastic buizen voor
het toedienen van
water. De buizen liggen op de bodem van
de kuil.

geven was afhankelijk van de omstandigheden. Per keer werd per buis 5 minuten
water gegeven, wat overeenkwam met 35 1water per m2 kuil. De proef werd
genomen in een koude kas en buiten onder golfplaten, waarbij steeds één kuil
tijdens de trek géén en een andere kuil wel water kreeg. In alle kuilen hebben de
wortels direct na het inkuilen een flinke hoeveelheid water gehad. Als proef90

rassen fungeerden Malina van Nunhem, Vroege Mechelse van Huizer en Dubbelblank van Rijk Zwaan. Het lof werd als volgt gesorteerd.
A: kroppen van 1 0 - 1 6 cm lengte
B: kroppen van 1 6 - 2 0 cm lengte
C: kroppen, langer dan 20 cm
Afwijkend: Stek, roosjes, lange, korte en losse kroppen.
In tabel 25 wordt een overzicht gegeven van de resultaten die met Malina zijn
behaald. Zowel in de kas als buiten is tijdens de trek vier keer water gegeven.

Tabel 25. Resultaten met Malina.
•v i • j
Kuilpenode
Kas

4/10-30/10

Buiten

4 / 1 0 - 7/11

Opbrengst lof in kg per 3,3 m 2
A
B
stek
totaal

Hoeveelheid
water/m2
140 liter
geen
140 liter
geen

29,60
33,75
28,90
31,55

41,60
56,30
30,30
27,—

18,10
15,30
15,80
14,75

89,30
105,35
75 —
73,30

In de kas is een vrij betrouwbaar opbrengstverschil ten gunste van de kuil
die tijdens de trek geen water heeft gehad. Beide kuilen gaven bij de oogst
een iets droge indruk waarbij zich het onverklaarbare verschijnsel voordeed
dat in de kuil die water heeft gehad „blauw" voorkwam, terwijl dit in de kuil
zonder water niet het geval was.
De buitenkuilen, gelegen op een natte en vrij koude grond, werden acht dagen
later geoogst. Het wel of niet water geven gaf geen verschil. De opbrengst was
aanmerkelijk lager dan in de kas. In tabel 26 worden de resultaten met Vroege
Mechelse van Huizer vermeld. Gezien de ervaringen met Malina heeft de kuil
in de kas meer en die buiten lag minder water gehad.
Tabel 26. Resultaten met Vroege Mechelse van Huizer.
Plaats

Ku-'lperiode

Kas

12/10-14/11

Buiten

12/10-27/11

H

°eveelheid
water/m 2

A

210 liter
geen
105 liter
geen

34,15
43,1.0
34,80
38,85

Opbrengst lof in kg per 3,3 m
stek
B
C
38,25
35,80
28,60
28,20

30,15
20,95
20,10
16,50

8,90
13,55
13,65
12,80

totaal
111,45
113,40
97.15
96,35

Zowel in de kas als buiten heeft het water geven tijdens de trek geen verschil
in opbrengst opgeleverd. Bij vergelijking van de sortering blijken de kuilen met
water iets langer lof te geven dan die welke geen water hebben gehad.
Bij het ras Dubbelblank heeft alleen de kuil in de kas water gehad. De grond
buiten was inmiddels dermate nat geregend dat een extra watergift volkomen
zinloos was. De resultaten met dit ras zijn in tabel 27 samengevat.
In de kas gaf de kuil met water iets langer lof en iets hoger opbrengstdandekuil
zonder water. Dit opbrengstverschil was echter zeer klein en vermoedelijk niet
betrouwbaar. De kuilen onder de golfplaten gaven aanmerkelijk korter lof van
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Tabel 27. Resultaten met Dubbelblank.
Plaats

Kuilperiode

Kas

25/10-30/11

Buiten

25/10-18/12

H

°!!?!ÜL e 8 i(1
water/m 2
140 liter
geen
geen
geen

.
A
28,30
22,20
43,05
47,70

O p b r g g s t lof in kg g e ^ W
B
stek
C
39,50
37,40
34,15
39,20

16,15
18,85

—
—

9,85
8,15
14 —
17,15

totaal
93,80
86,60
91,20
104,05

prima kwaliteit. Het opbrengstverschil werd veroorzaakt door randeffect dat
bij de ene kuil sterker was dan bij de ander.
Uit het onderzoek van dit jaar kunnen wij de conclusie trekken dat het water
geven tijdens de trek na een nat groeiseizoen en op een goede, vochthoudende
kuilgrond weinig zin heeft. In droge jaren en op plaatsen waar de kuilen bij
de oogst steeds te droog zijn, kan het water geven tijdens de trek gunstige
resultaten opleveren. Verder onderzoek naar hoeveelheid water, wijze en tijdstip
van toediening is echter gewenst.
Witlof - trekinstallatie
De witlof-trekapparatuur in de kelder was in het verslagjaar veelvuldig in
gebruik. In de zomer werd de installatie met twee koelspiralen uitgebreid, zodat
nu alle 6 bakken met ieder 6 vaten, indien nodig, gekoeld kunnen worden. Alle
36 ijzeren vaten werden door plastic vaten vervangen. Ten behoeve van een
onderzoek door ir. Varga van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt
werd één bak als proef zodanig ingericht, dat de grond in de vaten verwarmd
kan worden, terwijl de lucht boven deze grond tot ongeveer 4 à 5 graden
Celsius gekoeld kan worden.
In samenwerking met het LP.O. wordt de installatie nu ook ingeschakeld bij
een onderzoek naar de invloed van het tijdstip van de trek en de forceertemperatuur op de ontwikkeling van de witlofvlieg tijdens de forceerperiode.
W i t l o f - zaaitijden en rooitijdenproef
Deze proef was in 1960 opgezet en werd in iets gewijzigde vorm in 1961
herhaald.
Het ras Malina werd te Waarland gezaaid op 18 april en 16 mei. Op 4 verschillende data werden beide zaaitijden gerooid, steeds enkele dagen voor het
inzetten. De inzetdata van de wortels waren respectievelijk 11 augustus, 6
september, 6 oktober en 3 november. Alle trekken vonden plaats in de trekinstallatie in de kelder van het Proefstation, waardoor de temperatuur-omstandigheden steeds gelijk waren, zelfs aan die van 1960.
Elke partij werd in twee delen gesplitst, één hiervan kreeg een vóórtrektemperatuur van 18° C gedurende 12 dagen en daarna 8 dagen ongeveer 22° C. De
gehele trekduur bedroeg dus 20 dagen. De andere partij werd gedurende 20
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dagen op 10° C gehouden, waarna 13 dagen bij ongeveer 22° C, zodat deze
trek in totaal 33 dagen duurde. Alle objecten werden in drievoud getrokken.
De herhalingen waren onderling zeer uniform. Het is opvallend dat onafhankelijk van de ouderdom van de wortel, die varieerde van I2V2 tot 28V2 week,
de trekduur bij een bepaalde temperatuur steeds gelijk was. Het is zelfs zo, dat
de trekduur in beide jaren gelijk was, hoewel de wortels op verschillende
plaatsen waren geteeld.
Uit deze proef mogen we concluderen dat de trekduur van een bepaalde selectie
weinig wordt beïnvloed door de groeiplaats en leeftijd van de wortel. De vóórtrektemperatuur (dus ook de totale trekduur) heeft invloed op de opbrengst
en kwaliteit van het produkt. Dit moge blijken uit tabel 28.
Tabel 28. Opbrengst in kg per 100 kroppen.
Vóórtrektemperatuur
18 april
18 april
16 mei
16 mei

10°
18°
10°
18°

C
C
C
C

A

B

3,5
3,1
3,1
2,3

2,7
2,1
1,7
1,4

Sortering
afwijkend
1,2
1,8
1,7
2,5

totaal
7,4
7,0
6,5
6,2

De laagste vóórtrektemperatuur gaf een hogere A- en B-sortering en een iets
hogere totale opbrengst dan de hogere vóórtrektemperatuur. Uit het cijfermateriaal dat we hier niet in details zullen geven valt verder op te maken dat,
wanneer de wortel een leeftijd van 20-25 weken heeft bereikt, de sortering en
totale opbrengst het gunstigst zijn. Dit maximum wordt enige tijd gehandhaafd
tot circa 28 à 30 weken, waarbij dan het aantal roosjes geleidelijk toeneemt en
de kroppen over het algemeen korter en dikker worden. Deze resultaten stemmen overeen met die van de proef in 1960.
W i t l o f - invloed temperatuur tijdens groei van de wortel
Getracht werd om de wortels op te laten groeien bij verschillende temperaturen,
om na te gaan of dit van invloed zou zijn op de latere kropvorming. Het proefras was Malina. Een deel van de wortels werd geteeld onder platglas met
kabelverwarming bij een minimum temperatuur van 10° C. De zaaidata waren
4 en 25 april en 16 mei. Een ander deel werd geteeld op de vollegrond en gezaaid respectievelijk op 18 april en 9 en 31 mei. Alle wortels werden getrokken
onder volkomen gelijke omstandigheden, namelijk ± 2V2 week bij 10° C, gevolgd door + 2V2 week bij 22° C. Gedurende de groeiperiode van de wortels
werd verschillende keren de diameter van de wortels en het drogestofgehalte
bepaald. Door het optreden van rot in de groeipunten konden vooral later de
bepalingen slechts aan een gering aantal planten worden gedaan, zodat deze
waarnemingen niet voldoende betrouwbaar zijn.
Verschillen in drogestofgehalte van de afzonderlijke wortels zijn bij deze selecties vrij groot, zodat voor een betrouwbaar beeld een vrij groot aantal wortels
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per bepaling nodig zijn. Bij de zaai onder glas hadden 14 weken na het zaaien
alle drie zaaitijden een drogestofgehalte van circa 20% . In dezelfde tijd hadden
de wortels een diameter van ongeveer 35 mm bereikt. Bij de veldzaai werd in
dezelfde tijd deze diameter bereikt, hoewel het drogestofgehalte hier iets lager
bleef, mogelijk tengevolge van storing in de groei door optreden van rot.
De trekresultaten werden bepaald door per object 2 X 40 wortels te forceren.
De uitkomsten werden alle omgerekend op 100 kropjes. De totale opbrengst in
kg van A, B en afwijkend per 100 kropjes zijn vermeld in tabel 29.
Tabel 29.
Object

Trekresultaten in kg

per 100 kroppen.

"Wortels 14 w eken oud
glas
veld

Wortels 17 weken oud
glas
veld

Ie zaai

6,7

5,4

8,2

8,0

2e zaai

6,5

5,6

6,6

5,9

3e zaai

5,8

4,7

6,2

5,7

Gemiddeld

6,3

5,2

7,0

6,5

Uit de cijfers van tabel 29 kunnen we voorlopig voor dit groeiseizoen het
volgende constateren:
1. latere zaai geeft minder opbrengst aan eindprodukt bij even oude
wortels.
2. De kropopbrengst afkomstig van wortels gezaaid onder glas is hoger
dan van wortels van de vollegrond.
3. Wortels van 17 weken oud geven een hogere opbrengst dan wortels
van 14 weken oud.
Dezelfde lijn kan worden geconstateerd in de kg-opbrengst van de A- en Bsortering.
De temperaturen onder het platglas werden gedurende de gehele periode opgenomen. Hieruit bleek dat de temperaturen juist de eerste 7 weken overdag hoog
waren, terwijl ze later in het seizoen 10 - 20° C. daalden. De eerste zaai is
zodoende opgegroeid onder vrij hoge temperaturen; de laatste zaai voornamelijk
onder lagere temperaturen. De vraag rijst nu of de wortel, gegroeid onder een
hogere temperatuur in een physiologisch oudere toestand is en hierdoor een
hogere kropopbrengst levert, dan de wortel gegroeid bij een wat lagere temperatuur. In een normaal jaar zou in dat geval een later gezaaid gewas onder
hogere temperatuur opgroeien.
W i t l o f - zaaitijden en trektijdstippen
De rassen Malina en R.Z.B, werden elk op 3 verschillende data gezaaid, namelijk
Malina op 1 mei, 1 juni en 3 juli en R.Z.B, op 17 april, 15 mei en 15 juni. Elke
zaaitijd werd op 3 verschillende tijden gerooid en geforceerd. De wortels van
alle Malina-objecten werden getrokken bij een leeftijd van respectievelijk 16, 18
en 22 weken, die van de R.Z.B.-objecten bij een leeftijd van 18, 22 en 27 weken.
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De wortels voor deze proef waren geteeld op een lichte zandgrond en op een
kleigrond. Het trekken vond plaats in de vollegrond. Het cijfermateriaal van
deze proef was op het moment van samenstelling van dit verslag nog niet
volledig beschikbaar.
Evenals bij de vorige proef nam ook hier de opbrengst toe met de leeftijd van
de wortel. De wortels van de latere zaaidata werden ook later geforceerd. Hierbij daalde ook de buitentemperatuur, waardoor tevens de trekduur werd verlengd van ongeveer 20 tot 50 dagen. Als voorlopige conclusie kunnen we vermelden dat de opbrengst aan kroppen niet direct afhankelijk is van de zaaitijd,
maar vooral van de leeftijd van de wortel en de trekduur. De maximum kropopbrengst ligt voor R.Z.B, bij een oudere wortel dan voor Malina.
Witlof - zaaidiepteproef
Op 3 verschillende grondsoorten (humeuze zandgrond, lichte zandgrond en kleigrond) werd op 1, 2, 3 en 4 cm diepte gezaaid met de rassen Malina en R.Z.B.
Beide op 2 verschillende data, namelijk 28 april en 19 mei. Gedurende de eerste
weken werd het aantal planten geteld. Hierbij traden, zoals te verwachten was,
grote verschillen in opkomst naar voren. De zaaidiepte is van groot belang voor
een regelmatige opkomst van het gewas. Wanneer b.v. uitgedund moet worden
op 7 planten per strekkende meter met een regelmatige afstand van 1 2 - 1 5 cm,
dan moeten er ook minstens 15 plantjes per meter vrij regelmatig verdeeld staan,
om voldoende keuze te hebben bij het uitdunnen. Uit de tellingen bleek nu dat
het aantal opgekomen plantjes van de zaai van 28 april op humeuze zandgrond
na 4 weken per zaaidiepte sterk uiteen liep. Zie hiervoor tabel 30.
Tabel 30. Aantal opgekomen plantjes 4 weken na het uitzaaien.
Zaaidiepte

Gemiddeld aantal plantjes
per strekkende meter
Malina

1
2
3
4

cm
cm
cm
cm

17
19
13
2

R.Z.B.
23
8
8
4

Minimum en maximum aantal
per ! strekkende meter
Malina
22-33
14-28
5-18
0-5

R.Z.B.
15-37
6-10
4-15
2-6

Het was een zeer goed en fijn zaaibed met een goede opkomst. We mogen bedenken dat op een iets grover zaaibed al gauw te diep wordt gezaaid, waardoor
dus niet voldoende regelmatig kan worden uitgedund. Bij een opkomst van 23
planten per m 1 werd volgens de praktijk gedund op 7 planten per m. Op 14
augustus werden 6 à 7 planten per m gerooid, waarvan slechts 4 bruikbaar
waren; de overige bleven veel te klein. Eenzelfde ervaring werd ook in 1960
opgedaan, nl. wanneer we uitgaan van een bepaald aantal planten per ha, we
hoogstens 2 / 3 van dit aantal bruikbare wortels oogsten.
De diep gezaaide wortels van de zandgrond waren meer vertakt dan de ondiep
gezaaide. In drogestofgehalten kon dit jaar geen verschil worden geconstateerd.
Ook de trekresultaten leverden geen betrouwbare verschillen tussen de objecten
95

op, wèl tussen de teeltplaatsen van de wortels. Over het algemeen gaven dit
jaar de wortels geteeld te Alkmaar de beste kropopbrengsten.
De drogestofbepalingen liepen dit jaar soms zeer uiteen, mogelijk veroorzaakt
door het optreden van een vroegtijdige afsterving van het blad tengevolge van
rot. Dit was een reden om van een groot aantal wortels afzonderlijke bepalingen
te doen, waarbij bleek dat soms een zeer grote variatie in drogestofgehalte kan
optreden. Deze bepalingen waren voor dit jaar niet betrouwbaar, omdat van te
kleine monsters (10 stuks) werd uitgegaan. Er kon wel worden vastgesteld dat
het drogestofgehalte na een maximum bereikt te hebben weer terug loopt.
W i t l o f - afsnijden van het loof
In het vorige jaarverslag werd een proefje vermeld over bladafsnijden of steken.
Naar aanleiding hiervan hebben we voor tentoonstellingsdoeleinden demonstratiemateriaal geteeld. De uitkomsten waren evenwel volkomen identiek aan
de resultaten van het vorige jaar. Er waren 4 objecten en wel:
1. wortellengte
27.7 kg.
2. wortellengte
15,5 kg.
3. wortellengte
21,5 kg.
4. wortellengte
21.8 kg.

18 cm, loof na afsnijden 8 cm, gewicht per 100 wortels
8 cm, loof na afsnijden 2 cm, gewicht per 100 wortels
18 cm, loof na afsnijden 2 cm, gewicht per 100 wortels
8 cm, loof na afsnijden 8 cm, gewicht per 100 wortels

De opbrengst wordt in tabel 31 weergegeven.
Tabel 31. Opbrengst in kg per 100 kroppen.
/~»L- *
Object

A _ I _ D . A - + B-sortering

- r ^ i u
Totale opbrengst

Totale opbrengst in°/o
r
,• ° ,

1

2,88

5,38

77

2

4,25

5,75

82

3

4,50

7,00

100

4

2,75

5,25

75

Deze verschillen zijn zeer evident, terwijl bovendien het schonen van object 2
en 3 veel minder tijd vergt. Dit laatste zal nog nader worden onderzocht. Wanneer het rendement wordt berekend van object 2 en 3 bedraagt dit respectievelijk 37,1 % en 32,6 % bij een netto opbrengst van 5,75 en 7,00 kg. Dit voorbeeld toont duidelijk de nutteloosheid van rendementcijfers zonder meer aan.
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12. ZIEKTEN EN PLAGEN
Rand in witte k o o l
Het onderzoek naar rand in witte kool draagt momenteel een aflopend karakter.
De enige proef die dit jaar werd genomen had betrekking op de invloed van de
lichtintensiteit op het optreden van rand. De aanleiding hiertoe was een soortgelijke proef bij tulpebollen, waarbij de lichtintensiteit van belang bleek bij het
„blauwgroeien" van tulpebollen, mogelijk een verschijnsel dat identiek is aan
rand.
De lichtintensiteit werd tot circa 50% van de normale hoeveelheid verminderd
door gedurende een bepaalde periode een grofmazig jute scherm boven de
koolplanten te plaatsen. De proef werd aangelegd in Heerhugowaard, met een
vroegrijpe en een laatrijpe handelsselectie. Er waren bij iedere selectie 10 objecten, namelijk 1 ongeschermd object en 9 schermperioden, elk van 20 dagen,
aanvangende respectievelijk 1/6, 11/6, 21/6, 1/7, 11/7, 21/7, 1/8, 11/8, 21/8.
Er werd gezaaid op 28 februari en geplant op 2 mei; de beoordeling op rand
vond plaats op 13 september en 10 oktober voor respectievelijk de vroege en
late selectie. De verschillen in aantasting waren niet van dien aard dat ze toegeschreven mogen worden aan de schermperiode, doch eerder aan in het veld
vrij duidelijke standplaatsverschillen.
Rasver schillen
Van prof. Walker (U.S.A.) ontvingen wij eind 1960 van twee selecties elk 10
gram zaad. Deze selecties waren speciaal geselecteerd op randresistentie; het
waren Bonanza en Wisconsin Copenhagen. Beide selecties zijn op 28 februari
gezaaid; van elk werden op 8 mei 1000 planten uitgeplant. Ter vergelijking
hebben we eveneens op 28 februari van onze eigen selecties een monster gezaaid.
Het resultaat was helaas zeer teleurstellend, want Bonanza stond begin juli voor
15 - 20°/o in bloei en bleek niet randvrij te zijn, terwijl Wisconsin Copenhagen
een vrij zware (A.C. = 114) randaantasting vertoonde die zeker niet minder
was dan van onze handelsselecties. Verschillende eigen selecties hadden een
aantastingscijfer lager dan 30.
Selectie
Sinds de aanvang van het randonderzoek bleek het proefveld in Heerhugowaard
ieder jaar de zwaarste aantasting te vertonen. Om deze reden werd al het
selectiewerk op dit proefveld geconcentreerd. Van iedere te testen selectie werden
nu circa 50 koolplanten uitgezet; de totale proefveldoppervlakte bedroeg 160
are.
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Van de 540 nummers die in 1960 waren uitgezaaid werden dit jaar de 132 beste
selecties voor de tweede maal onderzocht. De randaantasting van de voor de
tweede maal uitgezaaide nummers kwam in grote lijnen overeen met die in 1960.
Van 60 nummers werden stronken aangehouden voor verdere vermeerdering.
In 1960 verkregen we van 340 verschillende kruisingen zaad dat in 1961 werd
uitgezaaid en geplant. Hiervan werden 110 nummers aangehouden voor een
tweede uitzaai. Van de selecties die in 1960 goed waren, werden 350 stronken
aangehouden voor de vermeerdering. Hiervan stierven ongeveer 150 stuks. De
overgebleven stronken werden in grote bloempotten in een koude kas overgehouden en in de tweede helft van maart naar de Flevopolder gebracht, waar ze
in de gewenste combinaties bij elkaar werden gezet om af te bloeien. Door deze
plekken te kiezen op grote afstanden tussen het koolzaad (Brassica napus
oleïfera) werd kruising tussen de nummers onderling voorkomen. Tussen witte
kool en koolzaad vindt namelijk geen kruising plaats, zodat hierdoor een goede
ruimte-isolatie verkregen wordt.
Dit jaar hadden we van de tweede uitzaai 74 nummers met een aantasting
minder dan 30, waarvan 41 met een aantasting minder dan 10. Twee van deze
selecties met een weliswaar minder mooi uiterlijk waren zowel in 1960 als in
1961 geheel randvrij.
Vallers en kanker bij bewaarkool (Phoma Ungarn)
Bewaarproef 1960-1961
In ons vorig jaarverslag konden de resultaten die verkregen waren in een veldproef met 70 verschillende selecties nog niet vermeld worden. De bedoelde
selecties waren afkomstig van door de N.A.K.-G. erkende selectiebedrijven. In
Tabel 32. Percentage aangetaste zaden bij rode en witte bewaarkool.
Phomapercentage
0

a-2
2-5
5-10
hoger dan 10
Totaal aantal selecties

Aantal selecties
Rode bewaarkool
Witte bewaarkool
1960
1961
1960
1961
8
18
10
9
2
44

13
15
3
4
1
39

10
7
4
0
0
26

19
12
4
0'
0
30

de proef werd een warmwaterbehandeling vergeleken met een kwik-natontsmetting. Uit de gegevens blijkt dat vallers alleen optraden in selecties waarvan
het zaad reeds besmet was met Phoma. Bij Phomavrije selecties traden geen
vallers op.
Wat betreft het optreden van kanker waren de verschillen zeer gering. Vermeld
moet echter wel worden dat de twee selecties met een Phoma-percentage hoger
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V

Fig. 24
Ernstige aantasting
door kanker in de
stronk van witte
bewaarkool.

dan 10 in dit opzicht zeer ongunstig waren en meer kanker vertoonden dan de
andere. In figuur 24 is een ernstige aantasting zichtbaar.
Bovendien werden in de winter van 1960-'61 weer zeer veel monsters koolzaad
onderzocht op hun Phoma-aantastingspercentage. In tabel 32 zijn de resultaten
van dit onderzoek samengevat. Ter vergelijking zijn de cijfers vermeld, welke
bij eenzelfde onderzoek in 1959 gevonden werden.
Proeven 1961
Ook in 1961 is weer een proef opgezet met de in de vorenstaande tabel vermelde
selecties bewaarkool. In deze proef werden als zaadbehandeling eveneens warm
water en kwiknat met elkaar vergeleken. Uit de gegevens hiervan blijkt eveneens dat, als er vallers voorkwamen, dit in een besmette selectie was. In Phomavrije selecties kwamen geen vallers voor. Naast dit onderzoek met 70 verschillende selecties werden ook enkele proeven uitgevoerd met een Phomavrije
selectie. Deze werd na „zaadontsmetting" uitgeplant op enkele percelen, waarop
in 1959 zeer veel vallers voorkwamen. Er traden geen vallers op. Het zaaien
van een Phomavrije selectie in een besmette platte bak leverde ook geen vallers
op.
In een proef waarbij zaad werd gezaaid dat zeer zwaar met Phoma was besmet,
werden enkele in de praktijk gebruikte zaadontsmettingsmethoden op hun
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bruikbaarheid getoetst. Hierin waren de volgende objecten betrokken:
a. warmwaterbehandeling V2 uur 50° C;
b. kwik natontsmetting V2 uur 1/2<)/o organisch kwik;
c. kwik droogontsmetting, schudden met V2 % organisch kwik;
d. onbehandeld als controle.
De resultaten waren van dien aard, dat uit praktische overwegingen voorlopig
aan natontsmetting met een kwikbevattend middel de voorkeur moet worden
gegeven. Kwik droog was absoluut onvoldoende en even slecht als onbehandeld.
De proeven ter voorkoming van de zaadinfectie door middel van bespuitingen
van de in bloei staande kool zijn eveneens uitgevoerd. Er werd een tiental
fungiciden verspoten. De resultaten zijn nog niet bekend. Figuur 25 geeft een
beeld van Phoma-aantasting op de hauwen.

Fig. 25
Aantastingsbeeld van
Phoma op de hauwen
(peulen) van zetkool.

De komende jaren zal het onderzoek zich voornamelijk bewegen in de richting
van het voorkómen van zaadinfectie en het zoeken naar een oplossing van het
kankerprobleem.
Boterstruiken bij k o o l (Erwinia carotovora)
In 1960 gaf het antibioticum Streptomicine gunstige resultaten. In 1961 werd
het onderzoek met dit middel voortgezet. Bij een aantal proeven, genomen op
verschillende tijdstippen, is gewerkt met verschillende concentraties. Het effect
van de behandeling was minder sterk dan in 1960, hoewel er toch nog wel
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enig perspectief aanwezig was. De residubepalingen, welke werden uitgevoerd
in het laboratorium van de Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek
gaven zeer hoopvolle resultaten. In 1962 worden de proeven voortgezet.
Papiervlekkenziekte in prei (Phytophthora porri)
Zoals in het vorige jaarverslag is vermeld, werd in samenwerking met de Adviescommissie Plantenziektenbestrijding een proef uitgevoerd met de volgende middelen: koperoxychloride, koperoxychloride gevolgd door zineb, captan, zineb
en DRB + koperoxychloride (Fulvosal). Bovengenoemde proef werd slechts op
twee plaatsen uitgevoerd. In deze proeven trad geen papiervlekkenziekte op.
Dit jaar (1961) werd een spuitproef opgezet, waarin de volgende middelen
verspoten werden: koperoxychloride, koperoxychloride gevolgd door zineb,
captan en zineb. Deze proef werd op 10 verschillende plaatsen in Nederland
uitgevoerd. Er trad vrijwel geen papiervlekkenziekte op. Op enkele plaatsen
constateerde men spuitschade in de met koperoxychloride bespoten veldjes.
Behalve Phytophthora porri werd op de proeftuin te Ens en op enkele bedrijven
in het R.T.C. Amsterdam een aantasting geconstateerd door Alternaria porri.
Deze schimmel is slechts zelden in Europa waargenomen. Volgend jaar zal ook
aan deze Alternaria aandacht geschonken worden.
Schurft in kroot (Streptomyces)
Dit jaar werd in de Bergermeer een proef genomen, waarbij een streptomicinepreparaat werd verspoten. De resultaten waren zodanig dat er geen enkel
effect van het antibioticum werd geconstateerd. Komend jaar wordt
een proef met verschillende groenbemesters genomen.
Voorjaarsziekte in zaadwortelen
Het onderzoek naar de bestrijding van deze virusziekte in zaadwortelen werd in
1961 voortgezet. Evenals vorig jaar werden op drie percelen wortelen
(Amsterdamse bak) de volgende bespuitingen uitgevoerd.
1. Vanaf de opkomst van de wortelen om de 10 dagen vernevelen met
systox.
2. Vóór een te verwachten luizenvlucht nevelen met systox.
3. Onbehandeld.
De resultaten waren als volgt:
1. om de 10 dagen systox
3 °/o voorjaarsziek
2. vóór luizenvlucht systox
7°/o voorjaarsziek
3. onbehandeld
19 °/o voorjaarsziek
Deze gegevens zijn geheel in overeenstemming met de resultaten die in 1960
verkregen werden, zodat dus moet worden aangenomen dat het doden van de
vector (Cavariella aegopodü) door systox een belangrijke vermindering van het
optreden van het virus tot gevolg heeft. Hieruit zou dus moeten volgen dat we
hier met een persistent virus te maken hebben.
Dit jaar werden ook bij wilde wortelen op voorjaarsziekte lijkende symptomen
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gevonden. Proeven met Cavariella om het virus van zieke op gezonde planten
over te brengen mislukten, omdat na half juni de gehele populatie van Cavariella
dood ging en ook in het veld geen luizen meer aangetroffen werden. In 1962
wordt het onderzoek voortgezet.
Mozaïek in kropsla (Lactuca-virus 1)
In het verslagjaar hebben we te Spierdijk een veldproef aangelegd met virusvrije sla. Tussen deze gezonde sla werden viruszieke planten uitgezet. De helft
van het proefveld werd 3 maal bespoten met meta iso-systox. Bij de controle
bleek dat in het onbespoten gedeelte 10,7 % en in het bespoten deel 2,8°/o
viruszieke planten voorkwamen. Hieruit blijkt dat men in een geïsoleerd gebied
wel resultaat kan bereiken met een goede luisbestrijding, mits er tenminste niet
te veel luizen aanwezig zijn.
In het kweken van resistente rassen zit geen perspectief. Mede hierdoor is het in
een gebied waar veel sla voorkomt alleen mogelijk gezonde sla te telen als in het
hele gebied uitsluitend virusvrij zaad wordt gebruikt.
Virus in rabarber
Ten behoeve van de keuring werd op verzoek van de N.A.K.-G. een begin
gemaakt met het onderzoek naar het voorkomen en de symptomen van in
rabarber aanwezige viren. Aangezien het natuurlijk onmogelijk is om hieruit
nu reeds vermeldenswaardige conclusies te kunnen trekken, wordt dit onderzoek
de komende jaren voortgezet. Voor een afbeelding van rabarbervirus zie
figuur 26.

Fig. 26
Ringvleksymptoom van
virus op rabarberblad.
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Aaltjesonderzoek
In verband met de aaltjesproblemen die zich in de vollegronds groenteteelt
voordoen werd in 1960 een onderzoeker van het I.P.O. bij het Proefstation
gedetacheerd. Nadat een afdeling in het gebouw van de hiervoor benodigde
apparatuur was voorzien (zie figuur 27), kon in 1961 met het onderzoek worden
begonnen. Dit onderzoek is hoofdzakelijk gericht op stengelaaltjes.

Fig. 27
Een gedeelte van de spoelapparatuur ten
behoeve van het aaltjesonderzoek.

Daling van het aantal aaltjes in West-Friesland in de winter 1960-1961.
Op het vruchtwisselingsproefveld te Avenhorn, waar in 1960 uien werden
geteeld, trad een daling van het aantal stengelaaltjes in de grond op tot gemiddeld ongeveer V4 van het aantal, dat in de herfst van 1960 gevonden werd.
Op verschillende andere bemonsterde velden, •fraar in 1960 geen goede waardplanten zoals uien en wortelen geteeld werderi; was de daling in het algemeen
wat geringer. De bevolkingsdichtheid op ongeveer 50 bemonsterde velden in
West-Friesland, waar in 1959 uien of wortelen geteeld werden, daalde in de
winter 1959-1960 ongeveer even sterk als op het proefveld te Avenhorn in de
afgelopen winter.
Er is dus geen verschil in dit opzicht tussen het proefveld te Avenhorn en de
bemonsterde velden, die over geheel West-Friesland verspreid liggen. Naar de
oorzaak van de sterkere daling na een sterke vermeerdering op goede waardplanten zal in de komende winter een onderzoek worden ingesteld.
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Invloed van het gewas op de besmettingsgraad van de grond
Daar uit waarnemingen op een groot aantal besmette plekken in "West-Friesland
vorig jaar de aanwijzing verkregen was, dat vroege aardappelen sterk bijdragen tot handhaving van de besmetting van de grond met stengelaaltjes,
werden dit jaar op het proefveld te Avenhorn vroege aardappelen geteeld.
Vóór en na de teelt werd bemonsterd. Hieruit bleek dat onafhankelijk van de
begindichtheid ,het aantal aaltjes per 500 gram grond op alle veldjes gemiddeld
tot een drievoudige waarde was gestegen. Uit het feit dat overal eenzelfde vermeerdering werd gevonden, zou afgeleid kunnen worden, dat de maximale
vermeerdering niet werd bereikt. Waarschijnlijk moeten we aannemen dat door
het droge voorjaar van 1961 slechts een deel van de aanwezige stengelaaltjes
in staat was de aardappelplant binnen te dringen.
De gevonden vermeerdering, onafhankelijk van de begindichtheid der aaltjespopulatie, komt overeen met wat in 1960 (eveneens droog voorjaar) werd gevonden bij uien op hetzelfde proefveld.
O p een tweede proefveld, besmet met het uienstengelaaltjesras dat in WestFriesland voorkomt, werden tulpen geteeld teneinde ook van dit gewas de invloed na te gaan op de besmettingsgraad van de grond. Ook hier werd een
vermeerdering gevonden, die onafhankelijk bleek te zijn van de begindichtheid
der aaltjespopulatie. Gemiddeld verdubbelde het aantal aaltjes per 500 gram
grond.
Verband tussen het aantal aaltjes vóór het zaaien of planten van het gewas
en de hierin optredende schade
Op het reeds vermelde proefveld te Avenhorn werd van elk bemonsterd veldje
de opbrengst van gezonde en aangetaste knollen bepaald. Aantasting van enige
betekenis begon pas op te treden bij ongeveer 30 stengelaaltjes per 500 gram
grond, terwijl elke verdubbeling van dit aantal het percentage aangetaste knollen
deed toenemen met 10.
Op een proefveld te Berkhout werd het verband nagegaan tussen de besmettingsgraad van de grond vóór het zaaien en het aantal „kroefplanten" dat in het
gewas uien optrad. Er werden 3 verschillende zaaidikten toegepast, namelijk
25, 50 en 100 planten per meter. Bij deze afstanden werd een ongeveer rechtlijnig verband gevonden tussen het percentage zieke planten en de logarithme
van de bevolkingsdichtheid bij meer dan 15 respectievelijk 10 en 6 stengelaaltjes per 500 gram grond. Bij elke verdubbeling van het aantal stengelaaltjes
nam bij alle zaaidikten het percentage kroefplanten met ongeveer 9 toe.
Bij gelijke bevolkingsdichtheden vinden we een hoger percentage zieke planten, naarmate dichter werd gezaaid. Daar dit tegenstrijdig is met wat vroeger
reeds gevonden werd door SEINHORST (zie jaarverslag I.P.O. 1960), lijkt het
gewenst de proef in 1962 te herhalen.
Vatbaarheid voor schade bij verschillende wortelrassen
Ook dit jaar werden op een met uienstengelaaltjes besmet terrein in West-Friesland verschillende rassen van wortelen getoetst op hun vatbaarheid voor schade
door bovengenoemd stengelaaltjesras. Dit onderzoek vond plaats in samenwerking met de heer M. Kok (Rtc. Hoorn).
104

Uit een samenvatting yan de proeven gedurende 3 jaar blijkt, dat de koepeenassen Lobbencher Gele en St. Valéry het minst vatbaar zijn voor schade, in
tegenstelling tot Flakkeese Verbeterde (sel. Wijdenes), Flakkeese Verbeterde sel.
Beemsterboer) en Flaro (sel. J. J o n g ) , welke zeer vatbaar bleken te zijn. De
rassen Berlikumer (sel. Bierema), Nijmeegse en de gele voerpeen Blariacus
stonden daar tussenin.
Witlofmineervlieg (Napomyza

lateralis FALL.;

Het onderzoek over levenswijze en bestrijdingsmogelijkheden van dit insekt werd
in 1961 voortgezet. Hiervoor bestond weer een nauwe samenwerking tussen
1 roeistation en Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek. Daarnaast was
er regelmatig contact met prof. Van den Bruel en ir. Lounsky van het Rijksstation voor Entomologie te Gembloers (Gembloux) in België. Door middel van
wederzijdse bezoeken en correspondentie werden ervaringen uitgewisseld, terwijl
enkele proeven gezamenlijk werden genomen. Voor overleg over het bestrijdingsadvies tegen de witlofylieg in Frankrijk bestond er schriftelijk contact met
ir. riennequin te Versailles.
Biologie
Naar aanleiding van eigen ervaringen en vragen uit de praktijk werd aandacht

Fig. 28
Aantastingsbeeld waarbij de larven vanaf de basis in de lengterichting van de
kropblaadjes mineren.
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besteed aan de kwestie in hoeverre Napomyza, afkomstig van witlofplanten,
identiek is aan die welke op wortelen wordt aangetroffen.
Waarnemingen over de gedragingen van de vlieg bij witlof op het veld leidden
tot de conclusie dat in de zomer bij zonneschijn overdag de activiteit vermindert,
maar bij minder felle zon in de namiddag weer toeneemt. De activiteit van de
larve ontplooit zich niet alleen in de lengterichting van de kropblaadjes, (zie
figuur 28), maar thans is gebleken ook dwars op de bladoppervlakte, dus overgaand van blad op blad. De gangen in deze aangetaste blaadjes liggen uiteraard
geïsoleerd (zie figuur 29), omdat zij geen verbinding hebben met bladbasis en

Fig. 29
Aantastingsbeeld, waarbij de mineergangen geïsoleerd liggen en geen verbinding vormen met
de basis van het blad.

wortelgedeelte. Een larve die zich op laatstgenoemde wijze verplaatst, maakt
verschillende kropblaadjes waardeloos en is dus veel schadelijker dan een larve
die uitsluitend in de lengterichting van het blad mineert.
Waardplanten
In 1961 bleken naast witlof ook sla, andijvie, peen, kamille en kruiskruid weer
normale waardplanten te zijn. De aantasting bij witlof was in Noord- en ZuidHolland alsmede in Zeeuws-Vlaanderen vrij gering, op Walcheren daarentegen
iets heviger tot plaatselijk vrij ernstig. De peen in Berlikum en Opperdoes was
plaatselijk vrij ernstig aangetast in het loof, in de peen zelf bleef de aantasting
echter gering. Kamille bleek weer een belangrijke waardplant te zijn. Plaatselijk
werd ze vrij zwaar aangetast.
Parasieten van de witlofmineervlieg
Als parasieten werden gevonden de algemeen optredende Braconide sluipwesp
(Dacnusa gracilis NÉES) en verder enkele soorten Chalcididen. Met een
literatuurstudie over de levenswijze van genoemde sluipwesp werd een begin
gemaakt.
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Fenologie
Met behulp van vangbakken en kooien konden door nauwkeurige waarnemingen
evenals in 1960 drie vluchten worden vastgesteld. De waarnemingen vonden
plaats in Hoofddorp en Alkmaar. De eerste vlucht strekte zich uit van begin
mei tot de derde week van juni, de tweede van begin juli tot de eerste week
van september. De derde vlucht begon eind augustus en duurde tot begin
oktober. De meeste aantasting in de groene bladeren op het veld werd gevonden
tussen begin augustus en begin september om daarna geleidelijk iets minder
te worden.
De heer Naber, student te Wageningen, verrichtte waarnemingen over larven,
pupariën en pupariënhuidjes. Tevens werden waarnemingen gedaan over het
verloop van de aantasting tussen half augustus en 24 oktober 1961. Dit betrof:
a. het verloop van het percentage aangetaste planten;
b. het verloop van het aantal aangetaste bladeren per plant.
Het rapport hierover was bij het ter perse gaan van dit jaarverslag nog niet
voltooid.
Kuilproeven 1960-1961
In de herfst van 1960 werden op de proeftuin te Sloten kuilproeven opgezet,
waarvan de resultaten niet meer in het jaarverslag over 1960 konden worden
opgenomen. De gegevens hiervan zijn nu echter bekend; voorzover van belang
worden ze onderstaand weergegeven.
Tabel 33. Middelenproef, gecombineerd met enkele toepassingswijzen.
Object

Concentratie

Gem. aantal
aangetaste
blaadjes per krop

20,7
24,9
1,1
15,0
48,4

0,67
0,61
0,01
0,37
1,45

—

38,0
40,3
4,7
18,3
55,0

1,17
1,23
0,07
0,41
1,20

0,5 %
0,4 %
0,5 %

22,6
23,8
0

0,54
0,52
0

1.
2.
3.
4.
5.

Diazinon 20°/o
Parathion 25°/o
Rogor
20°/o
Aafac
20%
Onbehandeld

0,5 %
0,4 %
0,5 %
0,5 %

6.
7.
8.
9.
10.

Diazinon 20 %
Parathion 25 %
Rogor
20 %>
Aafac
20°/o
Onbehandeld

0,5 %
0,4 %
0,5 */o
0,5 %

11. Diazinon 2 0 %
12. Parathion 2 5 %
13. Rogor
20%
1 t/m 5
6 t/m 10
11 t/m 13

Percentage
aangetaste
kroppen

—

niet ingespoeld met water.
ingespoeld met water, daarna zijn de insekticiden verspoten.
gespoten met insekticiden, daarna ingespoeld met water.
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De in tabel 33 vermelde behandelingen zijn toegepast in een dosering van 2
liter oplossing per m2. Dit komt neer op 2 cc werkzame stof per m2. Uit deze
tabel blijkt duidelijk dat van alle gebruikte middelen Rogor (dimethoaat) het
beste resultaat heeft gegeven, terwijl spuiten enkele uren vóór het inspoelen een
betere toepassingsmethode is dan het spuiten enkele uren na het inspoelen. Het
bestrijdingsmiddel moet niet verdund worden met water dat na het inspoelen
op de koppen van de wortels aanwezig is. Het effect wordt daardoor namelijk
geringer. Bovendien is het begrijpelijk dat het bestrijdingsmiddel enige tijd
(enkele uren) gelegenheid moet krijgen om in de wortels te dringen om het
effect tegen de larve des te groter te doen zijn. Dit is dus van belang voor
plaatsen waar het noodzakelijk is bij het opkuilen grond in te spoelen. De
nummers 1 t/m 5 in de tabel geven informatie voor kuilen die niet met water
worden ingespoeld.
In een andere kuilproef werden verschillende middelen gebruikt met in de
middelen een variatie aan concentraties en doseringen. Tabel 34 geeft een overzicht van de objecten en de resultaten.
Tabel 34. Middelenproef met variaties in concentraties en doseringen.
Object

Concentratie

Rogor 2 0 %
Rogor 2 0 %
Rogor 2 0 %
Rogor 2 0 %
Dipterex 8 0 %
Dipterex 80 %
Dipterex 80 %
Diazinon 2 0 %
Diazinon 20 %

0,2 %
0,3 %
0,4 %
0,5 %
0,2 %
0,3 %
0,5 %
0,2 %
0,5 %

Onbehandeld
Rogor 2 0 %
Rogor 2 0 %

0,5 %
0,5 %

—

Percentage
aangetaste
kroppen

Gem. aantal
aangetaste
blaadjes
per krop

cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc

0
0,6
1.1
0
21,2
16,6
13,6
29,9
32,2

0
0,02
0,1
0
0,5
0,4
0,4
0,7
0,8

1,0 cc
0,5 cc

41,1
0
2,1

1,2
0
0,02

Liters vloei- Werkzame
stof per m 2 stof per m 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,8
1,2
1,6
2,0
3,2
4,8
8,0
0,8
2,0

—

—

1
0,5

Ook in deze proef gaf Rçfgor, in verschillende concentraties en doseringen toegepast, dus uitstekende resultaten. De zeer kleine verschillen in aantasting tussen
de gebruikte concentraties (0, — 0,2 — 0,3 — 0,4 en 0,5 °/o) spelen hierbij
geen rol. Dipterex en diazinon waren veel minder werkzaam.
Een belangrijke factor is het residu dat na een bespuiting in het gewas achterblijft. Uit residubepalingen is gebleken dat Rogor zowel in kroppen als in
wortels een hoeveelheid schadelijk residu achterlaat, die bij de toegepaste concentraties nog boven het toelaatbare ligt. Hierdoor is het voorlopig te gevaarlijk
dit middel als bestrijding in de kuil toe te passen.
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Behalve als spuitmiddel zijn in 1960 en voorgaande jaren ook verschillende
insekticiden als stuifmiddel beproefd. De resultaten hiervan waren echter zodanig dat een toepassing voor de praktijk niet verantwoord zou zijn.
Veldproeven 1961
De bestrijdingsproef tegen de witlofmineervlieg in peen te Berlikum gaf slechts
een onbeduidende aantasting. Bovendien waren de verschillen tussen de objecten
onderling en ook met de controle (onbehandeld) gering. Een juiste beoordeling
was daarom niet mogelijk.
In een veldproef bij witlof werd gewerkt met Rogor volgens een schema, waarin
verschillende combinaties van spuitdata waren opgenomen. De concentratie was
0 , 1 5 % ; per are werd 10 liter vloeistof verspoten. De hoeveelheid werkzame
stof was per bespuiting 0,03 cc per m2. Tabel 35 geeft een overzicht van het
proefschema en van het aantastingspercentage per object.
Tabel 35. Bespuiting te velde op verschillende tijdstippen.
Object (spuitdata)
•• v
a.
b.
c.
d.
e.
f.
h.

2 6 / 7 - 1 1 / 8 - 2 3 / 8 - - 12/9 -26/9
11/8
26/9
26/7-11/8-23/8
1 1 / 8 - 2 3 / 8 - -12/9
23/8- -12/9 -26/9
12/9--26/9
26/9
Onbehandeld

»/oaangetaste bladstompjes
op de wortels
0,3 %>
3,8 %
7,5 %>
1,8 %>
0,8 °/o
1,3 %>
3,8 °/o
22,8 °/o

Het zijn de drie late bespuitingen die de aantasting hebben verminderd tot een
vrijwel te verwaarlozen niveau. Zelfs was dit het geval met object f, waar alleen in september twee bespuitingen plaats vonden. Deze resultaten stemmen
ongeveer overeen met die van de tijdstippenproef in 1960.
Voorlichting
De publikaties die in 1961 in enkele vakbladen verschenen, hadden in de eerste
plaats een voorlichtende strekking voor de praktijk. De gezamenlijke publikatie
van P.G.V. en LP.O., die dit jaar verscheen, heeft zowel wetenschappelijke als
voorlichtende waarde.
In overleg met P.D. en vertegenwoordigers van de Tuinbouwvoorlichtingsdienst
werd een bestrijdingsadvies tegen de witlofmineervlieg opgesteld. Genoemde instanties hebben dit advies verder uitgedragen.
In 1960 werd voor het hele land via de radio gewaarschuwd tegen de witlofmineervlieg. In streken waar de vlieg niet of bijna niet voorkwam, werkte dit
alarmerend. N a overleg met P.D. en Tuinbouwvoorlichtingsdienst werden daarom in 1961 slechts plaatselijke of regionale waarschuwingen gegeven.
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Kleine k o o l v l i e g (Chortophila brassicae BcHe)
In 1960 werden bij met insekticiden behandelde partijen spruiten door enkele
personen smaakafwijkingen waargenomen. In 1961 werd getracht de oorzaak
hiervan na te gaan.
Nadat in 1960 gebleken was, dat de spruiten gedurende 1 - 1 0 dagen in plastic
zakken bewaard waren geweest, werd bij ir. Van Hiele, directeur van het
Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten (I.B.V.T.) te
Wageningen geïnformeerd naar de ervaringen van een dergelijke bewaarwijze.
Inderdaad bleek, dat deze wijze van bewaren niet zonder risico's is en dat bij
het consumeren van alle koolgewassen (dus ook spruiten), die in plastic bewaard
zijn, smaakafwijkingen kunnen optreden.
Gebruik makend van deze ervaring, werden spruiten van met heptachloor,
dimethoaat (Rogor) en demeton-methyl-thiolisomeer (meta iso-systox) behandelde planten aan verschillende personen ter beproeving gegeven. De geoogste
spruiten waren enkele dagen tot één week in open kistjes bewaard. Hierbij
bleek dat alle partijen spruiten, die door 16 personen geproefd waren, een
normale tot goede smaak hadden.
De conclusie uit de resultaten is, dat spruiten, behandeld met tegen kleine koolvlieg en melige koolluis gebruikelijke middelen, geen smaakafwijkingen gaven.
Hierbij moet dus vermeld worden dat de spruiten open werden bewaard en
niet in plastic.
Bladluizen in diverse gewassen
Gegevens, afkomstig van enkele veilingen, van de Tuinbouwvoorlichtingsdienst
en van eigen waarnemingen, wijzen erop dat verschillende partijen sla en andijvie van de vollegrond in voorjaar en zomer besmet met bladluizen op de
veilingen waren aangevoerd. Er zal worden nagegaan welke moeilijkheden de
praktijk ondervindt bij het streven sla en andijvie tot en met de oogst vrij van
bladluizen te houden.
De kwestie van de identiciteit van de zogenaamde groene slaluis (Nasonovia
ribis nigri MOSL.) is slechts ten dele opgelost. Het bleek mogelijk deze luis,
afkomstig van sla, te kweken op ereprijs (Veronica officinalis L.). De luis
voedde zich op deze waardplant en gaf een ruime nakomelingschap. Het omgekeerde, dus Nasonovia afkomstig van ereprijs kweken op sla, kon niet onderzocht worden. Door onbekende oorzaken werden namelijk geen groene slaluizen
op ereprijs gevonden.
Op verschillende door HILLE RIS LAMBERS en VAN H O O F vermelde vindplaatsen
van wilde sla (Lactuca scariola L. = L. seriola L.) werd gezocht naar Tlja
scariola NEVSKY, een bladluissoort die volgens HILLE RIS LAMBERS in ons land
sporadisch voorkomt. Voor Duitsland en U.S.A. wordt deze luis beschreven als
een overbrenger van virussen. Tot nu toe werd hij door ons nergens op wilde sla
waargenomen. De enige bladluissoort die wij op wilde sla aantroffen was Aphis
fabae SCOP.

Van een enquête naar de in ons land voorkomende blad- en wortelluizen, ingesteld in het voorjaar en de zomer van 1961, zijn de gegevens nog niet volledig
verwerkt.
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13. CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING
Inleiding
Het aantal middelen, dat het Proefstation in 1961 in onderzoek had, was
groter dan ooit tevoren. Verschillende hiervan verkeren nog in het stadium van
codenummers. Van deze herbiciden kan hier de werkzame stof niet worden genoemd. Indien ze in onderzoek blijven en eenmaal een goedkeuring verwerven
zal omtrent werkzame stof e.d. uitvoerig mededeling worden gedaan in een
volgend jaarverslag.
Behalve de middelen, reeds genoemd in het jaarverslag van 1960 waren in 1961
de volgende herbiciden in de proeven van de afdeling onkruidbestrijding opgenomen.
a. contactmiddel zonder nawerking: paraquat
b. contactmiddelen met enige nawerking: solan en dicryl
c. triazinen: ametryn, prometryn en simetryn
d. andere middelen met lange werkingsduur: casoron, endothal en vegadex
e. middelen onder codenummers: A 444, A 900, C 1936, C 1983, H 2747
en H 2810
f. mengmiddelen: Trixan (chloor-IPC + DMXD), Murbetol (endothal
+ IPC) en randox T (CDAA + TCBC).
De resultaten met deze en andere reeds langer in onderzoek zijnde middelen,
worden hierna per gewas besproken.
Andijvie
Met dit gewas zijn in het afgelopen jaar drie proeven genomen nl. twee te
Alkmaar en één te Sloten. O p de tuin te Alkmaar is in het voorjaar van 1961
een proef aangelegd met perspotplanten naast losse planten. De in deze proef
toegepaste middelen waren chloor-IPC en amiben die verspoten werden in
doseringen van 4 en 6 liter respectievelijk 8 en 16 liter per ha. Deze behandelingen werden uitgevoerd vóór het uitplanten en op andere velden 4 dagen na
het planten. Alle bespuitingen zijn uitgevoerd over vochtige grond. Kort na
de eerste behandelingen viel 9,4 mm regen. In de eerste tijd na de bespuitingen
over het gewas zijn slechts kleine hoeveelheden neerslag gemeten.
Omtrent de resultaten van deze proef kan worden vermeld, dat amiben een
ongunstige invloed had op de aanslag van de planten, de groei en de opbrengst,
vooral bij toepassing vóór het planten. Bij de laagste dosering amiben reageerden
vooral de losse planten, maar bij de hogere ook de perspotplanten. Chloor-IPC
heeft in deze proef in alle opzichten goed voldaan. "Wel bleven de losse planten
in groei en opbrengst achter bij de perspotplanten. Dit verschil was bij chloorIPC veel groter dan bij amiben en de controle. Bij amiben was de invloed van
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de dosering goed merkbaar in die zin, dat bij de hoogste dosering de schade
ook het grootst was. Bij chloor-IPC was dit verband niet aanwezig.
Wat de onkruidbestrijding in deze proef betreft, kan worden opgemerkt dat
amiben en chloor-IPC in het begin kwantitatief gezien vrijwel gelijkwaardig
waren. Bij latere waarnemingen was dat evenwel geheel anders. Terwijl de
onkruiddichtheid op de chloor-IPC-velden na de eerste waarneming weinig of
niets was toegenomen, waren de amibenvelden vrijwel geheel onder het onkruid
gelopen.
Kwalitatief is er steeds een duidelijk verschil geweest. Chloor-IPC heeft muur
goed bestreden, terwijl op de amibenperceeltjes van het begin af muur aanwezig
was en op het laatst zelfs veel. Op de chloor-IPC-velden kwam weinig nachtschade voor, op de amibenvelden echter vrij veel. Beide middelen stemden overeen in hun slechte bestrijding van kruiskruid.
In een tweede proef werd in de nazomer op dezelfde proeftuin over het gewas
( + 14 dagen na het planten) gespoten met verschillende herbiciden met lange
werkingsduur nl. chloor-IPC, C 1983, C 1936, H 2747, H 2810, A 900, vegadex,
randoxT en amiben. Slechts weinige van deze middelen hebben een bevredigende
selectiviteit te zien gegeven. Zeer funest was de werking van H 2810. Hier
stierven alle andijvieplanten af. Ook H 2747 bleek zeer fytotoxisch te zijn. Bijna
alle andere middelen hebben de groei in het begin meer of minder geremd,
behalve chloor-IPC, randox T en amiben. De opgelopen achterstand is echter
bij de meeste middelen weer vrijwel geheel ingehaald. Merkwaardig was dat
amiben bij deze late bespuiting geen enkele vorm van groeiremming of beschadiging heeft laten zien. Ook randox T gaf in deze proef een heel goed andijviegewas. Te Sloten is met dezelfde middelen (uitgezonderd amiben) gespoten. De
behandelingen zijn hier echter uitgevoerd kort voor het uitplanten van de
andijvie en de doseringen zijn in verband met de sterk adsorptieve eigenschappen
van de veengrond aldaar sterk opgevoerd. Hier is randox T (20 l/ha) uit de
toon gevallen door onvoldoende groei van het gewas. Alle andere middelen
deden wat de groei van het gewas betrof voor de controle niet onder. Veel onkruiden kwamen op dit proefveld niet voor, maar toch was de invloed van de
bespuitingen goed merkbaar. Alle toegepaste middelen gaven nl. een prima
onderdrukking te zien.
Bloemkool
Op het bedrijf van de heer Overtoom te Heerhugowaard is in oktober 1961
een proef opgezet met winterbloemkool. De in deze proef gebruikte middelen
zijn simazin (1 en 2 kg/ha), diuron (1 en 2 kg/ha), H 2747 (1 en 2 kg/ha) en
C 1983 (5 en 10 kg/ha). Toen de bespuitingen werden uitgevoerd was het gewas
al 50 à 70 cm hoog en waren er veel onkruiden aanwezig nl. muur, kruiskruid,
gras, kamille en voederwikke afkomstig van een aangrenzend groenbemestingsveld. Om contact met het gewas zoveel mogelijk te voorkomen is tussen de
planten gespoten met de spuitdop zo dicht mogelijk bij de grond. Hoewel de
proef nog niet is beëindigd kan reeds thans worden gemeld dat bij alle middelen
de aanwezige onkruiden vrijwel voor honderd procent zijn bestreden. Het gewas
toont nog geen enkele groeistoornis of afwijking.
In het verslag over 1962 kan en zal meer over deze proef worden meegedeeld.
112

Knolselderij
Drie dagen na het uitplanten van dit gewas, op de proeftuin te Alkmaar, is
gespoten met een reeks nieuwe en een tweetal reeds bekende middelen ni. C 1936,
C 1983, H 2747, H 2810, A 444, amiben, prometryn, residuren, simazin en
propazin. Het proefveld was direct vóór het planten gefreesd, zodat bij het
spuiten geen onkruiden boven de grond waren. De bespuitingen zijn uitgevoerd
over het gewas zonder daarbij de planten te ontwijken.
Opvallend was de uitstekende onkruidbestrijding door H 2747. Ook simazin,
propazin en A444 gaven aanvankelijk een goede onderdrukking van de onkruidgroei te zien, maar op den duur bleken ze toch niet bij machte het veld onkruidvrij te houden. Beslist onvoldoende waren in deze proef C 1936 (de dosering
van 2 kg per hectare was hier kennelijk te laag), H 2810, prometryn, residuren,
amiben en C 1983. De kleur van het gewas werd ongunstig beïnvloed (geelkleuring) door residuren en in mindere mate door H 2747. De gewasstand was
bij bijna alle objecten steeds goed, alleen residuren heeft de groei geruime tijd
aanzienlijk geremd. Ook H 2747 vertraagde de groei enigszins. Mogelijk kan bij
dit middel de dosering lager dan 2 kg worden gekozen, gezien de uitstekende
onkruidbestrijding bij 2 kg per hectare.
Het door de P.D. voor knolselderij goedgekeurde middel propazin heeft in een
dosering van 2 kg per ha zeer goed voldaan. De goedkeuring heeft echter betrekking op een dosering van 1 kg. Het is de vraag of deze kleine hoeveelheid
op enigszins humusrijke gronden wel toereikend zal zijn.
Kroot
In een proef te Alkmaar met perspotkroten werd gespoten met de middelen
amiben en chloor-IPC. De kroteplanten waren opgekweekt deels in perspotten
van 6 cm, deels in potten van 4 cm. Amiben en chloor-IPC werden beide verspoten twee dagen vóór het planten in doseringen van 8 en 16 1 (amiben)
respectievelijk 4 en 6 1 (chloor-IPC). De temperatuur was de eerste weken na
de behandeling zeer gunstig voor de werking van chloor-IPC. Gedurende twee
maanden na de bespuitingen is ze niet boven 16° C gekomen. Ook is voor
beide middelen kort na de toepassing voldoende neerslag gevallen om de werking
via de wortels van eventuele onkruiden mogelijk te maken. Op het moment van
spuiten waren op het proefveld geen onkruiden aanwezig. De resultaten van
deze proef waren kort samengevat aldus:
1. De gewasstand was bij de 6 cm perspotten over de hele linie duidelijk beter
dan bij de perspotten van 4 cm, ongeacht de behandelingen.
2. De chloor-IPC-velden vertoonden ongeveer dezelfde gewasstand als de onbehandelde percelen. Alleen de kleinste perspotmaat bleef bij de hoogste
chloor-IPC-dosering merkbaar achter in groei en opbrengst.
3. Amiben heeft de groei van het gewas zeer ongunstig beïnvloed en verschillende planten doen sterven. Bij de 6 cm pot gaf de laagste dosering amiben
nog een enigszins redelijke groei te zien. De oogstreducties beliepen bij amiben
tientallen procenten.
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4. Beide middelen, maar vooral amiben, hebben een uitstekende onkruidwering
te zien gegeven. De onkruiden, die nog tot ontwikkeling kwamen, wortelden
voor het merendeel in de perspotgrond, die vanzelfsprekend onbehandeld
was gebleven.
Gezien bovenstaande resultaten is het alleszins verantwoord chloor-IPC nader
op zijn bruikbaarheid bij perspotkroten te beproeven. Bij dit voortgezet onderzoek zullen ook losse planten worden betrokken. Van de chloor-IPC-velden zijn
gewasmonsters voor residu-onderzoek ingezonden bij de Keuringsdienst van
Waren te Amsterdam. Van de uitslag van dit onderzoek zal het afhangen of
toepassing van chloor-IPC bij deze teeltmethode ook ten aanzien van de volksgezondheid verantwoord is.
Peterselie en selderij
Op de proeftuin te Sloten zijn met deze gewassen proeven genomen, waarbij
direct na het zaaien gespoten werd met amiben in vier verschillende doseringen
en na de opkomst met selectief-werkende olie en solan. Hoewel snel dichtgroeien
van deze gewassen het verrichten van onkruidwaarnemingen bemoeilijkt, kon
toch worden vastgesteld dat in het begin alle middelen teleurstellende resultaten
opleverden met uitzondering van selectief-werkende olie. De onkruidgroei op
de andere velden werd zelfs zo dat met de hand moest worden gewied. Nadien
is opgevallen dat de amibenvelden onkruidvrij bleven in tegenstelling tot de
meeste andere velden. Dit verschil was steeds te zien als bij de oogst de grond
weer zichtbaar werd. Amiben zal ook in 1962 bij deze gewassen worden beproefd.
Prei-zaaibedbespuitingen
Een proef in enkelvoud op een groot preizaaibed op de proeftuin te Alkmaar
omvatte 17 objecten. Sommige hiervan gaven zeer goede resultaten, andere
daarentegen stelden erg teleur. Een uitstekende en langdurige onkruidbestrijding
gepaard gaande met een goede groei van het jonge gewas werd verkregen bij
toepassing van combinaties van contactmiddelen met chloor-IPC, verspoten
kort vóór de opkomst. De hier bedoelde contactmiddelen waren PCP in olie
(30 1 per ha), DMXD (25 1 per ha) en diquat (3 1 per ha). Aan de „oplossingen"
van deze middelen werd chloor-IPC toegevoegd naar 5 1per ha. Bij deze behandelingen zijn de betreffende veldjes tot de tijd dat de planten klaar waren
om geplukt te worden onkruidvrij gebleven, terwijl de stand van het gewas
hier beter was dan bij alle andere behandelingen.
Toepassing van een contactmiddel zonder meer is ontoereikend gebleken. Hier
liepen de velden nog geheel vol onkruiden. Behandelingen met de genoemde
contactmiddelen vóór de opkomst gevolgd door bespuitingen met dinosebacetaat
gaven redelijke resultaten. Het enige bezwaar hiertegen is evenwel, dat de grassen op deze wijze weinig of niet bestreden worden. Een bespuiting tenslotte met
D N O C of met dinosebacetaat alleen na de opkomst heeft volkomen gefaald. De
dan aanwezige onkruidvegetatie is door deze middelen niet meer te doden.
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Plantprei
O p de proeftuinen te Alkmaar, Heemskerk en Sloten zijn proeven genomen bij
geplante prei, waarbij de behandelingen steeds zijn uitgevoerd na het planten.
In deze proeven is vrijwel uitsluitend gewerkt met middelen die een meer of
minder lange werkingsduur hebben. Te Alkmaar werden 16 middelen beproefd
die vrijwel alle nieuw waren, namelijk A 444, C 1936, C 1983, H 2747, H 2810,
diuron, residuren, simazin, propazin, prometryn, amiben, vegadex, randox T,
dinoben, monuron en casoron. De bespuitingen zijn uitgevoerd vier dagen na
het uitplanten. De grond was nat en reeds tijdens de behandelingen regende het,
terwijl ook na de bespuitingen voldoende neerslag is gevallen. Op bijna alle
velden waar met een van ureum afgeleid middel was gespoten reageerde het
gewas reeds kort na de bespuitingen met dode bladpunten. Later is dit schadebeeld overgroeid. H 2747 (2kg/ha), residuren (8 l/ha) en monuren (2 kg/ha)
hebben de groei zichtbaar geremd. De onkruidonderdrukking was goed tot zeer
goed bij H 2747, H 2810, diuron, simazin en monuron. De resultaten bij de
andere middelen stelden meer of minder teleur.
Op de proeftuin te Heemskerk, dus op duinzandgrond, zijn van elk van de
middelen C 1936, C 1983, H 2747, H 2810, simazin, casoron, amiben, vegadex
en randox T drie doseringen toegepast over pas geplant gewas. Op het moment
van spuiten waren reeds vrij veel kiemplanten, vooral van muur, kruiskruid,
witte ganzevoet, gras en zwarte nachtschade aanwezig. Het plantmateriaal was
helaas van dermate slechte kwaliteit, dat beoordeling van gewasreacties ondoenlijk was. Ondanks het feit, dat bij het spuiten reeds een vegetatie van kiemplanten en kleine onkruiden met echte blaadjes aanwezig was, hebben toch verschillende middelen hun velden onkruidvrij gemaakt en gehouden. In dit opzicht
voldeden zeer goed C 1983, C 1936, H 2747, H 2810, simazin en amiben. De
laagste doseringen van sommige van deze en alle doseringen van de andere
herbiciden waren blijkbaar niet bij machte een bevredigend resultaat op te
leveren.
Op de veengrond van de proeftuin te Sloten zijn geruime tijd na het uitplanten
behandelingen uitgevoerd met simazin, amiben (vloeibaar), amiben (granulair),
diuron, C 1983, C 1936, dinosebacetaat en solan. De laatste twee middelen zijn
toegepast toen er een flinke vegetatie van jonge onkruiden boven de grond was.
De overige zijn verspoten toen het veld nog onkruidvrij was. De onkruidwering
was bij alle middelen althans de eerste weken goed. Van sommige middelen heeft
het gewas echter sterk geleden, vooral van solan. Amiben echter heeft ook de
groei zichtbaar geremd.
In een proef met ter plaatse gezaaide prei op dezelfde proeftuin is voor de
opkomst gespoten met DMXD, PCP, diquat en zwavelzuur al of niet in
combinatie met chloor-IPC. De objecten die voor de opkomst een bespuiting
met een contactmiddel zonder meer hadden gehad werden in het 8 cm-stadium
opnieuw bespoten, nu met dinosebacetaat van twee herkomsten, zwavelzuur en
H 2747. N a het uitdunnen en wieden, wat op dat moment meer dan noodzakelijk was, zijn nogmaals bespuitingen uitgevoerd over het gewas met simazin,
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simetryn, A 444, H 2747, C 1983, C 1936, monuron en diuron. Deze middelen
hebben de velden vrijwel onkruidvrij gehouden. Toen de prei dichtgroeide was
er op de onbehandelde velden alweer veel onkruid, terwijl de behandelde praktisch onkruidvrij bleven. Gewasbeïnvloedingen zijn bij deze proef ondanks de
herhaalde bespuitingen niet geconstateerd.
Schorseneer
Met dit gewas is alleen op de humusarme duinzandgrond te Heemskerk een
proef genomen. Daar kort vóór de opkomst van het gewas hoegenaamd geen
onkruiden aanwezig waren, had het geen zin bespuitingen met kort werkende
contactmiddelen uit te voeren. Daarom is gewacht tot het gewas een hoogte
had van 6 à 8 cm. Toen waren er zeer veel onkruidkiemplanten van muur, witte
ganzevoet en straatgras (Poa annua) boven de grond. In dit stadium zijn behandelingen uitgevoerd met chloor-IPC (4 en 6 l/ha), C 1983 (5 en 7V2 kg/ha),
C 1936 (1 en IV2 kg/ha), simazin (1 en IV2 kg/ha), simetryn (1 en 1V2 kg/ha),
vegadex (8 en 12 l/ha), H 2810 (1 en 17 2 kg/ha), amiben vloeibaar (8 en 12 l/ha)
en amiben-granulair (20 en 30 kg/ha). Zichtbare schade aan het gewas (groeiremming en uitdunning) was te constateren bij H 2810, simazin, amiben in beide
formuleringen en ook bij de hoogste dosering van C 1983. De vraag blijft nu
nog of bij lagere doseringen en eventueel ook bij latere toepassing dezelfde ongunstige werking zou worden geconstateerd.
Ten aanzien van de onkruidbestrijding hebben vegadex, amiben, simetryn en de
laagste dosering van C 1983 gefaald. Merkwaardig was dat op de velden behandeld met C 1983, C 1936 en H 2810 vrijwel uitsluitend nog gras voorkwam,
terwijl op de amibenvelden de witte ganzevoet het voornaamste onkruid was.
Bij de overige objecten waren gemengde vegetaties te zien.
Sla
In maart is op de proeftuin te Alkmaar een proef aangelegd met geplante sla
in perspotten. Direct vóór het planten en ook vier dagen erna is gespoten met
chloor-IPC tegen 2, 4 en 6 l/ha en met amiben tegen 8 en 16 l/ha. Deze proef
lag in drievoud. In enkelvoud is op hetzelfde perceel ook nog gespoten met
C 1983 in doseringen van 5, 10, 15 en 20 1per ha.
Bij de eerste waarneming na de behandelingen viel op, dat alle velden die na
het planten met amiben waren bespoten een afwijkende gewasstand vertoonden.
O p afstand leek het of de planten verwelkten, maar in feite waren de bladeren
stijf tegen de grond gedrukt met draaiingen in de bladstelen en in de bladschijven. De kleur was bleekgeel. Merkwaardigerwijze trad hierna spoedig een
redelijk herstel in. De amibenbehandelingen vóór het planten werden door het
slagewas goed verdragen. Terwijl de velden, na het planten behandeld met
amiben, eerst een slechte en later een goede gewasstand te zien gaven, was dit
bij de bespuitingen met chloor-IPC over het gewas juist andersom. Deze velden
vertoonden in het begin geen reactie maar later liepen de standcijfers scherp
terug. C 1983 werd door het gewas behoorlijk verdragen zelfs bij de hoge
dosering van 20 kg per ha. Hoogstens werd de groei iets geremd. Behalve bij
chloor-IPC vóór het planten is bij alle objecten de oogst meer of minder sterk
verlaat. Deze vertraging was verreweg het grootst bij de behandelingen na het
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planten. In herbicidewerking is amiben steeds de mindere geweest van chloorIPC in alle drie doseringen, hoewel amiben toch nog gunstig afstak bij de
controle.
Bij een proef op dezelfde tuin met ter plaatse gezaaide sla werd direct na het
zaaien gespoten met chloor-IPC (5 l/ha) en tijdens de opkomst (te laat voor
pre-emergencebehandelingen) met chloor-IPC (5 l/ha) en met amiben (4, 8 en
12 l/ha). Een week later toen het gewas volop in het kiembladstadium verkeerde
is nog gespoten met chloor-IPC (5 l/ha), C 1983 (5 en 10 kg/ha) en met amiben
(8 en 16 l/ha). Bij de laatste behandelingen waren de onkruiden, vooral bestaande uit muur, al 4 à 5 cm groot.
Omtrent de reacties van het slagewas kan worden gezegd dat C 1983 bij toepassing in het kiembladstadium dodelijk bleek te zijn. Chloor-IPC heeft bij alle
toepassingen de groei meer of minder geremd, het minst bij aanwending direct
na de zaai en heel erg in het kiembladstadium. Bij amiben heeft zich het merkwaardige feit voorgedaan dat de behandelingen tijdens de opkomst, toen de
meeste plantjes maar juist zichtbaar waren, geen remming tot gevolg hadden,
althans niet bij de doseringen van 4 en 8 1per ha. Een week later toegepast gaf
hetzelfde middel een zeer slechte gewasstand te zien. De nog levende plantjes
waren vaak onherkenbaar vergroeid. Ditzelfde kan trouwens worden gezegd van
sommige onkruiden zoals kruiskruid en witte ganzevoet. Bij deze onkruiden en
ook bij de sla trad herhaaldelijk z.g. bekervorming op. Ook in deze slaproef
liet de onkruidbestrijding door amiben soms veel te wensen over. N a het schoffelobject gaf 8 1amiben tijdens de opkomst de hoogste opbrengst.

Slaboon
Op de humusrijke, lichte zavelgrond van de proeftuin te Alkmaar is direct na
het zaaien van de bonen (Prelude) gespoten met een reeks nieuwe middelen, te
weten diuron (2 kg/ha), residuren (8 l/ha), H 2747 (2 kg/ha), H 2810 (2 kg/ha),
C 1983 (10 kg/ha), C 1936 (3 kg/ha), simetryn (4 kg/ha), ametryn (2 kg/ha),
A 900 (2 kg/ha), A 444 (10 kg/ha), amiben (20 l/ha), vegadex (20 l/ha) en
randox T (15 l/ha). In de weken na de behandelingen is voldoende regen gevallen om de middelen te activeren.
Van de resultaten is het meest in het oog lopend de enorme beschadiging door
diuron en randox T. Op de diuronvelden stierf het gewas praktisch geheel af.
Op de velden bespoten met randox T kwamen de planten in hun ontwikkeling
niet verder dan het enkelvoudige bladstadium. De drietallige bladeren waren
slechts rudimentair aanwezig. De Rieur van deie planten werd van donkergroen
tot bruin, later zelfs enigszins paars. De kantregels van de velden rondom de
randox-T-perceeltjes vertoonden alle dezelfde schadesymptomen, zij het in
lichtere mate. Ook de regel langs het hoofdpad van de tuin, waarop de spuitoplossingen worden klaargemaakt gaf hetzelfde beeld te zien. Hieruit moet
worden afgeleid dat zelfs de dampen van randox T aan een bonegewas zware
schade kunnen toebrengen.
Enigszins geremd was het gewas bij de middelen C 1936 en A 444. Hier trad ook
nerfchlorose op. De onkruidbestrijding was onvoldoende bij residuren, simetryn,
ametryn, vegadex en randox T. Vermeldenswaard is nog dat H 2810 het veld
117

tot de oogst onkruidvrij heeft gehouden, terwijl het gewas een goede stand
te zien gaf.
Een proef met vier bonerassen (Dubbele witte zonder draad, Prelude, Processor
en Widusa) is behandeld met dinoseb 50 % (2 kg/ha) en met Ivosit ( = diriosebacetaat) (3 kg/ha). De behandelingen hadden plaats om 6 uur (luchtvochtigheid
100 %>), om 12 uur (l.v. 52°/o), om 17 uur (l.v. 56'%) en om 20 uur (l.v. 76% ) .
Tijdens de behandelingen verkeerden de bonen in het enkelvoudige bladstadium.
Er waren toen al veel onkruiden boven de grond. Vooral muur kwam op het
proefveld veel voor.
Omtrent de resultaten is weinig concreets te zeggen. Het scherpst reageerde het
ras Dubbele witte zonder draad. Processor daarentegen vertoonde totaal geen
verschillen. De andere rassen namen een tussenpositie in. De zwaarste schade
is aangericht bij Dubbele witte bij bespuiting met dinoseb om 20 uur. Ivosit
heeft zelfs bij dit gevoelige ras geen schadesymptomen veroorzaakt.
De onkruidbestrijding was volkomen ontoereikend. Op het moment van spuiten
was er al teveel muur aanwezig om alles ineens op te ruimen. Een postemergencebehandeling met een van de beide kleurstoffen zal dus om succesvol
te zijn moeten worden voorafgegaan door een bespuiting vóór de opkomst b.v.
met DMXD, diquat of PCP. Bij Dubbele Witte zij men overigens voorzichtig
met post-emergencebespuitingen.
Spinazie
In 1961 zijn met dit gewas verschillende middelenproeven genomen. Een ervan
had reeds plaats in het vroege voorjaar op de proeftuin te Alkmaar. Onkruiden
zijn er op dat proefveld hoegenaamd niet voorgekomen, zodat alleen gelet kon
worden op eventuele reacties van het gewas. Door vegadex en randox T werd
zichtbare schade aangericht, die ook in de oogstcijfers tot uitdrukking kwam.
De oogstreductie beliep ± 30 °/o. De kleur van het gewas was hier aanzienlijk
donkerder dan bij alle andere objecten. De contactmiddelen PCP, diquat en
D M X D hebben weinig invloed gehad op de groei van het gewas. Toevoeging
van chloor-IPC tegen 2 1per ha gaf althans bij PCP en diquat een duidelijke
terugslag in de groei. Amiben was in 1960 dodelijk in alle doseringen, in deze
proef echter was de groei zonder meer goed te noemen. Ook C 1983 (5 kg/ha)
gaf een goed gewas te zien.
Met herfstspinazie zijn drie proeven genomen, namelijk op de proeftuinen te
Alkmaar, Heemskerk en Sloten. Deze proefvelden zijn alle drie volgens hetzelfde
schema aangelegd. De toegepaste behandelingen waren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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onbehandeld,
diquat (3 l/ha),
idem + chloor-IPC in 2 doseringen,
paraquat (3 l/ha),
idem + chloor-IPC in 2 doseringen,
D M X D (25 l/ha),
idem + chloor-IPC in 2 doseringen,
PCP (30 l/ha),

9.
10.
11.
12.
13.
14.

idem + chloor-IPC in 2 doseringen,
solan (20 1/ha),
idem + chloor-IPC in 2 doseringen,
chloor-IPC in 2 doseringen,
murbetol in 3 doseringen
endothal in 3 doseringen.

De doseringen chloor-IPC, murbetol en endothal waren verschillend naar gelang
de grondsoort. Chloor-IPC werd te Alkmaar verspoten in de doseringen 2 en 4
1 per ha, te Heemskerk tegen 1 en 2 1per ha en te Sloten tegen 3 en 6 1per ha.
Te Alkmaar is gespoten met 20, 30 en 40 1murbetol per ha en met 10, 20 en
30 1endothal. Te Heemskerk met 10, 15 en 20 1murbetol naast 5, 10 en 15 1
endothal. Te Sloten tenslotte waren de doseringen van murbetol 30, 45 en 60 1
per ha en die van endothal 20, 30 en 40 1per ha. Alle bespuitingen zijn uitgevoerd kort voor de opkomst van de spinazie.
Op de tuin te Alkmaar heeft solan het gewas duidelijk geremd en uitgedund.
In de meeste gevallen betekende toevoeging van chloor-IPC aan de contactmiddelen wel een verbetering van de onkruidbestrijding maar tegelijk een zichtbare remming van de groei.
De contactmiddelen hebben het gewas ongemoeid gelaten, maar ondanks het
feit, dat er op het moment van spuiten al veel kiemplanten boven waren, heeft
de onkruidbestrijding bij de enkelvoudige behandelingen met contactmiddelen
op den duur alles te wensen overgelaten. Chloor-IPC heeft bij een dosering
van 4 1per ha het gewas zichtbaar geremd, terwijl de 2 1-dosering een vrijwel
normale stand te zien gaf. Murbetol en endothal hebben beide op de tuin te
Alkmaar redelijk goed voldaan en zullen dan ook in 1962 opnieuw worden
beproefd.
Te Heemskerk viel het meest op, dat solan met en zonder toevoeging van chloorIPC dodelijk was voor het gewas. Chloor-IPC toegevoegd aan de contactmiddelen heeft hier weer een duidelijke uitdunning van het gewas veroorzaakt.
De resterende planten werden evenwel niet aantoonbaar geremd. De onkruidbestrijding was bij de enkelvoudige behandelingen met contactmiddelen uitermate slecht. Ook murbetol en endothal hadden hier weinig of geen effect ten
aanzien van de onkruiden.
Het proefveld te Sloten was ± 1 0 dagen voor het zaaien klaargemaakt, zodat
de onkruiden een grote voorsprong hadden op het gewas. Dientengevolge hebben de contactmiddelen zonder toevoeging van chloor-IPC hier duidelijke verschillen met de controle te zien gegeven. Chloor-IPC heeft de onkruiddoding
aanzienlijk bevorderd en de gewasstand niet merkbaar beïnvloed. Merkwaardig
was hier, dat murbetol en endothal de groei sterk hebben geremd en toch de
onkruiden zeer onvolledig hebben bestreden.
Wij maken de lezers erop attent dat chloor-IPC ondanks de herhaalde beproevingen in spinazie nog niet in de praktijk gebruikt mag worden. Dit in verband
met mogelijke gevaren voor de volksgezondheid.
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Witlof
Drie proeven zijn er in het verslagjaar met dit gewas genomen nl. twee te
Alkmaar, (één met ter plaatse gezaaid witlof en één met uitgeplant nateeltlof)
en verder één in de Eendrachtspolder bij Halfweg, ressorterend onder de proeftuin H.U.V. te Sloten.
In de proef met gezaaid lof te Alkmaar is direct na het zaaien gespoten met
chloor-IPC (5 l/ha) en tussen zaaien en opkomst met C 1983 (5 kg/ha), diuron
(1 kg/ha), residuren (8 l/ha), CW-16-DC (10 kg/ha), vegadex (10 l/ha), randoxT
(TO l/ha) en H 2810 (1 kg/ha). N a de opkomst is over de jonge kiemplanten
tenslotte nog gespoten met chloor-IPC (5 l/ha).
Diuron en in mindere mate de diuronbevattende mengmiddelen residuren en
CW-16-DC hadden een ongunstige invloed op de groei van het gewas. Ook
chloor-IPC, toegepast direct na zaai, viel bij de derde waarneming uit de toon
evenals randox . Zeer goed voldeed hier H 2810, althans voorzover het de
gewasstand betreft. De onkruidbestrijding liet jammer genoeg veel te wensen
over bij dit middel in deze proef. Evenals vorige jaren heeft het gewas de bespuiting met chloor-IPC over de kiemplanten zeer goed verdragen.
De onkruidbestrijding viel op den duur bij de meeste objecten tegen. Het best
waren in dit opzicht nog residuren, CW-16-DC en chloor-IPC na opkomst. N a
eenmaal wieden is het veld verder bij de meeste objecten onkruidvrij gebleven.
In de Eendrachtpolder, waar de grond bestaat uit humusarme, slempige zavel
en waar vooral grassen de probleemonkruiden zijn, is een middelenproef van
kleinere omvang genomen. De hier beproefde middelen waren chloor-IPC
(5 l/ha), vegadex (8 l/ha), trixan (25 l/ha), diuron (1 kg/ha), diquat + chloorIPC (4 1 + 5 l/ha) en PCP + chloor-IPC (30 1 + 5 l/ha). Al deze behandelingen zijn uitgevoerd vóór de opkomst. Enkele uren na de bespuitingen is het
gaan regenen.
De resultaten van deze proef waren in grote lijnen zeer hoopgevend. Bij alle
objecten waar chloor-IPC was aangewend was de grasbestrijding prima. Diuron
heeft met de onkruiden ook het witlofgewas gedood en vegadex is te zwak
geweest om de onkruiden te weren. Voortzetting van dit onderzoek op deze
grond is zeer gewenst.
N a het uitplanten van nateeltwitlof op de proeftuin te Alkmaar is over het
gewas gespoten met chloor-IPC (5 l/ha), vegadex (15 l/ha), randox T (15 l/ha),
amiben (20 l/ha), C 1936 (4 kg/ha), C 1983 (10 kg/ha), H 2747 (2 kg/ha),
casoron (6 kg/ha), simazin (2 kg/ha), propazin (2 kg/ha) en A 900 (2 kg/ha).
Op het moment van spuiten waren er geen onkruiden aanwezig, daar het veld
tevoren geschoffeld was.
Een goede gewasstand werd verkregen bij chloor-IPC, vegadex, amiben, propazin en A 900. De onkruidbestrijding was bevredigend tot zeer goed bij chloorIPC, amiben, H 2747, H 2810, simazin, propazin en A 900. In 1962 zal een
grote veldproef in herhalingen worden genomen met chloor-IPC, amiben, propazin en A900.
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Wortel
Een proef met twee doseringen amiben (10 en 20 l/ha) toegepast op 7 verschillende tijdstippen is uitgevoerd op de proeftuin te Alkmaar. De resultaten
van alle amibenbehandelingen staken wel gunstig af bij de standaardbehandelingen met selectiefwerkende olie, maar geheel bevredigend waren ze zeker niet.
Bij de vroegste bespuitingen viel er weinig verschil waar te nemen tussen de
twee doseringen. De verschillen werden echter groter naarmate de bespuitingen
later waren uitgevoerd. Zwarte nachtschade en grassen werden in deze proef
slecht bestreden. Het gewas vertoonde geen enkele vorm van beschadiging of
remming.
Bij een middelenproef op dezelfde tuin viel in het oog de uitstekende herbicidewerking van H 2747 en van propazin bij een dosering van 2 kg per ha. Een
dosering van 1 kg was echter kennelijk te laag. Prometryn startte goed maar de
werkingsduur van dit nieuwe middel was blijkbaar te kort om het veld schoon
te houden. C 1983 (5 en 10 kg/ha) heeft op den duur een ontoereikende onkruidwering gegeven. Dicryl heeft in deze proef zelfs bij de hoogste dosering van
25 1 per ha volkomen gefaald.
Omtrent de invloeden op het gewas kan worden vastgesteld, dat H 2747 enige
remming veroorzaakte althans bij de hoogste dosering van 2 kg per ha. De
lagere dosering van 1 kg heeft in alle opzichten goed voldaan. Bij de andere
objecten valt niets omtrent de gewasreactie op te merken.
Te Heemskerk werd een grote proef aangelegd, waarbij vóór de opkomst werd
gespoten met H 2747 (72, 1 en IV2 kg/ha), H 2810 (1, 2 en 3 kg/ha), C 1983
(5, 7V2 en 10 kg/ha), amiben (5, 10 en 15 l/ha) en verder met een vijftal combinaties van propazin en prometryn, waarbij de totale hoeveelheid steeds 1 kg
per ha bedroeg. N a de opkomst werd gespoten met dezelfde combinaties en
voorts met H 2747 (2 kg/ha), H 2810 (2 kg/ha), amiben (15 l/ha), solan 20 l/ha)
en Shell W (800 l/ha).
De behandelingen met H 2747 vóór de opkomst bij de doseringen van 1 en 1V2
kg hebben het gewas zwaar beschadigd. Ook de selectieve toepassing van H 2747
liep op zware schade uit. H 2810 gaf alleen bij de toepassing na de opkomst
schade. De onkruidbestrijding stelde bij de meeste behandelingen vóór de opkomst teleur, uitgezonderd bij de hogere dose'ringen van H 2747 en H 2810,
C 1983 en amiben. De behandelingen over het gewas gaven een betere onkruidbestrijding behalve 1 kg propazin per hectare. De combinatie van V4 kg propazin met V4 kg prometryn daarentegen had prima resultaat.
Op de veengrond van de tuin te Sloten werden ongeveer dezelfde middelen beproefd als te Heemskerk. De middelen met lange werkingsduur werden verspoten met en zonder toevoeging van paraquat (3 l/ha).
De resultaten ten aanzien van de onkruiden waren zeer teleurstellend. Alleen
amiben en dinoben hebben het veld geruime tijd schoon gehouden. Bij alle
andere objecten was een nabehandeling nodig, waardoor het onmogelijk is geworden de middelen op hun waarde te beoordelen. Diverse middelen, na de
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opkomst toegepast, hebben een redelijke onkruidbestrijding gegeven, maar tegelijk ook het gewas meer of minder zwaar beschadigd. Dit geldt voor H 2747,
H 2810 en prometryn.
In een proef met wortelen voor zaadteelt hebben alle middelen met lange
werkingsduur het gewas ongemoeid gelaten, uitgezonderd H 2747, dat de groei
enigszins remde. De onkruidbestrijding was het best bij H 2747 (2 kg). Monuron,
simazin en propazin, alle drie tegen 2 kg per ha verspoten, voldeden goed.
Prometryn, amiben, C 1983 en residuren schoten in herbicidewerking tekort.
Rijenbehandeling
In 1961 is een begin gemaakt met het onderzoek naar de bruikbaarheid van de
methode van rijen- of bandbehandeling bij de chemische onkruidbestrijding.
Deze methode komt hierop neer dat alleen in de regels wordt gespoten, dus
niet tussen de rijen. De proeven zijn genomen op het bedrijf van de heer J. Breeman, landbouwer te Ooltgensplaat (Overflakkee). Deze heeft zelf een machine
ontworpen die zich goed leent voor bandbespuitingen. Figuur 30 geeft hiervan
een beeld. De machine bestaat uit een motorrugnevelspuit op een as met twee
fietswielen. Lucht en vloeistof worden verdeeld over zes spuitpijpen, die zo
dicht bij de grond uitmonden dat slechts vrij smalle banden kunnen worden bespoten. De maximale werkbreedte bedraagt 2 meter. (Zie verder Groenten en
Fruit van 2 november 1961 pag. 599 e.v.) De gewassen, waarbij deze proeven
zijn genomen zijn wortelen, witlof en gladiolen.

Fig. 30
Rijenspuit, geconstrueerd door
de heer Breeman. De bespoten
rijen zijn als donkere (vochtige)
strepen zichtbaar.

Wortelen
Toen het gewas 2 echte blaadjes had en de regels dus goed zichtbaar waren is
gespoten met vier verschillende selectiefwerkende middelen. De helft van het
aantal percelen werd volvelds behandeld, de overige velden met de rijenspuit.
De doseringen per hectare waren bij de bandbehandelingen steeds het vierde
deel van die bij de volveldsbehandelingen. Tussen de regels van de met de rijenspuit behandelde velden is het onkruid langs mechanische weg bestreden. Hierbij
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viel het grote voordeel van de rijenbehandeling sterk op. Het wieden kan snel
plaats hebben, in de regels komen nl. geen onkruiden voor door de chemische
behandeling. Door de mechanische bewerking wordt de grond los gemaakt en
geventileerd. De gewasstand was bij de rijenbehandeling steeds beter dan bij de
volveldsbespuitingen.
Door de heer Breeman zijn met deze machine grote percelen winterpeen
behandeld met selectiefwerkende olie. Ook hij volstond hierbij met het vierde
gedeelte van de normale dosering, d.w.z. met 200 1per hectare, waar bij volveldsbespuiting rond 800 1nodig is. Tussen de regels werd het onkruid snel en
goed verwijderd met behulp van een schoffelwerktuig onder een vierwielige
trekker.
Witlof
Daar door een misverstand de regels van dit gewas bij het zaaien niet gemarkeerd waren kon vóór de opkomst geen rijenbehandeling worden toegepast.
Daarom is hiermee gewacht tot het gewas boven de grond stond. In het kiembladstadium is toen gespoten met chloor-IPC. Dit middel werd dus over het
jonge gewas op de regels gespoten. Na de eerste maal schoffelen tussen de regels
(zonder handwieden in de regels) bleek het effect van de behandeling.
In de regels kwam geen onkruid voor en tussen de regels waren zo eenvoudig
en snel te bestrijden met de schoffel. Het gewas zelf heeft deze behandeling goed
doorstaan. Dit is trouwens al vaker in andere proeven geconstateerd. Hoogstens
werd het gewas tijdelijk iets geremd.
Gladiool
Bij dit gewas zijn zeer laat pre-emergencebespuitingen uitgevoerd. De meeste
bladpunten waren toen al boven de grond. De toegepaste middelen waren PCP,
DMXD en diquat alle drie gecombineerd met chloor-IPC. Evenals bij de winterwortelen is hier volvelds en op de rijen gespoten, waarbij de doseringen zich
wederom verhielden als 4 : 1. Groot waren de standverschillen niet, maar steeds
vielen ze uit in het voordeel van de bandbehandeling. In de regels kwamen ook
hier hoegenaamd geen onkruiden voor.
Op de proeftuin te Alkmaar is onderzoek verricht met een soortgelijke machine
van de N.V. Agincore te Diemen en ook met een door het Proefstation zelf
ontworpen combinatie van een eenrijige zaaimachine met een kleine handspuit.
Hiermee kan in één handeling worden gezaaid en gespoten. De resultaten waren
ook hier alleszins bevredigend. In 1962 wordt het onderzoek in deze richting
voortgezet.
Braak liggende cultuurgrond
Op de proeftuin te Alkmaar zijn na het ruimen van gewassen in de herfst van
1961 enkele proeven genomen ter bestrijding van reeds bestaande en nog niet
aanwezige onkruiden op leeggekomen percelen.
Een blok vertoonde tijdens het groeiseizoen een vrij dichte kweekvegetatie. Na
de oogst van het peengewas is hier gespoten met een mengsel bestaande uit
dalapon (20 kg per ha) en H 2747 (2 kg per ha). De behandeling is uitgevoerd
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bij droog weer en het heeft nog zes dagen geduurd voor de eerste regen viel.
Een week na de bespuiting waren de tweezaadlobbigen, die tijdens het spuiten
reeds boven de grond stonden, verdwenen. In plaats daarvan kwam echter een
groot aantal nieuwe kiemplanten op, waaronder veel gras. Spoedig hadden
echter ook deze het loodje gelegd.
Twee weken na de behandeling was er aan het kweekgras nog niet veel te zien.
Slechts enkele bladeren hingen slap en de kleur sloeg enigszins over naar geel.
Verder waren toen op het veld nog aanwezig opslag van peen, voortkomende
uit op het veld achtergebleven stek en zilverschoon (Potentilla anserina). Dit
heeft tot de winter een kwijnend bestaan geleid. Een maand na het spuiten was
bovengronds alle kweek verdwenen. Merkwaardig was dat er toen een groot
aantal kiemplanten van kruiskruid opkwam. Dit onkruid heeft de nawerking
van de beide herbiciden blijkbaar getrotseerd. Tot de winter is het doorgegroeid
en het heeft geen enkel schadebeeld te zien gegeven.
N a de oogst van stamslabonen op een ander blok van de tuin ontstond daar
een vegetatie in hoofdzaak bestaande uit muur en vooral ook gras. Hier zijn
bespuitingen uitgevoerd met PCP, DMXD, paraquat en diquat. Aan de diquat
oplossingen werd respectievelijk 0, 1, 2 en 5 "/<>» uitvloeier toegevoegd met de
bedoeling de grasdoding door dit middel te bevorderen. Resultaat heeft dit
echter niet opgeleverd. Terwijl het paraquatveld totaal onkruidvrij en dus ook
vrij van grassen was na verloop van minder dan een dag, is op alle vier diquatvelden het gras onbeschadigd gebleven. Ook de tweezaadlobbigen stierven op
het paraquatperceel vollediger en sneller dan bij de andere objecten.
PCP en DMXD hebben de grassen beschadigd maar niet gedood. Van de thans
in gebruik zijnde en van de nog in onderzoek zijnde herbiciden is dus alleen
paraquat in staat gebleken grassen snel en volledig te doden.
Tenslotte is op een afgeoogst preiplantenbed een proefje genomen, dat vooral
ten doel had na te gaan hoe de invloed is van enkele nieuwe herbiciden op een
bestaande en reeds ver ontwikkelde onkruidvegetatie bestaande uit muur (80°/o),
gras (15 %>) en kruiskruid (5 °/o).Ter vergelijking waren ook de bekende contactmiddelen in de proef opgenomen. De echte contactmiddelen PCP, DMXD en
diquat hebben binnen een dag alle onkruiden opgeruimd uitgezonderd de grassen.
Paraquat daarentegen bestreed ook hier de grassen voortreffelijk. N a de behandeling met amiben gingen de stengels en bladstelen draaien waardoor het leek
of het onkruid verwelkt tegen de grond lag. Afgestorven is het echter niet.
Kruiskruid bleef hier ongedeerd en gras eveneens. De middelen H 2747 en
H 2810 hebben, zij het langzaam, de gehele vegetatie gedood, echter weer met
uitzondering van de grassen; H 2810 leverde nog de beste resultaten op ook
wat de werkingsduur betrof. Solan en prometryn lieten kruiskruid en gras
intact en waren zelfs niet in staat de grootste muurpollen volledig te doden.
Op de lange duur heeft H 2810 het veld het langst onkruidvrij gehouden,
gevolgd door H 2747.
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