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Veelvuldig wordt gesproken en geschreven over structurele moeilijkheden, die
de resultaten van de vollegronds groenteteelt in Nederland verminderen. Het
is verre van eenvoudig om hierin verbetering te brengen en een algehele oplossing is niet waarschijnlijk. Wij hebben echter de indruk, dat met een dezerzijds
in 1967 opgesteld plan om te komen tot het stichten van enkele „ontwikkelingsbedrijven", een stap in de goede richting kan worden gezet. Hierbij gaan de
gedachten in eerste instantie uit naar grote gespecialiseerde bedrijven, waarin
allerlei technische ontwikkelingen op rendabele wijze kunnen worden toegepast.
In het afgelopen jaar is tot schade van velen wederom gebleken, dat de totale
afzetmogelijkheden voor vollegrondsgroenten weliswaar aanzienlijk zijn, maar
incidenteel naar tijd en soort, tevens zeer beperkt. Door een ruime aanvoer
was voor een aantal produkten de prijs zo slecht, dat er hier en daar
onder de tuinders ware noodsituaties zijn ontstaan. Vanzelfsprekend zal een

eventuele vergrote bedrijfsopzet, die zo mogelijk met behulp van eerdergenoem-

VOORWOORD

de „ontwikkelingsbedrijven" kan worden onderzocht, niet mogen leiden tot vergroting van het areaal, maar samen moeten gaan met sanering van bedrijven
die niet langer rendabel kunnen zijn.
Ten gevolge van de bestedingsbeperkende maatregelen is 1967 ook voor dit
Proefstation een uitermate moeilijk jaar geworden. In het bijzonder, omdat de
taken moesten worden uitgebreid ondanks het feit, dat het financieel niet mogelijk was het daarvoor benodigde personeel aan te trekken. Het ziet er niet
naar uit dat hierin op korte termijn verandering zal komen. Ondanks een zo
goed mogelijke interne reorganisatie, leidt dit tot de voor velen onbevredigende
situatie, dat verschillende onderzoektaken niet kunnen worden uitgevoerd, zoals
dit zou moeten. Daarnaast heeft het tot gevolg, dat maar nauwelijks kan worden
begonnen met activiteiten in het kader van het bij het PGV ondergebrachte consulentschap in algemene dienst en dat vertraging ontstaat bij de samenstelling
van een takgids voor de vollegronds groenteteelt.

Het voor u liggende verslag geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten van het PGV. In overeenstemming met daartoe door een beleidscommissie
genomen besluiten, zijn nu de proefstations met de uitvoering van het gebruikswaarde-onderzoek belast. Voor de aanpak van deze nieuwe taak werden
in 1967 verschillende voorbereidingen getroffen. Voor de coördinatie daarvan
werd Ir. P. Riepma door het IVT bij het Proefstation gestationeerd.
Wat de veredeling betreft moet worden opgemerkt, dat dit onderzoek voor
asperge een aflopend karakter heeft en geleidelijk zal worden afgesloten met
de introductie van enkele sterk verbeterde rassen. Mede daarom werden
maatregelen genomen, om Ir. A. A. Franken te kunnen belasten met de leiding
van het teeltonderzoek van alle vollegronds groenten.
Bij de veredeling van vroege aardappels werden wij in onze hoge verwachtingen
niet teleurgesteld. Tot nu toe konden 4 nieuwe rassen bij de Raad voor het
Kwekersrecht worden aangemeld. Een zeer belangrijk aspect van dit project is
de aardappelmoeheid resistentie. In dit opzicht zijn het nieuwe ras „Alcmaria"
en het nummer 60-109 veelbelovend en waarschijnlijk ook van belang bij de
teeltregelingen ter bestrijding van deze ziekte, zowel hier als in het buitenland.
Dit opent gunstige perspectieven voor onze export van aardappelpootgoed.
De nog jonge afdeling voor arbeidsrationalisatie en bedrijfsinrichting ondervindt
veel belangstelling, ook van het bedrijfsleven. Er blijkt voor vele gewassen en
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verschillende teelttechnieken echter nog een grote leemte te zijn in de kennis
van arbeidsnormen. Aangezien deze normen de bouwstenen zijn voor de constructie van bedrijfstypen, zal het bij de huidige éénmansbezetting nog jaren
duren, voordat hiermee in aanzienlijke mate in verbetering van bedrijfsstructuren
kan worden bijgedragen.
Wat de overige afdelingen betreft werd derhalve aan de ziekte- en onkruidbestrijding, onder andere veel aandacht besteed aan de oogstspreiding. Naast
het fysiologisch en teeltkundig onderzoek, is ook het hydrologisch onderzoek
hiervoor van belang. Het is daarom jammer, dat wegens personele inkrimping
geen aandacht meer kon en kan worden geschonken aan de beregeningsprojecten.
Tijdens het internationaal tuinbouwcongres dat in 1966 werd gehouden, werd
in het kader van de ISHS een werkgroep voor oogstspreiding bij vollegrondsgroenten opgericht. Het secretariaat daarvan werd opgedragen aan Dr. W. A.
Wiebosch. Met de voorbereiding van een zo mogelijk in 1969 in Nederland te
beleggen symposium van deze werkgroep werd inmiddels begonnen.
Tot slot een woord van dank aan allen die op enigerlei wijze in het afgelopen
jaar aan onze activiteiten hun medewerking hebben verleend.

Ir. J. van Kampen

het proefstation

De Stichting Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond in Nederland
is opgericht in 1953. Het gebouw met de bijbehorende proeftuin beslaat een
oppervlakte van 5,60 ha en is gevestigd te Alkmaar, Hoeverweg 6. Het bevindt
zich ongeveer 800 meter van het NS-station in de richting Egmond en is
telefonisch te bereiken onder nummer 02200-11944 (4 lijnen). Vanaf het NSstation Alkmaar is het Proefstation gemakkelijk te bereiken per NACO-bus
(lijn Z). Bij het Proefstation is een bushalte.
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Het bestuur van de Stichting vergaderde in 1967 viermaal, het dagelijks bestuur kwam achtmaal bijeen.

BESTUURSVERGADERINGEN

In 1967 vonden de volgende mutaties plaats:

Het tuinpersoneel werd in 1967 weer op oude sterkte gebracht door aanstelling
van de heer P. W. Kliffen, die per 1 maart in dienst trad.

De afdeling teelt- en rassenonderzoek werd gereorganiseerd. Ir. P. Riepma, sinds
1 januari 1967 door het IVT gestationeerd bij het PGV, werd belast met de leiding
van het rassenonderzoek en Ir. A. A. Franken zal vanaf voorjaar 1968 de leiding
van het teeltonderzoek op zich nemen. Bovendien zal Ir. Franken toezicht blijven
houden op de aspergeproeven in Limburg en Noord-Brabant.

De heer P. Nicolai werd overgeplaatst van de afdeling hydrologie naar de afdeling bodemvruchtbaarheid. Mej. M. A. C. Meereboer heeft op 31 december
1967 het PGV verlaten wegens het aanvaarden van een andere functie. Haar
opvolger, de heer N. van Kralingen, is per 4 december in dienst getreden.

Op de afdeling administratie hebben eveneens enige mutaties plaatsgevonden.
Wegens huwelijk verliet mevr. A. M. Pool-Stoop per 1 maart de dienst. Mej.
M. J. C. Beers heeft m.i.v. 1 september ontslag gevraagd. De heer J. J. Appelman
werd per 1 november benoemd in een functie buiten het Proefstation en werd
per 16 september als administrateur opgevolgd door de heer A. van Deelen.
In dienst traden mevr. M. S. R. Snijder-Dekker per 1 juli als telefoniste-typiste
en mej. C. E. A. Bon per 1 oktober als steno-typiste.

De heer Tj. Buishand werd met ingang van januari 1968 intern overgeplaatst
van de afdeling teelt- en rassenonderzoek naar het consulentschap in algemene
dienst.
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BEZOEKERS

In 1967 ontving het Proefstation 597 bezoekers. Hiervan kwamen er 398 uit
Nederland en 199 uit het buitenland.

SUBSIDIËRENDE
INSTANTIES

Ministerie van Landbouw en Visserij - Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland - Provincie Noord-Holland - Provincie Zuid-Holland - Landbouwschap - Vereniging der Nederlandse Groenten- en Fruitverwerkende Industrie - Gemeente Alkmaar - Provinciale Commissie uit de Veilingen in NoordHolland - Verenigde Zuurkoolfabrikanten in Nederland.
Ten behoeve van asperge-onderzoek en onderzoek naar koolziekten werden
via de veilingen extra bijdragen ontvangen van de telers.

BEGUNSTIGERS

Volgens artikel 1 van het huishoudelijk reglement zijn begunstigers van het
Proefstation: natuurlijke personen die jaarlijks een bedrag van ƒ 25,— en rechtspersonen die jaarlijks tenminste f 75,— als donatie betalen. De begunstigers
ontvangen alle publikaties van de Stichting gratis.

TERREINEN EN

Begin november werd begonnen met het wederopbouwen van de barak van de

GEBOUWEN

Stichting Bodemkartering te Bennekom, die door het Ministerie van Landbouw
aan het PGV ter beschikking is gesteld. Verwacht mag worden dat de barak
in het voorjaar van 1968 in gebruik zal worden genomen. Hiermee zal dan een
einde komen aan het ruimtegebrek waarmee het PGV reeds geruime tijd te
kampen heeft. Tevens is opdracht gegeven voor het bouwen van een potgronden poterbewaarplaats, die eveneens in 1968 in gebruik zal worden genomen.
A. van Deelen
afb. 1.de barak inaanbouw
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samenwerking
met andere instellingen

Het PGV verricht landelijk onderzoek en vormt organisatorisch een schakel
tussen de wetenschappelijke instellingen en degenen die voorlichting geven ten
behoeve van de vollegronds groenteteelt. Voor de uitvoering van deze beide taken
werd ook in 1967 weer regelmatig contact onderhouden en werden nieuwe contacten gelegd met instituten, consulentschappen, proeftuinen, commissies en
werkgroepen.

Hieronder vallen behalve de instituten en andere proefstations, ook tal van
instellingen die zich bezighouden met bepaalde tuinbouwkundige facetten zoals

INSTITUTEN EN
ANDERE INSTELLINGEN

presentatie en afzet van de Produkten, keuring van de gewassen, residubepaling,
meteorologie, enz.

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

CONSULENTSCHAPPEN

in. De oppervlakte bedraagt 5,60 ha. De grondsoort is zeer lichte zavel met

EN PROEFTUINEN

1 3 % slib en een pH-KCI van 7,1. Het gehalte aan organische stof is 7,0%,
het CaC03 gehalte 1,4% en het Mg gehalte 216. Een uitstekende tuingrond,
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doch niet representatief voor het hele land. Hierdoor en vanwege de landelijke

EN PROEFTUINEN

taak van het PGV, werd ook in het verslagjaar weer samengewerkt met de rijkstuinbouwconsulenten en hun medewerkers, alsmede met een aantal regionale
proeftuinen. De meeste van deze proeftuinen ressorteren onder een consulentschap, enkele onder gemeentelijke of andere instellingen. Deze samenwerking
verliep weer op prettige wijze, waarvoor een woord van dank zeker op zijn plaats
is. Hierin willen wij ook betrekken de Bedrijfsvoorlichtingsdienst van de Belgische Boerenbond, die in België een aantal proeven van het PGV heeft verzorgd.
De mogelijkheden tot het nemen van landelijke proeven met vollegronds groenten zijn evenwel in 1967 verder afgenomen. Dit is toe te schrijven aan personeelsgebrek bij consulentschappen en proeftuinen enerzijds en aan een verdere uitbreiding van de glasopstand bij enkele proeftuinen anderzijds.

COMMISSIES EN

Voor een aantal onderwerpen die zich qua onderzoek en voorlichting uitstrekken

WERKGROEPEN

tot regionaal of landelijk niveau en waarbij verschillende facetten van de tuinbouw betrokken zijn, worden commissies en werkgroepen gevormd. In commissies en werkgroepen waar de vollegronds groenteteelt bij betrokken is, hebben
een of meer medewerkers van het PGV zitting. Voor een overzicht hiervan verwijzen wij naar jaarverslag 1965.
In 1967 is binnen het kader van de International Society for Horticultural Science
een werkgroep gesticht voor „oogstspreiding bij vollegronds groenten", waarvan Ir. J. van Kampen tot voorzitter en Dr. W. A. Wiebosch tot secretaris werd
benoemd. Door deze werkgroep zal o.m. in juni 1969 een symposium worden
belegd in Nederland, waarbij aan de orde zullen komen: opkweekmethoden en
conditie van het plantgoed, invloed van zaaitijd en plantafstand, beregening
en bemesting, bodemverwarming, gebruik van plasticfolie en -tunnels, beschutting, toepassing van groeiregulatoren, chemische ontbladering, rassen (in het
bijzonder hybriderassen) en warmtesommen.
J. P. Koomen
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contactdagen en
voor lichting

Voor het onderhouden van de contacten, het uitwisselen van gegevens en informatie van problemen, worden door het PGV regelmatig contactbijeenkomsten
georganiseerd. Deze bijeenkomsten hebben plaats voor medewerkers van voorlichtingsdiensten en proeftuinen en voor vertegenwoordigers van verwerkende industrie en zaadhandel.

In 1967 werden voor de medewerkers van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdiensten

VOORLICHTINGS-

en de proeftuinen 4 algemene contactbijeenkomsten gehouden. De eerste vond

DIENSTEN EN

plaats op 16 februari te Utrecht en bestond uit een aantal korte inleidingen

PROEFTUINEN

over de nieuwste resultaten van onderzoek bij prei, knolselderij en precisiezaai.
Hierna volgde een algemene discussie, waarbij door vertegenwoordigers van
enkele consulentschappen o.a. een lans werd gebroken voor onderzoek naar
bodemverwarming in de vollegronds groenteteelt.
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VOORLICHTINGS-

De zomerexcursie voerde ons naar Venlo, waar op de avond van 14 juni Ir. S. A.

DIENSTEN EN

H. M. van de Geijn, rijkstuinbouwconsulent te Roermond, een inleiding hield over

PROEFTUINEN

de groenteteelt rond Venlo. Op 15 juni werd een tweetal vollegronds groenteteeltbedrijven bezichtigd, nl. één van 3V2 ha te Griendtsveen en één van 14 ha
te Horst. Hierna volgde een bezoek aan het nieuwe complex van de C.V.V. te
Grubbenvorst. Verder werd het asperge steken gedemonstreerd, een toelichting
gegeven op de veredeling van asperge en een kijkje genomen bij een centrale
sorteerafdeling voor tuinbouwprodukten. De dag werd besloten met bezichtiging
van een aantal proeven op de proeftuin te Venlo.
De contactdag van 24 augustus stond voorname+ijk in het teken van groenteteelt
voor de verwerkende industrie. In een rondgang over de proeftuin van het
PGV te Alkmaar werden verschillende proeven toegelicht, waarbij vooral de financiële aspecten van bepaalde teeltwijzen in de belangstelling stonden. Het
middagprogramma bestond uit een bezoek aan de conservenfabriek N.V. Verburg te Noordscharwoude. Na een inleiding van de heer Biesheuvel, bedrijfsleider, kon in de fabriek de verwerking van o.a. augurken, bonen en wittekool
worden gevolgd.
De laatste algemene contactdag vond plaats op 14 december en was speciaal
gewijd aan kwaliteit, sortering en kleinverpakking van groente. De heer Th. P.
A. M. Ruys (Albert Heyn) hield een betoog over de wensen van het grootwinkelbedrijf ten aanzien van kwaliteit en sortering. De heer J. de Maaker van
het Sprenger Instituut te Wageningen behandelde de kleinverpakking van groente. Daarna werd een bezoek gebracht aan de Vezetfabrieken te Warmenhuizen,
waar men gespecialiseerd is in de verwerking van zuurkool en andere groentesoorten in plasticverpakking. De toelichting op de verschillende onderdelen werd
hier verzorgd door de heren Koster en Van der Ham.
Behalve de algemene contactdagen werden in 1967 voor het eerst speciale bijeenkomsten georganiseerd voor de takhoofden groenteteelt van de Rijkstuinbouwconsulentschappen. Deze vergaderingen bestaan uiteraard uit een kleiner
gezelschap. De eerste bijeenkomst op 13 april te Alkmaar was in hoofdzaak
gewijd aan een gedachtenwisseling over de structurele problemen in de vollegronds groenteteelt, waarbij tevens de mogelijkheid tot het stichten van ontwikkelingsbedrijven (modellen) naar voren kwam. De conclusie was, dat om dit probleem te benaderen, opbrengst-, kwaliteits- en arbeidsnormen onmisbaar zijn.
In de vergaderingen van 11 oktober te Alkmaar en 15 november te Utrecht
werden saldoberekeningen voor de teelt van een aantal vollegronds groentegewassen besproken. Deze concept-berekeningen waren gedestilleerd uit kwa-
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litatieve en kwantitatieve gegevens van de verschillende PGV afdelingen. In

gezamenlijk overleg werden deze op een aantal punten aangevuld en gewijzigd.

VOORLICHTINGS-

Dit was mogelijk dank zij de kennis en ervaring die men in de verschillende

DIENSTEN EN

gebieden over dit moeilijke onderwerp reeds heeft opgedaan.

PROEFTUINEN

In samenwerking met het Sprenger Instituut werd op 17 januari de jaarlijkse

VERWERKENDE

conservendag gehouden. Het programma was voornamelijk gericht op teelt,

INDUSTRIE EN

rassenkeuze en kwaliteitsaspecten van diverse vollegronds groentegewassen.

ZAADHANDEL

De heer J. Betzema (PGV) behandelde de invloed van de oogsttijd op sortering
en produktie bij waspeen. Deze inleiding werd door de heer W. Rol (Sprenger
Instituut) aangevuld met resultaten van loogschillen op het Sprenger Instituut.
Verder besprak de heer Rol de gebruikswaarde van diverse spinazie- en bonerassen voor steriliseren en diepvries.
De inleiding van de heer J. Kok (Sprenger Instituut) had betrekking op het drogen van boerenkool, prei en winterpeen. Vervolgens was het woord aan de
heer J. G. Verlaat (PGV) die twee facetten van chemische onkruidbestrijding behandelde, namelijk de rasgevoeligheid van stamslabonen voor bepaalde middelen
en problemen rond de nawerking van middelen bij het mislukken van een teelt.
Na de lunchpauze werd nogmaals aandacht geschonken aan de stamslabonen.
Ir. P. Riepma (PAW) behandelde enkele teeltkundige aspecten, Ir. E. Steinbuch
(Sprenger Instituut) sloot hierbij aan met een bespreking van de verwerkingsresultaten. Een moeilijk punt bij dit gewas is het vaststellen van het optimale
oogsttijdstip.
De conservendag werd besloten met een forum dat een aantal vragen uit de
zaal beantwoordde.
Op 3 en 8 augustus werden vertegenwoordigers van verwerkende industrie en
zaadhandel uitgenodigd voor een bezoek aan de boneproeven in de Wieringermeer en te Alkmaar. Op beide dagen konden wij verschillende belangstellenden
begroeten. Uitbreiding van dergelijke gerichte bezoekdagen zal door de praktijk
zeker op prijs worden gesteld.

Aan de door het Ministerie van Landbouw en Visserij georganiseerde cursus
voor medewerkers van de landbouwvoorlichtingsdienst over tuinbouwteelten op

CURSUSSEN EN
LEZINGEN

landbouwbedrijven zijn ook in 1967 weer diverse medewerkers van het PGV als
docent opgetreden. Op 14 november werd de cursus afgesloten.
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CURSUSSEN EN

De activiteiten van het Proefstation strekken zich ook uit tot het houden van

LEZINGEN

lezingen, waarvoor vrij regelmatig uitnodigingen worden ontvangen. In het verslagjaar werden door diverse medewerkers in totaal ± 35 lezingen in Nederland
gehouden. In de meeste gevallen had dit betrekking op onderzoekresultaten of
op de teelt van bepaalde gewassen. In enkele gevallen betrof het algemene
tuinbouwkundige onderwerpen zoals contractteelt en mogelijkheden tot oogstvervroeging.
Tj. Buishand en J. P. Koomen
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buitenlandse reizen

Om de ontwikkelingen in het buitenland te kunnen volgen en de toepassingsmogelijkheden ervan in eigen land na te gaan worden jaarlijks door medewerkers van het PGV enkele reizen naar het buitenland gemaakt. Onderstaand volgt
een kort overzicht van de in 1967 gemaakte reizen.

Door Ir. J. van Kampen werd van 20 mei tot 17 juli een studiereis gemaakt door

AMERIKA

verschillende staten van Noord-Amerika, waarbij ter plaatse kennis werd genomen van allerlei nieuwe ontwikkelingen betreffende de teelt en een goede indruk
werd verkregen van het onderzoek dat daarvoor wordt verricht. Een uitvoerig
verslag hierover is in voorbereiding.

Op het 19e Internationale Symposium voor Fytofarmacie en Fytiatrie, dat in mei

BELGIË

te Gent werd gehouden, heeft Ir. C. Kaai een voordracht verzorgd over „Bestrijding van stengelaaltjes in ui en phlox met 0,0-diethyl 0-2 pyrazinylfosforothioaat en 0,0-diethyl-0- (2,4-dichloorfenyl) fosforothioaat".
Op 12 december werd door Ir. A. A. Franken een lezing gehouden te Geel over
teeltaspecten en veredeling van asperge.
Verder brachten medewerkers van het PGV enkele kortdurende bezoeken aan
België om waarnemingen te verrichten aan proefvelden en voor het voeren van
besprekingen. In een paar gevallen betrof het oriëntatie van bepaalde teeltmethoden of gewassen.
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DUITSLAND

Van 4 tot en met 8 september werd te Hannover een symposium gehouden
over „Workstudy in Horticulture", georganiseerd door het Comité van de I.S.H.S.
De heer J. A. Schoneveld heeft dit symposium bijgewoond en er een lezing gehouden over „An example of working-method improvement for cutting white
asparagus".
Op 14 november was er te Uelzen een aspergedag, ter gelegenheid waarvan
Ir. A. A. Franken twee lezingen, resp. over de teelt en over de veredeling van
asperge heeft gehouden.

POLEN

Het 9e Internationale Symposium van de Society of European Nematologists
vond van 21-25 augustus plaats te Warschau. Ir. C. Kaai heeft dit symposium
bezocht en er een voordracht verzorgd over „The cause of the occurrence of
stem nematode attack in patches".
J. P. Koomen en anderen
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literatuui
en publikaties

Door een documentatiesysteem worden alle van belang zijnde binnenkomende

DOCUMENTATIE EN

literatuurgegevens gerangschikt en worden de belanghebbenden er op geatten-

ATTENDERING

deerd. In het verslagjaar zijn uit de binnengekomen publikaties 2090 artikelen
gedocumenteerd. Deze artikelen werden aangegeven in 44 „Documentatie-overzichten". Aan de hand van deze overzichten, die langs de verschillende afdelingen circuleren, werden 1170 artikelen door één of meer personen te leen
gevraagd. Het totaal aantal uitleningen langs deze weg bedroeg 1800. Aan de
belanghebbenden werden 2530 attenderingskaartjes verstrekt, die eveneens op
ruime schaal hebben geleid tot uitleningen van literatuur. De invoering van het
attenderingssysteem leidde tot een aanmerkelijk intensievere benutting van de
aanwezige literatuur.
C. P. Pronk

Door medewerkers van het PGV worden regelmatig Mededelingen en Rapporten
samengesteld. Een aantal hiervan is inmiddels uitverkocht. Onderstaand volgt
een overzicht van de publikaties die nog verkrijgbaar zijn. Ze worden franco

PUBLIKATIES
VAN HET
PROEFSTATION

toegezonden na overmaking van het vermelde bedrag op postrekening 619524
van het Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond te Alkmaar onder
vermelding van hetgeen wordt verlangd. Begunstigers ontvangen alle publikaties gratis.
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PUBLIKATIES

mededelingen

VAN HET
PROEFSTATION
14. KOOMEN, J. P. en anderen: Rond de teelt van augurken (3e herziene
druk) - f 2,25
19. JONGE POERINK, H.: Rand in wittekool - f 2,25

1962
1961

24. VAN DER BOON, J., DELVER, P., KNOPPIEN, P. en VISSER, A.: Kalibemesting bij vroege aardappelen in Noord-Holland - f 0,75
27. VAN KAMPEN, J. en anderen: 10 jaar PGV - f 2 —

1963
1963

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

1965

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

1965

32. KOOMEN, J. P. en VAN DER VEN, C. J.: Rond de teelt van knolselderij
- f 3,50
34. BUISHAND, Tj.: Vroege andijvie in de vollegrond - f 3,—

1965
1966

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

1966

37. SCHONEVELD, J.A.: Arbeidsstudie bij de oogst van asperge - f 4,— 1967
38. BETZEMA, J. en SNOEK, N. J.: Rond de teelt van herfstprei - ƒ 3.25 1967
39. FRANKEN, A. A.: Mogelijkheden voor het vervroegen van asperges f 1,—

1967

rapporten

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

1964

15. BUISHAND, Tj., DE KRAKER, J. en BREEBAART, mej. G.: Teelt- en
20

rassenonderzoek 1964 bij tuinbonen - f 1,20

1965

16. BETZEMA, J.,JONGE POERINK, H. en VAN DER VALK, G. G. M.: Een

PUBLIKATIES

studiereis naar Midden Engeland van 11-18 augustus 1963 - f 1,75

1965

VAN HET
PROEFSTATION

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

1966

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

1966

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

1966

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

1966

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

1966

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

1966

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

1966

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

1967

28. VERLAAT, J.G.: Ervaringen met chemische onkruidbestrijding in de vollegronds groenteteelt in 1966 - ƒ 4,—

1967

29. VLUG, J.: Teelt- en rassenonderzoek bij sla in 1966 - f 2,—

1967

jaarverslagen

Vanaf 1954 is jaarlijks een jaarverslag verschenen. De jaarverslagen tot en met
1964 zijn uitverkocht, die over 1.965, 1966 en 1967 zijn verkrijgbaar à f 5,—
per stuk.
vakbladen en tijdschriften

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

21

PUBLIKATIES

opgenomen. Verder zijn bijdragen verschenen in Mededelingen van de Directie

VAN HET

Tuinbouw. Totaal zijn aldus in het verslagjaar ruim 40 artikelen geplaatst.

PROEFSTATION

Aan de samenstelling van de rassenlijst voor groente werd ook door deskundigen van het PGV meegewerkt. Hierdoor is het PGV mede verantwoordelijk voor de inhoud van de rassenlijst. Ook werd medewerking verleend aan het
tot stand komen van de Tuinbouwgids en het Tuinbouwkundig woordenboek. Voor
het weekblad Landbouwdocumentatie en voor de Mededelingen van de Directie
Tuinbouw werd een aantal referaten verzorgd.

In het verslagjaar is de derde jaargang van de „Conservenkoerier" gestart. In
dit maandelijks in stencilvorm verschijnende blad worden onderzoekresultaten,
teeltaanwijzingen en actualiteiten opgenomen ten behoeve van groenteteelt
voor de verwerkende industrie. Gezien de reacties voorziet dit blad in een
behoefte.
F. G. R. Lammerts
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hydrologie en
bodemvruchtbaarheid

In 1967 zijn lysimeters geïnstalleerd, voorzien van een kwikmanometer met fotocel, die er voor zorgt dat de waterstanden in de lysimeter zich aanpassen aan
die in de omgeving (afbeelding 2). Verschillen in waterhoogten van meer dan

GRONDWATERSTANDEN- EN
HERONTGINNINGSPROEFVELD

afb. 2. lysimeter met fluctuerende grondwaterstand,(lysimeter with fluctuating ground
water table).
rubber stoppen 4
(rubber stoppers)

schakelbord
(switch- board)

foto-elektrische cel —
(foto- electric cell
kwik (mercury) *~
maaiveld
(surface)
ongestoord
grondmonster
(undisturbed
soil sample)

tensiometers

fe^^iqg^TtT?!
/

lysimeter
buis voar neutronen
vochtmeter
(tube for neutron
moisture meter)

t

/ aanvoer (supply)
grondwaterbuis
(ground water tube]

'magnetische afsluiters
(magnetic valves)

afvoer —•
(discharge)
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GRONDWATERSTANDEN- EN
HERONTGINNINGSPROEFVELD
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afb. 3. vochttoevoer vanuit het 90cm diepe grondwater via capillaire opstijging naar
het gewas rodekool voor drie profielen gedurende het groeiseizoen, (the water
supply from the 90 cm deep ground water level via capillary rise to the crop
early red cabbage to three profiles during the growing season).

1 cm worden door de fotocel waargenomen, die dan een signaal doorgeeft naar
de magneetklep van aan- en afvoervat. Deze opent zich, waardoor water respectievelijk toe- of af kan stromen, totdat het verschil in niveau binnen de lysimeter en buiten in het veld, opgeheven is. De aan- of afgevoerde hoeveelheden
worden door waterstandsmeters geregistreerd.
Voor het afgelopen jaar is een grondwaterpeil van 90 cm- mv. nagestreefd,
waarbij een diepste grondwaterstand van 110 cm-mv. op het zavelprofiel
optrad. Voor de uit hydrologisch oogpunt moeilijk te karakteriseren pikkleigronden, is het op deze wijze gelukt een duidelijk verschil in wateronttrekking, vergeleken met de verbeterde pikklei-profielen, vast te stellen. De vanuit het grondwater via capillaire opstijging naar het gewas (rodekool) toegevoerde hoeveelheid water bedroeg voor zavel en voor klei op zavel ruim tweemaal zoveel als
voor de oorspronkelijke pikkleigrond (zie afbeelding 3).
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Ir. R. A. Feddes, A. A. Overtoom en C. Vroom

In twee voor de spruitenteelt belangrijke centra, t.w. de Hoekse Waard (Westmaas) en het noorden van de provincie Groningen (Usquert) werd bij de selectie middelvroege Stiekema een bemestingsproef aangelegd, bestaande uit 25

OVERBEMESTING
MET STIKSTOF
BIJ SPRUITKOOL

bemestingsobjecten met 3 vaste overbemestingstijdstippen en variatie in hoeveelheid per tijdstip en totale hoeveelheid.
De spruitkool op het proefveld te Usquert reageerde aan de hand van de standcijfers, gegeven halverwege de eerste en de tweede overbemesting met stikstof
zeer sterk op de toegediende hoeveelheid. Dit is, gezien de uniform lage uitgangstoestand vóór het planten van 5 dpm in water oplosbare stikstof in de
bovenste 30 cm en het totaal ontbreken van oplosbare stikstof beneden
30 cm, niet zo verwonderlijk. Het proefveld te Westmaas bevatte vóór het planten gemiddeld 15 dpm oplosbare stikstof in de bovenste 30 cm, welke hoeveelheid geleidelijk afnam tot 2 dpm op een diepte van 70-90 cm. Hier waren
de standverschillen minder uitgesproken dan in Usquert. Kort voor de eerste
overbemesting was de voorraad aan oplosbare stikstof in de bovenste 30 cm
te Westmaas opgelopen tot ± 30 dpm, te Usquert tot ± 13 dpm.
Vlak voor het toedienen van de stikstofoverbemestingen werden blad- en steelmonsters genomen ter bepaling van het totale N-gehalte en het nitraatgehalte.
De analysecijfers zijn nog niet verwerkt.
De tot dusverre ontvangen opbrengstgegevens van de eerste en tweede pluk
zijn in bewerking en geven in eerste instantie een duidelijke stikstofreactie
te zien. De invloeden van tijdstip en hoeveelheid per stikstofoverbemesting op
opbrengst en kwaliteit zijn nog niet vastgesteld. Een derde pluk tijdens en zo
mogelijk een vierde pluk na de winter moeten nog gebeuren.
Ir. J. H. Pieters en P. Nicolai

Op een zandgrond (Haren), een zavelgrond (Wieringermeer) en een zware kleigrond (Oudkarspel) werd de invloed op de opbrengst nagegaan van verschillende wijzen van grondverzorging, toegepast na het zaaien van stamslabonen

BEPERKTE GRONDVERZORGING IN
COMBINATIE MET

(Prelude) en het planten van knolselderij (Roem van Zwijndrecht). De bodem-

CHEMISCHE

behandelingen onbewerkt laten (1.), extra aanrollen (2.), normaal schoffelen (3.)

ONKRUIDBESTRIJDING

en veel schoffelen (4.) werden gecombineerd met geen (.1) of wel (.2) chemische
onkruidbestrijding met daarvoor in de praktijk gebruikte middelen, t.w. Ivorin op
bonen en linuron op knolselderij. In Haren werden de objecten bovendien nog
gesplitst in wel en niet beregenen, met als doel meer of minder verslemping
van de bovenste bodemlaag te bewerkstelligen.
De voorlopige opbrengstresultaten van de proeven met stamslabonen zijn sa-
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BEPERKTE GROND-

mengevat in tabel 1. De waarnemingen betreffende vocht- en stikstofhuishou-

VERZORGING IN

ding en structuur konden nog niet worden verwerkt.

COMBINATIE MET

Een eerste indruk uit deze opbrengstcijfers is, dat onder de weersomstandig-

CHEMISCHE

heden van 1967 op de Harense zandgrond een chemische onkruidbestrijding

ONKRUIDBESTRIJDING

zonder verdere grondverzorging goed heeft voldaan (1.2). Het toepassen van
chemische onkruidbestrijding is weinig zinvol gebleken, indien normaal werd
geschoffeld (3.1/3.2). De beregening heeft weinig invloed uitgeoefend op de
opbrengst.
De hoogste opbrengst op de klei te Oudkarspel werd verkregen met de combi-

Peulopbrengst (yield)
Haren
Object
Oudkarspel

Wieringermeer

10,5

4,8

15,7

6,1

5,1
9,4

12,1

10,0

3,8

13,8

14,0

6,3

4,9
8,8

14,9

8,2

6,2

14,6

8,4

7,5

14,5

8,3

7,3

15,0

6,4

7,2

beregend

onberegend

(sprinkled)

(not sprinkled)

1.1

12,0

1.2

15,0

2.1
2.2
3.1

15,3

3.2

15,1

4.1

14,5

4.2

14,2

tabel 1. opbrengst in tonnen vers produkt per ha, gemiddeld uit 3 herhalingen per
object, (yield in tons per ha fresh weight of dwarf french beans; mean of 3 replicates per object).
natie normaal schoffelen + chemische onkruidbestrijding (3.2), doch de verschillen met de objecten normaal en veel schoffelen - beide zonder chemische
onkruidbestrijding - (3.1 en 4.1) zijn minimaal. Waarschijnlijk heeft op deze zware
kleigrond het schoffelen een gunstige invloed gehad op de water- en luchtvoorziening. Op de zavel in Wieringermeer werd dit jaar de hoogste opbrengst
genoteerd van de velden die alleen een behandeling met Ivorin hadden gehad,
zonder dat daarna nog in het gewas werd gewerkt (1.2).
De niet geschoffelde, onbehandelde velden gaven, mede ten gevolge van de
onkruidconcurrentie, op alle grondsoorten de laagste opbrengst. In hoeverre de
structuur van de bovengrond en de vocht- en N-huishouding bij dit alles nog
een rol hebben gespeeld, zal uit de verwerking der waarnemingscijfers moe26

ten blijken.

De resultaten van de proeven met knolselderij, eveneens te Oudkarspel (klei),

BEPERKTE G R O N D VERZORGING IN

Wieringermeer (zavel) en Haren (zand) zijn vermeld in tabel 2.
Uit de gegevens van deze tabel zijn voor 1967 nog weinig conclusies te trekken

C O M B I N A T I E MET

aangaande de meest gewenste bodembehandeling na het planten van knol-

CHEMISCHE

selderij. Wellicht verdraagt zavel een beperkte grondverzorging beter dan klei-

ONKRUIDBESTRIJDING

grond, waar onder de weersomstandigheden van 1967 het schoffelen waarschijnlijk gunstig heeft gewerkt op de vochtvoorziening. De Harense zandgrond
was blijkbaar, gezien de opbrengstcijfers, geen geschikte grond voor de teelt
van knolselderij. De beregening, bedoeld om slemp te veroorzaken, heeft de

Opbrengst aan <nollen (yield)
Ha ren
Object
beregend

onberegend

(sprinkled)

(not sprinkled)

Oudkarspel

Wieringermeer

31,01

1.1

19,23

7,03

21,07

1.2

19,50

9,00

23,09

30,96

2.1

14,30

6,83

24,27

28,42
32,21

2.2

17,53

9,43

26,40

3.1

23,40

10,07

29,79

25,70

3.2

18,50

10,70

25,65

32,05

4.1

19,17

11,87

26,05

33,04

4.2

19,40

9,10

28,88

31,60

tabel 2. opbrengst in tonnen per ha verse selderijknollen,

gemiddeld uit 3 herhalingen

per object, (yield in tons per ha fresh weight of celeriac tubers; mean of 3 replicates
per

object).

groei echter zeer gunstig weten te beïnvloeden, getuige de vaak meer dan
100 % meeropbrengst van de beregende velden, vergeleken met de onberegende.

Ir. J. H. Pieters en P. Nicolai

Deze proef w e r d in 1967 voor de tweede maal geoogst. De jaarlijkse stikstofgiften zijn 0, 500, 1000 en 2 000 kg kalkammonsalpeter per ha, dus resp. 0,

STIKSTOFBEMESTING
BIJ ASPERGE

100, 200 en 400 kg zuiver N per ha. De belangrijkste oogstgegevens van 1967
zijn opgenomen in tabel 3.
Het gemiddelde stengelgewicht was bij de hoogste stikstofgift iets hoger, in
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STIKSTOFBEMESTING
BIJ ASPERGE

Bemesting in kg N

Opbrengst in kg per ha

(treatment in kg N)

(yield in kg per ha)

Gemidd. stengelgewicht
in grammen
(mean spear weight in g)

0

4 250

36,5

100

4 100

36,9

200

3880

35,1

400

4 150

38,7

tabel 3. opbrengst N-bemestingsproef asperge (fertilizer experiment with 0, 100,
200and 400kg nitrogen per ha on asparagus).
de totale produktie was echter evenals in 1966 geen duidelijke lijn t.o.v. de
hoeveelheden stikstof waar te nemen.

Ir. A. A. Franken en Ch. Th. G. Backus
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vere deling

Bij de aardappelveredeling is in grote lijnen dezelfde werkwijze gevolgd als

AARDAPPEL

in 1966. De controle op de gezondheid van het materiaal heeft zich uitgebreid.
In 1967 is behalve serologisch onderzoek van het te velde staand gewas ook
nacontrole uitgevoerd op het gerooide materiaal. Dit onderzoek vond plaats
in de kassen van het PGV. Voor het eerst sinds het bestaan van het PGV
zijn vier zaailingen aangemeld bij de Raad voor het Kwekersrecht. Dit betrof
de zaailingen PGV 56-101, 57-106, 58-125 en 58-169. De voorgestelde namen
„Alcmaria" voor PGV 58-125 en „Vitalis" voor PGV 57-106 zijn inmiddels
goedgekeurd.
klonen

In 1967 zijn 13700 zaden uitgezaaid, afkomstig van 60 kruisingen. Er is voor
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AARDAPPEL

het eerst in plasticbakjes gezaaid en niet verspeend. Na selectie op type zijn
7800 zaailingen opgekweekt in stenen potten. Bij de oogst is enige selectie
toegepast op vroegheid en kleur. Voor beproeving als eerstejaars zijn 6365
klonen aangehouden.
eerstejaars
Van de 5500 in het verslagjaar uitgeplante klonen zijn er bij de oogst 890
aangehouden. De belangrijkste punten waarop is geselecteerd zijn vroegheid,
vorm en kleur van de knollen, oogdiepte en aantal knollen per stam.
tweedejaars
Deze werden voor een groot gedeelte uitgeplant op de sub-proeftuin te Spierdijk
en de rest op de tuin van het PGV te Alkmaar. Van de 960 uitgeplante zaailingen zijn er 288 aangehouden. Deze zullen door de Plantenziektenkundige
Dienst (PD) te Wageningen worden onderzocht op resistentie tegen wratziekte
en aardappelmoeheid.
derdejaars
Van de 70 derdejaars zaailingen die door de PD zijn onderzocht, bleken er
23 resistent te zijn tegen wratziekte. Van één zaailing was de uitslag onbeslist.
Resistentie tegen aardappelmoeheid (biotype A) is bij 24 zaailingen waargenomen. Bij een aantal is resistentie tegen beide ziekten aanwezig. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de voor wratziekte vatbare zaailingen weer
uitgeplant voor verdere beproeving, omdat de afzetkansen van voor wratziekte
vatbare- maar overigens goede rassen groter zijn geworden.
ouderejaars
In totaal zijn 65 ouderejaars zaailingen op verschillende plaatsen beproefd. Dit
is vergeleken met vorig jaar een vrij gering aantal. Er is naar gestreefd het
aantal ouderejaars nog verder te beperken en daarom zijn twijfelachtige zaailingen opgeruimd. Voor verdere beproeving zijn 37 zaailingen aangehouden.
voorbeproeving
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Op de proefvelden van het IVRO, aangelegd te Lutjebroek, St. Paneras en

Zeerijp, is in de groep „zeer vroege en vroege consumptie" een aantal zaai-

AARDAPPEL

lingen beproefd. De zaailing PGV 60-109, die in 1966 een zeer goede indruk
had gemaakt, heeft ook in 1967 goede resultaten gegeven. De drie PGV-zaailingen die in 1967 voor het eerst door het IVRO zijn beproefd, gaven een goede
indruk en zullen opnieuw in de proeven worden opgenomen.
beproeving in het buitenland
Door bemiddeling van de Verenigde Kweekbedrijven is een aantal PGV-zaailingen beproefd in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Joegoslavië en TsjechoSlowakije. De resultaten zijn van land tot land en van jaar tot jaar vaak zeer
verschillend. Zo heeft bv. PGV 57-106 in 1967 minder goed voldaan dan in
voorgaande jaren. In Italië bestaat er een vrij grote vraag naar PGV 56-101
en PGV 58-125.
vermeerdering
Van nieuwe zaailingen is geen stamselectie opgezet. Het reeds aanwezige stammenmateriaal vertoonde een goede gezondheid. Van vier zaailingen zijn behalve
stamselectie vrij grote vermeerderingsvelden aangelegd op bij de ZAP aangesloten bedrijven. De gezondheidstoestand van twee velden was matig en van
twee zeer goed. Zodra er voldoende materiaal afkomstig van stamselectie aanwezig is, zullen bovengenoemde vermeerderingsvelden niet meer worden
aangelegd.
J. Betzema en J. C. Commandeur

In het veredelingsveld op de proeftuin te Horst is in 1967 van 33 kruisingen

ASPERGE

die in de jaren 1964 tot en met 1966 produktief zijn geweest, nogmaals de opbrengst nagegaan. Door de slechte gewasontwikkeling in de zomer van 1966
en door het koude weer tijdens het oogstseizoen van 1967 was de produktie
lager dan in 1965 en 1966, maar bedroeg gemiddeld over de 33 kruisingen toch
nog 5500 kg per ha. Naar aanleiding van de resultaten in 1967 zijn uit de 33
kruisingen 14 uitgekozen. Deze zijn afkomstig uit kruisingen van 14 vrouwelijke
en 3 mannelijke planten. Getracht zal worden deze kruisingen op grote schaal
te reproduceren, zodat plantmateriaal aan de zaadhandel kan worden uitgegeven.
Om dit te realiseren is het nodig de 14 vrouwelijke en de 3 mannelijke planten
vegetatief te vermenigvuldigen. In het verleden is daarmee reeds een begin
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ASPERGE

gemaakt. In 1967 is deze vermenigvuldiging voortgezet, met als resultaat dat er
momenteel 890 vrouwelijke en 250 mannelijke scheurlingen zijn.

kweken van inteeltlijnen en van een mannelijk ras

Het inteeltprogramma kon in 1967 niet worden voortgezet. Wel zijn er reeds
kruisingen tussen enkele inteeltlijnen gemaakt. Deze kruisingen zijn met de inteeltouders uitgezaaid om na te gaan of er verschil in ontwikkeling optreedt,
hetgeen zou kunnen duiden op een heterosis-effect.
Ten behoeve van het kweken van een mannelijk ras zijn de in 1966 gewonnen
MM planten in 1967 verder opgekweekt.

Ir. A. A. Franken en Ch. Th. G. Backus
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oogstzekerheid bij vroege teelt

ANDIJVIE

Het onderzoek naar de invloed van de opkweektemperatuur, de leeftijd van de
plant, de duur van het afharden en het tijdstip van uitplanten in april, op de
kwaliteit bij het ras Nummer Vijf is voortgezet. Voor bijzonderheden over proefopzet zie onder fysiologisch onderzoek op blz. 81. De omstandigheden in april
en mei waren niet gunstig voor een vroeg produkt. Van betrekkelijk strenge
nachtvorsten in april heeft het gewas geen ernstige schade ondervonden, zelfs
niet als het pas was uitgeplant. In juni is geen overmatig warm weer, dat de
oogstzekerheid kan bedreigen, voorgekomen.
Het oogstresultaat bevestigde in grote mate de ervaringen van 1966. Voor een
uitplant in begin april is 21 ° C van grond en lucht de veilige opkweektemperatuur waarbij een flink kropgewicht (500-600 gram) kan worden verkregen.
Opgekweekt bij 15° C bedroeg het hoogste gemiddelde kropgewicht 320 gram.
Verhoging van de grondtemperatuur tot 19 à 21° C gaf alleen met plantgoed
van 4 weken oud een gewicht van 500 tot 550 gram. Door toename van de leeftijd liep het maximaal bereikbare kropgewicht aanzienlijk terug.
Uitgeplant in de laatste week van april gaf de opkweek bij 15° C alleen met
4 weken oude planten een krop van 500-600 gram, maar het gewicht daalde
zeer sterk met toename van de leeftijd. Verhoging van de grondtemperatuur
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tot 19 à 21 ° C heeft bij planten van 4 weken het kropgewicht niet verhoogd.
De afname onder invloed van de leeftijd kwam overeen met die bij de eerste
uitplant. De opkweek bij 21° C gaf bij de tweede uitplant de hoogste opbrengst
(omstreeks 700 gram) met planten van 4 weken oud. Bij toename van de leeftijd liep het kropgewicht geleidelijk terug tot omstreeks 550 gram bij planten
van 8 weken oud.

vroege teelt onder plastic tunnel

O p 7 april zijn 5 variaties uitgeplant die waren opgekweekt bij 15 of 21° C
met of zonder verhoogde grondtemperatuur. Per variatie zijn voor het ras
Nummer Vijf in tweevoud 36 planten uitgezet op 3 regels van 25 x 30 cm onder
een tunnel van 90 cm breed en ± 40 cm hoog.
Vooral in de eerste helft van de groeiperiode speelt - naast de gunstige invloed
op de temperatuur - de beschutting tegen droge harde w i n d en nachtvorst een
belangrijke rol. Twee zware nachtvorsten in april hebben geen schade veroorzaakt aan het tamelijk weelderige gewas. Ondanks de bedekking van de
grond gedurende de gehele teeltperiode heeft zich geen vochtgebrek v o o r g e daan. Het verloop van het kropgewicht en van de diameter van de kroppen
vanaf de tweede decade van mei is vermeld in tabel 4.

Gemiddeld kropgewicht in
grammen

Datum
(date)

(mean weight of the heads

Diameter in cm
(diameter in cm)

in g)
12-5

105

26-31

19-5

245

36-42

26-5

375-450

43-48

30-5

460-525

48

tabel 4. kropgewicht

en diameter van de vlakke krop op verschillende

and diameter

of the heads of endive on different

under plastic

tunnel).

data, (weight

dates, transplanted

april

7th

Het gewas is vlot gegroeid. In het algemeen kon er een behoorlijke kwaliteit
worden geoogst. Tegen de oogst begon het blad van de buitenste rijen tegen
het plastic te drukken. Vooral als het plastic niet voldoende strak gespannen
staat, gaat het aan de onderzijde van de tunnel klapperen, waardoor bescha34

diging aan de buitenste planten ontstaat. Bij een brede tunnel lopen minder
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afb. 4. andijvie geteeld onder plastic tunnel, ontwikkeling
under plastic tunnel, development

op 29 mei. (endive

grown

on 29-5-1967).

planten de kans op beschadiging dan bij een smalle, zoals v o o r deze proef
is gebruikt.
O p 26 en 30 mei zijn de objecten die begin van pijpvorming vertoonden geoogst. O p de eerste datum waren die kroppen 50 - 75 gram zwaarder dan van
de objecten die nog geen pitvorming vertoonden. Het kropgewicht van deze
laatsten nam nog aanzienlijk toe en bedroeg op 30 mei gemiddeld 525 gram.
De objecten die op 26/5 begin van pijpvorming vertoonden, namen in gewicht
w e i n i g meer toe en moesten op 30 mei worden geoogst. De warmst opgekweekte partijen behoefden toen nog niet wegens pitvorming te worden geoogst. Wegens het goede kropgewicht is de proef op 31 mei beëindigd.

Dr. W. A. W i e b o s c h en J. E. Karsten

forceerproef

ASPERGE

In 1967 w e r d deze proef voor het laatst geoogst. De gegevens van 1965 t.m.
1967 worden in tabel 5 weergegeven.
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1965

1966

1967

Aanvang verwarming (start of forcing)

16-3

4-3

28-2

Aanvang oogst (start of harvesting)

31-3

20-3

17-3

Einde oogst (end of harvesting)

10-5

4-5

Produktie/20 are (yield/20 are)

1147 kg

6-5

1 075 kg

860 kg

Opbrengst in guldens (proceeds)

f 7 210

ƒ 9460

ƒ 8000

Olieverbruik (oil cons.)

13 033 I

14 173 I

16 789 I

tabel 5. gegevens forceerproef asperge.

(some results of forcing asparagus).

Door het natte en koude voorjaar was het olieverbruik in 1967 hoger dan in
beide voorgaande jaren. De kg-opbrengst was lager, waarschijnlijk als gevolg
van het slechte weer in 1966, de ouderdom van het veld en misschien door de
reactie van de planten op het herhaald forceren.

lengte steekseizoen
In 1967 zijn de proeven voortgezet. Door de late aanvang van het oogstseizoen
waren vooral de opbrengsten van het 17 juni-object laag. Tabel 6 geeft een
overzicht van de oogstgegevens in beide proefvelden over de jaren 1965 t.m.
1967.

Opbrengst in kg/ha (yield

Lengte steekseizoen
(length of cutting
season)

in kg/ha)
Helden

Baexem
1965

1966

1967

1965

1966

1967

2440

Geoogst t.m.
(end of harvesting)
17 juni

4020

5 470

3 030

3 720

3 870

24 juni

4530

5400

3110

4320

4270

2800

1 juli

5 630

5 450

3 400

4 920

4 030

2 740

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

Over de drie proefjaren was de meeropbrengst van het 1 juli-object t.o.v. het
17 juni-object te Baexem 1960 kg per ha en te Helden 1660 kg. De produktie
van het 1 juli-object was te Baexem 1 440 kg en te Helden 300 kg per ha hoger
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dan van het 24 juni-object.

plantafstanden
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Deze proef is in 1967 voor de eerste maal gedurende een volledig seizoen geoogst. De resultaten ervan zijn in tabel 7 vermeld.

Gemidd. stengelgewicht
Plantafstand

Opbrengst in kg/ha

in grammen

(plant distance)

(yield in kg/ha)

(mean spear weight
in grams)

160x20 cm

4 670

34,4

160x30 cm

4 290

35,6

160x40 cm

3 950

37,2

160x50 cm

3 430

36,7

tabel 7. invloed van de plantafstand op de produktie. (effect of crown spacing on
the yield of asparagus).
Uit deze tabel blijkt dat de produktie belangrijk toeneemt naarmate de afstand
in de rij kleiner wordt. De verschillen in gemiddeld stengelgewicht zijn niet groot.

plantgewichten bij het uitplanten

Ook voor deze proef was 1967 het eerste jaar waarin tijdens een volledig
steekseizoen werd geoogst. Bij een gemiddeld plantgewicht van 5,3 gram
was de produktie 3280 kg per ha. Voor een plantgewicht van 11,2 gram was
dit 3780 kg per ha, evenals voor een plantgewicht van 26,4 gram. Planten
met een gemiddeld gewicht van 50,5 gram bij het uitplanten, brachten 4560
kg per ha op. Een aanzienlijk produktieverschil dus ten gunste van de grootste
planten. De verschillen in gemiddeld stengelgewicht waren niet groot.

Ir. A. A. Franken en C. T. G. Backus

opkweekmethoden

AUGURK

In de opkweekproef te Alkmaar met het ras Levo waren de volgende objecten
opgenomen: 8, 6 en 4 cm perspotten, plastic mandje en jiffy-seven. Elk object
is op twee verschillende tijden, te weten 28 april en 10 mei, gezaaid. Bij het
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afb. 5. van l.n.r.: opkweek in plastic mandje, jiffy seven, 4 cm perspot, 6 cm perspot en 8 cm perspot. de kleine potmaten geven duidelijk
(raising of gherkins in from I. to r.: plastic basketpots

het langste

hypocotyl.

H cm, jiffy seven, soil block

4 cm, soil block 6 cm and soil block 8 cm. in the small pots the plants
a very long

have

hypocotyl).

uitplanten op 30 mei waren van ieder object dus 2 plantstadia. De planten
in jiffy-seven hadden in beide zaaisels het grootste en die in de 4 cm perspotten het kleinste bladoppervlak. De overige objecten verschilden slechts w e i nig van elkaar. De hypocotylen van de planten in jiffy-seven waren in beide
zaaisels lang. Die in de plastic mandjes hadden in beide zaaiïngen de kortste
hypocotylen. Het verschil was zelfs 10,5 cm bij de eerste en 8,3 cm bij de
tweede zaai (zie afbeelding 5). Over het algemeen zag het tweede zaaisel er

tabel 8. opbrengst opkweekproef
kg per are for various
transplanting

of raising

on gherkins,

Object

Zaai (date of
kg

Perspot (soil block) 8 cm

9 072

440

Perspot (soil block) 6 cm

8 906

Perspot (soil block) 4 cm

7 514

415
353

Plastic mandje (plastic
basket 14 cm)

sowing)

Zaai

28 apri I
aantal

Jiffy-seven

variety

levo; date of

30-5).

(treatment)

38

in kg per are; plantdatum 30 mei. (total yield in

methods

8111
7 906

date of sowing)
10 mei

aantal

kg

% stek

13,9
12,2

10 923

537

20,0

10 570

491

18,1

12,4

9 295

443

11,9

392

13,0

10915

518

18,3

381

10,5

9 075

427

17,4

% stek

AUGURK

iets frisser en groener uit dan het eerste. Van elk object gaf de tweede zaai
de hoogste opbrengst.
In tabel 8 worden de opbrengsten vermeld. De 8 cm perspotten gaven in beide
zaaiïngen duidelijk de hoogste opbrengst. O v e r het geheel gaf de tweede zaai
een hoger percentage stek dan de eerste.
Een soortgelijke proef te Venlo is door een zware meeldauwaantasting niet
tot zijn recht gekomen.
grondbedekking
In het kader van het landelijk onderzoek werden op één plaats in Nederland
en 4 plaatsen in België grondbedekkingsproeven aangelegd, waarin doorzichtig,
wit en grijs folie met elkaar werden vergeleken. Van 2 proefvelden in België
waren

bij het samenstellen van dit jaarverslag

de gegevens

ontvangen.

Te Venlo moest de proef door ernstige meeldauwaantasting vroegtijdig worden
beëindigd, waardoor de opbrengsten teleurstelden. In de proef te Sint Katelijne
W a v e r w e r d slechts 7 maal geplukt, wat een zeer grove sortering tot gevolg had.

Opbrengst in kg per are
(yield in kg/are)
Object (treatment)
Venlo

Geel

St. Katelijne
Waver

Doorzichtig folie (transparent)

190

369

533

Grijs folie (grey coloured)

166

310

500

Wit folie (white coloured)

170

304

368

Onbedekt (uncovered)

122

243

545

tabel 9. opbrengst

grondbedekkingsproef.

(treatments

of polyethylene

mulching

on

gherkins).
In de proeven te Venlo en Geel gaf doorzichtig folie de hoogste opbrengst.
In die te Sint Katelijne W a v e r had onbedekt de hoogste produktie, gevolgd
door doorzichtig folie. In 1966 had doorzichtig folie echter ook daar de hoogste
opbrengst. Tussen grijs en wit folie was behalve in de proef te Sint Katelijne
W a v e r weinig verschil in opbrengst.
In de hiervóór vermelde opkweekproef te Alkmaar werden twee parallellen met
doorzichtig folie bedekt en is één parallel onbedekt gehouden. Per are werden
van het bedekte deel van de proef 9 723 vruchten geplukt, die totaal 465 kg
w o g e n ; van het onbedekte deel werden, eveneens per are, slechts 6 922 stuks
geoogst met een totaal gewicht van 315 kg. Uit deze cijfers blijkt dat de opbrengstverhoging bij gebruik van doorzichtig folie in deze proef 150 kg per

39

AUGURK

are bedroeg en hoofdzakelijk het gevolg was van het grotere aantal vruchten.
In maart 1967 zal een PGV rapport verschijnen waarin de volledige gegevens
van vier jaar onderzoek met bodembedekking bij augurken zijn vermeld.

tijdelijke bedekking met plastic tunnel

J. P. Koomen en J. Vlug

Vergroting van de oogstzekerheid van de vollegrondsteelt kan worden nagestreefd
door vervroeging van de oogstperiode. Als de teelt wordt begonnen onder plastictunnel, kan er aanmerkelijk vroeger worden uitgeplant. In 1966 had dit te Alkmaar een zeer gunstig effect op de opbrengst.
In 1967 was de eerste plantdatum nog vroeger, namelijk 3 april en werd vervolgens geplant op 19 april, 3 mei en 11 mei. De tunnels (basisbreedte 80 cm)
zijn telkens kort voor het planten geplaatst. Vanaf de luwe zijde werd er in
geplant. Van het ras Levo zijn elke keer drie grootte-stadia (1Y2 -51/2) uitgezet,
die waren opgekweekt bij plm. 15° C in 5 en 8 cm perspot. Bij een rijenafstand van 2,70 m bedroeg de afstand in de rij 12, 15 en 18 cm. Midden tussen
de regels was om en om een regel haver en tuinbonen gezaaid voor luwte.
Gebleken is dat de grond bij het uitplanten goed vochtig moet zijn, anders gaan
de planten bij scherp en zonnig weer aanvankelijk gemakkelijk slap hangen.
Planten van stadium 3 of groter hadden daar nogal van te lijden. Kleinere hadden
er praktisch geen last van, mits ze geen lang hypocotyl hadden.
De eerste en de tweede planting zijn kort na het uitplanten door nachtvorst
getroffen. In deze periode bood de tunnel onvoldoende bescherming tegen
nachtvorsten van -3° C en lager. Er waren duidelijke verschillen in gevoeligheid
(zie fysiologisch onderzoek, blz. 83 e.V.). Beide plantingen zijn toen op enkele objecten na opgeruimd. Van het verdere deel van de proef zijn de meeste objecten
op 3 mei geplant, op 11 mei alleen enkele objecten in stadium 1'/ 2 .
Naast de grootte van plantgoed en perspot is ook het tijdstip van openen van
de tunnels gevarieerd van vroeg tot laat. Dit betrof de grootte van het gewas,
namelijk in de toestand dat de grond juist was bedekt, tot de toestand dat het
gewas de ruimte van de tunnel vrijwel geheel vulde. Afhankelijk hiervan heeft
de uitplant van 3 mei 31-47 dagen onder de tunnel gestaan en de laatste uitplant 36-39 dagen.
De zetting van de bloemen onder de tunnel mislukte vrijwel geheel, ondanks
de bijmenging met Hokusplanten in de verhouding 1:8. De Hokusplanten daarentegen zetten wel, zij het wat minder dan zonder bedekking. Na het openen
van de tunnels ondervond de zetting geen moeilijkheden meer. Bij weelderig
40
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afb. 6. gewas op 21 juni, verkregen van uitplanten op 3 mei, stadium 21jt in 8 cm
perspot. (pickles, crop on june 21th, planted out on may 3rd and grown under plastic
tunnel for five

weeks).

oudere bladeren. Dat ging gepaard met verval van de kleur van het blad. Het
ergste trad dit op in de objecten waarvan de planten pas na het openen waren
uitgelegd. Dat uitleggen moet dan ook gebeuren als in de tunnel de ranken
gaan „ l i g g e n " .
Bij de gebezigde regelafstand vult het gewas pas geleidelijk de beschikbare
ruimte op, hetgeen aanvankelijk medebepalend is v o o r de produktie per oppervlakte-eenheid. Er is overwegend C/D-grof geplukt, voor het eerst op 16 juni.
De opbrengst bleef aanvankelijk laag door de eerder genoemde oorzaak, maar
nam vanaf eind juni snel toe. O p 17 juli was van de vroegste objecten reeds
gemiddeld 320 kg per are geoogst, tegenover plm. 150 kg van de laatste tunnelobjecten. Vanaf begin augustus ging het gewas door meeldauw hard achteruit. Daarom is de proef op 21 augustus beëindigd. A l naar gelang het object
lag de totaalopbrengst van uitplant 3 mei tussen 425 en 625 kg per are en
van uitplant 11 mei tussen 505 en 556 kg per are.
Dit jaar is uitzonderlijk gunstig geweest v o o r de groei van augurken in de
vollegrond waardoor de gebruikelijke teeltwijze ook hoge opbrengsten heeft
gegeven, vooral met plastic grondbedekking. Het nut van de tijdelijke bedek-
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king met tunnels ter vergroting van de oogstzekerheid kan - afgezien van het
vervroegende effect op de oogst - pas worden beoordeeld over een reeks van
enige jaren, waarin de matige en ongunstige jaren naar rato vertegenwoordigd
zijn.
Dr. W. A. Wiebosch en J. E. Karsten
rassen
In 1967 is op een vijftal plaatsen in ons land met het gebruikswaarde-onderzoek
van een aantal hybriderassen bij augurken begonnen. Hokus en Levo dienden
als standaard. Voor de rassenkeuze is overleg gepleegd met het IVT en het Rtc
te Roermond. Aan alle proeven zijn gewaswaarnemingen en opbrengstbepalingen
verricht. In 1968 zal deze proef worden herhaald, waarna de gegevens zullen
worden gepubliceerd.
J. P. Koomen en J. Vlug

BLEEKSELDERIJ

oogstvervroeging

Ook in 1967 is te Alkmaar weer gebleken dat de oogst van bleekselderij in de
vollegrond sterk kan worden vervroegd, zonder beducht te hoeven zijn voor
schieters. Warm opkweken bij 16 à 20° C is dan echter noodzakelijk.
De eerste oogst vond reeds plaats op 14 juli bij een gemiddeld struikgewicht
van 930 gram. Hiervoor was 14 februari gezaaid, 10 maart verspeend en 12
april uitgeplant onder een plastic tunnel die een basisbreedte had van 105 cm.
Bleekselderij, gezaaid op 28 februari, verspeend.23 maart en uitgeplant 25 april eveneens onder een plastic tunnel - kon op 21 juli worden geoogst bij een gemiddeld struikgewicht van bijna 1000 gram. In beide gevallen was de tunnel
op 2 juni verwijderd. Een object, gelijk opgekweekt als het laatstgenoemde,
maar op 25 april direct in de vollegrond uitgeplant, was op 8 augustus oogstrijp. Deze struiken wogen gemiddeld 925 gram. Tijdelijke gewasbedekking met
een plastictunnel kan bij vroeg uitplanten de oogst dus nog ± 3 weken verder
vervroegen dan uitplanten zonder bedekking. Dit is niet alleen van belang voor
oogstspreiding, doch biedt ook meer mogelijkheden voor nateelten.
In een soortgelijke proef te Maarssen was de vroegste plantdatum 11 mei.
Als gevolg van droogte en aantasting door de wortelvlieg na het uitplanten
heeft de groei vrij lang gestagneerd, zodat de eerste oogst pas op 21 september kon plaatsvinden bij een gemiddeld gewicht van 826 gram. Ook hier kwamen
geen schieters voor.
Alvorens de oogstvervroeging bij bleekselderij zonder voorbehoud te kunnen
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adviseren, dient eerst onderzoek plaats te vinden naar het euvel van „bruine

h a r t e n " , dat in een warme en droge zomer ernstig kan optreden. In 1968 zal de
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afdeling Bodemvruchtbaarheid van het PGV dit onderwerp in het onderzoekprogramma opnemen.
J. P. Koomen en J. Vlug

zaai- en verspeentijden weeuwenteelt

BLOEMKOOL

In dit onderzoek w e r d nagegaan wat de optimale zaaidatum en het beste verspeenstadium zijn voor weeuwenbloemkool die onder staand glas w o r d t opgekweekt. Hiervoor is een Alpha-selectie gezaaid op 29 oktober, 4 november
en 11 november. Per zaaidatum is in drie stadia verspeend, namelijk in het

afb. 7. links: zaaidatum 29 oktober, zware planten met dikke harten, midden:
datum 4 november, rechts:

zaaidatum

11 november,

goede en stevige

zaaiplanten,

(different sowing times on cauliflower, left: sown on 29-10, big plants with too thick
hearts, middle: sown on 4-11, rather big plants, right: sown on 11-11, very good
plants for transplanting in the open air).
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kiembladstadium en in het eerste en tweede echte bladstadium. Door de vrij
zachte winter verliep de ontwikkeling van de planten nogal snel en tijdens
het uitplanten (8 maart) waren de planten vrij zwaar. Vooral bij die van de
eerste zaai hadden diverse planten dikke harten en/of „zittend" blad (zie
afbeelding 7).
Het percentage boorders was van de eerste zaai zeer hoog ( ± 50%). Bij de
planten van de tweede zaai was dit ook nog 10 à 2 0 % , terwijl het bij de
planten van de derde zaai praktisch nihil was. Logisch is ook dat het percentage 1e kwaliteit hoger is, naarmate later wordt gezaaid. Verder is uit deze
proef, althans in dit seizoen, gebleken dat het stadium van verspenen weinig
invloed heeft op de oogstresultaten. Het tijdstip van zaaien heeft duidelijk
meer invloed.
opkweekmethoden januari-zaai
Naar aanleiding van gunstige ervaringen met de nieuwe potsoort jiffy-seven
in de zomerteelt van bloemkool (jaarverslag 1966, blz. 62) werd in 1.967 met een
Alphaselectie nagegaan of deze potsoort in de januari-zaai zonder kwaliteitsverlies het vroegheidsverschil ten opzichte van de weeuwenteelt kan opheffen.
We zoeken namelijk nog steeds naar een oplossing om de lange en zorg eisende
weeuwenopkweek te omzeilen, zonder dat dit ten koste gaat van de vroegheid.
In deze proef heeft jiffy-seven weliswaar ± 4 dagen vervroeging gegeven ten
opzichte van de 5 cm jiffypot en ± 5 dagen ten opzichte van de als losse plant
in plasticbakken opgekweekte planten, maar helaas niet ten opzichte van de
6 cm perspot en de 6 cm plasticzak. Er was geen enkel verschil in kwaliteit.
Alle objecten gaven rond 8 0 % 1e kwaliteit.
Verder is in deze proef nagegaan of direct zaaien in de pot voordelen biedt
t.o.v. het eerst in bakjes zaaien en daarna verspenen. Zowel in vroegheid als
in kwaliteit was er geen enkel verschil tussen de twee methoden. Het komende
seizoen zal deze proef nogmaals worden uitgevoerd.
zaadsortering
Voortgaande op het onderzoek van 1965 en 1966 is dit jaar een uitgebreide
zaadsorteringsproef met bloemkool uitgevoerd. Van vier verschillende rassen
is het zaad gesorteerd in de fracties kleiner dan 1,2; 1,2-1,4; 1,4-1,7; 1,7-2,0;
en 2,0- 2,4 mm diameter. Van de fractie groter dan 2,4 mm was geen zaad
aanwezig. De sorteringsverhoudingen van deze partijen zijn in tabel 10 weer-
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gegeven.

% per fractie (% per
Ras

Kleiner dan

(variety)

(less than)

1,2-1,4

BLOEMKOOL

fraction)

1,4-1,7

1,7-2,0

2,0 - 2,4

1,2 mm
A

—

—

16,8

66,4

16,8

B

0,3

1,9

71,7

25,9

0,2

C

1,5
0,5

6,6

67,2

23,8

0,9

1,5

38,1

49,3

10,6

D

tabel 10.sorteringsverdeling bloemkoolzaad.

(seed sorting cauliflower).

Uit de tabel blijkt dat de sorteringsverhouding van partij tot partij nogal kan
variëren. Evenals voorgaande jaren is zowel van ongesorteerd zaad als per
fractie het opkomstpercentage en de opkomstsnelheid bepaald. In tegenstelling
tot voorgaande ervaringen was dit jaar de opkomst niet beter en sneller naarmate het zaad grover was. Bij alle vier partijen (rassen) was het verschil in
opkomst tussen de fracties te verwaarlozen. Alleen het zeer fijne zaad (kleiner
dan 1,2 mm) bleef achter bij de rest.
Ook de ontwikkeling van de planten is weer nagegaan. De planten van het
grovere zaad waren 4 weken na de zaai weer groter dan die van het fijnere
zaad. Toch was dit verschil minder groot dan in voorgaande jaren. Eveneens
is nagegaan het verschil in ontwikkeling tussen planten die het eerst en die het
laatst zijn opgekomen. Hierbij bleek dat dit verschil, dat uiteraard voor de
eerstopgekomene gunstig uitviel, veel groter was dan het verschil in ontwikkeling als gevolg van de zaadsortering. Dit suggereert dat met plantsortering meer
is te bereiken dan met zaadsortering naar diameter.
Evenals in 1966 is ook de ontwikkeling op het veld nagegaan. Daar we in ons
vorig jaarverslag de gedachte opperden dat de aanwezige verschillen als gevolg
van het uitplanten (groeistoornis) nivelleerden, is in 1967 ook het ter plaatse
zaaien van gesorteerd zaad in de proef opgenomen. Alhoewel we tijdens de
eerste groei wel verschillen in grootte van de planten konden waarnemen, kunnen we beslist niet stellen dat een bepaalde fractie veel betere kolen levert.
Ook in de oogstspreiding was geen enkele verbetering te vinden.
optreden van „dubbele"
In de loop van de zomer zijn op verzoek van de veiling te Grootebroek enkele
proeven genomen met het doel een oplossing te vinden voor het probleem
„dubbele". Deze kwaal komt de laatste jaren soms vrij hevig voor en is in een
ernstig stadium te zien als een dubbele kool (afb. 8) doordat de top van de
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alb. 8. uitwendig beeld van een „dubbele"

bloemkool, („double heads" on cauliflower).

struik gebarsten en hol is. De holle struik is meestal bruin en de kool gaat
vrij snel tot rotting over.
Uit voornamelijk buitenlandse publikaties en onderzoekingen constateerden wij
dat het mogelijk boriumgebrek is. Om dit, en de eventuele bestrijding na te
gaan, hebben w e bij vier tuinders op totaal zes verschillende percelen oriënterende proeven uitgezet. Naast onbehandeld is met Borax gestrooid en gespoten. Dit alles gebaseerd op 10 à 20 kg Borax per ha. Over de resultaten moeten
w e helaas nog kort zijn. De kwaal kwam namelijk praktisch niet voor.
Het is de bedoeling dit probleem in 1968 intensiever aan te pakken. Wanneer
in de Streek een geschikt perceel grond kan worden gehuurd, zullen w e proberen met een goed opgezette bemestingsproef iets meer over deze zaak te
weten te komen.

rassen weeuwen- en vrijstersteelt
In de achter ons liggende jaren zijn in samenwerking met het IVT diverse Alphaen Mechelse selecties in de weeuwenteelt en in de januari-zaai beproefd. Het doel
hiervan was om tot een meer verantwoorde vermelding in de rassenlijst te komen.
De resultaten van deze proeven, die in de rassenlijst reeds merkbaar zijn, zullen
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in de loop van 1968 in een samenvattend rapport worden verslagen.

rassen zomerteelt

BLOEMKOOL

Van de 42 in 1966 beproefde selecties zijn in 1967 de 17 beste op de tuin
te Alkmaar nogmaals beproefd. Hieraan is een in de Streek al vrij veel geteelde
en nog niet eerder beproefde selectie toegevoegd. Van de 18 selecties waren er
7 afkomstig uit het buitenland. Naast deze proef in eigen beheer is op de proeftuinen te Ens en Venlo een landelijke proef met 9 uit de grote groep geselecteerde selecties uitgevoerd. De resultaten van de proef in eigen beheer zijn in
tabel 11 vermeld. De proef te Venlo is door omstandigheden mislukt en de resultaten van de goed geslaagde proef te Ens zijn nog niet binnen. Deze zullen
echter vrij zeker op hetzelfde niveau liggen als die van Alkmaar.

Ras/selectie en herkomst (variety)

Type

% 1e
kwaliteit

Vroegheid

(type)

(% 1st

(earliness)

quality)
Sparto

A. Hansen

Alpha

91

86

Climax

J. P. Rood

Alpha

90

86

Venus

A. R. Zwaan

Alpha

90

87

Bravo

A. Hansen

Alpha

88

83

Idol Osena

J. E. Ohlsens Enke

?

88

83

Estiva

Belgische Boerenbond

Mechelse

88

89

Grandessa

Daehnfeldt

Alpha

86

88

Raket

West Friesland

Alpha

80

85

Thoday Trend

Nutting and Sons

Alpha

80

85

Sesam

Gebr. Broersen

Sesam

79

97

August erop

Pannevis

Alpha

78

84

Garant

A. Hansen

Alpha

78

90

Luiker Wit

L. de Mos

Alpha

77

87

Candor

Rijk Zwaan

Candor

77

87

Glory A extra

A. Voogelaar

Alpha

73

83

Glory A

A. Voogelaar

Alpha

73

85

Juno

J. P. Rood

Mechelse?

70

88

Record

Rijk Zwaan

Alpha

62

81

tabel 11.kwaliteit en vroegheid rassen zomerteelt. (quality and earliness varieties
of cauliflower, used for culture in summer).
Idol Osena van Ohlsens Enke was moeilijk te typeren. Het was een zeer
gedrongen kortbladig type met een wrattige, hoogronde, diepe, witte kool. De
kolom vroegheid geeft aan het aantal groeidagen van zaaidatum tot 50% oogstdatum. Het percentage 1e kwaliteit is het totaal van 1e kwaliteit „zes" en „acht".
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Deze proef werd gezaaid op 5 mei en uitgeplant op 5 juni bij een plantafstand
van 60x60 cm. Dat het een geselecteerde groep is uit de proeven van 1966
blijkt wel uit het hoge percentage I van alle selecties. Opvallend is dat de 7
buitenlandse selecties zeer goed mee kunnen komen.
rassen herfstteelt
In het verslagjaar zijn naast Flora Bianca, enkele Tussensoort-typen en een paar
buitenlandse Alpha's benevens Dr Jensma, Sesam, een Lecerf-selectie en het
Australische ras South Pacific op de tuin van het Proefstation met elkaar vergeleken. De zaaidatum was 9 juni. Op 10 juli zijn de planten bij een afstand
van 70x60 cm op spinazieveld uitgeplant. De resultaten van deze proef worden
in tabel 12 weergegeven.

Ras/se lectie en

Type

herkomst (variety]

(type)

% 1e
kwaliteit
(% 1st
quality)

Vroegheid
(earliness)

Dr. Jensma

Gebr. Broersen

Jensma

93

92

Progress

A. Hansen

late Alpha

83

98

DI

Sluis en Groot

donkerkl. compacte
Tussensoort

71

101

Lecerf B

R. Zwaan

Lecerf

61

107

Sesam

Gebr. Broersen

60

104

IT

Sluis en Groot

Sesam
iets donker groene
Tussensoort

48

106

Winner Osenia

Ohlsens Enke

zeer late Alpha

46

109

Flora Bianca

R. Zwaan

Flora Bianca

43

110

Noëlla

C. Beemsterboer

Tussensoort
Austr. type

33

111

34

127

South Pacific

tabel 12.samenvatting rassen herfstteelt. (quality and earliness varieties of cauliflower, used for culture in autumn).
Omdat het een vrij vroege herfstteelt betrof, met in de maand september mooi
weer, gaven de vroegste selecties het hoogste percentage 1e kwaliteit. Wanneer iets later wordt gezaaid en geplant en vooral wanneer de maand september meer herfstachtig is, zal het waarschijnlijk iets anders komen te liggen.
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stamslaboon rassen vervroegde teelt
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Voor de vervroegde teelt in de vollegrond wordt omstreeks half april in bakjes
onder glas gezaaid. Na opkomst worden de planten verspeend in grote plasticzakken, waarin ze minstens tot half mei blijven staan. Zo werd dit jaar voor
een proef te Alkmaar en Hauwert op 18 april gezaaid, op 25 april verspeend en
op 19 mei uitgeplant. Te Aarschot (België) werd op 15 april gezaaid en op 12 mei
uitgeplant. Te Alkmaar heeft de proef vrij sterk geleden van de harde wind, te
Hauwert en Aarschot bleef het gewas tamelijk klein als gevolg van aanhoudende droogte.
Te Hauwert begon de oogst op 30 juni. Het gewas werd 10 keer doorgeplukt.
Op 29 augustus vond de laatste oogst plaats. De proef te Alkmaar werd in de
periode van 5 juli tot 22 augustus 8 keer geplukt. Te Aarschot plukte men op
4 juli voor de eerste en op 25 juli voor de vierde en laatste keer. Tabel 13
geeft een overzicht van opbrengst en vroegheid. De opbrengst van Prelude

Alkmaar

Hauwert
Ras
(variety)

Herkomst
(seed house)

Rel.

Aarschot

Datum

opbrengst 5 0 %
(yield

(date

relative)

50 %)

Rel.

Datum

opbrengst 5 0 %

Rel.

Datum

opbrengst 5 0 %

Prelude

Gebr. Sluis

100

28/7

100

24/7

100

9/7

Lotus

A. R. Zwaan en Zn.

93

2/8

95

28/7

87

8/7

Flair

Sluis en Groot

96

21/7

92

21/7

76

10/7

Gustosa

Gebr. Sluis

28/7

111

27/7

116

12/7

Flits

Sluis en Groot

91
73

2/8

76

4/8

84

9/7

Centrum

A. R. Zwaan en Zn.

95

30/7

121

31/7

100

11/7

Probatine

Koning en Vlieger

107

26/7

Nunhem

99
89

23/7

Corene

28/7

107

2/8

Limburgse (Saxa)

—

—

—

—

—
—
88

—
—
7/7

tabel 13. resultaten vervroegde teelt stamslaboon.(results culture accelerating several
varieties of dwarf french beans).
bedroeg te Hauwert 225, te Alkmaar 221 en te Aarschot 168 kg per are en is in
de tabel per proefplaats op 100 gesteld. Voor vergelijking van de vroegheid
is de datum genomen waarop 50% van de totale opbrengst was geoogst.
Te Hauwert was Prelude het produktiefste ras. Te Alkmaar kwamen Centrum
en Gustosa gunstig naar voren, te Aarschot Gustosa, Prelude en Centrum. Opvallend is het zeer matige resultaat met Flair in België. Flits is niet geschikt
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voor de vervroegde teelt. Er worden veel peultjes zonder zaad gevormd die
na enige tijd afvallen.
Lotus was in Nederland later en in België één dag vroeger dan Prelude. Bij Flair
lag dit net andersom. Gustosa is enkele dagen later dan Prelude. Dit geldt
eveneens voor Centrum en Corene. Probatine was te Hauwert zeer vroeg, te
Alkmaar echter twee dagen later dan Prelude. In België wordt nog veel Limburgse (Saxa) geteeld vanwege de vroegheid. Dit ras bleek twee dagen vroeger
te zijn dan Prelude.
stamslaboon rassen normale teelt
Het gebruikswaarde-onderzoek voor de normale teelt vond plaats te Alkmaar
en in de Wieringermeer. Te Alkmaar werd op 12 mei onder glas gezaaid en
op 19 mei uitgeplant. De rassen werden 3 à 4 keer doorgeplukt. Het proefveld
op de Prof. van Bemmelenhoeve in de Wieringermeer werd op 11 mei gezaaid.
In de oogstperiode werden regelmatig proefplukken met de hand genomen. De
hoofdpluk werd uitgevoerd met een Borga plukmachine. Enkele opvallende resultaten kunnen als volgt worden samengevat.
Prelude, Gebr. Sluis.Vroeg ras met lange, vaak gebogen tamelijk ronde groene
peulen. Vrij gunstige sortering. Is zeer gevoelig voor Botrytis. Tot de groep
vroege rassen behoren verder Flair en Flits van Sluis en Groot, Lotus van A. R.
Zwaan en Zn. en Hobby van Ir. R. P. Lammers.Van deze vroege groep zijn Lotus
en Flits gevoelig voor draadvorming en daardoor in de normale teelt niet geschikt voor éénmalige pluk. Bij regelmatig doorplukken zal weinig hinder van
draad worden ondervonden. Flair is zeer grofpeulig en geschikt voor het doorplukken van jonge bonen. Misschien is dit ras ook geschikt voor de verwerking
van gesneden bonen.
Centrum, A. R. Zwaan en Zn. Is enkele dagen later dan Prelude. De peulen zijn
ovaal/rond van vorm, in lengte gelijk aan die van Dubbele Witte, groen van
kleur en zetten vrij snel zaad. Dit ras heeft in korte tijd veel opgang gemaakt.
Probatine, Koning en Vlieger. Dit ras komt gewoonlijk in vroegheid overeen met
Centrum. In de Wieringermeer gaf Probatine echter een fors gewas en was
hierdoor enkele dagen later plukbaar. De peulen zijn vrij kort, ovaal/rond, green
van kleur en vrij gunstig van sortering. In vergelijking met Dubbele Witte en
Centrum was de zaadzetting gunstig.
Dubbele Witte zonder draadbleef dit jaar in Noord-Holland gezond en gaf mede
daardoor een hoge opbrengst. Het plukverlies met de machine is vrij hoog,
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sortering en zaadzetting zijn ongunstig.

Elan, Sluis en Groot. Dit is een middelvroeg, grofpeulig ras met een zeer goede
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produktie. Misschien biedt Elan mogelijkheden voor de verwerking van gesneden bonen.
Gustosa, Gebr.Sluis. Een compact gewas met vrij ronde, groene en korte peulen
die vermoedelijk geschikt zijn voor de verwerking in hele toestand.
Corene, Nunhem.Door de slanke, ronde, fijne peulen wordt dit ras vaak in een
te oud stadium geplukt. De peulen vertonen dan een oranje naad, terwijl ook
het zaadpercentage te hoog is. Onder bepaalde omstandigheden worden met
de machinale pluk veel planten uit de grond getrokken, wat aanleiding geeft tot
verstoppingen en hoge plukverliezen.
Felix, A. R. Zwaan. Dit ras heeft eveneens slanke ronde peulen die spoedig
in een te rijp stadium worden geplukt. De peulen zijn vrij lang en iets gevoelig
voor draadvorming. Het is een vrij compact gewas met kleine bladeren.
Widuco is de Colletotrichum-resistente Widusa. De peulen waren vrij kort, tamelijk krom en vrij licht van kleur. Dit ras zet vrij snel zaad en heeft een
enigszins ongunstige sortering.
Princesco, Enkhuizer Zaadhandel, was later oogstbaar, gevoeliger voor virus en
iets lichter van peulkleur dan Dubbele Witte zonder draad.
Simplo, Gebr. Sluis. Door de ronde, rechte, korte, donkergroene peultjes biedt
dit ras perspectieven voor de verwerking van slabonen in hele toestand. Het
is een laat ras met een hoge produktie. Simplo is gevoelig voor Colletotrichum
en vetvlekkenziekte.
Cordon, Sluis en Groot. De vrij lange plat/ovale peulen zijn op het oog vrij grof.
De opbrengst was dit jaar op het proefveld in de Wieringermeer zeer goed,
het plukverlies was gering.
Spirit, Jos Reyers. Dit nieuwe ras vertoont in gewas en peulvorm enige overeenkomst met het Duitse type Imuna. De peulen zijn lang en vrij grof van
sortering. De opbrengst was zeer goed, Spirit is geschikt voor machinale pluk.
Bovengenoemde rassen zijn door het Sprenger Instituut verwerkt en beoordeeld op kwaliteit. Voor de verwerking in blik werden Prelude, Dubbele Witte
z. dr., Centrum, Corene, Widuco, Probatine en Cordon als goed beoordeeld.
Matig tot goed waren Elan, Princesco en Simplo. Spirit was matig van kwaliteit.
Onvoldoende waren Felix en Gustosa. Hierbij moet worden opgemerkt dat het
gewas van deze laatste rassen te klein is gebleven, hetgeen leidde tot een
versnelde peul- en zaadzetting. De kwaliteit is hierdoor ongunstig beïnvloed.
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Voor diepvries werden Prelude, Dubbele Witte zonder draad, Centrum, Corene,
Widuco, Probatine en Simplo als goed beoordeeld.

stamsnijboon rassen
Het onderzoek naar de geschiktheid van stamsnijbonen zonder draad voor de
eenmalige pluk werd voortgezet met een rassenproef op de proeftuin te Alkmaar.
Er werd op 17 mei ter plaatse gezaaid. De ontwikkeling was zeer goed. De
oogst vond plaats in de periode van 1 tot 18 augustus. In het begin van de
oogst neemt de opbrengst per dag sterk toe, later neemt de opbrengst af.
Alle rassen zijn gevoelig voor vliesvorming, zodat reeds in jonge toestand moet
worden geplukt. Er waren duidelijke verschillen in produktie en vroegheid. Vroeg
waren de rassen Dageraad van Kooyman, Pfälzner Juni van Nunhem, Aubade
van Sluis en Groot en Admiraal van J. A. Zwaan. Produktief waren Admiraal,
Dageraad, Triumphator van Koning en Vlieger en Maarschalk van J. A. Zwaan.
De peulen waren in het algemeen zeer onregelmatig van vorm en grootte. De
geschiktheid voor machinale pluk is nog zeer twijfelachtig.
Tj. Buishand en J. de Kraker
KNOLSELDERIJ

zaai- en planttijden

Op middelzware klei te Oudkarspel en op humusrijke, zeer lichte zavel te
Alkmaar werd een planttijdenproef genomen. De knollen van Oudkarspel zijn
na de oogst opgeslagen in een luchtgekoelde cel bij het Sprenger Instituut
te Wageningen om na te gaan of de rijpheid van de knol van invloed is op de
bewaarbaarheid. De knollen van de proef te Alkmaar zijn opgekuild in een
licht verwarmde kas. Bij het samenstellen van dit jaarverslag zijn de bewaarresultaten nog niet bekend.

tabel 14. oogstgegevensroemvanzwijndrecht vanmiddelzwareklei. (yield of celeriac,
variety roem van zwijndrecht, grown on heavy clay soil).
Netto gewicht in

Bruto gewicht in
Plantdatum
(date of
transplanting)

52

grammen per knol

% tarra

(gross weight in

(% tare)

grams per tuber)

grammen per knol
(nett weight in
grams per tuber)

29 mei

889

11,5

8 juni

778

15,8

787
655

22 Juni

596

20,5

474

De plantdata te Oudkarspel waren 29 mei, 8 juni en 22 juni. De plantafstand
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bedroeg 55x40 cm, het proefras was Roem van Zwijndrecht. Deze proef was
aangepast aan de teelt voor de verwerkende industrie. De gehele proef werd
op 30 oktober geoogst. De gegevens (gemiddelden van 3 herhalingen) worden
in tabel 14 vermeld. Bladvlekkenziekte en schurft kwamen niet voor.
De knollen kwamen tijdens de natte oogstperiode zeer vuil uit de grond. Het
percentage tarra (tabel 14) was dientengevolge hoog, en nam toe naarmate
de knollen kleiner waren. Op deze vrij zware en stugge kleigrond bleek het
knolgewicht bij later uitplanten dan eind mei dus een duidelijke oogstreductie
te geven.

Te Alkmaar werd het ras Invictus uitgeplant op 26 mei, 14 juni en 3 juli bij
een plantafstand van 50x40 cm. Deze proef was gericht op de tuindersteelt.
De oogst vond plaats op 26 oktober. Vóór het opkuilen werden de knollen gesorteerd in 5 grootteklassen. Per sortering werd het aantal geteld. Tabel 15
vermeldt de gemiddelde knoldoorsnede, alsmede het percentage door schurft
aangetaste knollen en de aantasting door bladvlekkenziekte.

Plantdatum

Aantasting

blad-

Gemiddelde door-

vlekkenziekte

snede in cm

(damage by leaf

(mean diameter

spot, septoria)

in cm)

26 mei

5,0

11,7

14 juni

2,7

10,9

6,4

3 juli

1,3

8,6

18,3

(date of
transplanting)

% schurft
(% phoma)

22,4

tabel 15. oogstgegevens invictus van zeer lichte zavelgrond. (yield of celeriac,
variety invictus, grown on sandy loam soil).
Uit tabel 15 blijkt de plantdatum van 3 juli bij het kortlooftype Invictus op lichte
grond nog een hoog percentage knollen te kunnen geven dat voldoet aan de
sorteringseisen veilingaanvoer voor verse consumptie. Verder blijkt dat de
vroegst geplante knolselderij het hevigst door bladvlekkenziekte werd aangetast. Er kwam veel schurft op de knollen voor, het verloop tussen de plantdata
gaf echter geen duidelijke lijn te zien.
holheid
Het ras Invictus heeft naast enkele voordelen het nadeel dat het gemakkelijk
holle koppen vormt. In een oriënterend proefje is getracht na te gaan of toe-
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diening van borium hier een gunstig effect op kan uitoefenen. In overleg met
de afdeling Bodemvruchtbaarheid werd 26 mei - 5 dagen voor het uitplanten op 3 veldjes borax uitgestrooid naar 200 gram per are en direct ingeharkt. Drie
andere veldjes van gelijke grootte dienden als controle. In de met borax behandelde veldjes kwam iets minder inwendige holheid voor dan in de onbehandelde. Het aantal holle koppen was in beide objecten te verwaarlozen.
In deze proef werd een eigenaardig nevenverschijnsel geconstateerd. In de met
borax behandelde velden was gemiddeld 46 % van het aantal knollen aangetast door schurft, in de onbehandelde veldjes was dit slechts 24%. Hoewel
alle 3 herhalingen hetzelfde beeld gaven, is het waarschijnlijk niet juist te stellen
dat toediening van borax het optreden van schurft bij knolselderij in de hand
werkt. Vermoedelijk zijn er toch toevallige factoren in het spel.
J. P. Koomen en J. Vlug

KROOT

rassen vroege teelt

Op een proefveld te Hauwert werden op 14 maart de goedgekeurde vroege
kroten op een rijenafstand van 30 cm ter plaatse gezaaid. Aan deze proef werd
het nieuwe ras Boltardy van Sluis en Groot toegevoegd. Het percentage schieters varieerde van 3-14. Bij Boltardy bedroeg dit 11%, wat voor een Detroittype zeer gunstig is. Het doorbossen begon op 12 juni, na 4 juli werden de
kroten per kg verkocht. Vooral de rassen met weinig blad hadden veel last
van het warme en droge weer. Dit heeft de resultaten gunstig beïnvloed. Alvro
van Jos Huizer en Egyptische van de Enkhuizer Zaadhandel hebben het best
voldaan. Hierop volgde Juweel van A. R. Zwaan. De verschillen in financiële
opbrengst tussen Gladoro (R. Zwaan), Egyptische (West-Friesland) en Boltardy
waren klein. De Egyptische van Nunhem kwam zeer slecht op en wordt daarom
buiten beschouwing gelaten.

rassen late teelt

De verwerkende industrie toonde dit jaar belangstelling voor de teelt van kleine
krootjes die in de herfst moesten worden geleverd. In verband hiermee werd
een rassenproef opgezet, in combinatie met verschillende zaadhoeveelheden. Er
werd op 29 juni gezaaid bij een rijensfstand van 30 cm. Het gewas groeide zeer
snel, zodat reeds vroeg kon worden geoogst. In totaal werd vier keer geoogst,
namelijk op 6, 18 en 29 september en 9 oktober. De opbrengst nam toe naarmate later werd geoogst. De sortering werd tevens grover, hetgeen voor dit
54

doel minder gewenst was.

De zaadhoeveelheid varieerde van 10 tot 25 kg per ha. Het is gebleken dat

KROOT

v o o r het verkrijgen van een hoog percentage kleine kroten nog meer zaad kan
worden gebruikt dan 25 kg en dat de in de praktijkproeven van het IVT goedgekeurde Detroit-selecties niet geschikt zijn v o o r de teelt van kleine krootjes
als nateeltgewas. De vorm is namelijk te puntig. O o k Gladoro bleek v o o r dit doel
minder geschikt. Zeer geschikt waren Astra van A. Ft. Zwaan en Z n . en Little
Ball van Sluis en Groot. Beide rassen gaven bij een dichte stand kleine knolletjes met een goede vorm en kleur.
Tj. Buishand en J. de Kraker

Het onderzoek naar de teeltwijze van peterselie en bladselderij bestemd voor
de verwerkende industrie w e r d voortgezet met verschillende zaadhoeveelheden

PETERSELIE EN
BLADSELDERIJ

en verschillende rassen. Er werd op bedden van 1,50 m breedte gezaaid. De
rijenafstand bedroeg 12,5 cm.
peterselie
De proeven werden op 17 april gezaaid. Bij 2,5 kg zaad per ha bedroeg het

afb. 9. machinaal
processing).

maaien

van peterselie,

(mechanical

harvesting

of parsley

for
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plantgetal ongeveer 150 stuks per m2, bij 10 kg zaad per ha was dit regel-

BLADSELDERIJ

matig toegenomen tot 390. Er werd vier keer geoogst, namelijk op 14 juli, 9
augustus, 7 september en 1 november. De laatste oogst was niet meer voor
verwerking geschikt vanwege de aanwezigheid van geel blad. Na drie keer
oogsten varieerde de opbrengst van 45 tot 69 ton per ha. De hoogste opbrengst
werd verkregen bij een zaadverbruik van 7-8 kg per ha en een plantgetal van
310-340 planten per m2. Tussen de rassen kwamen vrij grote verschillen in
standdichtheid voor, waardoor de opbrengsten niet betrouwbaar zijn. Verder
werden duidelijke verschillen in kleur en kroes waargenomen. Voor het verstrekken van een betrouwbaar advies is een voortzetting van het rassenonderzoek noodzakelijk.

bladselderij

Het zaad van dit gewas is fijner dan dat van peterselie. Het moet zeer ondiep
worden gezaaid in een zaaibed dat lang vochtig blijft. Ondanks voortdurend
beregenen was de opkomst onregelmatig, zowel in de op 17 als in de op 26
april gezaaide objecten. De zaadhoeveelheid varieerde van 3,7 tot 11,1 kg per
ha. Bij 3,7 kg zaad per ha was het plantgetal 250 per m2, bij 8,5 kg was dit
toegenomen tot 800 planten. Bij 11,1 kg zaad daalde het plantgetal echter tot
700 per m2. De oorzaak van deze daling is niet duidelijk. De bladselderij werd
evenals de peterselie vier keer geoogst en bracht gemiddeld 100 ton per ha
op. Er was geen duidelijk verband tussen plantgetal en opbrengst. Toch kan
gesteld worden dat van bladselderij ongeveer 6 kg zaad per ha moet worden
gebruikt.
Bij de rassen werden enkele gewone en fijne snijselderijtypen vergeleken met
een knolselderijras. Hierbij is gebleken dat fijne snijselderij voor fabrieksteelt
gemiddeld te fijn en te zwak zal zijn. Met gewone snijselderij werden goede
resultaten verkregen, terwijl het knolselderijras zeer goed heeft voldaan. De
planten groeien langzamer dan die van snijselderij, de kleur is donkergroen, het
blad is stevig en het aroma sterker, zodat de teelt van knolselderij voor bladproduktie zeker perspectieven biedt.
Tj. Buishand en J. de Kraker
PREI
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vroege teelt

In eerder genomen proeven hebben we reeds aangetoond dat de beste zaaitijd voor vroege prei tussen half december en 20 januari ligt. Tot vorig jaar toe
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was door het Proefstation de vroege prei uitsluitend als losse plant opgekweekt.

In de praktijk wordt echter nog veel met perspotjes gewerkt. Om de eventuele

PREI

voor- en nadelen van de opkweek in perspotjes t.o.v. losse planten na te gaan,
zijn dit jaar beide opkweekmethoden met elkaar vergeleken. De rassen Goliath en
Olifant zijn twee maal gezaaid, nl. op 20 december en 18 januari. In de perspotjes (4 cm) is direct gezaaid en wel 2 à 3 zaadjes per potje. De teveel opgekomen plantjes zijn na opkomst met de hand weggeknepen. Er is dus niet
verspeend, daar dit o.i. te tijdrovend is. De losse planten zijn opgekweekt in
plasticbakken. Hiervoor is omgerekend per m2 zaaibed 2y2 gram zaad uitgezaaid. Op 31 maart kon reeds op de proeftuin te Akmaar worden uitgeplant.
De plantafstand was 25x10 cm.
Bij de opkweek zijn uiteraard geen voordelen voor perspotjes aanwezig. De
groei is weliswaar niet slechter, maar het maken van de potjes, het zaaien en het
wegknijpen van de overbodige plantjes kost veel tijd. Wil de perspot dan ook
gunstiger naar voren komen dan moet er een verschil zijn in de ontwikkeling
van de plantjes na het uitplanten. De opbrengst moet toenemen of het gewas
moet vroeger zijn. Dat dit laatste waar is, bleek wel uit het feit dat de in perspotjes opgekweekte planten reeds op 15 juni oogstbaar waren. In dit vroege
stadium gaven de op 20 december gezaaide planten reeds een opbrengst van
350 en die van de 18 januari-zaai van 300 kg per are. Zie afbeelding 10. De losse
planten waren over de gehele linie ± 10-12 dagen later oogstbaar. De grafiek
afb. 10.opbrengst van vroege prei bij verschillende oogstdata. (yield of early leek
on different harvest dates).

kg/ore
1200
O

1100
1000

x

^ " " ~

900
^

• • • *

800

M^y"^

700

..••''

^.-A

600
500
400

-

300

- •"»
-O

j r

/C'
/

*?

#*

Ä ^

gezaaid

V ^^^^^^—
A ^^—•—

200

•

100

O— — —
i

'%

I

"/.

20

18

gezaaid

/ l losse plant

gezaaid 1*/l perspot (s

I

«A

/ l 2 losse plan

~*«nn;»4 20/— _ - _ _ „ - * /
gezaaid
/12 perspot <

t (sown 2 0 / l 2 )
sow» M /l2,soilt>locli)
(.o«n«/l)
own ' « / I . soil block)

I

,3

A

oogstdotum (harvest date)

57

PREI

afb. 11. vroege prei, geoogst op 20 juni. links: opgekweekt
wit. rechts: opgekweekt

in 4 cm perspot,

kort

als losse planten, lang wit. (early leek, harvest date 20-6.

left: plants raised in soil block 4 cm, short white section, right: transplanted
plants without a soil block, long white

as

section).

in afbeelding 10 spreekt verder v o o r zich. Opvallend was dat de in perspotjes
opgekweekte planten (zie afbeelding 11) een korter wit gedeelte leveren.
Dat opkweek in perspotjes v o o r de opbrengst en vroegheid een voordeel oplevert, is in deze proef dus wel bewezen. In hoeverre het echter de eventuele
nadelen van de opkweek compenseert kunnen we nog niet zeggen. Het verdient
aanbeveling dit van de arbeidstechnische kant nader te onderzoeken.

In samenwerking met het IVT te Wageningen zijn in 1967 de praktijkproeven
prei door het Proefstation opgezet en uitgevoerd. Naast de gebruikelijke proeven v o o r herfst- en winterteelt was voor het eerst ook een praktijkproef vroege
teelt opgenomen. Hiervoor zijn de 9 ingezonden nummers beproefd te Alkmaar,
Maarsseveen en Venlo. Alle 3 proeven zijn goed geslaagd. In 1968 zal de proef
worden herhaald, waarna door de commissie zal worden bepaald welke selecties
voor de vroege teelt kunnen worden aanbevolen.
De praktijkproeven herfstteelt zijn gesplitst in vroege en late herfstteelt. Bo58

vendien is op de proeftuin te Venlo nog een proef met ter plaatse gezaaide

prei uitgevoerd. Als plantprei zijn de 16 ingezonden nummers te Breda en A l k -

PREI

maar zowel in de vroege als in de late herfstteelt in viervoud beproefd. Alle 5
proeven zijn goed geslaagd. Reden dan ook om de commissie v o o r te stellen
reeds na één jaar deze herfstproeven te beëindigen en de aanbevolen selecties
bekend te maken.
V o o r de praktijkproeven met winterprei waren eveneens 16 nummers ingezonden,
die te Breda, 's-Gravenzande en Alkmaar beproefd worden. O o k te Venlo is
deze proef in uitvoering en wel als ter plaatse gezaaide prei. De proeven staan
momenteel nog te velde en de resultaten dienen dan ook nog te worden
afgewacht.
J. Betzema en N. J. Snoek

kropsla vroege voorjaarsteelt

SLA

Door middel van 3 verschillende zaai- en plantdata zijn in 1967 op de tuin van
het PGV bij kropsla (Type 39) enkele teeltmogelijkheden onder plastic tunnels

afb. 12. het opkweken van slaplanten

(raising young plants of

lettuce).
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nagegaan. Bij de laatste plantdatum w e r d tevens in de vollegrond uitgeplant.
Onder de tunnel, die een basisbreedte had van 80 cm, werden op afstanden
van 25 cm 3 rijen sla uitgeplant. De opkomst van de eerste zaai (19 december)
was zeer onregelmatig, die van de tweede en derde zaai (resp. 9 januari en 1
februari) was goed. De kwaliteit van het plantmateriaal van de eerste zaai was,
vooral bij de derde planting, zeer matig. De kwaliteit van de planten van de
tweede en derde zaai was veel beter.
Bij de oogst w e r d getracht alle objecten bij een zo gelijk mogelijk kropgewicht
te oogsten. Doordat in enkele objecten smeul v o o r k w a m , was dit echter niet
altijd mogelijk. Bij de berekening van het percentage smeul is uitgegaan van het
aantal gepote planten, bij die van het percentage rand van het aantal geoogste
kroppen. De oogstgegevens zijn vermeld in tabel 16.

gemidd. aantal

Opbrengst (yield)
Zaai/plantdatum
(sowing-/planting
date)

%
smeul

(%
botrytis)

% geoogste
planten
(% harvested
heads)

gemidd.

%

kropgewicht

rand

in grammen

(%

(mean head

tipburn)

dagen oogsten
na 30 april
(mean number
of days
harvesting

weight in g)

after 30/4)

19/12-22/2 t

53,9

33,3

225

8,3

19/12- 8/3 t

27,2

56,1

219

6,9

7,5

19/12-22/3 t

67,8

31,1

186

21,4

11,8

19/12-22/3 v

56,6

42,2

239

7,9

26,8

9/ 1 - 8/3 t

3,9

89,4

236

6,2

3,0

9/ 1 - 22/3 t

8,9

88,3

253

4,4

9/ 1 -22/3 v

7,8

90,0

251

0

9,9
22,7

1/ 2 - 2 2 / 3 t

4,4

93,3

245

0

10,3

1/ 2-22/3 v

11,1

86,1

244

0,6

22,8

t = geplant onder tunnel (transplanted

under tunnel)

v = geplant in vollegrond (transplanted

in open air)

3,5

tabel 16. oogstgegevens vroege kropsla. (some results of early lettuce, on several
dates transplanted

under plastic

tunnel).

Uit deze tabel blijkt dat het jonge plantmateriaal onder de tunnel zeer goed heeft
voldaan. De reeds eerder op de proeftuin te Alkmaar opgedane ervaring, dat
laat zaaien (vrijstersteelt) bij gelijke plantdatum geen verlating van de oogst hoeft
te geven, w e r d in deze proef bevestigd zowel bij onder tunnels als bij in de
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vollegrond uitgeplante sla. Bij gelijke plantdatum gaven de zaaidata van 9 januari

en 1 februari zelfs een oogstvervroeging ten opzichte van de zaaidatum 19

SLA

december.
Bij gelijke zaai- en plantdata was de sla geplant onder plastictunnel gemiddeld
13 dagen eerder oogstbaar dan die welke in de vollegrond was geplant.
kropsla precisiezaai
In een proef te Alkmaar werd bij kropsla, ras Prado, precisiezaai met omhuld
zaad vergeleken met normale zaai en dibbelen met gewoon zaad. De precisiezaai werd uitgevoerd met de Stanhay, de normale zaai met de Thilot. De zaaidatum was 5 juni. Voor precisiezaai werden bandjes met de volgende afstanden
gebruikt: 1 1 / 2 ", 2 " en 10". Bij de laatste afstand werden 3 zaadjes bij elkaar
gezaaid. Bij de normale zaai is slechts 7,95 en bij het dibbelen 11,89 gram zaad
per are gebruikt. In de veldjes met omhuld zaad was de opkomst gemiddeld iets
later dan van de niet omhulde zaden. Na opkomst werd met de hand gedund.
De hiervoor benodigde arbeidstijd werd opgenomen, waarbij belangrijke verschillen in tijd werden geconstateerd ten gunste van precisiezaai. In 1968 zullen
deze gegevens op hun betrouwbaarheid worden getoetst. Tijdens de oogst werd
er naar gestreefd alle objecten bij een zo gelijk mogelijk kropgewicht te oogsten.
Tabel 17 geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens.
tabel 17.resultaten precisiezaai sla. (some results with precision drilling on lettuce).

Aantal planten per m

Opbrengst per 22 m 2

(number of plants per m)

(yield per 22 m2)

%
gemidd.

Object
(treatment)

na opkomst

oogstbaar

(after

(during

coming up)

harvesting)

aantal

rand

kropgewicht

(%

in grammen

tipburn)

(number) (mean weight
of the heads
in g)

Stanhay IV2 "
Stanhay 2 "
Stanhay 10

7,6

4,3

321

275

14,3

6,1

3,8

282

283

9,9

2,4

1,3

95

314

9,5

10,4

4,5

338

284

17,2

16,7

3,8

287

276

11,8

"

(3 seeds together)
Normale zaai
(normal sowing)
Dibbelen *)

*) dibbelen = handsowing at 10" distance, 5-8 seeds together.
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Uit tabel 17 blijkt dat normale zaai met de Thilot het grootste aantal oogstbare
kroppen heeft opgeleverd. Precisiezaai bij een afstand van 10" ( ± 25 cm) en 3
zaadjes bij elkaar gaf een veel te dunne stand en bijgevolg een zeer laag aantal
oogstbare kroppen. Het percentage kroppen met rand werd hoger naarmate de
stand dichter was. Dit onderzoek zal in 1968 worden voortgezet.
kropsla rassen zomerteelt
Om van het nieuwe ras Groso een betrouwbare uitspraak over de gebruikswaarde te kunnen doen, was meer informatie gewenst. In overleg met het IVT
werd besloten dit ras nogmaals te vergelijken met de bekende zomerrassen
Hilde en Neckarreuzen. Van de proeven te Alkmaar, Venlo en Pamel (België)
zijn de volledige gegevens bekend.
Virus kwam in de proeven te Alkmaar en te Pamel in lichte mate voor, in die
te Venlo iets heviger. Verschil in aantasting tussen de rassen was er vrijwel niet.
Kroppen met rand zijn zeer weinig waargenomen. Op twee proefvelden had
Groso het hoogste gemiddelde kropgewicht, op één (Venlo) het laagste. Hierbij
moet echter worden aangetekend dat Groso in deze proef het meest door de
wollige slawortelluis werd aangetast. Het verschil in gemiddeld kropgewicht
tussen Groso en Neckarreuzen was zeer gering. Hilde stelde wat dat betreft
iets teleur, doch de kropeigenschappen maken dit stellig weer goed. Sluiting
en vastheid van de kroppen van Groso waren iets minder goed dan van Hilde
en Neckarreuzen, terwijl de iets grijsachtige tint de aantrekkelijkheid van de
krop niet ten goede kwam.
kropsla rassen herfstteelt
Het onderzoek werd in het verslagjaar voortgezet met 9 rassen. Van de proeven
te Alkmaar en te Pamel (België) zijn de volledige opbrengstcijfers bekend. In
beide proeven werd op 19 juli gezaaid. In Pamel begon de oogst 14 september,
in Alkmaar 21 september.
Over beide proeven had Silvester, die qua gewastype op Wonder van Voorburg lijkt, het hoogste gemiddelde kropgewicht (383 gram). Daarna volgde
Wonder van Voorburg met 371 gram per krop. Beide rassen hadden behoorlijk
goede kropeigenschappen, doch werden al vroeg hevig door rand aangetast,
pe kroppen van Silvester waren aan de onderzijde nogal open. Het iets dofgroene, sterke ras A.W.U. kwam tot 369 gram per krop. De kroppen van het
donkergroene ras Resistent (359 gram) waren vast en goed gesloten. Ook Neckar-

62

reuzen en Hima kwamen tot een behoorlijk kropgewicht. De matige sluiting en

het gebobbeld blad zijn bij de laatste echter nadelen. Groso en Hilde stelden

SLA

iets teleur. Vooral Hilde blijkt voor deze teelt minder geschikt. Groso leverde het
grootste aantal verkoopbare kroppen op, doch met het laagste gemiddeld kropgewicht (317 gram). Van Hilde werden het kleinste aantal marktwaardige kroppen
geoogst.
J. P. Koomen en J. Vlug

„grijs" bij deense wittekool

SLUITKOOL

De laatste jaren werd een sterke toename van het „grijs" geconstateerd. Bij de
oogst vertoont de kool nog geen enkele afwijking, maar het treedt pas op tijdens
de bewaring. Afbeelding 13 toont de afwijking. In het bewaarseizoen 1966/1967
was de aantasting over het algemeen lichter dan in 1965/1966. De oorzaak is

afb. 13.deense wittekool met matige „grijs" verschijnselen, (white cabbage for
storage with ,,grey" symptoms).
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ook nu nog onbekend, evenals de omstandigheden die het optreden bevorderen
of voorkomen. Het onderzoek dat in 1966 door het Proefstation is verricht, had
aanwijzingen gegeven dat er grote verschillen in gevoeligheid bestaan tussen
de selecties van de Langedijker bewaar wittekool. Een directe oplossing is nog
niet te geven, maar zal voorlopig gezocht moeten worden in het kweken en
telen van minder gevoelige selecties. Daar het aanvankelijk niet duidelijk was
of teeltmaatregelen invloed zouden hebben of dat het alleen een kwestie van
meer of minder gevoelige selecties zou zijn, is het probleem van beide zijden
aangepakt.
teeltmaatregelen
In 1965 en 1966 werden zaai- en planttijdenproeven met twee selecties deense
wittekool genomen. In 1966 vertoonde aan het einde van de bewaring 2 0 %
van het aantal kolen grijsverschijnselen. Evenals in 1965 was de invloed van
zaai- en planttijd niet erg duidelijk. Het uitplanten van 6-8 weken oude planten
gaf een gunstige reactie, vergeleken met 8 - 1 0 weken oude planten. Het verschil was echter klein. Veel groter was het verschil tussen de twee selecties.
De selectie die in 1965 het meest gevoelig was, had ook in 1966 een duidelijk
hoger percentage kolen met grijsverschijnselen.
Evenals in 1966 is in het verslagjaar op het proefbedrijf Geestmerambacht te
Oudkarspel met twee selecties een plantafstandenproef gecombineerd met stiktabel 18.produktie in kg per are op 5 november 1966 en 2 november 1967. (yield
in kg per are on 5-11-1966 and 2-11-1967 of white cabbage for storage).
Plantafstand
(plant distance)

Kg k.a.s. per ha

Selectie A

Selectie B

(ammonium nitrate

(variety A)

(variety B)

limestone kg/ha)
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1966

1967

1966

1967
285

65x 50 cm

0

355

236

346

6 5 x 7 0 cm

0

362

268

352

296

6 5 x 9 0 cm

0

328

278

350

294

6 5 x 5 0 cm

700

538

568

611

620

6 5 x 7 0 cm

700

590

568

569

621

6 5 x 9 0 cm

700

515

533

600

573

6 5 x 5 0 cm

1400

745

692

6 5 x 7 0 cm

1400

710

637

718
697

713
674

6 5 x 9 0 cm

1400

630

586

633

620

stoftrappen aangelegd. De hoeveelheden stikstof en de wijze van toedienen
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waren gelijk aan die van de in jaarverslag 1966 op blz. 76 beschreven proef.
In tabel 18 w o r d t de invloed van plantafstand en stikstofhoeveelheid op de
opbrengst weergegeven.
De invloed van de plantafstand op de opbrengst is gering. De ruimste afstand
geeft over het algemeen een lagere opbrengst. De ruimte tussen de planten
w o r d t bij zo'n grote plantafstand niet benut en er blijven ook in de zomermaanden
grote open plekken.
De hoeveelheid stikstof geeft een sterke reactie op de opbrengst te zien. Bij
een nauwe afstand komen hoge stikstofgiften beter tot hun recht. Over het
algemeen zijn de opbrengstverschillen tussen de beide jaren niet groot. Dat de
hoogste stikstofgift in 1967 een wat lagere opbrengst heeft gegeven dan in 1966,
kan verklaard worden door het feit dat in 1967 de laatste overbemesting wegens
droogte pas op 1 september w e r d toegediend. Dit was 14 dagen later dan in 1966.
De lagere opbrengst van de O-veldjes in 1967 is waarschijnlijk veroorzaakt door
verschil in voorvrucht. In 1966 was de voorvrucht kool en in 1967 graan. Men mag
aannemen dat de stikstofvoorraad in de grond na graan zeer gering is.
De invloed van plantafstand en stikstofhoeveelheid op het optreden van grijs
was zeer gering. Over de proef van 1.967 kan wat betreft de grijsaantasting
nog geen conclusie worden gegeven. Wel is bij het omleggen eind december

afb. 14. deense wittekool
internal

met varkensvlekken.

(white cabbage for storage

with

black).
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reeds duidelijk gebleken dat hoge stikstofgiften een ongunstige invloed hebben
op het optreden van „varkensvlekken" (afbeelding 14). De kool met deze afwijking is inwendig bruin tot zwart en ongeschikt voor consumptie. Dit laatste
wijst er op dat ook de hoeveelheid stikstof niet mag worden overdreven. In het
algemeen kan door teeltmaatregelen weinig invloed worden uitgeoefend op het
optreden van grijs.
Ook in deze proef was het verschil in gevoeligheid tussen de twee selecties
zeer groot. In het voorjaar van 1967 vertoonde van selectie A 2 0 % van het
aantal kolen in meer of mindere mate grijsverschijnselen. Bij selectie B, die
door de praktijk gevoelig wordt genoemd, was dat 35%. Na beëindiging van de
praktijkproef met deense wittekool (voorjaar 1968) kan over de gevoeligheid
van de selecties waarschijnlijk iets meer worden gezegd. Verder teeltonderzoek
zal op dit gebied niet plaatsvinden.
selecties
Bij de in 1966 aangelegde praktijkproef met in totaal 43 selecties wittekool
is na de bewaring het percentage kolen met grijsverschijnselen vastgesteld. Bij
de 13 door de Nederlandse zaadhandel ingezonden selecties varieerde dit tussen
10 en 6 7 % . Het is duidelijk dat bij een hoog percentage veel kolen onverkoopbaar zijn. Bij geringe aantasting kunnen de buitenbladeren'worden verwijderd
en is de kool weer te verkopen. Er zijn geen aanwijzingen dat snel groeiende,
zgn. grage selecties, meer of minder gevoelig zijn dan de langzaam groeiende.
De buitenlandse rassen die in deze proef waren opgenomen, bleken over het
algemeen als bewaarkool geen gebruikswaarde te bezitten. De enkele uitzonderingen bleken van Nederlandse oorsprong te zijn en vertoonden ook grijsverschijnselen. De kweekprodukten van het IVT te Wageningen bleken over het
algemeen veel minder gevoelig te zijn. De gebruikswaarde als bewaarkool werd
door de commissie echter vaak zeer laag beoordeeld. Uit enkele selecties die
aan redelijke bewaareisen voldeden en bovendien weinig grijs vertoonden, zijn
kolen geselecteerd voor zaadwinning. Het IVT zal o.m. met dit uitgangsmateriaal
een kweekprogramma gaan uitvoeren.
Het afgelopen jaar is de praktijkproef met 13 selecties deense wittekool herhaald. Behalve op het proefbedrijf te Oudkarspel is de proef ook aangelegd te
St. Maarten. De kool van beide proefvelden is opgeslagen in een luchtgekoelde
schuur van genoemd proefbedrijf. De selecties van het IVT die in 1966 weinig
grijs vertoonden, werden in 1967 opnieuw uitgeplant en aangevuld met enkele
nieuwe selecties. Van alle opgeslagen kool zal na bewaring de grijsaantasting
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In 1968 zal een eindvergadering over de praktijkproeven met deense wittekool
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worden gehouden. Op deze vergadering zal worden beslist of de verschillen
in gevoeligheid tussen de selecties voldoende betrouwbaar zijn om de cijfers
te kunnen publiceren.
J. Betzema en J. C. Commandeur

winterteelt

SPINAZIE

In voorgaand onderzoek was gebleken dat de teeltomstandigheden optimaal
moeten worden gemaakt, wil een ras goed de winter doorkomen. Hierbij is de
bemesting wel één van de belangrijkste punten. Bij de winterteelt werd het
accent daarom verschoven in de richting van teeltonderzoek.
Op 8 en 16 september 1966 werd het ras Hiemalis gezaaid op een rijenafstand
van 121/2 cm bij een zaadverbruik van 50 kg per ha. Bij het zaaien werd een
voorraadbemesting gegeven van 5 kg 6-18-28 en 5 kg kalksalpeter per are.
Op 9 november volgde een overbemesting, waartoe beide ingezaaide blokken
in drieën werden verdeeld. Daarbij bleef het eerste gedeelte blanco, de andere
kregen respectievelijk 4 kg kalksalpeter en nogmaals de basisbemesting bestaande uit 5 kg 6-18-28 en 5 kg kalksalpeter. Bij de oogst op 27 april bleek deze
vóór de winter toegediende overbemesting een negatief resultaat op te leveren.
In de eerste zaai bedroeg de opbrengstderving gemiddeld 8%, in de tweede
zaai zelfs 20% ten opzichte van de veldjes zonder overbemesting. Op 16 januari
was in de eerste zaai een gedeelte van de veldjes gemaaid, waarbij de stoppel
bleef staan om te voorkomen dat in het voorjaar het blad dat 's winters is gaan
rotten en verdorren mee omhoog zou groeien. Bij de oogst was een duidelijk kwaliteitsverschil ten gunste van de gemaaide spinazie. Dit ging echter ten koste van
een opbrengstvermindering van 23% ten opzichte van de niet gemaaide veldjes.
Op 9 maart volgde de eerste overbemesting in het voorjaar. De helft van het
aantal veldjes kreeg 8 kg 6-18-28 per are, de andere helft 3 kg kalksalpeter.
Op 27 april bleken de veldjes met korrels een hogere opbrengst te geven dan
de kalksalpeterveldjes. In de eerste zaai bedroeg het verschil 2%, in de tweede
zaai zelfs 19%.
Op 10 april werd de laatste bemesting uitgevoerd, bestaande uit 3 kg kalksalpeter per are. Ter controle werd de helft van de tweede zaai niet bemest.
Bij de oogst op 27 april leidde dit tot een opbrengstverlies van 32%. Naast de
bemesting bleek ook de zaaidatum van invloed te zijn op de opbrengst. De
eerste zaai (8 september) gaf een gemiddelde opbrengst van 243 kg per are,
de tweede zaai (16 september) van 209 kg.
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zeer vroege teelt
De vroegste spinazie op de tuin van het Proefstation werd 13 januari gezaaid.
Om een indruk te krijgen van de optimale zaadhoeveelheid in deze teelt, werden
vijf uiteenlopende rassen bij drie zaadhoeveelheden beproefd, namelijk 3, 5
en 7 kg per are.
Door de aanvankelijk te natte grond kwam het gewas moeilijk aan de groei.
Ook was de werking van de stikstof bijna nihil, eerst omdat de grond te koud
was, later omdat er geen mogelijkheid was om te beregenen. Door deze remmende factoren kon pas half april worden geoogst. Subito was hierbij iets produktiever en niet later dan een goede Breedblad Scherpzaad selectie. De winterrassen, die ook als groep in deze proef waren opgenomen, groeiden in het
voorjaar trager dan Breedblad Scherpzaad en Subito.
Wat de zaadhoeveelheid betreft kan gesteld worden dat 3 kg per are voor deze
teelt te weinig is. Bij de scherpzadige rassen bleek 7 kg een gunstige hoeveelheid te zijn, bij de rondzadige rassen zou men in zachte winters met 5 kg
kunnen volstaan.
Op 17 januari werd in Zeeland een proef gezaaid waarin enkele andere rassen
waren opgenomen. In deze proef kwamen Huro en Subito in vroegheid en
opbrengst gunstig naar voren.
vroege teelt
De tweede zaai te Alkmaar vond plaats op 10 februari. Hierin werden weer
vijf uiteenlopende rassen opgenomen, nl. Subito, Spinoza, Protekta, Hybride
308 en Früremona. In deze proef werd breedwerpig gezaaid in hoeveelheden
van 2, 3'/2 en 5 kg per are. De laagste zaadhoeveelheid gaf bij alle rassen duidelijk een te holle stand. Bij Protekta en Spinoza bleek het hoogste zaadverbruik nog maar nauwelijks voldoende. De andere rassen vereisten ongeveer
4 à 5 kg per are. Bij deze hoeveelheid waren Subito en Hybride 308 het vroegst
en Subito het meest produktief. Ongeveer dezelfde opbrengst werd 2 dagen later
door de andere rassen behaald.
Evenals bij de zeer vroege teelt kwam in een in Zeeland gezaaide proef Huro
weer heel gunstig naar voren, direct gevolgd door Subito en Früremona.
rijenafstand en zaadhoeveelheid voorjaarsteelt
Spinazie voor de industrie wordt in het voorjaar doorgaans op 11 of 121/2 cm,
en in de zomer op 22 of 25 cm rijenafstand gezaaid. Deze ruime afstanden
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mogelijk was. De zaaizaadhoeveelheid varieert vrij sterk. Soms w o r d t veel
zaad gebruikt om vroeg een hoge opbrengst te behalen, soms weinig om tot
goed uitgegroeide spinazie te komen.
Om meer informatie te verkrijgen omtrent regelafstand en zaadhoeveelheid,
w e r d een proef genomen met een snel en een traag groeiend ras. Beide rassen,
resp. Spinoza en Nores, werden 7 april op 6 % , 12'/ 2 en 25 cm rijenafstand
gezaaid. O p elke afstand w e r d getracht 30, 60, 90, 120 en 150 kg zaad per ha
te zaaien. De nauwste rijenafstand benaderde breedwerpig gezaaide spinazie.
Behalve bij de laagste zaadhoeveelheid was op deze afstand het geoogste Produkt kleinbladig. Naarmate meer zaad werd gebruikt, kwam meer rot voor. Ook
bij de ruimere regelafstanden gaf een zaadgebruik hoger dan 100 kg per ha
kwalitatief een minder goed produkt. In de proef lag het maximum bij het object
van 90 kg, bij het terugwegen bleek dat dit v o o r Nores in werkelijkheid 100 kg
was. Bij nog dunner zaaien kwam minder rot v o o r en was het blad duidelijk
groter. Bij een te ruime stand vormen de planten, vooral die van Nores, meer
een rozet, wat bij de oogst moeilijkheden met zich meebrengt.
De regelafstand had weinig invloed op het bladpercentage. Dit daalde wel vrij
sterk bij een toenemend zaadverbruik. Een ander opvallend punt was dat de
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produktie van het traag groeiende ras veel hoger was dan van de snel
groeiende selectie. De rijenafstand had bij Spinoza bij alle zaadhoeveelheden
invloed op de produktie: de opbrengst nam af bij hetzelfde zaadverbruik op een
ruimere rijenafstand. Bij Nores was dit alleen bij de drie hoogste zaadhoeveelheden duidelijk het geval.
zaadhoeveelheden zomerteelt
Voor de teelt van bladspinazie werd een proef genomen om enige informatie
te krijgen omtrent de juiste zaaizaadhoeveelheid bij de verschillende typen van
rassen. De proef werd 4 en 5 juli gezaaid op een rijenafstand van 6% cm. Als
snel groeiend ras werd Spinoza beproefd, als traag ras Nores en als overgangsras Hybride 530. Gezaaid werd 1, 1 y 2 , 2, 21/2, 3 en 31/2 kg zaad per are, waarbij
de laagste hoeveelheid alleen bij Nores en Hybride 530 en de hoogste alleen bij
Spinoza voorkwam. Direct na het zaaien werd het proefveld beregend. Nadat op
7 juli onkruidbestrijding met Trixabon was uitgevoerd, werd direct weer beregend,
wat later nog verscheidene keren moest worden herhaald.
Bij de oogst bleek dat een hoger zaadverbruik steeds een hogere opbrengst
gaf, behalve bij het object van 31/2 kg zaad per are. Hier was de grens van een
maximale opbrengst overschreden. De opbrengst lag voor de laagste hoeveelheid (1 kg zaad per are bij Nores en Hybride 530 en 1 1 / 2 kg voor Spinoza) op
ongeveer 30 ton per ha. Het verschil in opbrengst tussen de eerste en tweede
en eveneens tussen de tweede en derde zaadhoeveelheid bedroeg bijna steeds
30 kg per are. Deze laatste hoeveelheid gaf ook de mooiste standdichtheid.
rassen voorjaarsteelt
Op 8 maart werd een 20-tal rassen gezaaid om de gebruikswaarde voor industriële verwerking vast te stellen. In deze proef werden zowel snel als traag
groeiende rassen op 121/2 cm rijenafstand gezaaid. Bij de traag groeiende
werd iets minder zaad verbruikt dan bij de snel groeiende. Daar het bij verschillende rassen moeilijk is te bepalen wanneer een zelfde ontwikkelingsstadium
is bereikt, werd van elk ras meerdere keren geoogst. Bij elke oogst werd de
gemiddelde lengte van de hoofdstengel berekend. Op deze manier kan de opbrengst in een gelijk stadium worden bepaald.
Van de in het voorjaar veel gebruikte selecties uit het ras Resistoflay was
Vital dit jaar het meest produktief. Een nog hogere opbrengst werd verkregen
bij de middenvroege en zomerrassen. In het bijzonder was dit bij Nores het
geval. Een nadeel van de zomerrassen in het algemeen is dat het bladper-
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Dynamo, Matares en Protekta. Van de snel groeiende rassen werd Vital het
dichtst door Hybride 308 benaderd.
rassen zomerteelt
gebruikswaarde industrieteelt
Hoewel de zomerteelt vaak moeilijkheden met zich meebrengt als gevolg van
de droogte, kon door effectieve beregening een goede rassenvergelijking plaats
hebben. In deze op 2 mei gezaaide proef werden behalve zomerrassen enkele
snelle groeiers opgenomen. Gemiddeld werd 76 kg zaad per ha gezaaid op
12y2 cm rijenafstand.
De wolfgevoelige rassen werden vrij ernstig door wolf aangetast. De opbrengsten werden weer in bepaalde stadia vergeleken. Wanneer de hoofdstengel een
lengte van 5 cm had bereikt, hadden de snelle rassen gemiddeld 75% van de
opbrengst van het wolfgevoelige zomerras Noordland behaald. In de groep van
de snelle rassen kwam Hybride 340 met een gunstige opbrengst naar voren.
Na deze groep kwamen achtereenvolgens Dynamo, Matares en Dorema met
gemiddeld 90% van de opbrengst van het standaardras. Estiva was bijna even
traag als Noorman, maar iets produktiever. Nores was het traagst schietende
ras en gaf een nog duidelijk lagere opbrengst.
Belangrijk is ook hoe snel het schieten van een ras zich doorzet, daar lange
stengels de kwaliteit duidelijk benadelen. Bij de snel groeiende rassen strekte
de hoofdstengel zich van 5 tot 15 cm in gemiddeld 61/2 dag, terwijl de traagst
groeiende rassen dit stadium niet meer bereikten. Dit wil echter niet zeggen
dat deze trage groeiers niet aan kwaliteitsverlies onderhevig zijn, maar wel dat
ze een veel langere spreiding van de oogst toelaten.
gebruikswaarde tuindersteelt
Ten behoeve van de teelt voor verse consumptie werden enkele rassen in een
zaai van 19 mei vergeleken. Per ras werd bijna 1 1 / 2 kg zaad per are gezaaid
op rijtjes van 6% cm afstand. Alle rassen waren resistent tegen wolf.
Vier weken na het zaaien werd voor de eerste keer geoogst. Met een verschil
van 3 dagen werd dit nog enkele keren herhaald. De opbrengst nam toe naarmate later werd geoogst. Het vroegste en meest produktieve ras was Hybride
308. In opbrengst kwam Fortexa op de tweede plaats. Een groepje dat hier betrekkelijk dicht op volgde, werd gevormd door Früremona, Subito, Spartan B
en Spinoza.
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rassen herfstteelt

Bij de herfstteelt is onderscheid gemaakt tussen rassen die zich lenen voor
een vroege en voor een late herfstzaai. Soms wordt verschil gemaakt tussen
de teelt van spinazie voor verse consumptie en die voor industriële verwerking.
Eerstgenoemde teelt ligt meestal op intensieve tuinbouwbedrijven en wordt al in
een jong stadium geoogst. Om toch voldoende opbrengst te krijgen wordt dik
gezaaid bij een nauwe rijenafstand. Beide proeven werden op 26 juli en 18
augustus gezaaid op 6% cm rijenafstand. Het zaadgebruik was resp. gemiddeld
150 en 160 kg per ha. Spinazie voor industriële verwerking wordt meestal geteeld
op grotere percelen. De rijenafstand is dan ruimer en het zaadverbruik lager
dan bij de intensieve teelt van bladspinazie. De rijenafstand van de op 27 juli
en 16 augustus gezaaide proeven was 121/2 cm, de zaadhoeveelheid gemiddeld
75 en 80 kg per ha.
In de zaai van 26 en 27 juli waren dezelfde rassen opgenomen. Subito was in
beide teelten het vroegst, niet bijzonder produktief, maar met een hoog bladpercentage. Ze werd in vroegheid direct gevolgd door resp. Fortexa, Hybride
320, Früremona en Spinoza. Het vroegheidsverschil bedroeg in beide teelten
hoogstens 2 dagen, terwijl de opbrengst 40 à 50 kg per are hoger lag dan van
Subito. Hybride 340 en Dynamo waren ruim 2 dagen later dan Subito en produceerden ruim 100 kg per are meer. Hybride 530 kwam direct na deze rassen,
Protekta was ongeveer 4 en Matares 5 dagen later dan Subito. De opbrengst
van Matares kwam overeen met die van Dynamo. Hybride 530 en Protekta waren
iets minder produktief.

In de zaai van 16 en 18 augustus werden Dynamo en Hybride 340 vervangen
door Wolvex en Hybride 308. Beide rassen waren bijna even snel als Subito,
maar iets produktiever. Bij deze late teelt kwamen de verschillen in groeisnelheid nog veel sterker tot uiting. Spinoza, Früremona en Fortexa ontliepen
elkaar in vroegheid zeer weinig, maar waren nu 7 à 10 dagen later dan Subito,
Wolvex en Hybride 308. Voor de tragere rassen bleek deze teelt al vrij riskant
te worden door een te geringe groeisnelheid. De vroegheid kon moeilijk meer
worden bepaald, daar bijna geen schietstengel meer werd gevormd. Hybride 320
en Protekta deden dit nog enigszins, maar de opbrengst lag ongeveer op hetzelfde niveau als van de andere rassen. In nog sterkere mate geldt dit voor
Hybride 530 en Matares. Door de geringe groeikracht treedt bij deze rassen
gauw kwaliteitsverlies op.
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teeltvervroeging

SPRUITKOOL

In 1966 werd getracht de oogst van spruitkool aanzienlijk te vervroegen. Het
opkweken van de planten in een warme kas gaf toen weinig vervroeging en er
was vrijwel geen verschil tussen potplanten en losse planten. In 1967 zijn daarom alleen losse planten in een koude kas opgekweekt. Op 15 februari, 1 maart
en 15 maart is in plasticbakjes gezaaid. De planten van de eerste zaai zijn uitgeplant op 19 april, die van de tweede zaai op 26 april en die van de laatste
zaai op 3 mei. Een verschil van twee weken in zaaitijd leidde dus tot een week
verschil in planttijd.
De vertegenwoordiger van het vroege roodnerftype - selectie Stiekema nr 1 was gezien de goede resultaten in 1966 weer in de proef opgenomen. Hieraan
werden toegevoegd de hybride Peer Gynt en de selectie Hild's Ideaal. Laatstgenoemde is vanwege de slechte kwaliteit niet geoogst. Bovendien kwamen er
veel schieters in voor, in het bijzonder bij de planten van de eerste zaai. De
hybride Peer Gynt gaf in het geheel geen schieters, bij de selectie Stiekema
gingen slechts enkele planten en dan nog vrij laat tot bloemvorming over.
Peer Gynt was zeer vroeg en leverde vrij grote spruiten van prima kwaliteit.
Het gewas bleef aanzienlijk korter dan dat van de selectie Stiekema en de
schakeling van de spruiten is dan ook tamelijk nauw. Bij tijdig plukken hoeft
dit echter geen bezwaar te zijn. Op 17 augustus is voor de eerste keer geplukt. Peer Gynt leverde op die datum 30 kg per are van goede kwaliteit. Van
de selectie Stiekema was de spruitzetting 10-14 dagen later. Om praktische

tabel 19.produktie spruitkool vervroegde teelt, (yield brussels sprouts in an accelerated culture method).

Percentage van de totale opbrengst
Ras
(variety)

Zaaidatum
(date of
sowing)

Stiekema

Relatieve

(date of

opbrengst

trans-

(yield

planting)

relative)

op de verschillende plukdata
(percentage of total yield at
different harvest dates)
7/8

11/9

3/10

1/11

27/12

15 februari

19 april

103

3

35

66

86

100

1 maart

26 april

106

4

32

63

87

100

3 mei

99

3

34

66

88

100

15 februari

19 april

96

15

51

76

91

100

1 maart

26 april

95

14

49

73

90

100

15 maart

3 mei

101

15

47

71

89

100

15 maart
Peer Gynt

Plantdatum
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redenen zijn de twee rassen op gelijke data geoogst, maar de eerste pluk van
selectie Stiekema was van weinig betekenis. De kwaliteit van de spruit was
bij de eerste en tweede pluk iets minder dan die van Peer Gynt omdat er wat
meer „gevleugelde" spruiten in voorkwamen. Later verdwenen deze verschillen
en was de kwaliteit van beide rassen zeer goed. In tabel 19 zijn de resultaten
van de proef vermeld. Het proefgemiddelde is gesteld op 100 en bedroeg 226
kg per are.
Uit de tabel blijkt dat verschil in zaai- en planttijd zeer weinig invloed heeft
gehad op de vroegheid. Het verschil in vroegheid tussen Peer Gynt en selectie
Stiekema was zeer duidelijk. Bij de hybride was op 11 september bijna 50 %
van de totale opbrengst geoogst. Bij een normale teelt begint men op genoemde
datum met de eerste pluk en is de kwaliteit dan nog vaak zeer matig.
Uit de proeven van 1966 en 1967 is gebleken dat met betrekkelijk lage opkweekkosten een flinke vervroeging kan worden bereikt. Het is mogelijk eind
augustus spruitkool in flinke hoeveelheden en van prima kwaliteit aan de markt
te brengen.

hybriderassen

Hoewel hybriden nog niet op grote schaal worden geteeld, is het belangrijk
deze nieuwe ontwikkeling op de voet te volgen. In 1967 is in samenwerking
met IVT, NAKG en belanghebbende zaadbedrijven begonnen met een nieuw
beproevingsschema. Nieuwe hybriden worden nu eerst opgenomen in een zogenaamde voorbeproeving of screening. De hybriden die hierin redelijk tot goed
zijn, komen in aanmerking voor verdere beproeving.
In het verslagjaar waren 60 hybriden in de voorbeproeving opgenomen. Deze
proef is in tweevoud aangelegd op de proefvelden van het Research Laboratorium „Unilever" te Duiven. Verwacht wordt dat ± 25 hybriden in aanmerking
zullen komen voor verdere beproeving. In 1966 was reeds een aantal hybriden
door het Proefstation beproefd. Daar 1967 wat betreft de beproeving van hybriden een overgangsjaar was, werd het noodzakelijk geacht de hybriden die
door de zaadbedrijven reeds in produktie zijn genomen, op dezelfde manier als
in 1966 te beproeven. Meervoudige proeven met een twintigtal hybriden zijn genomen op het Proefbedrijf Geestmerambacht te Oudkarspel en in de Rtc's
Naaldwijk en Groningen.
De proef te Oudkarspel werd voor een groot gedeelte in eigen beheer uitgevoerd. In deze proef zijn behalve Thor van het IVT ook nog drie andere her74

komsten van Thor beproefd. Hoewel de verschillen in planttype, kleur, kwaliteit
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afb. 16.verschil in kwaliteit tussen spruitkoolhybriden. links een prima - rechts een
matige kwaliteit, (difference between two hybrids of brussels sprouts, left an excellent quality, right a poor quality).
en aantal inteeltplanten soms klein zijn, voldoet Thor niet aan de hoge eisen
die men aan een hybride mag stellen. De kwaliteit van de geplukte spruit is
onvoldoende. Enkele vroege hybriden hebben de goede indruk van 1966 bevestigd en konden een vergelijking met de selecties Stiekema no 1 en Huizer
laat, die ter controle in de proef waren opgenomen, glansrijk doorstaan. Gaat men
de overige hybriden met genoemde selecties vergelijken dan zijn er tot nu toe
weinig die een betere kwaliteit en opbrengst geven. Dat er tussen de hybriden
flinke verschillen in kwaliteit bestaan, blijkt in afbeelding 16. Men moet hierbij
echter wel bedenken dat de hybriden nog in het ontwikkelingsstadium verkeren
en dat in de toekomst zeer zeker meer hybriden met goede kwaliteit en opbrengst op de markt zullen komen.
J. Betzema en J. C. Commandeur

precisiezaai

WITLOF

Als vervolg op het onderzoek in 1966 werd in 1967 te Alkmaar en Wieringermeer
normaal zaad met de Thilot en omhuld zaad met de Stanhay precisiezaai-machine
uitgezaaid. Van alle veldjes werd de helft gedund en de andere helft niet gedund. Bij de precisiezaai werd gebruik gemaakt van verschillende bandjes. In
beide proeven dienden Extrema en Dubbelblank als proefras. Tabel 20 geeft
een overzicht van de geoogste wortels met een diameter van 3 - 7 cm, ge-
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middeld over de 2 proefplaatsen en de 2 rassen. Hierbij werd normale zaai
met de Thilot tegen 3 kg zaad per ha en na opkomst gedund als standaard
genomen en op 100 gesteld. Deze 100% komt overeen met een gerooid aantal
van 162963 wortels per ha en met een totaal wortelgewicht van 23807 kg wortels per ha. De opbrengsten van de andere objecten worden in de tabel uitgedrukt in procenten, afgeleid van het standaardobject.

Aantal wortels relatief
(number of roots relative)

Object

Opbrengst aan wortels
relatief
(root yield relative)

(treatment)
gedund

niet gedund

gedund

niet gedund

(thinned)

(not thinned)

(thinned)

(not thinned)

102

46

101

36

100

63

100

52

2,2 kg zaad/ha

97

63

102

56

1,7 kg zaad/ha

102

70

111

66

Thilot 3,7 kg zaad/ha
3,0 kg zaad/ha

Stanhay bandje

85

86

97

96

"

88

81

101

98

H/ 2 »

75

74

98

95

2

69

65

106

106

% "
1

"

tabel 20.relatieve opbrengst van aantal wortels en gewicht van de wortels met een
diameter van 3-7 cm. (precision drilling witloof chicory yield relative number of
roots and root weight of the roots having a diameter 3-7 cm).
Bij normale zaai met de Thilot hebben alle objecten die na de opkomst werden
uitgedund, vrijwel een gelijk aantal bruikbare wortels van 3- 7 cm opgeleverd.
In de niet gedunde objecten gaf 3,7 kg zaad per ha duidelijk een te dichte
stand, waardoor meer dan 50% van het aantal wortels te klein bleef. De overige
drie zaadhoeveelheden ontliepen elkaar weinig. Bij de precisiezaai waren de
verschillen in het percentage bruikbare wortels tussen de zaaiafstanden niet
groot, ongeacht of wel dan niet werd gedund. Slechts bij de ruimste afstand
(2 ") was er een vrij duidelijke teruggang. Over de hele linie heeft precisiezaai
met omhuld zaad een lager percentage bruikbare wortels opgeleverd dan normale zaai met niet omhuld zaad. Het is mogelijk dat de vrij ongunstige weersomstandigheden na het zaaien de kieming van de omhulde zaden heeft bemoeilijkt. De opbrengst in tonnen per ha is voor de gedunde gewone zaai en
de gedunde precisiezaai vrijwel gelijk. Voor de niet gedunde precisiezaai-objecten
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ligt de opbrengst slechts weinig lager.

verschillende forceertemperaturen

WITLOF

Wortels van de rassen Extra vroege Mechelse (Philibert en Volwerk) en Extrema (Rijk Zwaan) afkomstig van proefvelden te Alkmaar en Wieringermeer
zijn opgekuild bij forceertemperaturen van 18, 22, 26 en 30° C. Bij het samenstellen van dit jaarverslag waren de trekresultaten nog niet verwerkt.
rassen
In 1967 werden de praktijkproeven met middelvroege selecties beëindigd. Bij
het samenstellen van dit jaarverslag bevindt de laatste serie zich nog in de
kuil. Zodra de laatste serie is geoogst en de trekresultaten zijn verwerkt, zullen
de namen van de goedgekeurde rassen via de vakpers bekend worden gemaakt.
C. Schaap en J. Vlug
zaaizaadhoeveelheden en oogsttijdstippen waspeen

WORTEL

Bij de teelt van waspeen vraagt de verwerkende industrie steeds meer naar
een uniforme en fijne partij van goede kwaliteit. Om na te gaan wat hiervoor
de meest gewenste standdichtheid en het optimale oogsttijdstip zijn, werd dit
onderzoek in 1967 voortgezet op drie verschillende grondsoorten, ni. te Julianadorp op duinzand, te Ens op het zgn. rampspolzand en te Alkmaar op zeer lichte
zavel. Per proef is gewerkt met drie zaaizaadhoeveelheden variërend van 14 tot
25 kg zaad per ha. Gezaaid is rond half mei. Van ieder object is vanaf half
augustus om de 14 dagen een bepaalde oppervlakte geoogst.
Evenals in voorgaande jaren moesten we constateren dat de standdichtheid niet
toeneemt naarmate meer zaad wordt gebruikt. Wel was er een groot verschil
in standdichtheid tussen de proefplaatsen. Te Alkmaar was de stand bijna twee
maal zo dicht als te Julianadorp en Ens, wat de indruk wekt dat het milieu
een grote rol speelt. Met deze standdichtheidskwestie zitten we kennelijk „aan
het plafond". Een hoger zaadverbruik dan bv. 20 kg per ha lijkt ons daarom
verspilling. Wanneer men minder zaad gaat gebruiken, zal daarentegen het risico
van een te dunne stand weer te groot worden.
Bij de periodieke oogsten zijn de wortelen gesorteerd in de sorteringen kleiner
dan 10; 10-17; 1 7 - 2 1 ; 21-25; groter dan 25 mm doorsnede en stek. Behalve
stek zijn bij iedere oogst van alle sorteringen monsters naar het Sprenger Instituut gebracht om de geschiktheid voor industriële verwerking na te gaan.
Hoewel de sorterings- en kwaliteitsgegevens nog niet allemaal bekend en uitgewerkt zijn, hebben we de indruk dat de partijen die in augustus en september
zijn geoogst qua sortering en kwaliteit het meest geschikt waren voor verwerking.
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Daar standdichtheid en groei enorm afhankelijk zijn van de weersomstandigheden
tijdens de groeiperiode, zal de proef in het komende seizoen nogmaals worden
herhaald.
standdichtheid winterwortel
De standdichtheidsproef winterwortelen, zoals beschreven in ons jaarverslag
1966 op blz. 90 e.V., is dit jaar met vrijwel dezelfde objecten herhaald. Bij
precisiezaai is de rijenafstand van 60 cm bij een afstand van 3 cm in de
rij, vervallen. In 1966 was namelijk gebleken dat dit object altijd een te dunne
stand geeft. Hiervoor is in de plaats gekomen een object normale zaai, niet
gedund en gebaseerd op 2% kg zaad per ha. Het zaad had een kiemkracht van
7 0 - 7 5 % en is gezaaid met een Thilot-zaaimachine bij een rijenafstand van
30 cm. De resultaten van 1967 zijn eensluidend aan die van 1966, welke in ons
vorig jaarverslag uitvoerig werden besproken. Wel moesten we constateren dat
het percentage planten dat na het dunnen nog verdween, in 1967 lager was
dan in 1966.
Verder is bewezen dat precisiezaai bij een rijenafstand van 30 cm met de
afb. 17.links: teelt van winterwortelen op ruggen, rechts op het vlakke veld. (left:
late carrots, grown on ridges; right: normal sowing in flat soil).
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Stanhay mogelijk is. Het zaad moet dan echter worden omhuld, wat tot nog

WORTEL

toe vrij duur is. Vooral wanneer we daarnaast zien dat zaaien met de normale
zaaimachine met een zaadverbruik van 2% kg zaad per ha zonder te dunnen een
goede en regelmatige standdichtheid geeft.
rassen winterwortel
De toenemende belangstelling van de conservenindustrie voor het verwerken
van wortelen maakte het wenselijk in enkele speciale proeven na te gaan wat
buitenlandse selectiebedrijven in dit opzicht te bieden hebben. In samenwerking
met het IVT te Wageningen werden in 1966 in totaal 67 nummers in één of meer
proeven „gescreend". Na beoordeling door een speciale commissie zijn 28
nummers voor herbeproeving in aanmerking gekomen. Deze zijn dit jaar op
proefvelden te Alkmaar (zeer lichte zavel) en Wogmeer (zavel) in tweevoud uitgezaaid. Om de kwaliteit van een aantal van deze nummers ook op een duinzandgrond na te gaan is te Julianadorp eveneens een proef uitgevoerd.
De wortelen van alle drie proeven zijn wederom door de commissie beoordeeld
op gladheid, in- en uitwendige kleur, uniformiteit en gebruikswaarde voor de
verwerkende industrie. Tevens zijn monsters van alle nummers naar het IVT
gegaan voor bepaling van drogestof en caroteengehalte. Al deze gegevens
zullen binnenkort in een samenvattende publikatie worden verslagen.
J. Betzema en N. J. Snoek
teeltopvolging

PLASTIC TUNNEL
ALGEMEEN

In het kader van het tunnelonderzoek werden enkele mogelijkheden van teeltopvolging nagegaan. De tunnel is in het voorjaar geplaatst en is het gehele
seizoen blijven staan. Achtereenvolgens werden er kropsla en tweemaal stamslabonen in geteeld.
De combinatie stamslabonen na kropsla bleek teelttechnisch goed te passen,
terwijl ook de financiële uitkomst zeer goed was. De slabonen werden op 4 juli
voor het eerst geplukt en brachten f 2,30 per kg op. De tweede pluk vond
plaats op 11 juli en bracht f 1,70 per kg op. Bij de derde pluk (18 juli) was
de veilingprijs ƒ 0,76 en bij de vierde en laatste pluk ƒ 0,58 per kg. De
kwaliteit van de bonen was bijzonder goed, terwijl ook de kg-opbrengst aan de
verwachtingen voldeed.
De laatste teelt slabonen leverde nog enkele moeilijkheden op. Er werd naar
gestreefd de oogst te doen plaatsvinden na die van de vollegrond. Dit is echter
maar ten dele gelukt, omdat het gewas te laat met folie werd bedekt. Hierdoor begon ook de oogst te laat. De opbrengst was laag, mede als gevolg van
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het feit dat tunnels en gewas zwaar werden beschadigd door storm in midden

ALGEMEEN

oktober.
Het onderzoek, dat oriënterend was opgezet, heeft een indruk gegeven van de
mogelijkheden die deze teeltmethode bieden. Bij het in 1968 voort te zetten
onderzoek zullen de resultaten worden vergeleken met de kosten aan materiaal
en extra arbeid die aan het gebruik van de plastic tunnel verbonden zijn.

glasgewassen onder tunnels

Op de proeftuin van het PGV te Alkmaar werden de teeltmogelijkheden van
tomaat, paprika en meloen onder de plastic tunnel nagegaan. Uit dit oriënterend
onderzoek met enkele rassen bleek dat er voor tomaten en paprika slechts geringe mogelijkheden zijn bij het gebruik van de tunnel. Het onderzoek met tomaten en paprika zal voorlopig niet worden voortgezet.
Bij de meloenen namen 6 rassen deel. Twee ervan, namelijk de ogenmeloen
en het Franse ras Orlinable hebben kwantitatief en kwalitatief goed voldaan.
afb. 18. zo groeiden in 1967 ogenmeloenen onder plastic tunnels, (in 1967 meions
grown under plastic tunnel - variety ogenmeloen - have given a high production
and a very good quality).

80

Zie afbeelding 18. Bovendien rijpten de vruchten van deze rassen goed af. Het
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is alleszins de moeite waard dit onderzoek met enkele rassen voort te zetten.

ALGEMEEN

J. P. Koomen en J. Vlug
andijvie
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De proef over de invloed van enige opkweekfactoren en van de planttijd op de
produktie en de oogstzekerheid bij de zeer vroege teelt was gedeeltelijk een
herhaling van de proef in 1966. De variaties in opkweektemperatuur e.d. waren
aangepast aan de eerder verkregen resultaten.
Van het ras Nummer Vijf is op 7 en 21 februari en 21 maart gezaaid bij 15, 21
en 26° C. Van elk zaaisel is na het verspenen plantgoed opgekweekt bij de
volgende lucht-/grondtemperaturen: 15715°, 15721°, 15°/26°,21 °/21 ° en 21 7
26° C. Van deze opkweekvariaties zijn op 7 en 24 april per object 50 planten
van 4, 6 en 8 weken oud uitgeplant op afstanden van 25x30 cm. Alle objecten
met een hogere opkweektemperatuur dan 15715° C zijn bij deze temperatuur
afgehard gedurende 7 - 9 dagen vóór het uitplanten. Daarnaast zijn van 15°/26°,
21 °/21° en 21 °/26° C van de leeftijdsgroepen 4 en 6 weken objecten uitgeplant
zonder afharden en die 12-14 dagen waren afgehard. Voor waarnemingen over
de pitvorming zijn per object 10-15 planten gebruikt, zodat voor de bepalingen
van het kropgewicht meestal nog 35 planten beschikbaar waren.
invloed kiemtemperatuur en zaaidiepte
De temperatuur 26° C van zaaien tot verspenen ging gepaard met een hoge
luchtvochtigheid, waardoor de plantjes nogal week opgroeiden.Na een weekwaren
deze plantjes het grootst, met enig verschil gevolgd door 21 ° C, die steviger
waren. Op dat tijdstip waren de plantjes van 15° C nog niet goed verspeenbaar.
Evenals vorig jaar was er dieper gezaaid (1/2- 1 1 / 2 cm) naarmate de kiemtemperatuur hoger was. Op het tijdstip dat de planten verspeenbaar waren, was bij
grotere diepte het hypocotyl langer en de kiemwortel korter, zodanig dat de
gezamenlijke lengte bij alle temperaturen vrijwel hetzelfde was, namelijk
ruim 5 cm.
invloed opkweektemperatuur op de bladgroei
De vorm van het eerste blad wordt hoofdzakelijk bepaald door de kiemtemperatuur, ook al groeit het uit bij een andere temperatuur. Het blad van kiemtemperatuur 15° C is wat hoekig en duidelijk getand, dat van 26° C is langwerpiger en zwak getand. Bij de volgende bladeren verdwijnen deze verschillen
en worden vorm en grootte bepaald door de opkweektemperatuur. Deze veroor-
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afb. 19. andijvie, 4V2 week oud, opgekweekt b/j verschillende lucht- engrondtemperaturen. (endive, plants of 4»/2 weeks old. above: left raised at air- and soil temperature 15° C, middle and right air temperature 21° C. below: all raised at air
temperature 15° C).
zaakte bij alle leeftijden aanzienlijke verschillen in grootte van het blad, maar
slechts kleine verschillen in het aantal ontplooide bladeren en dan alleen nog
maar bij planten tot omstreeks 6 weken oud (bij een plantverband 6 x 6 cm).
Afbeelding 19 geeft de toestand weer bij planten van 41/2 week oud.
kropontwikkeling en schietneiging
Na het uitplanten kwamen onder invloed van de opkweektemperatuur gelijksoortige verschillen in het groeigedrag voor als vorig jaar. Bij de objecten met
verhoogde grondtemperatuur domineerde in het algemeen de invloed van de
luchttemperatuur. Uit de waargenomen verschijnselen is de indruk verkregen
dat niet alleen de hogere opkweektemperatuur, maar ook het in enkele weken
tijd verloren gaan van het oudere blad na het uitplanten bijdraagt tot de ver82

traagde schietneiging.

In deze proef had het afharden eerder een ongunstige dan een gunstige in-
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vloed op het maximale kropgewicht, vooral na optimale opkweek (21 ° C). Het
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ongunstige effect trad bij jonge planten (4 weken oud) al bij een kortere afhardduur op dan bij oudere (6-8 weken). Daar stond tegenover dat in verhouding tot het kropgewicht het niet afharden bij de tweede uitplant een grotere
verlating van de uiterste oogstdatum gaf dan bij de eerste uitplant.
Aan het schieten gaat meestal een versterkte bladgroei vooraf. Vooral objecten
die vroeg doorschoten, zoals de meeste van 6 - 8 weken 15° C, vertoonden dat
duidelijk. Deze vormden een veel lossere krop dan planten van dezelfde leeftijd,
die pas later doorschoten. In dit stadium neemt de gevoeligheid voor rand sterk
toe. In de oogstperiode waren de weersomstandigheden hiervoor veel minder
kritiek dan vorig jaar. Toen kwam in de snel groeiende objecten tamelijk wat
rand voor, terwijl de langzaam groeiende tot het tijdstip van de oogst daar
praktisch vrij van bleven.
augurk
De opkweektemperaturen waren achtereenvolgens: van zaaien tot opkomst
25 à 26° C, vervolgens tot een week na verspenen 20 à 22° C en daarna
15° C tot het uitplanten.
gevoeligheid voor standruimte

De augurk is daar zeer gevoelig voor. Bij de opkweek in 5 cm pot was dat
verband toereikend tot de grootte-stadia 1 1 / 2 - 2 ( = het eerste blad nog niet,
resp. geheel los van de groeitop). Voor grotere stadia was deze potsoort te
tabel 21. invloed van de potsoort op de lengte van het hypocotyl in cm bij twee
rassen, (effect of space during raising on the length of the hypocotyl in cm with
two varieties of pickles).
Volg nr

Leeftijd in

Hokus

Levo

weken

diameter perspot

diameter perspot

zaaisel

(age in

(sowing)

weeks)

5 cm

6

I1/*

4,0

3,3

6,1

3,3

5

27a

5,9

3,9

11,2

4,5
4,8

(diameter soil block)
8 cm

(diameter soil block)
5 cm

8 cm

4

31/2

7,3

4,9

9,6

3

41/2

10,1

7,1

9,5

7,4

2

51/2

7,7

4,7

7,5

4,1

1

51/2

8,1

6,3

7,4

6,8
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klein. De planten gingen sterk oprekken waardoor een lang hypocotyl en lange
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stengelleden ontstonden. Tabel 21 geeft een overzicht van de lengte van het
hypocotyl bij planten van verschillende leeftijd.
Ook als het verband nog niet te klein was strekte het hypocotyl in de 5 cm pot
zich sterker dan in de 8 cm pot. Daar op dat tijdstip het wortelgestel de pot
nog lang niet geheel had benut, moet het verschil aan het verband worden
toegeschreven. De gevoeligheid is groter naarmate de temperatuur hoger is.
gevoeligheid voor nachtvorst
De mate waarin schade door nachtvorst werd aangericht, hing af van de conditie van het plantgoed en van de plantdiepte. Bij een vroege uitplant onder
tunnel (3 april) was van alle grootte-stadia, opgekweekt in 5 cm perspot alsmede
van stadium 51/2 in 8 cm pot, 70-81% van het aantal planten vrijwel geheel
vernietigd. Bij de stadia 1y 2 en 31/2 in 8 cm pot bedroeg dat 35-37%. De
planten, die nog geen stengelleden hadden en tot aan de kiemlobben in de
grond stonden, vertoonden de minste beschadiging.
Bij de tweede uitplant (19 april) deden zich dezelfde tendensen voor als bij de
eerste. In beide gevallen was voor de overleving doorslaggevend, dat de kiemlobben intact waren gebleven. Jonge planten tot stadium 3 herstelden zich vrij
gemakkelijk als de hoofdgroeitop niet beschadigd was. Bij de grotere stadia had
praktisch alleen herstel plaats door het uitgroeien van de okselspruiten van de
kiemlobben. Deze spruiten moeten dan reeds goed ontwikkeld zijn. De tussenliggende toestand en oudere planten met reeds te sterk ontwikkelde zijspruiten
waren het meest kwetsbaar. De overige bovengrondse delen verdroegen in het
algemeen geen nachtvorst en gingen dan ook verloren. Dergelijke planten herstelden zich moeilijk of in het geheel niet meer.
moeilijkheden bij de vruchtzetting
In dit jaarverslag is onder teeltonderzoek bij augurken (zie blz. 40) vermeld
het verschil in zetting tussen Levo en Hokus, zolang die onder de tunnel
stonden. Dat verschil is stellig het gevolg van het uitsluitend vrouwelijk bloeien
van Levo tegenover de gemengde bloei van Hokus. Levo is daardoor minder
geschikt om het volle profijt te trekken van de vervroegende werking van de
tunnels dan Hokus. Bij de vollegrondsteelt begint Hokus als regel eerst met
uitsluitend manlijke bloei. Onder de tunnel vormt het vanaf het begin van de
bloei direct vrouwelijke naast manlijke bloemen, mits de groei niet te weelderig
is. Dit is vooral het geval als er in de laatste decade van april tot begin
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Het als regel uitsluitend vrouwelijk bloeiende ras Levo kan onder bepaalde
(groeiremmende) omstandigheden in meer of mindere mate manlijk bloeien tot
zelfs uitsluitend manlijke bloei geven. Bij de opkweek waren planten van Levo
na het verspenen in 8 cm perspot langer dan een week bij 21 ° C blijven staan.
Na stadium 3 groeiden ze nogal kwijnend op door onvoldoende vocht en het
beperkte kluitvolume. Deze planten begonnen op de eerste 5 - 6 internodiën met
manlijke bloei. Naarmate de planten in minder kwijnende conditie verkeerden,
nam de mate van vrouwelijke bloei toe, zodanig dat volledig gemengd bloeiende planten voorkwamen. Zodra deze planten onder gunstige groeiomstandigheden werden gebracht, werd de bloei na een periode van krachtige groei praktisch geheel vrouwelijk.
afwijkende vruchtvorm
Bij augurk komt algemeen voor, dat een klein of groter percentage vruchten
een afwijkende vorm heeft. Bij het vollegrondsgewas bestaat die afwijking er
voornamelijk uit dat de vrucht niet over de gehele lengte van ongeveer gelijke
dikte is. Naar de steel toe wordt die dunner. Levo heeft daar meer last van
dan Hokus. Deze afwijking komt vooral voor in een periode, dat er weinig
groei in het gewas zit. Bij Hokus gaat dat gepaard met veel minder manlijke
bloemen tot het bijna ontbreken daarvan. De oorzaak moet stellig worden toegeschreven aan onvoldoende bestuiving en daardoor onvolledige zaadzetting.
Op lengtedoorsnede van de vrucht is dat ook te zien.
Bij de glasteelt van Levo komt juist een tegenovergestelde afwijking voor,
vooral bij jonge vruchtjes. Deze zijn aan het steeleinde dikker dan aan het topeinde. Later wordt die geprononceerde kegelvorm minder, maar het blijft enigszins aanwezig. Deze vruchten hebben over de gehele lengte wel groeiende
zaadknoppen. Echter bevindt zich aan één kant tegen de buitenzijde van de
vruchtwand een minder vlezig weefsel. Mogelijk is dat de oorzaak van de afwijkende vorm die bij de glasaugurk voorkomt.
bloemkool
ontijdige verwelking van de kiemlobben
In het vorige jaarverslag is vermeld dat bij het opkweekonderzoek voor de
vroege vrijstersteelt verwelkingsverschijnselen bij de kiemplanten zijn opgetreden.
De symptomen en de omstandigheden waaronder die verwelking optreedt wijzen
in de richting van de groep verschijnselen die met „rand" worden aangeduid.
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Uit ons onderzoek is gebleken, dat het hoofdwortelstelsel, nadat de kiemlobben
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zijn uitgegroeid tot het eerste blad enigszins begint uit te groeien, een periode
van verminderde activiteit vertoont, wat vermoedelijk samenhangt met het optreden van het verwelkingsverschijnsel.
Voor de opheldering van dit probleem wordt door Dr. de Stigter van het CPO
te Wageningen wortelonderzoek verricht. Voor dat doel is te Alkmaar en Wageningen op 28 november bloemkool gezaaid in potgrond van eenzelfde grondmengsel. In Alkmaar is het zaaisel opgekweekt bij 15 à 18° C. Vanaf de opkomst is overdag bijbelicht gedurende 10 uren met TLF/55 à 200 W per m2 geinstalleerd vermogen. Noch bij verspeende, noch bij onverspeende planten is
verwelking van de kiemlobben opgetreden. Wel kwam naderhand enige verbranding aan de randen van enkele oudere bladeren voor, doordat de buizen
vrij dicht boven het gewas hingen. Na een maand bijbelichten was een goed
ontwikkeld plantje verkregen, dat verder onder gelijke omstandigheden wordt
opgekweekt als weeuwenplanten.
Ir. W. A. Wiebosch en J. E. Karsten
bloeibeïnvloeding bij ui
Het doel van dit onderzoek is, ten behoeve van de veredeling bloei en zaadteelt van de ui te verbeteren en zo mogelijk de kweekcyclus te verkorten. De
resultaten van de hiervoor in samenwerking met de SNUiF in de vollegrond
genomen proeven zullen elders worden gepubliceerd.
Bij het Proefstation werd onder meer nagegaan, hoe de groei en ontwikkeling
van uieplanten en zetuien onder meer geconditioneerde omstandigheden in een
kas verlopen, afhankelijk van daglengte en temperatuur. Door middel van stadiumonderzoek werd in 1967 gevonden, dat verdroging van jonge bloeischachten
in zetuien alléén voorkomt onder langedag (16 uur licht), in het bijzonder bij
een hogere temperatuur. Tevens werd echter vastgesteld dat voor een goede
voltooiing van de bloeischacht, langedag noodzakelijk is.
In voorgaande jaren was ons gebleken, dat de bloei van min of meer volgroeide
uiebollen door bepaalde temperatuurbehandelingen, gevolgd door uitplanten in
een kas, enkele maanden kan worden vervroegd. In 1967 werd gevonden dat
nóg verdere vervroeging mogelijk is door gebruik te maken van zogenaamde
„picklers". Ook op die wijze kan echter geen éénjarige kweekcyclus worden
gerealiseerd. Dit moet in hoofdzaak worden toegeschreven aan de vertraging
van de ontwikkeling, die aan de rusttoestand bij uiebollen inhaerent is, waardoor de bloemprimordia relatief laat worden aangelegd.
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Ir. J. van Kampen en J. E. Karsten

mechanisatie
en arbeidsrationalisatie

MECHANISATIE

MACHINALE PLUK
SPRUITKOOL

Om spruitkool machinaal te kunnen oogsten wordt nog steeds gewerkt aan de
verbetering van machines, teeltmethoden en aan rassen die geschikt zijn voor
eenmalige oogst. Om het resultaat hiervan te beoordelen werd op een zware
kleigrond een proef in enkelvoud aangelegd met acht hybriderassen en één
selectie van het vroege Roodnerftype. Van elk ras werd een aantal planten
met de hand en een aantal machinaal geplukt. Als oogsttijdstip werd genomen
het moment dat een ras daarvoor „rijp" was.
Het machinaal plukken vond plaats met de Dokex spruiteplukker, uitgevoerd
met een messenkop. De plukresultaten waren goed. Alleen de spruiten kleiner
dan 2 cm kregen nogal wat beschadiging. Het wegspringen van de spruiten bij
het plukken behoeft nog een kleine voorziening. De spruiten werden op een
bollensorteermachine gesorteerd, waarbij de eerste plaat bestaat uit spijlen
met tussenruimten van 1 cm, waar de meeste blad- en steelresten van de machinaal geplukte spruiten doorheen vallen. In tabel 22 wordt een aantal van
de verzamelde gegevens weergegeven. In de in deze tabel genoemde tijden is
niet begrepen de tijd die nodig is voor het transport van en naar het veld en
het opruimen van de stammen, omdat hierbij verschillende variaties mogelijk zijn.
Bij het plukken kwamen grote verschillen tussen de rassen naar voren. Bij
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het machinaal plukken worden deze veroorzaakt door de tijd die nodig is voor

SPRUITKOOL

het veilingklaar maken en door het verschil in opbrengst per stam. Bij het
handplukken waren de verschillen toe te schrijven aan het meer of minder
gemakkelijk loslaten van de stam, het aantal spruiten per stam en het gewicht
per spruit. De verschillen in prestatiebepalende factoren maken dat bepaalde
rassen zich beter voor machinale pluk en andere zich beter voor plukken met
de hand lenen. Gemiddeld over alle deelnemende rassen gaf onder onze om-

tabel 22.resultaten eenmaligepluk en veilingklaar makenvan 9 spruiterassen, met de
hand geplukt en machinaal geplukt.

(results single harvesting and

cleaning of 9 varieties of brussels sprouts, picked by handand picked mechanically).
Handpluk (picked by

Machinale pluk (picked mechanically)

nand)

minuten per 100 planten
Ras no.

opbrengst

gram/

minuten/

opbrengst

in gram/plant

stuk

kg/uur

100 pi.

in gram/plant

kg/uur

veilingklaar

(yield in

(gram/

(kg/hour)

(minutes/

(yield in

(kg/hour)

maken

gram/plant)

sprout)

100 plants)

gram/plant)

(minutes per 100 plants)

(variety)
plukken
(picking)

(cleaning)
1*)
2

29

29

378

7,0

39

85

415

29

24

26

450

8,0

54

98

454

28

3

25

29

465

8,2

52

90

533

36

4

28

37

468

8,2

43

97

595

37

5

23

21

290

5,5

40

74

320

26

6

23

26

317

5,6

38

78

425

33

7

23

24

283

5,2

68

350

31

8

23

22

387

6,7

36
52

72

420

35

9

25

32

318

6,6

33

64

378

35

*) nr ! = normaal ras {normal variety)

nr 2 tjm 9 = hybn'derassen (hybrides)

standigheden machinaal plukken 30% prestatieverhoging of 24% arbeidsbesparing. Bij handpluk werd 1 2 % van de tijd aan het veilingklaar maken besteed, terwijl dit bij machinale pluk 48% was. Dit laatste betrof het verwijderen van grotere ongerechtigheden, besmette spruiten, bladsteeltjes en het
uitsnijden van de grote spruiten.
Als we voor de machine rekenen op 121/2 % afschrijving, 7 %

rente en

4

%

onderhoud en energie, dan zijn de kosten f 520,— per jaar. De besparing aan
arbeid was in ons geval 2 4 % bij een opbrengst van 14000 kg per ha. Dit
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is per ha 103 uren à f 5,— = f 515,—. Als voor eenmalige oogst van spruiten

arbeid moet worden aangetrokken of als eigen arbeid intussen op andere wijze

MACHINALE PLUK

rendabel kan worden gemaakt, is de machine reeds bij 1 ha spruitkool ver-

SPRUITKOOL

antwoord. Het verschil in produktie tussen machinale pluk en plukken met de
hand kan veroorzaakt zijn door wegspringende spruiten en door meer verlies
bij het veilingklaar maken als gevolg van machinaal plukken.
J. C. Commandeur en J. A. Schoneveld
ARBEIDSRATIONALISATIE

WERKMETHODE EN
NORMSTELLING

Het doel van dit deel van het onderzoek is om uit methode-analyses en tijdstudies werkmethoden aan te kunnen geven en deze in een norm te kwantificeren. De eerste opzet is geweest dit per gewas diepgaand te onderzoeken
en af te ronden. Hiervan is in het afgelopen jaar afgeweken, omdat de behoefte
aan globale gegevens over een breed terrein groter was. Bij de volgende gewassen zijn oogstwaarnemingen verricht: aardappel, aardbei, andijvie, augurk,
bloemkool, boon (stok en stam), knolselderij, peen, prei, rodekool, spruitkool,
sla, spinazie, tuinboon en witlofwortel.
bloemkool
Van bloemkool zijn in de Streek afgelopen herfst uitgebreidere waarnemingen
verricht in samenwerking met de specialist arbeidsvoorlichter de heer C. Ursem
(Rtc Hoorn). In dit stadium zijn de gegevens hierover nog niet uitgewerkt.
augurk
Voor beantwoording van de vraag of het ras als zodanig van invloed is op de
plukprestatie, werden tijdstudies verricht bij de rassenproef op de proeftuin te
Beemster. De plukprestatie, gemeten in kilogrammen per uur, hangt bij augurk
zeer sterk samen met het aantal vruchten per plant en het gemiddelde vruchtgewicht. Bovendien speelt - onafhankelijk van het aantal vruchten per plant de tijd die aan het zoeken wordt besteed een grote rol. Dit element is namelijk onbepaald. Men kan bij wijze van spreken blijven zoeken tot men een ons
weegt. Wanneer we de opbrengstfactoren die wel met een ras samenhangen
uitschakelen, dan houden we de echte plukbaarheid over. Dan blijkt dat er van
de negen rassen één was die duidelijk slechter plukt, vijf normaal en drie die
makkelijker plukbaar zijn. De verschillen zijn echter klein vergeleken met de verschillen door het aantal vruchten per plant, het gemiddeld vruchtgewicht en de
personen (zoeken!).
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WERKMETHODE EN

mechanisering met vierwielige trekker

NORMSTELLING

Het doel is zodanige gegevens te verzamelen dat het bij de voorlichting mogelijk w o r d t de keuze van de mechanisatievorm afhankelijk van omstandigheden
als teeltplan, verkaveling en bedrijfsgrootte cijfermatig te kunnen benaderen.
Ondanks de moeilijkheden die bij dit project bestaan ten aanzien van de grote
afstanden tussen opnameplaatsen en woonplaats van de waarnemer in verband
met de weersomstandigheden, kon in het afgelopen jaar toch het programma
naar behoren w o r d e n afgewerkt, dank zij de medewerking van de betrokken
telers. Dit jaar is het accent meer gelegd op de tweewielige mechanisatie om
voldoende vergelijkingsmateriaal te verkrijgen met de vierwielige mechanisatie.
Een aantal bewerkingen behoeven nog een aantal aanvullende waarnemingen,
waarmee de waarnemingsfase kan worden afgesloten. Met het verwerken van
de gegevens is een begin gemaakt. Tijdens de waarnemingen is nog weer eens
gebleken hoe belangrijk het is spoorbreedte en rijenafstanden te standaardiseren. De aanpassing van teeltplan en bewerkingsschema aan de nieuwe mechanisatievorm blijkt in de praktijk zonder cijfers bijzonder lastig en langzaam
realiseerbaar.

ORGANISATIE EN

centraal sorteren van asperge

PLANNING

In 1966 werden grote verschillen geconstateerd in de kwaliteit van het werk
tussen het sorteren van asperges aan de band en met de nieuwe sorteermachine

tabel 23. verschil gemiddelde

prijs in guldens per 100 kg tussen sorteren aan de

band en met de sortair. (difference in mean proceeds in guilders per 100 kg between
grading at the conveyor and grading using the machine

„sortair").

Partijnummer (nr of the bulk)

Datum
(date)

1

2

22-5-'67

+

8,9

— 8,2

14-6-'67

+ 18,2

+ 6,7

3

+ 2,5

Gemiddeld
4

(average)

— 24,5

— 7,9

— 2,3

+ 6,3

+ = opbrengst band hoger dan opbrengst machine, (proceeds conveyor higher than
proceeds machine).
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lager dan opbrengst

— = opbrengst
machine, (proceeds

conveyor

lower than proceeds

band

machine).

ORGANISATIE EN
PLANNING

afb. 20.machinaal sorteren van asperge met de sortair. (mechanical grading of
asparagus with the sortair).
„Sortair". In 1967 hebben we hier nog eens aandacht aan besteed. Op twee
data werd de helft van een aantal partijen te Helden met de band gesorteerd
en de andere helft te Swolgen met de „Sortair". De verkregen sorteringen per
partij werden vervolgens vermenigvuldigd met de gemiddelde prijs voor deze
sortering in 1966. Het financiële resultaat kon nu verkregen worden door deze
bedragen per partij op te tellen. De verschillen tussen band en machine worden in tabel 23 weergegeven.
Bij de analyse naar de oorzaken van de grote verschillen komt als belangrijkste
factor het leiding geven naar voren. Regelmatige controle en de bereidheid tot
het uitvoeren van de aanwijzingen uit deze controle door het personeel bepalen
de kwaliteit van het werk. De banden bezet met vrouwen leveren hier beter
resultaat dan met mannen. Het belangrijkste voordeel van de machine is dat deze
aanwijzingen alleen de kwaliteit betreffen en daardoor makkelijker naar het
personeel overdraagbaar zijn dan aanwijzingen betreffende dikte-sortering zoals
bij de band daarenboven gegeven moeten worden.
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ORGANISATIE EN

bedrijfsanalyse

PLANNING
Met de normen, verkregen uit werkmethode-onderzoek en normstelling, is het
mogelijk een bedrijf te analyseren. Hierdoor is het mogelijk de ondernemer
op korte en langere termijn te helpen zijn beleid te bepalen ten aanzien van teeltplan, bedrijfsuitrusting en bedrijfsgrootte. Het moeilijke punt is het ontbreken
van voldoende gegevens van het bedrijf zelf, met name waar de beschikbare
arbeid aan besteed is. Omdat 50- 70% van de kosten uit arbeid bestaat, is
dit in de gehele bedrijfsvoering een belangrijk onderdeel. Om deze gegevens
te verzamelen op een groenteteeltbedrijf met vele gewassen en teelten is niet
eenvoudig. Afgelopen jaar is hiervoor een systeem opgebouwd en één bedrijf
is bereid gevonden dit uit te proberen. Behoudens enkele aanvullingen heeft
het goed voldaan.

ontwikkelingsbedrijf
De vollegronds groenteteelt verkeert in een ontwikkelingsfase. Dat de ontwikkeling zich slechts langzaam voltrekt, komt mede door de lage financiële resultaten per bedrijf in deze bedrijfstak en door de geringe oppervlakte per bedrijf.
Door mechanisatie en rationalisatie is veel te bereiken, maar de vrijkomende uren
kunnen meestal alleen door bedrijfsvergroting rendabel gemaakt worden. Dit is
niet eenvoudig te realiseren, te meer daar men het zich niet kan veroorloven
grote risico's te nemen.
Om toch het proces positief te kunnen begeleiden zijn gegevens nodig, die tot
nu toe ontbreken. De eerste stap is gezet door het gehele proces per gewas
en per teelt kwalitatief en kwantitatief door alle afdelingen van het Proefstation
te formuleren. Hieruit werden saldoberekeningen gedestilleerd. Deze hebben
als basis gediend voor een plan om op een paar bedrijven, die zo modern
mogelijk toegerust worden met machines, gebouwen en organisatietechnieken,
verschillende teelten te gaan uitvoeren om basisgegevens te verzamelen over
opbrengst en kwaliteit van de produktie, machine- en arbeidstijden en andere
noodzakelijke kosten. Met deze gegevens kunnen dan diverse „modellen" berekend worden, waarmee richtingen aan de ontwikkeling gegeven kunnen
worden.
Deze saldoberekeningen zijn met deskundigen uit de verschillende tuinbouwconsulentschappen doorgesproken. Het zou belangrijk zijn als deze berekeningen
voor en op de huidige bedrijfstypen aan de hand van verzamelde gegevens opgezet konden worden.
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MYCOLOGISCH

ONDERZOEK

VOETZIEKTE EN
BODEMMOEHEID
BIJ ASPERGE

In 1966 was gebleken (zie jaarverslag 1966, blz. 105 e.v.) dat ongeveer 3 0 %
van de toen geïsoleerde Fusarium oxysporum stammen parasitair voor asperge
was. Via de herkomsten van deze stammen bleek toen dat op slecht groeiende
aspergepercelen in verhouding meer parasitaire stammen aanwezig waren dan
op goed groeiende percelen. Om de stand of gezondheidstoestand van een
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VOETZIEKTE EN

perceel vast te leggen is in 1967 nader onderzoek verricht. Als maat is gekozen

BODEMMOEHEID

de som van de kwadraten van de diameters van de stengels op 2 x 5 m rijlengte.

BIJ ASPERGE

Op deze wijze zijn ongeveer 200 velden bemonsterd. De gevonden waarden lopen zeer sterk uiteen (van 6000 tot 35000).
Van een 80-tal velden, die zo gekozen zijn dat ze representatief geacht moeten
worden voor een aantal percelen in hun omgeving zijn bovendien stengelmonsters genomen. Uit deze stengelmonsters zijn op reeds beschreven wijze (jaarverslag 1966) Fusariumstammen geïsoleerd, die echter nog onderzocht moeten
worden op hun parasitair vermogen. Reeds in 1966 was gebleken dat goed
groeiende en slechte percelen vlak naast elkaar voorkwamen, terwijl op beide
percelen dan ook Fusarium oxysporum f. asparagi kon worden geïsoleerd.
Het lag dus voor de hand te veronderstellen dat niet alleen de schimmel verantwoordelijk is voor de slechte groei. Uit ander onderzoek was dit ook al gebleken. Om dit nader te kunnen onderzoeken zijn op alle bemonsterde percelen
grond- (tot 70 cm diepte) en gewasmonsters genomen, die nog nader geanalyseerd zullen worden. De invloed van de zes hoofdelementen (N, P, K, Ca, Mg en
S) op het parasitair vermogen van Fusarium oxysporum wordt in een pottenproef nader onderzocht.
Naar de oorzaken van het optreden van topverwelking is ook in 1967 nader

tabel 24. verloop van de A-waarden van twee aspergepercelen, A en B, in tijd en
diepte, (successive figures of the A-value during growing season and in sampling
depth on two asparagus fields, A and B).
Diepte van bemonstering in cm (depth of sampling in cm)

Datum

Perceel A (field A)

van be-

temp. in ° C op

ring

60cm diepte

(date of

20-40

40-60

60-80

sampling)
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Perceel B (field B)

monste-

(soil temp. at a

temp, in ° C op
60cm diepte
20-40

40-60

60-80

depth of 60 cm)

(soil temp, at a
depth of 60 cm)

19 april

10,75

7,89

5,79

8,5

11,71

6,89

7,27

3 mei

9,63

6,32

5,02

9

13,97

7,25

6,37

9

18 mei

9,93

7,25

5,57

14

10,50

6,29

5,73

14

9

15 juni

10,13

8,35

6,99

15

8,88

5,71

5,14

15

28 juni

10,27

7,04

5,98

15

11,17

7,04

5,44

16

12 juli

10,24

7,82

5,60

18

10,55

6,34

5,26

18

27 juli

8,66

5,84

3,77

18

7,86

5,29

4,23

19

8 aug.

9,14

5,65

4,02

16

7,60

4,04

3,43

16

22 aug.

9,02

5,57

3,23

15

11,42

5,96

5,04

15

onderzoek verricht. Nadat in 1966 de indruk werd verkregen dat het vochtgehalte van de grond van invloed zou kunnen zijn, werden er in 1967 op een
tweetal percelen grondmonsters gestoken tot 90 cm diepte. Op deze twee per-

VOETZIEKTE EN
BODEMMOEHEID
BIJ ASPERGE

celen (A en B) kwam in 1966 in zeer ernstige mate topverwelking voor. Met
een tussenpoos van telkens twee weken zijn vanaf half april tot begin september
monsters gestoken en de bodemtemperatuur gemeten. Van de grondmonsters zijn
per 20 cm de A-waarden bepaald, zodat een indruk werd verkregen omtrent het
verloop van het vochtgehalte tot op 80 cm diepte. (A-waarde is het vochtgehalte
van de grond, berekend op de stoofdroge grond). De hierbij verkregen gegevens
zijn samengevat in tabel 24.
Uit deze tabel blijkt dat wanneer de nieuwe stengelgroei begint ( ± 12 juli) de
A-waarde scherp daalt, dat wil zeggen dat er minder vocht beschikbaar is op
het moment dat de plant meer vocht nodig heeft. Als gevolg daarvan verwelken
de jonge stengels. Vanaf 19 juli werd op deze twee percelen dan ook topverwelking waargenomen.
Drs. J. M. M. van Bakel en mej. J. J. A. Kerstens

NEMATOLOGISCH

ONDERZOEK

STENGELAALTJE IN
GROENTEGEWASSEN

waardplanten

[Ditylenchus dipsaci)

Op een praktijkperceel te Ouddorp bleek Judaspenning (Lunaria annua L.) hevig
te worden aangetast door stengelaaltjes. In de literatuur is over deze aantasting
tot nu toe niets bekend. Hoewel knolselderij (Apium graveolens L. var.Rapaceum
(MELL) DC.) als waardplant van het stengelaaltje in de literatuur vermeld wordt,
is dit in Nederland slechts af en toe incidenteel waargenomen. Dit jaar echter
werd een hevige aantasting van knolselderij door stengelaaltjes waargenomen op
Tholen, Walcheren en Noord- en Zuid Beveland.

bestrijding van stengelaaltjes in uien en phlox

In het jaarverslag 1966 werd op blz. 108 reeds de invloed vermeld van Nemafos
en AAvlitox op de opbrengst van ui en phlox, die gevonden werd in een proef
te Ouddorp op zwaar met stengelaaltjes besmette grond. Behalve het verband
tussen de dichtheid van de aaltjes vóór het zaaien en de opbrengst van het
gewas, werd ook de vermenigvuldiging van de stengelaaltjes bepaald. Voor de
opzet van de proef wordt verwezen naar bovengenoemd jaarverslag.
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STENGELAALTJE IN

Bij ui was de vermenigvuldiging bij een begindichtheid van 10 tot 100 aaltjes

GROENTEGEWASSEN

per 500 g grond op de met Nemafos behandelde veldjes wat geringer dan op de

(Ditylenchus dipsaci)

met AAvlitox behandelde. Bij beide toepassingen van AAvlitox was de gemiddelde maximum dichtheid ongeveer 600 stengelaaltjes per 500 g grond (bereikt bij een begindichtheid van ongeveer 25 stengelaaltjes per 500 g grond).
Bij de met Nemafos behandelde veldjes kan niet van een maximum dichtheid
worden gesproken; wel was de vermenigvuldigingsfactor bij hogere begindichtheden wat lager dan bij lagere begindichtheden. Ook bij phlox was de
vermenigvuldiging op de veldjes met begindichtheden van 10-100 aaltjes per
500 g grond na beide Nemafosbehandelingen wat kleiner dan op overeenkomstige, maar onbehandelde veldjes. Op deze laatste was de gemiddelde maximum
dichtheid ongeveer 2000 aaltjes per 500 g grond. Op de met Nemafos behandelde veldjes kon wederom de maximum dichtheid niet worden vastgesteld. De
vermenigvuldigingsfactor was hier bij hogere begindichtheden zelfs wat hoger
dan bij lagere begindichtheden.
In een veldproef te Ouddorp die wederom werd genomen in samenwerking met
de heren J. L. Koert (SNUiF) en S. J. Hoefman (Rlc. Dordrecht), werd in 1967
de nematicide werking van drie verbindingen tegen het stengelaaltje onderzocht.
Evenals in 1966 werd naast ui ook phlox als proefgewas gebruikt. Alle verbindingen werden vlak voor het zaaien van de uien en de phlox toegediend. Van
Temik, 10G (10 % 2-methyl-2- (methylthio) propionaldehyde 0- (methyl carbamoyl)
oxime) werd 7 g per m2 gegeven, van Terracur P, 10G ( 1 0 % 0,0 -diethyl 0-(4methylsulfinylphenyl)-fosforothioaat) 5 g per m2,terwijl van DP 1179, 90 WS (90 %
methyl 0- (methyl-carbamoyl) thioacetohydroxamaat) 0,77 g opgelost in 100 ml
water per m2 werd verspoten.
Op de met Temik behandelde en met uien beteelde veldjes was de dichtheid,
onafhankelijk van het aantal aaltjes vóór het zaaien, afgenomen tot ongeveer
% van de begindichtheid. Op soortgelijk behandelde, met phlox beteelde veldjes
nam het aantal aaltjes af tot ongeveer de helft. Bij toepassing van DP 1179 op
met uien beteelde veldjes werd een lichte vermeerdering gevonden tot ca. 1 1 / 2 x
het aantal aaltjes bij het begin van de proef. Op overeenkomstige phloxveldjes
was het aantal aaltjes bij begindichtheden tot 50 aaltjes per 500 g grond ongeveer gelijk gebleven, boven deze dichtheid vermeerderden de aaltjes zich tot
maximaal het achtvoudige. Bij toepassing van Terracur P werd zowel bij ui als
bij phlox geen evenwichtsdichtheid bereikt. Op de uienveldjes werd een gemiddelde maximum dichtheid van 800 aaltjes per 500 g grond gevonden, wat
bereikt werd bij een begindichtheid van 90 per 500 g grond. Op de phlox-
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veldjes werd een maximum dichtheid van gemiddeld 2500 aaltjes per 500 g

grond bereikt bij een begindichtheid van 100 per 500 g grond. Op de onbehandelde veldjes werd bij de uien een maximum dichtheid gevonden van gemiddeld
800, bij de phlox van gemiddeld 7000 stengelaaltjes per 500 g grond. Op de

STENGELAALTJE IN
GROENTEGEWASSEN
(Ditylenchus dipsaci)

uienveldjes werd deze dichtheid bereikt bij 50 aaltjes en op de phloxveldjes bij
100 aaltjes per 500 g grond vóór het zaaien.

bestrijding van stengelaaltjes in uien

Op een proefveld op kleigrond (35 à 40% afslibbaar) in de Wieringermeer, waar
5 tot 800 stengelaaltjes per 500 g grond voorkwamen, werd de werking tegen
stengelaaltjes onderzocht van drie nematiciden, die op verschillende manieren
of in verschillende doseringen werden toegediend. De middelen werden toegepast vlak voor het zaaien van uien (ras Wybo; 30 kg zaad per ha; rijenafstand
20 cm). Ambush 2G (2 % 2-methyl-2- (methylthio) propionaldehyde 0- (methyl
carbamoyl)oxime) werd toegediend in drie doseringen: 35, 17,5 en 8,75 g per m2.
De behandelingen met Nemafos (46 % 0,0- diethyl 0-2 pyrazinylfosforothioaat)
werden op drie manieren uitgevoerd: naast een toediening per m2 van 2 ml,
verspoten in 100 ml water, werd hetzelfde gedaan op veldjes die respectievelijk
vóór en na toediening van het middel begoten werden met 6 I water per m2.
Van Terracur P, 10G ( 1 0 % 0,0-diethyl 0-(4-methylsulfinylphenyl)-fosforothioaat)
werd 5 g per m2 toegediend.
Zowel op de veldjes, die behandeld waren met Ambush in drie doseringen, als
op die waarop Nemafos op drie verschillende manieren was gegeven, bleek de
opbrengst onafhankelijk te zijn van het aantal aaltjes dat vóór het zaaien
aanwezig was. Op de onbehandelde veldjes was 50% van het aantal planten
ziek bij een dichtheid vóór het zaaien van ca. 200 stengelaaltjes per 500 g grond.
Bij Terracur P kon deze begindichtheid niet met zekerheid worden vastgesteld.
Het percentage planten dat tijdens het gehele groeiseizoen was weggevallen
door stengelaaltjes-aantasting was voor de drie doseringen van Ambush: 0,02;
0,21 en 0,77%, voor de drie Nemafos behandelingen: 0,11; 0,10 en 0,14%,
terwijl dit bij toepassing van Terracur P 14,1 % was. In het onbehandelde object
bedroeg deze wegval 31 %.
Zowel van de onbehandelde veldjes als van die, behandeld met drie doseringen
van Ambush, als ook van de met Nemafos behandelde veldjes waarbij met 6
liter water werd nagegoten, werden na de proef ongeveer 550 uien van elk
object in een koele kelder opgeslagen. Bij het beoordelen van deze uien op 15
december 1967 was de uitval door stengelaaltjes bij de hoogste dosering van
Ambush 0,18%, bij de middelste dosering 1,6% en bij de laagste dosering
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STENGELAALTJE IN

5,6 %. Bij de Nemafosbehandeling was de uitval tijdens de bewaring 1,6%,

GROENTEGEWASSEN

terwijl in het onbehandelde object 22% van de uien door stengelaaltjes was

(D/'ty/enchus dipsaci)

aangetast.

bestrijding van stengelaaltjes in zetwortelen

In een praktijkperceel te Hoorn, waar zetwortelen zwaar aangetast waren door
het stengelaaltje, werd een proef gedaan met Neosar (werkzaam bestanddeel:
0,0-dimethyl S-benzeensulfonyl phosphorodithioaat), waaraan naast een preventieve ook een curatieve werking wordt toegeschreven. Op het moment van toedienen waren alle planten zwaar aangetast. Het middel werd op twee manieren
toegepast. Van de 50 %-ige vloeibare formulering werd per m2 20 g verspoten
in 1 I water, waarna de grond nog met 4 I water werd begoten. Van het 25 % - i 9 e
korrelvormige produkt werd per m2 42 g bij de planten gestrooid, waarna de
grond begoten werd met 5 I water.
In het onbehandelde object was de opbrengst gemiddeld 12,8 g zaad per plant,
terwijl dit van de met vloeibare en korrelvormige Neosar behandelde veldjes
10,7 resp. 11,7 g zaad per plant was. Door een verschil in het 1000-korrelgewicht
tussen het zaad van de verschillende behandelingen, was de gemiddelde op-

afb. 21.aantasting door stengelaaltjes in zetwortelen. (attack by stem nematodes
in carrots grown for seed).
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brengst in aantal zaden per plant van het onbehandelde, het met Neosar-vloeibaar en het met Neosar-granulaat behandelde veld respectievelijk ongeveer
16600, 13100 en 15500. In deze proef is dus niets gebleken van een mogelijke

STENGELAALTJE IN
GROENTEGEWASSEN
{Ditylenchus dipsaci)

curatieve werking van het middel Neosar.
Ir. C. Kaai en C. P. de Moei

waardplanten

De waardplantenreeks van het wortelknobbelaaltje Meloidogyne hapla, herkomst

WORTELKNOBBELAALTJES IN
GROENTEGEWASSEN
[Meloidogyne spp.)

Breezand, werd in de kas onderzocht. Naast vele in de literatuur reeds bekende
waardplanten, werden ook nog niet als waardplant bekende planten aangetast.
Dit waren: kervel [Anthriscus cerefolium), anijs [Pimpinella anisum), voederbiet
(Seta vulgaris, ras Bison) en witte mosterd (Sinapis alba).

nematicide werking van enige verbindingen tegen het wortelknobbelaaltje

In een veldproef te Breezand werd de werking van zeven verbindingen tegen
het wortelknobbelaaltje Meloidogyne hapla onderzocht. Vier weken voor het

afb. 22.kwalitatieve verschillen in opbrengst aanwortelen, bovenste rij onbehandeld,
onderste rij behandeld met 25ml DD per mä. (qualitative difference in yield of carrots, above: untreated, below: treated with 25 ml DD per m*).
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WORTELKNOBBEL-

zaaien van wortelen (ras Amsterdamse Bak) werd per m2 25 en 50 ml DD ge-

AALTJES IN

ïnjecteerd, terwijl van Pempheen (emulsie met 4 3 % tetrachloorthiopheen) 1,75

GROENTEGEWASSEN

ml, verdund met water tot 20 ml in de grond werd gebracht. Veertien dagen

(Meloidogyne spp.)

voor het zaaien werd de grond behandeld met PH 80-16, 90 WS (4,4 g per
m2, verspoten in 250 ml water) en met PH 80-17, 10 G (40 g per m2). Vlak
voor het zaaien werd per m2 7 g Temik, 10G en 5 g Terracur P, 10G gegeven,
terwijl van DP 1179, 90 WS 0,75 g werd verspoten in 100 ml water.
Bij de oogst in oktober werden van elk veldje de aantallen gezonde en zieke
planten van één strekkende meter bepaald, terwijl van de binnenste m2 van elk
veldje de opbrengst aan wortelen werd gesorteerd, gewogen en geteld. Voor
de resultaten zie tabel 25).

tabel 25. effect van enkele middelen tegen wortelknobbelaaltjes aantasting in peen.
(results of some nematicides,applied against root knot nematode attack in carrots).

Behandeling per m

2

(treatment per m2)

Percentage aangetaste

Percentage veilbare

planten per strekkende

wortelen, 10-25 mm

meter (% of attack-

(% of carrots, fit for

ed plants per run-

selling by auction,

ning meter)

10-25 mm)

50 ml DD

0,0

109

25 ml DD

0,4

117

7 g Temik, 10 G

11,3

108

40 g PH 80-17, 10 G

22,0

5 g Terracur P, 10 G

30,7

111
102

1,75 ml Pempheen, 4 3 %

34,8

87

4,4 g PH 80-16, 90 WS

34,8

102

0,75 g DP 1179, 90 WS

41,0

102

Onbehandeld (untreated)

40,3

100

De slechte resultaten die met Pempheen werden verkregen zijn waarschijnlijk
het gevolg van een te lage bodemtemperatuur. Hierdoor was de nematicide werking gering en het middel op het tijdstip van zaaien nog niet uit de grond verdwenen, zodat groeiremming in het gewas viel waar te nemen.
Van de vier behandelingen die resulteerden in een hoge opbrengst aan veilbare
wortelen, gaf alleen die met 25 ml DD per m2 een produkt, dat kwalitatief het
verhandelbare produkt het meest benaderde.
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Ir. C. Kaai en O P. de Moei

ENTOMOLOGISCH

ONDERZOEK

Het entomologisch onderzoek werd in 1967 uitgebreid met onderzoek naar de
bestrijdingsmogelijkheden van de koolvlieg (Chortophila brassicae BOUCHÉ) en
van de bonevlieg {Chortophila cilicrura RONDANI). In verschillende delen van
Nederland is de koolvlieg namelijk resistent geworden tegen gechloreerde koolwaterstofverbindingen, terwijl het toepassen van deze middelen als een zaadbehandeling ter bestrijding van de bonevlieg sinds kort verboden is. In de bestrijdingsproeven tegen koolvlieg en bonevlieg werden in 1967 insekticiden gebruikt behorend tot de groep van organische fosforverbindingen, waarbij de gechloreerde koolwaterstofverbinding aldrin als vergelijking diende. Het onderzoek
naar de bestrijding van de peenvlieg (Psila rosae F.) werd in het verslagjaar
voortgezet. In tabel 26 is aangegeven welke insekticiden bij het entomologisch
onderzoek waren betrokken.
tabel 26. insekticiden, welke in 1967 werden beproefd, (insecticides used in1967).

Insekticide

Peenvlieg

Koolvlieg

Bonevlieg

(insecticide)

(carrot fly)

(cabbage root fly)

(bean seed fly)

Aldrin
Bromofos
Carbofenothion
Chloorfenvinfos
Diazinon
Dichlofenthion

+
+
+
+
+

+
+1

+
+

+ 1)
+)
+1)

+
+

+
+1

Fenchloorfos
Prothoaat
Trichloronaat

+
+

+)

+1)

+

') uitsluitend beproefd op fytotoxische werking, (only tested to determine phytotoxic
effects).
rijenbehandeling

PEENVLIEG
(Ps//a rosae F.)

In 1966 werden goede resultaten bereikt met een volveldsbespuiting in het 2
blad stadium (een maand na het zaaien), waarbij het peengewas tot en met 7
maanden na het zaaien goed beschermd werd tegen de peenvlieg. De aantasting
in de behandelde objecten varieerde toen van 0% - 3 % tegen 21 % in onbehandeld. De dosering der insekticiden bedroeg voor diazinon en trichloronaat
6 kg actieve stof per ha en voor chloorfenvinfos 4 kg actieve stof per ha.

101

PEENVLIEG

In 1967 w e r d nagegaan wat de resultaten zouden zijn van een rijenbespuiting

[Psila rosae F.)

in het 1- en 2 blad stadium. Bij een rijenafstand van 40 cm w e r d per ha een
vierde deel van de volveldsdosering in 1966 gebruikt. De dosering v o o r bijna
alle insekticiden bedroeg 6 g actieve stof per 100 strekkende meter, hetgeen
overeenkwam met 1,5 kg actieve stof per ha bij een rijenafstand van 40 cm.
Alleen voor dichlofenthion was de dosering 9 g actieve stof per 100 strekkende
meter (2,25 kg actieve stof per ha). De breedte van de grondstrook welke bij
de rijenbespuiting door de spuitkegel getroffen werd bedroeg ca. 10 cm. De rij
peenplantjes bevond zich midden in deze behandelde grondstrook. Een eenvoudig rekensommetje leert, dat de hoeveelheid actieve stof per oppervlakte-eenheid
op deze behandelde grondstrook ongeveer even groot is als bij de volveldsbehandeling met de viermaal zo hoge dosering. De resultaten waren evenwel nihil.
In de behandelde objecten varieerde de aantasting van 53 % bij diazinon tot 79 %
bij bromofos tegen 78 % in onbehandeld. De bemonstering van één strekkende
meter per veldje had 4,4 maanden na het zaaien plaats.

zaadbehandeling

In een oriënterende proef met twee parallellen werden trichloronaat zaadbehandelingspoeder 20 % en diazinon spuitpoeder 20 % gebruikt om de moge-

tabel 27. resultaten van zaadbehandeling

ter bestrijding van de peenvlieg te alkmaar,

zaaidatum 23 mei. (results of insecticide

seed treatments applied for control of the

carrot fly at alkmaar, date of sowing 23-5).

%

Gemiddeld aantal

3,4 maanden

planten per

Object

per kg zaad

na zaaien

strekkende meter

(treatment)

(dosage per

(% damage, 3,4

(average number

kg seed)

months after

of plants per

sowing)

running meter)

Onbehandeld (control)

—

66

149

Trichloronaat z.p. 20%

75 g

15

187

Diazinon sp.p. 20%

75 g

62

159

z.p. — zaadbehandelingspoeder

[seedtreatmentpowder);

powder).
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aantasting

Dosering

uitzaaien uitgevoerd,

sp.p. = spuitpoeder

De zaadbehandeling
(seedtreatment

(wettable

werd enige uren vóór het

was carried out some hours before

sowing).

lijkheid van bestrijding door zaadbehandeling te onderzoeken. Hierbij werd het
zaad vooraf bevochtigd met 140 ml water per kg zaad, waarna het insekticide

PEENVLIEG
(Ps//a rosae F.)

werd toegevoegd en goed met het zaad werd vermengd. De hechting van het
poeder aan het zaad bleek uitstekend te zijn.
Per veldje werden van één strekkende meter de planten uitgegraven en gesorteerd. De penen met een diameter kleiner dan 10 mm werden buiten beschouwing
gelaten. De overige werden geteld en op aantasting beoordeeld. Uit tabel 27 blijkt,
dat trichloronaat beter werkzaam is geweest dan diazinon. Het onderzoek met de
zaadbehandelingsmethode zal worden voortgezet.
J. Ph. van Driest

fenologische waarnemingen

Evenals in 1966 werden ook in 1967 de fenologische waarnemingen met behulp
van gele vangbakken te Twello en Alkmaar en voor het eerst ook te Warnsveld verricht. Te Twello, waar op drie plaatsen waarnemingen werden gedaan,
was één veld gelegen in de luwte van een bos (op ± 10 meter afstand), het
tweede veld was 50 m van het eerste verwijderd en lag minder beschut, het
derde veld lag op 900 m afstand van het eerste en volledig onbeschut. Te Warnsveld werden de waarnemingen op een luwe plaats in een bosrijke omgeving
verricht, in tegenstelling tot Alkmaar waar het waarnemingsveld geheel vrij op
de wind gelegen was. Op alle plaatsen werden gemiddeld tien vangbakjes per
are geplaatst. De resultaten waren als volgt.
Er was een grote overeenkomst tussen de vluchten van de drie waarnemingsvelden te Twello. De vluchtcurve van het veld te Warnsveld week iets af van
die te Twello. De afstand tussen deze plaatsen is hemelsbreed 15 km.
De vluchten te Alkmaar verschenen later dan die te Twello en Warnsveld, hetgeen ten opzichte van Twello ook in 1966 werd opgemerkt. Deze verschillen
zijn vooral met betrekking tot de tweede vlucht zo groot, dat het niet mogelijk
is op grond hiervan een landelijk bestrijdingsadvies voor het verschijnen van de
tweede vlucht te geven. Meer waarnemingen zijn nodig om na te gaan of de
uniformiteit van de vluchten voor vrij dicht bij elkaar gelegen plaatsen zich ook
herhaalt onder andere klimatologische omstandigheden.
Te Alkmaar blijken, evenals in 1966, de resultaten van de waarnemingen met
behulp van opvangbakken boven depots van wortelvliegpupariën goed overeen
te stemmen met de resultaten verkregen met de gele opvangbakken.

Te Twello werd, behalve het vorenvermelde fenologisch onderzoek, tevens een
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PEENVLIEG
(Psila rosae F.)

zaaitijdenproef aangelegd. Hierin werd getracht na te gaan of het mogelijk is
door middel van een bepaalde zaaitijd een geïntegreerde bestrijding van de
peenvlieg mogelijk te maken. De aantastingspercentages in de verschillende
zaaitijden waren zeer hoog en de onderlinge verschillen klein, zodat hieruit geen
positieve conclusie kon worden getrokken.

De bestrijdingsproef met chemische middelen heeft weinig positiefs opgeleverd.
Naast de standaard, een tweemalige volveldsbehandeling met diazinon, gaf
slechts de zaadbehandeling met 80 g diazinon 50% P e r kg zaad, gevolgd door
een diazinon nabehandeling (volvelds) na 3 maanden een goed resultaat. De
carbamaten (nieuwe formulering) en Temik gaven geen bevredigende resultaten.

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

KOOLVLIEG

In 1967 werden twee bestrijdingsproeven tegen de koolvlieg uitgevoerd te Alk-

(Chortophila brassicae

maar; één in vroege bloemkool (vrijstersteelt) en één in late herfst wittekool.

BOUCHÉ)

Bij bloemkool werd de mogelijkheid onderzocht de bestrijding uit te voeren op
het zaaibed vlak vóór het uitplanten, door perspotplanten met het insekticide te
begieten. Om na te gaan of bij deze methode de insekticiden fytotoxisch zouden
zijn voor de jonge planten werd begin maart een voorbereidende proef uitgevoerd in een kas, waarbij 4 - 5 maanden oude bloemkoolperspotplanten werden
begoten met verschillende insekticiden (zie tabel 26) in vijf doseringen variërend
van 0,8 tot 2,4 g actieve stof per m2. De insekticiden werden uitgegoten met
een hoeveelheid water van 2 I per m2, waarna de planten met schoon water
werden begoten in een hoeveelheid van 1 I per m2. Voor iedere behandeling
werden 15 planten gebruikt van de latere Alphaselectie Selsto. Gedurende 2
weken na de behandeling werden waarnemingen verricht. In geen der objecten
werd schade aan de planten geconstateerd. Voor de veldproef werd de dosering
van 2,0 g actieve stof per m2 gebruikt, hetgeen overeenkomt met 1 g actieve
stof per 100 planten.
Als standaard diende het gieten per plant met chloorfenvinfos direct na het
planten, waarbij 0,1 gram actieve stof in 100 ml water op de stengelvoet werd
gegoten. Bemonsterd werden 10 planten per veldje 3, 4 en 5 weken nahet planten
en 20 planten per veldje na de oogst (91/2 week na het planten). De resultaten van
deze proef staan vermeld in tabel 28. Hieruit blijkt, dat ook in Alkmaar de kool-
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vlieg resistent is geworden tegen aldrin. Bij de perspotbehandeling bleek chloor-

KOOLVLIEG

fenvinfos het beste bestrijdingseffect te geven. Uitstekende resultaten werden
bereikt met het gieten per plant na het uitplanten met chloorfenvinfos; hierbij

'Chortophila brasslcae

was echter een tien-maal zo hoge dosering gebruikt als bij de perspotbehande-

BOUCHÉ)

ling. Getracht zal worden in verdere proeven de dosering bij de perspotbehandeling te verhogen.

tabel 28.resultaten van een bestrijdingsproef tegen de koolvlieg in vroege bloemkool
vrijstersteelt, perspotplanten, (results of a trial for cabbage root fly control in early
cauliflower at alkmaar, soil block plants).
Hoeveelheid per 100 planten
(dose per

100 plants)

Object

actieve

(treatment)

stof

water

(active

(water)

Percentage aangetaste planten in weken

3 weken

4 weken

5 weken

972 week

(3 weeks)

(4 weeks)

(5 weeks)

(9'/2 weeks)

24-5

97

Onbehandeld (untreated)

7-6

31 - 5

m + z*) tot.

ingred.)

na het uit-

planten (% root damage in weeks after transplanting)

97

10-7

m+ z

tot.

m+ z

tot.

m+ z

97

100

100

100

93

tot.
100

perspotbehand eling (pottreatment just before transplanting]
Aldrin

1g

1,5 I

52

92

92

100

85

100

78

93

Chloorfenvinfos

1g

1,5 I

0

5

0

15

10

62

44

92

Dichlofenthion

1g

1,5 I

0

57

7

55

22

82

37

73

Bromofos

1g

1,5 I

5

75

65

97

32

100

68

93

0

15

gieten direct n a het planten (drench just after transplanting
Chloorfenvinfos

10 g

*) m + z = matig en zwaar aangetast,

10

I

0

2

2

5

0

10

)

(moderately and severely attacked)

plantdatum {transplanting date) 3-5-1967.

Bij wittekool werd een laat herfstras (Kolos) gekozen, omdat deze een lange tijd
op het veld staat, veel langer dan bij de vrijstersteelt van bloemkool het geval
is. Onderzocht werd bij welke toepassingsmethode het insekticide in staat was
het gewas tot aan de oogst te beschermen tegen een aantasting door de maden
van de koolvlieg. De volgende bestrijdingsmethoden werden toegepast:
1. Spuiten in het plantgat tijdens het planten. Hierbij werden de wanden van het
plantgat en het wortelstelsel bespoten, waarna het plantgat werd gedicht. Gebruikt werden chloorfenvinfos in de doseringen van 10 en 5 g actieve stof
per 100 planten en dichlofenthion in de dosering van 10 g actieve stof per 100
planten. Het waterverbruik was ca. 1 I op 100 planten.
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2. Gieten direct na het planten. Het insekticide dichlofenthion w e r d gebruikt in

KOOLVLIEG
(Chortophila

een dosering van 10 g actieve stof per 100 planten, ledere plant w e r d begoten

brassicae

met 100 ml vloeistof. Het waterverbruik was ca. 10 I op 100 planten.

BOUCHÉ)

3. Dompelen van de wortels in het insekticide vlak voor het uitplanten. De wortels
werden gedompeld in een suspensie van chloorfenvinfos in een dosering van

tabel 29. resultaten
wittekool.

van een bestrijdingsproef

tegen de koolvlieg

(results of a trial for cabbage root fly control

in late

herfst

in white cabbage

late

autumn at alkmaar).
Hoeveelheid per
100 planten
(dose per 100

Percentage aangetaste koolstronken in weken na
het uitplanten (percentage root damage

in weeks

after transplanting)

3 weken

plants)

na het
planten

Object
(treatment)

Stengeldiameter

(stem dia-

actieve
stof

water

meter 3

(active

(water)

weeks af-

4 weken

5 weken

27 weken

(4 weeks)

(5 weeks)

(27 weeks)

1 -6

ter trans-

ingred.)

3 weken
(3 weeks)

8-6

m + z*) tot.

16-11

14-6

m+ z

tot.

m+ z

tot.

m+ z

tot.

85

100

85

100

96

100

planting)

Onbehandeld

6,7 mm

(untreated)

41

82

spuiten in het plantgat (spraying in plant hole)
Chloorfenvinfos

10 g

1I

5,1 mm

0

7

0

0

0

0

0

12

Chloorfenvinfos

5g

1I

5,1 mm

0

6

0

0

0

3

3

30

Dichlofenthion

10 g

1I

6,7 mm

0

2

0

3

0

3

12

53

Dichlofenthion

10 g

10 I

6,6 mm

22

5

49

0,27 g

0,27 I

7,3 mm

70

87

99

giete n direct na het planten (drench just after transplanting)
|

2

2 |

5

22 J 0

wortels dompelen (root dipping)
Chloorfenvinfos

|

0

5

*) m + z = matig en zwaar aangetast
plantdatum (transplanting

0

33 I

0

(moderately and severely

attacked)

date): 10-5-1967.

1 g actieve stof per I water. Per 100 planten werden verbruikt 0,27 I vloeistof en
0,27 g actieve stof.
Bemonsterd werden 10 planten per veldje 3, 4 en 5 weken na het planten en
20 planten per veldje na de oogst, 27 weken na het planten. Chloorfenvinfos
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gaf bij spuiten in het plantgat een sterke groeiremming. Bij de eerste bemon-

stering 3 weken na het planten, werd o.a. de diameter bepaald van het stengeldeel, dat zich onder de grond bevond en dus door de spuitvloeistof geraakt
was. Deze stengeldelen vertoonden bij chloorfenvinfos bijna alle een sterke ver-

KOOLVLIEG
(Chortophila brassicae
BOUCHÉ)

dunning, terwijl de stengels uit de overige objecten deze plotselinge verdunning
misten. De gemiddelde diameter bedroeg in beide chloorfenvinfos objecten 5,1
mm, hetgeen de kleinste diameter was. De grootste gemiddelde diameter werd
gevonden bij de dompelmethode met chloorfenvinfos, nl. 7,3 mm. De resultaten
van de proef zijn vermeld in tabel 29.
Het beste bestrijdingseffect werd waargenomen bij chloorfenvinfos spuiten in
het plantgat, waarbij weinig verschil in aantasting tussen beide doseringen optrad. Met dit middel werd inderdaad bijna een volledige bescherming van het
gewas tot aan de oogst verkregen. Alle 3 methoden gaven de eerste 5 weken
een goede bescherming. De verschillen in de opbrengst waren ondanks de uiteenlopende graad van aantasting klein.

Het onderzoek naar de bestrijding van de bonevlieg richtte zich geheel op de

BONEVLIEG

mogelijkheid de bestrijding uit te voeren door middel van een zaadbehandeling.

(Chortophila cilicrura

Hiertoe werden met het ras Prelude twee fytotoxiciteitsproeven en een bestrij-

RONDANI)

dingsproef genomen. Het door de zaadleverancier reeds met TMTD behandelde
zaad werd eerst met een 2%-ige lijmsuspensie LZ 855 bevochtigd, waarna het
zaad met een insekticide poeder werd gemengd.
fytotoxiciteitsproeven

In een kas werd op 12 april met insekticide behandeld zaad ingezaaid en 23
dagen later werd de lengte der planten gemeten (10 planten per object). Voor
de beproefde insekticiden wordt verwezen naar tabel 26. Het zaad was op 11
april behandeld.
Op het veld werd op 26 mei zaad uitgezaaid, dat enige uren tevoren behandeld
was; 10 dagen later werd de lengte der plantjes gemeten. De proef werd uitgevoerd in 2 parallellen, ieder met 25 zaden. De insekticiden welke hierbij gebruikt werden, waren: trichloronaat, dichlofenthion, fenchloorfos, diazinon, bromofos en chloorfenvinfos.
In beide proeven werd bij de zaadbehandeling 15 ml lijm per kg zaad gebruikt;
met deze hoeveelheid werd juist een goede bevochtiging van het zaad verkregen. Alle insekticiden werden beproefd in doseringen van 2, 4 en 8 g geformuleerd produkt per kg zaad. Zij bevatten 20% en 25% actieve stof. De 20 %-ige
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BONEVLIEG
(Chortophila
RONDANI)

cilicrura

trichloronaat 20°/o

|

zaad was vooraf behandeld met het fungicide TMTD
seeds were mixed before with the fungicide TMTO

onbehandeld (control )

13,9

fenchloortos 25°/o

|3,6.cm

lijm 2°/o LZ 855:15 ml per kg zaad
sticker 2<Vo LZ 8 5 5 : 15 ml per kg seed

dichlofenthion 20°/o

| 3.2 cm |
insekticide : 8g geformuleerd produkt per kg zaa

diazmon 2 0 %

| 3,1 cm

bromofos 2 5 %

| 2.6 cm

chloorfenvinfos 2 5 %

| 2,6cm

j

insecticide: 8g formulated product per kg seed

l
datum 2 6 - 5 - 1 9 6 7

1

afb. 23. gevoeligheid

1

1

ng date 2 6 - 5 - 1967

!
II

van prelude voor diverse insekticiden,

aangewend als zaadbe-

handeling ter bestrijding van de bonevlieg in een veldproef, (susceptibility
french bean variety prelude to several insecticides

of the dwarf

used as a seed treatment

applied

for control of the bean seed fly in a field trial, mean length of 50 plants 10 days after
sowing).

insekticiden w a r e n : prothoaat, dichlofenthion, diazinon

en

trichloronaat. D e

25 % - i g e insekticiden waren: carbofenothion, bromofos, fenchloorfos en chloorfenvinfos. Trichloronaat was het enige middel, dat als een zaadbehandelingsformulering v o o r onderzoek was aangeboden; alle andere middelen waren spuitpoederformuleringen.
Uit beide proeven bleek, dat het ras Prelude verschillen in gevoeligheid vertoonde voor de diverse getoetste insekticiden, alsmede v o o r de verschillende
doseringen. Dichlofenthion bleek in beide proeven te behoren tot de middelen,
die de minste groeivertraging gaven, terwijl chloorfenvinfos daarentegen de
meeste groeivertraging vertoonde. Over het algemeen gaf een hogere dosering
een sterkere groeivertraging. In afbeelding 23 is het resultaat weergegeven van
de dosering met 8 g insekticide per kg zaad in de veldproef.

bestrijdingsproef

In de bestrijdingsproef werden aldrin, bromofos, dichlofenthion, fenchloorfos en
trichloronaat getoetst, waarbij de methode van zaadbehandeling w e r d gebruikt.
De dosering bedroeg 8 g geformuleerd produkt per kg zaad. Het zaad w e r d
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vooraf bevochtigd met 15 ml van een 2 % - i g e lijmsuspensie LZ 855 per kg zaad

en vervolgens met het insekticidepoeder gemengd. De behandeling w e r d één
dag v o o r het zaaien uitgevoerd.

BONEVLIEG
(Chortophila

Om de kans op aantasting door de bonevlieg zo groot mogelijk te maken, w e r d

cilicrura

RONDANI)

als voorvrucht spinazie geteeld. Na het oogsten hiervan op 12 mei werden in
een deel van het proefveld de spinaziestoppels direct ondergefreesd, in de rest
van het proefveld gebeurde dit 5 dagen later. Gedurende deze 5 dagen waren
de stoppels flink uitgelopen, zodat ook vers spinazieblad w e r d ondergewerkt.
O p 19 mei werden de bonen gezaaid. Na 14, 25 en 27 dagen werden steeds
van 2 rijen de zaden en planten uitgegraven, geteld en onderzocht op aantasting.
W a a r de spinaziestoppels direct waren ondergefreesd varieerden in de behandelde veldjes de percentages aanwezige zaden en plantjes van 96 tot 99 %
en de percentages niet aangetaste zaden en planten van 71 tot 89 % . W a a r
het onderfrezen 5 dagen later plaatsvond was dit respectievelijk 52 tot 67 %
en 31 tot 39 % . Het 5 dagen wachten met het onderfrezen van de spinaziestoppels gaf niet alleen een duidelijk sterkere aantasting door de bonevlieg, doch
ook kwam een deel van de bonezaden door andere oorzaken niet tot ontkieming.
De indruk werd verkregen dat van de getoetste insekticiden fenchloorfos en
trichloronaat het best werkzaam waren geweest tegen de maden van de
bonevlieg.
J. Ph. van Driest

aantasting, parasieten en fenologie

WITLOFMINEERVLIEG
'Napomyza

Omdat de witlofmineervlieg Napomyza
lateralis

cichorii

SPENCER (vroeger geheten N.

cichorii

SPENCER)

FALL) en de mineervlieg bij peen (Napomyza carotae SPENCER) in het

verslagjaar slechts sporadisch werden aangetroffen, konden fenologische waarnemingen en enkele voorgenomen proeven geen doorgang vinden. Een oorzaak
v o o r de zeer geringe aantasting door N. cichorii op Flakkee moet misschien
worden gezocht in de sterke parasitering. De parasieten (Braconidaé)

werden

eind september gekweekt uit pupariën die in februari waren verzameld uit witlof, afkomstig van Flakkee, en van februari tot begin september bewaard bij 3° C.
Opnieuw w e r d op enkele plaatsen in Nederland door Napomyza aangetast kruiskruid gevonden. De uitgekweekte vliegen zullen weer ter determinatie worden
opgezonden naar Spencer (Engeland). Deze heeft helaas nog geen gelegenheid
gehad het hem in 1966 toegezonden materiaal op naam te brengen.
Uit pupariën van N. carotae en N. lateralis afkomstig van kamille werden enkele
Braconiden gekweekt. Deze zullen ter determinatie worden opgezonden naar
Griffiths (Canada). O o k werden Chalcididen uit pupariën van N. carotae ver-
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WITLOFMINEERVLIEG

kregen. Naast de normale aantasting op de stengel van de kamillesoorten M.

{Napomyza cichorii

chamomilla, M. inodora en M. discoidea door N. lateralis Fall, werd voor het

SPENCER)

eerst en vooral bij de reukloze kamille een reeds door Hendel vermelde aantasting van de holle bloembodem gevonden. Deze aantasting was in 1967
algemeen.
Uit sterk aangetast materiaal van de reukloze kamille verschenen in de loop
van september in een depotvangbak te Wageningen 100 vliegen van de soort
N. lateralis Fall. Deze septembervlucht zal vermoedelijk wel vrij algemeen zijn
geweest.

inkorten en verwijderen van blad bij witlof

Deze proeven, die in samenwerking met de heer Lounsky werden uitgevoerd,
hebben dit jaar gunstige resultaten opgeleverd. Ze werden uitgevoerd in het
trekseizoen 1966-1967 met planten, afkomstig uit België en uit Zeeland. Sterk
inkorten tot 2 of 1 cm boven de wortelhals öf verwijderen van de groene bladeren vóór het trekken bleek de aantasting door de witlofmineervlieg in de witlofkroppen sterk te beperken of zelfs geheel te voorkomen. Bij het Belgische
materiaal kwam het gunstige effect het sterkst tot uiting.
Het laat zich echter aanzien dat door het streven naar mechanisatie, ook in de
witlofteelt, deze cultuurmaatregel niet gemakkelijk in het systeem zal kunnen
worden ingepast. Toch is het nuttig een andere bestrijdingsmethode dan de
chemische achter de hand te hebben voor het geval de laatste moeilijkheden
gaat opleveren.
Drs. L. E. van 't Sant en J. G. C. Bethe

ASPERGEVLIEGEN

In het voorjaar van 1967 is op verschillende plaatsen in Limburg bij asperge

(Chortophilasoorten)

vrij ernstige schade aangericht door minerende vliegelarven. In de stengels
ontstonden vrij diepe gangen en de kop van de aspergestengel was meestal
krom gegroeid. Zie afbeelding 24. Een dergelijk produkt is niet verkoopbaar. De indruk werd verkregen dat vooral laat opploegen van de bedden het
optreden van deze vliegen in de hand heeft gewerkt. Na attendering op deze
plaag door medewerkers van de proeftuin ,,Noord-Limburg" te Venlo en de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst werd in juni aangetast materiaal verzameld. De hieruit
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opgekweekte vliegen blijken volgens determinatie door de heer Van de Bund

ASPERGEVLIEGEN
(Chortophilasoorten)

afb. 24. links: vraatgang met made van chortophila sp. in de aspergestengel,
krom gegroeide kop en gangen in de stengel, (left: gallery made by a

rechts:

chortophila

maggot in the spear of asparagus, right: infestation by chortophila sp.; crooked grown
heads and galleries in the spear of

(PD) tot de soorten Chortophila

asparagus).

trichodactyla

ROND, en C. cilicrura ROND. te be-

horen. Deze soorten zijn nauw aan elkaar verwant. Van het in juni meegenomen
materiaal (stengels met maden en grond) werden in de periode van 26 juni tot
14 juli in totaal 32 vliegen, behorend tot een van de beide soorten, verkregen.

Drs. L E. van 't Sant, drs. J M. M. van Bakel en J. G. C. Bethe

In Limburg worden al sinds jaren in de periode van juli tot en met oktober
gangen in de stengels gevonden, meestal in het deel dat zich in de grond
bevindt. Deze gangen zijn ongeveer 2 mm breed en zijn vlak onder de opperhuid gelegen. Zij worden veroorzaakt door de larven van bovengenoemde mineervlieg, die zeer algemeen optreedt. Het verzamelde materiaal zal w o r d e n uit-

ASPERGEMINEERVLIEG
(Ophiomyia

simplex

(LOEW) SPENCER ( =
Melanagromyza

simplex
(LOEW)

gekweekt.
Drs. L. E. van 't Sant, drs. J. M. M. van Bakel en J. G. C. Bethe

111

M A L A C O L O G I S C H

ONDERZOEK

De schade, die slakken aan land- en tuinbouwgewassen berokkenen, w o r d t geschat op ca. 1 miljoen gulden per jaar. Vooral de laatste jaren richten ze met
name in Zuid-Holland veel schade in spruitkool aan. De slakkensoorten die
de meeste schade aanrichten en het moeilijkst te bestrijden zijn, zijn de grauwe
veldslak (Deroceras reticulatum
(Arion circumscriptus

MÜLLER)fam. Limacidae en de zwarte veldslak

JOHNSTON) fam. Arionidae. Beide soorten behoren tot de

groep van naakte slakken.
In Zuid-Holland werden diverse percelen bezocht waar slakkenschade v o o r k w a m .
Vooral in 's Gravenzande en Strijen werden in september velden met resp.
spruitkool en rodekool aangetroffen, waarin zich - ondanks de langdurige droogte
in juni en juli - grote populaties van zowel de grauwe- als de zwarte veldslak
bevonden.
Het malacologisch onderzoek w e r d in 1967 vooral gericht op het kweken van
de grauwe veldslak en het toetsen van nieuwe bestrijdingsmiddelen op het laboratorium en op het veld.

MASSAKWEEK

GRAUWE

V E L D S L A K (Deroceras
reticulatum

V o o r het toetsen van nieuwe slakkendodende middelen (mollusciciden) was het
nodig over een groot aantal slakken te beschikken die als proefdieren konden

MÜLLER)
afb. 25. de grauwe veldslak. (the grey garden

slug).

* ij

m

*i
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dienen. Hiertoe werden op de proeftuin te Alkmaar negen open kweekbakken
ingegraven. Het voedsel bestond deels uit de natuurlijke onkruidvegetatie en
deels uit ingezaaide klaversoorten en muur. In een aantal bakken werden planken

MASSAKWEEK GRAUWE
VELDSLAK (Deroceras
reticulatum MULLER)

gelegd, welke dienden als schuilplaats voor de slakken. In droge perioden
werden de bakken begoten. Voor de aanvangspopulatie werden slakken, voornamelijk de grauwe veldslak (zie afbeelding 25) op diverse plaatsen verzameld
en over de kweekbakken verdeeld. Gedurende de zomer verliep de kweek
gunstig; eieren en jonge slakjes werden geregeld waargenomen en onder tegen
de planken aan bevonden zich grote aantallen slakken. Na het invallen der
regens, vooral in september, verminderde echter de populatie. Vermoed wordt,
dat de slakken over de natte, 20 cm boven de grond uitstekende eternietplaten
heen de vrijheid hebben opgezocht. Verbetering van het kweeksysteem, waarbij
vooral aandacht zal worden geschonken aan materiaal en hoogte van de
omheining, is in studie.
laboratoriumproeven

BESTRIJDING VAN
SLAKKEN

Diverse fungiciden, herbiciden en insekticiden werden op het laboratorium beproefd op hun dodende werking tegen de grauwe veldslak. In het buitenland
werd reeds de goede molluscicide werking vastgesteld van enkele herbiciden
(R. L. Wain: Nature, 200 (1963): 28) en carbamaten (H. H. Crowel: J. econ. ent.,
60 (4) 1967: 1048-50).
In één der proeven werd een aantal middelen verspoten over grond in alluminium schaaltjes in een dosering van 2 ml middel per m2. Als standaard werd
gebruikt Slugit in een dosering van 3 ml per m2. In ieder schaaltje werden vervolgens 5 slakken gebracht van ca 1,5-2 cm lengte, waarna de schaaltjes
met zwart katoen werden afgedekt. Na 221/2 uur bleken Slugit en het herbicide
ioxynil natrium alle slakken gedood te hebben, terwijl bij het insekticide Zectran
de slakken zich in stuiptrekkende toestand bevonden. Niet werkzaam waren
endosulfan en het tegen waterslakken geschikte molluscicide trityl morpholine.
In andere proeven werden de middelen beproefd in Petrischalen op filtreerpapier in drie doseringen, nl. 0,1, 1 en 10 g middel per m2 met 2 slakken per
schaal. Middelen met een zeer goede molluscicide werking waren IN 1179
(90 %) en UC 20047A (50 %). In de laagste concentratie van 0,1 g middel bleken
zij dodelijk te zijn voor de grauwe veldslak, 17 uur nadat de slakken op de behandelde onderlaag waren gebracht. Ook Zectran bleek in deze laagste concentratie een dodelijke werking te hebben. In de hoogste concentratie van 10 g
per m2 waren dodelijk Mobam, AA 2723 en carbaryl. Een afwerende werking
hadden fentinacetaat -1- maneb en fentin-hydroxyde.
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BESTRIJDING VAN

veldproef

SLAKKEN
Te 's Gravenzande werd een oriënterende veldproef in twee parallellen opgezet
in een spruitkoolveld met een grote populatie van de grauwe - en de zwarte
veldslak. Doel hiervan was te onderzoeken of het waarnemingssysteem voldoende informaties gaf en hoe de werking van diverse middelen onder veldomstandigheden zou zijn.
Om een indruk van de populatiegrootte te krijgen werden in veldjes van 2 x 2
m houten plankjes van ca. 20x30 cm geplaatst, waaronder een macaronipijpje
en een theelepel zemelen werden gelegd. De volgende dag werd het aantal
slakken onder deze plankjes geteld per slakkensoort. De populatiebepalingen
werden twee maal verricht; de eerste maal vlak vóór de behandeling der veldjes
en de tweede keer een week later. Bij de eerste telling varieerden de aantallen
slakken per object (2 veldjes) van 71 tot 104. Een week later was de populatiegrootte in alle veldjes gedaald, ook in onbehandeld; ze varieerden toen van
15 tot 35 per object.
De beproefde middelen waren: metmercapturon korrels 0,5 g per m2, metaldehyde korrels 1 g per m2, Slugit 3 ml per m2 en zwavelzure kali 50 g per
m2. Tijdens de behandeling bleken de slakken, die door de zwavelzure kali
werden getroffen, hevig te reageren met sterke slijmafscheiding. Een week na
de behandeling werd het grootste aantal dode slakken aangetroffen in de veldjes
behandeld met de metmercapturon korrels. De slakken bleken de macaronipijpjes
te prefereren boven de tarwezemelen.
J. Ph. van Driest
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chemische
onkruidbestrijding

Evenals in het jaarverslag 1966 zal in dit hoofdstuk worden volstaan met een
beknopte weergave van de belangrijkste resultaten van het onkruidbestrijdingsonderzoek in 1967. Voor uitvoeriger informatie verwijzen we naar het jaarrapport van de afdeling onkruidbestrijding, dat voorjaar 1968 in gestencilde
vorm zal verschijnen.
Het jaar 1968 bracht voldoende neerslag in de periode tot eind mei. Juni en
juli waren zeer droog. Nadien was de neerslag weer toereikend voor goede
werking van toegepaste bodemherbiciden. De droogteperiode in juni en juli
heeft een duidelijk stempel gedrukt op de werking van zuivere bodemherbiciden.
Vooral het middel Ramrod, dat in 1967 volop bij kool werd toegepast, heeft op
deze droogte ongunstig gereageerd.

Een proef, waarbij zowel machinaal als met de hand werd geplant en waarin

ANDIJVIE

naast onbehandeld de middelen chloor-IPC (6 I per ha) en Sirmate (12 I per ha)
direct voor het planten werden toegediend en waarin tenslotte ook nog drie
grondbewerkingsobjecten waren opgenomen namelijk nul-, twee- en viermaal
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ANDIJVIE

schoffelen, heeft als opvallend resultaat opgeleverd dat Sirmate bij handplanten
zware schade heeft aangericht. Bij machinaal planten was van beschadiging
en van remming geen sprake. Ook bij chloor-IPC en onbehandeld was machinaal
planten beter dan handplanten, maar hier kwamen niet zulke rigoureuze beschadigingen voor.
De selectiviteit van chloor-IPC en Sirmate liep bij machinaal planten weinig
uiteen. De onkruidbestrijding was van beide middelen onvoldoende tengevolge
van de droogte. De invloed van de frequentie van schoffelen op de opbrengst
is bij geen van beide beproefde middelen duidelijk gebleken.

AUGURK

Evenals in 1966 werd enige selectiviteit voor dit gewas geconstateerd bij Ramrod (propachloor) en bij Sirmate (UC 22463). In 1968 zullen deze beide middelen
in veldproeven met herhalingen worden beproefd.

BLOEMKOOL

Bij de voorjaarsteelt en dus onder klimatologisch gunstige omstandigheden
heeft Ramrod (propachloor) uitstekende resultaten opgeleverd, zowel ten aanzien van het gewas als van de onkruidbestrijding. Een groot voordeel van
Ramrod is het feit dat het weinig gevoelig is voor adsorptie, zodat het ook
op sterk humeuze gronden een goed effect kan hebben.
Semeron (desmetryn) is te toxisch voor bloemkool bij toepassing over het gewas. Daarom is het beproefd bij aanwending direct vóór het planten. Het gewas
verdroeg deze behandeling wel, maar de onkruidbestrijding liet alles te wensen
over. Semeron is een middel, waarbij het accent sterk ligt op de contactwerking en veel minder op de werking via de grond.
Het nieuwe middel CP 50144, verwant aan Ramrod, vertoonde dezelfde selectiviteit, maar bleek in zijn werking minstens even sterk afhankelijk te zijn van
voldoende neerslag na de behandeling.

BOERENKOOL

Te Haarlemmermeer werd een grote proef aangelegd op een zaaibed van boerenkool. Hier voldeed uitstekend de combinatie Ramrod (propachloor) plus Gramoxone (paraquat). Deze combinatie is zeer aantrekkelijk voor grote plantentelers die in één keer hun perceel zaaiklaar maken, maar met tussenpozen
van bv. een week of tien dagen zaaien.
In een proef op een produktieveld te Alkmaar, waar pas gespoten kon worden
toen er al veel onkruiden aanwezig waren, heeft Semeron een goede bestrij-
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ding door zijn contactwerking gegeven. Zeker zo goed was echter het effect

van C 7019 (triazine). De opbrengsten van deze behandelingen verschilden wei-

BOERENKOOL

nig, maar waren iets in het voordeel van C 7019.
Eveneens op een produktieveld te Haarlemmermeer werd behalve met Semeron
en C 7019 ook gespoten met Ramrod en CP 50144. Op het moment van spuiten
waren reeds wat onkruiden aanwezig. Gevolg daarvan was dat Ramrod en
CP 50144 teleurstellende resultaten opleverden ten aanzien van onkruidbestrijding,
terwijl Semeron en C 7019 zeer goed effect sorteerden. Groeiverschillen zijn
niet waargenomen.

De jaarlijkse middelenproef te Alkmaar gaf goede resultaten te zien bij de

BOON

middelen Ivorin (standaardbehandeling), H 2839, ML 50/50, chloorbromuron (Maloran), methobromuron (Paloran) en Igran (triazine). Het middel Sirmate, dat
vorige jaren na sterke chlorose in het kiemlobstadium steeds hoge opbrengsten
gaf, heeft dit jaar minder goed voldaan. Dit, en de zware chlorose in het jonge
stadium, is reden om Sirmate niet verder bij bonen te beproeven.
In een grote rassen-middelenproef te Wieringermeer kwamen evenals in 1966
weer grote verschillen in gevoeligheid tussen de rassen te voorschijn. Weer
bleek Elan het sterkste ras te zijn. De scherpe reactie van de verschillende
gevoelige rassen is voor een goed deel te danken aan één regenrijke avond
(26 mm) kort na de bespuitingen.
Een soortgelijke proef te Alkmaar, iets later gezaaid, heeft door de droogte
in juni niet die verschillen te zien gegeven tussen de rassen als de proef te
Wieringermeer, doch ook nu weer bleek Elan het sterkst te zijn, gevolgd door
Greenstar. Lotus was evenals in 1966 het meest gevoelig voor herbiciden,
vooral voor die welke linuron bevatten.
Op het laboratorium van de afdeling onkruidbestrijding zijn tot heden ongeveer 25 bonerassen op hun gevoeligheid voor herbiciden (ureumderivaten) getest. De verschillen zijn groot en lopen bij de rassen die ook in veldproeven
zijn getest volkomen parallel met de op het veld geconstateerde verschillen in
gevoeligheid.
Over dit rassenonderzoek zal binnen afzienbare tijd een afzonderlijke publikatie verschijnen.

Rassen-middelenonderzoek bij dit gewas, pas in 1967 gestart, gaf wel ge-

KNOLSELDERIJ

voeligheidsverschillen te zien, maar gezien het feit dat tot heden slechts één
proef in deze is genomen is het prematuur reeds nu kwalificaties van de rassen
te geven. In 1968 zal dit onderzoek landelijk worden voortgezet.
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Het nieuwe middel Maloran (chloorbromuron) heeft de vergelijking met linuron
goed kunnen doorstaan. In deze proef is bij alle twee middelen gebleken dat
een week later spuiten een gunstige invloed heeft op de opbrengst, maar ook op
de knol-bladverhouding.

KROOT

Bij proeven met dit gewas te Alkmaar viel in het oog de grote tolerantie van
kroten voor de nieuwe middelen Sch 4072 en Sch 4075 (Betanol), die toegepast
kunnen worden na de opkomst van het gewas. In een kleine proef met diverse
tijdstippen van behandeling bleek alleen het eerste à tweede-bladstadium gevoeligheid te vertonen. In het kiemplantstadium en ook in stadia van vier en zes
echte bladeren reageerde het gewas gunstig op deze beide middelen.
In een veldproef daarentegen werden juist de beste resultaten verkregen in het
tweede-bladstadium, resultaten die zowel ten aanzien van het gewas als van
de onkruiden zeker zo goed waren als bij Pyramin (pyrazon), Venzar (linacil),
Ganon en Broompyrazon.
Grassen- en veelknopige onkruiden werden door de beide Schering Produkten
weinig of niet bestreden.

KROPSLA

Vóór het uitplanten van losse en perspotplanten werd te Alkmaar gespoten met
chloor-IPC (5 I per ha) en Sirmate (UC 22463) (8, 10 en 12 I per ha). Beide
middelen gaven een goede onkruidbestrijding, Sirmate iets beter dan chloor-IPC.
Eerstgenoemd middel is namelijk aanzienlijk actiever tegen kruiskruid.
Bij de losse planten lagen de opbrengsten van de chemisch behandelde planten
alle circa 1 0 % onder die van het schoffelobject. Bij de perspotplanten was
juist het omgekeerde het geval. Een duidelijke invloed van de dosering van
Sirmate op de opbrengst kon niet worden geconstateerd.

PETERSELIE EN

Deze twee gewassen worden thans op akkerbouwbedrijven onder contract ge-

SELDERIJ

teeld en soms tot driemaal toe geoogst. Een bespuiting met linuron vóór de
opkomst is niet altijd toereikend om de gewassen tot de derde oogst onkruidvrij te houden. Goedkeuring van het produkt door de contracterende industrie
hangt in sterke mate af van de onkruidrijkdom.
Om te proberen de gewassen gedurende de hele groeiperiode onkruidvrij te
houden is gespoten niet alleen vóór de opkomst maar ook na de eerste of na
de tweede oogst. De onkruiden kunnen dan weer worden geraakt en door
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contactwerking worden gedood. Bovendien zit het groeipunt van het gewas dan

goed verscholen tussen de stukken bladsteel die na het maaien overblijven. In
deze proef is naast linuron ook Maloran (chloorbromuron) gebezigd.

PETERSELIE EN
SELDERIJ

De onkruidbestrijding is bij alle objecten verbluffend goed geweest. Waar op
het aangrenzende perceel herhaaldelijk in dezelfde gewassen moest worden
gewied en desondanks nog veel onkruiden tot ontwikkeling kwamen, waren op
het proefveld slechts enkele grasplanten te zien.
Linuron en Maloran ontliepen elkaar in opbrengst zeer weinig. Daar in de proef
geen onbehandeld object voorkwam, kan weinig worden gezegd over de invloed
van beide middelen op de opbrengst. Visuele beoordeling gaf echter gunstige
cijfers te zien. In 1968 wordt dit onderzoek voortgezet.

Bij ter plaatse gezaaide prei te Alkmaar werden Ramrod en Alicep onderling

PREI

vergeleken en met de reeds jaren toegepaste combinatie van chloor-IPC en
Gramoxone (paraquat). Ramrod en Alicep werden toegepast direct na zaai, vóór
de opkomst en na de opkomst. In de proef kwamen eenmalige en tweemalige
bespuitingen voor (tweemaal met hetzelfde middel) maar ook alle mogelijke
combinaties van de beide middelen bv. Ramrod vóór en Alicep na opkomst en
omgekeerd. Toen het gewas uitgedund zou kunnen worden, wat niet is geschied, is het hele veld behandeld met Camparol (2 kg per ha).
De vergelijking tussen Ramrod en Alicep viel ten aanzien van het gewas steeds
weer uit in het voordeel van Ramrod. De standaardbehandeling met chloor-IPC
plus Gramoxone gaf echter nog betere resultaten.
Op een zaaibed te Berghem (NB) werd Ramrod (6 en 8 kg per ha) direct na
zaai vergeleken met een behandeling in dezelfde doseringen direct na zaai
en na de opkomst. De eenmalige behandelingen hebben het onkruid onvoldoende bestreden, de tweemalige daarentegen zeer goed. Bij geen der behandelingen is aan het gewas enige afwijking of beschadiging waargenomen.

Op diverse plaatsen in ons land zijn in 1967 proeven genomen met Ramrod

SLUITKOOL

(propachloor), CP 50144, Semeron (desmetryn) en C 7019 (triazine) bij rode-,
witte- en savooiekool. Deze proeven zijn vrijwel alle aangelegd in de droge
periode van juni. Gevolg hiervan was dat Ramrod en CP 50144 meestal een
slechte onkruidbestrijding te zien gaven in tegenstelling tot Semeron en C 7019,
die beiden een felle contactwerking hebben en dus minder afhankelijk zijn van
de neerslag. Bij geen enkele koolsoort gaf een der middelen zichtbare schade.
De opbrengsten ontliepen elkaar uiterst weinig en konden meestal ook met het
schoffelobject goed concurreren.
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SLUITKOOL

Op koolzaaibedden heeft Ramrod uitstekend voldaan. Fouten in de dosering
en in tijdstip van behandeling hebben in de meeste gevallen geen ongunstige
uitwerking gehad. Gemiddeld zijn de meeste zaaibedden aangelegd en bespoten
onder voor Ramrod gunstige weersomstandigheden: vochtige grond en voldoende neerslag na de behandeling.

SPINAZIE

De goede resultaten met Sch 4072 en Sch 4075 (Betanol) bij kroten hebben
er toe geleid deze middelen ook bij het met kroten verwante gewas spinazie
te beproeven. Beide middelen werden over het gewas verspoten tijdens het
kiemplantstadium en in het eerste hartbladstadium. Aanvankelijk werden op de
oudste bladeren chlorotische plekken waargenomen. Het gewas herstelde zich
echter en tegen de oogsttijd was er geen afwijking meer te zien.
De opbrengsten van de behandelde velden lagen weliswaar achter bij onbehandeld en vrij ver achter bij Trixabon, doch waren van dien aard dat herbeproeving zeker gerechtvaardigd is. De vroegste behandeling was aanzienlijk
minder goed dan de latere. Daarom zal in 1968 ook van latere tijdstippen worden uitgegaan. Als deze middelen toxicologisch aanvaardbaar zullen zijn, zouden ze uitstekend geschikt kunnen zijn om achter de hand te hebben als een
behandeling vóór de opkomst door een of andere oorzaak zou falen. Enige oogstdepressie is altijd nog te verkiezen boven afkeuringen wegens veronkruiding.
Op verschillende plaatsen in Nederland werden vergelijkingen uitgevoerd met
Venzar (lenacil), Ramrod (propachloor), CP 50144, Alipur en Trixabon. CP 50144
bleek bij herhaling voor spinazie totaal ongeschikt. Ramrod gaf dit jaar telkens
weer oogstdepressie te zien. Alipur en Trixabon, de vertrouwde spinaziemiddelen,
gaven dit jaar in tegenstelling tot in 1966 steeds zeer goede uitslagen. Venzar
is erg wisselvallig. Gezien zijn enorme persistentie zal dit nooit een spinaziemiddel worden.

Aangezien door de diepvriesindustrie vaak geklaagd wordt over smaakbederf bij
diepvriesspinazie is in samenwerking met het Sprenger Instituut te Wageningen
een proef opgezet, waarin gespoten werd met alle middelen die bij spinazie
toegepast zouden kunnen worden, zelfs met trekkerpetroleum en Shell W.
Bij alle middelen met enige nawerking was de onkruidbestrijding goed, bij die
zonder nawerking op de duur onvoldoende. De opbrengsten lagen bij vrijwel
alle middelen gelijk of bijna gelijk met onbehandeld. Alleen Ramrod viel ook hier
uit de toon met een opbrengstvermindering van 1 9 % . Venzar bleef 7 % achter
bij onbehandeld.
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Het geoogste produkt is voor smaakonderzoek doorgezonden naar het Sprenger

Instituut. Aan het vers gekookte produkt werd geen smaakafwijking geconsta-

SPINAZIE

teerd. Evenmin bij de eerste beoordeling van het diepgevroren produkt. De
tweede beoordeling moet op dit moment nog plaats hebben. Het ziet er evenwel
niet naar uit, dat de schuldige voor smaakbederf onder de herbiciden

moet

worden gezocht.

Ter afronding van de vergelijking van de beide thans voor dit gewas toegelaten

SPRUITKOOL

middelen is te Alkmaar een proef genomen met Ramrod en Semeron. Ramrod
(8 kg per ha) werd toegepast vóór het uitplanten, direct erna en vervolgens
een en twee weken na het uitplanten. Semeron (1 1 / 2 kg per ha) werd aangewend
tijdens en na de opkomst van de onkruiden. Ramrod gaf nog een enigszins
redelijke bestrijding waar het direct na het planten en één week later was
toegepast. De beide andere Ramrod-behandelingen faalden. Semeron gaf het
beste effect te zien bij de late toepassing. De opbrengsten van de Ramrod
objecten waren juist iets beter dan de Semeronbehandelingen. Schoffelen was
evenwel het best van al.
In een tweede proef te Alkmaar waarin Ramrod (8 kg per ha) en Semeron (1 1 / 2
kg per ha) gecombineerd waren met nul-, twee- en viermaal schoffelen was
Ramrod verreweg het best, gevolgd door Semeron, dat op zijn beurt werd gevolgd door de niet bespoten objecten, waaronder één dat zelfs niet geschoffeld
was en derhalve zeer sterk onder het onkruid was gelopen. Bij Ramrod en onbehandeld werd de opbrengst lager naarmate er vaker was geschoffeld. Bij
Semeron was die lijn niet te zien.

Om na te gaan of onder de nieuwe herbiciden bruikbare vervangers zijn voor het

TUINBOON

reeds jaren geadviseerde linuron, is een proef in enkelvoud opgezet met dertien
verschillende middelen, waaronder ook oudere.
Zeer goede resultaten werden op de humusrijke grond te Alkmaar verkregen
met simazin (1 1 / 2 kg per ha), linuron (1 y2 kg per ha), chloroxuron (8 kg per ha),
Camparol (2 kg per ha) en chloorbromuron (4 kg per ha). Simazin moet afvallen,
omdat dit middel gevaarlijk is voor de nateelt. Met de andere middelen zal in
1968 een proef in herhalingen worden opgezet.

Twee wortelproeven te Alkmaar zijn mislukt door de zeer onregelmatige stand

WORTEL

van het gewas en de zeer pleksgewijze onkruidvegetatie.
Te Ens werden linuron, chloorbromuron en S 6602 vergeleken bij eenmalige toe-
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WORTEL

passingen vóór en na opkomst en bij tweemalige aanwending. Merkwaardig was
dat linuron te grote kruiskruidplanten niet meer doodde, doch chloorbromuron
dit wel deed. Tevens werd de indruk verkregen dat grassen door laatstgenoemd
middel ook iets beter werden bestreden. De eenmalige linuron-behandeling vóór
de opkomst als standaard aannemend, kan worden vastgesteld dat alle andere
behandelingen tot 1 4 % hoger in opbrengst lagen. De hoogste opbrengst werd
bereikt bij een tweemalige behandeling met S 6602 (1 kg per ha). Linuron en
S 6602 faalden t.a.v. de onkruiden bij eenmalige toepassing na de opkomst
De kruiskruidplanten waren toen voor beide middelen te groot.
Dezelfde proef te Venlo gaf gelijksoortige resultaten te zien. Hier werd door
chloorbromuron niet alleen kruiskruid, maar ook bingelkruid en hoenderbeet
beter bestreden dan door linuron. Bij de opbrengsten was chloorbromuron steeds
beter dan of gelijk aan linuron. Voortzetting van dit onderzoek is dus alleszins
gerechtvaardigd.
J. G. Verlaat en J. Scheeringa
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