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Voorwoord
De veranderende omstandigheden in de agrarische sector vergen een voortdurende
aanpassing van onze voorlichting. Ook voor de schriftelijke voorlichting is deze
aanpassing noodzakelijk. Van de verschillende vormen, waarin deze voorlichting
wordt gegeven, moet dan ook regelmatig worden nagegaan of zij nog voldoende
aan het gestelde doel beantwoorden.
Een van deze vormen was de Tuinbouwgids; een publikatie die in de praktijk vele
jaren goede diensten heeft bewezen. In dit naslagwerk werd jaarlijks een grote hoeveelheid informatie over de verschillende takken van tuinbouw bijeengebracht. Door
de toenemende specialisatie en de voortgaande technische en economische ontwikkeling in de tuinbouw is echter ook de behoefte aan nieuwe kennis en actuele informatie langzamerhand zo sterk toegenomen, dat de talrijke gegevens die uit onderzoekresultaten en praktijkervaringen beschikbaar kwamen niet langer op een handzame wijze in één boek konden worden verwerkt. Dit is dan ook de reden waarom
in 1967 besloten werd de uitgave van de Tuinbouwgids te staken en deze te vervangen door gidsen, gericht op de afzonderlijke takken van tuinbouw en volledig
afgestemd op de behoefte aan kennis en informatie van de tuinbouwers. Organisatorisch heeft de verwezenlijking van dit plan veel voorbereiding gekost voordat met
de samenstelling van de inhoud een begin kon worden gemaakt.
Thans is de eerste gids in deze serie verschenen en wel die voor de Groente- en
Fruitteelt onder Glas. De nieuwe uitgave is tot stand gekomen door intensieve
samenwerking tussen het Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder Glas te
Naaldwijk en een aantal medewerkers van de rijkstuinbouwvoorlichtingsdiensten en
onderzoekinstellingen. De uitgave van deze gids werd verzorgd door de Stichting
Land- en Tuinbouw gidsen.
Gaarne wil ik mijn waardering uitspreken aan allen, die aan de totstandkoming van
deze publikatie hebben bijgedragen.
Moge deze gids in de praktijk een ruime verspreiding vinden en een betrouwbare
gids zijn voor allen die bij de uitoefening van deze tak van tuinbouw zijn betrokken.

Directeur Vakdirectie
Ir. W. van Soest

Tuinbouw,

Ten geleide
De Takgids voor de Groente- en Fruitteelt onder Glas is een boek dat deels de
aloude Tuinbouwgids vervangt en waarin tevens een groot aantal gegevens zijn
opgenomen, die voorheen in het Jaarverslag van het Proefstation voor de Groenteen Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk voorkwamen. Het spreekt vanzelf dat dit
verslag dan ook een ander karakter heeft gekregen.
Met deze gids wordt getracht de gespecialiseerde bedrijfstak die de groenteteelt
onder glas is, meer dan voorheen door middel van een jaarboek te voorzien van
gerichte en uitgebreide informatie, die de meest recente ontwikkelingen zo goed
mogelijk weergeeft.
Met enige trots vermelden wij dat deze uitgave de eerste is in een reeks gidsen per
tak van tuinbouw, die mettertijd zullen verschijnen. De moeilijkheid met een eersteling is, dat men zich niet aan de ervaringen van voorgangers kan spiegelen. Dat zal
aan deze eerste uitgave ongetwijfeld te bemerken zijn. Wij vragen graag begrip
daarvoor en verzoeken u ons met uw kritiek en suggesties te helpen de volgende
uitgave meer aan de behoeften aan te passen.
Veel werk is verzet door deskundigen uit het gehele land die enthousiast hebben
geholpen deze eerste Takgids tot stand te brengen. We zullen in de toekomst nog
vaak een beroep op hen moeten doen.
Wij hopen dat dit boek een waardevol voorlichtingsmiddel zal blijken te zijn.

De waarnemend directeur van het
Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt
onder Glas te Naaldwijk,
tevens waarnemend consulent in algemene
dienst voor de Groente- en Fruitteelt onder
Glas,
Ir. J. M. Jacobs
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Koeling van kassen

Het koelen van kassen is bedoeld om een te hoge luchttemperatuur ontstaan door
een teveel aan instraling te voorkomen of te beperken. Dit is mogelijk door het
beperken van de instraling; door de kaslucht te vervangen door koudere buitenlucht
en door de lucht te koelen.
instraling beperken
Dit kan door te schermen met krijt of met een meer of minder regenvast materiaal.
Het voordeel van schermen is dat het goedkoop is. Het nadeel is dat men het vaak
voor slechts enkele uren nodig heeft, maar dat het materiaal doorgaans lange tijd op
het glas blijft zitten. Dit beperkt de hoeveelheid licht waardoor geen maximale groei
(assimilatie) mogelijk is. Er wordt gezocht naar een methode van krijten die weinig
tijd vergt en niet duur is. Het scherm moet dan snel op de kas kunnen worden aangebracht en zo nodig op elk tijdstip weer kunnen worden verwijderd. Het gebruik
van landbouwsproeiers geeft op dit gebied wel mogelijkheden.
kaslucht verversen
Dit vindt plaats door middel van de luchtramen. Het luchtsysteem moet zo zijn
geconstrueerd, dat een voldoende luchtuitwisseling gewaarborgd is. Nokluchting is
doelmatiger dan gootluchting. Bij toepassing hiervan in combinatie met schermen
hoeft de temperatuur van de kaslucht niet veel boven die van de buitenlucht uit te
stijgen. Het nadelige gevolg van het sterk ventileren met behulp van luchtramen is
vaak delage luchtvochtigheid.
kaslucht koelen
Hiervoor zijn er meerdere manieren. Van oudsher doet men dit door beregenen of
broezen. Daardoor wordt de luchtvochtigheid enige tijd verhoogd; het nadelige
gevolg van langdurig ventileren wordt dan gedeeltelijk opgeheven. Gewas en grond
worden hierdoor nat, zodat men het maar korte tijd kan toepassen. Men kan ook
de lucht waarmee wordt geventileerd afkoelen. De eenvoudigste methode is door
het glasdek te besproeien met behulp van landbouwsproeiers. Het principe hiervan
is dat er wordt gezorgd voor een voortdurende verdamping van water dicht bij de
kasoppervlakte. De lucht die door de luchtramen naar binnen komt, wordt hierdoor
afgekoeld. Naast een verlaging met enkele graden (de mate van de afkoeling hangt
af van de luchtvochtigheid buiten) heeft dit systeem het voordeel, dat de lucht die de
kas binnenkomt vrij veel vocht bevat. Hierdoor wordt de luchtvochtigheid beter op
peil gehouden. Bij dit systeem wordt de waterverdeling sterk beïnvloed door de
wind, wat soms overlast kan veroorzaken op andere percelen. Technisch is deze
moeilijkheid vrij gemakkelijk te ondervangen, namelijk door gebruik te maken van
zogenaamde sectorsproeiers, maar dit vraagt een hogere investering. In de bloementeelt past men nog wel duurdere methoden toe om de kassen koel te houden. Deze
zijn nog niet van belang voor de groenteteelt.
8
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Verdamping, luchtvochtigheid en deficit

De verdamping is o.a. afhankelijk van: watertoevoer; temperatuur; mate van zonbestraling; luchtvochtigheid in de kas en luchtbeweging. Bij een grond met een
slechte structuur of wanneer de grond droog, zout of ziek is, laat de watertoevoer te
wensen over. Hoe hoger de planttemperatuur is, des te meer verdampingswarmte is
er beschikbaar en des te sterker is de verdamping, zolang de absolute luchtvochtigheid niet is bereikt. Daarbij isde directe zonbestraling van grote invloed. Met betrekking tot de vochtigheid van de kaslucht spreekt men over de relatieve luchtvochtigheid. Dit is geen maatstaf voor de hoeveelheid vocht die in de lucht aanwezig is. In
verband met de verdamping is vooral het deficit (dit is de hoeveelheid waterdamp
die er in de lucht nog bij kan) van belang.
verband tussen relatieve luchtvochtigheid en deficit
absolute luchtvochtigheid in grammen per m*
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met behulp van de noksproeiers
makkelijk een (krijt) schermlaag

kan men ook geaanbrengen

toelichting
Bij vergelijking van de bovenste twee reeksen cijfers blijkt dat de lucht meer waterdamp kan bevatten naarmate de temperatuur hoger is. Bij vergelijking van de
tweede, derde en vierde reeks cijfers ziet men dat de relatieve luchtvochtigheid lager
en het deficit groter is naarmate de temperatuur hoger is. Let men op beide laatste
reeksen, dan blijkt dat bij dezelfde relatieve luchtvochtigheid het deficit verschillend
kan zijn. Dit is ook weer het gevolg van het verschil in temperatuur. De conclusie
voor de praktijk is dat de mate van verdamping zeker niet alleen afhankelijk is van
de relatieve luchtvochtigheid. Deze isdus alléén geen goede maatstaf om de verdampingsintensiteit van de planten te bepalen.

Onderhoud van CO -apparatuur

De toediening van C0 2 , zoals dit op onze tuinbouwbedrijven plaatsvindt, is mogelijk
door het verbranden van koolwaterstoffen. Verreweg het meest wordt petroleum
voor dit doel gebruikt; in mindere mate propaan- en aardgas. Het type kachel, dat
men voor de verbranding gebruikt, verschilt naar de aard van de brandstof. Als de
verbranding goed is, wordt de brandstof volledig omgezet in CO2 en water. Deze
stoffen komen in de kasruimte terecht, want de gebruikte kachels hebben geen
schoorsteenafvoer buiten de kas.
schade
De gewassen (planten) zijn zeer gevoelig voor de stoffen die ontstaan als de verbranding niet goed is. Komt dit voor, dan kan er ernstige schade ontstaan. Onder de
schadelijke stoffen is ethyleen de belangrijkste. Reeds bij een concentratie van minder dan 0,0001% tast het de planten aan. Bij de tomaat gaan dan de onderste bladeren schuin staan, worden geel en vallen af. De bloemknoppen gaan niet open, zodat
vruchtzetting uitblijft. Er zijn gevallen bekend, waarbij vier of meer trossen ten
gevolge van onvolledige verbranding verloren gingen. Om onvolledige verbranding
te voorkomen is het vooral van belang, dat er uitsluitend gebruik wordt gemaakt
van goede kacheltjes. De voorlichtingsdiensten kunnen hierover advies geven.
onderhoud
Maar ook met een goede kachel kunnen moeilijkheden ontstaan. Dit is meestal het
geval als het onderhoud niet of niet goed plaatsvindt. Verreweg de meeste schadegevallen bleken een gevolg te zijn van vervuiling van de kachel of van onvoldoende
werking. De tuinder kan in het algemeen het onderhoud niet zelf uitvoeren.
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de omstandigheden

in de kas zijn voor COi-kachels

erg ongunstig, goed onderhoud is

noodzakelijk

Schoonmaken en opnieuw afstellen luisteren zo nauw, dat alleen een goed toegeruste
monteur dit kan doen. Bij de aankoop is het daarom van belang, dat een goede
service wordt bedongen. Meer informatie hierover kan elke tuinder krijgen uit het
door de Shell uitgegeven boekje: „De werking en goed onderhoud van C0 2 -apparatuur". Dit boekje is bij de Shell gratis te verkrijgen. Met deze gegevens kan de tuinder de kachels tijdens het gebruiksseizoen controleren. Daarnaast is een serviceabonnement bij de fabrikant beslist noodzakelijk.

Autokosten

De meeste tuinders beschikken voor het vervoer van hun produkten over twee
mogelijkheden, namelijk de eigen auto of gebruik van de vrachtrijder. Vervoer per
schuit is voor sommigen nog een derde mogelijkheid, als men zeer dicht bij een
veiling woont. De afstand mag hiervoor dan ook niet meer dan 10-15 minuten varen
bedragen. Ook moet het transport naar en van de schuit eenvoudig zijn (bijv. niet
over een verkeersweg). De keuze van het vervoer per eigen auto of per vrachtrijder
is afhankelijk van het verschil in kosten en mede van het genot wat men van een
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eigen aulo denkt te hebben. Als het vervoer met eigen auto duurder is dan per
vrachtrijder, dan is het mogelijk dat men de meerkosten van een eigen auto graag
voor het genot van het (privé)gebruik over heeft. Maar deze meerkosten moeten wel
in verband met het inkomen verantwoord zijn. Een eigen auto heeft overigens nog
wel enkele nevenvoordelen, die niet in cijfers weer te geven zijn. Men kan op elk
gewenst moment over vervoer beschikken, is niet gebonden aan tijden van de vrachtrijder en kan zelf aanwezig zijn bij het afleveren van het produkt aan de veiling.
Maar deze nevenvoordelen mogen ook weer niet een te grote nadruk krijgen.
kosten
De kosten van het vervoer per vrachtrijder zijn ongeveer evenredig aan de bedrijfsgrootte. Deze kosten komen gemiddeld op ± 40 cent per m 2 staand glas. Enig
verschil ismogelijk afhankelijk van het gewas en van de totale produktie.
De kosten van een eigen auto verschillen sterker. Ze zijn o.a. afhankelijk van het
type en het merk en ook van de mate van gebruik. Men kan er bovendien „geluk" of
„pech" mee hebben. Toch kan aan de hand van de volgende kostenberekening een
redelijke indruk worden verkregen van de totale kosten van een eigen auto.
kosten eigen auto (in gld.)
10000 km per jaar
renteverlies
verzekeringspremie (all-risk)
motorrijtuigenbelasting
afschrijving
brandstofverbruik
doorsmeren en olie verversen
reparaties en onderhoud

200,600,150, 700,550, 100, 600,-

totaal

2 900, -

20000 km per jaar
200,600.150, 900,1 100, 100, 900,3 950, -

Bij een eigen auto behoort voor het vervoer van de produkten naar de veiling ook
een aanhangwagen. De jaarkosten hangen af van gebruik en capaciteit.
Gemiddeld worden de kosten van een aanhangwagen begroot op:
renteverlies
belasting
afschrijving
reparaties en onderhoud
totaal

100 gld.
100 gld.
150 gld.
100 gld.
450 gld.

Bij eigen vervoer naar de veiling komen ook arbeidskosten. De volgende tabel geeft
de kosten per m 2 staand glas van de auto + aanhangwagen en van de arbeid voor
het vervoer naar de veiling.
kosten van de auto en
aanhangwagen
f 0,75 per m2
f 0,50 per m2
f 0,25 per m?
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arbeidskosten
± f 0,25 per m2
± f 0,15 per m2
t f 0,10 per m2

10000 km per jaar
staand glas
4 300 m2
6 500 m!
13000 m2

20000 km per jaar
staand glas
5 700 m2
8 600 m2
17000 m2

Bij toetsing van individuele situaties aan de voorgaande berekeningen is het noodzakelijk met het volgende rekening te houden.
Bij een geringer gebruik dan 10 000 km per jaar gaan alleen de benzinekosten noemenswaard verschillen. Op de kosten voor 10 000 km kunnen hierdoor hoogstens
enkele honderden guldens worden bespaard.
Bij een lage waarde van een auto zijn de rente- en afschrijvingskosten lager dan hier
berekend is,de reparatie- en onderhoudskosten zijn dan doorgaans hoger.
De reparatiekosten kunnen per jaar sterk variëren. In de berekening is een gemiddelde aangehouden.
De totale kosten van een geschikte vrachtwagen zijn ongeveer 700 gld. per jaar
lager, dan de berekende kosten voor de eigen wagen met aanhanger.
Op de aangehouden verzekeringskosten kan met een W.A.-verzekering aanmerkelijk
worden bespaard. Uw eigen risico ishierdoor echter groter.

voor een groot bedrijf is een vrachtauto onontbeerlijk, op heel veel bedrijven is de situatie anders en is
het zeer de moeite waard de autokosten eens nauwkeurig te berekenen

13
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Aardgas of olie

Voor steeds meer telers komt er gelegenheid aardgas te gaan gebruiken voor kasverwarming. In technisch opzicht heeft het stoken met aardgas veel voordelen, maar
economisch is het voor veruit de meeste telers nog niet interessant. Toch komt het
voor dat men op aardgas overgaat en pas later merkt hoeveel duurder dat is. Maar
ook komt het voor dat men de mogelijkheid om door aardgas goedkoper te gaan
stoken niet benut. Men moet voor olie of aardgas kiezen, als men een nieuwe verwarmingsinstallatie moet inrichten of wanneer deze aan vervanging toe is. Dit geldt
niet alleen voor grote installaties, maar ook als het bijv. om heteluchtkachels gaat.
Men moet daarom vooraf goed de kosten en voordelen overwegen.
Als eerste punt gelden de kosten om aardgas in het ketelhuis of de kas te krijgen. Er
zijn namelijk gasbedrijven, die kosten van de transportleiding tot op de tuin in
rekening brengen; andere doen dit niet. Afhankelijk van de regelingen van het gasbedrijf kan zo'n aansluiting een bedrag tot 5 000 gld. vragen.
vergelijking zware olie met aardgas
We gaan hierbij uit van de veronderstelling dat er aardgas op de tuin aanwezig is.
Een kostenvergelijking tussen zware olie en aardgas toont aan dat het stoken met
aardgas duurder is als men uitgaat van een nieuwe installatie. Bij ombouw van
bestaande, goede zware-oliestookinstallaties neemt het verschil in jaarkosten van de
installatie met ± 2 300 gld. toe. In zo'n geval is het nadeel dus 2 300 gld. groter
dan bij ingebruikneming van een nieuwe installatie. Bij een mogelijke verlaging van
de aardgasprijs overeenkomend met de restitutie van de accijns op zware olie is
aardgas alleen concurrerend bij nieuwbouw. Hieruit volgt dat de genoemde prijsverlaging niet voldoende is voor de ombouw van een goede oliestookinstallatie. Als
de oliebrander en dergelijke technisch versleten zijn en zouden moeten worden vervangen, kan van de kostenvergelijking voor een nieuwe installatie worden uitgegaan,
omdat er immers een nieuwe moet worden aangeschaft.
Als aardgas ook voor C0 2 -dosering wordt gebruikt, biedt het gebruik ervan wat meer
perspectief dan wanneer het alleen voor verwarming dient. We willen er nog op
wijzen dat de brander een originele gasbrander moet zijn en geen omgebouwde oliebrander. Het elektriciteitsverbruik van een omgebouwde oliebrander is aanzienlijk
hoger dan van een gasbrander.
vergelijking huisbrandolie en petroleum met aardgas
Voor kleinere bedrijven en daar waar licht wordt verwarmd, is zware olie niet rendabel. Men moet daarom gebruik maken van de veel duurdere huisbrandolie of
petroleum. Voor deze bedrijven kan aardgas belangrijke voordelen bieden. De
ervaring heeft inmiddels geleerd dat bij lichte verwarming (teeltbeveiliging) de
keteltjes, die in de kasruimte zijn geplaatst en waarop één buis per kap is aangesloten, goede resultaten geven.
14
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Ketelwateronderzoek
Kassen en warenhuizen worden vaak jaarlijks gestoomd. Daarbij wordt meestal de
stoom geproduceerd door dezelfde ketel die zorgt voor de verwarming van de glasopstanden. Voor het stomen is een grote hoeveelheid water nodig die onttrokken
wordt aan de sloot, welput of waterleiding. Wanneer men water gebruikt dat nogal
wat zouten bevat (hard water) kunnen zich op de vlampijpen van de ketel dikke
lagen ketelsteen afzetten. Hierdoor wordt niet alleen het rendement van de ketel
lager, maar kan zelfs explosiegevaar ontstaan. Dit kan op verschillende manieren
worden voorkomen, in veel gevallen het gemakkelijkst door toevoeging van trinatriumfosfaat. Hoeveel hiervan moet worden toegevoegd hangt af van het gehalte
van de verschillende zouten, zowel in het ketelwater als in het ketelvoedingswater.
Het onderzoek hiervan wordt verricht door het Bedrijfslaboratorium voor Gronden Gewasonderzoek te Oosterbeek en het Proefstation te Naaldwijk. Het onderzoek
duurt enkele dagen. De watermonsters worden genomen door de grondmonsternemers van het laboratorium en het proefstation.

Prijzen van brandstoffen, gas en elektriciteit
septemb er 1966
energiebron

motorbrandstoffen
benzine, gewoon
benzine, super
trekkerpetroleum
autogasolie

eenheid

stookwaarde 1)

100 1
100 1
100 1
100 1

per
eenheid

per
miljoen
kcal

per
eenheid

per
miljoen
kcal

7 500/1
7 700/1
8 500/1
8 500/1

50,10
53,40
18,00
15,95

66,80
69,35
21,18
18,78

53,50
56,80
20,90
21,05

71,33
73,77
24,59
24,76

53,50
56,80
20,90
21,05

71,33
73,77
24,59
24,76

14,51
10,05
9,36
8,01
7,00
5,97

14,25
11,36
10,85
82,45
77,45
68,40

17,59
13,35
12,62
9,06
7,98
7,05

11,40
12,35
11,85
72,45
67,95
59,40

14,07
14,76
13,78
7,96
7,01
6,12

8100/1
8 500/1
8600/1
9 100/1
9 700/kg
9 700/kg

11,75
8,55
8,05
72,90
67,90
57,90

gassen
aardgas
butaan
propaan

m3 2)
13 kg
1 000 I

7 200/m3
11000/kg
5 522/I

0,0571
8,65
220,00

vaste brandstoffen
mijncokes tl
magere nootjes V

1 000 kg
1 000 kg

6 850/kg
7 600/kg

elektriciteit
licht-, krachtstroom

kwh
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april 1968

per
miljoen
kcal

100 1
100 1
100 1
1 000 I
1 000 kg
1 000 kg

2

oktober 1967

per
eenheid

stookoliën
petroleum
huisbrandolie 1
huisbrandolie II
navy speciaal 433 sec.
middelzwaar 970 sec.
zwaar 2420 sec.

bron: L.E.l. ') uitgedrukt in kcal.

mguldens)

860/kwh

0,0571
7,93
60,48
9,20
39,84 230,00

7,93
0,0571
64,34
9,20
41,42 230,00

90,04
94,01

13,14
12,37

116,00
120,00

16,93
15,79

116,00
121,00

16,93
15,92

0,10

116,28

0,10

116,28

0,10

116,28

) bij eenafname van 500000-1000000m3

7,93
64,34
41,42

s.
huw:

'V

\
\

een verschroeide graskant, een verschroeide laan en veel gesprongen (provisorisch met plastic folie

Olieis erg; brand nog erger
Het komt in de glasgebieden nog vaak voor dat olie op de grond wegloopt of in een
sloot terecht komt. Voorzichtigheid, goede leidingen en goede tanks in plaats van
vaten zijn daarom waarborgen om olielekkage te voorkomen.
Op de grond Als er olie op de grond terecht komt, dan zijn er speciale maatregelen
noodzakelijk. Deze komen er vaak op neer dat men de met olie verontreinigde grond
moet weggraven en dat men deze moet vervangen door „schone" grond.
SNELLE ST'JGING BRANDSCHADE
In een sloot Komt er olie in een sloot
DIRECTE BRANDSCHADE INNEDERL.
terecht, dan mag men géén emulgatoren gebruiken, zoalsweleens wordt gedacht.
Er wordt dan namelijk een enorme hoeveelheid water volkomen onbruikbaar als gietwater. Men kan de olie met bijv. hooi bijeen
drijven en dan afscheppen of weg laten zuigen
(tankauto). Men mag de olie die in de sloot
drijft ook niet in brand steken. Er kunnen
dan metershoge vlammen ontstaan, die in de
naaste omgeving van de sloot schade kunnen
aanbrengen; zeker als op korte afstand glasopstanden staan. Bovendien kan de kant van
de sloot totaal verschroeien (afkalven). Ook
01 i i. i i i i i i i i i i I_I—i
kunnen langs de sloot gelegen gebitumeerde
X 1951
1955
1950
1957
lm
paden door de hitte diehierbij ontstaat zwaar
'l_^~
joengld.
HgQ
worden beschadigd.
16

techniek

gedichte) ruiten, gevolgen van een brandje van olie dat op het water terechtgekomen

was

Omgaan met gasflessen
Jaarlijks vinden er bij gebruik van gasflessen ongevallen plaats. Ook al gebeuren
daarbij niet altijd persoonlijke ongelukken, vernielingen komen wel dikwijls voor.
Gasflessen worden ook nogal eens op tuinbouwbedrijven gebruikt en ook daar kan
de schade groot zijn als er met de flessen een ongeluk gebeurt.
voorkomen
Voorkom beschadigingen en gebreken aan de gasflessen. Verniel geen vaste kap van
een fles als u de bijbehorende dopsleutels niet kunt vinden. Gebruik steeds een goed
passende sleutel voor het openen en sluiten van de spindelkraan. Anders kunnen
deze kranen afbreken of zittingen in elkaar worden geperst.
Volkomen onverantwoord is het om bijv. van een nieuwe laselektrode de omhulling
weg te branden op de fles. Er komen invretingen die gevaarlijk zijn, maar die ook de
fles (prijs 150-250 gld.)waardeloos maken, omdat men hem moet afkeuren.
Flessen moeten staande worden bewaard en daarbij goed worden vastgezet. Het
omvallen van flessen kan breuk aan het reduceerventiel tot gevolg hebben. Bedenk
dat bepaalde gasflessen bij het afbreken van een kraan door het uitstromende gas
veranderen in levensgevaarlijke raketten.
Afgezien van de directe gevaren moet men ook niet vergeten dat de afnemers van
gassen in huurflessen aansprakelijk zijn voor alle beschadigingen. Die schade kan
door onachtzaamheid groot zijn.
17
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Normtijden in deglastuinbouw: slateelt
Door het Instituut voor Tuinbouwtechniek is de afgelopen jaren een groot aantal
tijdstudies gemaakt. De verkregen gegevens zijn op normbladen vastgelegd. Deze
normbladen zijn ter beschikking gesteld van de arbeidsvoorlichters van de Rijkstuinbouwconsulentschappen. Deze bladen zijn te gecompliceerd voor het dagelijks
gebruik op de bedrijven. Om de telers toch een indruk te geven volgt hier een tabel
van taaktijden van een aantal werkzaamheden in de slateelt.
planning
Deze cijfers zijn geschikt, om aan de hand hiervan een dag-, week- en jaarplanning
te maken. Als vergelijkingsmateriaal naast een arbeidsboekhouding kunnen ze heel
nuttig zijn. Doordat van enkele werkzaamheden meerdere methoden zijn opgenomen is methodevergelijking mogelijk. De transporttijden zijn afzonderlijk weergegeven. Daardoor kunnen de afstanden, zoals die in het betreffende geval voorkomen, worden ingecalculeerd. Voor nadere informatie, of als de tijden moeten
worden aangepast aan een afwijkende bedrijfssituatie, kan men zich wenden tot de
arbeidsvoorlichters van het Rijkstuinbouwconsulentschap ter plaatse.
omschrijving
De taaktijd geeft aan de hoeveelheid tijd, nodig voor de uitvoering van een bepaald
werk volgens een vastgestelde werkmethode. Er is rekening gehouden met de noodzakelijke rust, persoonlijke verzorging, bijkomende handelingen en storingen. De
taaktijd heeft betrekking op werk, dat met een normaal tempo en een normale
vaardigheid wordt uitgevoerd.
taaktijden

handelingen

hulpmiddel

transporteenheid

eenheid
X 100

tijd in minuten
per eenheid
mantijd

machinetijd

perspotten maken met handpers
grond scheppen in kruiwagen
transport heen en terug

schop
kruiwagen

grondmengen
perspotten stampen

grondbak
handpottenpers

5,8 I
70 I =
750 potten
1 200 potten
12 potten

potten
potten
potten

0,24

2,98
0,45
0,51

perspotten maken met machine en zaaien met pillenzaad
grond scheppen in kruiwagen
transport heen en terug

schop
kruiwagen

scheppen in voorraadbak
pillenzaad in perspotten
perspotten op grond
perspotten maken

schop
zuigapparaat
platte schop
pottenpersmachine
(gregoire)
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5,8 I
70 I =
750 potten
2,5 I
18 stuks
36 stuks
8 500/uur

potten

0,24

potten
potten
potten
potten

2,98
0,32
0,60
0,63
2,80

0,70

handelingen

eenheid
X 100

transporteenheid

hulpmiddel

tijd in minuten
per eenheid
mantijd

verspenen
slaplanten optrekken
slaplanten verspenen in
perspotten

met de hand
met de hand

planten
planten

machinetijd

1,00
5,80

bemesting
transport kunstmest
idem
kunstmest strooien
11,8 kg/100 m-

trekken/pallet
lorrie
emmer

2,12
6.00
4,05

250 kg

250 kg
7 kg

3,00

grondbewerking
frezen incl. draaien
idem met achteruitrijden
idem incl. draaien
kopeinden bijwerken
piantbed

howard 12 pk
pasqualli
pasqualli
schop

11.2
13,7

8,6
99,00

11,2

13,7
8,6

klaarmaken

planken neerleggen
egaliseren
plantafstand aangeven
strepen trekken incl. draaien

—
hark
hark
4-wielige
trekker

m2
mm-

9,8
5,7
6,2

m2

5,64

planten
m
planten
planten
m
planten
m

0,04
1,55
0,70
0,09
1,55
0,07
6,00

planten

1,06
0,70

planten
lege kisten laden op kruiwagen
vervoer lege kisten
slaplanten in kist zetten
laden volle kisten op wagen
vervoer volle kisten
kisten overladen op lorrie
vervoer met lorrie heen en terug

3 kisten
18 kisten

kruiwagen

—
—
kruiwagen
—
lorrie

1 kist
18 kisten
100 kisten

perspotten in kisten vervoeren met trekker/hefmast
transport lege kisten
planten in kist zetten
vervoer

trekker/
hefmast
trekker/
hefmast

36 kisten
18 planten
3 kisten

1,06

perspotten in kisten vervoeren met kruiwagen — motorwagen
lege kisten laden op kruiwagen
vervoer lege kisten
slaplanten in kist zetten
laden op kruiwagen
vervoer volle kisten
overladen op motorwagen
vervoer heen en terug

_
kruiwagen
—
—
kruiwagen
—
motorwagen

kist
kisten
kist
kisten

planten
planten
planten
planten
m
planten
m

0,04
1,55
0,70
0,09
1,55
0,07
3,00

80 kisten
10 kisten
2 kisten

planten
planten
planten

0,20
0,41
0,56

planten
planten
planten

3,80
5,20
5,00

30 kisten
18 kisten
1
18
1
72

planten
volle kisten met planten
verdelen (excl. chaufferen)
planten {excl. transport)
planten
planten
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trekker/platte
wagen
kruiwagen
met de hand
javo plantmachine
op planken
zonder planken

1

handelingen

hulpmiddel

transporteenheid

eenheid
X 100

tijd in minuten
per eenheid
mantijd

oogst
lege kisten verdelen met motorwagen -•: kruiwagen
lossen vrachtauto, laden lege
kisten op motorwagen
vervoer naar kas
motorwagen
overladen op kruiwagen
kisten verdelen in kap
kruiwagen

machinetijd

0,39

3
120
3
16

kisten
kisten
kisten
kisten

krop
m
krop
krop

3
120
3
16

kisten
kisten
kisten
kisten

krop
krop
krop
krop

3,60
0,28

36 kisten

krop

0,08

36
36
3
16

krop
krop
krop

0,06
1,06
0,15
0,32

krop
krop
krop

0,16
0,10
0,13

0,28
0,32

lege kisten verdelen met lorrie 4- kruiwagen
lege kisten van vrachtauto
lossen op lorrie
vervoer naar kas (2 man)
overladen op kruiwagen
kisten verdelen in kap

0,39

kruiwagen

1,80
0,32

lege kisten verdelen met trekker/hefmast 4 kruiwagen
lege kisten van auto op pallet
pallet opnemen en neerzetten
vervoer naar kas
overladen op kruiwagen
kisten verdelen in kap

trekker/
hefmast
idem
kruiwagen

kisten
kisten
kisten
kisten

slasnijden
oogsten met sorteren
oogsten zonder sorteren
dekvel op kisten
vervoer:
volle kisten met lorrie

mes
mes
met niethamer

kruiwagen

kisten uitrijden uit kap
overladen op lorrie
vervoer naar laadplaats (2 pers.)
laden op vrachtauto
volle kist met kruiwagen + motorwag
kisten uitrijden uit kap
overladen op motorwagen
vervoer naar bedrijfsschuur
laden op wagen
volle kisten met kruiwagen

:

trekker/

kisten uitrijden uit kap
overladen op pallet
opnemen van pallet
vervoer naar bedrijfsschuur
heen en terug
sorteren op

kisten vullen
blad

blad verwijderen (oud blad)
idem (oud blad)
blad verwijderen (jong blad)
idem (tijdens het oogsten zijn
bladeren op 2 rijen gelegd)
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kruiwagen

—
lorrie
—

9
1
100
1

kisten
kist
kisten
kist

krop
krop
m
krop

0,63
0,32
6,00
0,40

9
2
90
2

kisten
kisten
kisten
kisten

krop
krop
m
krop

0,63
0,32
3,00
0,40

9 kisten
2 kisten

krop

0,63
0,32

30 kisten
30 kisten

krop
m

0,07
2,12

3,00

sn

kruiwagen

—
motorwagen
—

lefmast

kruiwagen

—
trekker/
hefmast
trekker

sorteermachine

sla in plasticzakken doen en op
schaaltjes in sorteermachine
leggen
sorteren

opruimen

1 krop
1 krop

arbeid

5,78

—
moba

sorteermachine
7 200/uur

9,20

—

krop

met de hand
met greep
met de hand

planten

idem

1,32
1,28
3,54
2,56

U bent nu aan het lezen in deze gids.
Maar voor uw vrouw is er ook een!

Met vele interessante en leuke gegevens,
die het wonen en werken in huis en tuin
aangenamer kunnen maken.
Ook vele technische gegevens over maten en
afmetingen, speelgoed, tuinaanleg.
Een boekje waar u niet alleen uw vrouw
een plezier mee doet, maar ook uzelf.

Te bestellen bij:
SILABUS, Mgr.van de Weteringstraat 1 0 3 , Utrecht
Tel. 0 3 0 - 2 5 8 8 2
Prijs f 6,00 per exemplaar (excl. 4% BTW)
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zesselectesoorten
6 + 1 8 + 28
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1 6 + 1 0 + 20
20+ 10+ 0 + 6 % MgO
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10+ 5+ 20+ 6%MgO
& 18+ 6 + 1 8
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Opslag van potgrond
Op de meeste glasbedrijven ontkomt men er niet aan om in bepaalde tijden van het
jaar potgrond op te slaan. Omdat de potgrond vaak niet vers te gebruiken is, moet
men immers over voldoende voorraad beschikken als de fabrikant, bijvoorbeeld bij
vorst, niet kan afleveren. Bovendien schaft men de grond voor de opeenvolgende
teelten graag in één keer aan. Hierdoor treden er nogal eens moeilijkheden op.
Uitspoeling Als er op de onbeschermde potgrond overvloedig regen valt, spoelt er
veel voeding (vooral stikstof) uit. Dit kan ernstige groeimoeilijkheden geven.
Uitdroging Dit komt vooral voor als er van een bepaalde partij potgrond, een
overschot, langdurig op het bedrijf in opslag blijft. Is de potgrond sterk uitgedroogd,
dan is het moeilijk om de grond daarna nog voor perspotten te gebruiken. Het vaak
gebruikte, vettige veen kan immers na sterke indroging niet meer in de oorspronkelijke toestand terugkeren.
Verontreiniging vanuit de grond Dit kan optreden als op de plaats waar de grond
isopgeslagen onkruidbestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. Ook treedt het wel op als er
kort tevoren materialen als stalmest of kippemest hebben gelegen.
In al deze gevallen kan het gewas dat in de potgrond groeit, ernstige schade oplopen.
Dit kan bijv. het geval zijn met Phytophthora als op de plaats waar de potgrond
wordt opgeslagen vroeger afval van tomaten heeft gelegen.
Bovengrondse verontreinigingen Vooral als de potgrond betrekkelijk lang wordt
opgeslagen kunnen gemakkelijk bovengrondse verontreinigingen voorkomen. Belangrijk zijn hierbij onkruidzaden, maar ook ziektekiemen (afvalhoop).
De meeste moeilijkheden kunnen worden voorkomen door de potgrond op te slaan
in een afgedekte ruimte. Ideaal hiervoor is een gedeelte van de kas. Dit heeft dan
ook het voordeel, dat de grond voldoende op temperatuur is als ze moet worden
gebruikt. Buiten de kas zal men voor de potgrondopslag moeten beschikken over
een betonnen vloer met openstaande wanden. Over de potgrond moet dan een
afdekking komen die onder meer regenwater weghoudt en uitdroging voorkomt.
Plastic folie ishiervoor zeer geschikt.

Grondonderzoek bij de glastuinbouw
Voor een belangrijk gedeelte vindt dit grondonderzoek plaats op het laboratorium
van het Proefstation te Naaldwijk en op het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek te Oosterbeek. Goed grondonderzoek is bijzonder belangrijk. Daarom
moet er veel aandacht worden besteed aan de wijze van grondmonstername. Ook
moet elke teler kennis nemen van de mogelijkheden die het onderzoek biedt en hij
24
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moet weten wat de verschillende cijfers te betekenen hebben. Vandaar dat we,
betrekkelijk uitgebreid, de gegevens opnemen die respectievelijk door Naaldwijk en
Oosterbeek worden verstrekt. Enkele onderdelen, dievoor Naaldwijk en Oosterbeek
gelijk zijn, zijn bij de opmerkingen van Naaldwijk cursief gedrukt.

Naaldwijk
De meest gebruikelijke monsterdiepte is 30 cm. Het kan gewenst zijn om ook de
laag van 30-60 cm te bemonsteren. Per monster moeten minstens 20 steken worden
genomen gelijkmatig over het perceel verdeeld. Plaatsen met afwijkende groei apart
bemonsteren. Bij gewassen waar plaatselijk kan worden bijgemest, zoals tomaat en
komkommer, de steken evenredig over de paden en de olantenrijen verdelen, leder
monster moet minstens 750 gram grond bevatten. Iedere kas of warenhuis moet
apart worden bemonsterd. Met het oog op de te verstrekken adviezen, moeten de
vragenlijsten zo volledig mogelijk worden ingevuld. Laat de grond zo mogelijk
minstens een maand voor de aanvang van de teelt bemonsteren.
vormen van onderzoek
V o l l e d i g o n d e r z o e k . Aan het begin van een teeltseizoen is het gewenst de
grond volledig te laten onderzoeken. Bij meerjarige gewassen kan dit in de herfst of
winter plaatsvinden.
B i j m e s t o n d e r z o e k . De gehalten aan voedingsstoffen, vooral stikstof en
kali, kunnen tijdens de teelt veranderen. Het is dan ook gewenst om bij gewassen
zoals totnaat, komkommer regelmatig bijmestmonsters te laten onderzoeken. Er zijn
twee mogelijkheden: normaal bijmestonderzoek (totaal zoutgehalte, stikstof en kali)
en uitgebreid bijmestonderzoek (keukenzout, totaal zoutgehalte, stikstof, fosfor en
kali). Voor een juiste waardering van de analysecijfers is het nodig dat de grond
vóór de teelt volledig is onderzocht. Men kan voor het bijmestonderzoek een abonnement afsluiten. Dit heeft het voordeel van een periodieke tijdige monstername.
P o t g r o n d o n d e r z o e k . De monsters, afkomstig van potgronden en andere
kunstmatig samengestelde mengsels, krijgen een aparte behandeling en voor de
waardering van de analyse gelden andere normen. Daarom wordt voor de uitslag
van het onderzoek van deze mengsels een ander analyseverslag gebruikt.
O n d e r z o e k z o u t t o e s t a n d . Op zoute gronden, waar veel uitgespoeld
moet worden, is het gewenst om het resultaat van het spoelen te controleren door de
grond te laten onderzoeken op keukenzout en totaal zoutgehalte.
O n d e r z o e k k a l k t o e s t a n d . Hierbij worden het koolzure kalkgehalte, de
pH en de cijfers voor ijzer en aluminium bepaald.
O n d e r z o e k o r g a n i s c h e m e s t s t o f f e n . De monsters moeten in plastic zakjes worden verpakt; dit in verband met de bepaling van het vochtgehalte. Het
onderzoek is uitsluitend voor eigen oriëntatie en heeft geen rechtsgeldigheid bij
geschillen. Rechtsgeldig onderzoek van meststoffen wordt verricht door het Rijkslandbouw proefstation te Maastricht.
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toelichting bijhet bemestingsadvies
U i t s p o e l e n . De duur van het spoelen is
afhankelijk van de hoeveelheid zout in de
grond, de capaciteit van de regenleiding, de
doorlatendheid van de grond en de mate van
waterafvoer (drainage). (In het algemeen
wordt de tijdsduur van spoelen in uren aangegeven). Soms wordt erg lang gespoeld. Er
kan op gewezen worden dat men daarmee de
grond dikwijls op een onnodige manier arm
aan voedingszouten maakt.
Bemesting
met
organische
m e s t s t o f f e n . Op alle gronden onder
glas is het gewenst jaarlijks of om de twee
jaar organische mest te gebruiken. Aan de
hand van de analysecijfers kan vaak niet
worden vastgesteld welke soort mest het
meest gewenst is. Vaak wordt stalmest gebruikt. Daarnaast staan ook verschillende
compostsoorten, veen-, bos- en bladgrond en
fabrieksprodukten ter beschikking. Met uitzondering van de droge zandgronden moeten
organische meststoffen meestal niet dieper
worden ondergewerkt dan 20-25 cm. Voor
sommige teelten zoals sla en andijvie is oppervlakkig doorwerken niet gewenst. Met meststoffen zoals bloedmeel, ledermeel e.d. worden geen noemenswaardige
hoeveelheden
organische stof aan de grond toegevoegd.
Deze meststoffen kunnen dan ook niet worden vergeleken met stalmest.

K a l k b e m e s t i n g . Deze wordt overwegend in de vorm van koolzure kalk gegeven.
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bruikt.
Op zure gronden laat de magnesiumDeOudeChinezeri
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toestand dikwijls te wensen over. Op uitgeieensoortgelijk spel
sproken zure gronden issnel resultaat te boeken door aanwending van landbouwpoederkalk. Is de grond zuur en ook arm aan
fosfaat dan kan thomasslakkenmeel eventueel in combinatie met een andere kalkmeststof worden gegeven. Kalkmeststoffen moeten intensief door de grond worden
gewerkt (frezen of vorken).
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V o o r r a a d b e m e s t i n g . Bij opengrondsteelten moet de bemesting niet te lang
vooraf worden gegeven in verband met de mogelijkheid van uitspoeling.
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Dit vooral op lichtere gronden. Door de snelle teeltopvolging kan onder glas meestal
pas kort voor de aanvang van de teelt worden bemest. Hierbij moet voor een goede
verdeling van de meststoffen worden gezorgd. Licht ingieten na het doorwerken
verdient aanbeveling.
B ij m e st e n. Men kan enerzijds bijmesten om een zekere voedingstoestand in de
grond te handhaven en anderzijds om een te lage voedingstoestand op te voeren.
Met het bijmesten moet vroeg genoeg worden begonnen, ook al omdat de voedingszouten enige tijd nodig hebben om op te lossen en in de grond door te dringen.
Vooral op zware gronden vergt dit laatste veel tijd. Voor het bijmesten moet men
steeds op de hoogte zijn van de situatie in de grond. Regelmatig bijmestonderzoek is
dan ook bij gewassen als tomaat, komkommer, roos en anjer zonder meer nodig.
Onder regelmatig onderzoek wordt verstaan, maandelijks bemonsteren. Bij roos en
anjer geldt dit overigens voor de produktieperiode. Er wordt steeds meer toe overgegaan om bij te mesten via de regeninstallatie. Bij dit systeem is een regelmatige
controle van de voedingtoestand net zo noodzakelijk, vooral ook omdat bij deze
werkwijze gemakkelijk grote hoeveelheden voedingsstoffen worden gegeven.
toelichting bijde analysecijfers
O r g a n i s c h e s t o f . Het gehalte aan organische stof geeft een indruk over de
aard van de grond. Het is in hoge mate bepalend voor het vochthoudend vermogen
en is daardoor van groot belang bij de waardering van de zouttoestand en de voedingstoestand van de grond.
K o o l z u r e k a l k (CaC0 3 ) e n Z u u r g r a a d (pH). Bevat een grond 0,3%
koolzure kalk dan kan men in het algemeen zeggen dat deze niet zuur is. Voor kleigronden is een kalkgehalte van ± 1% en een pH van ± 7 gewenst. Voor zand- en
veengronden is de gewenste pH ongeveer respectievelijk 6.5 en 5.5. Bij een lagere
pH zal meestal een kalkbemesting worden geadviseerd. Op kalkrijke gronden worden meestal zuurreagerende meststoffen aangeraden. Op kalkarme gronden, alkalisch of neutraal reagerende meststoffen. Kleigronden waarvan het organische stofgehalte hoger is dan 10% mogen een lagere pH en een lager kalkgehalte hebben
dan boven is aangegeven.
IJ z e r (Fe) en A l u m i n i u m (Al). Onder zure omstandigheden kan men hoge
cijfers verwachten. Dit is ongunstig omdat het opneembare fosfaat kan worden vastgelegd. Voorts kan de organische stof op den duur indragend worden. Op zand- en
kleigronden moeten de cijfers niet hoger zijn dan 2 en op veengronden niet hoger
dan 6. Door bekalking en bemesting met organische meststoffen worden hoge ijzeren aluminiumcijfers op den duur lager. Bij een minder goede water- en luchthuishouding van de grond kunnen de cijfers voor ijzer en aluminium ook hoog zijn.
K e u k e n z o u t (Nacl) e n T o t a a l z o u t (gloeirest). De gloeirest is maatgevend voor alle oplosbare zouten, dus ook keukenzout. In verband met zijn grote
oplosbaarheid en betrekkelijk grote schadelijkheid wordt keukenzout apart bepaald.
Naarmate er meer zout in het bodemvocht opgelost is, wordt de wateropname van
de plant moeilijker. Bij veengronden mogen de analysecijfers voor keukenzout en
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totaal zout hoger zijn dan bijzand- en kleigronden. Dit komt omdat het vochtgehalte
van de grond samenhangt met het organische stofgehalte. Het toelaatbare keukenen totaal zoutgehalte kan berekend worden volgens onderstaande formules.
keukenzoutcijfer
totaal zoutcijfer

=

2 X org. stofgeh. + J5

— 2 X org. stofgeh. + 75

ÏÖÖ

Bij toepassing van deze formules moet met de verschillen in zoutgevoeligheid van de
gewassen rekening worden gehouden.
Op het analyseverslag betekenen de cijfers voor keukenzout of gloeirest:
< V2 X toelaatbaar NaCI geh. of gloeirest
V2-I X toelaatbaar NaCI geh. of gloeirest
1-1V2 X toelaatbaar NaCI geh. of gloeirest
1y 2 -2 X toelaatbaar NaCI geh. of gloeirest
> 2 X toelaatbaar NaCI geh. of gloeirest

laag
vrij laag
normaal
vrij hoog
hoog

S t i k s t o f (N), F o s f o r (P2Or,) e n K a l i (K 2 0). De stikstof- en kalicijfers
geven de in water oplosbare hoeveelheid stikstof en kali aan. Bij veengronden moeten de analysecijfers hoger zijn dan bij zand- en kleigronden. De reden hiervan is
dezelfde als bij keukenzout en totaal zout. Als de waarde van het stikstof- en kalicijfer overeenkomt met de waarde berekend volgens onderstaande formules, dan
kan bemesting in het algemeen achterwege blijven.
kalicijfer

=

(2 X org. stofgeh. I- 15) X 2

stikstofcijfer

=

2 X org. stofgeh. + 15

3

3

Voor stikstof en kali zijn de kwalificaties als volgt:
< Vi
'A-Va
Vi-1
1-1V»
> IVs

X
X
X
X
X

formule
formule
formule
formule
formule

laag
matig
normaal
vrij hoo
hoog

Het fosfaatcijfer geeft een indruk van de mate van beschikbaarheid van het aanwezige fosfaat. De betekenis is daarom voor alle grondsoorten gelijk. Als het fosfaatcijfer hoger is dan 4 zal voor veel gewassen geen fosfaatbemesting nodig zijn.
Voor fosfaat isde kwalificatie:

0 — 20
20 — 40
40 — 60

laag
matig
normaal

60 - - 80
80

vrij hoog
hoog

M a g n e s i u m (Mg). Hoe meer kleideeltjes en hoe meer organische stof een
grond bevat, des te hoger moet het magnesiumcijfer zijn. De volgende grenscijfers
kunnen worden aangegeven: zand 50; humeuszand 75; zavel 100; zware zavel 125;
klei 150 en veen 200. Liggen de cijfers lager, dan zal vooral onder ongunstige
omstandigheden zoals een slechte structuur of een hoog kaligehalte, magnesiumgebrek kunnen optreden. Naast een bemesting met magnesium meststoffen verdient
in deze gevallen herhaalde bladbespuiting met een magnesiumsulfaatoplossing van
1-2% aanbeveling.
M a n g a a n (Mn). Mangaangebrek wordt in de hand gewerkt door een hoge pH,
een slechte water- en luchthuishouding, een slechte structuur en een hoge zoutconcentratie. Bij lage pH kan een hoog mangaangehalte vergiftiging van de plant ver28
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oorzaken. Bij stomen kan veel mangaan vrijkomen. Op lichte gronden bestaat er
gevaar voor het optreden van mangaanvergiftiging bij cijfers > 20-30. Op zwaardere
gronden bij cijfers > 40-60. Als het mangaancijfer 2 of hoger is zal men in het
algemeen niet gauw mangaangebrek zien.
Oosterbeek
De meest gebruikelijke monsterdiepte is 25 cm. Het kan gewenst zijn om ook de
laag van 25-50 cm te bemonsteren. Per monster moeten minstens 25 steken worden
genomen gelijkmatig over het perceel verdeeld.
vormen van onderzoek
B i j m e s t o n d e r z o e k . Er zijn drie mogelijkheden namelijk: normaal bijmestonderzoek (totaal zoutgehalte, stikstof en kali); normaal bijmestonderzoek en fosfaat
en normaal bijmestonderzoek met fosfaat en keukenzout. Bijmestmonsters vallen
onder het abonnement op grondonderzoek. Een abonnement heeft naast de korting
op de onderzoekkosten het voordeel van een periodieke tijdige monstername.
toelichting bijde analysecijfers
Z u u r g r a a d (pH) en k o o l z u r e k a l k (CaC0 3 ). Het Bedrijfslaboratorium
bepaalt in kasgronden pH-KCl. Bij aanwezigheid van koolzure kalk wordt hiervan
het gehalte bepaald. Voor diluviaal zand is de gewenste pH-KCl 5.8. Voor kleigronden is de pH-KCl afhankelijk van het percentage afslibbare delen en het organische stofgehalte. De gewenste pH-KCl voor kleigronden varieert van 5.7-6.9.
Voor veengronden isde gewenste pH-KC! 5.1-5.4.
S t i k s t o f (N). Het stikstofcijfer geeft de in water oplosbare hoeveelheid stikstof
aan. Bij veengronden mogen de analysecijfers hoger zijn dan bij zand- en kleigronden omdat het vochtgehalte van de grond samenhangt met het organische stofgehalte. Als het stikstofcijfer een waarde heeft welke overeenkomt met de volgende
formule (of hoger) dan kan bemesting in het algemeen achterwege blijven:
stikstofcijfer

—

2 X org. stofgeh. —15
3

K a l i (K 2 0). Bij het Bedrijfslaboratorium wordt bij het volledig onderzoek een
K-HCl-bepaling gedaan. Het gewenste K-HC1 is afhankelijk van de grondsoort en
het gewas en varieert van K-HC120 tot K-HC175.
F o s f a a t (P2O5). Bij het volledig onderzoek worden twee fosfaatbepalingen
gedaan: P-getal en P-Al. Voor zandgrond is het gewenste P-Al getal 150 en het
gewenste P-getal 18. Voor klei- en veengronden liggen deze waarden iets lager.
M a g n e s i a (MgO). Hoe meer kleideeltjes en hoe meer organische stof een grond
bevat, des te hoger moet het magnesiagehalte zijn. De volgende grenscijfers kunnen
worden aangehouden: zand 225-300; klei 350-400 en veen 400-500. Liggen de
cijfers lager dan kan vooral onder ongunstige omstandigheden of bij een hoog kaligehalte magnesiumgebrek optreden.
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Bemestingsnormen voor enkele gewassen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de hoeveelheden voedingsstoffen die
voor wat betreft de hoofdelementen worden gegeven. Voor komkommer en tomaat
is in deze tabel de voorraadbemesting opgegeven. Voor deze gewassen moet er dus
rekening mee worden gehouden dat in ieder geval voor stikstof, maar in een aantal
gevallen ook voor fosfaat en kali overbemestingen zullen worden gegeven. De
opgegeven hoeveelheid stikstof moet bij tomaat en komkommer dan ook minstens
worden verdubbeld, wil men een indruk over de totale gift krijgen. De genoemde
normen worden uitgedrukt in kunstmest. Vanzelfsprekend kunnen de voedingsstoffen ook als organische mest worden gegeven. In dat geval mogen de daarin voorkomende hoeveelheden voedingsstoffen van deze normen worden afgetrokken.
stikstof

fosfaat
kg kalkammonsalpeter p. are
N-cijfer
tomaat

laag
matig
normaal
vrij hoog
hoog

kg superfosfaat per are
P-cijfer

1 2 - 15
9-12
6- 9
3- 6
0- 3

komkommer
9 - 12
6- 9
3- 6
0- 3

sla
8640-

10
8
6
4

kali

laag
matig
normaal
vrij hoog
hoog

tomaat

komkommer

sla

1 0 - 15
5-10
0- 5

10-15
5-10
0- 5

7 - 10
4- 7
0- 4

magnesium

K-cijfer

hoeveelheid kg
patentkali per are
tomaat

laag
matig
normaal
vrij hoog
hoog

30-40
22-30
15-22
7 - 15
0- 7

Mg-cijfer

komkommer

sla

1 0 - 15
5-10
0- 5

4- 8
0- 4

kg magnesiumsulfaat
(bitterzout) per are
tomaat

laag
matig
normaal
vrij hoog
hoog

7 - 10
3- 7
0- 3

komkommer
5- 7
3- 5
0- 3

Er zijn maar drie manieren om rijk te worden; door er voor te werken,
door het te krijgen of door het te stelen. Het is duidelijk dat de reden
waarom de werkers zo weinig krijgen, is, dat de bedelaars en dieven zo
veel krijgen.
30

bodem, bemesting en waterhuishouding

sla
4- 8
0- 4

Samenstelling en kosten organische

strooimeststoffen

In de glastuinbouw wordt vrij veel gebruik gemaakt van organische, strooibare
meststoffen. De samenstelling wisselt echter sterk, en dit kan ook worden gezegd
van de prijs. Ter oriëntering geldt daarom het volgende staatje (half oktober 1968).
gehalten en prijs
gehalten
N
gekro
bloedmeel
ormé
mixoi
ledermeel
orge vito
orge vito abc
totall
viano
viano
multiflor

9
12
5
6
10
3
6
4
8
6
7

P
6
0
4
4
0
2

2K
6
10
10
6

K
0
0
4
4
0
2

1«
7
0
8
6

prijs per 100 kg
in gld.
53,61,60,68,40,31,50
43,50
70, -

-

68,69,-

Meestomen van organisch materiaal
Op vrij veel bedrijven is men er toe over gegaan organisch materiaal in de vorm van
afgestorven gewas of als organische bemesting tegelijkertijd met de grond mee te
stomen. Daarbij rijst soms de vraag of dit niet nadelig is voor de grond of voor de
waarde van het organisch materiaal. In dit verband kan worden gezegd dat het meestomen van stalmest en compostsoorten gewenst is omdat de mogelijkheid niet is
uitgesloten, dat zich hierin ziektekiemen bevinden. Bij gebruik van zuivere veenprodukten is de aanwezigheid van ziektekiemen niet waarschijnlijk. Meestomen is
hierbij dus niet noodzakelijk.
geen nadelen
Nadelen van het meestomen van organisch materiaal zijn in de praktijk niet gebleken. Ook werden geen verschillen gevonden in een proef waarbij stalmest wel en
niet werd meegestoomd. De veronderstelling is wel gewettigd dat het meegestoomde
materiaal in de grond sneller zal worden afgebroken dan het ongestoomde. Maar dit
hoeft niet nadelig te zijn. De nieuwste ontwikkeling is het meestomen en daarna
door de grond werken van het oude gewas. Hiermee zijn nog te weinig ervaringen
opgedaan om er een verantwoorde uitspraak over te doen. Het is echter te verwachten dat na doorwerken van het oude, meegestoomde gewas een mogelijke herinfectie
van de grond zich met behulp van dit oude plantemateriaal sneller zal uitbreiden.
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Verbruikersprijzen van enkele meststoffen
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ooizure magesia kalk
4% CaO en
% MgO

kunstmeststoffen (in gld. per 100 kg franco tuinderij, in origineel fust)

Jt CLDLfi

augustus/juli
1950/1951
1955/1956
1960/1961
1961/1962
1932/1963
1963/1964

16,90
18,65
21,10
20,70
21,10
21,20

16,60
17,60
18,40
18,30
18,60
18,70

17,20
19,15
20,00
19,90
20,30
20,60

10,10
12,10
10,10
11,70
12,60
12,70

0,66
0,55
0,55
0,53
0,53
0,53

12,60
13,10
13,50
13,60
13,80
13,80

14,70
13,70
14,10
14,30
14,50
14,60

3,80
4,60
5,20
5,30
5,40
5,50

juli/juni
1964/1965
1965/1966
1966/1967

21,80
21,70
21,20

19,00
19,00
17,90

21,10
21,20
20.90

14,10
14,50
16,10

0,56
0,58
0,59

14,20
14,50
14,30

15,00
15,20
15,30

5,90
6,10
6,50

juli/september 1966
oktober/december 1966
januari/maart 1967
april/juni 1967

22.30
20,20
20,70
21,40

19,50
17.00
17,30
17,90

21,70
20,20
20,60
21,10

15,70
15,80
16,20
16,60

0,56
0,58
0,61
0,59

14,30
14,00
14,40
14,70

15,30
15,00
15,40
15,70

6,20
6,40
6,70
6,80

') vóór 1961/1962 20,5% N
) vóór 1964/1965 gemiddelde van origineel fust en opgezah
3
) vóór 1966/1967 18% PsOs
bron: L.E.I.

s

chloorarme mengmeststoften (in gld. per
samenstelling N.P.K.

00 kg franco tuinderij, origineel fust)
6f 18+28

9+10+23

12+10+18

20+20+0

5+10+25

augustus/juli
1950/1951
1955/1956
1960/1961
1961/1962
1962/1963
1963/1964

36,10
35,70
35,00
35,00
35,20
35,40

31,60
31,50
30.90
30,70
30,80
31,00

31,10
31,40
31,30
30,70
30,70
30,80

23,90
27,90
28,60
28,40
29,30
30,00

26,60

juli/juni
1964/1965
1965/1966
1966/1967

36,70
37,30
37,40

32,10
32,40
32,40

30,80
30,70
30,80

30,60
31,00
30,60

20,40
29,50
30,00

juli/september 1966
oktober/december 1966
januari/maart 1967
april/juni 1967

37,70
36,90
37,40
37,70

32,90
31,60
32,20
32,90

31,20
30,20
30,50
31,10

31,60
29,80
30,30
30,90

30,30
29,40
29,90
30,50

periode

27,30

bron: L.E.I.

Wie zijn doel voorbij streeft, mist het evengoed als hij die het niet
bereikt.
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Wateraanvoer voor gietwatervoorziening

Naarmate de glasteelten meer naar het winterhalfjaar verschuiven, wordt het steeds
meer noodzakelijk ook bij vorst over voldoende gietwater te kunnen beschikken.
Voor een tuinbouwbedrijf van gemiddelde grootte moet de permanente aanvoermogelijkheid 15-20 m 3 water per uur bedragen. Bij de traditionele methode is de
pomp geplaatst in een speciaal pomphuisje bij de sloot. Het water wordt dan via een
bovengrondse zuigleiding uit de sloot gepompt. In perioden met vorst is het dan
noodzakelijk de zuigleiding af te koppelen en de pomp af te tappen. Men kan dan
soms over lange perioden niet gieten.
nieuwe methode
Een nieuwere en inmiddels al veel toegepaste methode is om de pomp vorstvrij in
een schuur of ketelhuis op te stellen en de
MEM ZEGT
watertoevoer vanuit de sloot zo te regelen,
dat dit tot direct onder de pomp komt. Daarvoor is een aanvoerbuis nodig vanuit een
voldoende laag punt in het water (bovenkant
buis tenminste 20 cm beneden het gemiddelde slootwaterpeil), die verbinding heeft met
een put, die bij de pomp aanwezig is. De buizen zijn van beton of plastic. De put bij de
pomp moet een nuttige inhoud hebben van
.:..dat veelkeelpijn
een tekenis,dat u
.dat heteengoed
tenminste 3A m 3 . De diameter van de aanuw amandelenmoet
idee is om boterop
laten knippen.
brandwonden te
voerleiding is afhankelijk van de lengte en de
Onjuist. Indemees.
doen.Onjuist. Neem
benodigde hoeveelheid water. Deze methode
tegevallen heeft veel
liever specialezalf
keelpijn eenandere
Boterwordt gauw
vraagt nogal wat diep graafwerk. Men kan
oorzaak,b.v.voorhoofds ransig enhetzout
holteontsteking
erin kanontsteking
eenvoudiger volstaan met een lange zuigleiindehandwerken
ding. Om „aflopen" te voorkomen wordt zo'n
zuigleiding juist onder het wateroppervlak
gelegd. Het horizontale gedeelte kan dan
nooit „aflopen". Ter voorkoming van het
aflopen van het verticale gedeelte bij de
pomp kunnen afsluitkleppen worden geplaatst. Deze methode ondervangt niet altijd
ten moetgaanalsupas
de moeilijkheden bij vorst.
eendoucheof badhebt
....dat angst ofschnk

genomen.Onjuist.Dat uw haarineennacht
geldtalleenalshetge.
wit kunnenmaken.
vaarbestaat datueen
Juist. Langetijdheb.
plotselingeafkoeling
benwetenschapsmenondergaat.Datgevaar sendatnietgeloofd.
wordt overigens be.
maarerzijnoa.inA .
zworenalsuhetbad
merikanuenkelege.
met eenkoudedouche controleerde jgeval.
besluit.
| lenbekend.

nortonwater
Het gebruik van nortonwater, maar dan wel
van goede kwaliteit, is soms een gunstige oplossing. In westelijk Nederland is nortonwater te zout, uitgezonderd in een smalle strook
langs de kust. Verder landinwaarts bevat het nortonwater geen keukenzout, maar is
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vaak ijzerhoudend. Elk geval vereist apart onderzoek. De voordelen van nortonwater zijn, dat er geen organische vervuiling in aanwezig is, dat het ziektevrij is en
een constante temperatuur heeft van 12°C.
Het opvangen en opslaan van regenwater van het glasdek, is doorgaans nogal kostbaar en kan nooit de waterbehoefte helemaal dekken. Niet alleen wanneer er in een
regenarme periode veel gietwater nodig is, maar ook omdat er per oppervlakte glas
meer gietwater nodig is,dan er regen valt.

Filterinstallaties voor gietwater

Als voor de gietwatervoorziening oppervlaktewater moet worden gehaald uit sloten
en vaarten, is filtreren nodig ter voorkoming van het verstoppen van sproeidoppen.
Er zijn verschillende goede filtermogelijkheden.
Filterput De eerste mogelijkheid is het aanbrengen van een betonnen filterput in
het talud van de sloot. Een dergelijke put heeft drie verticale zeven, die in sponningen staan en uitneembaar zijn. Daardoor kunnen ze naar behoefte worden gereinigd.
De maaswijdten van de drie zeven zijn respectievelijk 4, 2 en 1mm.
Grindfilter Waar slechts een dunne laag water in de sloot staat, kan men gebruik
maken van een horizontale, lange grindfilter op de bodem van de sloot. Dit filter
bestaat uit een lange houten kist die op de bodem van de sloot wordt aangebracht en
die is opgevuld met grind. In het grind ligt het uiteinde van de horizontale zuigleiding. Dit uiteinde is over een flinke lengte van perforaties voorzien en omwikkeld
met nylongaas.
Filters in de persleiding Naast één van beide bovengenoemde filters, die steeds
nodig is, zijn er ook filters verkrijgbaar die in de persleiding worden aangebracht
vlak bij de pomp. Het vuil, dat zich hierin heeft opgehoopt, kan men dan eventueel
tijdenshet beregenen spuien.

Zuinigheid wil zeggen, iets ontberen wat je nodig hebt, voor het geval
je op een dag iets wilt kopen, wat je waarschijnlijk niet nodig hebt.
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Waterafvoer van het glasdek

Voor de afvoer van regenwater van het glasdek is een gemakkelijke oplossing te
maken als het water in een sloot kan worden geloosd, die langs het bedrijf loopt. Is
er geen sloot aanwezig, dan moet het water via buizen naar een sloot worden afgevoerd. Deze buizen moeten berekend zijn op een afvoer van tenminste 15 mm regen
per uur. De afvoer via buizen kan op twee manieren gebeuren.
Betonnen buis Vanaf de kasgoten loopt dan een metalen of plastic buis door de
kasruimte naar een in de grond aangebrachte betonnen koker. Dit kan rechtstreeks
of via een putje. Het nadeel van deze methode is, dat men een zware buis moet
gebruiken, die op de plaatsen waar de verticale buizen binnenkomen kwetsbaar is
(verstopping). Bij zeer veel water kan de buis in de kas overlopen.
Plastic buis Hierbij worden T-stukken aangebracht op de uitlaatplaatsen van de
afvoerbuizen van de goten. Dit kan waterdicht gebeuren. De aanleg is gemakkelijker
en de kans op moeilijkheden kleiner. Deze methode is wel iets duurder. Men kan de
horizontale hoofdhuis boven de grond houden, maar het is beter deze op een kleine
diepte in de grond te leggen in verband met een langere levensduur.

a/s er langs de kassen een sloot loopt, is de waterafvoer erg
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E.H.B.0. ophet glasbedrijf
Een ongeluk ligt in een klein hoekje. Door tal van onverwachte oorzaken kan er
thuis, maar zeker ook op het bedrijf, een ongeluk gebeuren. Het is dan van belang,
dat er niet in paniek wordt gehandeld, maar dat op de juiste wijze maatregelen
worden genomen. Velen hebben geen opleiding in het verlenen van E.H.B.O. In dat
geval geldt als belangrijkste stelregel: zorg direct voor medische hulp. Degenen die
zich in de E.H.B.O. willen bekwamen kunnen dit via de plaatselijke afdeling doen.
Voor een aantal ongelukken zijn er enkele algemene regels.

MEM ZEGT.

.dat dromennooit
langerdurendan 2of
3 sekonden.Onjuist.
•e laatsteonderzoe.
kingen hebbenuitgewezen,datdromenvaak
veel langerduren.

...dateenbabydienog
niet loopt.geenschoe.
nen magdragenJuist.
Schoenenhinderende
normale ontwikkeling
v.zijnvottjes.Vtollen
sokken zijn beter.

....datjodiumeen
goedmiddelis om
brandwonden tegen
infectiete behoeden.
Onjuist. Nooit iodium
of iets dergelijks op
brandwonden.Dat
maakthetmaarerger.

...dat meneenbloeden
dewondniet moetuitwassen.Juist. Het
stromende bloedzelf
desinfecteert opde
beste manier.Metwassenzoumenhoogstens
bacterieën /ndewond
kunnenbrengen.

Bloedingen Een wond nooit uitwassen, maar
droog behandelen en afdekken met steriel
verband. Bijernstige bloedingen het getroffen
lichaamsdeel afbinden, maar daarbij de wond
hoger dan het hart brengen, terwijl tussen
wond en hart met de duim het bloedvat moet
worden dichtgedrukt. Lukt dit niet, dan in de
wond het bloedvat dichtdrukken.
Verbranding Het verbrande lichaamsdeel in
zuiver water houden tot het gloeien voorbij is.
Voor ernstige verbranding moet snel een arts
worden gewaarschuwd.
Bevanging door warmte Als iemand door
warmte is bevangen moet hij in een koele
ruimte worden gebracht en in de schaduw.
Wanneer depatiënt bewusteloos is,moet men
deze op de zijde leggen met het hoofd naar
achteren. Waarschuw een arts.
Botbreuk Patiënt laten liggen en wachten
op de komst van de arts.

Vergiftiging In geval van vergiftiging, van
welke aard dan ook, onmiddellijk een arts
waarschuwen. Geef zo mogelijk direct aan de
arts op om welk gif het gaat (werkzame stof).
De arts kan zich eventueel wenden tot het
Vergif'tigingscentrum van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, Sterrebos 1,
Utrecht, telefoon 030-27151.
Neem in afwachting van de komst van de arts de volgende maatregelen.
Als de patiënt bewusteloos is:op de zijde leggen met de mond naar de grond gericht,
zodat braaksel kan weglopen; kunstgebit uit de mond nemen; afkoeling voorkomen;
reinig zo mogelijk ogen en huid; geen braken opwekken en geen drinken geven;
breng de patiënt in een omgeving met zuivere lucht;
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knellende kledingstukken, zoals riem, stropdas, boord en dergelijke losmaken;
natte kleding verwijderen en huid hieronder goed wassen;
bij schijndood mond-op-mond-beademing toepassen.
Als de patiënt niet bewusteloos is:breng het slachtoffer in zuivere lucht als het vergif
is ingeademd;
vergif op de huid zorgvuldig afwassen, eerst met koud water, daarna met warm
water en zeep; natte kleren uittrekken en de huid die met het gif in aanraking is
gekomen grondig wassen;
bij vergif in de maag, eerst enkele glazen water laten drinken en daarna braken
opwekken. Bij bijtende stoffen na een half uur geen braken meer opwekken.

Enkelepunten uit de bestrijdingsmiddelenwet

De bestrijdingsmiddelenwet is een uitvoerig geheel dat tot in de puntjes de vele
voorschriften omschrijft, waaraan fabrikanten, handelaren en gebruikers van bestrijdingsmiddelen zich te houden hebben. De wet als zodanig is moeilijk leesbaar.
Enkele belangrijke punten die elke tuinder beslist moet weten volgen hieronder.
Men moet zich stipt houden aan de voorgeschreven hoeveelheden die voor alle
middelen nauwkeurig zijn aangegeven.
De voor de middelen voorgeschreven wachttermijnen met de daarbij geldende
teelten en perioden moeten stipt worden nagekomen.
Men mag uitsluitend die middelen gebruiken, die voor de teelt zijn goedgekeurd,
waarbij men het gebruiken wil. De gewassen waarbij een bepaald middel mag worden gebruikt staan op het etiket aangegeven. Elke andere toepassing is verboden.
Middelen waarbij op het etiket een doodshoofd voorkomt mogen alleen worden
gekocht en gebruikt door personen boven 18 jaar.
De middelen die in voorraad zijn moeten volgens de wettelijke voorschriften in een
speciale kast worden opgeborgen, diegoed kan worden afgesloten.
Lees voor het gebruik de voorschriften die op de verpakking zijn vermeld.

Te veel twijfel isbeter, dan te veel goedgelovigheid.
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Grondon tsmetting

De oudste en nog steeds beste manier om schadelijke organismen in de grond te
bestrijden, is het stomen van de grond. Om goede resultaten te krijgen is het in het
algemeen nodig gedurende een half uur de temperatuur van 30-40 cm diepte op
90-100°C te houden. De wijze van stomen heeft de laatste jaren een ontwikkeling
doorgemaakt die kostenbesparend werkt. De resultaten zijn goed mits de temperatuur voldoende hoog wordt opgevoerd. Op bepaalde, zware gronden kan het structuurbederf geven. Raadpleeg in verband hiermee de speciale aanwijzingen van het
Proefstation voor de Groenteteelt onder glas of de tuinbouwvoorlichtingsdienst.
chemische middelen
Vanuit de ziektebestrijding zijn de chemische grondontsmettingsmiddelen minder
doelmatig dan stomen. Dat deze middelen toch zeer veel worden gebruikt, komt
door de belangrijk lagere kosten van de chemische grondontsmetting. Om de beste
resultaten te krijgen bij de grondontsmetting met chemische middelen moeten de
omstandigheden bij de toepassing zo gunstig mogelijk zijn. Dit houdt in: voldoende
diep losgemaakte grond; matig vochtige grond; een bodemtemperatuur zo mogelijk 15-25°C. Vooral dit laatste punt is van grote betekenis. Bij deze temperaturen
is de werking van de middelen optimaal, terwijl de wachttijd relatief kort is. Bij
temperaturen beneden 10°C gaat bij de meeste middelen vooral de lange wachttijd
een zeer belangrijke rol spelen.
De keuze In de groenteteelt onder glas is de keuze vrij moeilijk. Deze is namelijk
afhankelijk van: het te bestrijden organisme en de mate waarin de aantasting voorkomt; de volgende teelt of teelten; de bodemtemperatuur en de grondsoort.
De vorm De meeste grondontsmettingsmiddelen worden in vloeibare vorm in de
handel gebracht. Ze worden in vele gevallen als zodanig, niet verdund met water of
iets dergelijks, in de grond gebracht. Daarna gaan ze in dampvorm over en verspreiden zich door de grond rond de plaats waar ze zijn ingebracht. Enige middelen worden als strooipoeder of in korrelvorm toegepast (dibroom-chloorpropaan).
Wijze van inbrengen Middelen op basis van dichloorpropeen zijn niet in water
oplosbaar. Het inbrengen moet dus gebeuren met behulp van injecteurs. Afhankelijk
van de verspreiding van het middel in de grond zal men de afstand tussen de „injectiepunten" kiezen. Bij middelen op basis van dichloorpropeen al of niet gemengd
met dichloorpropaan en van chloorpikrine kan men op niet te zware grond de
injectie-afstand op ca. 25 cm stellen. Bij middelen op basis van metam-natrium en
methylisothiocyanaat (Trapex) is het gewenst de injectie-afstand kleiner te kiezen
(ca. 12-15 cm). Metam-natrium en ook methylisothiocyanaat zijn wèl in water
oplosbaar. Injecteren is mogelijk, maar het is eventueel ook mogelijk met veel water
te verdunnen en in te spoelen.
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Betrekkelijk nieuw is het inbrengen van gasvormige middelen in de grond, door ze
vanuit een drukvat onder eenplastic zeil boven het grondoppervlak vrij te laten. Dit
gebeurt o.a.metmethylbromide, dat onder druk vloeibaar is,maar bij opheffen van
de druk uit het vat „kookt" en in gasvorm overgaat. Bij atmosferische druk kookt
methylbromide namelijk bij 4°C. Methylbromide is een zwaar gas, dat vanaf het
oppervlak vrij diep in degrond kan dringen.

VLOEIBARE MIDDELEN

Chloorpikrine

(w(|

Werkzame stof: chloorpikrine (trichloornitromethaan).
Werking: doodt plantaardige en dierlijke parasieten. Irriteert bij de mens zeer sterk de slijmvliezen enwerkt traanverwekkend.
Gebruik: door middel van injectie. De benodigde hoeveelheid is 3,5-51 per are (afhankelijk
van de te bestrijden ziekte en de aard van de
grond). Na debehandeling moet de grond worden afgedekt met plastic. Daarna het plastic
korte tijd besproeien met de regenleiding. Drie
dagen na het injecteren plastic verwijderen en
ruim luchten. De grond wordt dan, zo nodig,
enige malen losgevorkt.
Bij de toepassing moeten de kassen goed gesloten zijn, ter voorkoming van gevaar voor
mensen en planten in de omgeving. Vooral bij
mistig stil weer is grote voorzichtigheid geboden. Ter bestrijding van bodemmoeheidsverschijnselen na de herinplant van fruitbomen is
de dosering 5 1 per are. Het middel wordt geïnjecteerd in een strook van 1,50 m, op de
plaats vande toekomstige plantrij, danweltoegepast als plantgatbehandeling. Men ontsmet
dan 1,50 X 1,50 m.
Bewaring: in gesloten vaten en verwijderd van
woonruimten, buiten bereik van onbevoegden.
Opmerking: het middel mag uitsluitend worden toegepast door houders van een door de
Directeur-Generaal van de Arbeid afgegeven
bewijs van deskundigheid.
Overschenking mag alleen buiten of in goed
geventileerde ruimten geschieden. Tijdens de
behandeling moet een gasmasker worden gedragen, dat ook de ogen beschermt, en handschoenen.
Merken : ambtshalve toegelaten middel; diverse merken.
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Chloorpikrine + Ethyleenbromide

rLU.il

Werking: zie chloorpikrine, ethyleenbromide.
Gebruik: speciaal gebruikt voor gelijktijdige
bestrijding van kurkwortel en wortelknobbelaaltjes in tomaten. Dosering bij tomaat 4-4,7 1
per are(afhankelijk vande aard vande grond).
Bewaring: ziechloorpikrine.
Opmerking: mag uitsluitend worden toegepast
door houders van een door de D.-G. van de
Arbeid afgegeven bewijs van deskundigheid.
Merken: ambtshalve toegelaten middel; diverse merken.
Dibroomchloorpropaan

^V

Werkzame stof: dibroomchloorpropaan.
Werking: specifieke werking tegen aaltjes, o.a.
wortelknobbelaaltje bij komkommers, augurken en meloenen. Bij lage bodemtemperaturen
onvoldoende werkzaam, daarom niet geschikt
voor toepassing buiten.
Uien en prei zijn zeer gevoelig voor dit middel
en kunnen opbehandelde grond geruime tijd na
de toepassing niet worden geteeld.
Gebruik: tegen knol in komkommers, meloenen en augurken geteeld onder glas, volgens
gebruiksaanwijzing.
Merken: AAfuzon vloeib.. Nemagon mengolie.
Dichloorpropeen

^\~

Werkzame stof: 1,3-dichloorpropeen.
Werking: doodt dierlijke parasieten, vooral
vrijlevende aaltjes, wortelknobbelaaltjes en
cystenvormende aaltjes (aardappelmoeheid).
Irriteert huid en ogen.

vervolg dichloorpropeen

vervolg ethyleenbromide

Gebruik : hoeveelheid 2,5-4 1 per are, tegen
aardappelmoeheid ten minste 1,75 1 per are.
Alleen bij zeer droge, weinig humeuze grond
of bij hoge bodemtemperatuur een waterzegel
aanbrengen. Na 7 dagen grond losvorken en
ontluchten. Toepassingstijdstippen, wachttijden
enz., komen overeen met die van dichloorpropeen/dichloorpropaan-mengsels, zie aldaar.

Merken: AAdibroom, Aseptabroom, Dibroomkill, Jedibroom, Lirogrondontsmetter
AW-10.

Bewaring: koel bewaren.
Merken : Asepta Dipyleen, Telone, Vidden-D
extra.
Dichloorpropeen/dichloorpropaanmengsels

^ ^
^ \

Werkzame stof: een mengsel van dichloorpropeen en dichloorpropaan.
Werking: doodt dierlijke parasieten, vooral
aaltjes, zie bij dichloorpropeen.
Giftig (blaartrekkend); irriteert de huid.
Gebruik: de benodigde hoeveelheid is 4,2-6 1
per are; tegen aardappelcystenaaltje ten minste
2,5 1per are. Genoemde mengsels buiten, ter
vermijding van langdurig fytotoxisch effect,
toepassen in voorjaar of zomer bij voldoende
hoge bodemtemperatuur. De temperatuur van
de bodem moet nog enige weken na de behandeling hoog blijven. Op zandgrond moet ongeveer met een wachttijd van 1 maand worden
gerekend, op vochtige humeuze gronden vaak
met een langere wachttijd.
Bewaring: brandvrij en ver van woonhuizen.
Merken : Jebodipro, Shell-DD, Vidden-D.

Ethyleenbromide

[tea]

Werkzame stof: ethyleenbromide, een zeer
giftige, aangenaam riekende vloeistof.
Werking: doodt dierlijke parasieten.
Irriteert de ogen en werkt blaartrekkend op de
huid.
Gebruik : dosering in glasculturen 4,5-6 1per
are (650-850 ml/RR 2 ), in buitenteelten 7-10 1
perare(l-l,41/RR2).
Waterzegel toepassen of grond afdekken met
plastic of speciaal geprepareerd papier. Op
zwaar of sterk humeuze grond is genoemde
dosis niet steeds voldoende effectief.
Bewaring: brandvrij en in gesloten vaten op
een koele plaats, verwijderd van woonruimten.
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Formaline

^ ^

Werkzame stof: formaldehyde, een vloeistof
met scherp prikkelende reuk.
Werking: doodt diverse bodemschimmels, insektenlarven; heeft ook enig effect t.a.v. vrij
levende aaltjes.
Irriteert huid en slijmvliezen.
Toepassing:
Verdunde formaline met gieters over de grond
uitgieten.
De grond moet fijn, los en normaal vochtig
zijn.
Toepassing in hoofdzaak beperkt tot lichte
grondsoorten; op zwaardere grondsoorten is
het effect minder goed. In de bloembollencultuur wordt verdunde formaline in de uitgeschoten bedden gegoten en door de grond gevorkt. Daarna meteen planten.
Men gebruikt 2-3 1 formaline op 20-30 1water
per bed van 14 m 2 . In warenhuizen en kassen
wordt verdunde formaline over de grond gegoten. Men laat de formaline een week inwerken,
daarna luchten en de grond herhaalde malen
losvorken. Als er geen formalinedamp te ruiken is, meestal 4 tot 6 weken na de behandeling, kan men zaaien en planten. Per are 601
handelsformal ine.
Kweekgrond laagsgewijs doordrenken met
3-5% (300-500 ml/10 1 water) handelsformaline. Grondlagen 10 tot 30 cm dik. Na het
drenken de hoop een week afdekken met zakken of zeilen en daarna herhaaldelijk omscheppen tot geen formalinegeur meer kan worden
waargenomen. Deze ontsmetting moet plaats
hebben in augustus of begin september. Bij een
vroegtijdige behandeling loopt men de kans op
herbesmetting; bij een latere kunnen vaak de
dampen niet meer voldoende ontwijken.
Metam-natrium

f \

Werkzame stof: natrium-dithiocarbamaat.
Werking: doodt vrij levende aaltjes en bodemschimmels. Irriteert huid en slijmvliezen.
Gebruik: door middel van injecteren (bij hyacinten en tegen vrijlevende aaltjes in diverse
gewassen) en gieten of spuiten (o.a. bij irissen,

vervolg metam-natrium

vervolg methylbromide

bij kleine percelen, potgrond, zaaibedden, kasgronden, e.d.).
Zie verder uitgebreide gebruiksaanwijzing van
de fabrikant.

Opmerking: het middel mag uitsluitend worden toegepast door houders van een door de
Directeur-Generaal van de Arbeid afgegeven
bewijs van vakbekwaamheid.
Het middel is zeer giftig. Het dragen vaneen
volgelaatmasker is noodzakelijk bij de toepassing vanhetmiddel, waarvan defilterbus iedere
20minuten moet worden ververst.
Ook bij het verwijderen van de plastic afdekking moet een volgelaatmasker worden gedragen, terwijl ramen en deuren van de kas open
moeten zijn.

Merken: AAmonam, Asepta-Monam, Basamid vloeibaar, van Hasselt Monam, Luxan
Monam, Monam-Unitas, Shell N.M.C., Trimaton, Vapam.
Methylbromide

n^fi

Werkzame stof: methylbromide, een kleurloze
vloeistof in drukvaten, die bij opheffing vande
druk in gasvorm overgaat.
Werking: doodt vrij levende aaltjes, cystenvormende aaltjes; bestrijdt een aantal oppervlakkig in de grond voorkomende bodemschimmels, o.a. Pythium. Voorkomt in sterke mate
kieming van onkruidzaden.

Bewaring: op een koele plaats in gesloten vaten, verwijderd van woonruimten.
Merken: vloeistoffen in drukvat: AAmebroom, Asepta Mebrom, Haltox, Jebo Methylbromide, Luxan Methylbromide, Metabrom,
Orga Methylbromide, Shell Methylbromide,
Terabol, Tomenthyl C.P.

Toepassing:
Vloeistof in drukvaten; via doseerapparatuur
onder plastic, dikte tenminste 0,5 mm, laten
uitstromen in een bakje of potje; hierdoor
wordt voorkomen dat de damp op de plaats
van toediening in de grond verdwijnt en zich
onvoldoende regelmatig in de ruimte tussen
grond en plastic verspreidt.
Vloeistof in eenmalig te gebruiken bussen; via
plastic slang onder plastic 0,5 mm laten uitstromen dan welbussen onder plastic opstellen
in houder met doordrukpen. Het plastic mag
niet vlak op de grond liggen, maar er moet
enige ruimte tussen plastic en grond zijn, zodat
het gas zich goed kan verspreiden. Dosering
50-75 g per m 2 , afhankelijk van grondsoort,
omstandigheden tijdens en kort na toediening
en detebestrijden parasiet.
De plastic afdekking moet ca. 3 dagen blijven
liggen, bij lage bodemtemperatuur ca. 1 week.

Methylisothiocyanaat

^ ^

Werkzame stof: methylisothiocyanaat, een
vloeistof metscherp prikkelende geur.
Werking: doodt vrij levende aaltjes en bodeminsekten ; iseveneens werkzaam tegen bepaalde
bodemschimmels.
Werkt irriterend ophuid en slijmvliezen.
Gebruik : wordt in hoofdzaak toegepast tegen
bodemschimmels entegen vrij levende aaltjes en
schimmels in groentegewassen, enz.Het middel
wordt door injectie inde grond gebracht ineen
dosis van 100-125 mlper m 2 of metwater verdund op de grond gegoten; het middel wordt
in het laatste geval daarna ingewerkt en zo
nodig met water nagegoten. Voor potgrondbehandeling is per m:! grond 400-500 ml middel
nodig. Zieverder de gebruiksaanwijzing.
Merk : Trapex.

STROOIMIDDELEN

Dibroomchloorpropaan

^ ^

Werkzame stof : dibroomchloorpropaan.
Werking: ziedibroomchloorpropaan vloeibaar.
Toepassing: korrels uitstrooien 40 g per m 2
(560 g per RR 2 ) en in de grond werken (15-20
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cm). Inspitten geeft beter effect dan infrezen.
Toepassing op komkommers kan geschieden
tot enkele dagen vóór het planten.
Merken : AAfuzon-korrels, Asepta granusol,
Nemagon-korrels.

De T u i n d e r i j is precies het
tijdschrift voor u!
Speciaal voor glastuinders.

Hetlaatste
nummer
van
DE TUINDERIJ
algelezen?

En actueel.
Bel ( 0 8 3 4 0 ) 5 1 5 1 en morgen heeft u het laatste nummer in huis.
P r o e f n u m m e r kosteloos.
Abonnement f 9 , 4 5 per halfjaar (incl. f 0 , 3 6 BTW)

deTUINDERIJ
het enige gespecialiseerde vaktijdschrift voor glastelers
TT1I55ET Doetinchem

G R E E FA schijfsysteem voor het sorteren van tomaten.
Het hellend gedeelte van de sorteerschijf is verstelbaar,
evenals de snelheid.
Deze voorzieningen zijn beslist noodzakelijk om tomaten
van verschillende vorm goed te kunnen sorteren.
Wij leveren:
* Greefa rollenleesbanden voor het
sorteren op kwaliteit
* Elevatoren
* Poetsmachines

Greefa

MACHINEBOUW - TRICHT
Telefoon (03455) 2345
Correspondentieadres : Postbus 24 - Geldermalsen
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ELDERS IN DE GIDS:

15
32
61
62
64
66
72
79

prijzen van brandstoffen, gas en elektriciteit
verbruikersprijzen van enkele meststoffen
produktiekosten van augurken en stooktomaten
produktiekosten van glasaardbeien
produktiekosten van sla en tomaten
voorzieningsbalansen groenten
belangrijkste aanvoerveilingen van glasfruit en -groenten
weeklonen en toeslagen
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Centraal Bureau voor de Statistiek
Ir. J. M. Jacobs
Landbouw-Economisch Instituut
Ministerie van Landbouw en Visserij
Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen
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beroepsbevolking per bedrijfstak (in % van totale beroepsbevolking)
bedrijfstak

1909

1920

1930

1947

1947 0

1960

landbouw

mannen
vrouwen
totaal

29,4
20,7
27,3

25,5
14,3
22,9

21,9
14,3
20,1

20,2
17,9
19,6

18,7
17,9
18,5

12,2
4,3
10,5

visserij en jacht

mannen
vrouwen
totaal

1,4
0,0
1,1

0,9
0,0
0,7

0,7
0,0
0,5

0,4
0,0
0,3

0,4
0,0
0,3

0.3
0,0
0,2

nijverheid

mannen
vrouwen
totaal

38,4
21,1
34,3

40,9
23,5
36,9

42,8
22,1
37,8

42,5
19,8
36,9

41,0
17,6
35,3

47,7
22,8
42,2

handel en verkeer

mannen
vrouwen
totaal

22,8
11,6
20,2

24,1
16,2
22,3

26,1
19,4
24,5

23,4
24,5
23,7

20,1
20,1
20,1

22,3
26,2
23,1

overige bedrijfstakken

mannen
vrouwen
totaal

8,0
46,4
17,2

8,5
46,2
17,2

8,6
44,1
17,1

13,6
37,8
19,5

19,7
44,3
25,7

17,5
46,6
24,0

totale beroepsbevolking (x 1000)

mannen
vrouwen
totaal

1 721
541
2 262

2 090
630
2719

2415
764
3179

2923
944
3867

2 923
944
3 867

3241
928
4169

bron: C.B.S. volks- en beroepstellingen
) tengevolge van een gewijzigde indeling zijn de uitkomsten van 1960 niet rechtstreeks vergelijkbaar met
die van 1947. de in deze kolom vermelde cijfers zijn zo goed mogelijk aan de nieuwe indeling aangepast,
voor de landbouw is het verschil v n l . te verklaren uit de tijdelijke militairen (die nu in een afzonderlijke
groep zijn ondergebracht) en „ o n t g i n n i n g " (thans begrepen onder ,,nijverheid").
l

S N E L H E I D

DER W E L V A A R T

nationa!

> l ' " k o m e n naar sector (miljoen gld.)

landbouw
in % totaal bedrijven
in % totaal nat. ink.
bosbouw
visserij
mijnbouw
industrie
bouwnijverheid
elektriciteits-, gas- en
waterleidingbedrijf
handel; bank- en verzekeringswezen; woningbezit
verkeer en vervoer
overige diensten
toegevoegde waarde
(netto factorkosten)
overheid
buitenland
nationaal inkomen
(netto factorkosten)
indirecte belastingen minus prijsverlagende
subsidies

1950

1954

1958 ' 1962 1966

2149
16,3
14,4
27
41
297
4482
954

2 569
13,6
11,9
40
62
484
6667
1 432

3281 3525I 4482
12,8 10,31 8,6
11,1
8,91 7,3
45'
48l
1aB
188
73' 103
660' 600i
8639 12300i
2368 2848i25 190

125

308

2 675
1 099
1 358

3 695
1 648
1 972

430

674,

5 271 7 683 11 560
2 138 2816 4480
2 757, 3 775! 6340

13 207 18 877 25662 34 372, 52 240
1 581 2 290 3405, 4 835, 8 780
137
398
493, 384 380
14925 21 565 29 560 39 591 61 400
2 131

2 951

2847 4 381 7 220

1
O

1930 '35

1947 '50 '55 '60 '65 '68

1000
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nationaal inkomen
(netto, marktprijzen)

1705t 24516 32407,43972 68620

bron: C.B.S. nationale rekeningen

bedrijven met tuinbouwgewassen onder glas naar areaalgrootte en bedrijfsgrootte per groep van gewassen
aantal bedrijven met een areaalgrootte van : (in ha)
bedrijfsgrootte
in ha

0,01

0,10

0,25

0,50

0,75

-<

-<

-<

-<

0,25

0,50

0,75

863
710
873
428
229
167

487
1060
1 390
434
219
123

369
1 695
1 234
327
127
74

1 165
917
136
46
19

337
470
51
13
7

0,01 - 5
5,00-10
10,00-15
15,00en meer

3 270
322
81
48

3713
205
39
34

3 826
99
14
13

2 283
33
5
6

totaal 1966
1960

3 721
3 400

3991
4 180

3952
3446

0,10

1

totaal
aantal
bedrijven

1,50

<
,50

-<
2

beteelde
opp. in
ha

groenten
0,01 - 0,50
0,50 - 1
1,00 - 2
2,00 - 3
3,00-4
4,00-5

_

_

_
365

_
-

_
23
16
6

1 719
4 957
5 304
1 509
679
404

234
1 805
2 167
527
206
98

69
20
4

55
41
9
4

878
6
2
2

458
7
2
6

1C9
2
1
2

45
6
4
3

14 582
680
148
114

5037
135
43
36

2327
1 589

888
521

473
296

114
51

58
32

15524
15515

5251
4017

_

_

-

-

_
-1
-

.
_
_
-

_
_
_

378
1 114
1058
229
98
74

22
101
121
21
8
8

2 951
110
29
34

281
8
2
3

1

3124
4 185

294
468

_
-3

_
-2
-1

3 103
1 892
1 263
317
116
78

292
360
240
61
20
13

3
3

-1

6 769
92
22
41

986
27
5
8

7
3

6 924
4 561

1026
501

fruit
0,01 - 0,50
0,50 - 1
1,00 - 2
2,00 - 3
3,00 - 4
4,00 - 5

315
742
630
158
71
49

57
310
323
52
20
19

6
58
88
16
7
5

0,01 - 5
5,00- 10
10,00-15
15,00en meer

1965
82
22
24

781
27
7
5

180
1

totaal 1966
1960

2 093
2 500

3
13
3

1
3

19

4

2

-4

11

-

-

820
1 255

185
377

20
38

4
8

2
6

2 046
734
606
179
63
46

756
651
336
73
30
21

301
331
201
28
14
7

144
72
19
4
1

32
23
7
2

0,01 - 5
5,00- 10
10,00-15
15,00en meer

3674
53
14
24

1 867
18
5
9

882
10

240
4

64

-4

-1

totaal 1966
1960

3 765
2 989

1899
1 032

896
409

245
82

bloemkwekerijgewassen
0,01 - 0,50
0,50 - 1
1,00 - 2
2,00 - 3
3,00 - 4
4,00 - 5

_

_

-

_
-

22
6
2
2

1

32
2
1
1

66
33

36
10

-1

3
1

7
2
1

10
3

bron: C.B.S. landbouwtelling mei

Zij die het slechtst gebruik maken van hun tijd, klagen het meest over
de kortheid ervan.
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aantal manjaren arbeidskrachten (december 1965) op bedrijven met hoofdberoep tuinbouwer
aantal manjaren
provincie

vaste
arbeidskrachten

totaal aantal
manjaren

tijd elijke
arbeids krachten

m.

vr.

m.

vr.

m.

vr.

totaal

groningen
friesland
drenthe
Overijssel
gelderland
utrecht
noordholland
zuidholland
zeeland
noord-brabant
limburg
noord-oost-polder
oostelijk flevoland

926
654
455
697
5 157
1 940
14872
27 285
1 970
4 828
4147
437
3

76
38
46
89
476
112
323
1 110
85
1 051
1 098
22

192
63
17
25
250
76
952
1658
126
288
138
53
0

53
10
12
4
137
23
1 085
1 314
249
235
106
106
0

1 118
717
472
722
5407
2016
15824
28 943
2 096
5116
4 285
490
3

129
48
58
93
613
135
1 408
2424
334
1 286
1 204
128
1

1 247
765
530
815
6020
2151
17232
31 367
2 430
6402
5 489
618
4

nederland

63377

4 533

3 837

3 336

67 214

7 869

75 083

-

aanta, manjaren
gezinsarbeidskrachten

per 100 ha cultuur

vreemde
arbeids <rachten

grond

gezinsarb.vreemde
arb.krachten
krachten

totaal

m.

vr.

m.

vr.

groningen
friesland
drenthe
Overijssel
gelderland
utrecht
noordholland
zuidholland
zeeland
noord-brabant
limburg
noord-oost-polder
oostelijk flevoland

670
436
292
466
4 038
1 181
10 765
16 438
1 304
3 832
3621
288
1

87
42
46
84
527
112
653
1 300
163
1 082
1 066
44

448
281
180
256
1 369
835
5 059
12 505
792
1 284
664
203
2

42
6
12
9
86
23
755
1 124
171
204
138
84
1

50,7
51,3
91,3
82,7
40,0
39,7
54,3
91,0
22,4
46,7
52,7
20,8
250,0

32,8
30,8
51,9
39,9
12,7
26,4
27,6
70,0
14,7
14,1
9,0
18,0
675,0

83,5
82,1
143,2
122,6
52,7
66,1
81,9
161,0
37,1
60,8
61,7
38,8
925,0

nederland

43 335

5212

23 879

2 657

56,3

30,7

87,0

-

bron: C B S . arbeidskrachtentelling
ontwikkeling groenteteelt en bloemkwekerij onder glas
1948

1951

1960

1962

1964

1965

1966

1967

10 949
1 836

12737
2443

15515
4017

15856
4470

16047
4898

15 860
5114

15 524
5251

14906
5286

1 680

1 940

2 590

2 820

3050

3225

3 380

3545

3105
301

300

4561
501

5 145
616

6214
782

6729
901

6924
1 026

7453
1 247

1 098

1 200

1 260

1 340

1 480

1 670

groenten
aantal bedrijven
oppervlakte in ha
oppervlakte glas
gem. per bedrijf in m2

bloemkwekerijgewassen
aantal bedrijven
oppervlakte in ha
oppervlakte glas
gem. per bedrijf in m2
bron: C.B.S. landbouwtelling mei
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970

bedrijven naar hoofdberoep bedrijfshoofd (tuinbouwer

naar aantal a rbeidskrachte 1 ') per bedr

aantal arbeidskrachte i 0
provincie

3

4

5

jf (1965)

totaal aantal

6 t/m
9

10 en

2
2
1
1
7
15
46
123
10
18
9

bedrijven

arbeiders

125
104
85
96
599
307
1 721
5079
291
393
247
118

260
231
163
243
1 158
765
4 124
11 036
653
1 034
550
159

9165

20376

aantal bedrijven
groningen
friesland
drenthe
Overijssel
gelderland
utrecht
noordholland
zuidholland
zeeland
noord-brabant
limburg
n.o.p. en oostelijk flevoland

73
56
46
64
357
177
1 028
3021
180
252
173
89

22
25
20
18
109
50
348
1 122
51
71
35
21

12
11
11
3
63
32
139
410
26
18
13
5

6
4
4
4
29
15
65
190
5
10
8
2

7
3
2
4
18
8
35
74
4
9
4
1

3
3
1
2
16
10
60
139
15
15
5

nederland

5516

1892

743

342

169

269

-

•

234

') alleen de vaste vreemde arbeidskrachten, voorzover geen bedrijfshoofd
bron: C.B.S. statistiek arbeidskrachten voor land- en tuinbouwwerkzaamheden
oppervlakte tuinbouw per gewas, per

provinc e, 1967 ( n ha)

fruit

c
<u
t/l
. Cfl
c co

bloemkwekerijä

ut

open
grond

onder
glas

onder
glas

open
grond

onder

groningen
friesland
drenthe
Overijssel
gelderland
utrecht
noordholland
zuidholland
zeeland
noord-brabant
limburg
n.o.p.
oostelijk flevoland

3 260
873
577
243
1 717
274
6 875
7 907
1 786
11 638
6 182
601
528

80
46
49
29
271
117
152
3 738
41
270
481
12

4
1
0
0
13
4
13
232
3
2
1
0
0

9
8
13
16
51
36
229
477
8
41
16
0
0

12
9
9
7
56
42
396
661
3
29
20
3
0

nederland

42461

5 286

273

905

1 247

-

co ï
ra 3
3 ra
~ N

glas

CZ"

C WÜJ

5.. ;ä-o
S

^ 4
C
CO O) O

638
107
2

5 127
3 265
1 101
707
17719
5 788
20 754
24 227
12 792
18 953
15431
4 421
999

2
116
19
75
69
171
109
51
20
2

131 286

670

-S
0
331
484
531
160
243
20
3
2 524

! l/i
O

13
23

_

o

CO .O
CO C
O =3

5114
3 242
1 101
705
5 769
17 603
20 679
24 158
12 621
18 844
15 380
4 392
997
130 616

oppervlakte groenten onder glas per provincie, 1967 (in ha)

c

0J
O)

c

ra

•o
Ol

—

T3

onder glas
aardbeien
meloenen
komkommers
tomaten
augurken
overige groenten

2
1
26
37
1
13

3
2
4
29

-9

?
2
21
19
0
6

totaal onder glas

80

47

50

bron: C.B.S. landbouwtellin g, me
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c
ai

"O
c

•o
CU

"D

~5

£i

T3

u

S

o

~a

O)

O
O

ZJ

c

N

N

c

-O

F

o

ai

1
1
4
11
0
12

129
1

8
15
3
70
660
40
38 2616
10
3
52
375

9
2
7
17
0
7

38
16
0
1
26 25
186
132
20 234
53 20

29

271 117 152 3 738

41

270 481

81
43
1
66

?
1
27
63
0
24

—

T3

c

6

Cfl >

"O

c

o«-

c

-

226
83
874
3 196
269
638

1

-3
7
0
1
12

5 286

oppervlakte fruit onder glas (in ha)
jaar
druiven, warm
druiven, koud
perziken
pruimen
ander fruit

1950
\

totaal 1)

1955

608

464

125
48
5

50
22
2

786

538
fr.

dr.

ov.

druiven
overig fruit

3
0

1
0

0
0

0
0

totaal 0

4

1

0 | 0

') afgerond

1964

1965

1966

1967

383

46
211

42
202

44
186

41
172

85

71

69

64

59

468

327

313

294

273

i

gr-

provincie

1960

gld. utr.
6
8
13

2
2

n.h.

z.h.

9
4

189
43

5 j 13

zld. n.b.

232

Ib.

nop

2
1

1
1

0
0

0

3

2

1

0

o.fl.

ned.

-

213
59

-

273

bron: C.B.S. landbouwtelling, mei

glasopstanden naar type en ouderdom (1963)
verwarmd c oor middel
van

platglas

verplaatsbare
installatie

m2

m'

kassen en warenhuizen
met los dek
gebouwd in de periode
vóór 1945
1945-1954
1955- 1959
1960 en later
met vast dek
kapbreedte <3,25
gebouwd in de periode:
vóór 1945
1945- 1954
1955- 1959
1960 en later
kapbreedte 3,25 - 5 m
gebouwd in de periode:
vóór 1945
1945- 1954
1955- 1959
1960 en later
kapbreedte 5 m en meer
gebouwd in de periode:
vóór 1945
1945- 1954
1955-1959
1960 en later
verrolbaar glas
gebouwd in de periode:
1945- 1954
1955- 1959
1960 en later
totale oppervlakte onder glas
bron: C.B.S. landbouwtelling, mei

statistiek

koud

tot aal

m2

m?

' \ i

12

6 505 438

6 733 937

1 557 113

90971

5 027 511

6675 595

12

23159573
8 382 878

3168476
1 138220

16205 186
9 099 529

42533235
18620 627

75
33

2 680266
2 192 785
2586 106
923 721
14 776695
9931 372

231 903
251 231
401 150
253 936
2 030256
1 552 869

2 924672
1 949 965
2 549 404
1 675 488
7 105 657
5 704 591

5836 841
4 393981
5536660
2853145
23 912608
17 188 832

10
8
10
5
42
30

673452
1 340021
3 596 978
4 320 921
1 101 054

66445
153116
462647
870661
123 295

407 663
491 963
1 427 747
3377 218
482 952

1 147 560
1 985 100
5487 372
8 568 800
1 707 301

2
3
10
15
3

132 603
161 320
381 507
425 624
3 744 269

8 343
6 533
38 900
69 519
354 092

63373
60089
138 592
220 898
918114

204319
227 942
558 999
716041
5 016475

0,4
0,4
1
1.3
9

1 317328
530 849
971 155
924 937

69 263
40 001
114 557
130 271

198840
88412
194447
436415

1 585431
659 262
1 280 159
1 491 623

3
1
2
3

290 928

174 740

576 879

1 042 547

2

52 368
131 148
107412

11 203
84856
78 681

67 261
281 994
227 624

130 832
497 998
413717

25236113

3 434187

28315014

228499

serres

50

vaste
installatie

56 985 314

0,2
0,9
0,7
100

veilingaanvoer van glasgroenten per oogstjaar

Produkt

aard

periode

eenheid

1966/1967

1964/1965

1965/1966

hoeveel- prijs
heid
in
x 1 000
ct.

hoeveel- prijs
heid
in
x 1000
ct.

hoeveel- prijs
heid
in
x 1 000
ct.

andijvie

glas-

1/1-30/4

kg

4 500

84

5462

72

4 574

103

augurken ')

a-sortiment
b-sortiment
c-sortiment
d-sortiment
e-sortiment
a-b-sortiment
c-d-sortiment
totaal

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

1 553
2 604
5 574
11 576
4 028
1 852
7 261
34 448

125
104
84
40
11
97
38
55

863
1 695
3 772
6 566
2144
1 191
4108
20 338

223
167
112
79
46
176
81
101

1463
2 981
7 321
14 782
5 489
2218
9396
43650

195
112
74
43
16
104
41
57

bloemkool

glas+ gelichte-

-31/5

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
st.

8 876

42

5119

74

5 323

91

vroegezomerherfsttotaal
totaal
totaal
totaal

15/12-30/4
1/5-15/9
16/9-15/12
jaar
jaar
jaar
seizoen

st.

34 450
169307
20 323
4 476
14 604
11 746
167 027

54
28
35
18
45
16
55

77 148
182 377
24 340
2 555
17 805
12914
191 115

46
30
45
19
49
20
59

83 258
228086
23 899
1 337
19 175
16385
225 81 7

47
22
38
14
36
18
48

kroten 1)

totaal

jaar
-31/8

2666
4186

16
14

2873
2842

28
30

2 556
3173

26
30

paprika

vroegezomerlatetotaal

-15/7
16/7-30/9
1/10-einde
jaar

St.
St.
St.
St.

1 069
3 165
1 499
5 733

27
10
16
13

1 494
4 161
2 389
8 044

23
11
16
15

3077
4 724
3 264
11 065

18
10
13
13

peen
bospeen

vroege-

-30/6

bos

5886

51

4 562

73

4590

60

peterselie 0

totaal

jaar

bos

4437

14

4 620

18

4 769

16

snijbonen 0

vroegeandere-

-30/6
1/7-einde

kg
kg

748
5 797

170
66

638
4210

196
108

787
4 746

198
91

sperziebonen 1)

totaal

jaar

kg

29 488

51

13657

103

17 930

73

postelein i)

totaal

jaar

4 009

25

4029

40

3 996

32

raapstelen 0

totaal
totaal

jaar
jaar

4 548
1 073

10
39

4 754
1 072

10
52

5673
1 392

9
33

rabarber ')

vroegetotaal

-31/3
jaar

kg
bos
kg
kg
kg

435
7 098

101
22

510
7 300

92
25

803
6 579

95
38

radijs ')

vroegeandere-

-15/4
16/4-einde

bos
bos

3341
8 680

30
18

5 286
7 982

33
21

5319
7 379

29
23

selderij (blad) I)

vroegeanderebos en kg

-30/4
1/5-einde
jaar

bos
bos
kg

4 321
7 718
3 393

21
9
53

5 437
8 269
3 541

11
14
56

5237
8 664
3 927

20
11
58

glassla

wintervroegekoudeherfst, vroegeherfst, lategelichte-

1/1-28/2
1/3-31/3
1/4-einde
1/9-15/11
16/11-31/12
-3/5

St.
St.
St.
St.
St.
St.

93105
103 071
128079
23933
54 224
45 615

25
21
20
21
18
11

93 011
103 551
143047
47 126
83 754
41 358

19
21
14
11
21
16

57 002
99 305
145115
47 600
71 912
27 859

34
20
22
16
20
18

komkommers
staandglasstaandglasstaandglasplatglaskrommestek-

St.
St.
St.

kg
kg
kg
bos
kg

spinazie

glas-

1/1-31/3

kg

2 528

73

4016

65

3 525

76

tomaten (glas-)

vroegemiddelvroegezomerherfsttotaal

-31/5
1/6-31/7
1/8-15/9
16/9-einde
jaar

49 023
137968
80231
23 110
290 332

195
70
33
73
81

68 083
122493
82 144
38 136
310856

150
90
53
64
90

52 514
131 343
75 590
36 947
296 394

205
81
40
70
91

witlof

totaal

seizoen

kg
kg
kg
kg
kg
kg

27 456

59

17 730

114

17 984

111

*) inclusief vollegrond
bron: Produktschap voor Groenten en Fruit
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veilingaanvoer glasfruit per seizoenjaar
1965/1966

1964/1965
Produkt

aard

periode

eenheid hoeveelheid
x 1 000

prijs
in ct.

hoeveelheid
x 1 000

1966/1967
hoeveelheid
x 1 000

prijs
in et.

prijs
in et.

aardbeien

glasglas-

jaar
jaar

st.
kg

182
2 107

19
392

118
2 569

15
476

75
2 954

13
418

druiven

stookkoudekoelhuis-

-31/8
1/9-15/11
16/11-einde

kg
kg
kg

1 033
4 347
621

246
181
245

947
4372
623

277
190
244

807
3 662
430

272
191
274

meloenen

totaal

jaar

st.

4 104

80

4337

77

3006

92

perziken

glastotaal

jaar
jaar

st.
kg

5 509
215

20
53

6572
17

19
75

5316
17

18
78

pruimen

glasglas-

jaar
jaar

st.
kg

632
338

18
153

641
571

18
162

421
560

21
146

nov.

dec.

totaal x
1 000 kg

_

_
-9
-3

bron: Produktschap voor Groenten en Fruit

veilingaanvoer van verse groenten en vers fruit per maand (1965/1966 in %) l)

febr.

mrt.

april

mei

juni

juli

2

6

-5
-3
1

35
15
15
15
7
7

-12

-4
-15

39
19
20
45
22
12
3
2
7

16
34
13
32
41
23
33
17
12
7
4
7
2

1
10
6
4
17
19
20
22
11
14
5
4
11
4
6
9
1

_

-5
-1
10

4
4
1
7
14
12
20
10
11
4
5
16
15
13
11
1

6
6
1
3
12
20
21
13
18
7
6
44
52
56
18
3

-

-

_
-

62
5
3
1

29
42
24
4

1
36
46
11

jan.
raapstelen
spinazie
sla
radijs
rabarber
komkommers
postelein
tomaten
andijvie
bloemkool
kroten
peen
snijbonen
slabonen
augurken
peterselie
selderij
witlof
veldsla
aardbeien
perziken
meloenen
druiven

-8

8

9

14

-4

-3

_
-6

9
1

-6

9
24
19

7
20
27

8
17
34

3
8
2

_
-2

_
-2

_
-

1

-

-1
8
2
1

7
3
1

-

okt.

aug.

sept.

_

.

5
4
1

1
6
6
1

-7

-4

8
10
13
16
10
7
17
20
21
10
5
2

4
7
19
26
9
13
9
9
3
13
23
6
2

_

4
14
16

_
-2
51

_
-6

-6

29
8
6

9
14
10

2 500
24 6C0
100900
2 700
6 900
208 300
4000
303 600
42 800
48 600
25 300
87 400
5 200
15 800
32 000
760
15 100
20 700
250

_
10

_
-3

29 800
610
4 600
5 500

1
7

-1
-1
7
7
9
11

1
7
7

') bewerkt naar gegevens van het Produktschap voor Groenten en Fruit

Men kan onmogelijk echt van het niets doen genieten als men niet
stapels werk heeft te doen.
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gemiddelde veilingprijs van de voornaamste groente- en fruitsoorten onder glas (in gld. per 100 kg) ')
produkt
andijvie
augurken
bloemkool
komkommers
kroten
peen (bos)
rabarber
selderij
sla
spinazie
tomaten
witlof
aardbeien
druiven
meloenen

1962

1963

1964

1965

1966

20,83
85,75
39,89
50,02
11,09
62,39
17,51
24,00
70,25
25,76
77,97
77,30

37,23
95,83
36,17
47,40
19,18
48,58
20,45
30,05
134,69
34,61
85,14
87,98

29,29
35,91
46,59
52,94
21,04
45,48
18,37
29,45
123,06
26,72
101,80
83,39

21,04
75,15
35,50
54,90
10,10
49,06
21,68
24,29
104,82
28,09
81,13
70,61

39,94
101,16
52,29
59,00
13,22
66,73
25,07
29,45
93,50
45,97
90,03
73,25

36,37
57,39
53,94
48,47
21,43
57,55
38,10
35,10
114,27
40,71
90,98
115,80

113,68
174,01
61,01

134,44
164,80
59,67

157,33
183,47
62,68

108,98
197,45
63,87

151,06
209,50
61,45

148,18
211,22
73,72

1960

1961

29,29
46,03
35,82
45,24
16,16
45,41
19,76
26,93
77,17
30,66
74,79
59,25
101,80
165,06
49,18

bron: Produktschap voor Groenten en Fruit
') deze cijfers zijn berekend door de totale waarde (zonder aftrek van de heffingen en excl. vergoedingswaarde) te delen door de totale aanvoer (incl. de doordraai).

uitvoer verse groenten en fruit
1964

1965

1 000 gld.

totaal
e.e.g.-landen

739489
557396

617 413
443708

I 826 096
609354

735 872
537 746

overige landen

182 093

173 705

216 742

193126

tomaten
west-duitsland
verenigd koninkrijk
zweden
frankrijk

228 214
146 175
48067
12 890
15 700

252 719
146 275
65 465
16910
14217

262 041
174 556
52 753
17489
9465

309 310
195 083
71 459
21898
9 329

komkommers
west-duitsland
verenigd koninkrijk
zweden

113 296
89 542
13 297
4512

99891
72 093
15327
5443

110212
111 387
14746
5893

125 347
92 943
16659
6592

sla
west-duitsland
verenigd koninkrijk
frankrijk
Zwitserland
zweden

59 578
33 056
10549
10081
1 725
1 594

109 528
55 335
21742
21059
3 435
3 725

73 536
47 825
11430
7547
2 848
1971

augurken
west-duitsland

22 984
22 028

14242
13274

druiven
west-duitsland
zweden

1 170
474
272

meloenen
verenigd koninkrijk

1 560
778

bron: C.B.S. statistiek van de buitenlandse handel

53

statistiek

1 000 kg

1966

1 000 kg

1 000 gld.

1 000 kg
i 795 981
590570

1 000 gld.
729493
526979

205411

202514

242 103
163 659
47 223
17336
8 823

293894
184 992
67 096
21 387
10429

156406
123 398
15430
7015

126853
89 851
17 379
7497

110 735
66 054
20589
13 326
4 248
3 594

61310
40 792
10 242
4 279
2 037
2 070

109672
67 445
22 721
7 766
3515
4 828

13804
12306

14 124
12 771

26261
24 911

16 802
15 728

3486
1 445
806

1 363
639
281

4 162
1 995
875

1297
675
227

3994
2136
704

1 538
738

1 244
581

1 364
622

879
351

1 030
395

;

l
i

verbruik per hoofd van groenten en fruit in kg '
1950/
195S

I N V O E R vd E.E.G.
280

1956/ 1964/ 1965/ 1966/
1960 1965 1986 1967

3.99
4,88
1,60
0,79
1,71
1,25
3,76
0,76
3,07
1,75
1,90
1,84

4,10
5,23
1,45
0,69
2,28
1,20
4,28
0,74
3,06
1,53
2,56
1,90

18,00
14,00

vers gebruik groenten
verduurzaamde groenten
Produkt 2)

59,31

58,29

180

totaal groenten

68,78 71,61

170

aardbeien
druiven
meloenen
perziken
geschat verbruik
fruit eigen tuin

andijvie
bloemkool
slabonen
snijbonen
komkommers
kroten
peen
rabarber
sla
spinazie
tomaten
witlof
overige groenten en
afwijkend
geschat verbruik
groenten eigen tuin

270
260
250
240
230
220
210
200
190

Bfilqie„o oA

«/>/,"'

160

150
KO

— fv<^

130 I

1955

1957

9,47

3,52
5,10
1,22
0,53
3,72
0,86
3,70
0,55
2,65
1,62
3,18
1,60

3,72
4,70
1,57
0,58
3,58
1,01
3,84
0,47
2,68
1,53
3,01
1,63

16,27

15,28 14,56

16,35

13,00

13,00

13,00

13,00

57,68

55,81

57,67

3,84
4,89
1,65
0,73
3,68
0,78
3,64
0,55
2,84
1,39
3,08
2,33

13,32 20,36

13,52 20,04

78,04 69,33 77,71

0,56
0,73
0,36
0,16

0,65
0,62
0,40
0,13

0,92
1,00
0,34
0,48

0,87
1,22
0,40
0,47

0,84
1,42
0,30
0,57

5,00

4,40

7,00

5,00

5,00

bron: Produktschap voor Groenten en Fruit
1
) inclusief gewichtsverliezen bij de handel
2
) herleid tot vers produkt. met begin- en eindvoorraden
is geen rekening gehouden

Produktie vantomaat,komkommer ensla voorde E.E.G.
Tomaat, komkommer en sla zijn voor de Nederlandse glastuinbouw belangrijke
exportprodukten. De totale produktie in ons land van deze gewassen is groot en het
exportpercentage hoog. Op de verschillende mafkten, waarnaar wij deze produkten
exporteren ontmoeten we in toenemende mate concurrentie. De concurrentie is
echter niet altijd even sterk en kan soms zelfs bijna helemaal wegvallen. Dit komt
omdat in verschillende landen de produktie niet uitsluitend onder glas, maar in de
vollegrond plaatsvindt. Ongunstige weersomstandigheden kunnen daardoor de
omvang van de produktie en de kwaliteit sterk beïnvloeden. In een drietal grafieken
wordt per gewas aangegeven met welke concurrenten we te maken hebben, in welke
perioden zij exporteren, de omvang van hun export en of de produktie al dan niet
onder glas plaatsvindt.
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Totaal export x1000 kg
(voor zover gegevens

TOMAAT

beschikbaar)

Export-perioden diverse landen
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

1967

D

Nederland

280.000
41.000

Italië
Guernsey/Jersey

72.000
880.000

Spanje
Canarische eil.

144.000

Marokko

120.000
23.000*

Bulgarije

12.000*

Roemenië
glasteeIt

uitvoer naar West Duitsland

vollegrondsteelt
Totaal export
x1000 kg (voor
zover gegevens

SLA

beschikbaar)
J

F

M

A

M

J

J

A

S

0

N

D

1967

Nederland

75.000

Italië

27.000*

Spanje

27.000*
* inclusief andijvie
vollegrondsteelt
Totaale xport
x1000 1' g (voor zover
gegeve ns beschik-

KOMKOMMER

baar)
J

F

M

A

M

J

J

A

S

0

N

D

152.000

Nederland

19.000*

Italië
onder plastic

Canarische eilanden
Bulgarije

7.000
2.100

Roemenië

1.400

guisteelt
vollegrondsteelt
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1967

statistie k

* overwegend augurken

IA
EN

ANJERSTEKKEN
voor betere

bedrijfsresultaten

N.V. HANDELSKWEKERIJ

J]/]. \ . VAK ^IAA wen
Aalsmeer - Telefoon 0 2 9 7 7 - 4 0 5 1

VAM-PRODUCTEN
PASSEN IN UW MODERNE BEDRIJFSVOERING
assortiment:
BROEIMEST
los

stadsvuil

COMPOST

( tuinbouwkwaliteit
l extra fijne kwaliteit
[ (zgn. edelcompost)

VEENCOMPOST
verpakt

: VAM-Siertuincompost 5, 10, 25 en 50 liter
VAM-Biggencompost 25 liter
VAMORA-potaarde in 3 soorten

VAM, Jacob Obrechtstraat 67, Amsterdam-Z,
Telefoon (020) 730307 en 7 6 2 9 5 8

ECONOMIE
58
59
60
61
62
64
64
66
67
69

bedrijfsresultaten van glasbedrijven
resultaten van bedrijfsvergelijkend onderzoek
het nut van een bedrijfseconomische boekhouding
produktiekosten van augurken en stooktomaten
produktiekosten van glasaardbeien
produktiekosten van sla en tomaten
kostenbesparing bij oogsten en sorteren van tomaten
voorzieningsbalansen groenten
het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de landbouw
het Borgstellingsfonds voor de landbouw
ELDERS IN DE GIDS:

11
14
15
32
53

autokosten
aardgas of olie
prijzen van brandstoffen, gas en elektriciteit
verbruikersprijzen van enkele meststoffen
gemiddelde veilingprijs van de voornaamste groente- en fruitsoorten onder
glas
74 gemeenschappelijk markt- en prijsbeleid (E.E.G.)
MEDEWERKERS:

H. Bakker
H. J. v. Gaaien
Landbouw-Economisch Instituut
A. H. Nieuwenhuizen
Produktschap voor Groenten en Fruit
Rijkstuinbouwconsulentschap Tiel
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Bedrijfsresultaten van glasbedrijven
het Westland
overwegend verwarmd
w.v. groenten
w.v. bloemen
overwegend onverwarmd
de kring
overwegend verwarmd
w.v. tomaten
w.v. komkommers
overwegend onverwarmd

1960

9850
11 860

8 310
8 970

3290

-

5 940

-

5050

7 680

-

3620

17 850

10 030

13730

- 1 170

240

- 2 060-

13120
20 190
2 540
5 000

-

-

-

11 870
8920

15 320
11 260

16 850
7 950

noord-limburg
overwegend verwarmd
overige glasbedrijven
aalsmeer
overwegend verwarmd
rozen en anjers
potplanten en seringen

1961

1959

1962

1964

1965

1966

bedrijf
1 390
810

6 900
7 300

_

2 200

-

5 300
4 500
10 300
- 3 300

17 730
25 850
30
- 2 000

- 730
1 880
- 3 690
-4710

200
- 100
2 300
- 4 000

- 4 300
- 1 700
- 9 900
-6100

_
-

_
-

-

-

5100
3400

19 740
17 190

16410
4370

15 340
4730

19400
7 000

20 600
8 800

netto overschot in gld.pe
10 960
16 500
19 340
11 400
18 950
22 450

-

netto overschot
het Westland
overwegend verwarmd
w.v. groenten
w.v. bloemen
overwegend onverwarmd
de kring
overwegend verwarmd
w.v. tomaten
w.v. komkommers
overwegend onverwarmd
noord-limburg
overwegend verwarmd
overige glasbedrijven
aalsmeer
overwegend verwarmd
rozen en anjers
potplanten en seringen

1963

_

n % van

17
21

14
16

18
19

24
25

26
28

12

-

19

-

14

-

22

-

10

-

25

15

19

- 4-

-1

-6

18
26
4
18

-

-

-

32
18

37
22

38
15

- 3 090

de kosten
2
1

7
8

- 8

-

-5

6
5
10
- 7

22
30
0
-7

- 1
2
- 4
-13

0
0
2
-10

- 4
- 2
-11
-14

-

-

-

-

6
7

41
28

30
8

24
8

28
9

26
10

n.b. devermelding ,,groenten" enz. moet worden gelezen als ,.overwegend groenten"
bron: L.E.I.

Alsu nutoch geen
haast hebt,laat uw
soep.thee.koffieeddan
watafkoelenvoordat u
eraanbegint.Teheteen
tekoudespijzenen
drankenkunnen nare
maag-endarmslijmvliesstoornissen veroorzaken.
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Alsunutochnietmeer
indehellezonhoeftte
kijken.zet danuwzonnebrilafWanneerudie
brilvoortdurend gebruikt.verleren uw
ogendekunst.zich
aanverschillendelichtsterktenaantepassen.

De mensen kunnen tegenwoordig niet meer
slapen als zedekrant niet gelezen hebben en
als ze de krant gelezen hebben kunnen ze
niet meer slapen.

Resultatenvan bedrijfsvergelijkendonderzoek
Ieder die kennis neemt van de uitkomsten van een groot aantal bedrijven ontdekt
grote verschillen in bedrijfsuitkomsten. Al snel rijst dan bij deze waarnemingen de
vraag, waardoor zulke grote verschillen ontstaan. Uit onderzoek is gebleken, dat
deze verschillen grotendeels verklaard kunnen worden door verschillen in opbrengsten en anderdeels door verschillen in kosten. In individuele gevallen kan de oorzaak
soms geheel aan de opbrengst- of aan de kostenzijde liggen. Het aantal oorzaken
van te hoge kosten en te lage opbrengsten is niet klein. Het is goed er rekening mee
tehouden, dat de invloed van deze oorzaken per bedrijf kan verschillen.
oorzaken
Opbrengstverschillen tussen verouderde en moderne glasopstanden. Deze verschillen
zijn zó groot, dat ondanks de meerkosten van moderne opstanden duidelijk het
nadeel van de verouderde opstanden in het netto-overschot van het bedrijf naar
voren komt. Het nadeel van verouderde glasopstanden neemt toe met de mate van
veroudering en met de mate van verwarming.
Kostenverschil als gevolg van meer, minder of geen overcapaciteit, met name bij
stookinstallaties. Overcapaciteit heeft geen verhoging van de opbrengst, maar wel
een verhoging van de kosten tot gevolg. De invloed van overcapaciteit op het nettooverschot komt overeen met dejaarkosten van de aanwezige overcapaciteit.
Hogere produktiekosten voor kleine bedrijven. Deze hogere produktiekosten zijn in
de praktijk duidelijk aanwijsbaar. Ze nemen toe naarmate vanaf ± 6 000 m 2 de
bedrijfsgrootte verder afneemt.
Een verkeerde verhouding lussen arbeidsbehoefte en de beschikbare arbeid. De
ongunstige verhouding kan zowel te hoge kosten van arbeid in een slappe tijd (en
dus een te lage opbrengst) als een onvolledige verzorging van het gewas in een
drukke tijd tot gevolg hebben.

Veel mensen vinden zichzelf bekwaam genoeg om raad te geven en wijs genoeg om
geen raad nodig te hebben.
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Alsunutochuwhooft
masseert.moetu uw
vingertoppen telkens
stevig op dezelfde
piek van dehuid laten liggen.Wieharen
over de hoofdhuid
schuurt,boptgevaar,
dieharenkwijtferaken

Alsernu tochniemandindebuurtisdie
erziehterechtaan kan
erqeren.trek dan uw
schoenenuit.Uwvoetenzullenubeterdienennaarmatezijvaker
uithunlerenkerkertjes verlost worden

Het nut van eenbedrijfseconomische boekhouding

Fiscale boekhouding De opzet van een bedrijfseconomische boekhouding komt
ongeveer overeen met die van een fiscale boekhouding. Het doel verschilt echter
aanmerkelijk. De fiscale boekhouding omvat het registreren van bedrijfsgegevens
voor het vaststellen van enkele directe belastingen. Deze registratie wordt opgezet
aan dehand van normen en richtlijnen die door de inspecteur der directe belastingen
worden verstrekt. De berekeningen zijn voor andere doeleinden onbetrouwbaar. Het
nut van een fiscale boekhouding bestaat uit het voorkomen van te hoge aanslagen
voor de directe belastingen. Verder geeft deze boekhouding een zeer globale indruk
over de vermogenspositie en het inkomen.
Bedrijfseconomische boekhouding Hierbij registreert men alle bedrijfsgegevens
met vermelding van de gewaardeerde bezittingen, de schulden, het berekend eigen
vermogen, de kosten en opbrengsten naar soort, het behaalde inkomen, het werkelijk
privé-verbruik en de berekening van de vermogensvermeerdering of -vermindering.
Het nut van een bedrijfseconomische boekhouding bestaat uit het kennisnemen van
het werken met en het handelen naar de vele betrouwbare gegevens over het bedrijf.
bedrijfsinzicht verkrijgen
Door kennis te nemen van de vele bedrijfsgegevens in een bedrijfseconomische boekhouding wordt een goed bedrijfsinzicht verkregen. Het is mogelijk u hierbij te laten
voorlichten door uw boekhouder of een bedrijfseconomische deskundige van de
Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst. Zoals u weet, is deze laatste voorlichting gratis.
Het nut van een bedrijfseconomische boekhouding wordt vergroot door de verkregen kennis te gebruiken. Dit isonder andere mogelijk door te vergelijken met andere
bedrijven. Een aantal boekhoudbureaus stelt jaarlijks een vergelijkend overzicht
samen met een reeks gegevens van de bedrijven van haar cliënten met een bedrijfseconomische boekhouding. Deze gegevens omvatten de bedrijfssituatie en de kostensoorten en opbrengsten per teelt. De bedrijven worden in dit vergelijkend overzicht
onder nummer opgenomen. Elke deelnemer ontvangt ieder jaar zo'n vergelijkend
overzicht. Er worden ook groepsbijeenkomsten gehouden, waarop in het bijzijn van
een bedrijfseconomisch deskundige van de Rijkstuinbouwvooriichtingsdienst de
gegevens uit het vergelijkend overzicht worden toegelicht en met elkaar besproken.
handelen naar bedrijfsinzicht
De kennis en het inzicht die met een bedrijfseconomische boekhouding worden verkregen zijn uiteraard dan pas nuttig, als men er ook naar gaat handelen. De ervaring
leert dat het nut verschillend is, maar in alle gevallen is het aanwezig en soms kan
het zeer groot zijn. Daarnaast blijkt ook, dat veel tuinders niet of nauwelijks weten
of ze meer of minder verteren dan hun inkomen groot is; wat de juiste oorzaken zijn
van minder gunstige bedrijfsresultaten in vergelijking met anderen en dat een slechte
financiering niet altijd overeenkomt met een slechte financiële positie.
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Produktiekosten van augurken en stooktomaten (pnjspenW67)

augurken

kosten

gld. per
1 000 m2
duurzame produktiemiddelen
grond
warenhuizen/schuren/verwarming
overige
teelt
brandstoffen (olie)
materialen
arbeid
diensten van derden

stooktomaten ')

in de open gebieden
in onverwarmde
noord-limburg excl. |
warenhuizen
venlo
gebied venlo
gld. per
1 000 m'

74
38
112

gebied berkel
gld, per
1 000 m2
270
3 429
1 439

3,3

67
1 045
368

1,1
17,8
6,2

9.6

1-

25,1

5 138

35,0
25,1
7,1
15,7
0,4

6,3

9,0
13,9
0,9

93b
692

15,9
11,7

11

3 678
1 038
2 300
65

105

162

1,8
23,4

278

23,8

1 627

27,6

7 081

48,3

oogst en aflevering
oogst
aflevering

496
220

42,4
18,8

1 379
1 180

23,4
20,0

1 518
645

10.3
4,4

overige

716
63

61,2
5,4

2 559
231

43,4
3,9

2 163
290

14,7
2,0

1 169
58.45

100, -

5 897
58,97

14 672
117,38

100, -

85

7,3
1,0
59,6
10,4
20,8
0,9

358
560
2 365
1 161
1 160
93

1887
2 273
4 094
5 593
675
150

12,9
15,5
27,9
38,1

100, -

5897

14672

100, -

totale produktiekosten
totale produktiekosten per 100 kg
rente
afschrijving
arbeid
materiaal
diensten van derden
overige
totale produktiekosten
gemiddelde opbrengst per 1000 m^

12

696
122
243
11

2 000 kgi)

100,
9,5
9,5
40,1
19,7
19,7
1,5
100,

10 000 kg3)

12 500 kg

bron: L.E.I.
') betreft een bedrijf van 9 000 m3, plantperiode rond jaarwisseling
') proc. verdeling naar sortering A - 5%; B = 9%; C = 19%; D = 29%; E = 7%; AB = 6%; CD = 25%
') proc. verdeling naar sortering A - 4 % ; B = 8%; C = 26%; D = 33%; E = 6%; AB = 4 % ; C D = 19%

Er is minder wijsheid nodig om een goede raad te geven, dan om er
van te profiteren.
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4,6
1,0

Produktiekosten van glasaardbeien (prijspeili968>

De kasaardbeienteelt kunnen we indelen in 4 belangrijke teeltmethoden. Hiervan
zijn de kosten berekend. Deze teeltmethoden zijn:
Vroege, belichte teelt, gestookt vanaf 10 januari, oogst 10 april-10 mei, ras: Glasa.
Middelvroege rassen gestookt vanaf 15 februari, rassen: Vola, Redgauntlet, Gorella.
Koude teelt in kassen, rassen: Vola, Redgauntlet, Gorella.
Platglas, rassen: Glasa, Vola, Redgauntlet, Gorella.
Omdat vele bedrijven met kasaardbeienteelt nog vrij nieuw zijn, is bij deze berekening uitgegaan van 6% rente van de nieuwwaarde van kassen en schuur. De onderhoudskosten zijn hierdoor uiteraard vrij laag.
De meeste kosten van duurzame produktiemiddelen zijn aan de aardbeienteelt
toegerekend. Alleen van investeringen die in verband met andere teelten (o.a. tomatenteelt) hoger geworden zijn (sorteermachine, warme luchtkachel enz.) zijn de
kosten geheel of gedeeltelijk aan deze teelten toegerekend.
De kosten duurzame produktiemiddelen zijn nu:
voor de belichte teelt
voor middelvroege gestookte teelt
voor koude teelt

4,60 gld./m 2
4,20 gld./m 2 J )
3,80 gld./m 2 x)

') lager door ontbreken van verlichting en/of verwarming.

Alsu nu toch eeng
sigaret altijdin •?
twee keer oprookt
laat u hem dan
niet halverwege uit gaan om hem lateropnieuw optesteken.Knip desigaretten liever van tevoren door.U krijgt dan heel
watminder schadelijke stoffen binnen.

specificatie arbeidsuren en -kosten per 1 000 m :

aantal uren per m2

grond plantklaar maken
planten
bladplukken
wieden, gietdarm +
plastic leggen
gieten, luchten, stoken
ziektenbestrijding
opruimen gewas
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Alsunutochwandelt,
doedaneensdeze
voortreffelijke ademhalingsoefening:vijf
passen langinademen.vijftien passenuitademen,lederhalfuur
driemaal.Weinig
^oeite.groot nut!

koude
teelt
Vola

40
60
125

40
50
75

40
50
75

65
45
10
20

65
40
10
20

65
30
10
20

365
380

300
430

290
430

teeltwerkzaamheden
5 gld. per uur
plukken à 4 gld./uur

1825
1520

1500
1720

1450
1720

totaal

3345

3220

3170

totale
teeltwerkzaamheden
plukken

Alsûnutochdouchet,
neemdan afwisselend
tweeminutenwarm
eneenkwart minuut
koudwater.Driemaal
achter elkaarherhaald,
isditeenvoortreffelijke gymnastiek
voor debloedsomloop.

verwarmde
aardb eien
Glasa
Vola
belicht

arbeidskosten

kosten materialen enwerk door derdenper
\ 000 m:

meststoffen
(incl. veencompost)
bestrijdingsmiddelen
(incl. ontsmetten)
gietdarm + zwart plast
brandstof + elektra
diversen

Glasa
belicht

Vola
verw.

Vola
koud

300

300

300

300
c 105
2000
25

300
105
1000
25

300
105

totaal
frezen en huur bijen

2730
90

1730
90

730
90

totaal

2820

1820

820

MEMZEGT.

—
25

ST

specificatie afleveringskosten per 1 000 mGlasa
belicht
kistjes +
doosjes 2b' ct/kg
veilingprovisie 5%
benzine + Ol e auto
arbeid 20 uur
totaal

Vola
verw.

Vola
koud

600
6S5
50
100

780
600
50
100

780
550
50
100

1435

1530

1480

datdezondesterk
stelichtbronis
ONJUIST. DesterM13
bijvoorbeeldstraalt
21.000.000maal $*
meer licht uit. **•

datdeukelele var,
Hawaiiaanseoorsprong
is.ONJUIST.OePortu
gezenimporteerdei,
de
ukeleleinde18eeeuw
opHawaii.Vandaai
kwamhetinstrument
laterterugn.Europa

kosten plantmateriaal (planten worden op eigen
selectieveld geteeld) per 100planten
Glasa
materialen
arbeid
aandeel duurzame
produktiemiddelen

totaal
per 1 000 m*

Vola

7,70
8,10

6,60
7,60

3,80

3,20

19,60
21,60

17,40
17,40

. ..datlichtgeen gewichtheeft.ONJUIST, ...datalleensommige
dierenspleetpupillen
dooruitstralingval,
lichtverliestdezonp. hebbenONJUIST
minuut250.000.0œ.(X>jSommigemensenhet
kilogr.aan gewicht |benzeooknetalskatter

totale kosten kasaardbeien per 1 000 m-'
Glasa Vola
belicht verw.
kosten duurzame
produktiemiddelen
kosten materialen 4werk door derden
plantmateriaal
arbeidskosten
afleveringskosten
rente bedrijfskapitaal
totale kosten
kg-opbrengst/1 000 m2
kostprijs per kg
per doosje (200 g)
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Vola
koud
3800

2820
2160
3345
1435
150
14500
2300
6,30
1,26

1820
1740
3220
1530
140
12650
3000
4,20
0,84

820
1740
3170
1480
130
11140
3000
3,70
0,74

...datNerotijdensde
brandvanRomeopde
vioolspeelde
ONJUIST.D-viooibe.
stondtoennognieteens

.dateislechtweei
komtalsdezwaluwer
laagvliegenJUIST
Wanneererslechtweei
opkomstis.gaan insec
tenlaagvliegen.Ende
zwaluwen dusook

Produktiekosten van sla en tomaten (prijspeili967)
westland, onverwarmde warenhuizen
kosten

sla en tomaten
gld. per 1 000 m2

duurzame produktiemiddelen
grond
warenhuizen/schuren
overige

teelt
materialen
arbeid
diensten van derden

sla
gld. per
1 000 m2

tomaten
o/
/o

' Old- P e r
1 000 m2

%

236
1 907
950

79
636
457

2,5
19,7
14,1

157
1 271
493

2,7
21,7
8,4

3 093

1 172

36,3

1 921

32,8

1 138
3 120
240

463
74!
80

14,3
22,9
2,5

675
1 379
160

11,5
23,6
2,7

4 498

1 284

39,7

2214

37,8

oogst en aflevering
oogst
aflevering

1 391
747

361
302

11,2
9,3

1030
445

17,6
7,6

overige

2138
335

663
113

20,5
3,5

1 475
242

25,2
4,2

rente
afschrijving
arbeid
materiaal
diensten van derden
overige

1 050
1 297
3 853
1 683
1 105
96

358
554
1 192
678
414
36

11,1
17,1
36,9
21,0
12,8
1,1

692
743
2 661
1 005
691
60

11,8
12,7
45,5
17,2
11.8
1,0

totale produktie-kosten

9084

3 232

100,0

5 852

100,0

gemiddelde opbrengst per 1 000 m2

16300 stuks

10500 kg

bron: L.E.I.

Kostenbesparing bij oogsten ensorteren van tomaten
Bij tomaten oogsten en veilingklaarmaken bestond de traditionele methode nog niet
zo lang geleden uit tal van overbodige en omslachtige handelingen. Bijvoorbeeld:
het met de hand dragen van de plukmand; overstorten van de tomaten uit de plukmand in veilingbakken en het uit deze bakken weer overstorten op de sorteermachine. Verder: bakjes aan de sorteermachine vullen en wegzetten; daarna wegen
en weer wegzetten en tot slot het brengen van de bakjes naar de man op de auto
voor het stapelen. Bij dit alles kwam dikwijls nog veel transport op het bedrijf als
gevolg van een ongunstige bedrijfsindeling.

64

economie

verbeteringen
Veel iser in de laatste jaren verbeterd. Bij het oogsten wordt veel geëxperimenteerd,
waarbij men vooral zoekt naar makkelijker en doeltreffender transport in de plukpaden. Het plukwagentje is voor velen al een hele verbetering in vergelijking met
het dragen van de plukmand. Door het aanbrengen van een hoofdpad in het midden
van het bedrijf of aan de binnenzijde langs de gevels, ishet oogsten op veel bedrijven
belangrijk vereenvoudigd. Aan het transport naar de schuur en het veilingklaarmaken is het meest verbeterd. De meest ideale werkwijze bestaat momenteel uit:
plukmanden legen in grote verzamelbakken; gevulde verzamelbakken (na vervoer)
aansluiten op een opvoerband, waarna de tomaten vanzelf de weg vinden over de
sorteeropstelling. De verzamelbak kan voor het legen aan één zijde met een lier
langzaam omhoog worden geheven. Op bedrijven met een te grote afstand tussen de
sorteeropstelling en de auto kan het werk vergemakkelijkt worden met een rollenbaan. Dit vermindert het loopwerk en de tomatenbakjes blijven op werkhoogte.
investeringen
Voor het aanpassen van het bedrijf aan de eisen die gelden voor een snel transport
op het bedrijf en voor een goede sorteeropstelling, zijn investeringen noodzakelijk.
Deze investeringen verschillen per bedrijf. Ze zijn afhankelijk van de plaatselijke
omstandigheden en van de mate, waarin men er in slaagt zélf verbeteringen aan te
brengen. Bij „zelf-doen" is het soms mogelijk belangrijk op investeringskosten te
besparen. „Zelf-doen" mag echter nooit ten koste van de teelt gaan. Om een indruk
te krijgen van de toegenomen kosten van een goede sorteeropstelling, volgen hier
enkele berekeningen. Bij nieuw materiaal kan improvisatie deze kosten drukken.
berekeningen
Op een bedrijf met 5 000 m 2 tomaten zijn twee en op een bedrijf met 8 000 m 2 zijn
drie verzamelbakken nodig. De aanschafkosten van een opvoerband en van verzamelbakken wisselen. In onze berekeningen gaan we uit van 1 500 gld. voor een
opvoerband en van 500 gld. voor een verzamelbak met een vierwielig onderstel. De
gemiddelde jaarkosten komen voor een opvoerband en twee verzamelbakken met
onderstel op ± 400 gld. (Bij drie verzamelbakken met onderstel op ± 500 gld.)
Het aantal arbeidsuren voor het oogsten en veilingklaarmaken in een vroege stookteelt tot en met juli bij 5 000 m 2 tomaten, komt op ± 1 100 uur en bij 8 000 m 2
tomaten op ± 1 800 uur. Het bruto C.A.O.-loon bedraagt gemiddeld ± 5,50 gld.
per uur. Hoewel op veel bedrijven o.a. aan de uren vóór veilingtijd een hogere
waarde wordt toegekend, willen we in onze berekeningen 5,50 gld. per uur aanhouden. De totale arbeidskosten voor oogsten en veilingklaarmaken bij 5 000 m 2
tomaten komen op ± 6 000 gld. en bij 8 000 m 2 op ± 9 900 gld.
Bij aanschaf van een opvoerband en twee verzamelbakken met onderstel voor
5 000 m 2 , moet men een arbeidsbesparing van ± 70 uur (400 gld.) kunnen bereiken.
Bij aanschaf hiervan voor een oppervlakte van 8 000 m 2 moet men ongeveer 90 uur
(500 gld.) arbeidsbesparing bereiken.
Bij een grotere besparing levert deze investering, uitgaande van voorgaande berekeningen, winst op en bij een minder grote besparing verlies.
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Voorzieningsbalansen groenten (x1000 ton) in neder/and

Verse

1962/1963

1963/1964

1964/1965

1965/1966

1966/1967

1 428
49

1 489
53

1 657
78

1 493
81

1 614
100

1477

1542

1 735

1 574

1 714

495
67S
280
27

523
616
323
80

543
778
299
115

527
811
211
25

557
807
277
73

1 477

1 542

1 735

1 574

1 714

154

156

169

193

228

-

-

-

-

-

154

156

169

193

228

41
107
2
4

42
99
2
13

45
113
1
10

46
140
2
5

45
156
3
24

154

156

169

193

228

229
2

226
2

292
2

313
2

298
2

231

228

294

315

300

32
188
3
8

32
188
3
5

37
228
3
26

39
262
4
10

38
242
5
15

231

228

294

315

300

33
1

23
2

37
2

34
2

29
2

34

25

39

36

31

9
6
19

8
4
13

11
8
20

11
9
16

11
5
15

groenten

beschikbaar
produktie
invoer
totaal
verbruik
consumptie
uitvoer
industrie
vernietigde doordraai
totaal
komkommers
beschikbaar
produktie
invoer
totaal
verbruik
consumptie
uitvoer
industrie
vernietigde doordraai
totaal
fomaren
beschikbaar
produktie
invoer
totaal
verbruik
consumptie
uitvoer
industrie
vernietigde doordraai
totaal
aardbeien
beschikbaar
produktie
invoer
totaal
verbruik
consumptie
uitvoer
industrie
vernietigende doordraai
totaal
bron: Produktschap voor Groenten en Fruit
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-

-

-

-

-

34

25

39

36

31

Het Ontwikkelings- enSaneringsfondsvoordelandbouw
Het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw beschikt al een aantal
jaren over een aantal miljoenen guldens uit de Rijksgelden, enerzijds te besteden aan
de ontwikkeling van de land- en tuinbouw, anderzijds aan de sanering van deze
bedrijfstakken. Voor de glasgroenteteelt zijn uit deze fondsen nog maar beperkte
bedragen uitgekeerd. In de landbouw hebben vele jaren de bedrijfsgebouwen een
knelpunt gevormd. Ter verbetering daarvan is er enkele jaren de mogelijkheid
geweest een subsidie aan te vragen voor nieuwbouw of modernisering van bestaande
gebouwen. In de tuinbouw isdoor de bijzondere voorwaarden aan deze regeling verbonden hiervan slechts één jaar op ruime schaal gebruik gemaakt. Ook van de
saneringsregeling hebben tot nu toe betrekkelijk weinig glastuinders gebruik gemaakt om tot bedrijfsbeëindiging over te gaan.
ontwikkeling
Maar in de land- en tuinbouw vormen de bedrijfsgebouwen niet het enige knelpunt
dat een gezonde ontwikkeling van deze produktietakken in de weg staat. Daarom is
het Bestuur van de Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw
(O. & S.-fonds) overgegaan tot het besteden van begrotingsgelden aan andere ontwikkelingsprojecten. De rooiregeling voor fruitboomgaarden en de „bijdrage-regeling glastuinbouw noorden des lands" zijn hier voorbeelden van. Van deze laatste
regeling treft u hieronder een beknopte beschrijving aan. Door het Landbouwschap,
de Stands- en Vakorganisaties en de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst is inmiddels
ook een reeks van andere projecten in de sfeer van de bedrijfsontwikkeling voorgedragen. Deze kunnen ter beoordeling van het O. & S.-bestuur voor een subsidie in
aanmerking komen. Genoemd kunnen worden nieuwe bedrijfssystemen en samenwerkingsvormen, die vooral gericht zijn op kostenbesparing en niet op produktievergroting. Ook het subsidiëren van nieuwe technische ontwikkelingen behoort tot
de mogelijkheden. Dit om te bevorderen dat een beproeving op praktijkschaal van
deze nieuwe technische hulpmiddelen of methoden vlugger tot stand komt.
Voor de glasgroenteteeltsector zijn naast de regeling voor het noorden des lands nog
geen beslissingen over ingediende voorstellen genomen. Het israadzaam de berichten
hierover in de vakpers te volgen.
„bijdrage-regeling glastuinbouw noorden deslands"
Sinds 1 augustus 1968 werkt in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe een
bijdrage-regeling tot ontwikkeling van de glastuinbouw. Hiervoor zijn vier concentratiegebieden aangewezen:
het noordwesten van de Friese klei-bouwstreek; het gebied Hoogezand-Sappemeer;
dezuidoosthoek van Drenthe en Eelde en omgeving.
Bij uitbreiding of vestiging van een glastuinbouwbedrijf in één van deze vier concentratiegebieden kan een bijdrage van 17 000 gld. worden verleend door het O. & S.fonds, de provincie en de gemeente gezamenlijk. De voornaamste voorwaarden
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waaronder de bijdrage kan worden verleend zijn: voldoende vakbekwaamheid en
ondernemerskwaliteiten; goede produktie-omstandigheden; een nieuwbouwwaarde
nâ vestiging of uitbreiding van minimaal 80 000 gld. in glasopstanden, verwarming,
e.d.; een minimum-glasoppervlakte van 40 are koud glas of 25 are warm glas en bij
nieuwe vestigingen een minimum-bedrijfsoppervlakte van ongeveer 1,5 ha bij
groenteteelt onder glas en ongeveer 1 ha bij bloementeelt onder glas. Aanvragen
voor een bijdrage kunnen worden ingediend bij de Provinciale HoofdingenieurDirecteur van de Rijkslandbouwvoorlichting in de provincie waar het bedrijf gevestigd is, of wordt. Voor inlichtingen over de keuze van een vestigingsplaats kan men
zich richten tot:
Provinciaal Tuinbouwontwikkelingsinstituut Friesland, Postbus 327, Leeuwarden;
Provinciaal Tuinbouwontwikkelingsinstituut Groningen, Turfsingel 65, Groningen;
Stichting Tuinbouw Noord-Drenthe, Gemeentehuis Peize;
Gemeentebestuur Emmen, Gemeentehuis Emmen.
sanering
Hiernaast bestaat er aan de saneringskant een bedrijfsbeëindigings-vergoedingsregeling die in de nieuwe vorm sedert 1 januari 1968 van kracht is. Deze beoogt het
beëindigen van land- c.q. tuinbouwbedrijven enigszins gemakkelijker te maken door
middel van een uitkering ineens naast een maandelijkse bijdrage voor die ondernemers die hun bedrijf beëindigen tussen hun 50ste en 65ste levensjaar. Voor glasgroentetelers jonger dan 51 jaar varieert de uitkering ineens van 5 000 gld. bij een
oppervlakte glas van 2 500 m 2 tot 20 000 gld. bij een oppervlakte van 10 000 m 2 .
Voor glasgroentetelers die hun bedrijf beëindigen in de leeftijd van 51 t / m 64 jaar
bedraagt deze uitkering ineens een elk jaar met 5% teruglopend percentage van
95 tot 30%. Zij die hun bedrijf beëindigen op een leeftijd ouder dan 64 jaar ontvangen bij aanvrage steeds 30% van de uitkering ineens.
De maandelijkse vergoeding bedraagt 140 gld. te verhogen met 7 gld. voor elk jaar
boven de 50 en eindigt zodra het recht op een A.O.W.-uitkering ontstaat.
belangrijke voorwaarden
Aanvrager moet sinds 1 januari 1960 ononderbroken een tuinbouwbedrijf hebben
uitgeoefend, als hoofdberoep.
Het zuiver fiscaal inkomen mag in de laatste drie jaren, waarover een aanslag is
opgelegd voor de aanvrage wordt ingediend, gemiddeld niet meer dan 10 000 gld.
hebben bedragen.
De grond waarop de aanvrager zijn tuinbouwbedrijf uitoefent, moet in eigendom
worden overgedragen aan de Stichting Beheer Landbouwgronden; van dit voorschrift kan in bepaalde gevallen worden afgeweken.
De bedrijfsgebouwen, inclusief de glasopstanden, moeten in principe onttrokken
worden aan het gebruik voor de land- en tuinbouw.
Naast de hierboven opgesomde voorwaarden iser nog een groot aantal voorwaarden
van nevengeschikte aard. Aan deze weergave kan geen recht op een uitkering worden
ontleend. Aanvragen moeten worden ingediend bij de districtsbureaübouder van de
Stichting Uitvoering Landbouwmaatregelen op een daarvoor bestemd formulier.
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Het borgstellingsfonds voor de landbouw

Doel van dit fonds is verhoging van de produktiviteit in land- en tuinbouw d.m.v.
borgstellingen voor leningen die nodig zijn en die zonder andere borg of zekerheid
niet kunnen worden verkregen. Dat de behoefte hieraan groot is, blijkt uit het door
het Bestuur van het Borgstellingsfonds voor de Landbouw, B.F. genoemd, aantal
verleende borgstellingen over de jaren 1952 t / m 1967. Dit betreft alleen al in de
sector tuinbouw meer dan 15 000 gevallen met een totaal bedrag van ruim 237 miljoen gulden. Meer dan de helft hiervan is besteed door glasgroentetelers. Aanvankelijk bestond voor tuinders alleen de mogelijkheid om voor investeringen in het bedrijf
tot 50% van het benodigde bedrag aan borgstelling te verkrijgen. Inmiddels is deze
mogelijkheid verruimd tot 100%. In toenemende mate zijn de laatste jaren naast
borgstellingen voor nieuwe investeringenin
gebouwen, uitrusting e.d. ook garanties verTIPS VOOR DE
leend voor herfinanciering en voor verkrijGEZONDHEID
ging van bedrijfskapitaal.
eisen
Het is vanzelfsprekend dat ook het Borgstellingsfonds voor de Landbouw onverantwoorde risico's wil vermijden. Daarom worden aan
de aanvragende ondernemers eisen gesteld ten
aanzien van vakbekwaamheid en ondernemerschap. In het algemeen moet na de voorgenomen investering het eigen vermogen nog
30% bedragen van het vermogen, dat totaal
is geïnvesteerd.

A
Alsunu tocheen3 e
deken op bedneemt,
[egdiedaneersteens
overuwvoetenenbenen.Dekansisgroot
datu hetdanwarm,
genoeghebten...uw
borsthoeft danniet,
alademend.noqeen
gewicht optetillen.
U rustdusbeter uit.

Wanneer er tijdens
uw verkoudheidnu
tochfruit in huis is,
eetditdan om uw
dorst tebestrijden.
Alsuzichtweeetmalenlangverderalle
vocht ontzegt,hebtu
veel kans datude
verkoudheidsbacillen
door"uitdroqing"onder dekniekrijgt.

Aanvragen om borgstelling kunnen worden
ingediend bij de boerenleenbanken en andere
banken die eveneens over aanvraagformulieren beschikken. Automatisch wordt de
aanvrager daarna bezocht door een rapporteur. Inzage verlenen van een bijgewerkte
boekhouding over de laatste drie jaren is daarbij verplicht. Het Borgstellingsfonds
verstrekt zelf geen leningen, dat doet de bank, maar staat alleen borg voor dât
bedrag, waarvoor de bank zonder aanvaardbare zekerheden geen krediet kan geven.

Wanneer God voor het scheppen van de wereld een commissie had
benoemd, dan zou de wereld ervandaag de dag nog niet zijn.
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prijzen . .
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voorraden .

. groot!

levering .
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kwaliteit.
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STALEN BUIZEN
voor: Centrale verwarming
Gas- en waterleidingen
Constructiedoeleinden

Adr. van der Voort N.V.
Kwintsheul, Bovendijk 3 7 , Tel.01 7 4 2 - 3 1 31 (13 lijnen) Telex 3 2 0 8 2

De Enkhuizer Zaadhandel n.v.
Kweek- en Selectiebedrijf

Enkhuizen-Tel. 02280-2598-2432

TOMATEN,
hybride:
EXTASE
SURPRISE
SURPRISE CFR.
SUNRISE
KOMKOMMER,

GESPECIALISEERD KWEEK- en
RESEARCHWERK, GERICHT
en GESELECTEERD, naar de
eisen van de NEDERLANDSE
GLASTUINBOUW.

hybride:
GROESPOT
GROESTAN
MONIQUE,
100% vrouwelijk
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Belangrijkste aanvoerveilingen van glasfruit en -groenten
aanvoercijfers
1965

1966

X 1 000 kg
X 1 000 gld.

2 954
12 356

4 645
18 408

hoeveelheid X 1000
1 153
134
109

1 242
263
91

1 915
335
255

druiven (in 1000 kg)
X 1 000 kg
X 1 000 gld.

5 923
12 408

5 005
10 571

4 940
11 166

hoeveelheid X 1000
poeldijk
naaldwijk
de lier (westerlee)

1 031
746
613

821
662
523

788
644
550

4 337
3 331

3 006
2 770

3 625
3 861

meloenen (in 1000 stuks)
X 1 000 st.
X 1 000 gld.

hoeveelheid X 1000
de lier (westerlee)
1329
naaldwijk
730
's-gravenzande (westerlee) 378

1013
238
243

969
393
317

perziken (in 1000 stuks)
X 1 000 st.
X 1 000 gld.

6 572
1 277

5 316
973

hoeveelheid X
poeldijk
naaldwijk
rotterdam (z.h.e.)
Rn dijvie (niet

X 1 000 kg
X 1 000 gld.

843
696
617

te splitsen in glas
41 426
16546

4 354
1 042
1 000
741
496
338

840
603
469

en voll egrond)
43 699
15 894

47 367
14 739

augurker i (in 1 000 kg) (gedeeltelijk voll egrond)
X 1 000 kg
X 1 000 gld.

20 338
20 573

43 650
25 049

49 045
21519

X 1 000 kg
X 1 000 gld.

18 125
10 994

snijbonen (niet te splitsen in glas en voll

egrond)

X 1 000 kg
X 1 000 gld.

9 715
4 404
1 820

20 136
10 506
4 804

22 459
11 657
5 489

13 657
14 114

4 848
5 808

X 1 000 st.
X 1 000 gld.

hoeveelheid X 1000
delft
pijnacker
rotterdam (coöp.]

67 470
24 863
23 561

X 1 000 kg
X 1 000 gld.

17 805
8 785

afzet

83 714
36 526
30 279

19 175
6 962

18 462
6 091

hoeveelheid X 1000
delft
pijnacker
rotterdam (coöp.)

4 932
1 633
1 447

4 696
1 808
1 758

5 126
1 905
1 584

komkommers (stek) (in 1000 kg)
X 1 000 kg
X 1 000 gld.
delft
pijnacker
rotterdam (coöp.)

12 914 16 385 15 184
2 569
2 951
1 618
hoeveelheid X 1000
4 229
5 232
4 764
1 167
1 568
1 472
974
1 260
1 261

kroten (niet te splitsen

in glas

X 1 000 kg
X 1 000 gld.

2 873
794

en vollegrond)
2 556
654

2 906
747

paprika (in 1000 stuks)
X 1 000 st.
X 1 000 gld.
poeldijk
naaldwijk
kwintsheul

8 025 11 083
9 435
1 168
1 448
1 809
hoeveelheid X 1000
1 965
3 826
3 852
878
1 198
1 452
715
906
885

X 1 000 bos
X 1 000 gld.

55 897
24 021

73 392
31 394
30 953

komkommers (kromme) (in 1000 kg)

X 1 000 st.
X 1 000 gld.

49 790
25 745

6 833
6 145

283 849 335 267 349 489
100 932 99 170 106 580

bospeen (niet te splitsen in glas

52 887
25 882

5 533
5 901

komkommers (staandglas) (in 1000 stuks)

bloemkool (niet te splitsen in glas en vollegrond)
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1967

17 930
13 091

hoeveelheid X 1000
venlo (c.v.v.]
venlo (v.g.v.^
roermond

1966

prinsessenbonen
(niet te splitsen in glas en vollegrond)
2 569
12 236

zaltbommel
venlo (c.v.v.)
nijmegen

1965

1967

aardbeien (glas) (in 1000 kg)

8 814
4 802

en vol legrond)
8 007
3 753

7 975
4 580

4 769
785

4 620
839

5 206
836

hoevee Iheid X
amsterdam
huissen
de lier (west ;rlee)

1 100
419
127

973
416
10?

3 996
1 289

4 029
1 601

hoevee Iheid X
amsterdam
rotterdam (co öp.)
utrecht

X 1 000 kg
X 1 000 gld.

1 201
415
1S6

3 928
1 385

de lier (westerlee)
rotterdam (coöp.)
kwintsheul

1967

821
449
467

851
461
450

4 855
466

5 673
496

4 338
460

341 084
279 525
1 000

26 659
29 786
19 117

27 003
26 557
18 291

32 031
31 159
22 945

23 429
17 163

18 012
20 858

18 667
20 786

witlof (in 1000 kg)
X 1 000 kg
X 1 000 gld

hoeveelheid X

1 000

788
527
467

310 856 296 394
279 871 269 682
hoeveelheid X

1 000

postelein (in 1 000 kg) (gedeeltelijk voll egrond)
X 1 000 kg
X 1 000 gld.

1966

tomaten (in 1000 kg)

peterselie (in 1000 bos) (gedeeltelijk vollegrond)
X 1 000 bos
X 1 000 gld.

1965

1967

1866

1965

rotterdam (z.h.e.)
gouda
barendrecht

2 178
1 648
1 802

1 000

1 854
1 233
1 257

1 672
1 277
1 199

raapstelen (in 1 000 bos)
X 1 000 bos
X 1 000 gld.

hoeveelheid X
kwintsheul
breda
poeldijk

821
548
745

1 000

909
774
845

813
675
617

radijs (in 1000 bos) (gedeeltelijk vollegrond)
X 1 000 bos
X 1 000 gld.

13 268
3448

12 698
3 188

hoeveelheid X
barendrecht
amsterdam
zwijndrecht

2 437
1 400
1 690

12 919
3 810

TIPS VOOR DE
GEZONDHEID

1 000

2 023
1 201
1 354

2 251
1 393
1 233

13 901
2 002

14 509
1 973

bos- en struikselderij
(in 1000 bos) (gedeeltelijk vollegrond)
X 1 000 bos
X 1 000 gld.

13 706
1 756

hoeveelheid X 1000
amsterdam
breda
zwijndrecht

2 630
789
731

2 774
848
Sb2

3 186
963
843

(lassla (in 1000 stuks)
X 1 000 st.
X 1 000 gld.

Als u nu toch iets
heets en iets kouds
kort na elkaar wilt
drinken, neem dan
eerst het koude en
dan pas het hete.A n dersom ishet slecht
voor u w gezondheid.

Als u nu toch een
boek mee naar bed
neemt.balanceerdat
dan op uw hoofd.Dit
komt uw lichaamshou
ding.uwalgemene ge,
zondheid en (heus.!)
u w humeur ten goedy

470 489 420 925 516 105
81 941 93 209 88 908
hoeveelheid X 1000

rotterdam (coöp.)
de lier (westerlee)
venlo (v.g.v.)

63 836
46 446
33 089

57 308
43 889
30 798

68 876
53 586
36 638

spinazie (niet te splitsen in glas en vollegrond)
X 1000kg
X 1000gld.
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24616 25557 29140
11317 9998 9826

Als u nu toch grote fietstochten, lange ' *
wandelingen en veel sport op uw vakantiep r o g r a m m a zet,neem dan geen vakantie
wanneer het hoog z o m e r is.Grote inspanningen gedurende die t i j d maken démens
namelijk kwetsbaar voor nare ziekten.

Gemeenschappelijk markt- en prijsbeleid (E.E.G.)

Van de gemeenschappelijke ordening van de markten voor groenten en fruit vormen
de zgn. kwaliteitsnormen (kwaliteit, sortering, verpakking en aanduiding) een belangrijk onderdeel. Er bestaan drie hoofdklassen, namelijk klasse Extra, klasse I en
klasse II. Voorts is een bijkomende kwaliteitsklasse (III) vastgesteld voor bloemkool,
tomaten, appelen, peren, perziken, citrusvruchten en tafeldruiven.

Invoerbeleid tegenover derde landen
referentieprijzen
Ten einde verstoringen als gevolg van aanbiedingen uit derde-landen tegen abnormaal lage prijzen te voorkomen, worden jaarlijks referentieprijzen *)per produkt of
per groep van produkten vastgesteld. Deze gelden voor de gehele Gemeenschap. De
referentieprijs wordt berekend aan de hand van het gemiddelde van de produktieprijzen van elke lidstaat en een forfaitair bedrag 2 ). De produktieprijzen zijn gelijk
aan het gemiddelde van de prijzen die tijdens de drie jaren voorafgaande aan de
datum van de vaststelling van de nieuwe referentieprijs op de representatieve markt
of markten van de produktiegebieden met de laagste prijzen zijn waargenomen
(extreme prijswaarden buiten beschouwing latende). Het forfaitair bedrag wordt
vastgesteld op basis van de commercialisatie-kosten 3)voor produkten uit de E.E.G.
invoerprijzen
Deze worden per produkt of per groep van produkten vastgesteld op grond van de
door de lidstaten verstrekte gegevens omtrent het prijsverloop van door derde landen
aangeboden goederen op 9 representatieve markten (voor Nederland: Rotterdam),
verminderd met reeds betaalde douanerechten en/of heffingen en met de vervoerskosten. Indien deze prijs lager is dan de referentieprijs, wordt een compenserende
heffing opgelegd die gelijk is aan het verschil tussen deze prijzen. Indien de invoerprijs van bepaalde landen beneden de referentieprijs ligt, geldt de compenserende
heffing slechts ten aanzien van deze derde landen.
producentenverenigingen (telersverenigingen)
De Gemeenschap wenst de oprichting van telersverenigingen te stimuleren. Onder
telersverenigingen worden verstaan verenigingen van telers van groenten en fruit,
die ten doel hebben de concentratie van het aanbod, alsmede de regulering van de
producentenprijzen te bevorderen. De aangesloten telers zijn verplicht hun gehele
produktie door middel van deze verenigingen te verkopen. De steunverlening door
de lidstaten kan op twee manieren gebeuren:
gedurende de eerste drie jaar na oprichting een bijdrage ter dekking beheerskosten
(de helft van de aldus verleende steun komt voor financiering uit het E.E.G.-landbouwfonds in aanmerking);
')

verwijzingsprijzen
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2

) soort „ v a s t r e c h t "

3

) zakelijke kosten

gedurende 5 jaren, na vorming van interventiefondsen, leningen verstrekken voor
gedeeltelijke dekking van de marktinterventiekosten (deze steunmaatregel komt niet
voor communautaire 4) financiering in aanmerking).
ïnterventiebeleid
Marktinterventiebeleid
door producentenverenigingen autonoom gevoerd door
middel van handhaving van een bodemprijssysteem:
onder normale marktverhoudingen gebeurt dit voor alle groente- en fruitsoorten
voor eigen rekening;
in een crisissituatie gebeurt dit op de markt van de Gemeenschap alleen voor de
zgn. interventieprodukten met financiële bijdrage van de Gemeenschap.
Overheidsinterventie 5) (beperkt tot de zgn. interventieprodukten) uit te voeren door
gemachtigden van de lidstaten in perioden van ernstige crisissituatie op de markt
van het betrokken produkt. Bij deze ernstige crisis worden door deze gemachtigden,
tegen een vastgestelde aankoopprijs, produkten uit de markt genomen.
Jaarlijks stelt de Raad een basisprijs en een aankoopprijs vast voor bloemkool,
tomaten, sinaasappelen, mandarijnen, citroenen, tafeldruiven, appelen, peren en
perziken (de zgn. interventieprodukten). Deze prijzen gelden voor de gehele Gemeenschap, zij kunnen variëren al naar gelang de perioden in het verkoopseizoen.
De basisprijs is het rekenkundig gemiddelde van de prijzen die op de representatieve
markten binnen de E.E.G. in produktie-overschotgebieden met de laagste prijzen
golden (gedurende een bepaalde periode).
De aankoopprijs ligt voor bloemkool en tomaten tussen 40 en 4 5 % van de basisprijs;
voor appelen en peren tussen 50 en 55% van de basisprijs en voor de overige interventieprodukten tussen 60 en 70% van de basisprijs.
De bodemprijs is gelijk aan de aankoopprijs verhoogd met 5% van de basisprijs.
Een crisisperiode ontstaat wanneer de marktprijs op de representatieve markten drie
achtereenvolgende marktdagen ligt beneden het niveau van de aankoopprijs verhoogd met 15% van de basisprijs.
Een ernstige crisissituatie ontstaat wanneer de marktprijs drie opeenvolgende marktdagen beneden het niveau van de aankoopprijs ligt.
Bij de praktische uitwerking van het interventiebeleid is onderscheid gemaakt tussen
de overgangsfase (1 januari 1967 t / m 31 december 1969) en de eindfase (vanaf
1 januari 1970). De belangrijkste verschillen tussen de beide fasen zijn dat in de
overgangsfase elke lidstaat zelf (en niet de Commissie) bevoegd is tot:
het constateren van het begin en het eind van de respectievelijke crisis en ernstige
crisisperiode voor zijn eigen markt;
het vaststellen van de aankoopprijs (tot een zeker maximum) van de uit de markt te
nemen produkten in een periode van ernstige crisis.
é

) gemeenschappelijke
) overheidstussenkomst

5
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Voorts dat tijdens de overgangsperiode de totale uitgaven voor marktinterventie en
eventuele uitvoerrestituties van de gehele Gemeenschap niet meer mogen bedragen
dan 60 miljoen ,,rekeneenheden" per jaar. Hiervan ontvangt Italië 40 miljoen r.e.

Intern handelsverkeer
invoerrechten
Afschaffing van de intra-communautaire invoerrechten en de vrijwaringsclausule:
per 1januari 1967voor de reeds eerder genoemde 9 interventieprodukten;
per 1 juli 1968 voor de overige produkten. Met andere woorden per 1 juli 1968 is
een volledig vrij handelsverkeer binnen de Gemeenschap voor de groente- en fruitsector bereikt.
Gedurende de overgangsfase, welke 31 december 1969 eindigt, is de mogelijkheid
aanwezig op grond van nationale besluitvorming, doch volgens algemene communautaire criteria, restituties te verlenen bij export van groente en fruit naar derde
landen. Dit in geval van abnormale handelspraktijken door een of meer derde landen
of als uitvloeisel van interventiemaatregelen binnen de Gemeenschap. Het betreft
hier een aantal met name genoemde verse (voornamelijk Zuideuropese) en verwerkte produkten. Voor de overige produkten kan de Raad daartoe besluiten en
tevens het niveau van de restitutie vaststellen. Het maximum van deze restituties
wordt gevormd door het gemeenschappelijke buitentarief plus eventueel een ingestelde invoerheffing. Vóór het einde van de overgangsfase zullen communautaire
regels voor de vanaf 1 januari 1970 toe te passen exportrestituties worden vastgesteld. Sinds 1 januari 1967 geldt voor de 9 genoemde interventieprodukten een
gemeenschappelijk douanetarief; vanaf 1 juli 1968 geldt dit ook voor de overige
groente- en fruitprodukten.
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Hoeonthoudt u wat u /eest?
Op tal van manieren bereikt ons nieuws over het vak. In de tuinbouwvakbladen, in
de bladen van de consulentschappen of proeftuinen of in vlugschriften komt veel
nieuws voor. Nieuws op het gebied van het onderzoek, het tuinbouwbeleid, prijsbeschouwingen en gespecialiseerde artikelen over onderdelen van belangrijke teelten. Al naar mogelijkheden en behoefte maakt men uit deze overvloed aan nieuws
een selectie. Deze is meestal afgestemd op de teelten en omstandigheden op het
eigen bedrijf. Men leest, herleest soms, deze artikelen en zodoende neemt de kennis
toe. Maar we zullen er eerlijkheidshalve aan moeten toevoegen dat veel van datgene
wat men leest, ook al is men er nóg zo in geïnteresseerd, toch weer snel vergeten
wordt. Zeker alshet cijfers betreft over temperaturen, plantafstanden e.d.
gegevens vastleggen
Het is ondoenlijk alle tuinbouwbladen die u ontvangt te bewaren. Trouwens hoe zou
u over twee, drie of vier jaar nog kunnen
nagaan of er over een bepaald onderwerp iets
TIPS VOORDE
is geschreven? Toch is het voor de moderne
GEZONDHEID
tuinder van belang, dat hij voor hem belangrijke gegevens vastlegt. En dit op een wijze
waarop hij zonodig weer snel datgene kan
vinden, wat hij zoekt. Een bibliotheek heeft
hiervoor een documentatiesysteem, maar zo'n
systeem isvoor een eenvoudige doeumentatieopzet, zoals een tuinder zou moeten hebben,
Enalsunutochrookt
Alsunutochgorgelt,
een veel te ingewikkelde en daardoor onmodoehetdanlangzaam steekdanuwtongergelijke vorm. Het beste komt men uit met de
Hoelangzamer men
bijuit.Dedesinfecterookt.destemeer
rendemiddelendieu
aanschaf van enkele flinke mappen of klapnicotinewordt er
gebruikt.kunnen dan
pers. Men neemt dan een map of klapper
door sigaret of siveelbeteropdeplaats
naar verbrand.
vanbestemmingkorren
voor elk gewas dat voor u van belang is.
Komt men in een blad een artikel tegen over een onderwerp dat op zo'n gewas
betrekking heeft, dan wordt dit uitgeknipt en opgeborgen. Dit moet men onmiddellijk na het lezen van het blad doen, anders wordt het uitgesteld of vergeten.
onderverdelingen
Er is zowel in een flinke map, maar zeker met behulp van een klapper, een onderverdeling te maken. Zo kan men de klapper voor tomaat onderverdelen in rassen,
opkweek, stoken, teeltmaatregelen, ziekten en dergelijke. Wilt u later iets nazien over
de opkweek dan is datgene wat u hiervan heeft opgeborgen, gemakkelijk en vlot te
vinden. Het kan zijn dat u of één van uw kinderen wat meer tijd aan de documentatie
kunnen besteden. In zo'n geval kan ook een ander systeem van opbergen worden
gevolgd. In deze gevallen kunt u rustig om advies vragen bij een deskundige. Zo
weten we dat de bibliothecaris van het Proefstation te Naaldwijk graag bereid is
iedereen met raad en daad te helpen. Begin er echter aan! Wat documentatie kan
bijzonder nuttig zijn. Het maakt het werken vlotter en kan onzekerheden opheffen.
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Lengte-, oppervlakte- en inhoudsmaten en gewichten
lengtematen
nederlandse maten
1 putse roede (hoekse waard)
1 rijnlandse roede
1 vadem
1 voet
1 rijnlandse duim
1 franse duim
1 oude el

ilsaksische maten
= 4,08 m
=• 3,767 m
= 1,885 m
« 31,417 cm
=• 2,618 cm
= 2,707 cm
= 0,69 m

•= 1760 imp. yards
«
3 feet
=
12 inches

1 stat. mile
1 imp. yard
1 foot
1 inch
1 line
1 point

1609,34
0,9144
0,3048
2,54
0,635
0,353

m
m
m
cm
mm
mm

oppervlaktematen
nederlandse maten

angelsaksische maten

1 bunder
1 hont =- 100 roe
1 noordhollandse morgen
1 snees (west-friesland)
1 rijnlandse roede
1 limburgse morgen
1 bloois gemet (zeeland)

1
0,1421
0,85
0,0238
0,0014
0,318
0,3924

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

1 sq. mile
1 acre
1 rood (v.k.)
1 sq. yard
1 sq. foot
1 sq. inch

258,995 ha

640 acres
4840 sq. yards
1210 sq. yards
9 sq. feet
144 sq. inches

40,468 are
10,117 are
0,836 m2
929,03 cm 2
6,452 cm-

inhoudsmaten
verenigde staten

nederland
1 last = 30 hl
1 wise
1 mud = 1 hi
1 nederlandse schepel
1 nederlands maatje

3000
1000
100
10
0.1

1 long cwt
1 short cwt
1 quarter
1 score

nederlandse gewichten
1 centenaar
— 100
(in duitsland: doppelzentner, dz)
1 quintaal
- 100
1 nederlands lood
= 10
1 nederlands wichtje
— 1
1 nederlandse korrel
=
0,1
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1 gallon
1 quart
1 pint
1 gill
droge stoffen

2,832
764,6
28,32
16,39
286,4
290,944
36,368
4,546
1,1365
0,5682
1 longton
0,1421 I 1 metr. ton
— 1 short ton

gewichten

78

vloeistoffen

1 winchester
1 dry quart
1 dry pint

verenigd koninkrijk
register ton
- 12 cub. feet
cubic yard
= 1728 cub. inches
cubic foot
cubic inch
hogshead
= 8 bushels
quarter
= 8 gallons
bushel
= 4 quarts
gallon
= 2 pints
quart
- 4 gills
pint
gill

liter
liter
liter
liter
liter

kg
kg
g
g
g

= 4 quarts
= 2 pints
= 4 gils

bushel
= 2 pints

=
=
=
-

3,785
0,9464
0,4732
0,1183

liter
liter
liter
liter

= 35,239 liter
= 1,1012 liter
= 0,5506 liter

angelsaksische gewichten
20 long cwt = 2240 lbs av
= 2204 lbs av
20 short cwt = 2000 lbs av
(centals)
4 quarters = 112 lbs av
(cental) = 100 lbs av
=
28 lbs av
=
20 lbs av

16 ounches av
1 Ib av
1 troy Ib
— 12 tr. ounches
1 ounce av
1 troy ounce
1 pennyweight
1 grain
1 quintal

= 453,59 g
373,2
28,35
31,10
1,555
0,0648
100

g
g
g
g
kg

1016
1000
907,2
50,8
45,36
12,7
9,07

Weeklonen en toeslagen
weeklonen 3) (van vaste arbeiders in de tuinbouw 1967/1968, in gld.)

geldigheidsduur

weekloon
per

1-7-'67

weekloon
incl. vakantietoeslag
en sociale
lasten

aantal
arbeidsuren
per
jaar2)

1967

1966

gemiddelde arbeidskosten per
gewerkt uur per 1 juli
1965

1964

1963

1962

tuinbouw
groningen ^
friesland
>
drenthe
)
ijsselmeerpolders
en urk
Overijssel en
gelderland 6 )
utrecht
noordholland
zuidholland
zeeland
noord-brabant 6 )
limburg

1/2-31/1

140,133)

175,07

2 150

4,23

3,95

3,55

3,23

2,74

2,55

1/5-30/4
1/2-31/1

140,004)
137,50-1)

175,12
172,02

2 150
2155

4,24
4,15

3,95
3,87

3,57
3,45

3,27
3,16

2,93
2,72

2,67
2,51

1/2-31/1
1/2-31/1
1/2-31/1
1/5 - 30/4
1/2-31/1
1/5 - 30/4

137,504)
143,335)
143.335)
139.564)
136,50
136,50

172,02
179.22
179,22
174,90
170,78
170,78

2160
2 150
2 150
2 150
2 150
2 150

4,14
4,33
4,33
4,23
4,13
4,13

3,86
4,04
4,02
3,94
3,85
3,85

3,42
3,60
3,61
3,53
3,45
3,45

3,19
3,34
3,33
3,20
3,17
3,15

2,72
2,76
2,77
2,80
2,75
2,75

2,50
2,52
2,54
2,43
2,51
2,50

klasse a

1/3 - 28/2

2 150

4,72

4,41

4,07

3,77

3,23

2,99

1/3 - 28/2

min.
135,935)
max.
153,095)
min.
146,745)
142,285)

195,09

klasse b

192,80

2 150

4,66

4,36

4,02

3,73

3,19

2,96

183,71
178,19

2 150
2150

4,44
4,31

4,14
4,01

3,80
3,67

3,52
3,39

2,99
2,88

2,76
2,67

bloembollenteelt

gesch, werknemers
bloemkwekerij
vakarbeider

1/3-28/2

2 150

136,50

4,13

3,85

3,45

3,15

2,77

2,58

boomkwekerij
boskoop
overig nederland
exclusief zeeland

1/1-31/12

143,335)

179,22

2 150

4,33

4,04

3,59

3,31

2,69

2,45

1 /5 - 30/4

143,335)

179,22

2 150

4,33

4,04

3,62

3.19

2,73

2,48

l

) van mannen en vrouwen van 23-64 jaar volgens C A . O . ' s . alle tot 1-7-1967 bekende compensatiebijslagen
i.v.m. huurverhogingen en verhoging A.O.W./A.W.W.-premie zijn in de lonen begrepen
-) gemiddelde van een aantal jaren
3
) inclusief winteruitkering
') inclusief kledingtoelagen
5
) inclusief 5% differentie-toeslag
e
) het ,,Land van Maas en W a a l " , het ,.Rijk van Nijmegen" en de gemeente Miliigen behoren tot het contractgebied Noord-Brabant
toeslagen
op de bedragen vermeld in de tabel mogen toeslagen verleend worden, deze zijn:
diplomatoeslagen tot een bedrag van maximaal f 11,—. deze geldt bij de bloembollenteelt alleen voor de
geschoolde arbeider.
eerste knecht of voorman
tuinbouw-c.a.o.'s
groningen. friesland, drenthe en ijsselmeerpolders
Overijssel, gelderland, utrecht en noordholland
zuidholland
zeeland
noord-brabant
limburg
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bij max. 3 arbeiders
f 8,50
f 8,50
f 8,50
f 8,50
f 7,50
f 8,50

bij 4 en meer arbeiders
f
f
f
f
f
f

11,00
12,50
12.00
10,00
10,00
13,50

vervolg tuinbouw-c.a.o.'s

bij max. 3 arbeiders

bloemkwekerij

2 - 6 arbeiders
meer dan 6 arbeiders

f 7,00
f 9,25

boomkwekerij nederland (excl. zeeland)

bij max. 3 arbeiders
meer dan 3 arbeiders

f 8,50
vrij

winstdeling

bij 4 en meer arbeiders

voor het bloemboilenbedrijf mag maximaal 2% betaald worden.

waarderingstoeslag
maximaal 6%.

voor alle takken van tuinbouw mag een waarderingstoeslag betaald worden van

prestatietoeslag
deze mag eveneens betaald worden in alie takken van tuinbouw, hij bedraagt maximaal
20% per week tot een gezamenlijk maximum van 10% van het jaarloon.
bovengenoemde toeslagen hebben een verhoging van de kosten per arbeidsuur tot gevolg en wel per
gulden toeslag wordt dit uurloon ± 3 cent hoger; per % toeslag wordt dit uurloon ± 4,2 cent hoger.

S0Cid/6

/dStetl

werknemers in de /andbouw

ten laste van
ingang

werkgever

werknemer

1966
1-7-'67
1-7-'67
1-1-'68
1-1-68
1-4-'68

3,90%
3,45%
3,40%
3,60%
0,40%

1,00%
0,75%
3,40%
3,60%

werkloosheidsverzekering

1-1-'66
1-1-'68
1-1-'66
1-1-'68
1-1-'66

0,10%
0,15%
2,70%
2,80%
0,20%

0,10%
0,15%
2,70%
2,80%
0,20%

bedrijfspensioenfonds (b.p.l.)

1-5-66

ƒ2,25
p/week
ƒ2,75
p/week
ƒ2,40
p/week
ƒ2,50
p/week

ƒ2,25
p/week
ƒ2,75
p/week
ƒ2,40
p/week
ƒ2,50
p/week
8,80%
9,00%

ziektewet (z.w.) -)
arbeidsongeschiktheidswet (w.a.o.)
ziekenfondswet
algemene wet bijzondere ziektekosten
(a.w.z)
wachtgeld-verzekering
vaste arbeiders
losvaste + losse arbeiders

6-5-'68
pensioenfonds bloemboilenbedrijf

1967
1-3-'68

algemene ouderdomswet (a.o.w.)
algemene weduwe- en wezenwet
(a.w.w.)
algemene kinderbijslagwet (a.k.w.)
kinderbijslagwet loontrekkenden (k.w.l.)
sociaal fonds bloemboilenbedrijf

1-1-'67
1-1-'68
1-1-'67
1-1-'66
1-1-'68
1-1-66
1-1-'68
1965

—
—
—
2,10%
2,30%
3,00%
3,10%
ƒ0,50
p/week

— •

gedeeltelijke invoering
gehele invoering

de staat betaalt
bovendien 0,4%
resp. ƒ0,45 per dag
resp. ƒ0,55 per dag

1,40%

~_
.

voor 3e e.v. kinderen
idem
voor 1e en 2e kind
idem

') sinds 1-7-1967
-) voor de Ziektewet wordt de premie niet vooraf vastgesteld, maar achteraf per kalenderjaar berekend.
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Onkruidbestrijding op braakliggende gronden
Bij de onkruidbestrijding op braakliggende gronden moet onderscheid worden gemaakt tussen grond die tijdelijk braak ligt, of waarop potgrond, potten en dergelijke
moeten worden opgeslagen en grond die blijvend braak ligt, zoals dit bijv. het geval
is met lanen. In het eerste geval moet er voor worden gezorgd, dat de nawerking van
het middel geen invloed meer heeft op een volgende teelt. Oók moet worden voorkomen dat er schade optreedt omdat potgrond of potten met onkruidbestrijdingsmiddel zijn verontreinigd. Er kan daarom in
dit geval alleen maar gebruik worden geMEN ZEGT....
maakt van een middel dat geen nawerking
heeft, zoals paraquat en diquat. Een middel
met nawerking geeft hier beslist schade.
blijvend braak
Grond die blijvend braak ligt kan tegen zaadonkruiden worden behandeld met een mengsel van een contactmiddel, bijv. paraquat of
diquat en een middel met nawerking, bijv.
simazin. In dat geval wordt vroeg in het jaar,
half maart, gespoten met 50 ml paraquat of
30 ml diquat en 10 gram simazin per are in
10liter water.
Zijn er wortelonkruiden aanwezig, dan wordt
voor kweekgras dalapon gebruikt en voor
distels groeistoffen. Bij gebruik van dalapon
en groeistoffen mag wel simazin worden toegevoegd, maar geen paraquat of diquat, omdat beide laatstgenoemde middelen de werking van dalapon en groeistoffen tegengaan.
Bij gebruik van groeistoffen moet de nodige
voorzichtigheid in ac'ht worden genomen en
daarom moet de gebruikte spuit ook zeer
grondig worden gereinigd.

...dat chauffeurs
zenuwpijnen krijgen
doordetochtv.h.open
raampjenaast zich.
Juist.Het schokken
endemin ofmeer onnatuurlijke houdingv.d.
chauffeur spelen nier.
bij ookeen rol !!!

..dat sommigemensen
inkleuren dromen.Juist
De laatsteonderzoe- 1
kingen hebbenzelfs I
aangetoonddatermeer
in kleur daninzwartwit wordt gedroomd.

ÏSAWiV"»1»*
dat hooikoortskan
•&%•///, «<•••
w \ overgaan inasthma.
.... dat aangezichts. Juist.Maarpasnaen.
kelejarenenalsde
pijndoorlawaai
ergerkanworden. hooikoorts nietgoed
wordt behandetd
Juist!!!!!!!!!

Jongelui denken tegenwoordig dat geld alles isin het leven; als ze ouder
worden weten ze het zeker.
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Welkepotsoort voor de tomaten- en komkommertee/t?

Deze kan van bedrijf tot bedrijf sterk verschillen. Dit hangt onder meer af van de
aard van de grond, de gezondheid, de voorafgegane grondontsmetting en van de
voorgaande hoofdteelt. Hoe groter de te verwachten groeikracht is, hoe eerder het
nodig is van een vrij grote, soms wat oude plant gebruik te maken. Een uitzondering
hierop vormt misschien een planting in begin december. Naarmate men een plant
langer in depot wil houden, ishet wenselijker eenplastic pot te gebruiken.
de teelt
Als men een jonge plant wil uitpoten, zijn perspotten vaak te verkiezen boven
plastic potten. In een plastic pot moet de plant voldoende tijd hebben om de grond
geheel te doorwortelen. De potkluit valt anders uiteen en er treedt bij het planten
wortelbeschadiging op. Men kan in zo'n geval eventueel een kleinere maat plastic
pot gebruiken.
Wanneer de uitplantdatum niet met zekerheid vast staat, bijv. in verband met het
ruimen van de voorteek of in geval van nieuwbouw, is een plastic pot aan te bevelen.
De planten die hierin worden geteeld kunnen namelijk gemakkelijker enige tijd
worden „bewaard" dan in perspotten.
Voor een verwarmde teelt kan men eerder een plastic pot gebruiken dan voor een
koude teelt. Men acht vaak de kosten van een plastic pot voor de koude teelt wat
hoog. De planten voor deze teelt stellen ook hoge eisen. Een grotere plant, te bereiken in een plastic pot,kan bij tomaten een wat vroegere oogst en bij komkommers
wat meer stuks geven. De ervaring dat plastic potten voor de teelt van tomateplanten
een zekerheid vormt met betrekking tot het voorkomen van het optreden van Phytophthora, maakt op veel bedrijven ook voor de koude teelt het gebruik van een
plastic pot verantwoord.
Bij de teelt van planten in plastic potten gaat het vaak om het verkrijgen van een
grotere plant dan wanneer in een grondpot wordt geteeld. Er is dus meer trekkasruimte nodig. Is deze niet beschikbaar dan moet men een kleinere plant telen, wat
dus beter gaat in een perspot.
grondverwarming
Deze heeft maar weinig invloed op de temperatuur in de pot als we plastic potten
gebruiken. De temperatuur in een perspot kan wél door grondverwarming worden
beïnvloed. Is er geen grondverwarming aanwezig dan is het gebruik van plastic
potten eerder wenselijk.
In het algemeen verdient een plastic pot de voorkeur voor het kweken van grote
planten. Wil men kleine planten dan kan goed met een perspot worden volstaan.
Het voordeel van een grote plant is, dat bij goede verzorging zowel vóór als nâ het
planten, een vroegere oogst kan worden verkregen. Op sterk groeikrachtige gronden
kan deze vervroeging van betekenis zijn. Op gronden met een matige groeikracht is
een kleinere, jongere plant nodig, die in een perspot kan worden geteeld.
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J\AYAYiscrje d\bre$lij$F
Niet alleen voor de landbouw,
maar ook voor de tuinbouw
heeft de Stichting Land- en Tuinbouwgidsen
een lijst met adressen samengesteld.
Uvindt daarin,inruim40 rubrieken onderverdeeld,
de instellingen die zich bezighouden met het wel
en wee in de land- en tuinbouw.
Vooreen ieder die inhet organisatorisch gedeelte
zit van de agrarische bedrijfstak
een onmisbaar baken.
Bestellingen aan:
SILABUS, Mgr. van de Weteringstraat 1 0 3 , Utrecht

Tel. 0 3 0 - 2 5 8 8 2
Prijs f 5,00 per exemplaar (excl. Ac/oBTW)
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ALGEMEEN
86 teelttabel groentegewassen onder glas
90 ziektebestrijding groenteteelt onder glas
91 algemeen voorkomende ziekten en plagen
92 ziekten en plagen per gewas
92 andijvie
101
93 augurk
101
94 bloemkool
101
95 boon
99
95 komkommer
103
99 meloen
103
99 paprika
109
101 postelein
110 onkruidbestrijding in de groenteteelt onder glas
111 doodspuiten van groentegewassen onder glas

radijs
selderij
sla
spaanse peper
spinazie
tomaat
witlof

ELDERS IN DE GIDS:

132
134
135
135
145
145
147
148
148
161
164
165
168
170
171
178
186
194
205

phytophthora in tomaten
fusarium in tomaten
botrytisstip in tomaten
witkoppen bij tomaten
komkommervirus 2 en gietwater
mycosphearella in komkommers
chemische bestrijding van spint in komkommers
miljoenpoten in komkommers
mussen in komkommers
rand in sla
ziektebestrijdingskaart
residu in sla
ziektebestrijding aardbeien onder glas
teelttabel aardbeien
chemische onkruidbestrijding glasaardbeien
bacterieziekte in meloenen
teeltmaatregelen bij glasaugurken
teelt van koolrabi
ziektebestrijding fruit onder glas
MEDEWERKERS:

Dit hoofdstukgedeelte is samengesteld door medewerkers van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst uit diverse consulentschappen en het Proefstation te
Naaldwijk. Met betrekking tot de ziektebestrijding zijn veruit de meeste
gegevens afkomstig van het Rijkstuinbouwconsulentschap voor Plantenziekten te Wageningen.
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Teelttabel groentegewassen onder glas
voor de teelt van 100 mgewas en teeltwijze

andijvie, winterteelt
gestookt gias
koud glas
plat glas

plantafstand
in cm

aantal
planten

hoeveelheid
zaad in g

25 X 20
25 X 20

2 000
2 000

8
8

is nodig
opp. zaaibed
in m-

25-20 X 20

2 000-2 500

8-10

4

andijvie, voorjaarsteelt
lichte verwarming
koud glas
platglas
nateelt, rolkas of -bak
koud glas
platglas

25 X
20 X
20 X
25 X
25 X
25 X

2 000-2 500
2 000-2 500
2 000
1 600
1 600
1 600

8-10
8-10
8
7
7
7

4
4
3'/2
3
3
3

aubergine (eierplant)
stook- en koude teelt

75 X 50

268

4

augurk, platglas
amsterdam, de venen
staand glas

160-150 X 50

133

8-10

0,2

boon
snijbonen, stookteelt

100 X 40

500

600

—

100-75 X 45-25

600-660

500

1

voorjaarsteelt, koud glas
stamslabonen, koude kas en gelicht
platglas

20-25
20-25
25
25
25
25

50 X 40

1 000

600

1'/2
0,15

40 X 160

150

9

voorjaarsteelt, kasjes

50 X 200

100

6

0,1

warenhuis vroeg
warenhuis normaal
warenhuis koud
nateelt warenhuis gestookt

40 X 160
50 X 160
50-60 X 160
60 X 160

125
125
125-100
100

Th

0,15
0,15
0,1-0,15
0,1

komkommer, winterteelt

kool
bloemkool, staand glas
koolrabi, koud glas

45-50 X 60-55
25 X 25

1 630
320-400

P/2
6-7'/2
6
3
5/3

zaaien in
kistjes
3-4 g / m '
zaaikistjes
5 g/m!

kroot, voorjaarsteelt, koud glas
vroege zaai, onder glas

20 X 10
20 X 10

5000
5000

150
150

2

meloenen (net-, suiker-, ananas-)
gestookt glas
koud glas
platglas broei
platglas koud
ogenmeloenen, gestookt glas
koud glas

40-50 X 200
40-50 X 200-300
1-11/2 p/raam
1-1 n p/raam
40-50 X 160
50 X 160

100-125
100-125
80-120
80-120
150-125
125

7-9
7-9
5-8
5-8
9-10
8-10

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

paprika, zoet, gestookte teelt

wh. 100 X 50

200

2,5

wh. 75 X 50
50 X 40

263
500

3,5
5

peterselie, snij, glas

breedwerpig
breedwerpig

—

750

postelein, onder glas

zoet, koude teelt
scherp (spaanse peper), glas
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1 000

zaaikistje
0,2
0,3
0.4

—

Teelttabelgroentegewassen onderglas
oogsttijd
b/ = begin
e / = eind

opbrengst in kg
of stuks per
100 m 2

zaaitijd
b/ = begin
e/=eind

planttijd
b/ = begin
e / = eind

e/aug.-b/sept.
1-10 sept.

e/sept.-b/okt.
begin okt.

jan-febr.
maart

150-200
250-400

1-10 sept.

begin okt.

maart-april

300-450

jan.-febr.
febr.
febr.-maart
half-e/juli
1-half aug.
half-e/juli

febr.-maart
maart
maart-april
2e helft aug.
begin sept.
2e helft aug.

april
april-mei
mei
dec.-jan.
dec.-jan.
dec.-jan.

300-500
350-500
350-500
200-350
200-300
200-400

half nov.-b/jan.

b/mrt.-h. april

mei-sept.

630-1 500

b/apr.-b/jun
febr.-maart

e/april-e/juni
maart-april

b/juli-b/okt.
mei-sept.

600-1 000
400-1 100

1 plant per 2-3 ramen ± 21 juni glas lichten
ook als nateelt goed mogelijk

e/jan.

b/febr.

april-juni

250-400

half-eind mrt.

e/mei-b/apr.

150-200

2 planten per pol. zaaien in kistjes met
zaagsel in trekkas
bij plantafstand 75 X 45, 2 planten bij elkaar

begin april

half april

e/sept.-b/okt.

1 nov.-1 dec.

opmerkingen

opkweek in perspotjes mogelijk
opkweek in perspotjes mogelijk, soms in
combinatie met bloemkool
soms in combinatie met bloemkool
warm zaaien, planten oppotten
warm zaaien, planten oppotten
warm zaaien, planten oppotten
buiten uitplanten, later glas er op
buiten uitplanten, later glas er op
zaaien in kistjes (temperatuur 18-26CC)

e/mei-half jun
/juli
e/dec.-juli

150-200

3 planten bij elkaar

4 000-5 000 st.

1-half nov.

half dec.-b/jan.

e/febr.-aug.

5 000-6 000 st.

half nov.-dec.
dec.-jan.
e/febr.-half mrt
e/juni-b/juli

c/dec.-b/febr.
febr.-maart
aoril-mei
e/juli-b/aug.

e/febr.-aug.
b/maart-aug.
e/mei-sept.
sept.-dec.

5 000-6 000 st.
5 000-6 000 st.
3 500-4 000 st.
1 200-1 500 st.

grondverwarming met broeimest of staalgrond
bij 3-stengelteelt ruimere plantafstand
gemengde mest of staalgrond. belichte planten
gewenst
broeimest of staalgrond + grondverwarming
belichte planten gewenst
broeimest
stalmest of gemengde mest gewenst

oppotten in oktober

25 sept.-5 okt.

dec.-jan.

e/april-mei

320-400 st.

2e helft nov.

febr.

april-mei

1 500

febr.
febr.

e/maart-b/apr.

mei-juni
mei

200-250
800 bos

e/jan.-half febr
vanaf b/maart
begin-half mrt.
e/mrt.-b/april
e/jan.-febr.
e/febr.-maart

half maart
april-b/juli
begin-half apri
e/april-b/mei
b/mrt.-b/april
april-mei

h/mei-h/juli
b/juni-1 okt.
b/juni-1 aug.
e/juni-e/aug.
e/mei-juni
juni-aug.

400-600 st.
400-600 st.
400-600 st.
3CXM00 st.
500-700 st.
400-500 st.

half okt.

half ja
b/april
b/mei

maart-okt.
juni-okt.
juni-okt.

400
350
6 000 st.

sept.

jan.-maart

1 500-3 000 bos

enige keren oogsten is bij afsnijden mogelijk

april-aug.

april-sept.

250-300

ter plaatse zaaien

e/dec.

e/febr.
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meestal 3 of 5 stuks per bos
op broeiveur
op broeiveur bij vroegste teelt
op broeiveur
op broeiveur, bij 2-stengelteelt 50 X 160

platglas wordt gelicht

Teelttabel groentegewassen onder glas
voor d 3 teelt van 100 m
gewas en teeltwijze

plantafstand
in cm

aantal
planten

is nodig

hoeveelheid
zaad in g

opp. zaaibed
in m !

400-450

—

—
-

raapstelen, onder glas

breedwerpig

rabarber, in kas

—

—
—

rabarber, forceren

tegen elkaar

—

__

—

radijs onder glas, winterteelt

breedwerpig
of rijenteelt
idem

-

250-300
300-400

-

selderij
snijselderij, glas

breedwerpig

—

300-350

_

sla, winterteelt, gestookt glas

25 X 20

2000

5

3-5

voorjaarsteelt, idem
broeirijen
koud glas

25 X 20
20 X 22
25 X 20

2000
2 250
2000

5
6
5

3-5
3-6
3-5

platglas, koud en gelicht
herfstteelt, koud glas
gestookt glas

20 X 22
20-25 X 22
20-25 X 25

2 250
1 600-2 000
1 600-2 000

6
4-5
4-5

3-6
1
1

spinazie, voorjaarsteelt, koud glas

breedwerpig

—

3 000-4 000

-

tomaat, stookwarenhuis,
zeer vroege teelt

80 X 45-50

250-280

2,5-3

80 X 45-50
80 X 45-50
75-80 X45-50
70-90 X 48
80 X 50
75 X 48

250-280
250-300
250-300
250-300
250-280
300
300

2,5-3
2,5-3
2,5-3
2,5-3
2,5-3
3
3

breedwerpig
breedwerpig

—

80-100
100

voorjaarsteelt

breedwerpig
1'/4-1'/2

vroege teelt
middelvroege teelt
late teelt
nateelt
met heteluchtverwarming
koud warenhuis, vroeg
laat
wortel, warenhuis, koud glas
platglas gelicht of rolbak

75X48

idem
idem
idem
zaaikistje 1/10
idem
idem
idem

De voornaamste reden dat we denken zoals we doen, is dat andere
mensen zo denken.
Het inzicht van één ogenblik is soms meer waard dan de ervaring van
een heel leven.
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Teelttabel groentegewassen onder glas
planttijd
b/ = begin
e /= eind

zaaitijd
b/=begin
e /= eind
dec.-feb.
pollen eind
dec. in kas
plaatsen

november
dec.-half maart

oogsttijd
b/=begin
e / = eind

opbrengst in kg
of stuks per
100 m2

opmerkingen

-

febr.-april

350

—

—

jan.-maart

2 000-2 500

pollen rooien in november

dec. (kas)

jan.-maart

2 000-2 500

pollen rooien in november

half jan-febr.
maart-april

600-1 000 bos
1 000-2 000 bos

zaaien in vorstvrije ruimte
breedwerpig zaaien

—

sept.

—

dec.-maart

200-350 bos

twee keer oogsten

10-30 sept.

begin-e/okt.

jan.-febr.

1 400-1 800 st.

1-15 okt.
1-15 okt.
5-20 okt.
af b/dec.

h/febr.e/maart
± half maart

1 500-1 800 st.
1 800-2 000 st.

okt. of dec.
h/aug.-b/sept.
I-20 sept.

begin-h/nov.
e/nov.
h/nov.-b/dec.
of half febr.
maart
dec. of febr.
b/sept.-e/sept.
e/sept.-10 okt.

zaaien in kistjes, op zaaibed of rechtstreeks
in pot
idem
idem

h/april-b/mei
april-b/mei
h/okt.-dec.
b/dec.-e/dec.

1 500-1 800 st.
1 700-1 900 st.
1 400-1 700 st.
1 400-1 700 st.

dec.-jan.

—

e/febr.-b/april

200-300

3/okt.
s/okt.-nov.
5/nov.-b/dec.
3/dec-b/jan.
D/mrt.-e/mrt.
naif jan.
s/jan.-b/mrt.
D/mrt.-e/mrt.

25 nov.-20 dec.
20 dec.-31 jan.
1 febr.-28 febr.
1 mrt.-15 april
1 juni-10 aug.
15 maart
25 mrt.-30 april
mei

e/maart-jult
april-juli
b/mei-h/aug.
e/mei-h/sept.
h/aug.-dec.
b/juni-sept.
h/juni-b/okt.
h/juli-e/okt.

800
850
900
900
300-700
800
800
750

april-mei
mei

300-400
400-600

Dkt. of jan.
:>kt. of jan.

—

zaaien in kistjes, opkweken in verw. ruimte

—
steeds opkweken in perspot
—
-

—
—
—
bij 2-stenge!teelt plantafstand 75-80 X 60
—
—
—
—

Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet
voorwaarts worden geleefd.
De natuur vergeeft geen vergissingen. Haar „ja" is ,,ja" en haar „neen"
is „neen".
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Ziektebestrijding groenteteelt onder glas
De concentratie van de spuitvloeistof is opgegeven in grammen (g) of milliliters (ml) per 100 liter water.
De te gebruiken hoeveelheid spuitvloeistof zal per ha 1000-1 500 liter bedragen; voor hoog opgaande
gewassen 2 000-2 500 I.
Voor komkommer, augurk en paprika kan 5 000-7 500 1 per ha nodig zijn, afhankelijk van ontwikkeling
gewas en aantasting.
Bij gebruik van nevelapparatuur dient men eenzelfde hoeveelheid actieve stof per oppervlakte te gebruiken als voor het spuiten is aangegeven.
veiligheidstermijnen periode 1 maart-1 november
Perioden vóór de oogst in dagen of weken, waarbinnen het desbetreffende bestrijdingsmiddel niet meer
mag worden verspoten.
insekticiden en
acariciden

,,aseptacarex"komkommer
DDT
diazinon
dichloorvos (DDVP)
dicofol-komkommer
dimethoaat
isolan
;
indaan
malathion

stuiven
spuiten
nevelen

3 dagen
4 weken
17 dagen
10 dagen
3 dagen
4 weken
3 weken

—
11 dagen

roken

—
—
7 dagen
—
—
—
—
7 dagen
—

fungiciden

insekticiden en
acariciden

mevinfos
naled (,,ortho-dibrom")
nicotine
parathion
propoxur ( „ u n d e e n " ) sla
prothoaat
sulfotep
TEPP
trichloorfon

stuiven
spuiten
nevelen
4
10
3
4

dagen
dagen
weken
weken

2 weken
4 weken

—
2 dagen
17 dagen

roken

—
3 weken
10 dagen

—
—
10 dagen
— i

—

fungiciden

bij augurk:
dinocap
maneb
trichloortrinitrobenzeen
zineb

3
3
3
3

dagen
dagen
dagen
dagen

bij komkommer:
binapacry!
dinobuton (,,acrex")
dinocap
manab
oxythiochinox
trichloortrinitrobenzeen
zineb

3
3
3
3
3
3
3

dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen

bij sla en andijvie:
dichloran
maneb
thiram
zineb
quintozeen (PCNB)

1
1
f
J

phaltan

niet na sluiten van het
gewas; daarna niet binnen 4 weken daaruit
oogsten
uitsluitend als grondbchandeling vóór het
planten
3 weken

bij tomaat:
captan
maneb
tecnazeen
thiram
trichloortrinitrobenzeen
zineb

3
3
3
3
3
3

weken
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen

veiligheidstermijnen periode 1 november-1 maart
insekticiden en
acariciden
diazinon
lindaan
malathion
mevinfos
parathion
TEPP

fungiciden
3 weken

—
2 weken
11 dagen

—
7 dagen

3 weken
3 weken

—
—
3 weken
—

fungiciden
bij spinazie:
zineb
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slechts éénmaal toepassen als de eerste
nartblaadjes verschijnen; daarna niet binnen 4 weken oogsten

bij sla en andijvie
dichloran
thiram
zineb
phaltan
quintozeen (PCNB)
tecnazeen ( „ m y f u s a n " )

"1 niet later toepassen
dan 3 weken nà het
\ planten; daarna niet
binnen 6 weken daaruit
J oogsten
6 weken
uitsluitend als grondbehandeling voor het
planten
tot aan sluiten van het
gewas; daarna niet binnen 4 weken daaruit
oogsten.

ALGEMEEN VOORKOMENDE ZIEKTEN EN PLAGEN
AARDRUPSEN uilelarven o.a. Agrotis-soorten.
Grauwe rupsen vreten aan onderaardse delen of
juist boven de g r o n d ; zijn in rust opgerold.
Bestrijding
V ó ó r h e t p l a n t e n : per are 50 g suiker oplossen in 300 ml water, daarna 5 ml
parathion-vloeibaar 2 5 % toevoegen en roeren :
vervolgens 500 g zemelen toevoegen en kneden
tot een rulle massa ontstaat, die gemakkelijk
uitstrooibaar is. Kneed en strooi met gummihandschoenen aan. Steeds verse zemelen gebruiken. H o u d het land zoveel mogelijk vrij
van onkruid.
N a h e t p l a n t e n : fabriekmatig mengsel van parathion + zemelen (Jeboterra) uitstrooien tussen de planten, 400-800 g per are.
Stuiven met parathion-stuif, uitsluitend direct
na het planten.

Bi.ADLUiZEN

(Aphididae)

Veroorzaken dikwijls gekroesde bladeren, die
te vroeg afvallen. Z e bevinden zich veelal aan
de onderzijde van de bladeren. Scheiden heldere vloeistof met hoog suikergehalte af (honingdauw), waarop soms zwarte schimmelgroei
(roetdauw).
Bestrijding
Spuiten met 75 g / m l diazinon, 150 g malathion
25%, 75 ml malathion 50%, 60 g / m l parathion
25%, 50 ml mevinfos of 100 ml dichloorvos.
Zijn de bladeren gekruld of is de aantasting
hardnekkig en geven parathion, diazinon en
malathion onvoldoende resultaat, dan spuiten
met een van de overige middelen.
R u i m t e b e h a n d e l i n g : roken of vernevelen met diazinon. lindaan, sulfotep of parathion bevattende middelen: of met dichloorvos-aerosol.
N.B. V o o r de winterteelten van sla. andijvie en
spinazie raadplege men de tabel van de veiligheidstermijnen, op blz. 90.
KIEMSCHIMMELS l'ythium debaryanum
Hesse,
Thanatephorus cucumeris (Frank) D o n k (stat.
myc. Rhizoctonia solani Kuehn) en Fusariumsoorten
Kiemrotting
Kiemen worden aangetast vóórdat de planten
boven de grond zijn.
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vervolg

kiemrotting

Bestrijding
Zaadbehandeling met thiram zaadontsmetter
50%, 3-6 g per kg zaad.
Om valziekte
Aantasting door voetrot na het opkomen.
Bestrijding
Verse grond gebruiken; zaaibakjes en houtwerk met kunststoffolie bekleden en dekken
met vers rivierzand.
MILJOENPOTEN enkele soorten, veelal
guttulatus Bosc.

Blaniulus

Kleine, slanke, vuilwitte miljoenpoten, met aan
elk lichaamssegment twee paar poten en op elk
segment aan weerszijden van het lichaam een
ronde, bruinrode vlek. Zij beschadigen ondergrondse delen van verschillende gewassen.
Bestrijding
Per are 250 ml D D T 2 5 % opgelost in tenminste
40 1 water gieten. Enkele soorten zijn minder
gevoelig voor D D T ; dan gieten met 200 ml
parathion in 40 1water per are.
MiNEERVLiEG Liriomyza solani Macq.
Kleine maden vreten kronkelige gangen in de
bladeren.
Bestrijding
Tegen de vliegjes stuiven met malathion of
parathion. Spuiten met 100 g parathion-spuitpoeder 2 5 % , 100 g trichloorfon, 50 ml mevinfos of 100 ml dichloorvos.
PISSEBEDDEN Oniscus-soorten e.a.
Tamelijk platte grijze veelpotige dieren; vreten
's nachts aan vlezige plantedelen (tomaten).
Bestrijding
Stuiven met DDT-stuif 5 % of met parathionstuif 2 % . K o m k o m m e r s niet met D D T behandelen. Bestrijding meestal niet afdoende.
RITNAALDEN (koperwormen) larven van kniptorren, Elaleridae
H a r d e , donkergele, tot 2 cm lange larven ; boren zich in vlezige plantedelen; aangetaste
planten verwelken, vooral in gescheurde weilanden. D e larven leven 3-4 jaar in de grond en
verpoppen zich daar.

vervolg

ritnaalden

vervolg

Bestrijding
V ó ó r h e t p l a n t e n of
zaaien:
Stuiven met parathion-stuif 2 % 500 g per are.
Gieten met 100 g / m l parathion 2 5 % in 50-70 1
water per are.
ROETDAUW

Schimmels; leven van honingdauw. Vormen
een zwart overtrek.
Bestrijding
Tijdig bladluizen en witte vlieg bestrijden.
ROUWVLiEGLARVEN

Bibioiiidae

Grauwe, pootloze larven met een duidelijke
k o p ; ca. 1 cm lang; meestal in een groot aantal bijeen. D e larven leven in natuurmest of
compost. Doorgaans alleen schadelijk in de
winter. Vreten aan ondergrondse delen.
Bestrijding
Vóór het zaaien of planten per are 500 g parathion- of diazinon-stuif, vermengd met vochtig
zand, strooien en door de grond werken.
si AKKEN Decroceras reticulatum Müll
Kleine, 1 tot 4 cm lange, lichtgrijze slakjes.
Komen vooral op vochtige gronden voor.
Bestrijding
V ó ó r h e t p l a n t e n of
zaaien:
's Avonds spuiten met metaldehyde om de
slakjes te lokken; de volgende morgen de bespuiting herhalen.
N â h e t p l a n t e n : Uitsluitend uitstrooien van metaldehyde-korrels toegestaan.
SPRINGSTAARTEN

Collembola

Meest kleine, bij verjaging springende insekten ;
vreten aan zachte plantedelen, vooral op vochtige plaatsen.
Speciaal de witte soorten veroorzaken schade.

springstaarten

Bestrijding
Spuiten met 100 g / m l parathion 25%. Het bovenste grondlaagje drooghouden.
WITTE VLIEG Trialeurodes vaporariorum Westw.
Wit bepoederde insekten aan onderzijde blad,
vliegen bij aanraking in wolken op. Vaak veel
honingdauw, waarop roetdauw.
Bestrijding
Spuiten met 75 g diazinon. 60 g parathion-spuit
25%, 150 g malathion, 100 ml dichloorvos of
50 ml mevinfos.
Enkele keren herhalen. N a de bloei van de
laatste tros kan een blauwzuurmiddel volgens
de gebruiksaanwijzing worden toegepast.
Ruimtebehandeling met dichloorvos-aerosol.
WORTELDüiZENDPOOT Scutigerella
Newp.

Immaculata

Kleine, vlugge, witte duizendpoten, 1 paar poten per lichaamssegment; vreten aan de wortels, waardoor de planten in groei achterblijven.
Bestrijding
Alleen bij k o m k o m m e r e n t o m a a t :
V ó ó r h e t p l a n t e n of
zaaien:
Grondontsmetting met methylbromide geeft
goede resultaten. In het plantgat 2 g lindaanstuif strooien.
N a h e t p l a n t e n : wanneer een aantasting wordt waargenomen gieten met 100 g parathion 2 5 % ; per plant % 1 oplossing gieten.
WOK1ELKNOBBELAALTJES

Meloidogyne-soortert

Wortels met verdikkingen; wortelstelsel geheel
of gedeeltelijk verrot ; groei bovengrondse delen slecht; soms verwelking of afsterving.
Bestrijding
G r o n d stomen. Grontontsmetting toepassen,
zie Grondontsmetting, blz. 40.

ZIEKTEN EN PLAGEN PER GEWAS
ANDIJVIE
zie ook bij Sla, blz. 101.
MIJTEN Penthaleus major Dug. (andijviemijt)
Zilverachtige verkleuring van de bladeren;
komt alleen pleksgewijs voor.
Bestrijding
Bij voorkeur spuiten met 60 g parathion-spuitpoeder 2 5 % . Stuiven met parathion.
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Bruinkleuring en rotting aan de rand van de
bladeren, die tussen de hartbladeren en dt
buitenste bladeren staan.
Bestrijding
Bij kritieke weersomstandigheden schermen er

vervolg

randen

vervolg

broezen. Hoge zoutconcentratie en zure grond
voorkomen. Niet te vroeg planten bij het uitvoeren van een najaarsteelt.
VOETRO'I

Oorzaak onbekend. Inwendige rotting in de
hoofdwortel ; plant verwelkt.
Bestrijding
Directe bestrijding onbekend. Grond licht stomen. Vruchtwisseling vooral ook op de kweekbedden. Geen sla en andijvie als vruchtwisseling. Indien voor de teelt een DD-behandeling
is toegepast, de grond goed doorspoelen. In de
herfst de planten onder glas opkweken.

AUGURK
zie ook Komkommer, blz. 95.
Zeer gevoelig voor DDT. Bijen zeer
voor lindaan.

gevoelig

bladluizen

Aulacorthum soluni Kltb. (boterbloemluis)
Veroorzaken gele vlekjes op blad en vrucht.
Myzus persicae Sulz. (groene perzikluis)
Groene bladluizen, op onderzijde van blad.
Bestrijding
Spuiten met 50 ml mevinfos. Roken met diazin o n rookstroken. Geen andere middelen gebruiken omdat deze een te lange veiligheidstermijn hebben. V ó ó r de toepassing bijen en
drinkwater uit de kas verwijderen. D a a r n a de
behandeling uitvoeren. D e volgende morgen
minstens één uur luchten voordat men de bijen
weer binnen zet.
N.B. Uitsluitend in gevallen van resistentie van
de groene perzikluis t.a.v. fosforverbindingen
kan gebruik worden gemaakt van propoxur
(Undeen). Wanneer dit middel moet worden
toegepast als er vruchten aanwezig zijn, deze
eerst plukken. D a n spuiten met 100 g propoxur
en vervolgens niet binnen 4-5 dagen oogsten.

BLADLUIZEN

Aphis gossypiï Glov. (katoenluis)
Zwarte of donkergroene bladluizen aan de
onderzijde van de bladeren.

BACTERIEVLEKKENZH Kil Pseudomonas
mans (Sm. & Br.) Carsn.

lachry-

Op de bladeren hoekige vlekken, met enigszins
waterig doorschijnende rand. Later verdorren
de vlekken en ontstaan hoekige gaatjes.
Bestrijding
Onbekend. Buiten geen augurken telen in de
nabijheid van kas met augurken.
BLADVL'L R Corynespora

melonis (Cke.) Lindau

Eerst kleine, gele, later grotere, hoekige vlekken op de bladeren, waarop zwamweefsel.
Bestrijding
Voorbehoedend stuiven met trichloortrinitrobenzeen, zineb of captan. Sterk aangetaste bladeren verwijderen.
ENTCHLOROSE,zie bij K o m k o m m e r , blz. 96.
GRAUWE SCHIMMEL, zie K o m k o m m e r , blz.

96.

Kil MsciiiMMELS, zie bij K o m k o m m e r , blz. 91
en 96.
MAGNES1UMGEBREK

pas op. bijen zijn zeer gevoelig voor
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Oudste bladeren verkleuren geel en sterven af,
het eerst aan de rand, dan tussen de nerven;
grote nerven blijven het langst groen.

vervolg

magnesiumgebrek

Bestrijding
Zie Maatregelen bij gebrekverschijnselen. H e t
verdient aanbeveling ook een gezond uitziend
gewas 3-4maal te bespuiten. Gewas wordt harder en beter bestand tegen andere kwalen. Opbrengst en kwaliteit worden gunstig beïnvloed.
MANGAANGEBREK, zie bij K o m k o m m e r , blz. 96.
MEELDAUW Sphaerotheca
Lk.) Poll.

vervolg

virusziekten

Blad wordt spoedig geel. Virus wordt door
bladluizen enmetsan overgebracht.
Bestrijding
Zieke planten direct verwijderen. Gezonde en
zieke planten afzonderlijk snoeien. Bladluizen
vroegtijdig bestrijden.
W I T T E VLIEG, zie bij Algemeen, blz. 92.

fuliginea (Schlecht, ex
WORTELKNOBBELAALTJES, zie bij

Komkommer.

Witte melige vlekken o p bladeren en stengels.
Bestrijding
Voorbehoedend spuiten met 30 g oxythiochinox, 25 ml dinocap-vloeibaar of 50-60 g dinocap-spuit. Stuiven met dinocap-stuif of oxythiochinox-stuif.
MiNEERVLiEG, zieAlgemeen, blz. 9 1 .
scLEROTiëN-ROT, zie bij K o m k o m m e r , blz.97.
SPINT Tetranychus

BLOEMKOOL
BOREN

Een te vroege vorming van kleine kooltjes.
Gevolg van groeiremming, bijv. een hoge temperatuur en uitdroging.
Bestrijding
Groeiremming voorkomen, door tijdig luchten
en gieten. Rassen : Mechelse en Veentjes zijn
zeer gevoelig. Niet te vroeg stikstof toedienen.

urlicae auct. (bonespintmijt)

Kleine spinachtige diertjes a a n de onderzijde
van de bladeren. Bladeren vertonen aanvankelijk kleine, witte stipjes. Bijernstige aantasting
worden debladeren geelgrijs.
Bestrijding
Spuiten met 150g dicofol gemengd met 50ml
mevinfos. Bijen uitdekas(ziebladluizen).O o k
de meeldauwmiddelen oxythiochinox geven
enige spintbestrijding.

ROUWVLIEGLARVEN, zie bij Algemeen, blz. 92.

VORSTSCHADE

In de b a k o p stengelvoet van overwinterde
weeuwenplanten kleine barstjes, diezwart worden door secundair optreden van schimmels;
de ontwikkeling is geremd.
Bestrijding
Planten met beschadigde stengelvoet niet uitpoten. Tijdens vorst planten afdekken.

SPRINGSTAARTEN ; zie bij K o m k o m m e r , blz. 97.
TRIPS, zie bij K o m k o m m e r , blz. 97.

VERWELKiNGSZiEKTE, zie K o m k o m m e r , blz. 97.
D e meest voorkomende verwelking in augurk
wordt veroorzaakt door de schimmel l'homopsis sclerotiodes.
Bestrijding
G r o n d stomen. Grondontsmetting met methylbromide. Enten o p Cucurbita ficifolia; eigen
wortel verwijderen.

WATERZIEK

Glazige, later bruin wordende vlekken o p de
kool. Gevolg van sterke vochtonttrekking a a n
de kool. K o m t vooral voor bij hoge zoutconcentratie. In enkele gevallen is boriumgebrek
mede de oorzaak.
Bestrijding
V ó ó r de teelt de grond draineren en doorspoelen. Tegen het einde vande teelt geregeld gieten. Matig stikstof mesten.

VIRUSZIEKTEN

BOON

Mozaïek

BLADLUIZEN, SPRINGSTAARTEN, zie bij Algemeen,

komkommermozaïekvirus

Lichtgroene kringen en vlekjes o p de bladeren.
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blz. 9 1 .

GRAUWE SCHIMMEL Botrytis cinerea Pers ex Fr.
Aangetaste peulen worden zacht en rotten weg,
bladeren en stengels met grauw schimmclpluis
overdekt. D e grote grauwbruine bladvlekken
vertonen brede concentrische ringen. Vaak kan
men te midden van deze vlekken afgevallen
bloempjes vinden, waarop zich grauwe sporenmassa's ontwikkelen.
Bestrijding
Zorgen voor een niet te weelderig gewas; ruime plantafstand. Luchtvochtigheid zo laag mogelijk houden. Bij te zwaar gewas blad dunnen.
Afgevallen bloemblaadjes niet op het gewas
laten liggen, 's Morgens het gewas schudden,
opdat bloemblaadjes en waterdruppels afvallen.
SCLEROTiëN-ROT (schuimziekte) Sclerotinia
rotiorum (Lib.) D.By.

SPINT Tetranychus urticae auct. (bonespintmijt)
Eerst op de bovenzijde van de bladeren stipvormige vlekjes, later worden bladeren vaalbruin en vallen af; aan de onderzijde van het
blad talrijke zeer kleine, spinachtige diertjes.
Bestrijding
Spuiten met 150 g dicofol. Ruimtebehandeling
door roken met parathion of sulfotep.
Thysanoptera

Kleine bruine en zwarte diertjes, met smalle,
melkachtige tot geel gekleurde larven beschadigen de onderzijde van de bladeren, waardoor
aan de bovenzijde zilverachtige vlekjes ontstaan. D e bladeren verdorren tenslotte en vallen af. D e bloemknoppen blijven gesloten.
Bestrijding
Roken met diazinon-rookstroken, parathion of
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sulfoteprookdozen. nicotine-rookpoeder of
rookkaarsen. Spuiten met 75 g diazinon, 150 g
malathion 25%, 75 ml malathion 50% of 60
g / m l parathion. Stuiven met diazinon, malathion of parathion-stuif.
VAATZIEKTE Fusarium
oxysporum
sensu Snyd. & Hans.f.sp. phaseoli

Schlecht,

Bruine verkleuring der vaatbundels tot hoog in
de planten. De bladeren worden geel en vallen
af, te beginnen bij de oudste.
Bestrijding
Ruime vruchtwisseling. G r o n d stomen.

scle-

Pleksgewijs verwelking en afsterving van planten ; op stengels dik, wit schimmelpluis, waarin
zwarte Sclerotien („rattekeutels") ontstaan ;
ziekte treedt vooral op bij vochtig weer en bij
een dichte stand en bij rassen met veel blad.
Bestrijding
Niet te dicht zaaien. Vruchtwisseling toepassen.
Niet na sla, andijvie en komkommer. Weinig
gieten, veel luchten. Bij de opkweek verse
grond gebruiken. Bij eerste verschijnselen de
zieke planten meteen verwijderen en vernietigen; zorg ervoor dat geen Sclerotien op de
grond vallen, want hiermee overwintert de
schimmel. Niet te veel met stikstof bemesten.
G r o n d stomen.

TRIPS

vervolg trips
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KOMKOMMER
Zeer gevoelig voor DDT en
fosforverbindingen,
als mevinfos en dichloorvos.
ARABIS-MOZAÏEK, AUCUBAMOZAÏEK, zie Virusziekten, blz. 98.
BLADLUIZEN
Aphis gossypü Glov. (katoenluis)
Zwarte, resp. donkergroene luizen aan de onderzijde der bladeren. Treden vooral op in de
herfstteelt k o m k o m m e r s .
Aulacorthum solani Kltb. (boterbloemluis).
Veroorzaakt gele vlekjes op blad en vruchten.
Bestrijding
Spuiten met 60 g / m l parathion, 75 g / m l diazinon, 150 g malathion 25%, 100 ml dichloorvos
of 50 ml mevinfos. Stuiven met parathion-, diazinon- of malathion-stuifpoeder. Ruimtebehandeling met dichloorvos-aerosol, of roken met
parathion-, diazinon- of sulfotep-bevattende
rookmiddelen.
BI.ADVI.EKKENZIEKTE Didymella bryoniae
(Auers.) R e h m = Mycosphaerella
citrullina
Gross (stat. con. Ascochyta cucumis Fautr. &
Rourn)
Op de bladeren grote, ronde grijsbruine vlekk e n ; bij sterke aantasting verdort het gehele
blad. Soms treft men bij geënte planten een
oppervlakkige aantasting op de stengel aan.
Bestrijding
Spuiten met 200 g zineb. Stuiven met zineb.
Aantasting op de stengel insmeren met een
papje van thiramspuitpoeder.

BLADVUUR Corynespora

melonis (Cke.) Lindau

Eerst kleine, gele, later grotere hoekige vlekken
op bladeren, w a a r o p zwart zwamweefsel, planten lijden soms ernstig.
Bestrijding
Resistente rassen telen.

KORTSCHiLDKEVERS Trogophloeus
elongatulus
Er., Oxytelus sculptus Grav.
De eerste tast jonge planten a a n en vreet gaatjes in de bladeren. D e tweede beschadigt de
jonge vruchten. D e kevers zijn zeer klein, kunnen verward worden met trips.
Bestrijding
Spuiten met 75 g diazinon of 60 g parathion
25%. Stuiven met parathion-stuif 2 % .

Bladrand verbrand, waardoor bij doorgroeien
het blad bol gaat staan. Treedt op bij groeistoornissen, o.a. slechte wortelontwikkeling.
Bestrijding
Bij plotseling zonnig weer schermen en luchtvochtigheid zo hoog mogelijk houden.

ENTCHLOROSE
G r o t e heldergele vlekken tussen de grote nerven. Beginnend op de oudere bladeren. Komt
alleen voor bij geënte planten met een grote
produktie.
Bestrijding
Spuiten met 2 kg magnesiumsulfaat in de vorm
van bitterzout. Indien nodig om de 14 dagen
herhalen. Op gestoomde grond geen geënte
planten gebruiken.

kot SIKEPEN

Overlangse grijze strepen op de vruchten, waarin kleine scheurtjes. Treedt vooral op bij platglaskomkommers in het voorjaar.
Bestrijding
Temperatuurschommeling en dauwvorming op
de vruchten voorkomen.
MAGNESIUMGEBREK:

Geelkleuring van het blad, waarbij alleen het
weefsel langs de hoofdnerven groen blijft. Blad
is dik, kan worden bevorderd door fosforgebrek en waterovermaat.
Bestrijding
Spuiten met magnesiumsulfaat 1-2%.
MANGAANGEBREK

FUSARIUM,zie Verwelkingsziekten, blz. 97.

GRAUWE SCHIMMEL Botrytis cinerea Pers. ex Fr.

Geelkleuring van het blad, waarbij het weefsel
langs de hoofdnerf en de fijnere nerven groen
blijft. Blad is dun.
Bestrijding
Spuiten met mangaansulfaat 0 , 1 % .

Rotting op beschadigde bladeren en ranken.
Vruchten worden aangetast vanuit afstervende
bloempjes. Treedt op bij lage temperatuur en
hoge vochtigheid der lucht.

Mi-.Li.DAUW Sphaerotheca
Lk.) Poll.

Bestrijding
Zieke plantedelen verwijderen. Zo mogelijk
stoken. Aangetaste delen op de stengel insmeren met een papje van thiram-spuitpoeder.

Bestrijding
Voorbehoedend spuiten met 30 g oxythiochinox, 100 g dinobuton, 25 ml dinocap-vloeibaar
of 50-60 g dinocapspuit. Stuiven met dinocapstuif of oxythiochinox-stuif.

KIEMSCHIMMLLS

MOZAÏEK, zie Virusziekten, blz. 98.

Kiemplantjes vallen weg, opgepotte planten
vertonen sterk ingesnoerde stengelvoet.
Bestrijding
Zie Algemeen, blz. 91. Zorgen dat de temperatuur van de kweekgrond voldoende hoog is.

KOMKOMMERNECROSE, zie Virusziekten, blz. 98.

96

algemeen, ziekten komkommer

fuliginea (Schlecht, ex

Witte melige vlekken op bladeren en stengels.

MUTEN, o.a. Tyrophagus dimidiatus Herrn,
(stromijt).
Bij jonge planten wordt de groei geremd, in de
blaadjes gaatjes met een witte rand.
Bestrijding
Geregeld de planten licht stuiven met parathion-stuif 2%-

MISVORMDE VRUCHTEN

Afsterven vande vruchten.
Vanaf de punt voortschrijdende afsterving bij
min of meer jonge vruchten. Treedt vooral op
bij langdurige tijden van donker weer, waarschijnlijk door koolzuurgebrek. Treedt o o kop
bij tezware drachten.
Bestrijding
Onbekend. Tervoorkoming afstervende vruchtjes verwijderen.
Kromme engetailleerde
vruchten.
Vruchten zijn haakvormig gebogen of ingesnoerd. Treedt o p bij sterke resp. tijdelijke
groeiremming o.a. ten gevolge van ongunstige
weersomstandigheden (koude).
Bestrijding
Temperatuurschokken vermijden.
Zaadkoppen.
De punt vandevrucht zwelt opalsgevolgvan
bestuiving door bijen.
Bestrijding
Bijen weren. Vrouwelijk bloeiende rassen telen.
PISSEBEDDEN, zie bij Algemeen, blz. 9 1 .

Bestrijding
Stuiven met parathion 2%.

scLEROTiëN-ROT Sclerotinia
D.By.

sclerotiorum

(Lib.)

Op de ranken en de overige plantedelen een
dicht wit schimmelpluis; daarin zwarte Sclerotien, welke o o kinwendig in de stengel kunnen
voorkomen.
Bestrijding
Stomen. Aangetaste plekken insmeren met een
papje van thiramspuit. Gewas voldoende ruim
snoeien; zieke delen verzamelen en verbranden. Grote vochtigheid vermijden, vooral van
de grondoppervlakte.
SLAAPZIEKTE, zie Verwelkingsziekten.

SPINT Tetranychus urticae auct. (bonespintmijt)
De bladeren vertonen aanvankelijk kleine, witte
stipjes; bij ernstige aantasting worden de bladeren geelgrijs. Bij nauwkeurige beschouwing
ziet men vooral a a nde onderzijde der bladeren
kleine spinachtige diertjes.
Bestrijding
Spuiten met 15-20 ml binopacryl-vloeib., 100 g
dinobuton (Acrex), 150 g dicofol, 60 g parathion 2 5 % , 75g diazinon, 150 g malathion 2 5 %
of 50ml mevinfos. Stuiven met parathion,malathion, diazinon, dicofol of Aseptacarex o p
droog gewas. Roken met diazinon, parathion
of sulfotep.
SPRINGSTAARTEN Collembola,

zie o o k blz. 92.

Bestrijding
Stuiven met parathion-stuif 2 % . Gieten met
60 g / m l parathion 2 5 % .
TRIPS Thrips tabaci Lind.
Kleine, bruine en zwarte diertjes met smalle,
gele larven, bevinden zich veelal a a nde onderzijde van de bladeren. D e schade bestaat uit
zilverachtige vlekjes.
Bestrijding
Spuiten met75g diazinon of 150 g malathion.
Stuiven met diazinon- of malathionstuif. R o ken met diazinon-bevattende middelen.
VERWELKINGSZIEKTEN

Fusarium oxysporum Schlecht, sensu Snyd. &
Hans.f.sp.
cucumerinum.

mussen in komkommers, zie ookblz. 148
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Wortel isrot, voet vandeplant bruin, vaakgebarsten; hierop eenwitte, later rose schimmell a a g ; o o ko p stengels en ranken; planten verwelken langzaam.

vervolg

verwelkingsziekten

Bestrijding
Enten op Cucurbita ficifolia ; eigen wortel verwijderen. Stomen. Vruchtwisseling toepassen.
Geen meloenen en augurken telen na komkommers. Ter voorkoming het gewas droog en
luchtig houden. Planten of ranken met rose
schimmel verwijderen.
Nectria haemotococca Berck. & Br. var. Cucurbitae (Snyd. & Hans.) Dingley (stat. con.:
vorm van Fusarium javanicum) K o o r d . = Fusarium solani F. Cucurbitae Snyd. & Hans.).
Planten aan de basis ingesnoerd, zacht r o t ;
hierop soms witte schimmellaag. Planten verwelken snel, speciaal bij warm weer.
Bestrijding
G r o n d zeer grondig stomen. Houtwerk en kleding ontsmetten. Uitgaan van onderstammen
die geteeld zijn uit zaad van gezonde vruchten.
Fusarium solani (Mart.) Appel & Wr. en andere soorten.
Planten verwelken. Pleksgewijze bruinkleuring
in de vaatbundels.
Bestrijding
Stomen. Ter voorkoming gewas droog en luchtig houden. Temperaturen niet te laag houden.
Phomopsis sclerotiodes v. Kesteren.
Van de aangetaste planten zijn de wortels zo
goed als geheel afgestorven, terwijl zij zwart
van kleur zijn. D e afsterving begint met een
geelbruin verkleuren van de hoofdwortels en
een insterving van de fijne zij- en haarwortels.
R o n d o m de inplantingsplaatsen van deze zijwortels treden spoedig typische, kringvormige
zwartgekleurde necroses op, veroorzaakt door
zwarte micro-sclerotiën. In het allerlaatste stadium van de ziekte rot het schorsweefsel geheel
weg, zodat de vaatbundels overblijven.
Bestrijding
G r o n d stomen. Enten op Cucurbita ficifolia.
Zorg voor een voldoend hoge bodemtemperatuur en voor een goede structuur. Bij een beginnende aantasting kan herstel optreden na
aanaarden.
Verticillium albo-atrum Reinke & Berth. V.
dahliae Kleb.
Gedeelten der planten, soms gehele planten
gaan plotseling slap hangen. Bruinkleuring in
vaatbundels.
Bestrijding
Stomen. Zorg voor goede grondstructuur.
Temperatuur hoog houden, ook 's nachts.
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VIRUSZIEKTEN

Arabis-mozdiekvirus
Planten vormen geen normale zijscheutenj doch
zeer gedrongen blad- en bloemproppen. D e
groei komt tot stilstand. Het virus wordt door
aaltjes (Xyphinema-soorten)
via besmette onkruiden overgebracht. Het gaat niet over door
insekten, zaad of sap.
Bestrijding
Weilanden bestemd voor glascultures, op aaltjes laten onderzoeken of het eerste jaar een
ander gewas telen, bijv. tomaat.
Aucubamozaïek

Cucumis-virus

2 A.

Bladeren geel en groen gevlekt. Virus gaat gemakkelijk met het sap der planten en ook met
het zaad over. Het wordt niet door insekten
overgebracht. Blijft in de grond over.
Bestrijding
Z a a d gebruiken dat temperatuurbehandeling
heeft gehad. Zieke planten onmiddellijk verwijderen. Zijn er te veel, dan gezonde en zieke
planten afzonderlijk snoeien. Geen verdachte
planten uitpoten. Grond zwaar stomen.
Komkommernecrose

komkommer-necrosevirus.

Geelbruine plekjes op de bladeren, op de
vruchten talrijke ingezonken lichtgekleurde
plekjes omgeven door donkergroene waterige
rand. Soms grijsachtige plekken. Het virus blijft
in de grond over. Wordt niet door insekten
overgebracht, maar gaat wel met sap over.
Bestrijding
Planten geënt op Cucurbita ficifolia hebben
minder last van dit virus. Temperatuur hoog
houden.
Mozaïek komkommer-mozaïekvirus
virus 1).

(Cucumis-

Lichtgroene kringen en vlekjes op de bladeren.
Blad wordt spoedig geel. Vruchten gevlekt.
Planten kunnen na periode van te lage temperatuur verwelken. Wordt door bladluizen en
sap overgebracht.
Bestrijding
Zieke planten onmiddellijk verwijderen, zijn er
te veel dan gezonde en zieke afzonderlijk snoeien. Geen verdacht plantmateriaal uitpoten.
Bladluizen vroegtijdig bestrijden en temperatuur voldoende hoog houden.

vervolg virusziekten

VERWELKINGSZ1EKTEN

Mozdiek Cucumis-virus 2.

Fusarium oxysporum Schlecht, sensu Snyd. &
Hans f.sp. cucumerinum.
Wortel is rot ; voet van de plant is bruin, vaak
gebarsten ; hierop een witte, later rose schimmellaag. Planten verwelken.

Bladeren licht en donkergroen gevlekt. Gaat
gemakkelijk met sap over en met zaad, niet
door insekten. Virus blijft in de grond over.
Bestrijding
Zie Aucubamozaïek, blz.98.
WIT, zie Meeldauw, blz.96.
WITTE VLIEG, zie bij Algemeen, blz. 92.

WORTELKNOBBELAALTJESMeliodogyne-soorten.
Zie bij Algemeen, blz.92.
Bestrijding
Grond stomen. Bij zeer ernstige aantasting na
het stomen tevens aaltjesdodend middel toepassen. Zie Grondontsmetting, blz. 40. Wanneer
lichte tot matige aantasting verwacht wordt tot
kort vóór het planten dibroomchloorpropaankorrels, 40 g/m 2 , strooien en inwerken volgens
gebruiksaanwijzing. Bij zware aantasting is de
werking onvoldoende. In noodgevallen kan het
middel na het planten worden toegepast; het
effect is dan meestal minder.
ZAADKOPPEN

Tengevolge van bestuiving door bijen zwelt het
ondereinde van de vruchten op.
Bestrijding
Luchtramen afschermen met fijn gaas. Vrouwelijk bloeiende rassen telen.

MELOEN
zie Komkommer, blz.95.
Zeer gevoelig voor DDT en zwavel, jonge planten gevoelig voor parathion en TEPP.
BACTERiEHARTROT Erwinia curotovora (Jones)
Holland = Pectobacterium carolovorum (Jones) Walden.
Rotting in het hart der planten, als door te laat
nijpen grote wonden zijn gemaakt, die niet
spoedig genoeg indrogen.
Bestrijding
Het kopje van de hoofdstengel vroegtijdig verwijderen. Kalk op de wonden strooien.
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Fusarium-soorten.
Planten verwelken. Pleksgewijze bruinkleuring
van de vaatbundels.
Phomopsis sclerotiodes v. Kesteren.
Bestrijding
Zie Komk., blz. 98. Enten op Cucurbita pepo
var. ovifera of Cucurbita ficifolia, daarbij een
scheut aan de onderstam laten. Zorg voor voldoende groei van het blad van de onderstam.
WORTELKNOBBELAAI.TJE, zie Komk., blz.99.
ZONNEBRAND

Lichtgrijze ingezonken plekken op vruchten.
Gevolg van sterke rechtstreekse zonbestraling
bij zwakke planten met weinig blad.
Bestrijding
Ramen kalken.

PAPRIKA, SPAANSE PEPER
zie ook Tomaat, blz.103.
Gevoelig voor TEPP.
BiADLLiiZEN

Aphididae

Bladeren worden hobbelig; aan de onderkant
vindt men groene luizen.
Bestrijding
Spuiten met 75 g diazinon, 150 g malathion
25%, 100 ml dichloorvos of 50 ml mevinfos.
Roken met diazinon-bevattende rookmiddelen.
Ruimtebehandeling met dichloorvos-aerosol.
GRAUWE SCHIMMEL Botrytis cinereaPers.ex. Fr.
Op afgestorven weefsels een bruingrijze sporenverstuivende schimmel ; tijdens vochtig, donker weer ook aantasting van gezonde plantedelen, vooral via beschadigd weefsel en afgevallen bloemen.
Bestrijding
Ruim planten, zorgen dat er zo weinig mogelijk stengels breken. Aangetaste en afgevallen
plantedelen verwijderen. Een hoge luchtvochtigheid moet worden vermeden.

VIRUSZIEKTEN

Mozaïek komkommer-mozaïekvirus.
Bladeren donker- en lichtgroen gevlekt. Vruchten soms misvormd.
Bestrijding
Bladluis bestrijden.
Strepenziekte tomatemozaïekvirus.
Bruine strepen opstengels enbladstelen.Het
blad wordt geel en valtaf.
Bestrijding
Zieke planten verwijderen en verbranden. Handen ontsmetten met trinatrium-fosfaat + groene zeep. Door goede hygiëne grondbesmetting
voorkomen.
WITTE VLIEG, zie bij Algemeen, blz. 92.
ZONNEBRAND

Op rijpe vruchten grijze, vliezige plekken.
Bestrijding
Zo nodig schermen.
POSTELEIN

• H H H
MOZAÏEK, zie Virusziekten.

SPINT Tetranychus urlicae auct. (bonespintmijt)
De bladeren krijgen aanvankelijk kleine, geelwitte stippen enworden geleidelijk geheel geel
en vallen af. Bij nauwkeurige beschouwing
ontdekt men kleine, spinachtige diertjes op de
onderkant van de bladeren.
Bestrijding
Jonge plantjes veelvuldig, overvloedig spuiten
met water. Spuiten met 75 g diazinon, 150g
malathion of 150 g dicofol. Roken met diazinon-bevattende rookmiddelen.
STREPENZiEKTE,zie Virusziekten.
TRIPSVeelal Thrips tabaci Lind.
Kleine bruine of zwarte diertjes en geleof
oranje-gele larven ; bevinden zich veelal aande
onderzijde der bladeren. Bij ernstige aantasting
grotere, zilverachtige vlekjes opde bladeren.
Bestrijding
Spuiten met 75 g diazinon. Roken met diazinon-bevattende rookmiddelen.
100

algemeen, ziekten postelein enz.

KIEMSCHIMMELS (smeul).
Kiemplantjes rotten weg op de grens van lucht
en grond.
Bestrijding
Stuiven met 200-300gquintozeen per 100 éénruiters. Toepassen als de grond rood wordt van
de jonge postelein.
RADIJS
zie bij Algemeen, blz. 91.
SELDERIJ
MIJTEN Penthaleus major Dug.
Zilverachtige verkleuring van de bladeren.
Treedt alleen pleksgewijs op onder glas.
Bestrijding
Spuiten bij jonge planten met 100 g parathion
25% of100ml nicotine95%.
SLA
Gevoelig voor emulgeerbare Produkten, Zie
voor winterteelt detabel van de veiligheidstermijnen, blz. 90.

vervolg grauwe

schimmel

Bestrijding
O p h e t p l a n t e n b e d : (ie bestrijding
met zineb tegen valse meeldauw geeft in dit
groeistadium voldoende effect tegen grauwe
schimmel.
V ó ó r h e t u i t p l a n t e n : grondbehandeling met800 g dichloran-stuif, 1200 g dichloran/quintozeen (Combisan) of 3 kg c a p t a n /
quintozeen mengsel perare.
N a h e t u i t p l a n t e n : inaansluiting op
voorafgaande grondbehandeling stuiven met
200 g thiram, 200g dichloran-stuif of 200g
„Phaltan"-stuif per 100m*2. Thiram en dichloran, bij teelt tussen febr.-nov. tot aanhet sluiten van het gewas, terwijl niet binnen vierweken wordt geoogst. Roken met tecnazeen rookkaarsen, toepassen tot 4 weken voor de oogst.
B i j w i n t e r t e e l t in verband met residu
thiram en dichloran n a het uitplanten maximaal 2 X toepassen tot uiterlijk drie weken na
het uitplanten, terwijl niet binnen zes weken
uit ditgewas wordt geoogst.
N.B. Een behandeling met quintozeen strooiof stuifpoeder tegen sclerotiën-rot en zwartrot
geeft o o k een vermindering van aantasting
door Botrytis.
KROPROT,zie R a n d e n .

selderij, zie blz. 100

AARDRUPSEN, RiTNAALDEN en SLAKKEN, zie bij Al-

MOZAÏEK, zie Virusziekten, blz. 101.

gemeen, blz. 91 en 92.
BLADLUIZEN o.a. Nasonovia ribis nigri Mosley.
Groene luizen tussen de bladeren, aan deonderzijde eninhethart van de plant.
Bestrijding
V ó ó r de kropvorming bestrijding uitvoeren
door te spuiten met60g parathion-spuit 25%,
150 g malathion 25%, 75 g diazinon-spuitpoeder, 100g propoxur (Undeen), 50ml mevinfos
of 100 ml dichloorvos. Roken met lindaanrooktabletten of diazinon-rookstroken, nevelen
met dichloorvos-aerosol volgens gebruiksaanwijzing opde verpakking.
Bij de winterteelt géén parathion en dichloorvos toepassen.
GRAUWE SCHIMMEL Botrytis
Fr.

conerea Pers. ex.

Planten gaan slap hangen, voet van de krop
blijkt rot te zijn; daarop soms grijsbruin verstuivend schimmelpluis. Zieook Sclerotiën-rot.
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Slappe

blaadjes

Bij jonge planten verwelken de toppen vande
onderste blaadjes. K a n later aanleiding geven
tot smeul. Wordt veroorzaakt door een plotseling te sterke verdamping alsgevolg van onvoldoende wortelactiviteit o.a. bij lage grondtemperaturen enhoge zoutconcentratie.
Windrandjes
Vooral bij gelichte sla worden de bladrandjes
van de buitenste bladeren van de krop bruin.
W o r d t veroorzaakt door uitdroging bijv. ten
gevolge van scherpe wind.
Bestrijding
Bij gunstig weer glas lichten en zorgen dat het
gewas voldoende vochtigis.
Droogrand
De geheel ontplooide bladeren vertonen plaatselijk bruine randen. Is het gevolg van onvol-

vervolg

randen

doende wortelactiviteit en te sterke verdamping. Treedt vooral opbijherfst- en winterteelt
na grondontsmetting.
Randen
Bruinkleuring en rotting a a n de zoom vande
binnenste bladeren van kropvormige planten.
Treedt o p bij plotseling scherp zonnig weer en
onvoldoende vochtopname. Welig gegroeide
planten zijn gevoelig.
Bestrijding
Alle bovengenoemde verschijnselen zijn een
gevolg vante sterke wateronttrekking a a n een
bepaald weefsel. Hoge zoutconcentratie en zure
grond voorkomen. Niet meer meststoffen toedienen d a n voor het slagewas noodzakelijk is.
Zorg voor een goede watervoorziening. T e
sterke schommelingen in groeiomstandigheden
tegengaan enzorgen voor eenstevig gewas. Ter
voorkoming vanrand bijkritieke weersomstandigheden niet te royaal luchten, zonodig schermen en broezen.

vervolg

sderotiën-rot

voet en de onderste bladeren vande krop zijn
rot en overdekt met wit schimmelpluis, waartussen zwarte Sclerotien vanca. 1m m grootte.
Bestrijding
G r o n d stomen. Bij voorkeur vóór het planten
2 kg quintozeen (PCNB)-strooipoeder, 800g
dichloran-stuif of 1 200 g „ C o m b i s a n " door de
grond werken. G r o n d oppervlakkig drooghouden. Zieke planten vroegtijdig verwijderen.
Perskluitje zo hoog mogelijk poten. G r o n d
afdekken met bosgrond of Vinkeveens veen.
Geen slan a andijvie telen.
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) D By.
Planten gaan slap hangen, voet vande krop is
rot, daarop wit schimmelpluis, waarin zwarte
Sclerotien van 3-4 mm.
Bestrijding
Geen chemische bestrijding bekend. Stomen.
G r o n d diep bewerken door de lagen te verwisselen. G r o n d oppervlakkig drooghouden. Zieke
planten vroegtijdig verwijderen.

Nerfrand
In de krop zijn de toppen of grotere delen van
de bladnerven bruin verkleurd. Soms isook
het bladmoes tussen denerven bruin.
O o r z a a k : hoog vochtgehalte in de krop en
onvoldoende verdamping. Treedt meestal op
na hetverschijnsel vandezgn. glazige blaadjes.
Bestrijding
Zorgen voor voldoende verdamping.
Stippelrand
Bruine stippen a a n de randen van de jonge
bladeren in de volgroeide krop. W o r d t veroorzaakt door hetnaar buiten treden van druppeltjes melksap die bruin kleuren. Treedt op bij
planten in het begin van het generatieve stadium.
RATEL, zie Virusziekten.

REGENWORMEN diverse soorten.
Bladeren scheuren en worden bevuild. Rode
wormen tussen de bladeren.
Bestrijding
Vóór of kort na het uitplanten 200g rotenonstuif 5%perare.
SCLEROTlëN-ROT

Sclerotinia minor Jagger
Planten gaan slap hangen en sterven snel. D e
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SLAPPE BLAADJES, zie R a n d e n , blz. 101.

SMEUL,zieGrauwe schimmel, blz. 101.
VALSE MEELDAUW Bremia laclucae Regel

Op bladeren aanvankelijk bleke vlekken; aan
de onderzijde daarvan witschimmelpluis. Later
worden de aangetaste plekken bruin en rotten.
Bestrijding
O p h e t p l a n t e n b e d : vanaf deopkomst omdevijf dagen stuiven met zineb-stuif,
maximaal 200 gper are.
N a h e t u i t p l a n t e n : zonodig de behandeling met thiram tegen grauwe schimmel
afwisselen met zineb, maximaal tot a a n het
sluiten van het gewas tot uiterlijk 4 weken
voor de oogst.
B i j w i n t e r t e e l t : nahetuitplantennog
éénmaal stuiven, tot uiterlijk 3 weken nahet
uitplanten, terwijl niet binnen 6 weken uitdit
gewas wordt geoogst.
VIRUSZIEKTEN

Dwergziekte komk.virus (Cucumisvirus 1)
Bij een vroege aantasting blijven de planten
sterk in groei achter. Bijeen latere aantasting
ontstaan op debladeren bronskleurige vlekken.

vervolg

virusziekten

Wordt door bladluizen overgebracht, vooral
via nateeltkomkommers.
Bestrijding
Bladluizen regelmatig bestrijden. Geen sla opkweken in de buurt van nateeltkomkommers.
Mozaïek slamozaïekvirus
Mozaïekvlekken op de bladeren ; planten blijven in groei sterk achter. G a a t met besmet
zaad over. Wordt alléén door bladluizen in
zeer korte zuigtijden overgebracht. In de winter
kunnen reeds voor het planten necrotische
nerfjes, vooral aan de onderzijde der bladeren
optreden.
Bestrijding
Rechtstreekse bestrijding niet mogelijk. Bladluizen bestrijden, zie bij Algemeen, blz. 9 1 .
Selectie toepassen.
Ratel tabaksratelvirus
In de winter blijven bij een vroege aantasting
de planten in groei achter en ontwikkelen zich
sterk asymmetrisch. De bladeren zijn gekroesd.
Het virus wordt door aaltjes
(Trichodorussoorten) overgebracht; het gaat niet over door
insekten en zaad.
Bestrijding
D o o r een chemische grondontsmetting worden
de aaltjes bestreden, terwijl door stomen zowel
de aaltjes als het ratelvirus worden gedood.
VORSTSCHADE

Opperhuid aan de onderzijde van de bladeren
laat los en barst. Het onderliggende weefsel
wordt bruin. Bladeren worden hobbelig.
Bestrijding
Bij strenge vorst planten afdekken met plastic
of vetvrij papier.
ZWARTROT Thanatephorus
cucumeris (Frank)
D o n k (stat.myc. Rhizoctonia
solani Kuehn).
Bladeren die met de grond in aanraking zijn,
gaan tot rotting over. De aangetaste delen, die
zeer dun zijn, zijn bruin tot zwart van kleur.
Bestrijding
Bij voorkeur vóór het planten van sla in perspotten per are 2 kg quintozeen stuif- of strooipoeder over de grond uitstrooien (niet inwerken) of 1 200 g „ C o m b i s a n " .

SPAANSEPEPER
zie Paprika, blz. 99.
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COLLETOTRICHUMZIEKTEColletotrichum
Eli. & Halst.

spinacae

Wortels worden bruin. Met name jonge plantjes vallen weg.
Bestrijding
Zorg voor een goede structuur, een goede ontwatering en gunstige p H . Zaadontsmetting toepassen met een kwikhoudende zaadontsmetter
is noodzakelijk.
KIEMPLANTENZIEKTE (smeul) Pythium
num Hesse.

debarya-

O p de grens van lucht en grond een zwartkleuring van het stengeltje en van de bladstelen.
Treedt vooral op vochtige grond en bij een te
dichte stand op.
Bestrijding
Niet te dik zaaien.
WOLF Peronospora spinaciae Laub.
Op bladeren bleke vlekken, aan onderzijde
daarvan grauw schimmelpluis; ziekte breidt
zich snel uit.
Bestrijding
Resistente rassen telen. Vroeg zaaien en niet te
dik. Eenmaal stuiven, spuiten of nevelen met
zineb wanneer eerste hartblaadjes aanwezig
zijn. D a a r n a niet binnen 4 weken oogsten.
Vochtige lucht vermijden en de grond oppervlakkig droog houden.

TOMAAT
Gevoelig

voor TEPP en vloeibare

parathion.

AARDRUPSEN, MINEERVLIEG, RITNAALDEN, WORTELDUIZENDPOOT en WORTELKNOBBELAALTJE, zie bij
Algemeen, blz. 91 en 92.
AARDAPPELZIEKTEPhytophthora
(Mont.) D.By.

infestons

O p het blad en vrucht grauw-groene, later
weke, bruine, vrijwel ronde plekken. O p de
stengel grote lichtgrijze plekken. D e stengel is
op deze plekken meestal hol. De bloemstengels
en bloemstelen kunnen donkerbruin verkleurd
zijn, terwijl het soms voorkomt dat de gehele
bloemtros afsterft.

algemeen, ziekten spaanse peper

vervolg afwijkende

W i l /-

bloemen

Gerstebloempjes
Bloemknoppen zijn aanmerkelijk korter en
schijnen daardoor dikker. D e binnen de kelkslippen gelegen bloemdelen zijn minder ontwikkeld en kunnen zelfs gedeeltelijk ontbreken.
Treedt op bij een te geringe hoeveelheid licht
en tehoge temperatuur.
Bestrijding

JtmÂ-

Zorgen voor eengoede lichtvoorziening en een
bij delichthoeveelheid aangepaste temperatuur.
D o o r gebruik te maken van een kunstbij en
groeistoffen k a n in niet te ernstige gevallen
vruchtzetting worden verkregen.

B

AUCUBAMOZAÏEK, zie Virusziekten, blz. 108.

BLADLUiZEN Macrosiphum
Myzus persicae Sulz.

euphorbiae

Thos. en

R o d e en groene luizen doen de bladeren inde
toppen omkrullen, soms zijn de vruchten van
de onderste tros bobbelig.

! *
f

vervolg

•

.,91' «BL

aardappelziekte

Treedt vooral op bij de teelt van bladvlekkenziekte-resistente rassen, waarbij geen fungiciden
worden toegepast.
Bestrijding
Stuiven metzineb-stuif of maneb-stuif. Spuiten
met 200 gzineb of 200 g maneb.

AFWIJKENDE BLOEMEN

Ha

verbloempjes

Kelkslippen abnormaal lang en niet uiteen
wijkend, waardoor de andere bloemdelen inde
kelk blijven opgesloten en zich niet goed kunnen ontwikkelen. Bloemkool flets geel. Veroorzaakt door te snelle groei ; veel stikstof,
ruime watervoorziening en ongunstige licht- en
temperatuurverhouding en hoge vochtigheid
van de lucht.
Bestrijding
Te sterke groei voorkomen.
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Bestrijding
Jongen planten zeer licht stuiven met parathionstuif (verdient voorkeur). Roken met lindaanrookkaarsen of diazinon-rookstroken.
BLADROLLERS Totrix costana Schiff, (koolbladroller).
Bij aanraking zeer beweeglijke rupsjes. Vreten
aan debladeren enspinnen deze in.
Bestrijding
Bij voorkeur stuiven metDDT-stuif 5 % . Spuiten met 100 g D D T 50%. Stuiven met parathion-stuif 2%. Spuiten met60g parathion. Z o
nodig bestrijding herhalen. Rupsen bestrijden
vóór het inspinnen.
BLADVLEKKENZIEKTE Cladosporium fulvum Cke.
Geelbruine vlekken o p bladeren, die spoedig
afsterven ; a a nde onderzijde der vlekken bruin
zwamweefsel. Aantasting wordt bevorderd
door vochtige, matig warme omgeving.
Bestrijding
Resistente rassen telen. Voorbehoedend stuiven
met zineb-stuif, maneb-stuif of „Bulbosan";
wekelijks herhalen. Spuiten met 500 g Bulbosan-spuit, 150 g maneb 80%,(Ie behandeling
echter metzineb) of 200g zineb. Bijde eerste
bespuiting geen maneb gebruiken. Bespuiting
na 10-14 dagen herhalen. Spuiten geeft beter
resultaat danstuiven. Vochtigheid vande lucht
laag houden.

BOSSIGE PLANTEN (kroeskoppen)

Blaadjes zijn diep ingesneden, korte stengelleden, soms schijnbaar twee bladeren per knoop,
planten blijven kleiner.
Bestrijding
Onbekend. Verdachte planten niet uitpoten.
Jonge planten in de winter bij niet te hoge
temperatuur opkweken.
CIRKELVORMIGE VLEKJES OP DE VRUCHTEN, Zie
Grauwe schimmel.
DWERGZIEKTE,zieVirusziekten, blz. 108.
FOSFORGEBREK
Paarskleuring aan de onderzijde vanhet blad,
vooral bij jonge planten. Treedt op als de bodemtemperatuur lager isdan 15°C.
Bestrijding
Plantmateriaal begieten met 0,5 kg dubbelsuperfosfaat per 20 m 2 , opgelost in één gieter
water. Bezinksel weggooien. Nabroezen met
schoon water. Spuiten met0,5% mono-ammoniumfosfaat of met 0,5% dubbelsuperfosfaat.
GEELBLAD, zie Virusziekten, blz. 108.
GERSTEBLOEMPJES, zie Afwijkende bloemen op
blz. 104.
vervolg grauwe

schimmel

GESCHEURDE VRUCHTEN
Stervormige scheuren door sterke afwisseling
in wateropname en verdamping.
Cirkelvormige scheur om het steeltje door
sterke zonbestraling.
Bestrijding
Niet plotseling ophouden met stoken, niet te
veel blad ineens plukken, niet plotseling veel
water geven. Oordeelkundig glas beschermen.
GRAUWE SCHIMMEL Botrytis
Fr.

cinerea Pers. ex.

O p stengels en blad meestal bij ruwe wonden,
bruine vlekken, waarop bruingrijze stuivende
zwammassa.
Soms o p vruchten rondom de steel een bruin
rotte plek waardoor devruchten afvallen.
Er kunnen ook kleine lichtgekleurde ringachtige
vlekjes, waarin vaak een zwart puntje o p de
oppervlakte der vruchten voorkomen. K o m t
vooral voor bij eenzwaar gewas (veel stikstof)
op deonderste trossen.
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Zie voetrot, blz. 109.O p de stengels, juist bij
het oppervlak van de grond een ingezonken
donkere plek.
Bestrijding
Hoge luchtvochtigheid vermijden door oordeelkundig watergeven, spuiten en luchten. Geregeld aangetaste en afgestorven bladeren en
vruchten verwijderen. Zorgen datde afgevallen
bloemblaadjes niet o p de bladeren blijven liggen. Dieven en blad plukken bij sneldrogend
weer. Zorgen voor een ruim voldoende stikstofvoorziening van de grond. Zieke plekken
op stengel en poot insmeren meteenpapje van
thiram spuitpoeder. Regelmatige bespuitingen
met 750 mlthiram in olie (niet nevelen). Roken
met tecnazeen-rookkaarsen. Bij vroege stooktomaten geven beide middelen kans op groeiremming.
GROENKRAGEN

R o n d o m het steeltje is de vrucht hardgroen
gekleurd, Bij rijping geel.

vervolg groenkragen
Bestrijding
Geen overmatige stikstofbemesting en hoge
zoutconcentratie in degrond ; sterke belichting
vermijden; groeistagnatie voorkomen. Minder
gevoelige rassen telen.
GROENTE-UIL Diataraxici oleraceaL.
In bladeren envrucht worden gaten gevreten
door olijfkleurige rupsen, waarvan hetzwart
gestippelde lichaam aan weerszijden een lichte
streep heeft.
Bestrijding
Spuiten met100 g trichloorfon. Stuivenmet
DDT-stuif 5%.
HAVERBLOEMPJES, zie Afwijkende bloemen op
blz. 104.

KNOL, zie Wortelknobbelaaltje, blz.92.

KURKWORTEL, schimmel uitde groep Mycelia
sterilia.
Planten blijven meestal in groei achter. Wortels
zijn donkerbruin gezwollen engebarsten.
Bestrijding
Grondontsmetting door stomen of 3,5-4,2 1
chloorpikrine of 4-4,7 1chloorpikrine + ethyleen-dibromide of 7,5kg methylbromideper
are injecteren. Oplichte grond perare10 1
metam-natrium of50-70 1 handelsformaline uitgieten. Beide laatste middelen minder effectief
dan devorige. Hierna metwater naspoelen;
hoeveelheid water afhankelijk vande grondtoestand (zieGrondontsmetting), blz. 40. Enten
op kurkwortel-resistente onderstam.
MAGNESIUMGEBREK

HOLLE STENGELS

Bij jonge planten merg verdwenen ; planten
hebben te weinig licht ontvangen. Bijoudere
planten merg plaatselijk verdwenen (laddervorming). Meestal een gevolg vaneenslechtewortelontwikkeling of testerke groei.
Bestrijding
Jonge planten metholle stengels niet uitpoten.
Overmaat stikstof, hoge temperatuur ente
grote vochtigheid vermijden.
KANKER Didymella lycopersici Kleb. (stat. con.
Ascochyta lycopersici Brun.)
Bij kiemplanten bruin-zwarte plekjes opde
stengels; stengels soms geheel bruin-zwart, gedeeltelijk verschrompeld. Jongste plantedelen
donkergroen, oudere geel-groen gekleurd. Bij
oudere planten bruin-zwarte, ingezonken plekken terhoogte vanofonder het grondopervlak
(zie voetrot) of bij wonden (bladlitteken, diefwond). Op devruchten kunnen donkerbruine,
vettige plekken voorkomen (buitentomaten).
Op alle aangetaste plekken, behalve die onder
het grondoppervlak, komen kleine zwarte puntjes voor.
Bestrijding
Nieuw touw gebruiken. Jonge aangetaste planten verwijderen.
Oudere planten: aangetaste plekken zeer dun
insmeren met timmermanscarbolineum of vbc.
Indien grote plekken voorkomen, aangetaste
planten direct verwijderen.
10 6
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Geelkleuring vanhetblad halverwege deplant,
waarbij alleen hetweefsel langs de hoofdnerven
groen blijft. Blad is dik.
Bestrijding
Spuiten metmagnesiumsulfaat 1-2%.
MANGAANGEBREK

Geelkleuring van het blad indetop der planten, waarbij fijnere nerfjes groen blijven. Blad
is dun.
Bestrijding
Spuiten met mangaansulfaat 0,1%. Indien
tevens bladvlekkenziekte bestreden moet worden deze bestrijden met maneb.
MOZAÏEK, NAALDBLAD, zie Virusziekten, blz. 108.

NEUSROT calciumgebrek

Scherp begrensde, platte, bruine of grijze,
enigszins ingezonken plekken aanhet basiseinde vande vrucht. Op zure gronden, vooralbij
een te zure kalibemesting.
Bestrijding
Regelmatig spuiten met0,75% kalksalpeter,of
met calciumchloride (0,4% van kristalwatervrij
CaCU). Zorg dragen voor een regelmatigewatervoorziening. Bijernstig optreden kan landbouwpoederkalk aanhetberegeningswater worden toegevoegd. Opkalkarme grond regelmatig
grondonderzoek op pH laten verrichten en
geen onbekalkte veenprodukten gebruiken.

ONGELIJKMATIGE KLEURING DERVRUCHTEN

SPINT Tetranychus urticaeauct. (bonespintmijt)

Bruinkleuring vande vaatbundels in de vruchten (waterziek).
Treedt op bij sterke schommelingen in temperatuur envochtigheid derlucht.
Hoekige vruchten metzeer geringe zaadzetting,
dikwijls hol; o.a.gevolg vangroeistof.
Grillig gevormde scherp afstekende vlekken
(vaak metkringen) door virusaantasting.
Deze beelden komen vaak tezamen voor. Alle
vormen worden bevorderd door stikstof-overmaat en lichtgebrek. Treden vooral op bij
weelderig gewas.
Bestrijding
Zonodig kali en magnesium bijmesten. Onderste bladeren afplukken. Zorgen voor voldoende
zaadzetting door kunstmatige bestuiving bijv.
met trilapparaat. Virusaantasting voorkomen.

Bladeren verkleuren geel tot grijs, rijpe vruchten krijgen goudachtige spikkeltjes. Bij nauwkeurige beschouwing ziet men aan de onderzijde derbladeren spinachtige diertjes.
Bestrijding
Zie bijKomkommer onder Spint, blz. 97.

OSSE-OGENZIEKTE Phytophthora parasitica Dast
Reeds opnoggroene vruchten grijsbruine. concentrische kringen, die tot rotting overgaan.
Bestrijding
Zie Aardappelziekte, blz.103.

RAMMELAARS

Holle vruchten. Voornamelijk op zeer groeikrachtige grond bij sterk geforceerd opkweken
en verkeerde toepassing van groeistoffen.
Bestrijding
Zachter stoken, vooral des nachts.

ROTPOOT, zieVoetrot, blz. 108.

SCLEROTICN-ROT Sclerotinia sclerotiorum (Lib.)
D By.
Dorre witte plekken opstengel, diedaar boven
afsterft. In schimmelpluis en stengel zwarte
Sclerotien.
Bestrijding
Directe bestrijding niet mogelijk. Om uitbreiding tegen te gaan aangetaste delen zorgvuldig
verzamelen enverbranden. Bijernstige gevallen
stomen. Grondoppervlak droog houden.

SLAAPZIEKTE, zie Verwelkingsziekten.
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STREPENZiEKTE,STRIP, zieVirusziekten, blz. 108.

VERWELKINGSZIF.KTEN

V'erticillium albo-atrum Reinke & Berth, en V.
dahliae Kleb.
Op onderste bladeren bruine vlekken met gele
zoom ; detopvandeplanten verwelkt ; onderste bladeren zijn danreeds dor. Soms blijven de
planten achter in groei. Bruinkleuring in vaatbundels. Gaat met zaad over.
Bestrijding
Stomen of 3,5-4,2 1 chloorpikrine of 4-4,7 1
chloorpikrine + ethyleendibromide perare gebruiken. Zaad ontsmetten. Het zaad x/2 uurin
water van 45-48°C dompelen. Het kan ook
meteen bij de winning ontsmet worden door
enige uren drogen bij 42-43'C. Weinig gieten,
turfmolm in de gietgeultjes. Als er gegoten
wordt dit bij zonnig weer doen en niet over de
gehele grondoppervlakte of in de looppaden.
Zorgen voor een goede grondstructuur. Bij
aantasting temperatuur boven 26°C houden.
Het glas krijten en op het heetst van dedag
over dekopbroezen tegen verdamping.
Oorzaak onbekend.
Onderste bladeren gaan slap hangen : soms op
stengels bruine strepen. Stengel isop doorsnede
bruin, soms hol en gebarsten. Planten zakken
in korte tijd in elkaar. Treedt op bij te welige
groei, secundair treedt sterke bacterie-ontwikkeling op.
Bestrijding
Gezond stevig plantgoed gebruiken. Zieke
planten en vruchten verwijderen. Als er veel
zieke planten zijn, deze afzonderlijk dieven.
Geen zaad winnen van zieke planten. Niet te
veel stikstof enniet teveel gieten.

VETERBLADZiEKTE, zieVirusziekten, blz. 108.

VIRUSZIEKTEN

vervolg dwergziekte

Aucubamozdiek tomatemozaïekvirus
Scherp begrensde geelgroene tekening op de
bladeren'; ongelijkmatig kleuren van vruchten.

indien nog geen bladluizen worden waargenomen. De planten niet opkweken in de buurt
van chrysanten.

Geelblad tomatemozaïekvirus
Aanvankelijk afzonderlijke scherp begrensde
gele vlekjes op het blad. Later vloeien deze
samen, waardoor vrijwel de gehele plant, ook
de stengel, geel kleurt.
Mozaïek tomatemozaïekvirus
Lichte en donkergroene vlekken op het blad.
Naaldblad tomatemozaïekvirus
Weinig bladmoes aanwezig; nerven steken uit
het blad. Treedt vooral in het voorjaar bij donker weer op.
Slrepenziekte tomatemozaïekvirus
Bruine vlekjes op stengel, bladeren en vruchten
en mozaïekachtige verschijnselen.
Al deze vijf ziektebeelden worden veroorzaakt
door één en hetzelfde virus, namelijk het
tomatemozaïekvirus. Dit virus gaat met zaad
over en met contact. Het blijft in de grond.
Bestrijding
Grond in trekkas en warenhuis zwaar stomen.
Uitsluitend zaad gebruiken van gezonde planten of eventueel ontsmet zaad. Zaad ontsmetten door dompelen in een lO^f-oplossing van
trinatrium-fosfaat gedurende 15 minuten, gevolgd door afspoelen met water en terugdrogen. Verdachte planten niet uitplanten. Onmiddellijk de eerste zieke planten verwijderen. Is
het aantal zieke planten te groot, dan de zieke
en gezonde planten afzonderlijk behandelen.
Bij voorgenomen cultuurhandelingen handen
ontsmetten met trinatriumfosfaat + groene
zeep, in een verhouding van 1 op 5, even onderdompelen en daarna afspoelen met schoon
water. Wekelijks schone werkkleding nemen.

D w e r g z i e k t e , complex van tomatemozaïekvirus + chrysant-aspermie-virus.
De planten vertonen een bossig uiterlijk. De
bladeren blijven zeer klein en krullen om. Later
verkleuren de bladeren. Het aspermie-virus
wordt door bladluizen overgebracht.
Bestrijding
Mozaïekaantasting voorkomen. Bij het opkweken geregeld bladluisbestrijding toepassen, ook
10 8
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S t r e p e n z i e k t e , complex van tomatemozaïekvirus + aardappel-X-virus.
De plant sterft vaak geheel af. Op stengels,
blad- en bloemstelen grijze of bruine strepen;
op bladeren eerst geelbruine, later zwarte vlekken; op vruchten grote grauwe, bruine, iets
ingezonken vlekken. Het aardappel-X-virus
komt in aardappelloof etc. voor en gaat met
contact over.
Bestrijding
Grond + stalmest zwaar stomen. Zieke planten verwijderen.
V e t e r b l a d z i e k t e , complex van tomatemozaïekvirus + komkommermozaïekvirus.
Bladeren zijn vetervormig uitgegroeid. Ondanks
overvloedige bloei vindt geen vruchtzetting
plaats. Het komkommermozaïekvirus wordt
door bladluizen overgebracht.
Bestrijding
Mozaïekaantasting voorkomen. Bij het opkweken geregeld bladluisbestrijding toepassen, ook
indien nog geen bladluizen worden waargenomen. De planten niet opkweken in de buurt
van komkommers of augurken. Onkruiden bestrijden in trekkas en warenhuis.

Oidymella lycopersici Kleb. (stat. con. Ascochyta lycopersici Brun.)
Hoofdwortels en stengelbasis bruin-zwart gekleurd aan de buitenzijde; inwendig bruin.
Planten hebben een donkergroene kop, terwijl
de oudere bladeren geel kleuren. Duidelijke
groeiremming.
Bestrijding
Uiterlijk 24 uur voor het uitplanten ± 150 ml
van een oplossing die per 100 1 water en 100 g
maneb bevat, in de plantgaten gieten. Drie tot
vijf dagen na het uitplanten 100 ml van een
oplossing, die per 100 1 water 100 g maneb
bevat tegen de stengelvoet gieten. Drie tot vier
weken na het uitplanten deze behandeling herhalen. Bij het planten wortelbreuk voorkomen.
Grondtemperatuur zo hoog mogelijk houden.

vervolg voetrot
Botrytis cinereaPers. ex. Fr.
Op de Stengel vlak boven de grond, meestal
op de plaats waar de zaadlobben geweest zijn,
treedt rotting op. De stengel is ter plaatse lichtbruin gekleurd; op de rotte plek vaak een
grauwgrijs schimmelpluis.
Bestrijding
Zorgen voor goed afgeharde planten, niet te
diep planten. Stengelvoet insmeren met een
papje van thiram-spuitpoeder.
Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk (stat.
myc. Rhizoctonia solani Kuehn).
De stengelvoet is ter hoogte van het grondoppervlak bruin en ingezonken. Planten blijven
iets achter in groei.
Bestrijding
Grondoppervlak rondom de stengel zo droog
mogelijk houden. Tegen de stengelvoet ± 1 0 0
ml van een oplossing die per 100 1 water 100 g
quintozeen-spuitpoeder bevat gieten. Na ongeveer een week aanaarden.
Phytophthora-soorten
Hoofdwortel bruin en afgestorven, stengelbasis
veelal hol, stengel aan de buitenzijde vaak
lichtgrijs van kleur. Soms hebben de planten
een donkere kop.
Bestrijding
Directe bestrijding nog onbekend ; zorgen voor
een afgeharde plant, de grondtemperatuur zo
hoog mogelijk houden.
VRUCHTVAL,zie Grauwe schimmel, blz. 105.
WATERZIEK, zie Ongelijkmatige kleuring der
vruchten, blz.107.

vervolg blauw
Bestrijding
Niet opkuilen in zware, zure en slecht ontwaterde grond. Een flinke kalkgift op de blauwpercelen kan een gunstige invloed uitoefenen.
Ook het uitdrogen van de grond en het opvoeren van de temperatuur bevorderen blauw.

Verschillende schimmels en bacteriën. Bij het
trekken treedt dikwijls een licht grijsbruin gekleurd natrot op, waarop vaak Sclerotien voorkomen. In dit geval isvaak de oorzaak:
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) D By.
Bestrijding
Gezonde wortels opzetten; indien dit niet mogelijk is dan tegen S. sclerotiorum: 100 g tecnazeen 3% of 50 g quintozeen-strooipoeder
20% per m'2 over de wortels strooien of 4 g
dichloran-spuit 50% na het opzetten, doch
vóórdat de dekgrond wordt aangebracht. Kans
op groeiremming. Bij de teelt van de wortels
vruchtwisseling toepassen, waarbij er rekening
mee moet worden gehouden, dat o.a. ook biet,
peen en boon waardplant voor deze schimmel
zijn. Mechanische beschadiging, alsmede bevriezen en uitdrogen voorkomen. Wortels koel
en droog bewaren. Geen witlof schoonmaken
in de trekruimte.
VORSTSCHADE

Nachtvorst beschadigt de opperhuid; de kop
van de wortel rot in; wortels voos.
Bestrijding
Wortels tijdig afdekken.

WITTE VLIEG, zie Algemeen, blz. 92.
ZONNEBRAND

Op rijpe vruchten, rondom de steel ingezonken
bruine vlekjes. Treedt speciaal op bij groenkragen, zieblz. 105.
Bestrijding
Zo nodig schermen.
WITLOF
BLAUW

Van het getrokken witlof schemeren de bladeren blauwachtig door, veroorzaakt door het afsterven van de inhoud van de cellen in nerven
en bladeren.
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WITLOFMINEERVL1EGNapomyza lateralis Fall
In de onderste delen van de bladstelen der
hartbladeren kronkelige gangen; sommige maden dringen tot in de wortels door; later bij
het trekken kunnen de maden weer in de
kroppen overgaan en bruingekleurde gangen
veroorzaken.
Bestrijding
In de kuil bij het opzetten van de wortels met
25 ml dimethoaat 20% in 10-20 1water op 10
m'- bedoppervlakte. Wanneer wordt ingespoeld
hiermede wachten, totdat de wortels droog
zijn; anders tenminste een uur. Vooral niet
overdoseren in verband met gevaar voor giftig
residu in kroppen en wortelen.

Onkruidbestrijding inde groenteteelt onder glas

De tegebruiken hoeveelheden van een bestrijdingsmiddel zijn opgegeven inmilliliters (ml)of grammen (g) handelsprodukt per are.
De hoeveelheden bestrijdingsmiddelen moeten inminstens 10liter water per are
worden verspoten.
Vermijd overwaaien van onkruidbestrijdingsmiddelen; vernevelen wordt daarom ten
sterkste ontraden.
Van middelen, die door de wortels worden opgenomen, gelden de laagste doseringen
voor lichte, humusarme gronden.
Direct nahet gebruik van een onkruidbestrijdingsmiddel moet de spuitapparatuur
grondig met water worden gereinigd. Spoortjes vanbepaalde middelen kunnen
anders grote schade toebrengen.
Chloorprofam (chloor-IPC) geeft dampen af waarvoor komkommer, augurk, meloen en jonge tomateplanten gevoelig zijn.
Bij het gebruik van middelen met nawerking moet detebehandelen oppervlakte
worden berekend en het te gebruiken middel nauwkeurig worden afgemeten.
gewassen
Andijvie Vóór het uitplanten. Chloorprofam (chloor-IPC) 4 0 % , 10-20 ml per are.
Bloemkool Nâ het uitplanten. Propachloor (Ramrod), 60 gram per are. Toepassen
7-10 dagen na het uitplanten.
Komkommer
Toepassen enige weken nahet uitplanten als onkruiden aanwezig
zijn. Chloroxuron (Tenoran) 50gram per are. Het gewas moet zo min mogelijk
worden geraakt.
Selderij Spuiten na opkomst als 1tot2 echte blaadjes aanwezig zijn. Selectief
werkende olie,6liter per are gebruiken.
Sla De grond behandelen vóór het uitplanten, als de sla wordt uitgeplant in perspot. Chloorprofam (chloor-IPC) 4 0 % , 10-20ml per are.
Tomaat Spuiten enkele weken nahet uitplanten bij aanwezigheid van onkruiden.
Chloroxuron (Tenoran) 50 gram per are. Het gewas zoweinig mogelijk raken.

moderne voorlichting voor de ondernemer,
die bij de tijd wil blijven.

landbouwgids
prijs f 11,50; per abonnement f 10,—; franco (excl. 4 % BTW).
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Doodspuiten vangroentegewassen onder glas

Op het einde van langdurige teelten, zoals die bij tomaat en komkommer voorkomen, krijgt vaak de ziektebestrijding niet of onvoldoende de aandacht. Het gevolg is
dat ziekten als spint, witte vlieg, luis en meeldauw zich nog sterk uitbreiden. Wordt
het gewas op een gegeven moment opgetrokken en uit de kas verwijderd, dan betekent dit meestal een zeer sterke verspreiding van deze ziekten buiten de kas en naar
omliggende warenhuizen. In de kas zelf blijven deze ziekten ook achter. Ze kunnen
een volgend gewas vroeg en ernstig aantasten. Bovendien wordt vaak een grote
populatie van verschillende kwalen in stand gehouden, doordat er geen periode
meer iswaarin geen tomaten of komkommers voorkomen.
doodspuiten
Om dit te ontgaan zal men meer aandacht moeten besteden aan de hygiëne. In
belangrijke mate komt men hieraan tegemoet als de gewassen en de ziekten die
hierop voorkomen worden doodgespoten vóór van opruiming sprake is.
Dit doodspuiten wordt uitgevoerd met grammoxone, gecombineerd met reglone en
parathion. Van beide eerste middelen wordt de normale dosis gebruikt; van parathion iseen dubbele hoeveelheid wenselijk.
systeem
Bij het doodspuiten wordt niet alleen het gewas gedood, maar ook de onkruiden. Op
onkruiden kunnen insekten en spint zich goed handhaven. Daarom is het belangrijk
dat de kas volkomen vrij wordt gemaakt van levende onkruiden. Dit systeem van
doodspuiten heeft in de praktijk uitstekend voldaan. Sluit voor een goed resultaat
onmiddellijk na het spuiten de kassen en houd ze enkele dagen gesloten. Vooral in de
zomer helpt een hoge temperatuur om een goed resultaat te krijgen. De werking van
de middelen is dan sneller. Bij teelten die laat eindigen, sterft het gewas minder snel
af en krijgen de ziekten grotere overlevingskansen. Een speciaal probleem daarbij
geeft het spint, dat al na half september een winterverblijfplaats gaat opzoeken en
dan moeilijk of niet bereikbaar isbij het bespuiten.

in de landbouwgids1969:
Teelt, bemesting en ziektebestrijding van o.a.
bietenzaad
spinazie
bloemzaden
knolsefderij
graszaden
spruitkool
groentezaden
witlof
erwten
uien
bonen
kleinfruit
E.E.G.;sociale wetgeving; ruimtelijke ordening; voorlichting gezin.

111

algemeen

Bedrijfsaanpassing; arbeid; mechanisatie; gebouwen.
Veehouderij: melkwinning, voeding en ziekten.
te bestellen bij
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Mgr. van deWeteringstraat 103
Utrecht, tel.030-25882.

Geënte en gewone komkommerplanten
Tomatenplanten - Meloenenplanten
WIJ LEVEREN THANS HET GEHELE JAAR:
)f pootbare geënte en gewone komkommer- en
meloenenplanten
* komkommerplanten met harteblad
*- komkommerplanten 6 à 7 dagen geënt
*- komkommerplanten direct uit de zaadbak
*- tomatenplanten pootbaar
*- tomatenplanten oppotbaar
Onze komkommerplanten worden geënt op onderstammen,
waarvan het zaad door ons zelf gewonnen en gecontroleerd wordt
en dus volkomen zuiver is.
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Telefoon 01730 (Delft) 261 12

Wûlfifiârjm s f^UemmlenbeÔYljf n.v.
Postbus no. 4534
Rijswijk (Z.H.)
Telefoon (01742) 35 70

Specialiteit:

FREESIA'S
(knollen en zaden)

Voor het koelen en prepareren van uwfreesia's staan
u de meest moderne inrichtingen ter beschikking

TOMAAT
114
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116
117
118
119
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121
123
124
125
126
127
128
129
131
131
132
134
135
135

onbewerkte grond voor tomaten
tomaten direct inde pot zaaien
grondverwarming bij deopkweek van tomaten
temperaturen bijdeopkweek van zeer vroege stooktomaten
kiemplantinfectie van tomaten
gebruik van witplastic bij tomaten
tomaten op broeiveuren en strobalen
klimaatsautomatisering voor tomaten
containerteelt van tomaten
C0 2 -dosering bij tomaten
wortelontwikkeling van tomaten
verdere ontwikkeling bij het doortelen van tomaten
tenoran bij tomaten en komkommers
afval van tomaten in de kas houden
C0 2 -schade bij tomaten
magnesiumgebrek voorkomen
mangaanovermaat bij tomaten
phytophthora in tomaten
fusarium in tomaten
botrytisstip in tomaten
witkoppen bij tomaten

30
51
52
53
54
61
64
64
66
72
82
86
90
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bemestingsnormen voor enkele gewassen
veilingaanvoer van glasgroenten per oogstjaar
veilingaanvoer van verse groenten envers fruit per maand
gemiddelde veilingprijzen van de voornaamste groente- en fruitsoorten o.g.
verbruik per hoofd van groenten en fruit
produktiekosten van augurken en stooktomaten
produktiekosten van sla en tomaten
kostenbesparing bijoogsten en sorteren van tomaten
voorzieningsbalansen groenten
belangrijkste aanvoerveilingen van glasfruit en -groenten
welkepotsoort voor de tomaten- en komkommerteelt?
teelttabel groentegewassen onder glas
ziektebestrijding groenteteelt onder glas
onkruidbestrijding inde groenteteelt onder glas
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Onbewerktegrond voor tomaten
Op een aantal bedrijven, voornamelijk in de Kring, is men er toe overgegaan om
voor de tomatenteelt de grondbewerking achterwege te laten. Op vele andere bedrijven rees daardoor de vraag of dit voordelen geeft; in het algemeen immers zijn de
kosten van een machinale grondbewerking niet erg hoog. Op vier bedrijven heeft
men drie jaar lang de invloed van het onbewerkt laten van de grond nagegaan. Dit
onderzoek duurt nog voort, maar er kan toch worden gesteld dat de wortelontwikkeling beter en het aantal wortels groter is dan op bewerkte grond. Uit opbrengstvergelijkingen kwamen echter géén verschillen naar voren. Daarbij moet worden
aangetekend dat de vergelijking alleen is gemaakt op oude zeeklei met een vrij stabiele structuur en die gemakkelijk scheurt.
voor- en nadelen
Voordelen: besparing van grondbewerkingskosten; wat rustiger weggroei in het
begin van de teelt;
meer stabiele structuur; zwaar transport wordt beter verdragen;
betere afvloeiing van het water, dusgeen vuile paden.
Nadelen: alleen uitvoerbaar op dezwaardere gronden met stabiele structuur;
plaatselijke toename van de zoutconcentratie is waarschijnlijk omdat minder gelijkmatig kan worden uitgespoeld;
grondontsmetting moet worden aangepast;
niet voor alle teelten mogelijk, dus een beperkter gewassenkeuze;
op matig humeuse gronden vloeit door scheurvorming het water snel af. Daardoor
meer waterverbruik en een groter verlies aan voedingsstoffen;
bij grondstomen zal door de scheurvorming veel stoom verloren gaan.
grondtype
Het achterwege laten van een grondbewerking moet men dus alleen overwegen op
de humeuze oude en jonge zeekleigronden, op zavelgronden die niet slempgevoelig
zijn en op grofzandige zandgronden. Op andere gronden ishet af te raden.

Wij kunnen dikwijls niet begrijpen dat anderen datgene doen, wat wij
in hun plaats eveneens gedaan zouden hebben.
De optimist beweert dat wij in de beste wereld leven, die er bestaat; de
pessimist vreest dat het waar is.
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Tomaten direct in depot zaaien
Zoals bij vele andere gewassen is ook bij tomaat een ongestoorde doorgroei gewenst.
Wortelbreuk of wortelbeschadiging tijdens het opkweken is nadelig. Dit is vooral
het geval in de winter als de planten moeilijk van een groeistoornis herstellen. Juist
om wortelschade te voorkomen is een manier van opkweek in gebruik gekomen
waarbij direct in de pot wordt gezaaid. Verspenen of oppotten is dan niet meer
nodig. Naast voordelen kleven er ook nadelen aan deze methode. Zo is er veel trekkasruimte nodig als er direct in een grote pot wordt gezaaid.
combinatie van grote en kleine potten
Men heeft daarom gezocht naar een combinatie van een kleine en een grote pot,
waarbij in het kleine potje wordt gezaaid. Deze plaatst men later in een grotere pot.
Bij het gebruik van kleine potjes heeft men de keus uit perspotjes en plastic potjes
(multipots). De perspotjes voldoen in de winter niet zo goed. Ze hebben het bezwaar
snel en gemakkelijk uit te drogen wat de wortelontwikkeling belemmert. Multipots
voldoen beter omdat de grond, ook al droogt deze iets uit, niet hard wordt. Bovendien kunnen de multipots gemakkelijk in een grote pot worden overgezet.
gebruik van de multipots
Nuttig is het wel als de gaatjes onder in de multipots wat worden vergroot. Het
plantje is er dan gemakkelijker uit te wippen. Men moet echter niet te vroeg overzetten. Als het kluitje nog niet goed is doorworteld, valt het uiteen. Men kan bij
gebruik van multipots ook niet te lang wachten met overzetten. Er is geen mogelijkheid tot uitzetten en de plantjes staan al gauw te dicht op elkaar. Bij gebruik van
multipotbladen, zoals ze nu in de handel zijn, kan men misschien het beste maar de
helft van het aantal potjes (om de andere rij) gebruiken. Speciale moeilijkheden bij
het direct in de pot zaaien zijn: het soms slecht of niet kiemen van tomatezaad en
het veelvuldig voorkomen van kroeskoppen in bepaalde hybriderassen.
Bij deze methode is men vrijwel altijd gebonden aan het gebruik van plastic potten
als er in de grotere pot moet worden overgezet. Dit isnodig om de plantjes voldoende diep te laten zakken (zaadlobben juist boven de grond).

multipots voldoen het best als er direct in de pot wordt gezaaid
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Grondverwarmingbij deopkweek van tomaten
Op een aantal bedrijven past men bij de opkweek van tomaten grondverwarming
toe. In het algemeen zijn de telers die grondverwarming gebruiken hierover tevreden. Bij de opkweek van stooktomaten houdt men 18-20°C als grondtemperatuur
aan. Dit doet men tot 14 dagen vóór het uitplanten. Daarna wordt de grondverwarming niet meer benut. In alle gevallen gebruikt men bij de grondverwarming perspotten. De warmte uit de grond wordt door perspotten veel gemakkelijker opgenomen dan door plastic potten.

*#£^ SLECHT!';
Slechtweerkun!uverwachten.alsj <

wortelvorming en -groei
Bij het gebruik van grondverwarming wordt
een groter aantal wortels gevormd, dan wanneer de grond normaal door de verwarmde
lucht op temperatuur moet blijven. De wortels groeien bij grondverwarming door de
hogere temperatuur sneller. Daardoor is de
pot ook eerder doorworteld en moet er soms
wat vroeger worden uitgeplant. Dit heeft er
toe geleid dat bij gebruik van grondverwarming vaak ook grotere potten worden gebruikt (12 en soms wel 14 cm). Zodoende
kan men de planten toch betrekkelijk lang in
opkweek houden.
nog geen uitspraak
Het is, tenminste in proeven, nog niet gebleken dat toepassing van grondverwarming
leidt tot een vroegere en grotere produktie.
Een duidelijke uitspraak, of de extra kosten
van grondverwarming verantwoord zijn, is
dus niet te geven. Wél zijn door grondverwarming de eisen aan de capaciteit van de bovengronds aanwezige verwarming minder hoog.
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Temperaturen bij deopkweek vanzeervroegestooktomaten
Bij de opkweek van zeer vroege stooktomaten isdit 15°C in de nacht en 20°C op de
dag. De nachttemperatuur mag niet meer dan 1°C naar boven of beneden afwijken.
Om de groei zo nodig iets te vertragen kan 14°C worden aangehouden. De dagtemperatuur laat een groter verschil toe. Bij voldoende licht mag de temperatuur
oplopen tot 26-27°C. Bij donker weer kan eventueel 18-19°C worden aangehouden.
Tegen het einde van de opkweek moeten de planten min of meer worden afgehard
door te luchten en de temperatuur in overeenstemming te brengen met de teelttemperatuur(16°C nachttemperatuur en 20-21 C C dagtemperatuur).
temperatuurstoot
Vaak geeft men 'n temperatuurstoot: direct na
een nachttemperatuur gegeven van 20°C en
een dagtemperatuur van 23-25°C. Het doel
hiervan is de aanleg van de eerste tros uit te
stellen. Een ander gevolg van de temperatuurstoot is de groeiversnelling. De mate van
groeiversnelling is niet te voorspellen. Bij
proeven bleek dat bij direct zaaien in de pot
de temperatuurstoot een veel te sterke groeiversnelling gaf. De duur van de temperatuurstoot en de hoogte van de daarbij aangehouden temperatuur, moeten voor het grootste
deel naar eigen ervaring en naar eigen inzicht
worden bepaald.

t verspenen wordt gedurende 1week

Goedweerkunruverwachten.als...

groeivertraging
Algemeen geldt, dat groeivertragende maatregelen als lage temperatuur of veelvuldig
broezen, tot gevolg hebben dat mooie, brede
en gedrongen planten ontstaan. Deze planten
groeien meestal traag, wat verlatend werkt.
Daarom moet groeivertraging zo weinig mogelijk worden toegepast. Na verspenen en
oppotten moet de temperatuur één tot twee
dagen aan de hoge kant worden gehouden en
mag er niet worden geventileerd.

Vele mensen verbeelden zich ervaring te bezitten alleen omdat zij oud
geworden zijn.
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Kiemplantinfectie van tomaten
Bij de kiemplantinfectie van tomaten met het normale tomatemozaïekvirus gaat
men uit van twee veronderstellingen. In de eerste plaats beschermt dit virus de plant
tegen het binnendringen van schadelijke stammen van hetzelfde virus. In de tweede
plaats zullen na een kiemplantinfectie plant en virus als het ware zodanig op elkaar
zijn ingesteld, dat reeds de eerste bloei zonder stoornissen kan plaatsvinden. De
overige omstandigheden moeten hiervoor wel gunstig zijn.
Na jarenlange bestudering op het Proefstation te Naaldwijk is de kiemplantinfectie
in 1968 voor het eerst op een achttal bedrijven in de praktijk beproefd. Het doel van
de proeven was het verloop van de vruchtzetting onder praktijkomstandigheden na
te gaan en tevens van de betrokken tuinders een oordeel over de methode te krijgen.
resultaten
Deze waren zeer wisselend, hoewel van hetzelfde plantmateriaal was uitgegaan.
Rustig stoken gaf in het algemeen betere resultaten dan wanneer dit geforceerd
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veeljarig onderzoek leidde tot kiemplantinfectie
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om de nadelige invloed van het virus te ontgaan

gebeurde. Op enkele bedrijven gaven de vroeg besmette planten al aan de derde tros
een goede zetting. Op andere bedrijven kwam dit pas bij de vijfde tros of soms zelfs
bij hogere trossen voor. Hierbij moet worden aangetekend dat de opkweek van de
planten, die op 17 oktober 1967 waren uitgezaaid, veel te wensen overliet. Toch
vielen produktie en vruchtkwaliteit later niet tegen in vergelijking met de drie
weken later (7 november) uitgezaaide controleplanten. Deze werden weliswaar meer
of minder laat door het virus aangetast, maar brachten de achterstand van drie
weken bij het zaaien terug tot ± 10 dagen bij de produktie. Op één bedrijf bleven de
controleplanten zo lang virusvrij, dat de voorsprong van de besmette planten volledig teniet werd gedaan. Dit kwam tot uiting in een vroegere en grotere produktie.
Maar hier kwam de klacht naar voren dat de zeer late infectie aanleiding gaf tot een
minderwaardige vruchtkwaliteit.
voortzetting
Samenvattend kan worden gesteld, dat de resultaten een voortzetting van de proeven
rechtvaardigen. In de toekomstige proeven zal de opkweek van de planten geheel
door de tuinders worden verzorgd. Bij het verdere onderzoek zullen kunstmatig
verkregen symptoomloze mutanten van het virus nauwkeurig worden beproefd.

Gebruik van wit plastic bij tomaat
Wit plastic wordt in de vroege stooktomatenteelt gebruikt door het in banen in de
paden te leggen. Het licht wordt door het witte plastic weerkaatst waardoor de planten meer licht ontvangen. Het meeste nut van wit plastic zal men hebben, als men op
devolgende punten let:
direct na het planten het plastic aanbrengen;
zo veel mogelijk de gehele grondoppervlakte bedekken;
een iets hoger temperatuurniveau handhaven van ongeveer 1,5-2°C;
extra C 0 2 toedienen;
zo gauw de zon de grond bijna niet meer bereikt, het plastic verwijderen;
na het verwijderen van het plastic, extra aandacht besteden aan de vochtvoorziening;
een grondbedekking aanbrengen om de wortels die zich onder het plastic gevormd
hebben, zoveel mogelijk te behouden.
nutbijweinig licht
Daarnaast is komen vast te staan, dat vooral in een lichtarme periode de uitwerking
van wit plastic hot grootste is. Dit isook het geval in de donkerste kassen of kasgedeelten. Ook daar in het land, waar de lichtintensiteit gering is,kan wit plastic nuttig
zijn. Bij de zeer vroege tomatenteelt zullen als regel de resultaten verhoudingsgewijs
beter zijn dan bij een latere teelt. Bij een uitplantdatum nà 15 januari wordt de
uitwerking van wit plastic minder.
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Tomaten op broeiveuren en strobalen

Hier en daar komt het voor dat men tomaten teelt op broeiveuren of strobalen. Een
teelt op broeiveuren moet worden ontraden, omdat de invloed van de kasgrond dan
onvoldoende kan worden uitgeschakeld. Men behaalt dan niet het beoogde resultaat.
strobalen
Bijeen teelt op strobalen verwacht men vaak de volgende voordelen:
vervroeging, dit isvoornamelijk op zogenaamde late grond van betekenis;
groeibeheersing, vooral van belang op sterk groeikrachtige grond;
goede C0 2 -voorziening;
gunstig teeltschema; herfstkomkommers op dezelfde balen als nateelt.
Naast deze mogelijke voordelen moet men met enkele nadelen rekening houden:
er is extra materiaal nodig; extra arbeid, vooral bij twee rijen strobalen per kap;
gieten en bijmesten vragen meer aandacht; zeer veel vakmanschap is vereist.
Gunstig is het onder de nok een rij strobalen te plaatsen met hierop twee rijen
tomaten en langs de goot aan beide zijden een rij halve balen met op elk een rij
tomaten. Met drie rijen strobalen en dus ook drie rijen planten per kap werkt het
gemakkelijk, maar ishet wat lastiger om de vochtvoorziening uit te voeren.
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de aard van de beworteling geeft een uitstekende mogelijkheid
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groeibeheersing

Klimaatsautomatisering

voor tomaten

Hoewel het aantal installaties nog beperkt is, is de belangstelling voor automatisering
van de regeling van het klimaat in de tomatenteelt groot. Men ziet in de kosten de
voornaamste belemmering om tot aanschaf over te gaan. Maar men moet bedenken
dat het met de klimaatsregeling net zo is als met het watergeven. Het watergeven
moet gebeuren en of dit nu met de slang of met de regenleiding al dan niet gecommandeerd door een regenautomaat plaatsvindt, is in feite niet belangrijk. Als het
maar op de juiste manier gebeurt. Men kan veel doen zónder dure apparatuur. Wel
is het, gezien de ontwikkeling van de regelapparatuur, belangrijk dat men nu reeds
rekening houdt met de mogelijkheid van automatisering in de toekomst. Het zou
immers jammer zijn als men na verloop van tijd tot automatisering wil overgaan,
maar er van af moet zien, omdat er teveel moet worden veranderd.
gunstige eenheden
Belangrijk is geen lange, smalle warenhuizen te bouwen. Uit het oogpunt van automatisering zijn eenheden die even lang als breed zijn, het meest gunstig. De maximale lengte van de kas uit het oogpunt van automatisering bedraagt ongeveer
100 meter. Het is economisch om bij deze lengte de grootst mogelijke breedte te
kiezen. Dergelijke eenheden hoeft men niet in één keer te bouwen. Men kan bij de
bouw van kleinere eenheden rekening houden met uitbouw tot de genoemde eenheden. Hierbij is het aantal aan te schaffen mengkleppen, luchtingsmotoren en
thermostaten per oppervlakte-eenheid het kleinst. Daardoor kan ook de automatische regelapparatuur beperkt van uitvoering blijven. De eventueel aan elkaar te
bouwen eenheden moeten zoveel mogelijk gelijksoortig zijn wat betreft type, hoogte,
dakhelling, luchtramen, luchtmechaniek en verwarmingsinstallatie. Hierdoor wordt
het mogelijk de verschillende gescheiden eenheden via eenvoudige volgapparatuur
vanuit één automatische hoofdregeling te commanderen.
geleidelijke automatisering
Bij een oppervlakte van meer dan 1000 m 2 is het nuttig gebruik te maken van het
draaipijp-systeem bij de luchting. Dit kan later bij automatisering worden aangedreven door een elektromotor. Is men eenmaal zo ver dat de luchting elektrisch wordt
aangedreven, dan kan met vrij weinig kosten de eerste stap naar automatisering
worden gezet. Deze bestaat hierin dat de watertemperatuur in de verwarmingsbuizen
wordt geregeld door een waterthermostaat. Met de hand wordt dan de bij een bepaalde weersgesteldheid passende watertemperatuur ingesteld. Een ruimtethermostaat zorgt er daarbij voor dat bij het overschrijden van een van te voren bepaalde
ruimtetemperatuur de luchtramen opengaan. Met een constante watertemperatuur
worden de verschillen in het buitenklimaat door meer of minder luchten automatisch
afgevlakt. Deze methode werkt zeer bevredigend, terwijl men daarbij tevens ervaring
opdoet met de regeling van het klimaat. Vanuit dit systeem kan men gemakkelijk
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overgaan op een vollediger automatisering, die lichtafhankelijk is. Geadviseerd
wordt deeenvoudige automatische regelingen direct uittevoeren met elektronisch
werkende apparatuur. Deze zijn immers bij de verdere uitbouw tegebruiken.
volledige automatisering
Komt mentot een volledige automatische regeling vanhet klimaat, dan zijn de
luchtramen veel meer in beweging dan bij een handbediende regeling. Aande
bewegende delen van het luchtmechanisme moeten daarom hoge eisen worden
gesteld. Daarbij moet worden gedacht aanhetschaarmechanisme, dekatrollen en
de staalkabels. Men moet de hogere kosten hiervan aanvaarden als éénvande
voorwaarden om totautomatisering te komen.
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Containerteelt van tomaten
De term containerteelt is niet nieuw en uit het buitenland afkomstig. Hiermee wordt
bedoeld de teelt in emmers, troggen, bakken enz. Het kenmerkende is, dat de plant
een beperkt grondvolume ter beschikking krijgt en niet in de kasgrond kan groeien.
Evenals elders is het ook op het Proefstation te Naaldwijk opgevallen, dat in bepaalde proeven, waarbij men tomaten in containers (emmers) teelt, een uitstekende groei
en produktie kan worden verkregen.
proeven
Deze ervaringen zijn aanleiding geweest de waarde van een tomatenteelt in emmers
te vergelijken met een volveldsteelt. Daarbij is tevens onderscheid gemaakt tussen
tomaten waarvan de wortels uitsluitend in de emmerinhoud konden groeien en
tomaten die, door het weghalen van de onder de geperforeerde emmers geplaatste
schotel, na verloop van tijd in de kasgrond verder konden wortelen. Uit deze proeven bleek het volgende: bij gebruik van emmers wordt de vroegheid zeer gunstig
beïnvloed; de kwaliteit kan belangrijk worden verbeterd en soms kan bij de emmerteelt met later doorworteling in de kasgrond de produktie sterk worden vergroot.
Toepassing van de containerteelt kan vooral voordelig zijn op gronden waar men in
het begin van de teelt de groei moeilijk in de hand kan houden of waar men de
nadelige invloed van een te koude en natte bodem wil uitschakelen.
belangrijke ontwikkeling
Dit onderzoek en de buitenlandse ervaringen vormen nog maar een begin van een
mogelijk belangrijke ontwikkeling. Of containerteelt toekomst heeft en zo ja welke
vorm van containerteelt er dan moet worden gekozen is moeilijk te zeggen. In feite
is dit ook niet zo belangrijk. Het moet een technisch en economisch goed toe te
passen systeem zijn, waarbij het doel, volledige of tijdelijke uitschakeling van de
kasgrond, wordt bereikt. Dit zal moeten samengaan met een aangepaste vorm van
automatisch water geven.

geteeld in emmers bleken tomaten een voortreffelijke
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produktie te geven

Co -dosering bij tomaten
Zowel in proeven als in de praktijk is het grote nut van extra C 0 2 voor tomaten
duidelijk gebleken. Maar de wijze van toepassing wisselt nog al eens.
Bij tomaat kan men bij de opkweek vanaf het oppotten C 0 2 toedienen. Bij helder
weer kan het de hele dag en wel vanaf 's morgens als het licht wordt tot ongeveer
15.00 uur. Is het wel licht, maar geen stralend weer, dan moet men vooral het midden van de dag benutten, namelijk van 10.00 tot ongeveer 14.00 uur.
Op donkere dagen geen C 0 2 geven. Bij stil en vochtig weer is het nodig, tijdens het
toedienen een keer lucht te zetten. Dit is nodig om ,,C0 2 -schade" te voorkomen.
Men moet ook geen C 0 2 geven als deplanten nat zijn. (Zie ook blz. 129).
nahet uitplanten
Hier geldt hetzelfde schema als boven is aangegeven. Men moet daarbij wel iets
sneller tot luchten overgaan. Bij bedompt weer bijv. ook tijdens de toediening iets
lucht houden. Met het toenemen van het aantal uren zon na nieuwjaar, kan men
zonder bezwaar langer doseren; van zonsopgang tot 16.00 uur-17.00 uur. Als de zon
hoger komt, neemt de zonnewarmte toe. Dit is niet bezwaarlijk. De temperatuur in
de kas mag zonder bezwaar oplopen tot 25-30°C. Daarna is luchten nodig, maar
men mag dit nooit plotseling doen. Aanvankelijk weinig luchten om er voor te
zorgen dat de temperatuur niet nóg hoger wordt. De kachels zijn dan inmiddels uit.
Naarmate men verder in het jaar komt, is vroeger luchten nodig. Is het eenmaal
april dan zal het vaak voorkomen dat men constant wat lucht moet houden. Is dit
niet meer dan ± 10 cm luchtraamopening, dan kan men rustig met de C0 2 -dosering
doorgaan. Is meer luchten noodzakelijk, dan moet de COo-toediening worden beëindigd. Het heeft dan geen nut meer. Overigens ishet wel van belang zo lang mogelijk met de C0 2 -toediening door te gaan. Vooral in een maand als april kan extra
C 0 2 in belangrijke mate bijdragen tot een betere zetting.
geperforeerde plasticslurven
Ter verhoging van de nuttige uitwerking van petroleum-drukverstuivers is het
gebruik van geperforeerde plasticslurven aan te bevelen. Dit geeft een betere verdeling van C 0 2 en warmte. Om dezelfde reden moeten de verstuivers hoog in de kas
worden aangebracht alshet gewas de draad heeft bereikt.

De taak der wetenschap is, feiten voor schijn en bewijzen voor indrukken in de plaats te stellen.
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Wortelontwikkeling vantomaten
De wortelontwikkeling van tomaten gedurende de gehele groeiperiode is min of
meer in 4 fasen te verdelen.
De geleidelijke ontplooiing van het wortelstelsel gedurende de eerste twee tot drie
maanden na het Mitplanten. Naarmate de lichtintensiteit groter is en de grondtemperatuur hoger, is deze periode korter. De beworteling vindt plaats in een vochtige
grond, waar de nieuwe wortels steeds weer met verse grond in contact komen.
Een sterke vertraging in de wortelgroei in de periode dat vele vruchten gaan uitgroeien en tot rijping komen. Op het moment dat de eerste trossen worden geoogst
iser bijna geen wortelgroei.
Hernieuwde wortelgroei als de oogst enkele weken op gang is. Deze groei neemt
weer af, als bij doorteelt een aantal trossen hoger aan deplant uitgroeit.
Als de vruchtdracht gaat afnemen, ontstaat een krachtige wortelgroei, vooral van
fijne wortels in de diepere lagen van het profiel. Het veroorzaakt een sterke doorgroei van kop en dieven. Bij stooktomaten begint deze fase in juli-augustus.

het vrij maken van de wortels uit de grond bij het
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vruchtgroei-wortelgroei
Uit het onderzoek naar de wortelontwikkeling van de tomaat is duidelijk naar voren
gekomen, dat vruchtgroei een concurrent isvoor wortelgroei. Dit blijkt duidelijk als
alle bloemen en vruchten van de plant worden weggenomen. De wortelgroei blijft
dan doorgaan. Ook wanneer in de periode van trage wortelgroei alle vruchten
ineens worden verwijderd, herstelt de wortelgroei zich in enkele dagen krachtig.
Dunne wortels functioneren maar enkele weken optimaal, zodat een geregelde vervanging van wortels nodig is. De terugslag in de wortelgroei in de tweede fase is
sterker naarmate de scheut- en wortelgroei voordien sterker zijn geweest. Dit is in
het bijzonder het geval bij een week opgegroeid gewas. Is het gewas veel stugger
gegroeid (veel stoken met open ramen) dan verloopt de wortelgroei relatief traag.
Maar de terugslag tijdens de ontwikkeling van veel vruchten is ook veel kleiner.
maatregelen
Uitgaande van dit gedragspatroon van de tomaten zal de teler zijn maatregelen
hierbij moeten aanpassen. Zo zal hij de sterke groei in de eerste fase kunnen beperken door de vochtopname te bemoeilijken (hogere zoutconcentratie) en de verdamping te vergroten (droogstoken).
In de tweede fase zal men door regelmatig te beregenen en nauwgezet de overbemesting uit te voeren kunnen komen tot ideale omstandigheden voor de opname.
In de derde fase kan men doorgaans weer met minder gieten volstaan, temeer ook
omdat de vochtbehoefte van de plant kleiner is en de nieuwe wortels zich dichter bij
het grondwater bevinden.
In de laatste fase kan (te veel) gieten soms zelfs nadelig zijn. Het zou kunnen leiden
tot een te gemakkelijke vochtopname, waardoor de vruchten kunnen scheuren.

Verdere ontwikkeling bij het doortelen van tomaten
Voorheen werd in een hoofdteelt van tomaat de plant veelal getopt als er 5 tot 6
trossen gevormd waren. Geleidelijk is dit aantal opgevoerd en nu houdt men bij de
vroegste teelten wel tot 25 trossen per plant aan. Het probleem is hierbij vaak dat
men zich veel moeite moet getroosten om dit aantal trossen met de daarbij behorende stengel op een geschikte ruimte kwijt te raken. Van de grond tot de draad kan
men meestal maar 8 tot 9 trossen kwijt. Over het pad heen of een eindje langs de
draad niet meer dan 4 tot 6 trossen en dan naar beneden weer 8 tot 9 trossen. Dit
geeft dus gemiddeld een plaatsingsmogelijkheid voor 20 trossen. Wil men nog meer
trossen aanhouden, dan zou men weer omhoog moeten gaan.
aantal stengels
Beter is het om in de buurt van de draad, als de hoofdstengel weer tot halverwege
naar beneden is gegroeid, een dief aan te houden die dan als tweede stengel gaat
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fungeren. Daardoor ontloopt men de genoemde moeilijkheden die ontstaan als men
één stengel aanhoudt. Bovendien komt men op deze wijze tot een iets grotere produktie al zijn de vruchten wat fijner. Door het aanhouden van twee stengels worden
de vruchten beter door blad bedekt wat gunstig kan zijn voor de kwaliteit. Men kan
ook, als men meer dan 20 trossen per plant wil aanhouden, uitgaan van meerdere
doorgroeiende dieven (secundaire stengels). Hierbij laat men dan aan elke dief één
tot twee trossen tot ontwikkeling komen.
licht
Welk systeem men ook kiest, steeds zullen de bloeiende trossen voor het verkrijgen
van een goede zetting in het licht moeten hangen. De paden moeten daartoe zeer
ruim worden gemaakt en naarmate de doorteelt langer duurt zal er meer oud blad
moeten worden verwijderd. Men moet bij de doorteelt steeds bedenken dat het aanhouden van meer trossen meer werk vraagt. Hiermee moet terdege rekening worden
gehouden in verband met de beschikbare arbeidstijd.

Tenoran bij tomaten en komkommers

Het onkruidbestrijdingsmiddel Tenoran (chloroxuron) heeft in de loop van 1968
voor tomaat en komkommer ontheffing verkregen. Dit middel is een bodemherbicide met contactwerking en een niet te lange nawerking. Het moet worden toegepast
na het planten op het moment dat er jonge onkruiden aanwezig zijn. Grassen mogen
slechts één blaadje hebben anders worden ze niet gedood. Voor een goede werking
isvochtige grond nodig. De eerste week na de toepassing dient het bovenlaagje van
de grond vochtig te worden gehouden. De gemakkelijkste weg is het middel toe te
passen als bij tomaat de onderste bladeren zijn verwijderd en bij komkommers als de
ranken nog niet op de grond liggen. Er wordt ôp de grond gespoten met één dop op
de spuitstok om het gewas zo weinig mogelijk te raken. Het gebruik van een spuitkap is niet noodzakelijk. Per are is 50 gram Tenoran nodig in tenminste 10 liter
water. Bij de teelt van komkommers op strobalen is nog onvoldoende ervaring met
het gebruik van dit middel opgedaan.
gebruik van paraquat
In het geval dat de onkruiden te groot zijn om Tenoran te gebruiken is een onkruidbestrijding mogelijk met paraquat (Gramoxone). Bij gebruik van dit middel moet
een goede spuitkap worden gebruikt. Bij voorkeur wordt vroeg in de morgen gespoten omdat dan de mogelijke schade door per ongeluk geraakte plantedelen het
kleinst is.Als er in de grond scheuren voorkomen, de wortels zichtbaar op de grond
aanwezig zijn of er wordt geteeld op strobalen is er bij paraquat kans op schade.
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Afval van tomaten in de kas houden?
Op een aantal bedrijven is het gebruikelijk om het afval van tomaten niet meer uit
de kas te verwijderen. Daarbij kan nog onderscheid worden gemaakt tussen het
afval dat tijdens de teelt van de planten komt en het afval dat er is als de teelt wordt
beëindigd. Daar waar men tijdens de teelt het afval in de kas houdt, worden dieven
en bladeren tussen het gewas op de grond bij of onder de verwarmingsbuizen gedeponeerd. Dit geeft enige arbeidsbesparing, de grond ter plaatse droogt minder uit en
er is minder snel kans op structuurbederf van de grond. Hier staat tegenover een
grote kans op een massale ontwikkeling van Botrytis en andere schimmelsporen. Dit
vergroot de kans op infectie van het gewas (Botrytisstip). Of dit inderdaad plaatsvindt hangt voornamelijk af van de wijze van droogstoken. In hetelucht- en koude
tomaten is deze werkwijze onmogelijk omdat men daar het gewas onvoldoende
droog kan houden.
noodzaak grondstomen
Na de teelt resteert vaak een grote hoeveelheid loof en het opruimen hiervan vraagt
vrij veel werk. Door het afval in de kas te laten, ontkomt men hieraan. Een ander
motief is wel dat men op deze wijze mede het organische stofgehalte van de grond
wat kan verhogen. Over de te verkrijgen arbeidsbesparing zijn geen gegevens bekend. Evenmin weten we iets van de gevolgen van het achterlaten van afval, dat
besmet kan zijn met ziekten, in de kas. Men kan echter deze methode van werken
niet los zien van het grondstomen. Deze ontsmetting is beslist noodzakelijk als men
het loof in de kas houdt. Verder is het nodig het loof te versnipperen of fijn te
hakken, omdat anders een grondbewerking niet goed mogelijk is.
Waar men al het tomateloof uit de kas ruimt, is het wel gunstig dit mee te stomen.
Het gewicht hiervan vermindert dan belangrijk en de ziektekiemen worden gedood.
Dit isveel veiliger dan voor het stomen het loof dichtbij de kasop te slaan.

hier is het afval in de kas gehouden en verdroogd
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Co^-schadebij tomaten

De toediening van koolzuurgas bij tomaten is, hoe nuttig deze teeltmaatregel op zich
ook is, oorzaak geweest van het optreden van enkele afwijkende verschijnselen bij
tomaat. Deze verschijnselen, die in een drietal afzonderlijke verschijningsvormen
kunnen worden onderscheiden worden meestal ,,C0 2 -schade" genoemd.
ethyleen
Bij een van deze schadebeelden gaan de bladeren aanvankelijk schuin omlaag staan.
Te beginnen bij de onderste bladeren worden ze langzaam geel en sterven af. Aanvankelijk is hiervan bij een groeiend gewas van bovenaf niet veel te zien, omdat de
geelkleurende bladeren, mede door de schuine stand, zich aan het oog onttrekken.
In een later stadium wordt de kleur van de gehele plant lichter. Daarbij ontwikkelen
de bloemtrossen zich slecht. Zijn er reeds goede bloemtrossen aanwezig, dan komen
de knoppen hiervan meestal niet uit. Deze verschijnselen worden veroorzaakt door
onvolledige verbranding. Dit is te constateren aan de zurige geur die in de kas hangt.
Deze is alleen goed vast te stellen als men de kas binnenkomt. Men kan ook het
CO-gehalte van de verbrandingsgassen bepalen. Treft men inderdaad CO aan, dan
is de kans zeer groot dat er ook ethyleen aanwezig is. Dit veroorzaakt de schade.
CO doet alleen in vrij hoge concentraties schade aan planten.
nat gewas of bedompt weer
Een ander schadetype treedt ook het eerst op bij de onderste bladeren. Er ontstaan
waterige plekken, over het gehele blad verspreid. Als er veel van dergelijke plekken
op een blad voorkomen, sterft het af. In enkele dagen tijds kunnen zodoende wel
zeven tot acht bladeren per plant afsterven. Het bovenste gedeelte van de planten
vertoont meestal een heel normale stand, terwijl ook de bloemen en trossen zich
normaal ontwikkelen. De schade treedt vooral op in die gevallen waar het gewas nat
is tijdens de C0 2 -toediening, hetzij door beregening, hetzij door condensvorming.
Ook als er wordt gedoseerd bij bedompt weer is de kans op deze schade niet uitgesloten. Houdt men tijdens de toediening het gewas goed droog en voorkomt men een
bedompte atmosfeer, dan voorkomt men deze schade volledig. De planten zijn
vooral gevoelig voor deze afwijking in de maanden december en januari.
zuurstoftekort
Een derde schadebeeld is voor het eerst in het voorjaar 1968 opgetreden. Bij dit
schadebeeld ziet men talrijke necrotische vlekjes op de oudere bladeren. De wat
jongere bladeren hebben vaak witte, dode randen. De plant ziet er als het ware
„smal" uit. De kelkslippen van de aanwezige vruchten sterven af. Deze dode punten
maken de vrucht uitermate gevoelig voor Botrytis. Deze vorm van schade is alleen
daar waargenomen, waar men met drukverstuivers stookte bij gesloten ramen. Uit
oogpunt van verwarming worden dan meer van deze branders gebruikt dan voor
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C0 2 -toediening nodig is. Op een koude nacht zijn ze continu in gebruik. Is de kas
goed gesloten (weinig kieren) dan kan het condensvocht in die koude nachten deze
kieren volkomen sluiten, zodat er geen uitwisseling van kaslucht en buitenlucht is.
Door de kachels wordt zuurstof verbruikt en door de onvoldoende luchtwisseling
neemt het zuurstofgehalte geleidelijk af. Er ontstaat dan een verkeerde verhouding
zuurstof-brandstof. Het zuurstofgehalte neemt af, maar de kachels blijven steeds
dezelfde oliehoeveel'heid verbranden. Het gevolg is onvolledige verbranding. Tegen
de morgen kan men dan soms een blauwachtige damp in de kas waarnemen. Ook
het vlambeeld van de kachel is niet meer ideaal. Opent men een deur, vlak bij de
kachel, dan brandt deze snel weer normaal. De schade treedt alleen op bij kachels
die een gelijkmatige hoeveelheid olie leveren.

schade aan de onderste bladeren door onvolledige
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verbranding van de olie in de COï-kachels

Magnesiumgebrek voorkomen

Magnesiumgebrek is een kwaal die we bij tomaten nogal eens aantreffen. Soms
treedt dit gebrek op als gevolg van een tekort aan magnesium in de grond, soms door
een hoog kaligehalte en bij een lage pH op zandgrond. De aanwezige kali belemmert
dan in feite het functioneren van de magnesium. Op vrij vochtige grond en op sterk
groeikrachtige grond zien we ook vaak magnesiumgebrek optreden. Magnesiumgebrek behoeft niet te worden verward met mangaangebrek. Laatstgenoemde afwijking treedt op in de koppen van de plant, terwijl magnesiumgebrek het eerst zichtbaar wordt in de bladeren die ongeveer in het midden van de plant zitten. Bovendien
is het patroon van magnesiumchlorose veel grover dan van mangaanchlorose. Het is
nodig tijdig maatregelen te nemen. Magnesiumchlorose kan vooral nadelig worden
alsde bladeren gaan omvouwen; deze zijn dan erg breekbaar.
bespuiten
Als we gaan spuiten, gebruik dan altijd magnesiumsulfaat, in een concentratie van
1%. De volgende bespuiting kan 1,5% bedragen, terwijl we bij de bespuiting daarna
niet hoger gaan dan 2 % . Het spuiten met magnesiumsulfaat kan ook voorbehoedend
plaatsvinden. Bovendien maakt dit het gewas steviger.

Mangaanovermaat bij tomaten

Het vrijkomen van uitwisselbaar mangaan kan nadelig zijn voor enkele gewassen.
De wijze van vrijkomen van mangaan is beschreven in het artikel „Mangaanvergiftiging bij sla" op blz. 160.
vergiftigingsbeeld
De tomaat is niet bijzonder gevoelig voor veel mangaan. Daarom treden op basische
gronden na stomen doorgaans geen nadelige invloeden op door teveel aan mangaan.
Maar bij een lage pH is de mangaanopname zeer groot, zodat dan vergiftiging kan
optreden. In de gevallen waarbij dit voorkwam bleek het gewas 3 000 tot 4 000
delen per miljoen (dpm) mangaan te bevatten. Het vergiftigingsbeeld kenmerkt zich
door bruinverkleuring van de nerven van de oudere bladeren. Deze sterven later af.
Het groeipunt blijft als regel doorgroeien, zodat een plant ontstaat waarvan de
onderste bladeren vergelen of afsterven en de top normaal groen blad bezit.
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Phytophthora in tomaten
phytophthora nicotianae
Deze schimmel kan bij de tomaat de volgende afwijkingen veroorzaken.
Voetrot Hierbij wordt 1 tot 6 weken na het uitplanten de hoofdwortel en de stengelvoet aangetast. Zowel in- als uitwendig vindt bruinkleuring plaats, terwijl het
merg verdroogt. Hierdoor worden de stengel en de wortel hol. De plant valt om en
sterft af. Besmetting op het bedrijf is mogelijk vanuit de kasgrond of via het plantmateriaal. Een aantasting is in de vroege stook- en in de koude teelt geconstateerd.
Vruchtval Vooral in de licht-verwarmde en in de koude teelt kan door deze
schimmel in de eerste twee trossen vruchtval worden veroorzaakt. Daarbij vertonen
de aangetaste vruchten eerst grijsgroene, weke plekken, die later bruin tot zwart
verkleuren en waarin soms bruine onregelmatige, cirkelvormige lijnen te zien zijn.
De aangetaste vruchten zijn inwendig zacht en „papperig". Ze vallen gemakkelijk af.
Aantasting van andere vruchten is gemakkelijk mogelijk. De derde en hogere trossen worden zelden aangetast, tenzij men de plant gedurende de teelt laat zakken.
Stengelrot De stengel kan bovengronds tot de kop toe worden aangetast. Men ziet
dan zwarte vlekken, waaronder het merg bruin is. De stengel droogt ter plaatse
geheel uit en wordt hol. Het daarboven aanwezige plantedeel sterft af.
Bladaantasting Slechts sporadisch wordt door deze schimmel het blad aangetast.
Het komt alleen voor bij het blad van nog jonge planten. Onder droge omstandigheden blijft de aantasting beperkt tot enkele grauw-groene, droge plekken op het blad.
Onder vochtige omstandigheden groeit de schimmel van het blad naar de stengel,
waarna stengelrot optreedt.
phytophthora infestans
Deze schimmel treedt vanaf eind juni bij aanhoudend vochtig weer op en tast veelal
het eerst de planten onder de luchtramen aan. Daardoor kunnen de volgende afwijkingen ontstaan bij de tomaat.
Vruchtrot Alle vruchten aan alle trossen kunnen door deze schimmel worden aangetast. Aanvankelijk ziet men dan kleine, ingezonken vlekken, die geleidelijk aan
groter worden en samenvloeien. De schil wordt bruin, hobbelig en vrij hard. Inwendig wordt het vruchtvlees bruin en droger dan normaal.
Bladaantasting Aangetaste bladeren vertonen grote groenzwarte vlekken in het
bladmoes, dat snel verwelkt. De bladstelen zijn geheel of gedeeltelijk zwart als de
bast nog vochtig is, maar worden soms bruin na indroging. Het merg blijft gezond.
Jonge bladeren worden niet of veel minder ernstig aangetast.
Stengelrot De stengel vertoont bij aantasting een groot aantal vlekken, die zowel
in- als uitwendig overeenkomen met de symptomen die bij bladsteelaantasting zijn
genoemd. De aangetaste stengeldelen verschrompelen dus aanvankelijk niet en het
bovenliggende deel van de plant sterft niet af.
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bestrijding
Voetrot (P. nicotianae) Na ziekte t i j d e n s e e n v o r i g e t e e l t :
grond stomen of ontsmetten met chloorpicrine, eventueel met methylbromide;
onbesmet plantmateriaal gebruiken;
uitplanten alsde grondtemperatuur tenminste 15-16°Cis;
gedurende de eerste 5-6 weken na het planten groeistoornis voorkomen.
Als de ziekte n â h e t u i t p l a n t e n wordt waargenomen:
zieke planten verwijderen en inboeten in een plantgat dat naast het oude is gemaakt.
Daarbij een plantgatbehandeling uitvoeren met 250 ml zineb 0,2%;
alle nog niet of niet zichtbaar aangetaste planten aangieten met 200 ml 0,2% zineb.
Als de groei krachtig genoeg ismag 0 , 1 % manebworden gebruikt;
voldoende vocht en temperatuur geven voor een krachtige groei.
Vruchtval (P. nicotianae): zieke vruchten verwijderen in een plastic zak, zodat bij
het uit dekas dragen geen gezonde planten besmet kunnen worden;
voldoende bladplukken, luchten en bijstoken. Onderste trossen droog houden;
stuiven met zineb of maneb. Dit kan zonder bezwaar als de tomaten nog klein zijn,
maar het geeft, als de vruchten groot zijn, veel residu bij de oogst.
Bladaantasting en stengelrot (P. infestans en P. nicotianae), vruchtrot (P. infestans):
aangetaste delen verwijderen en in een plastic zak uit de kas brengen;
gewas drooghouden door te luchten, droog te stoken of door middel van ventilatoren. Bij regen luchtramen laten zakken;
luchtcirculatie tussen het gewas bevorderen door wat meer blad te plukken;
regenleiding niet boven het gewas gebruiken; alleen beregenen onder drogende
omstandigheden (droog, winderig weer);
zonodig stuiven of spuiten met zineb of maneb.
Voor een goede en vooral tijdige bestrijding is het van belang, dat men snel de aard
van de aantasting herkent.

stengelrot bij een jonge plant veroorzaakt door phytophthora
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Fusarium in tomaten

In tegenstelling tot vele andere zuidelijk gelegen landen was Nederland vrij van
fusarium in tomaten. Dit heeft men tenminste vele jaren gedacht. Inmiddels is de
situatie veranderd, want dit jaar is deze ziekte op enkele bedrijven in de Kring, het
Westland en nabij Venlo aangetroffen. De ziekte wordt veroorzaakt door de schimmel Fusarium oxysporum. Deze ontwikkelt zich het best bij betrekkelijk hoge temperaturen, zoals die in zuidelijke landen voorkomen. Vandaar ook dat juist daar
fusarium een ernstige kwaal kan zijn. De schimmel blijft in de grond over en dringt
bij een nieuwe teelt via de wortels de vaatbundels weer binnen. Zelfs als er gedurende drie jaar geen tomaten worden geteeld kan de schimmel nog in de grond aanwezig
zijn. Besmetting is ook mogelijk via zaad. Optimale temperaturen voor de schimmel
zijn 27-29°C. De schimmel gedijt goed bij een bodem-pH van 4.5-5.5, veel minder
goed bij een pH boven 7.
symptomen
Een aantasting van fusarium bij tomaat uit zich meestal eerst in het stadium, waarbij
de plant de draad heeft bereikt. Het eerste symptoom is dat bij wat zonnig weer de
planten iets slap gaan. Daarna ziet men dat de bladeren juist onder de kop slap
blijven, vergelen en bruin verdrogen. Intussen hebben zich op de stengel geelgroene
overlangse strepen gevormd ter hoogte van de verwelkte bladeren. Het houtgedeelte,
direct onder de bast, blijkt bruin verkleurd te zijn. Deze bruinkleuring zet zich naar
boven en beneden in de plant voort. Het is ook mogelijk dat slechts één sector van
de plant is aangetast. Dan ziet men de bladeren slap gaan en verkleuren aan één
zijde van de plant, terwijl dan ook alleen de vaatbundels aan die zijde bruin gekleurd
zijn. Daar waar de bladeren verwelken droogt het merg uit en wordt de stengel hol.
Op het bijna afgestorven weefsel vormt zich onder vochtige omstandigheden een
roze sporenmassa, vaak het eerst bij de aanhechtingsplaats van de trosstelen aan de
stengel. Aangetaste planten kunnen via de grond of door sporenoverdracht door de
lucht planten in de omgeving besmetten, zodat de aantasting zich langzaam verder
uitbreidt. Deze ziekte is tot heden alleen gevonden in de vroege stookteelt. Daarbij
kan men zich afvragen of de tegenwoordig algemeen aangehouden hoge temperaturen mede de aantasting hebben helpen bevorderen.
bestrijding
Deze ismogelijk door: verwijderen van aangetaste planten;
voorkomen van te hoge temperaturen (regime 16-21°C aanhouden);
verhoging van de pH tot ± 6.5;
kassen waarin deziekte isvoorgekomen zwaar stomen.
Mogelijk kan in de toekomst in Nederland het voorbeeld van het buitenland worden
gevolgd, namelijk het gebruik van fusariumresistente rassen.
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Botrytisstip in tomaten

Botrytisstip op tomaatvruchten uit zich in ringvormige vlekjes met een iets donkerder stip in het midden. De kwaal kan zowel bij zeer kleine vrachtjes voorkomen als
in een verder ontwikkelingsstadium van de tomaat. In dit laatste geval zijn de vlekken doorgaans groter, omdat ze met het uitgroeien van de schil zijn meegegroeid.
Botrytisstip wordt veroorzaakt door de sporen van de grauwe schimmel (Botrytis
cinerea), die onder gunstige kiemvoorwaarden op de vrucht kunnen gaan kiemen.
De kiemende spore dringt in de huid door en sterft af. Het lidteken dat ontstaat is
de zichtbare stip. Kieming van botrytissporen op de vrachtjes is mogelijk, wanneer
de vruchtjes gedurende een periode van ongeveer 8 uur nat zijn. Na ongeveer 1 week
ishet plekje zichtbaar.
voorkomen
Botrytisstip kan worden voorkomen door te zorgen dat er geen grote hoeveelheden
botrytissporen in de kas zijn. Daartoe dient alle afgestorven plantmateriaal uit de
kas te worden geruimd. Verder is het belangrijk dat het nat worden van het gewas
wordt voorkomen. Men moet zo gieten dat het gewas voor de nacht weer droog is.
Vroeg in de morgen luchten of goed droogstoken houdt de luchtvochtigheid in de
kas voldoende laag.

Witkoppen bij tomaten

In de tomaat kan zich een verschijnsel voordoen, waarbij de bladeren, maar soms
ook de andere bovengrondse delen van de plant, sterk afwijkende vormen vertonen.
Zij krijgen daarbij een zeer lichte grijsachtige, doffe kleur. Men noemt dit in de
praktijk „witkoppen". In de lichtgekleurde delen ontbreekt het zogenaamde palissade-weefsel. De oorzaak moet waarschijnlijk worden gezocht in een combinatie
van lage temperatuur en een lage lichtintensiteit. Als men in de winter de kastemperatuur lange tijd beneden 15°C houdt, komen zeer veel witkoppen voor. Daar waar
men meestal 20°C of meer aanhoudt, komt het verschijnsel niet of zelden voor. In
het algemeen zien we het verschijnsel vanaf half februari, waarbij het in een koude
teelt soms ook in mei nog kan ontstaan.
Behalve het vermijden van de genoemde ongewenste groeifactoren, is geen bestrijding mogelijk tegen dit verschijnsel dat we ook zouden kunnen betitelen met een
„verkeerde functieverdeling" van plantencellen bij het eerste begin van hun groei.
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N.V. Isolatie & Handelmij D E L F L A N D
De meest gespecialiseerde isolatiezaak voor de tuinbouw
Isolatiewerken
Plaatwerken
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Vuurvast materiaal
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grondbewerking voor herfstkomkommers
veuren voor komkommers
plantafstanden van komkommers
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komkommers en kasklimaat
hoe de 5epijp gebruiken bij komkommers?
ontsmetting van komkommerzaad
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bemestingsnormen voor enkele gewassen
oppervlakte groenten onder glas
veilingaanvoer van glasgroenten per oogstjaar
veilingaanvoer van verse groenten en vers fruit per maand
gemiddelde veilingprijzen van de voornaamste groente- en fruitsoorten onder
glas
gebruik per hoofd van groente en fruit
produktie van tomaat, komkommer en sla voor de E.E.G.
voorzieningsbalansen groenten
belangrijkste aanvoerveilingen van glasfruit en -groenten
welke potsoort voor de tomaten- en komkommerteelt
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ziektebestrijding groenteteelt onder glas
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C. v. d. Zon
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Grondbewerking voor herfstkomkommers

De grondbewerking bij herfstkomkommers hangt af van de bemesting, de ontsmetting en de vraag of u wilt planten op ruggen of de grond vlak wilt laten. Gebruikt u
voor de teelt als voorraadbemesting organische mest, werk dan dit materiaal door
spitten of frezen door de grond. Bij grondontsmetting (wortelknobbelaaltje) moet u
de grond vooraf frezen.
planten op ruggen
De ruggen worden vaak machinaal gemaakt. De grond wordt dan dikwijls erg fijn
geslagen. Deze wijze van bewerking is voordelig (gemiddelde kosten van het doorfrezen van de organische mest en het opfrezen om ruggen te maken zijn 7 gld. per
are). Maar ze isniet voor alle gronden geschikt.
Voordelen: betere doorgroei in de laatste herfstmaanden;
minder wortelbeschadiging, omdat men niet zo gemakkelijk tussen de planten staat.
Nadelen: hogere kosten;
een lagere grondtemperatuur door een grotere uitstraling van het grondoppervlak;
moeilijker watervoorziening.

ingegraven strobalen, gereed om te worden beplant
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Veuren voor komkommers

Voor de aanleg van komkommerbroeiveuren kunt u verschillende materialen of
combinaties hiervan gebruiken. De meest voorkomende volgen hieronder.
Stro

koemest

+
15 kg

30-40 I

Dit geeft een langzame broei, waarbij de vertering zeer goed is. Koemest over de
veuren isminder goed (zout).
Stro

+

8-10 kg

Zwitsal of cacaodoppen
25 kg -f kalk na het spoelen

Deze combinatie geeft een vlugge broei en een goede vertering. Werk de Zwitsal of
cacaodoppen wel iets door het stro.
Stro

v.a.m.-compost

+
6-8 kg

30-40 kg

Dit geeft goede broei, de vertering is minder. Er blijft veel kalkrijk residu over.
Balen

koemest

+

losmaken

20-30 I

Goede broei en een goede vertering.
Balen

kunstmest

+
vast

200 g kas + 200 g bloedmeel of 100 g kalk na het spoelen

Goede broei, matige vertering.
We spreken van veurenteelt als het broeimateriaal grotendeels in de grond wordt
gebracht. Dit geldt dus ook voor ingegraven strobalen. Als de strobalen op de grond
blijven, spreken we van een beddenteelt.
voordelen
goede bodemtemperatuur en C0 2 -voorziening; drainerende functie; goede doorluchting; goede vertering; goede startvoorwaarden voor de teelt.
nadelen
sterk zakken van de grond; de arbeid die de aanleg vraagt;
de wortels groeien grotendeels in de kasgrond; kans op te diepe veuren (stomen).
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Plantafstandenvan komkommers
De plantafstand bij komkommers hangt voornamelijk af van de tijd van het jaar, het
gevolgde opleidsysteem, het te verwachten gewastype en het al of niet lang aanhouden van de teelt. Bij het normale opleidsysteem (dubbele V) moet u ongeveer de
volgende plantafstanden aanhouden.
Winterteelt

In het algemeen kunt uvolstaan met 35-40 cm.

Vroege stookteelt (planttijd december) De meest toegepaste afstand is 40 cm. Op
gronden met een grote groeikracht, waardoor een zwaar gewas kan ontstaan, kunt u
beter een ruimere afstand nemen; soms zelfs wel tot 50 cm.
Matig vroege stookteelt (planttijd tweede helft januari) In deze teelt worden de
gewassen duidelijk zwaarder dan bij een vroege stookteelt. De plantafstand moet
daarom ruimer zijn: 45-50 cm.
Late stookteelt

Meestal 50, vaak ook 55 cm.

Koude teelt Zeer algemeen 50-55 cm.
Zomer- en herfstteelt

Verschillend naar de groeikracht van 55-70 cm.

Bij toepassing van het twee- of drie-stengelsysteem kunt u ruimer planten. In de
winterteelt is dan de plantafstand ± 65 cm, in een voorjaarsteelt ± 70 cm en in een
najaarsteelt 60-80 cm.
praktijkervaringen
Deze plantafstanden zijn niet gebaseerd op proefresultaten, maar op recente praktijkervaringen. Daarbij merken we de volgende punten op.
Door in een vroege stookteelt ruimer te planten dan 40 cm, zult u in het begin bijna
altijd minder oogsten. Ook wanneer u dan later in het seizoen wat meer oogst, is de
verkregen financiële achterstand moeilijk meer in te halen.
Het kiezen van een wat ruimere plantafstand maakt vlotter werken mogelijk. U
kunt dan ook de ziektebestrijding gemakkelijker uitvoeren.
Het drie-stengelsysteem wordt in de praktijk weinig meer toegepast, in verband met
de grote arbeidsbehoefte. Maar in proeven leverde dit systeem altijd een grotere
produktie. Een ruimere plantafstand bij dit systeem vermindert de hoeveelheid
arbeid maar doet de produktie niet noemenswaard dalen.

Zou het waar zijn, wat iemand beweerde, dat vele (vakblad)-lezers
gevoeliger zijn voor drukfouten dan voor denkfouten?
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Meerstengelsystemen bij herfstkomkommers
Meerstengelsystemen bij herfstkomkommers geven ten opzichte van het bekende
dubbele systeem bepaalde voordelen. U krijgt:
mooiere vruchten; geen hinder van zaadkomkommers; waarschijnlijk minder arbeid;
overzichtelijker werk; regelmatiger sortering; steviger gewas dat langer volhoudt.
U moet hierbij rekening houden met wat andere klimatologische omstandigheden.
systemen
De hoofdstengel met twee zijstengels omhoog leiden Uit de aangehouden stengels
breekt u alle zijscheuten (botjes) weg en u houdt de vruchten aan. Ter hoogte van de
draad houdt u 2 of 3 zijscheuten per stengel aan en u snoeit op 2-3 bladeren. Houd
bij dit systeem het werk nauwgezet bij omdat anders de plantedelen in elkaar groeien. Er iseen grote arbeidspiek die ongeveer drie weken duurt.
Twee stengels aanhouden en drie maal toppen Top de plant op 6 bladeren. Houd
hierna de twee beste zijscheuten aan en leid deze omhoog. Neem van deze stengels
om de drie bladeren de kopjes klein weg. Herhaal dit drie keer, en houd daarna de
ranken blijvend aan. Deze kunnen dus doorgroeien tot het einde van de teelt. De gemengd bloeiende rassen zijn het best geschikt voor deze teeltwijze.

een jong komkommergewas,
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Komkommers en kas klimaat
De laatste jaren worden algemeen hogere kassen en warenhuizen gebouwd. De
tomaat is hiervoor dankbaar, maar de komkommer stelt in dit opzicht andere eisen.
In een kas met veel ruimte boven het gewas worden komkommerbladeren gemakkelijk stug. Bovendien ontwikkelen ziekten als meeldauw en spint zich sneller. De
groei verloopt minder vlot; de produktie kan dan tegenvallen. Dit komt, omdat de
komkommer, in tegenstelling tot de tomaat, een vochtiger milieu eist. Dit betekent:
minder luchtbeweging; minder ver geopende Iuchtramen; een minder grote verhouding tussen buis- en luchttemperatuur ( = minder stoken met open ramen) en ook
minder ruimte boven het gewas.
eisen van komkommers
Bij het bouwen van glasopstanden voor komkommers hoeven dus de eisen met
betrekking tot de hoogte en de glashelling minder hoog te zijn dan voor tomaat.
Hiernaast kunt u ook nog met de eigen eisen van komkommers rekening houden
door de draden zo hoog mogelijk aan te brengen. Ook het aanhouden van een
scheut over de draad is gunstig. Hierdoor ontstaat er minder ruimte tussen glas en
gewas. De zogenaamde paraplu-vormige gewassen zijn niet gewenst.
Het voorgaande wil niet zeggen dat u in hoge kassen geen komkommers kunt telen.
Dit is wel het geval als er een krachtige groei te verwachten valt. We wijzen er op
dat met betrekking tot het klimaat het accent bij komkommers duidelijk anders ligt
dan bij tomaat; dit wordt wel eens over het hoofd gezien.

Hoe de 5e pijp gebruiken bij komkommers?
Met de ingebruikname van de moderne kassen met een steilere glashelling en door
de verdere vervroeging van de komkommerteelt, deed het gebruik van de zogenaamde 5e pijp zijn intrede. De 5e pijp betekent een extra verwarmingsbuis bij de vier
buizen die normaal een warenhuiskap verwarmen. Dit is noodzakelijk om bij vriezend weer de temperatuur in komkommerkassen op het gewenste peil te kunnen
houden. Om de warmte gelijkmatig te verdelen zit deze 5e buis in het midden van
de kap meestal op een kleine afstand van de dwarsverbinding tussen de goten.
Daarbij bleek deze verwarmingsbuis ook nog voor transport geschikt.
verwarming
Het bleek niet juist de 5e buis alleen te gebruiken op dagen dat het niet mogelijk
was om met de normale vier buizen de kaslucht op temperatuur te houden. Een
dergelijk gebruik houdt in dat de 5e buis in het winterseizoen meerdere malen moet
worden geopend en gesloten. Dit is niet gunstig voor het gewas, vooral niet in de
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periode dat het gewas onder invloed komt van de straling van deze buis. Gebruik
daarom bij het begin van de teelt alle vijf verwarmingsbuizen. Zodra u er zeker van
bent dat de warmte van de 5e buis niet meer nodig is (eerste helft maart) kunt u
deze uitschakelen. Tot de nieuwe teelt kan hij dan buiten gebruik blijven.
De hoog in het midden van de kap aangebrachte verwarmingsbuis heeft een vrij
grote invloed op het kasklimaat. De boven in de kas geproduceerde warmte remt de
luchtcirculatie af, die is ontstaan door de vier laag aangebrachte buizen. Dit voorkomt dat de lucht die langs het glas is afgekoeld als het ware op de planten valt. Het
gebruik van de 5e buis heeft, vooral bij wat oudere gewassen, een gunstige invloed
en voorkomt bij vriezend weer geelverkleuring van de bovenste bladeren. Door deze
5e buis zijn de temperatuurverschillen in de kasruimte veel minder groot.
monorail
Op veel bedrijven geeft de 5e buis de mogelijkheid van een wat gemakkelijker transport omdat deze als monorail is te gebruiken. De arbeid bij het inbrengen van broeimateriaal en planten, bij de afvoer van snoeisel en weggenomen blad en vooral bij
het oogsten wordt daardoor gemakkelijker. U heeft dan geen hinder van de vaak
natte, moeilijk begaanbare komkommerpaden. Gebruik van deze monorail is ook
mogelijk bij voor- of nateelten. Speciaal als u bijv. sla teelt en deze moet uitsnijden,
iseen monorail een gemakkelijke oplossing voor het transport.
In moderne warenhuizen met komkommers is een 5e buis uit verwarmingstechnisch
oogpunt noodzakelijk. De kosten om deze dan als monorail geschikt te maken zijn
betrekkelijk klein.
Kosten aanschaf en installatie 5e pijp aan de poten (dus onder in de kas) 0,65-0,75
gulden per m 2 .
Kosten aanschaf en installatie 5e pijp, aangebracht over de gordingen. Wel afsluitbaar, maar niet als monorail geïnstalleerd 1-1,25gld. per m 2 .
Idem, geïnstalleerd als monorail 1,10-1,35 gld. per m 2 .

de ligging van de 5e pijp is zodanig dat de koude-inval
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van het glasdek goed kan worden

opgevangen

Ontsmetting van komkommerzaad
Eén van de gevreesde ziekten in de komkommerteelt is het komkommervirus 2. Dit
virus kan op verschillende manieren in het gewas komen: door besmetting van
gezonde planten bij het snoeien; door het gieten van met dit virus besmet gietwater
en vanuit de grond. Ook het zaad kan een besmettingsbron vormen. Daarom is het
noodzakelijk dat alle komkommerzaad wordt ontsmet. Dit kan niet chemisch of
mechanisch gebeuren, omdat we in dit geval niet alleen te maken hebben met uitwendige besmetting (op de huid van het zaad), maar omdat we ook met een inwendigebesmetting temaken kunnen hebben.
wijze van ontsmetting
Uit onderzoek blijkt dat het goed mogelijk is de zaden zo te behandelen dat we ze
alsvolkomen virusvrij kunnen beschouwen. Ze kunnen dan geenbesmetting veroorzaken. Daartoe wordt het zaad gedurende drie dagen in een temperatuur van 76°C
geplaatst; een zogenaamde droge-behandeling. Uitgaande van zaad van goede kwaliteit heeft deze droge-temperatuurbehandeling geen nadelige invloed op de kieming,
de groei of de produktie.
In het algemeen wordt de ontsmetting uitgevoerd door de zaadproducenten. Voor
zover ons bekend, krijgt inderdaad al het zaad deze behandeling. Maar in bepaalde
gevallen kan het belangrijk zijn als u op de hoogte bent èn van de mogelijkheden tot
ontsmetting èn van de wijze waarop dit gebeurt.

rechts: jong komkommerblad.
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aangetast door komkommervirus

2; links: gezond blad van dezelfde

leeftijd

Komkommervirus 2 en gietwater
Onderzoek in 1968 heeft aangetoond dat u de planten via het gietwater met komkommervirus 2 kunt besmetten. Daarbij is vastgesteld, dat komkommervirus 2
voorkomt in het water van vaarten en sloten, maar ook in het drainwater als dit
afkomstig isvan percelen, waar komkommers worden geteeld of waar komkommerafval wordt gedeponeerd. Bron- en leidingwater blijken vrij te zijn van dit virus.
Vastgesteld is ook dat u gezonde planten zonder veel moeite ziek kunt maken, als u
met water giet dat besmet is met komkommervirus 2. Het is niet gemakkelijk verbetering aan te brengen in de gietwatersituatie.
hygiënische maatregelen
Verder onderzoek zal mogelijk meer gegevens aan het licht brengen en de weg aangeven voor afdoende maatregelen. Tot dan moet u met komkommers uiterst hygiënisch te werk gaan. Het afval van komkommergewassen mag u niet in, maar ook
niet vlak bij een sloot deponeren. Beter nog ishet dit afval te verbranden of zo op te
slaan dat met virus besmet plantesap onmogelijk in het gietwater kan komen. Het is
vooral van belang, een vroege besmetting te voorkomen. Gebruik daarom bij de
opkweek, maar mogelijk ook nog enige tijd na het uitplanten, leiding- of bronwater.
Naarmate het gewas langer virusvrij blijft, is de kans op onderlinge besmetting van
de planten ook kleiner en de schade geringer.

Mycosphearella in komkommers
Mycosphearella is een schimmelziekte die bij komkommer kan voorkomen op de
stengels en bladeren en in de vruchten. Wanneer de stengel wordt aangetast zien we
aanvankelijk lichtbruine, natrotte plekken. Deze komen voornamelijk voor op
plaatsen, waar wonden (bladsnoei) zijn gemaakt. Later kunnen de aangetaste plekken bijna zwart worden door de gevormde sporen. Mycosphearella op de stengel
zien we vooral in de zomer- en herfstteelt. Er kan vrij veel uitval optreden. Geënte
planten zijn extra vatbaar. Dit komt, omdat door het enten grote wonden zijn gemaakt, die als invalspoorten kunnen dienen voor de schimmel. Bovendien is het
klimaat de eerste dagen na het enten (dubbel glas of plastic afdekking) ideaal voor
een beginaantasting. U kunt de aantasting voorkomen en bestrijden door de luchtvochtigheid te verlagen (stoken en luchten). Het onderste gedeelte van de plant moet
u kaal maken en de aangetaste plekken insmeren met een zinebpapje. U kunt ook
de onderste 60 cm van de stengel bespuiten met 0,2% zineb. Als de eerste snede
komkommers isgeoogst kunt u de concentratie opvoeren tot 0,5%.
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blad
Bij een aantasting op het blad ontstaan vrij grote, bijna ronde, grijsbruine vlekken,
waardoor, bij ernstige aantasting, het blad kan afsterven. Het treedt op onder vochtige omstandigheden. Ernstige schade als gevolg van deze aantastingsvorm komt
maar zelden voor. Ter voorkoming en bestrijding moet u de luchtvochtigheid verlagen (stoken en luchten). Ook kunt u stuiven of spuiten met zineb.
vruchten
Het inwendig rot van de vruchten veroorzaakt door Mycosphearella is nog maar
kort bekend. Het wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de sporen van de schimmel via het stijlkanaal de vrucht binnendringen of doordat mycelium van de schimmel dat op het afgestorven bloempje is gevormd, het stijlkanaal binnengroeit. In de
vrucht ontstaat dan een bruine, rottende plek, 2 tot 5 cm vanaf de punt. Een aangetaste vrucht kan er op het moment van oogsten nog gaaf uitzien. Maar vaak isop de
plaats van de aantasting een zekere verdunning van de vrucht waar te nemen. Het
gevaarlijke van deze aantasting is dat de aangetaste vrucht op de inwendige aantastingsplaats na enkele dagen (bijv. in de winkel) doorrot. Een afdoende bestrijding
van deze aantastingsvorm is nog niet bekend. Door een bestrijding met zineb en
door droogstoken kunt u een aantasting waarschijnlijk voorkomen of beperken.

komkommerstengel,
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Chemische bestrijding van spint in komkommers

Bijna iedere komkommerteler vindt het spint de hinderlijkste en moeilijkst te bestrijden ziekte. Waarom is de spintbsstrijding in het algemeen en vooral de bestrijding
van spint in komkommers zo moeilijk? Een duidelijk antwoord hierop is niet zo
gemakkelijk te geven. We willen toch proberen enkele achtergronden te bespreken.
Dit zijn delevenswijze van de spint, de resistentie en de teelttechniek.
levenswijze
Bij het spint komen in de ontwikkeling van ei tot volwassen mijt veel stadia van
ontwikkeling voor. Achtereenvolgens zijn dit: ei - ^ larve —»ruststadium —> nymf I
—» ruststadium —» nymf II —* ruststadium^ volwassen mijt. Tijdens de teelt zijn in
de kas alle stadia tegelijkertijd aanwezig. De dieren die in een ruststadium zijn, kunt
u het moeilijkst doden. Alleen middelen met een zeer lange werkingsduur geven
voldoende uitwerking bij een éénmalige behandeling. Bij gebruik van middelen met
een kortere werkingsduur moet u de bestrijding regelmatig herhalen. Houd er
rekening mee dat het spint in kassen kan overwinteren. Dit gebeurt alleen door de
volwassen mijt, die daartoe wegkruipt op alle mogelijke plaatsen. Dit komt vooral
voor bij een late teelt van spintgevoelige gewassen (komkommer, boon, paprika).
Krijgt veel spint de gelegenheid te overwinteren, dan kunt u rekenen op een „invas i e in het begin van de nieuwe teelt en moet u al vroeg intensief gaan bestrijden.
resistentie
Van het spint kunnen in één jaar zeer veel opeenvolgende generaties voorkomen.
Zodra er sprake is van enige resistentie tegen een bepaald bestrijdingsmiddel, wordt
door de snelle opeenvolging van de generaties deze resistentie snel ernstiger. In de
praktijk is hiertegen weinig te doen. De beste weg is nog om te proberen een teelt
spintvrij te beginnen. Dit betekent al een vermindering van het aantal bestrijdingen.
Verder is het nuttig om van middel te wisselen. Hierdoor duurt het langer voordat
er resistentie ontstaat.
teelttechniek
Sedert enkele jaren zien we algemeen in de komkommerteelt een andere teelttechniek dan voordien. Er wordt weinig meer gesnoeid en men laat de zijscheuten naar
beneden groeien. Daardoor ontstaat een soort „komkommerbos". In het begin van
de teelt is de hoeveelheid gewas nog klein en kunt u bij een bestrijding een goede
bedekking van het gewas krijgen. Later is dit niet meer mogelijk; een vrij hoog
percentage blad wordt niet of onvoldoende met het middel bedekt. Daardoor wordt
dus niet alle spint geraakt en is het dodingspercentage kleiner. Een reden om zo
nauwkeurig mogelijk te spuiten.
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Miljoenpoten in komkommers

De hardschalige miljoenpoot, in de praktijk wel „lijkenvreter" genoemd, kan in
bepaalde jaren in komkommers zeer schadelijk zijn. Over de levenswijze is vrijwel
niets bekend. Wel staat vast dat ze zich zeer snel kunnen vermeerderen. Miljoenpoten ontwikkelen zich in komkommers het beste als de grond vochtig is en er op de
grond dood organisch materiaal voorkomt. Ook beschaduwing van de grond is
gunstig voor de ontwikkeling van de miljoenpoten. Schade hebt u pas als ze in grote
aantallen voorkomen. Ze vreten dan aan de stengelvoet van de planten, die daardoor kunnen afsterven.
bestrijding
Hierbij moet u er vooral voor zorgen het milieu voor de miljoenpoten ongunstig te
maken. Geen afval op de grond, een droge grond en een wat luchtiger gewas, zodat
er licht op de grond kan vallen, zijn gunstige punten om schade te voorkomen. Bind
daarbij ook de onderste scheuten van een wat ouder gewas op, zodat ze niet op de
grond komen. Een chemische bestrijding is mogelijk door de grond te bespuiten met
gusathion of undeen. Daarbij krijgt u een goede uitwerking als u op het einde van
de middag de grond eerst wat vochtig maakt en enkele uren later spuit.

Mussen in komkommers

Als mussen belangstelling hebben voor komkommerkassen, kan er in de gewassen
soms een vrij grote schade ontstaan. De vogels pikken aan de bloempjes. De jonge
vruchtjes sterven hierdoor af. Is de kwaal ernstig, dan kunnen er zoveel vruchtbloeiers verloren gaan, dat deomvang van de oogst er onder lijdt.
bestrijding
Deze is niet eenvoudig. Geruime tijd voor het oogsten kunt u de planten bestuiven
met parathion of malathion. De geur van deze middelen is vaak voldoende om de
vogels af te schrikken. Ook kunt u knalapparaten gebruiken; dezelfde die bij kersen
en bessen worden toegepast. Tijdens het werken in de kas zijn dergelijke apparaten
onprettig. Er wordt ook wel zwart garen gespannen; vaak alleen in een gedeelte van
de kas, waar de kwaal het ergst is. Het (zwarte) garen spant u 10-15 cm onder de
draad en dan vlak onder de luchtramen. Komen de vogels een keer met zo'n draad
in aanraking dan schrikken ze zo dat ze voorlopig niet meer terugkomen. Als de
luchtramen zijn afgeschermd tegen bijen hebben mussen natuurlijk ook geen kans.
Voor afbeelding, zieblz. 97, Ziekten in komkommers.
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Komkommers verpakken op de tuin

De komkommerverpakking voor aanvoer op de veiling, zoals die algemeen in het
verleden isuitgevoerd, geeft vaak aanleiding tot kwaliteitsvermindering. Dit door de
volgende oorzaken:
door de open verpakking treedt gemakkelijk vochrverlies op waardoor de vruchten
slap worden;
door de open verpakking in het winterseizoen is er kans op lage-temperatuurbederf;
omdat de komkommers los in het midden van de kist worden gestapeld, kunnen ze
gemakkelijk verschuiven, tegen de kopeinden van de kist stoten en beschadigde steelen vruchteinden oplopen.
onderzoek
Om dit te voorkomen hebben het C.B., het Proefstation en enkele veilingen onderzoek verricht. Dit toonde aan dat het gebruik van plastic als onthulling van de kistinhoud het vochtverlies tot de helft terugbrengt en lage-temperatuurbederf grotendeels voorkomt. Bij het vastzetten van het plastic, zodat de vruchten onderling niet
meer kunnen schuiven, is het aantal beschadigingen veel kleiner. Andere verpakkingsvormen en middelen gaven soms wel voordelen, maar ook weer veel bezwaren.
Het bleek dat de zogenaamde ,,:!/4jkist" (49 X 30 cm) uit het oogpunt van beschadigingen gunstiger was dan de grote kist (57,5 X 32,5 cm).
oplossingen
De door enkele veilingen algemeen voorgeschreven werkwijze bij het verpakken van
komkommers voor aanvoer op de veiling was in het seizoen 1968 als volgt. Een
brede strook plastic folie wordt in de lengte-richting in de kist gelegd. De strook iszo
lang, dat de einden over de kopeinden van de kist hangen. Hierop worden de komkommers gelegd, waarbij tussen elke laag en op de bovenste een vel papier wordt
aangebracht. Vervolgens wordt de plastic folie teruggeslagen over de komkommers
en vastgezet. Deze methode heeft goed voldaan, maar er is wat extra arbeid voor
nodig. Later in het seizoen, bij hoge temperaturen, bleek de plastic omhulling ongunstig te zijn (snellere geelverkleuring). In winter, voorjaar en najaar doen deze
moeilijkheden zich niet voor. Deze vorm van verpakken voor veilingaanvoer moet
worden gezien als een tijdelijke oplossing. Ideaal is het als u de komkommers op de
tuin in exportverpakking verpakt of centraal op de veiling laat sorteren en verpakken. Waarschijnlijk komt kartonnen fust hiervoor het meest in aanmerking. Dit
geeft ongetwijfeld problemen, maar voor het behoud van de kwaliteit is het ideaal.
Niet alleen ten behoeve van het transport naar de veiling, maar ook omdat daardoor
wordt voorkomen, dat u de komkommers op de veiling moet overpakken. Het kan
de afvoer versnellen en het produkt in versere staat bij de consument brengen.
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Omhuld slazaad
Door het pelleteren of omhullen van slazaad wordt zaad verkregen dat algemeen
bekend staat als „pillenzaad". Deze bewerking vond aanvankelijk alleen plaats in
Amerika. Er zijn met het gebruik van dit pillenzaad nogal wat moeilijkheden geweest, totdat vast kwam te staan dat te natte perspotten oorzaak waren van het
slechte kiemen. Omdat bij het machinaal vervaardigen van perspotten de grond
droger blijft was het gebruik van dit zaad bij machinaal vervaardigde perspotten
goed mogelijk. Een Nederlands zaadbedrijf heeft vorig jaar een eigen procédé van
omhullen ontwikkeld. De substantie die daarbij wordt gebruikt is anders dan in
Amerika. Dit heeft tot gevolg dat dergelijk zaad óók goed kiemt als de potten
vochtig, dus met de handpottenpers, zijn gemaakt. Proeven toonden dit aan.
gebruik
Inmiddels is er in de herfst van 1968 op vrij grote schaal gebruik gemaakt van
omhuld slazaad. Dat ging vooral goed als het gebruik was gecombineerd met een
pottenpersmachine, voorzien van een automatische zaaiinrichting. Voor plantekweekbedrijven, loonwerkers en combinaties van telers kon op deze wijze snel en
goed de opkweek beginnen. Kieming en groei van de op deze wijze gezaaide sla
waren uitstekend. Voor het komende seizoen mag op een sterke toename van het
gebruik van in Nederland omhuld slazaad worden gerekend.

een pottenpersmachine,
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Depotmaat voor sla
Nog maar weinig sla voor de glasteelt wordt zonder gebruik te maken van perspotten opgekweekt. Dit is alleen nog op de lichte gronden en bij een koude teelt het
geval, omdat een „losse" plant door de diepere beworteling meer weerstand heeft
tegen vorst en gewoon rand. Waar men wel in een perspot verspeent, zijn de potmaten 4, Alk en 5 cm het meest gebruikelijk. In enkele gevallen wordt ook van de
maten 3Va en 6 cm gebruik gemaakt.
verschillende maten
In een kleine pot is het gevaar van uitdrogen en een tekort aan voeding veel groter
dan in een grotere pot. Een plant in een kleine perspot moet snel na het verspenen
worden gepoot (voor een herfstteelt is dit bijv. na 6-8 dagen). Wordt er direct in de
pot gezaaid, dan moet men het plantje in een nóg jonger stadium uitpoten als een
kleine perspot wordt gebruikt. Met perspotten van de maat 4^2 of 5 cm, heeft men
bij het uitplanten meer speling zonder dat de plant of het uiteindelijke teeltresultaat
er van lijden. Dit is vooral van belang bij bijv. een tweede slateelt. De planten staan
ook wat ruimer. In proeven zowel als in de praktijk is bovendien gebleken dat op
grond waar de hergroei na het uitplanten wat traag verloopt, een grotere perspot
(bijv. 5 cm) een betere groei en bij de oogst een hogere opbrengst geeft. In het
algemeen kan men het beste potmaat 4V2 of 5 cm gebruiken. Wordt zeer tijdig uitgeplant en is de hergroei na het planten altijd goed, dan kan een kleinere maat ook
voldoende zijn. Op bedrijven, waar men in de winter een zeer grote plant wil uitpoten isde potmaat 5 cm of groter aan te bevelen.

planten in kleine perspotjes moeten snel na het verspenen worden gepoot
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Zaaien van sla direct in de perspot
Bij het zaaien van sla direct in perspotten moet men zaad van hoge kwaliteit gebruiken. Daarbij mag het zaad niet te vers zijn, omdat dan de kiemrust nog niet opgeheven is,waardoor de kieming niet of minder goed plaatsvindt.
temperatuur
Voor normaal zaad is een temperatuur van 15°C gunstig voor de kieming, voor
overjarig zaad kan men beter 20°C aanhouden. Bij temperaturen boven 30°C zijn
de omstandigheden voor de kieming ongunstig. In de zomer kan het daarom nodig
zijn te schermen en de perspotten af te dekken met papier. Als men dit papier bovendien vochtig houdt, ontstaat er door de verdamping een zekere koeling. Verwijder het afdekpapier van de potjes zodra de eerste groene puntjes van de nog zeer
kleine zaadlobben te zien zijn. Als de temperatuur laag is (beneden 15°C) is het
gewenst de eerste dagen na het zaaien wat bij te stoken. Perspotjes met sla mogen
nooit sterk uitdrogen. Het tijdstip van planten wordt bepaald door de groei van de
plantjes. Is de juiste grootte bereikt, dan moet niet met uitplanten worden gewacht.
schade
Veel moeilijkheden bij het direct zaaien van sla in perspotjes zijn een gevolg van
insektenaantasting. Schade kan worden veroorzaakt door slakken, hardschalige
miljoenpoten, pissebedden en aardrupsen. Op kort tevoren ontsmette grond komen
deze beschadigers weinig of niet voor. In andere gevallen is een bestrijding nodig.
Plaatselijk kan schade door muizen of mussen voorkomen. In het eerste geval is het
uitleggen van muizentarwe nodig; in het tweede het gebruik van knalapparaten of
het spannen van zwart garen bij de luchtramen. Een afscherming aan de ramen zoals
dit voor komkommers gebeurt is natuurlijk ook afdoende.

Snelle opkweek van slaplanten
Een „snelle opkweek' van sla betekent niet dat de plant welig opgroeit, maar dat de
opkweek plaatsvindt op een wijze waarbij geen groeistilstand optreedt. In augustus
en september ondervindt men vrijwel nooit moeilijkheden bij de groei. Later in de
tijd moet men vaak extra maatregelen nemen voor een voldoende doorgroei.
temperatuur
Tijdens de kieming van het zaad, op het zaaibed of in de pot, is het nuttig een temperatuur aan te houden die minimaal 12°C, maar liefst 15°C is. Zijn de plantjes
eenmaal goed aan de groei dan moet men een lagere temperatuur aanhouden om de
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plantjes voldoende stevig te krijgen. Tijdens en enkele dagen na het verspenen is een
wat hogere temperatuur noodzakelijk. Bij vochtig weer, al is de temperatuur dan
15°C of hoger, is wat bijstoken nuttig. Daardoor kan de stevigheid van de plantjes
worden behouden en ziekten (wit) kunnen worden voorkomen. Door dan ook iets
te luchten wordt een té hoge temperatuur voorkomen. Een gunstige temperatuur
bevordert de gelijkheid van het plantmateriaal en voorkomt het optreden van zogenaamde „bruine pootjes". Dit laatste verschijnsel kan wegval veroorzaken.
plantkwaliteit
Een lange periode van vorst, met vaak als gevolg stilstand in de groei, iszeer nadelig
voor de plantkwaliteit. Om die reden moet men in de winter de plantjes opkweken
in een ruimte die vorstvrij kan worden gehouden. Daardoor is er soms niet aan te
ontkomen dat men in de winter een wat dunne plant krijgt. Dit hoeft beslist geen
bezwaar te zijn, als men in de 10 tot 14 dagen die aan het uitplanten vooraf gaan,
omstandigheden schept die overeenkomen met die in de ruimte waarin uitgeplant
wordt. Vooral plantmateriaal ten behoeve van een koude teelt moet goed worden
afgehard. Het is duidelijk gebleken dat dunne, maar goed afgeharde planten veel
sterker zijn bij ongunstige groeiomstandigheden na het uitpoten dan zwaardere oude
planten, die vaak onregelmatig zijn gegroeid. Het is ook nodig de juiste tijd van
zaaien aan te houden. Te vroeg zaaien geeft een te grote plant en bovendien een
grotere kans op groeistilstand.

Chloorprofam (chloor-IPC) bij sla onder glas
Chloorprofam (chloor-IPC) wordt al verschillende jaren met goed succes bij sla en
andijvie als herbicide gebruikt. De toepassing moet vóór het planten plaatsvinden op
planrklare en voldoende vochtige grond. Wanneer er op dat moment onkruiden
aanwezig zijn wordt paraquat toegevoegd. De dosering hangt af van de grondsoort.
Op lichte, humusarme zandgronden moet men de laagste dosering toepassen. Bij de
uitvoering wordt 10-20 ml chloorprofam 40% in 10 liter water per are verspoten.
Bij sla kan men alleen chloorprofam gebruiken, als er plantjes in perspot worden
gebruikt. Bij andijvie moet men er, als van losse plant gebruik wordt gemaakt, voor
zorgen dat de wortels niet met het bespoten bovenlaagje in contact komen. Plant
met het oog hierop voorzichtig.
Bij een vroege teelt (hoge temperaturen) kan de uitwerking van deze behandeling
nog wel eens tegenvallen. Onder die omstandigheden is het wenselijk de grond
enkele dagen tevoren gereed te maken en vochtig te houden. Daardoor kiemen de
onkruiden. Als men dan aan chloorprofam wat paraquat toevoegt, kan men toch
een goede bestrijding krijgen. Houd de grond na de bespuiting enige dagen vochtig.
155

sla

Waarop letten hij het gebruik van de slapootwagen?
De grond heeft grote invloed op de bruikbaarheid van een slapootwagen. Is de grond
erg nat, dan heeft dit een nadelige invloed op de bestuurbaarheid en op de kwaliteit
van het werk. Dit als gevolg van het zgn. „aanballen". De bestuurbaarheid wordt
ook benadeeld door een te losse, humeuze grond of wanneer een zware grond te
grof ligt. In deze gevallen komt het gewas op ongelijke diepte te staan.
planning van het werk
De voorraad planten op de machine moet snel kunnen worden aangevuld. Daarbij
kan men alles tevoren neerzetten. Beschikt men over voldoende werkkrachten, dan
doet men dit tijdens het plantwerk. De planten mogen niet te groot zijn, terwijl de
potkluit hoogstens matig vochtig mag zijn. Is dit niet het geval dan wordt het oppakken bemoeilijkt en de snelheid van het werk vertraagd. Het plantmateriaal moet
tevoren op gelijkmatigheid zijn geselecteerd.
rijsnelheid
Deze moet men aanpassen aan de prestaties van degenen, die het planten uitvoeren.
Te snel rijden veroorzaakt slordig werk, te langzaam rijden drukt de prestaties.
De plantjes staan bij het planten met behulp van een slapootwagen wat minder vast
in de grond dan wanneer geen wagen wordt gebruikt. Daarom moet men wat meer
gieten met de regenleiding tegen uitdroging met als gevolg een ongelijkmatige groei.
Als voor het planten chloor-IPC tegen onkruid wordt gebruikt (zie blz. 155), mag er
niet met een slapootwagen worden geplant. De kans op groeiremming isdan te groot.
*"*»»

een goede bestuurbaarheid
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is een van de belangrijkste

eisen van een

slapootwagen

Co -toediening bij sla
Het nut van het toedienen van koolzuurgas bij sla hangt sterk af van de omstandigheden. Vooral van de omstandigheden die de kwaliteit van de sla bepalen. Een goede
kwaliteit krijgt men bij veel licht en een lage naohttemperatuur. Deze situatie doet
zich vooral voor in de voorjaarsmaanden; zelden in de vroege herfst. Men kan dan
volop koolzuurgas toedienen. Bij het vele licht is de assimilatie intensief. Voor een
snel verloop hiervan is een betrekkelijk hoge temperatuur nodig. Weliswaar neemt
door een hoge temperatuur ook de ademhaling (met de verliezen die dit geeft) toe,
maar dit nadeel weegt niet op tegen het grote voordeel van een versterkte assimilatie.
Heel anders is de situatie doorgaans in de late herfst en winter. Bij de kleine hoeveelheid licht die dan aanwezig is, verloopt de assimilatie maar langzaam. Een hoge
temperatuur leidt dan niet tot intensivering van de assimilatie, maar alleen tot versterking van de ademhaling. En dit heeft een slechte kwaliteit van de sla tot gevolg.
In de donkere tijd van het jaar moet men daarom veel voorzichtiger zijn met het
toedienen van C 0 2 . Ook al omdat hierdoor de temperatuur wordt verhoogd.
herfst
In deze tijd heeft men te maken met een sterke afname van de lichthoeveelheid,
hoge nachttemperaturen en vaak een hoge luchtvochtigheid. In oktober, vooral
tijdens dagen met zon, is er nog veel licht en kan men gedurende de gehele dag C 0 2
toedienen. Op de dag kan de temperatuur nog hoog oplopen. Boven 25°C wordt het
openen van de luchtramen wenselijk. Op zulke dagen is zwaar doseren, waarbij
concentraties worden bereikt van 0,30-0,40%, mogelijk. De hoge temperatuur is bij
de aanwezigheid van veel licht niet bezwaarlijk, omdat dergelijke zonnige dagen
vaak samengaan met lage nachttemperaturen. Heel anders is het als men in oktober
te maken krijgt met donker weer. In dat geval is het gewenst de koolzuurgastoediening te beperken tot het lichtste deel van de dag, bijv. van 10.00 tot 14.00 uur.
Hierbij mag de temperatuur niet boven 20°C uitkomen. Tijdens het doseren kan een
kiertje lucht wenselijk zijn, vooral als het stil weer is en de luchtvochtigheid hoog.
Later in de tijd wordt het steeds moeilijker. De lichtintensiteit wordt kleiner, vooral
na half november. Op heldere dagen kan men de gehele dag doseren, als de zon
maar schijnt. De ramen blijven dan gesloten. Extra doseren (dubbele concentratie)
is niet gewenst. De temperaturen mogen op heldere dagen niet boven 18-20°C
uitkomen. Op donkere dagen kan men beter géén C 0 2 toedienen. Op een lichte,
maar zonloze dag kan men midden op de dag doseren. Bij stil weer doet men dit
eventueel met een kiertje. Bij de overweging of er C 0 2 kan worden gegeven vormt
de nachttemperatuur een belangrijk punt. Hoe kouder het 'snachts is,hoe meer men
overdag kan doen.
winter
Deze wordt gekenmerkt door een lage lichtintensiteit. De nachttemperaturen zijn
voor sla gunstig laag, maar door het ontbreken van voldoende licht verloopt de
groei erg moeilijk. Tot ongeveer half januari moet men daarom waken voor te hoge
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dagtemperaturen. Op heldere dagen kan koolzuurgas worden gegeven, maar de
temperatuur mag daarbij niet boven 15-18°C komen. Op donkere dagen heeft C 0 2 toediening geen zin. Op bewolkte, maar heldere dagen kan men eventueel van 10.30
tot 13.30 uur C 0 2 geven. Bij de beslissing of men al dan niet C 0 2 zal toedienen,
moet men vooral op de invloed van een hoge luchtvochtigheid letten.
voorjaar
De sla groeit hier in een periode waarbij de lichtintensiteit steeds groter wordt en de
nachttemperaturen voortdurend laag zijn. Op heldere dagen kan men volop doseren,
waarbij de temperaturen zonder bezwaar tot 25°C mogen oplopen. Dit doet dan
geen afbreuk aan een goede kwaliteit. Het gebruik van C 0 2 levert in deze tijd van
het jaar de minste moeilijkheden op. Op donkere dagen is het beter wat later op de
dag met de toediening te beginnen en wat vroeger de luchtramen te openen. Vooral
in een voorjaarsteelt is het gewenst enkele dagen vóór de oogst voorzichtig te zijn
met hoge temperaturen in verband met rand (zie „Rand in sla" op blz. 161). Meestal
verdient het dan aanbeveling om de C0 2 -toediening te staken. De aangegeven richtlijnen voor C0 2 j toediening bij sla kunnen niet meer betekenen dan een globaal
schema. Hoe men van dag tot dag precies moet handelen is niet te zeggen. De vakkennis van de teler is voor een goed resultaat belangrijk. Daarbij moet men de groei
van de sla nauwkeurig volgen.

iii
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zwaar doseren in de herfst vraagt een grotere investering aan kacheltjes
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Bevordering van verdamping bij sla in herfst en winter
In de late herfst en winter zijn de groeiomstandigheden voor de sla meestal niet
gunstig. Tijdens de groei van deze sla neemt de hoeveelheid licht af, waarbij gedurende lange tijd de temperatuur, in verhouding tot de lichthoeveelheid, ongunstig
hoog is. Vaak gaat dit gepaard met een hoge luchtvochtigheid. Vooral bij lichtarm
weer verloopt de groei traag. Door te stoken wordt dan weliswaar de groei gestimuleerd, maar door gebrek aan licht gaat de snellere groei ten koste van de kropvorm
en -kwaliteit (graterig-droogrond). Bij Iichtarm en vochtig weer, treedt in het hart
van de kroppen gemakkelijk glazigheid op. De verdamping is dan te weinig en er
ontstaat een overmaat aan vocht in het blad. Glazigheid vertraagt de groei en bij
langdurig optreden sterft het betreffende weefsel af met rotting of bladmisvorming
als gevolg. Door de verdamping te stimuleLENTE ENZOMER^gg^
ren kan men glazigheid voorkomen en kan
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ventilatie, gunstig kan zijn. In de praktijk
noemt men dit een „temperatuurstoot". Door de kas snel op te warmen kan men
de relatieve luchtvochtigheid sterk doen dalen. Bovendien brengen we warmte in
het gewas wat ook voor de verdamping gunstig is. Vooral de situatie kort na de
temperatuurstoot, als het gewas warmer is dan de omringende lucht, is gunstig voor
de verdamping. We bereiken die situatie wanneer na de temperatuurstoot de luchtramen geopend worden.
/ noorderkeerknng_
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gevaar
Het toepassen van deze temperatuurstoot is niet altijd zonder gevaar. Bij vriezend
weer bijvoorbeeld zal men andere maatregelen moeten toepassen. Het weer en de
stand van het gewas zijn bepalend. Men moet oppassen dat het buitenblad niet wordt
„leeggetrokken". Het kan zelfs nuttig zijn om eerst te gieten of te broezen voor de
verdamping te stimuleren. Ook de duur van de temperatuurstoot en de buistempera159
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tuur die daarbij wordt aangehouden, worden door verschillende punten bepaald:
het weer; de stand van het gewas en de ligging van de buizen. Een algemeen geldende richtlijn is niet aan te geven. Wanneer het nuttig is met de temperatuurstoot te
beginnen, is het al heel wat bij vier buizen per kap gedurende één uur een buistemperatuur van 45°C aan te houden. Met minder buizen per kap, als ze niet dicht bij
het gewas liggen, zal men een wat hogere buistemperatuur moeten aanhouden. Hoe
nuttig de temperatuurstoot ook kan zijn, voorzichtigheid is geboden!

Mangaanvergiftiging bij sla

In de grond komen verschillende mangaanverbindingen voor. Het zogenaamde
uitwisselbare mangaan isvoor de plant beschikbaar, de ook voorkomende mangaanoxyden niet. Een aantal van deze mangaanoxyden kunnen met betrekkelijk weinig
moeite tot uitwisselbaar mangaan worden omgezet. Dit gebeurt onder meer bij het
stomen van de grond. Hierbij kan zó veel mangaan vrijkomen (uitwisselbaar worden), dat dit nadelig is voor de plantegroei. Naarmate de grond bij het stomen
langduriger wordt verhit, komt er meer mangaan vrij.
overmaat
Vooral sla is erg gevoelig voor een hoog gehalte aan uitwisselbaar mangaan in de
grond. Als in dit gewas 300 d.p.m. (delen per miljoen) mangaan of meer aanwezig
is, treedt in veel gevallen overmaat op. Deze overmaat kenmerkt zich bij sla vooral
door bruinverkleuring van de nerven van de oudere bladeren. Een gehalte van 300
d.p.m. mangaan in het gewas wordt bereikt als het gehalte uitwisselbaar mangaan in
de grond (Morgan-extract) bij zand boven 20 komt en bij klei- en veengrond boven
40-60. Het gehalte mag hoger zijn, naarmate meer klei en humus aanwezig zijn.
voorkómen
Het uitwisselbaar mangaan, dat bij het stomen is vrijgekomen, wordt langzaam
weer vastgelegd. Vandaar dat het vrijkomen van mangaan zo veel mogelijk moet
worden tegengegaan door de grond niet zwaarder te stomen dan strikt noodzakelijk
is. Voorts verdient het aanbeveling zure gronden te bekalken tot een pH van 6.5.
Boven deze pH-waarde heeft een kalkgift weinig invloed op de mangaanopname.
Het verdient ook aanbeveling basisch-reagerende meststoffen te gebruiken. Een
goede grondbewerking na zeilen stomen is eveneens nuttig. De bovenste, zeer sterk
verhitte, grondlaag wordt dan gemengd met de onderste teeltlaag, die doorgaans wat
minder sterk isverhit en daardoor minder uitwisselbaar mangaan bevat.
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Randin sla
Het bruinkleuren of afsterven van de bladranden van sla wordt „rand" genoemd.
Dit verschijnsel komt echter in variaties voor, zodat een aantal afzonderlijke randverschijnselen te onderscheiden is. Ook de oorzaken die tot het optreden van randverschijnselen hebben geleid, kunnen verschillen.
gewoon rand
Dit ontstaat vooral aan de bladeren die de krop omsluiten, maar komt ook in de
krop voor. Meestal gaan de aangetaste bladranden snel tot rotting over. Sla die
groeit bij hoge temperatuur (vooral hoge nachttemperatuur) is bijzonder gevoelig.
Op plaatsen met de hoogste temperatuur (bij warme gevels en rondom heteluchtkachels) treedt de kwaal het eerst op. Een sterke verdamping en/of mindere vochtopname zijn oorzaken van het optreden. Zoute of droge grond bevordert, evenals
een lage luchtvochtigheid en een hoge temperatuur, het optreden. Een stevig gewas,
vooral tijdens de laatste weken voor de oogst, is een eerste voorwaarde om gewoon
rand te voorkomen. Gedurende de nacht moet men streven naar een temperatuur
van ± 5°C. Verder zijn een goede vochtvoorziening in de grond en een niet te hoge
luchtvochtigheid noodzakelijk.
droogrand
Hierbij ontstaan uitsluitend aan de buitenste bladeren bruine plekjes, die in elkaar
kunnen overgaan zodat een doorlopende bruine rand zichtbaar wordt. Een sterke
verdamping gedurende een lange periode werkt droogrand in de hand. Op ontsmette
gronden (vooral na stomen) bij herfst- en wintersla treedt de afwijking het meest op.
Na ernstige groeistilstand kan ook onder andere omstandigheden droogrand optreden. De laatste jaren komt droogrand minder voor door het gebruik van minder
gevoelige rassen en een betere manier van stoken en luchten.
stippelrand
Deze vorm uit zich in kleine bruine stippen aan de bladranden. We zien het vooral
bij sla die geoogst wordt in de zomer, de vroege herfst en laat in het voorjaar. Naarmate de kroppen dichter bij het moment van doorschieten zijn, worden ze gevoeliger. Een hoge dagtemperatuur is gunstig voor het optreden. Een broeierig klimaat is
waarschijnlijk ook bevorderlijk voor de kwaal. In de genoemde teeltperioden is het
gewenst een hoge dagtemperatuur te voorkomen. Verder moet men tijdig oogsten;
in ieder geval vóór de sla (inwendig) tot stengelvorming komt.
nerfrand
Over de juiste oorzaken van het optreden van nerfrand is nog onvoldoende bekend.
Het kwam eind 1967 in ernstige mate voor op enkele bedrijven bij het ras Deciminor. Van de bladeren in de krop zijn dan de toppen van de nerven bruin. Groeiremming en rotting kunnen hierdoor in de hand worden gewerkt. Het treeds soms
gelijktijdig met glazigheid op. Ook voor deze afwijking zijn maatregelen die de
verdamping stimuleren gunstig gebleken.
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lings boven: droogrand; rechts boven: nerfrand; links onder: gewoon rand; rechts onder:

162

sla

stippeirand

glazigheid
Sla waarvan de wateropname door de wortels groter is als de afgifte door verdamping, kan aan de bladranden glazige vlekken gaan vertonen. Deze vlekken ontstaan
doordat de ruimten tussen de cellen gevuld worden met vocht. Wanneer de verdampingsomstandigheden verbeteren, kan de glazigheid snel verdwijnen. In dat geval
blijft ook de bladrand gezond. Blijven de bladeren gedurende lange tijd glazig, dan
kan afsterving, verkleuring en rotting het gevolg zijn. Vaak ontstaan dan tevens
misvormde bladranden. Een langdurige periode van weinig verdamping (stil, zonarm weer met een hoge luchtvochtigheid) is bevorderlijk voor het optreden. Vooral
een snel en week groeiend gewas is gevoelig. Glazigheid kan worden voorkomen
door maatregelen die de verdamping stimuleren (bijv. temperatuurstoot) vooral
onder de genoemde ongunstige weersomstandigheden.

glazigheid
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SLATELERS
BEPERK HET GEBRUIK VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN
RESTEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN OP SLA KUNNEN DE VERKOOP
ERNSTIG BELEMMEREN. DAAROM DIENEN DE VOORSCHRIFTEN NAUWGEZET TE WORDEN OPGEVOLGD.
HOUD U DUS AAN DE VOORGESCHREVEN MIDDELEN, HOEVEELHEDEN EN
WACHTTIJDEN.
Valse
meeldauw
(wit)
Zwartrot en
Smeul

Op zaai- en plantenbed om de 5 dagen stuiven met 2 gram zineb-stuifpoeder
per m'J.
Tot maximaal 14 dagen na het uitplanten nog slechts 1 > stuiven met 2 gram
zineb-stuifpoeder per m-.
De onderstaande 3 bestrijdingsschema's zijn toegestaan.
Behandelingen vóór het
planten:

Schema I
Maximaal per m2:
15 gram PCNB
(quintozeen), of
12 gram Asepta Combisan (quintozeen +
dichloran), of
25 gram Liro-Captol
(quintozeen +
captan) of
8 gram Allisan
(dichloran)
Schema II
Maximaal per m2:

tot 7 dagen na
het planten

tot 4 weken vóór de oogst
(periode 1 maart-1 nov.)
tot 6 weken vóór de oogst
(periode 1nov.-1 maart)

Maximaal per m 2 :
10 gram TMTD
(thiram) stuiven

Geen bestuivingen meer
toepassen

Geen behandeling
uitvoeren

Ten hoogste 2X stuiven met
maximaal per m2:
2 gram TMTD (thiram), of
2 gram Allisan (dichloran), of
2 gram Phaltan

Maximaal per m ! :
12 gram Asepta
Combisan
(quintozeen +
dichloran) tussen
het gewas strooien

Ten hoogste 2X stuiven met
maximaal per m-:
2 gram TMTD (thiram), of
2 gram Aliisan (dichloran), of
2 gram Phaltan

15 gram PCNB
(quintozeen), of
12 gram Asepta Combisan (quintozeen +
dichloran), of
25 gram Liro-Captol
(quintozeen —
captan) of
8 gramAllisan
(dichloran)
Schema III
Geen behandeling vóór
het planten

Roken met Myfusan (tecnazeen) is toegestaan tot uiterlijk 4 weken voor de oogst.
Bladluis

Bestrijding van bladluizen dient tijdens de opkweek en kort na het uitplanten
plaats te vinden. Gebruik hiervoor malathion, Phosdrin (mevinfos) of lindaan
rookkaarsen. Indien later toch nog bladluizen gevonden worden, bij voorkeur
malathion of Phosdrin gebruiken (tot 14 dagen voor de oogst).

HET GEBRUIK VAN ALDRIN EN HEPTACHLOOR BIJ DE GROENTETEELT ONDER GLAS IS
VERBODEN.
Proefstation voor de Groente- en
Fruitteelt onder glas
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Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen

Residu in sla
Alle slatelers hebben in de herfst van 1968 via de veilingen een ziektebestrijdingskaart ontvangen, zoals deze op de pagina hiernaast is afgedrukt. Op deze kaart staan
de methoden van bestrijding vermeld, zoals deze door het Centraal Bureau van de
Tuinbouwveilingen en het Proefstation te Naaldwijk worden geadviseerd. Ze wijken
af van de officiële voorschriften, die bijv. staan vermeld in de ziektebestrijdingstabellen, die wettelijk zijn vastgesteld. Ze wijken dus ook af van de voorschriften
vermeld op het etiket.
residu-onderzoek
Men is gekomen tot deze nieuwe advisering op grond van het residu-onderzoek dat
in hoofdzaak in de winter en het voorjaar van 1968 is verricht. In afwijking van
datgene wat op de kaart staat vermeld die reeds in 1967 is uitgegeven, kan nu zonder bezwaar worden geadviseerd eventueel kort na het uitplanten maximaal 10 gram
thiram of maximaal 10 gram Combisan te gebruiken. Men moet zich dan wél strikt
houden aan de termijn van uiterlijk 7 dagen na het uitplanten. De luisbestrijding
mag men vooral niet te laat uitvoeren. Bij voorkeur kort na het uitplanten. Als op
dat moment het gewas vrij is van luis, is de kans erg klein dat er nadien nog luis in
komt, vooral als er na oktober wordt geplant. Er zijn dan geen vliegende bladluizen
meer en daardoor ook geen besmettingskansen. Het middel lindaan moet beslist niet
in de laatste groeiperiode worden gebruikt. Als namelijk de prijs van de sla hoog is,
zal men er gemakkelijk toe komen vroeg te oogsten; als de sla dus nog niet is uitgegroeid. Zijn in zo'n geval kort van te voren lindaanrookkaarsen gebruikt, dan is de
kans op een te hoog residu zeker aanwezig. Als men tegen luis in de laatste periode
toch nog moet of wil bestrijden, gebruik dan bij voorkeur malathion of Phosdrin.

Sla in netjes
Zeer veel kassla wordt verpakt in plastic zakjes. Dit gebeurt vaak op de veilingen
door de exporteur. De voordelen hiervan zijn vooral het minder snel uitdrogen en de
gemakkelijker en meer hygiënische behandeling van het produkt door de verkoopkanalen. Wat later in het seizoen, bij warmer weer, voldoet het gebruik van plastic
zakjes niet. Het vaak vochtige produkt kan dan gemakkelijk tot rotting overgaan.
Vandaar dat men tracht om ook bij warmer weer een mogelijkheid te vinden om
althans de behandeling van de kroppen te vergemakkelijken. In Frankrijk maakt
men daarom gebruik van netjes. Deze omsluiten de krop zo, dat het een gemakkelijk
te verhandelen geheel vormt. De sla zelf is minder opgesloten dan in een plastic
zakje en zal niet zo gauw gaan rotten.
165

sla

Foto „KLM Aerocarto n.v."

WARENHUIZEN
„BRUNA" KETELS
VERWARMING
AUTOM.LUCHTING
AUTOM. SPROEILEIDING
o
GLASSHOUSES
„BRUNA" BOILERS
HEATING
AUTOM.VENTILATION
AUTOM.SPRAY-INSTALLATION
GEWÄCHSHÄUSER
„BRUNA" KESSEL
HEIZUNG
AUTOM.LÜFTUNG
AUTOM.BEREGNER

SERRES
CHAUDIÈRES„BRUNA"
CHAUFFAGE
AERATION AUTOMATIQUE
ARROSAGE AUTOMATIQUE

WUM. VOSKAMP ENVRIJLAND
•S-GRAVENZANDE- HOLLAND- P.O.BOX30 - TEL.01748-3921* - TELEX32160

-o

AARDBEI
168
170
171
172
173
174

ziektebestrijding aardbeien onder glas
teelttabel aardbeien
chemische onkruidbestrijding glasaardbeien
grond voor aardbeien
watervoorziening van aardbeien
klimaat voor aardbeien
ELDERS IN DE GIDS:

49
52
52
53
54
62
66
72

oppervlakte groenten onder glas
veilingaanvoer van glasfruit per seizoenjaar
veilingaanvoer van verse groenten en fruit per maand
gemiddelde veilingprijzen van de voornaamste groente- en fruitsoorten o.j
verbruik per hoofd van groenten en fruit
produktiekosten van glasaardbeien
voorzieningsbalansen groenten
belangrijkste aanvoerveilingen van glasfruit en -groenten
MEDEWERKER:

J. Noordermeer

MELOEN
175
176
177
178
179

vroege teelt van meloenen
belichting bij de vroege teelt van meloenen
meerstengelsysteem bij ogenmeloenen
bacterieziekte in meloenen
wanneer zijn meloenen te oogsten?
ELDERS IN DE GIDS:

49
52
52
53
53
54
86
90

oppervlakte groenten onder glas
veilingaanvoer van glasfruit per seizoenjaar
veilingaanvoer van verse groenten en fruit per maand
gemiddelde veilingprijzen van de voornaamste groente- en fruitsoorten o.,
uitvoer verse groenten en fruit
verbruik per hoofd van groenten en fruit
teelttabel groentegewassen onder glas
ziektebestrijding groenteteelt onder glas
MEDEWERKERS:

D. de Mos
Ir. A. J. Vijverberg
16 7

aardbei - meloen

Ziektebestrijding aardbeien onder glas
De hoeveelheden bestrijdingsmiddelen zijn aangegeven in grammen of milliliters die
benodigd zijn voor een oppervlakte van 100 m 2 .
De beste resultaten worden verkregen bij een vloeistofverbruik van 10-15 1/100 m 2 .
ziektebestrijdingsschema voor alte teeltwijzen

vermeerdenngsvelden
najaar en voorjaar

ziekten

bestrijdingsmiddelen

hoeveelh. middel/100

aardbeimijt
bladluizen

endrin
verschillende systemische
middelen
hoe 2873
triamifos (wepsyn)
spuitzwavel
parathion 25% + lindaan 2 1 %
parathion 2% + lindaan 0,7%
parathion 25%
parathion 25%

20 ml

meeldauw
wortelduizendpoot

wachtbed, rolkas en
platglas
najaar

aardbeimijt
bladluizen
meeldauw
wortelduizendpoot

verwarmde, koude
kassen en platglas
voor de bloei

endosulfan 50%
endosulfan 35%
dicofol
verschillende langwerkende
middelen
zie vermeerderingsveld
zie vermeerderingsveld

—.

3-4 ml
20-25 ml
35-50 g
150 ml + 125 ml
2 kg + 4 kg
60 ml/100 I water
150 ml
10 g
15 ml
25 g

—
—
—

aardbeimijt

endosulfan 50-35%

10 g resp. 15 ml

bladluizen

mevinfos (phosdrin)
dichloorfos
diazinon
lindaan
thiram (TMTD)

5 ml
10 ml
rookstrook
rookstrook
25 g

dichlofluanid (eupareen)
tecnazeen (myfusan)

25 g
1 kaars per 150 m;i
kasinhoud

stuifzwavel

100 g

spuitzwavel

35-50 g

diazinon
tetradifon + malathion
sulfotep
parathion 25%
parathion 25%
dichlofluanid
phaltan 75%
captan 83%
zie voor de bloei
stuifzwavel

rookstrook
rookstrook
rookstrook
60 ml/100 1 water
150 ml
25 g
i7 1 / 2 g

—
50-100 g

spuitzwavel

35-EO g

zwavelverdampers
zie voor de bloei

_
—

grauwe schimmel
(vruchtrot en stengelrot)

meeldauw

spint
wortelduizendpoot
tijdens de bloei

grauwe schimmel
(vruchtrot)

na de bloei

bladluizen
meeldauw

spint

is g

Wat wij toeval noemen ishet toevluchtsoord der onwetendheid.
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Ziektebestrijding aardbeien onderglas
Bij gebruik van een motorrugnevelspuit moet het gewas van twee zijden worden
behandeld. Voor een goede verdeling is minstens 2 1 spuitvloeistof/100 m 2 nodig.
Vanwege de ruime plantafstand van vermeerderingsvelden, kan in het najaar met
een laagvloeistofverbruik worden volstaan.

tijdstip van uitvoering

veiligheidstermijnen

opmerkingen

in het najaar en voorjaar
bij aanwezigheid
om de 10 dagen
afhankelijk van de
dosering

—

voor het planten
voor het planten
najaar
voorjaar

door de bovenste grondlaag frezen
door de bovenste grondlaag frezen
van deze oplossing % liter per plant gieten
na volveldse behandeling beregenen

eind augustus
eind augustus
eind augustus

krachtig en overvloedig in het hart van de plant spuiten
krachtig en overvloedig in het hart van de plant spuiter.
krachtig en overvloedig in het hart van de plant spuiten

regelmatig

goede luisbestrijding gaat ook do virusaantasting tegen

-

tot de eerste bloemen
zich openen
7 dagen
10 dagen
7 dagen
10 dagen
tot de eerste bloemen
zich openen
tot 14 dagen voor de
oogst
tot de eerste bloemen
zich openen

—
—
—
om de 7-10 dagen
om de 7-10 dagen
om de 14 dagen
4-5 X behandelen voor
de bloei
4-5 X behandelen voor
de bloei

—
—
—
voordat plastic is gelegd
nadat plastic is gelegd
tijdenG de hoofdbloei
tijdens de hoofdbloei
tijdens de hoofdbloei
ca. 2 X behandelen na
de bloei
ca. 2 X behandelen na
de bloei

—

krachtig en overvloedig in het hart van de plant spuiten
een goede luisbestrijding gaat ook de virusaaantasting
tegen

—
7 dagen
10 dagen
10 dagen
4 weken
4 weken
14 dagen
14 dagen
14 dagen

—
—
—

krachtig en overvloedig in het hart van de plant spuiten
spuiten
spuiten
roken
roken

—
—
tijdens de behandeling de kas goed afsluiten
weinig gevoelige rassen hoeven maar enkele malen
behandeld te worden
weinig gevoelige rassen hoeven maar enkele malen
behandeld te worden
roken
roken
roken
van deze oplossing % liter per plant gieten
volveldse behandeling d.m.v. gietdarmen
maximaal 2 bespuitingen
maximaal 2 bespuitingen
maximaal 2 bespuitingen
desgewenst kunnen meerdere behandelingen worden
uitgevoerd
desgewenst kunnen meerdere behandelingen worden
uitgevoerd
met zwavelverdampers is nog weinig ervaring opgedaan

—

De helft van de mislukkingen in het leven ontstaan doordat men zijn
paard inhoudt, juist wanneer het springt.
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grondontsmetting
In verreweg de meeste kassen volgt na de aardbeien een nateelt. Deze kan bestaan
uit: tomaten, augurken, komkommers, meloenen en andere groentegewassen of
siergewassen. Voor het welslagen hiervan moet het merendeel van deze gronden
jaarlijks of elke 2 jaar worden ontsmet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende middelen waarvan het meest bekend zijn: Methylbromide, Chloorpicrine,
DD en stomen. Na een dergelijke (grond)behandeling profiteert de aardbei ook van
deze grondontsmetting. Als er geen nateelt volgt maar een vervolgteelt van aardbeien, moet aan de groei van het gewas worden vastgesteld of ontsmetting noodzakelijk is. Als de groei te wensen overlaat kan een ontsmetting met één van de genoemde middelen worden uitgevoerd waarvan DD het goedkoopst is. Daarentegen
wordt de grond van intensief beteelde percelen bijv. wachtbedden meestal jaarlijks
ontsmet. Hiervoor wordt DD gekozen dat onder de huidige omstandigheden gunstig
werkt. Soms kan de keuze van een ander middel noodzakelijk zijn.
belangrijk Lees de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Gebruik de juiste doseringen. Gebruik de voorgeschreven middelen. De veiligheidstermijn naleven. Een
juiste spuittechniek toepassen.

Teelttabel aardbeien
planttijd
teeltmethoden

ras
ter plaatse

wachtbed

kas

rijen
per kap
3,20 m

planten
per m 2

oogsttijd

1/4-10/5
20/4- 1/6

vaste kas
verwarmd, belicht
vanaf 10/1
vanaf 15/2

glasa
redgauntl. 2 )

15/7- 1/8
25/7- 5/8

15/11-15/12
15/11-15/12

2x4
2x4

10-12
10-12

glasa

15/7- 1/8

15/11-15/12

2x4

1 0 - 12

10/4-15/5

vaste kas
verwarmd
vanaf 15/2

vola
gorella
redgauntl. 2 )

1/8-10/8
20/7- 1/8
25/7- 5/8

15/11-15/12
15/11-15/12
15/11-15/12

2 x 43)
2x43)
2x4

10-12
10-12
1 0 - 12

25/4-25/5
20/4-20/5
1/5-10/6

vaste kas
niet verwarmd

vola
gorella
redgauntl. 2 )

1/8-10/8
20/7- 1/8
25/7- 5/8

15/11-15/12
15/11-15/12
15/11-15/12

2x43)
2x43)
2x4

1 0 - 12
10-12
10-12

1/5- 1/6
25/4-25/5
15/5-15/6

rolkas
verwarmd

vola
gorella
redgauntl. 2 )
glasa

1/8
20/7
25/7
15/7

10/8
1/8
5/8
1/8

2x43)
2 X 43)
2x4
2x4

10
10
10
10

1/5- 5/6
25/4-30/5
15/5-15/6
15/4-25/5

rolkas
niet verwarmd

vola
gorella
redgauntl. 2 )
glasa

1/8
20/7
25/7
15/7

10/8
1-8
5/8
1/8

2x43)
2x43)
2x4
2x4

10
10
10
10

5/5-10/6
5/5- 5/6
25/5-25/6
1/5- 1/6

platglas

vola 2 )
gorella
glasa
redgauntl. 2 )

1/8
20/7
15/7
20/7

10/8
1/8
1/8
1/8

raam
raam
raam
raam

10
10
10
10

20/5-20/6
20/5-15/6
10/5- 5/6
30/5-30/6

!
) glas op gewas brengen vanaf half november
-) eventueel 2 oogsten
a
) deze rassen lenen zich ook voor 2 X 3 rijen per kap; voordeel gemakkelijker oogsten
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: voor de aardbeienteelt

een vereiste

Chemische onkruidbestrijding

glasaardbeien

Op lichte humusarme gronden de laagste en op zware gronden de hoogste dosering
gebruiken. Het vloeistofverbruik kan uiteenlopen van 7 tot 10 liter per 100 m 2 .
Spuiten tijdens windstil weer voorkomt overwaaien. Lees nauwkeurig de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
onkruidbestrijdingsschema voor alle teeltwijzen
voor het planten

na het planten

najaar

voorjaar

opmerkingen

vermeerderingsveld

15-25 g lenacil
(venzar) of 60-75 g
chloroxuron
(tenoran) of 10-15 g
simazin

10-15 g simazin
of 15-25 g
lenacil (venzar)

15-25 g lenacil
(venzar) of 60-75 g
chloroxuron
(tenoran)

simazin mag kort na het
planten worden toegepast als de wortels met
houtskool zijn behandeld.
als nateelt volgt, geen
lenacil gebruiken in het
voorjaar

wachtbed
idem

idem

—

-

—

vaste kas

—

-

50 g chloroxuron
(tenoran)

bij veel onkruidgroei
zwart plastic leggen

zie vaste kas

bij veel onkruidgroei
zwart plastic leggen

30-50 ml paraquat
(gramoxone)

rolkas
idem

idem

—

platglas
idem

idem

in oktober
zwart plastic
leggen
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Grondvoor aardbeien
Op de resultaten van een aardbeienteelt is de soort grond niet van doorslaggevende
invloed. Zowel op zand- als op kleigrond kunnen goede resultaten worden behaald.
Wel zijn de vruchten afkomstig van lichte grond vaak wat minder stevig en iets
minder aromatisch dan die van zwaardere gronden. De aardbei verlangt een grond
met een stabiele structuur. Een grond die gemakkelijk dichtslaat geeft dikwijls aanleiding tot moeilijkheden. Vooral bij de glasteelt moet de lucht-waterhuishouding
goed zijn; storende lagen zijn nadelig. Drainage isbijna altijd noodzakelijk.
structuurverbetering
In een aantal gevallen zal het noodzakelijk zijn de structuur van de grond te verbeteren. Dit is mogelijk door verhoging van het organische stofgehalte. Hiervoor
gebruikt men in het belangrijkste teeltgebied, de Bommelerwaard, hoofdzakelijk
veencompost (tuinbouwcompost en doorvroren zwartveen in een verhouding 50 :
50). Elders wordt vaak alleen gebruik gemaakt van doorvroren zwartveen (tuinturf).
In het eerste geval gebruikt men voor vermeerderingsvelden en platglas 2-5 m 3
veencompost per are, voor wachtbedden en voor kassen 5-10 m 3 per are. In kassen
geeft men een flinke gift van veencompost bij voorkeur voor de voorteek (tomaat,
komkommer, meloen) en kort voor de aardbeienteelt nog een kleinere gift. In de
andere gevallen wordt de veencompost vroeg in het voorjaar opgebracht en goed
doorgewerkt. Grote giften worden zonodig over twee jaren verdeeld. Op droogtegevoelige gronden zal men graag het waterhoudend vermogen vergroten. In dat
geval wordt er wel een andere mengverhouding gekozen, bijv. veencompost en een
gelijke hoeveelheid tuinturf. Dit kan echter wel eens een te welige groei tot gevolg
hebben. In gevallen dat de grond erg slempgevoelig is, wordt extra 1 m 3 veencompost per are als mulchlaag aangebracht.
Verkeert een grond in de gewenste structuurconditie, dan wordt op bepaalde gronden (rivierklei) eens per jaar of ook wel om de twee jaar een onderhoudsgift van
1-2 m 3 veencompost (of soms tuinturf) per are gegeven.

veencompost is een uitstekend middel gebleken om de structuur van de grond te verbeteren
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Watervoorziening van aardbeien

Aardbeien vragen een vrij vochtige grond, vandaar dat aan de vochtvoorziening in
de aardbeienteelt hoge eisen worden gesteld. In het vermeerderingsveld wordt in het
voorjaar een regeninstallatie geplaatst, die in juli-augustus kan worden overgebracht
naar het wachtbed. Een geschikte installatie is die met draaiende sproeiers, die zodanig is ingericht, dat er weinig arbeid nodig is om het gewas vele malen een kleine
hoeveelheid water te geven. Dit is gunstiger dan toediening van grote hoeveelheden
water alsde grond droog geworden is.
Na het planten moet de grond in de kas goed vochtig worden gehouden. Dit kan
gebeuren met de regenleiding totdat er op de grond plastic bedekking komt.
tijdens de teelt
Vrij algemeen gebruikt men voor de watervoorziening tijdens de teelt in de kas
gietdarmen. Bij een vroege teelt worden deze begin januari gelegd, waarna tegelijk
afdekking met plastic plaatsvindt. Bij middelvroege rassen kan het aanbrengen van
gietdarmen en plastic op een later tijdstip gebeuren. Als in de grond een goede
waterverdeling mogelijk is, worden per bed van 3 of 4 rijen aardbeien 2 gietdarmen
gelegd. Is de waterverdeling in de grond slecht, dan is het nodig 3 gietdarmen per
bed te gebruiken. De waterverdeling door de gietdarmen wordt ongunstig als grotere
lengten dan 20-25 m worden toegepast.
Bij gebruik van gietdarmen onder een plastic afdekking is de watergift moeilijk te
controleren. Men rekent dat er per gietbeurt, vanaf het moment dat de gietdarmen
met water zijn gevuld, niet meer dan 2 tot 4 minuten water wordt gegeven. Naarmate deverdamping groter wordt, is meer water nodig en kan dagelijks of zelfs twee
maal per dag gieten gewenst zijn. Voor een goede watervoorziening moet de vochttoestand enkele keren per week worden gecontroleerd.

de aansluiting voor de gietdarmen die onder het plastic
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liggen

Klimaat voor aardbeien
In de vroege aardbeienteelt begint de hergroei van de planten als de dagen nog kort
zijn. Korte dagen zijn ongunstig, want voor een goede produktie is veel licht nodig.
Daarom is het noodzakelijk dat vooral voor de vroege teelt kassen worden gebruikt
die veel licht doorlaten. Tijdens regen mogen de kassen niet lekken, ook niet bij de
luchtramen. Vooral in het begin van de groeiperiode iseen gewas aardbeien gevoelig
voor hoge temperaturen. Een te hoge temperatuur heeft tot gevolg, dat de bloemknoppen onvoldoende of helemaal niet tot ontwikkeling komen. Daardoor ontstaat
een lage produktie en bovendien een hoog en slap gewas. Bij de vroege teelt is in
januari en februari een temperatuur gewenst van 8-10°C in de nacht en 13-15°C op
de dag. Als de knoppen goed zichtbaar zijn kan de temperatuur worden opgevoerd.
Bij helder weer overdag tot ± 20°C.
soort verwarming
Met buisverwarming kan een gelijkmatige warmteverdeling in de kas worden verkregen. De onderste buis moet 60-70 cm boven het grondoppervlak zijn aangebracht. De maximale buistemperatuur is 50-60°C. Onder normale omstandigheden
moet de temperatuur van de buizen niet hoger komen dan 30-40°C.
Met warmeluchtverwarming is de warmteverdeling meestal minder goed dan met
buisverwarming. Bij de vroege teelt worden sinds enkele jaren warmeluchtkachels
gebruikt, waarbij de verwarmde lucht door plastic slangen met een diameter van ±
25 cm langs de gevels wordt geleid. In deze slangen zijn perforaties aangebracht,
waaruit de warme lucht stroomt. Bij de teelt van middelvroege rassen voldoen ook
warmeluchtkachels zonder een aanvullend systeem van warmtespreiding. In de
zomer kan, onder invloed van de zon, de temperatuur in de kas te hoog worden.
Hierdoor rijpen de vruchten snel, worden zacht en zijn minder geschikt voor transport. Naast ruim luchten kan dan schermen noodzakelijk zijn. Dit laatste is zeker
het geval bij kastemperaturen van 30°C of hoger.

voor de latere teelt is de warmtespreiding
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van een warmeiuchtkachel

voldoende

Vroege teelt van meloenen
Het tijdstip waarop men vroeg in het jaar met een teelt van meloenen kan beginnen
hangt af van de beschikbare hoeveelheid licht. Bij weinig licht worden er geen tweeslachtige bloemen gevormd. In een modern licht warenhuis kan dus wat vroeger met
de teelt worden begonnen dan in een kasruimte die donkerder is. Bij de Netmeloen
die vooral vroeg in het seizoen veel wordt geteeld, kan men bij gunstig weer eind
maart vruchtbloeiers verwachten, zodat de vroegste plantdatum hiervoor begin
maart kan zijn. Bij de Ogenmeloenen kunnen we rond 10 maart vruchtbloeiers
krijgen, zodat dit ras vanaf half februari kan worden geplant. Uit proeven is gebleken dat het belichten tijdens de opkweek van meloenen een gunstige uitwerking
heeft op de ontwikkeling en vervroeging bij Ogenmeloen. Dit geldt echter bij een
zaaidatum vóór maart. De uitwerking van vroeger beginnen met een teelt van Ogenmeloenen dan van Netmeloenen gaat grotendeels verloren, omdat het uitgroeien en
rijpen van de vruchten twee tot drie weken langer duurt dan van Netmeloenen.
grondtemperatuur
Voor een vroege teelt is een grondtemperatuur van ± 25°C noodzakelijk. Om dit te
verwezenlijken is bij een start vóór april een broeiveur noodzakelijk van 3 kg stro
+ 40 kg compost per strekkende meter veur. Hierbij komt dan nog 100 gram
zwavelzure ammoniak over het broeimateriaal. Het is noodzakelijk stro en compost
goed vochtig te maken. Als men door een wat onvoldoende bovengrondse verwarming een te sterke afkoeling van de broeiveur zou krijgen, helpt het afdekken van de
veur met zwart plastic. Dit is dan ook een goede onkruidbestrijding omdat het de
ontwikkeling van onkruid voorkomt.
ruimte-temperatuur
Deze moet minimaal 18°C zijn. Om dit te bereiken moet men kunnen stoken met
buis- of met hete luchtverwarming. Bij een wat latere start, waarbij de verwarmingsmogelijkheden klein of afwezig zijn kan men de mogelijke koude nachten opvangen
door plastic koepels over het gewas te maken. De warmte van de veur blijft dan
rond de plant aanwezig. Bij deze methode moet men wel 's morgens het plastic
tijdig verwijderen om een te hoge luchtvochtigheid en daardoor het zacht worden
van de planten te voorkomen.
Bij een vroege plantdatum zal de plantafstand wat kleiner moeten zijn dan in een
latere teelt. Voor een vroege teelt van Ogenmeloenen kan dit 40-45 cm zijn. Deze
afstand isanders als men met meer dan één stengel teelt. Zie blz. 177.
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Belichting bij de vroege teelt van meloenen
De meloenenmarkt is in beweging. In een aantal landen rond de Middellandse zee
(Frankrijk, Italië, Cyprus en Israël) wordt tegenwoordig veel plastic gebruikt om de
teelt van meloenen te vervroegen. Deze ontwikkeling is aanleiding geweest om op
het Proefstation onderzoek te doen naar de mogelijkheden om ook in Nederland tot
een vroegere teelt van meloenen te komen. Uitplanten in de laatste week van februari op een flinke broeiveur in een licht verwarmde kas isgoed mogelijk.
belichting
Om tegen die tijd over een goed ontwikkelde plant te beschikken ishet wenselijk om
tijdens de teelt te belichten. Er wordt gezaaid rond 10 januari. Vanaf het verspenen
worden de planten belicht met 60 tot 70 Watt/m 2 gedurende 16 uur. De tijd van
belichting kiezen we zo, dat de natuurlijke dag binnen deze 16 uur valt. Het gebruikte vermogen isongeveer twee maal zohoog alswat gebruikelijk is bij komkommers. De plant reageert hierop door een veel forsere ontwikkeling. De zijscheuten
aan de onderste 80 tot 100 cm breken we weg. Rond half mei kunnen we dan al
flink aan het oogsten zijn.

links: belichte plant (2 500-3 000 lux); rechts:
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Meerstengelsysteem bij Ogenmeloenen
De Ogenmeloen is erg vruchtbaar. Het aantal vruchten vormt nooit een probleem,
wel de gemiddelde vruchtgrootte. Het onderzoek van de laatste jaren heeft aangetoond, dat een verhoging van het gemiddeld vruchtgewicht te bereiken is door de
planten wat ruimer te poten en per plant meer stengels aan te houden. Enkele jaren
achtereen zijn plantafstanden van 40, 50 en 60 cm met elkaar vergeleken, respectievelijk met één, twee en drie stengels per plant. De planten werden voor de meerstengelteelt tijdens de opkweek getopt. Het meerstengelsysteem leidde tot iets minder vruchten per m 2 . Het gemiddeld vruchtgewicht was echter ongeveer 10% hoger
bij het meerstengelsysteem. Wij menen, dat het twee-stengelsysteem als algemene
teeltmaatregel verantwoord is.Te meer omdat de grootte van meloenen een belangrijk punt bij deopbrengst is.

bij de teelt met meer stengels werden de stengels van elkaar gehouden voor een goede
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Bacterieziekte in me/oenen
We onderscheiden 2 verschillende vormen van deze aantasting, namelijk: bacteriehartrot die voorkomt in de „liggende" teelt en bacteriestengelrot, die voorkomt in
beide teelten. Over deze ziekten isniet veel bekend. Zelfs niet of het in beide gevallen
dezelfde oorzaak betreft. De indruk bestaat dat de ziekte in de grond achterblijft.
bacteriehartrot
Om dit te voorkomen moet men bij het toppen kleine kopjes uit de plant nemen. Is
de wond groot, dan zal een aantasting gemakkelijk kunnen optreden, vooral bij hoge
temperatuur. Men strooit in de harten van de planten wel kalk om een milieu te
krijgen dat voor de bacterie ongeschikt is. Beter ishet de wond zo klein mogelijk te
houden door vroeg te toppen. Valt er een plant door deze ziekte uit, dan heeft
inboeten nauwelijks zin, omdat de nieuwe plant vrijwel altijd ook wordt aangetast.
bacteriestengelrot
Deze ziekte kan op willekeurige plaatsen op de stengel worden aangetroffen. Het
eerst zien we vergeling van de bladeren en blijken er gedeelten van de stengel te zijn
aangetast. Bij hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheden kan de ziekte zich snel
uitbreiden. De ervaring heeft geleerd dat de ziekte bij het snoeien kan worden overgebracht. Verdachte en zieke planten moet men daarom afzonderlijk behandelen.
Hoewel de indruk bestaat dat besmetting een grote rol speelt, heeft ook het weer
invloed op de ernst van de aantasting. Bij koel en vochtig weer krijgen we zware
gewassen, die bijzonder gevoelig zijn. Onder die omstandigheden drogen de gemaakte wonden ook moeilijk op. Vandaar dat we doelbewust moeten streven naar
niet te zware planten en alleen dan snoeien als het drogend weer is. Het bevorderen
van de verdamping door luchten en mogelijk droogstoken is gunstig.

bacterieziekte
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Wanneerzijn me/oenen teoogsten?
Bij het oogsten van meloenen moet u uitgaan van de vraag of de meloenen op zeer
korte termijn (binnenland) of eerst na 6-8 dagen (export) eetbaar moeten zijn. Rijp
oogsten wil zeggen, dat de vrucht reeds kleurt en er een scheuring rond de vruchtsteel te zien is. De meloen is dan in ongeveer drie dagen goed eetbaar. Te rijp oogsten is bezwaarlijk omdat dan gemakkelijk beschadiging kan optreden, maar ook
omdat 1-2 dagen na volledige rijping de meloen al melig wordt.
blank oogsten
Voor export oogst men meloenen „blank" of „groen". Dit doet men vooral bij de
Netmeloen. De schil is dan nog groen, maar het vruchtvlees begint al te rijpen. De
vrucht is dan na 6-7 dagen consumptie-rijp. Uitwendige aanwijzingen dat een Netmeloen begint te rijpen zijn het grijzer worden van het net en het verkleuren van de
ligkant van witgeel naar oranjegeel. De vruchtgrootte mag bij het blank oogsten
géén maatstaf zijn. Bij de Ogenmeloen is het blank oogsten veel eenvoudiger. Het
rijpingsproces verloopt bij dit ras vee] trager dan bij de Netmeloen. Onmiddellijk als
de rijping inzet, verkleurt de schil. Als de huid rondom de vruchtsteel is gescheurd
en de kleur wat oranje is, kan er worden geoogst. De houdbaarheid en smaak blijven
dan nog enkele dagen op peil.
opruimen
Bij het opruimen van een gewas zijn er altijd nog wat groene vruchten. Als deze niet
binnen tien dagen rijp zijn, mogen ze niet voor consumptie worden verkocht. De
kwaliteit, vooral de smaak, is dan onder de maat. Niet-uitgegroeide vruchten zullen
nooit goed rijp worden. Ze moeten worden vernietigd.

door de tragere rijping bij ogenmeloen is het moment van oogsten nauwkeurig en goed te bepalen
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Opkweek van paprika
De opkweek van paprika moet resulteren in een flinke, goed doorgegroeide plant.
In de wintertijd kan men dit bereiken in een periode van 10 tot 12 weken. Voor het
zaaien gebruiken we een fijne, vochtige potgrond die met wat zand is aangemengd.
Het in zand zaaien, wat nogal eens wordt gedaan, is gevaarlijk omdat deze grond te
snel uitdroogt. Tijdens de kieming houden we een grondtemperatuur aan van
22-27°C. Vijf tot zes dagen nâ het zaaien komen de plantjes op. Na de opkomst is
een voldoende hoge luchtvochtigheid en een vochtige grond van groot belang.
verspenen
Tien tot twaalf dagen na opkomst kan er worden verspeend. Dit moet bij voorkeur
worden gedaan in een kleine perspot, die later gemakkelijk in een grotere pot kan
worden overgezet. Het liefst doen we dit in een grote plastic pot. Als de opkweek bij
voldoende hoge temperatuur plaatsvindt (boven 20°C) dan kunnen de plantjes 10
tot 12 dagen in de kleine perspot blijven staan. In die tijd moet er voor worden
gezorgd, dat de potjes niet te sterk uitdrogen.
Na het overzetten van het kleine potje in de grotere pers- of plastic pot moet men
aanvankelijk een temperatuur boven 20°C aanhouden met daarbij een betrekkelijk
hoge luchtvochtigheid. De laatste twee weken van de opkweek moet de temperatuur
iets dalen en in overeenstemming worden gebracht met de omstandigheden in de
kas na het uitplanten.

prachtig materiaal voor de vroege teelt (opname laatste dagen november)
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Broeiveuren en grondverwarming voor paprika
Duidelijk is komen vast te staan, dat bij vroeg geplante paprika in een stookteelt, de
bodemomstandigheden remmend kunnen werken op een goede gewasontwikkeling
en een vroege produktie. Daarbij zijn twee punten speciaal van belang, namelijk een
onvoldoende hoge temperatuur en een onvoldoende doorluchting van de grond. Om
die reden is men er toe gekomen door middel van broeiveuren en grondverwarming
verbetering in de groeiomstandigheden te brengen. Dit is zeer succesvol gebleken.
broeiveuren
V.A.M.-broeicompost
Van dit materiaal moet men, afhankelijk van de planttijd,
tot 40 kg/strekkende meter veur gebruiken. De broeicompost moet goed worden
natgemaakt, waarna, per strekkende meter veur, 100 gram zwavelzure ammoniak
licht wordt ingespeeld. De veur wordt afgedekt met een laag grond van ± 15 cm.
Is de grondlaag te dik, dan blijft de temperatuur te laag. De veur moet vier tot vijf
dagen voor het planten gereed zijn om op temperatuur te komen. Het nadeel van
het gebruik van V.A.M.-broeicompost is dat men het niet vele (meer dan 4 tot 5)
jaren achtereen in hetzelfde warenhuis kan toepassen, omdat dan de pH ongunstig
wordt beïnvloed.
Strobalen Voor paprika kan men, evenals voor komkommers, een veur maken van
strobalen. Er wordt dan ± 12 kg stro per strekkende meter veur gebruikt. Dit moet
goed worden natgemaakt, waarna 200 gram kalkammonsalpeter per strekkende
meter veur licht wordt ingespoeld. Het stro wordt afgedekt met een laag grond van
maximaal 15 cm. Bij strobalen moet men oppassen voor uitdroging tijdens de teelt.
Het klaarmaken van de veuren is niet eenvoudig, omdat er drie rijen per normale
kap moeten komen; dit in tegenstelling tot komkommers, waar men met twee
veuren per kap volstaat.
grondverwarming
Het gebruik van grondverwarming voor paprika neemt toe. Dit systeem is goedkoper dan het jaarlijks maken van een broeiveur, als men tenminste enkele jaren
achtereen in dezelfde ruimte paprika teelt. Er zijn drie grondverwarmingsstralen
per normale warenhuiskap nodig. Daarnaast is het nuttig, en vaak nodig, om organisch materiaal door de grond te mengen en van dit mengsel ruggen te maken,
waarop dan wordt geplant. Het voordeel van bodemverwarming is ontegenzeggelijk
ook, dat een groter grondvolume wordt verwarmd dan bij toepassing van een broeiveur. In proeven bleek grondverwarming minstens zo goed alseen broeiveur.

Een specialist isiemand die steeds meer weet over steeds minder.
18 3

paprika

Opbinden van paprika
Bij vrijwel alle teeltwijzen van paprika is het noodzakelijk het gewas op te binden.
Zonder voldoende steun treedt veel takbreuk op, is het oogsten moeilijk en blijft de
produktie ver onder normaal. De wijze van opbinden hangt af van de teeltwijze.
voorjaarsteelt
Gaasbespanning Afhankelijk van de teeltduur en de groei van het gewas worden
één, twee of drie banen chrysantengaas boven elkaar gespannen met een onderling
hoogteverschil van 30-35 cm. De onderste bespanning komt op 40-45 cm hoogte
boven de grond. Vaak wordt de onderste bespanning te hoog aangebracht. Het
gebruik van gaas heeft het nadeel, dat het oogsten iets moeilijker verloopt en dat
men op het einde van het seizoen, soms tóch nog wat steun met behulp van touw
moet geven. Dit touw wordt dan van het gaas naar de draden gespannen.
Draadbespanning In de lengterichting van de rijen spant men bij deze methode
ijzerdraden op onderlinge afstand van 35 cm. Met behulp van touw wordt dan een
grove tussenbespanning (anjerbespanning) aangebracht. Ook bij deze methode is het
soms nodig touwtjes te spannen om delangste scheuten te steunen.
Touwbespanning Hierbij wordt vanaf de draden naar de planten verticaal touw
gespannen. In het begin krijgen alle scheuten een touwtje. Dit kunnen er wel vijf per
plant zijn. Men mag hiervoor geen te dun touw gebruiken om insnijden te voorkomen. Tijdens de teelt moeten de stengels regelmatig om het touwtje worden geslingerd. Door de betrekkelijk trage groei is het aantal keren „draaien" klein. De oogst
verloopt bij deze wijze van steunen vrij gemakkelijk.

de stengels krijgen van de gaasbespanning goede steun, als het gewas echter wat hoger wordt is een
volgende bespanning of steun door middel van touwtjes nodig

18 4

paprika

Opkweek van augurken
Algemeen wordt voor de teelt van augurken onder glas momenteel nog het ras Levo
gebruikt. Wat betreft produktie en kwaliteit komt dit ras als beste uit de bus. Om bij
Levo een goede bestuiving te verkrijgen moet 10% van het totale aantal planten van
het ras Hokus zijn. Proefsgewijs is gebruik van het ras Kora aan te bevelen. Voor dit
ras geldt een eigen bestuiver.
Augurken worden gezaaid in een zaaibed of zaaikistje bij een temperatuur van
± 25°C. Van de opkomst tot een week voor het uitplanten wordt een nachttemperatuur van 18°C en een dagtemperatuur van 22°C aangehouden. Vooral planten
bestemd voor een koude teelt moet men gedurende de laatste week van de opkweek
laten wennen aan het klimaat na het uitplanten in de onverwarmde kas.
verspenen
Na het spreiden van de zaadlobben moet worden verspeend. Te laat verspenen geeft
een gerekte plant.Het verspenen gebeurt in perspotten van minstens 8 cm. Het is
noodzakelijk tijdens de opkweek tenminste één keer de planten uit elkaar te zetten.
Augurkenplanten moeten tijdens de opkweek constant kunnen doorgroeien. Het
afremmen van de groei, zodanig dat stilstand in de groei optreedt, is nadelig. Vier
tot zes weken na het zaaien kan worden uitgeplant. Het ras Hokus kan men tegelijk
met Levo uitzaaien; gezien de wat tragere groei van Hokus is het echter nodig de
planten van dit ras op de warmste plaats van de kas te zetten. Bij het ras Kora moet
men vanaf de opkomst de groei stimuleren. Het ras iszeer vroeg produktief. Dit kan
al tijdens de opkweek remmend op de groei werken. Vandaar dat regelmatig gieten
en mogelijk enkele keren bijmesten wenselijk zijn.
enten
Wanneer men de planten ent, wordt gebruik gemaakt van de onderstam C. ficifolia.
De zaden van de onderstam gaat men ongeveer tien dagen nadat de augurken zijn
gezaaid, voorkiemen. Dit gebeurt tussen vochtige zakken bij een temperatuur van
30°C. Daarna wordt in de grond gezaaid bij een temperatuur van 25°C. Men zaait
daarbij 500 tot 600 zaden per m 2 om de planten iets te laten rekken. De onderstammen worden altijd in kistjes gezaaid, zodat men de mogelijkheid heeft de planten te
verplaatsen naar een koelere of warmere standplaats. Dit is ook nodig om te bereiken dat op het moment van enten de augurk en de onderstam het juiste entstadium
hebben verkregen. Negen dagen na het zaaien van de onderstam is enten doorgaans
mogelijk. Men past daarbij de methode van afzuigenting toe. De geënte planten
worden verspeend in 10 cm perspotten en voor de duur van ongeveer vier dagen
onder dubbel glas geplaatst. Ongeveer vijf dagen na het enten wordt het eerste echte
blad van de onderstam verwijderd. Bij voorkeur vijf tot zeven dagen vóór het uitplanten (minstens 14 dagen na het enten) wordt de augurkenwortel doorgesneden
en neemt men de onderstamkop weg. Bij zonnig weer moet men de eerste dagen
hierna de planten schermen en extra gieten. Geënte planten moet men zo hoog
mogelijk planten, anders maakt de augurk toch weer eigen wortels.
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Teeltmaatregelen bij glasaugurken
De plantafstand kan nogal verschillen. Zo plant men Levo (met 10% Hokus), bij
een vroege teelt op groeikrachtige grond, op een afstand in de rij van 40-50 cm,
terwijl er dan niet meer dan twee rijen per kap komen. Plant men later uit of verwacht men geen sterke groei, dan komen er vijf rijen per twee kappen of zelfs drie
rijen per kap. Als men twee rijen per kap poot, houdt men de rijen op ongeveer
50 cm van de staanders. De planten worden recht omhoog geleid en men laat een
plafond groeien. Het dubbele V-systeem geeft mogelijk een iets hogere produktie,
maar vraagt veel meer arbeid. Bij het ras Kora houdt men drie rijen per kap aan en
een afstand in de rij van 40 cm. De planten laat men recht omhoog groeien en
eventueel over de draad weer naar beneden.
De bemesting is hetzelfde als bij komkommers. Bij geënte planten is er kans op
chlorose. Dit is magnesiumchlorose die bestreden kan worden door te spuiten met
magnesiumsulfaat. Bij augurk is het vooral van belang dat de stikstofvoorziening
goed is. Ook wanneer er een nauwelijks zichtbaar gebrek aan stikstof is, loopt de
oogst alvrij duidelijk terug.
groeibeheersing
Speciaal als men Levo teelt, moet men in de beginperiode voorzichtig zijn met gieten, vooral in de koude teelt. Het gaat er om, een niet te welig, stevig gewas op te
kweken. Men mag echter ook niet te weinig geven, want de plant moet blijven doorgroeien. Een juiste groeibeheersing is van groot belang. In verwarmde kassen is de
groeiregeling goed mogelijk door te stoken en te luchten. Moeilijkheden met de
groei ondervindt men nogal eens in de koude kassen als er tevroeg wordt uitgeplant.
Niet alleen komt de groei dan tot stilstand, maar er treedt wegval op en de bestuiving is onvoldoende. Kan men tijdelijk bijverwarmen, dan is 16-18°C een geschikte
streeftemperatuur. Is de groei sterk, dan kan men beter wat grover oogsten, vooral
omdat in de beginperiode de grove vruchten naar verhouding duurder zijn. Bij het
ras Kora zal groeistimulatievrijwel steeds nodig zijn.
Wel moet men, als er geënte planten zijn gebruikt, de onderstam wekelijks terug-
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snoeien op 2-3 echte bladeren. Laat men de
onderstam lang doorgroeien en neemt men
grote delen van de onderstam in één keer
weg, dan heeft dat vrijwel steeds het verwelken van de plant tot gevolg. Controleer ook
regelmatig of de augurk niet op eisen wortels
gaat groeien. Is dit het geval, snijdt deze
wortels dan, indien nodig, weg. Vooral in de
koude teelt ishet gunstig om de onderste vier
tot zes zijscheuten op één tot twee bladeren
te toppen en om deze na de oogst van de
vruchten geheel weg te nemen. Mogelijk
krijgt men een iets hogere produktie als de
onderste zijscheuten door het pad groeien.
Maar dit weegt niet op tegen de extra arbeid
van het (lastige) oogsten en het grotere gevaar van rotpoten door Botrytis en Sclerotinia. Bij een zwakke groei kan men de onderste zijscheuten beter direct geheel verwijderen. Groeit het gewas sterk, dan de zijscheuten tijdig toppen en indien nodig enkele
hoofdstengelbladeren wegnemen.
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bestuiving en ziektebestrijding
Voor een goede bestuiving plaatst men bijen
in de kas. Boven de korf moet steeds een
afdakje worden aangebracht. Er moet worden gezorgd voor een drinkbakje dat steeds
gevuld is. Vervang de korf elke drie weken. Neem de bijen uit de kas als er chemische middelen voor ziektebestrijding worden toegepast en zet de korf de volgende
dag weer terug, nadat er enkele uren isgelucht. Lindaan blijft lang giftig voor bijen.
Zorg bij de ziektebestrijding voor een gezonde grond. Deze moet vrij zijn van
wortelknobbelaaltjes (D.D., E.D.B, of Nemagon gebruiken). Heeft men in een kas
reeds eerder augurken geteeld, dan moet men de grond stomen of gebruik maken
van geënte planten. Een mislukking als gevolg van een bodemziekte en/of Sclerotinia is alvaak voorgekomen. Laat bij stomen de zeilen 8 tot 10 uur bol staan.
Meeldauw moet bij de opkweek preventief worden bestreden door iedere 1-2 weken
met bijv. Karathane te stuiven. Bij de eerste vlekjes hiermee spuiten.
Spint treedt vooral in het begin plaatselijk op. Verwijder de eerste splintplanten
zorgvuldig en bespuit de planten in de omgeving met een spintdodend middel.
De bestrijding van luis en witte vlieg is gelijk aan die bij komkommers. Tegen
schimmelziekten als Botrytis, Sclerotinia en Mycosphaerella moet men het gewas
open houden en tijdig luchten. Door Sclerotinia aangetaste plantedelen moeten
worden verwijderd en aangetaste plekken moet men insmeren met een thirampapje. In geval van een aantasting door Mycosphaerella kan men met zineb spuiten.
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Oogsten van glasaugurken
Een belangrijk gegeven bij het oogsten van augurken is de vruchtgrootte. Globaal
kan men zeggen dat de prijsverhoudingen tussen de sorteringen aangeven of men
grof of fijn, d.w.z. één-, twee- of driemaal per week moet oogsten. Het L.E.I. heeft
hiervoor een formule ontwikkeld: als de verhouding van de prijs van de B-augurken, vermenigvuldigd met de prijs van D-fijn en gedeeld door de prijs van de A in
het kwadraat, groter isdan 0,15, moet men grof plukken. Is deze verhouding kleiner
dan 0,12 dan moet men fijn plukken.
Deze regel is afgeleid uit proeven in de praktijk. Uiteraard kan de arbeidsvoorziening op het bedrijf of de toestand van het gewas hierin verandering brengen.
vruchtkwaliteit
Deze is het beste als het gewas geen hinder ondervindt van groeistilstand. Zowel de
vruchtvorm als de smaak gaan achteruit, als het gewas in minder goede conditie is,
terwijl de bitterstoffenconcentratie toeneemt. Vooral zeer hoge temperaturen en een
tekort aan vocht moet men vermijden. De tijdsduur tussen oogst en aflevering op de
sorteerinrichting of veiling, moet zo kort mogelijk zijn. Het is nodig dat men zich
houdt aan de toegestane chemische bestrijding en de daarbij behorende veiligheidstermijnen. Het wassen van augurken en zelfs het natmaken is niet alleen overbodig,
maar schadelijk en moet daarom achterwege blijven.

klaar voor export
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Bleekselderij onder glas
Bleekselderij is in ons land een weinig gebruikte en een weinig bekende groente.
Maar de belangstelling groeit. Door de grotere vraag naar dit produkt van de zijde
van supermarkten, is onderzoek verricht naar uitbreiding van de teeltmogelijkheden,
onder meer door de teelt onder glas. Het is daarbij goed mogelijk gebleken, bleekselderij te telen in verwarmde en koude kassen, alsmede onder (gelicht) platglas.
teelt
Naarmate de teelt later start en de temperatuur lager is, kan een zwaardere struik
worden verkregen. Voor de gestookte teelt is daarom een betrekkelijk nauwe plantafstand gewenst. Als meest doelmatige plantafstand kwam uit de proeven naar
voren: 25 X 20 cm ( = 28 planten per m 2 ). De lichte struik die daarbij wordt verkregen vindt vroeg in het jaar een goede afzet. Het gemiddelde struikgewicht is ±
700 gram. De opkweek van planten moet bij vrij hoge temperatuur plaatsvinden,
omdat anders het schieten wordt bevorderd en de ontwikkeling te traag is. Temperaturen rond 20°C zijn daarom gewenst. Tegen het einde van de opkweekperiode
moeten de planten worden afgehard op het temperatuurniveau dat na het uitplanten
kan worden aangehouden. Het gebruik van perspotten isaan te bevelen.
Voor de stookteelt valt de zaaidatum begin november, het uitplanten omstreeks half
januari en het oogsten pl.m. 1 mei. Voor een koude kasteelt wordt begin januari
gezaaid, dient er omstreeks half maart te worden uitgeplant en kan er in de tweede
helft van juni worden geoogst. Voor de platglasteelt komen zaai- en plantdata overeen met dievan de koude kasteelt; de oogst valt echter in juli.
ziekten
Men zal bij de glasteelt niet alleen aandacht moeten besteden aan het voorkomen
van bladvlekkenziekte, maar ook aan het voorkomen van rand. Daartoe moet de
grond goed vochtig blijven. Bij scherp weer de luchtvochtigheid opvoeren.

bleekselderijplantjes.
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Vroegekaspeen
Deze teelt heeft de laatste jaren uitstekende financiële uitkomsten gegeven. Toch
blijft de teelt vrij beperkt. Dit komt, doordat niet alle gronden voor deze teelt geschikt zijn en doordat het teeltschema lang niet op elk bedrijf past. Klei- en veengronden zijn voor de teelt minder geschikt en de teelt vraagt een lange bezetting
(van oktober tot mei) van de kasruimte. Een andere beperking is het vele werk bij
het bossen van de peen. Meestal moet dit in een kort tijdsbestek worden uitgevoerd.
Men moet extra, maar bovendien ervaren arbeidskrachten hebben. Goede peenbossers zijn tegenwoordig schaars.
teelt
De zaaidatum van vroege kaspeen valt in oktober. Te vroeg in oktober zaaien,
vooral op een snel drogende grond, veroorzaakt groeiremming, wat in sterke mate
het schieten bevordert. De zaadhoeveelheid moet worden bepaald aan de hand van
de kwaliteit en de ervaringen op eigen grond. Meestal is 80-100 gram per are voldoende. Te dicht zaaien is zeer nadelig, omdat men hierdoor later oogst en omdat
het oogsten meer tijd vergt, terwijl de kwaliteit (onder meer de kleur) minder is. Het
loof wordt dan te lang en daardoor zwak. Gedurende de teelt is veel luchten noodzakelijk. De daardoor lagere temperatuur voorkomt een te sterke groei van het loof.
Vooral tegen de oogst kan het loof sterk groeien, en doorschieten is dan mogelijk.
Een voldoende vochtige grond is belangrijk. Er zijn gronden waarop regelmatig
moet worden gegoten, vooral als de peen aan het uitgroeien is. Bij gieten op een te
sterk uitgedroogde grond kan depeen barsten en harig worden.
Vroege bospeen is goed af te zetten, waarschijnlijk ook nog als er een behoorlijke
uitbreiding komt. Voor veel bedrijven zal het moeilijk zijn dit te verwerkelijken.

het bossen van peen in de kasteelt
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Teelt van koolrabi

MEN ZEGT..

rassenkeuze
Welk ras men bij de teelt van koolrabi zal
kiezen wordt grotendeels bepaald door de
vraag, in welke tijd men wil zaaien. Belangrijk is hierbij ook, dat de koolrabi aangevoerd
wordt met voldoende blad. Niet alle rassen
voldoen aan deze eis. Een geschikt ras is
Roggli's Weisser Treib. Dit ras leent zich uitstekend voor de hete lucht en de koude teelt.
Ook Hilde Marko kan bij deze teelten goede
resultaten geven. De Botrytisbestrijding kan
bij deze twee rassen, door de grote bladmassa, wel een probleem vormen.
Een ras dat alleen geschikt is voor de zeer
vroege stookteelt is de Wiesmoor Weisser
Treib. Dit ras vormt aanzienlijk minder blad,
dan de Roggli's Weisser Treib en Hilde
Marko. De knolvorm is niet zo mooi. Wiesmoor Weisser Treib is echter vroeger in produktie dan Roggli's Weisser Treib.
Voor iedere teelt kan Roggli's Weisser Treib
geadviseerd worden.
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bemesting
Koolrabi kan worden geteeld op uiteenlopende grondsoorten. Het gewas reageert
niet speciaal op een organische bemesting. Maar toch is het teeltresultaat beter op
gronden die regelmatig ruim met oude stalmest zijn bemest. Het gewas reageert
evenmin sterk op de pH. Een voor de grondsoort normale tot iets hoge p H is echter
het bestevoor koolrabi.
Van de voedingselementen N, P en K is stikstof de belangrijkste. De fosfaattoestand
isvooral van betekenis in nieuwe kassen. De kalibehoefte van koolrabi is matig. Van
stikstof wordt beweerd, dat het een sterke loofontwikkeling geeft ten koste van de
knol. Deze bewering gaat in de meeste gevallen niet op. Te weinig stikstof geeft een
slechte bladgroei, maar ook een onvoldoende uitgroei van de knol. Gestreefd moet
worden naar een N-water van omstreeks 10. Dit betekent op sterk doorgespoelde
gronden een gift van maximaal 2 kg N per are (10 kg kalkammonsalpeter). Wordt
een mengmeststof gebruikt, bijv. 10 kg 12 — 10 — 18 per are, dan is op een sterk
doorgespoelde grond nog extra stikstof nodig. Het is ook mogelijk een overbemesting te geven. Omdat het water geven bij koolrabi voorzichtig moet gebeuren om
scheuren te voorkomen, kunt uhet beste alle meststoffen vooraf goed diep inwerken.
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Koolrabi kan men volvelds of in kistjes zaaien. De hoeveelheid zaad per m 2 zaaibed
of kistjes is 3 gram. Door de vrij lange opkweekperiode is verspenen in een ruime
perspot aan te bevelen. Na het oppotten moet al met de meeldauwbestrijding worden begonnen door zineb te stuiven. Belichting oefent een gunstige invloed uit op de
vroegheid. De kosten zijn echter door de lange opkweekperiode zo hoog, dat een
goed rendement nog niet vaststaat.
temperatuur en plantafstand
In de winter moet gerekend worden met een opkweekperiode van acht weken. Voor
de koude teelt zal deze periode nog altijd zes weken vergen en afhankelijk zijn van
de temperatuur tijdens de opkweek. Gedurende de opkweek is het gewenst temperaturen aan tehouden van 12°C's nachts en 18°C overdag.
Voor de zeer vroege teelt kan dicht worden geplant, bijv. 20 X 20 of 20 X 25 cm.
Voor de koude teelt is de beste plantafstand 25 X 25 cm of 30 X 20 cm. Na
het uitplanten kan de temperatuur worden opgevoerd tot 15°C 's nachts en 20°C
overdag. Wordt C 0 2 toegediend, dan mag de temperatuur verder oplopen. Tijdens
de gehele groeiperiode moeten de planten voldoende vocht ter beschikking hebben.
Een groeistoornis kan veel slecht gevormde knollen veroorzaken. Zijn de knollen
gevormd, dan zeer regelmatig water geven in telkens kleine hoeveelheden.
ziekten
De voornaamste ziekten die bestreden moeten worden zijn meeldauw en Botrytis.
De meeldauwbestrijding, die reeds begint op het plantbed, moet men na het uitplanten regelmatig herhalen. Verder zorgen voor een voldoende hoge temperatuur
en een goede groei. Botrytis is te bestrijden met TMTD en door er voor te zorgen
dat het gewas niet te lang nat blijft. Let ook op mogelijke luisaantastingen.

klaar voor

verpakken
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Kroten onder glas
In enkele tuinbouwgebieden worden in het voorjaar kroten onder koud glas geteeld.
De oogst valt in mei. Een teelt van tomaten of komkommers nâ kroten start dus vrij
laat. Het ras moet bij deze teeltwijze aan enkele speciale voorwaarden voldoen:
vroeg oogstbaar zijn; een matige hoeveelheid loof produceren en resistent zijn tegen
schieten. Het ras Egyptische Platronde voldoet het meest aan deze voorwaarden.
De Rassenlijst voor Groenten vermeldt de aanbevolen selecties. Deze selecties vertonen kleine verschillen invroegheid, hoeveelheid blad en inwendige kleur.
terplaatse zaaien
Men kan de kroten ter plaatse zaaien, maar het is ook mogelijk deze in perspotjes
op te kweken. Het ter plaatse zaaien wordt, afhankelijk van de weersomstandigheden, vanaf half februari tot begin maart uitgevoerd. Vroeger zaaien is riskant in
verband met de mogelijkheid van voortijdig schieten. De hoeveelheid zaad wisselt
van 150 tot 200 gram per are, afhankelijk van de fijnheid en kiemkracht van het
zaad. De rijafstand bedraagt ± 30 cm. Al naar gelang de kapbreedte komen er 10
tot 11 rijen per kap. Bij het dunnen streeft men naar een afstand op de rij van
ongeveer 10 cm. Een wat nauwere afstand is mogelijk, maar dit gaat ten koste van
de vroegheid. De ter plaatse gezaaide kroten worden vaak gecombineerd met radijs.
Tussen twee rijen kroten zaait men dan twee rijtjes radijs.
perspotjes
Op een aantal bedrijven komt de teelt van potkrootjes voor. Deze methode heeft het
voordeel dat men de oogst vervroegt en de teeltduur verkort. Bovendien vermindert
de kans op schieters, omdat de opkweek in een verwarmde ruimte plaatsvindt. Voor
deze teeltwijze wordt half februari direct in het perspotje gezaaid, waarbij men in
elk potje 2 tot 3 zaadjes legt. Later wordt dan uitgedund. Het is ook mogelijk in
kistjes te zaaien en dan na ± 14 dagen op te potten. Door het verspenen ontstaat
meestal een sterk vertakt wortelstelsel (baard); dit is niet gewenst. Het direct in
potjes zaaien verdient daarom de voorkeur. Bij gebruik van perspotjes ishet gewenst
het ponsgat van de perspotjes aan te vullen met zand. Dit vermindert de kans op
wortelbrand. Wel moet in het begin zo worden gegoten dat het zand niet uitdroogt.
De eerste weken houdt men een temperatuur aan van 15°C. Daarna is het beter de
temperatuur wat te laten dalen om een stevige plant te verkrijgen. De temperatuur
mag echter niet beneden 10°C dalen, omdat er dan gevaar voor „schieters" bestaat.
Eind maart kunnen de perspotjes op de blijvende plaats worden uitgezet. De plantafstand isdan 30 X 10cm.
oogsten
De oogst van ter plaatse gezaaide kroten valt in een normaal voorjaar in de tweede
helft van mei. In een wat laat voorjaar komt het ook nog wel voor dat er in de eerste
weken van juni wordt geoogst.
196

bijgewassen, kroot

Kroten, geteeld in een pot, zijn ongeveer twee weken vroeger oogstbaar. Regelmatig
worden de kroten, die de vereiste maat hebben, geoogst. In het begin worden de
kroten gebost aangevoerd. Maar voor export worden de kroten zonder loof verzonden. Zodra de aanvoer wat groter wordt en de export op gang komt, gaat men er
daarom toe over de kroten afgesneden aan te voeren. Uitzonderingen, waarbij alle
kroten gebost of afgesneden aangevoerd worden, komen voor. Dit hangt nauw
samen met de vroegheid van het gewas en daarnaast ook met het prijsverloop van
de geboste en afgesneden kroten.

een goed gewas glaskroten, waarvan een gedeelte reeds is geoogst
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Teeltvan Namenia
Plaatselijk in ons land, o.a. in de Over-Betuwe, teelt men Namenia als vervanger
van raapstelen. Tijdig geoogst, is Namenia als bladgroente beter dan raapstelen,
want het produkt is malser en beter van smaak. Het is bij uitstek een exportprodukt
(West-Duitsland), dat wordt geteeld in licht gestookte of koude kassen.
De grond waarop Namenia wordt geteeld moet zoutvrij zijn en voldoende vochtig,
zodat op de zwaardere gronden na het zaaien niet meer behoeft te worden gegoten.
Anders is er kans op smeul. Meestal wordt bemest met stalmest, aangevuld met
kunstmest. Het zaad wordt al of niet voorgekiemd, ingeregend en op lichte gronden
tevens gerold. Er kan worden gezaaid vanaf eind oktober. Naarmate men sneller
wil oogsten (korter gewas) is meer zaad nodig. De hoeveelheid varieert van IV4 tot
\*U gram per m 2 . Jonge Namenia kan een temperatuur van minimaal — 8 ° C verdragen. Maar het is nuttig het gewas vorstvrij te houden door stoken of afdekken.
De mate van luchten tijdens de teelt hangt af van de hardheid van het gewas en de
weersomstandigheden. C0 2 -toediening geeft gunstige resultaten.
oogst
Het oogsten (trekken) van Namenia vraagt veel arbeid. Het produkt moet schoon
blijven. Gele blaadjes en eventueel aanhangende grond moeten worden uitgeschud
of afgespoeld. Men kan het produkt ook afsnijden, maar dit geeft naast meer arbeid
ook gewichtsverlies. Het produkt wordt los in de kist gelegd. De aanvoerperiode
loopt van ± half februari tot in mei. Men kan van verwarmde Namenia ± 3 kg per
m 2 oogsten, van Namenia uit de koude kas ± 5 kg per m2.

halfwas

19 8

Namenia

bijgewassen, namenia

Gegradueerd zaad voor de vroege radijsteelt
Toepassing van gegradueerd zaad bij de vroege teelt van radijs is voortgekomen uit
het onderzoek naar teeltverbetering (arbeidsbesparing bij het oogsten). Het is met
behulp van gegradueerd zaad niet mogelijk het oogsten in één keer uit te voeren,
noch door gebruik van grove, noch van fijnere zaadfracties. Maar naarmate nu
grover zaad wordt gebruikt valt de oogst vroeger. De kieming en de groei van
radijs afkomstig van grof zaad verlopen sneller dan van fijner zaad. De oogstgrootte
wordt niet beïnvloed. Bij proeven op het Proefstation bleek, dat bij het gebruik van
gezeefd zaad 70% van de oogst bij de eerste keer bossen oogstbaar was. Het is
mogelijk radijszaad tot op een maat van 0,1 mm diameter nauwkeurig te zeven.
Men kan dan bij normaal zaad komen tot fracties van 3,0-2,7 mm; 2,7-2,5 mm;
2,5-2,3 mm en 2,3-2,1 mm.
laten gradueren
Mocht gegradueerd zaad niet of moeilijk verkrijgbaar zijn, dan kan men het (ongegradueerde) zaad zelf laten gradueren bij het Rijksproefstation voor Zaadcontrole
te Wageningen. Bij gebruik van het grofste zaad dient de te gebruiken hoeveelheid
uiteraard groter te zijn dan wanneer fijner zaad wordt gebruikt.

het streven is er naar gericht om — ook wat betreft gegradueerd zaad — te komen tot één keer
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oogsten

Radijs zaaien
Radijs onder glas wordt meestal breedwerpig gezaaid. Een bezwaar hiervan is dat
het bijna onmogelijk is, zo gelijkmatig te zaaien, dat er geen open of te dicht gezaaide plekken ontstaan. Hierdoor blijft er of ruimte ongebruikt (te ruim) of de
kwaliteit wordt nadelig beïnvloed (te dicht). Bij breedwerpig zaaien staat het gewas
vaak minder gelijkmatig wat nadelig is bij het oogsten. In de praktijk lukt het maar
weinigen het zaaien zó gelijkmatig uit te voeren dat een volkomen gelijkwaardige
stand over het hele beteelde kasoppervlak wordt verkregen.
precisiezaai
Op het Proefstation te Naaldwijk is getracht verbetering van de zaaimethode te
verkrijgen om hierdoor vooral bij het oogsten arbeid te besparen. In de eerste plaats
zijn de mogelijkheden van precisiezaaien onderzocht. Hierbij wordt de grondoppervlakte ten volle benut. De plantjes komen alle even ver van elkaar te staan, als er
goed zaad wordt gebruikt. Precisiezaaien, gecombineerd met goed zaad en juiste
omstandigheden voor de kieming, kan de opbrengst aanzienlijk verhogen. De gelijkheid van het gewas wordt er zo door bevorderd, dat met minder keren oogsten het
gewas kan worden weggebost.
Een gelijkmatiger kieming geeft een gelijkmatiger stand. Daarom is onderzocht of
het afdekken van de grond met plastic doek, nadat er bewerkt, gezaaid, ingeharkt en
gerold is, voordelen geeft. Dit bleek niet het geval te zijn, al nemen we aan dat er
omstandigheden (grond en weer) kunnen zijn, waarbij dit wél van invloed is.

de mogelijkheden
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Rassenkeuze voor gestookte snijbonen
De keuze vanhet ras voor een vroege stookteelt van snijbonen hangt af vande
grond endetijdsduur die voor deteelt beschikbaar is. Vroege rassen hebben in het
algemeen eenminder sterke groei, geven vroeg de eerste bonen, maar zijn eerder
„afgeleefd". Opwatlatere leeftijd isdeproduktie endekwaliteit van een vroegras
(lengte van de peulen) minder dan van een laat ras.
ras

Een vroeg rasisdaar opzijn plaats, waar degroeikracht van degrond voldoende is
om doorgroei te verzekeren. Opeen dergelijke grond zal een laat ras testerk groeien, een zwaar gewas vormen enzeer laat inproduktie komen. Waar de beschikbare
teeltduur kort is,kan deproduktie dan weleens télaat komen.
Op gronden meteenmatige groeikracht iseenlaat rasopzijn plaats. Menbereikt
met eenlaat raseen aanzienlijk hogere produktie, enhetfeit datdeoogst iets later
begint, hoeft geen bezwaar te zijn. Enkele weken nahetbegin vande oogst isde
oogstgrootte boven die van een vroeg ras uitgekomen.
Voor devroege stookteelt kan worden gekozen uitCombine, Romore, Ezetha's Superba, Ezetha's Superia, Presto en Vroege Veense m.dr. Zieverder de Rassenlijst.

een licht, maar produktie! gewas vroege gestookte
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Zaaizaadhoeveelheidbij vroege glasspinazie
Het vaststellen van de juiste hoeveelheid zaaizaad voor de teelt van vroege spinazie
is moeilijk. Toch is dit belangrijk om een goede stand van het gewas te krijgen. De
kiemkracht van het zaad, het korrelgewicht hiervan en de omstandigheden waaronder de kieming plaatsvindt kunnen sterk verschillen en zijn bepalend voor het
resultaat van de teelt.

MEM ZEGT....
proeven
In proeven is getracht aan de hand van
kiemkrachtbepalingen en vaststelling van
het 1000-korrelgewicht bij verschillende rassen onder normale groeiomstandigheden te
komen tot een geschikte stand. Daarbij bleek
dat de noodzakelijk te gebruiken zaadhoeveelheden wisselden van 20 tot 50 gram per
m 2 . Het gebruik van verhoudingsgewijs veel
zaad hoeft niet altijd een dichte stand tot
gevolg te hebben. In zeer veel gevallen werd
een goede stand verkregen bij zaadhoeveelheden van 20-30 gram. Een duidelijke richtlijn kwam uit dit onderzoek niet naar voren.
Het is duidelijk gebleken dat bij een dichte
stand vroeger moet worden geoogst, omdat
de kwaliteit van de spinazie na het tijdstip
van oogstrijpheid snel terugloopt. Hoewel de
opbrengst mede wordt bepaald door de hoedanigheid van het ras, ontstond toch de indruk dat deze meestal ook gunstig wordt
beïnvloed door een dichtere stand, zo lang
men het gewas zuiver kan houden. De kansen
op het optreden van schimmels zullen bij een
dichtere stand van het gewas groter zijn dan
bij een dunnere stand.

Ww

...dat dekinderente
genwoordig groter
wordendandeouders
Ju/sf.Althansbij de
meeste volkeren,dank
zij beterevoeding.
Amerikaansejonge .
tjes.b.v. worden2V2
cmlanger danhunva.
ders.Meisjes"slaan"
hun moeders zelfs
met21/2 tot 5 cm.

datuevenveelkilo's
moet wegenals u
centimeters bovende
l m lang IS.Ofy'utst.
Umoet wegen: 50kilo plus 3/4vanhet
verschil tussen uw
lengte en1.50meter.

...dat u door tillen
eenbreuk kunt k r i j .
gen.Juist. Dat kan
gebeuren dooralle
inspanningen dieho.
geeisenstellena.d.
buikwand.Demeeste
breuken komen v x r
bijdehoornblazersv.d
Italiaansepplitie.diebij
demonstraties tegelijk
spelen enhardlopen

dat men door
te veeletengal,
stenen kan krij.
gen.juistf!.'!

Men kan in de wereld wel leven van waarzeggen, maar niet van de
waarheid zeggen.
Te grote zuinigheid maakt meer slachtoffers dan verkwisting.
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Veldsla onder glas
De teelt van veldsla onder glas vindt plaats in het winterhalfjaar, onder onverwarmd
staand- en platglas. Ook bij vrij lage temperaturen en weinig licht groeit het gewas
nog regelmatig door. Veldsla is bovendien weinig vorstgevoelig; meestal ontstaat pas
bij zeer strenge vorst schade. Algemeen wordt het ras Grote Noordhollandse gebruikt. Het zaaien vindt plaats in september en oktober. Afhankelijk van de zaaitijd
valt de oogst in de periode van december tot half maart. Als het teeltplan dit toelaat,
streeft men doorgaans naar een gewas dat in de winter oogstbaar is. Tijdens vorstperioden is de prijs namelijk het hoogst. De hoeveelheid zaad loopt van 80 tot 120
gram per are. De juiste hoeveelheid hangt af van de fijnheid en kiemkracht van het
zaad en de geaardheid van de grond. In verband met de toepassing van chemische
onkruidbestrijding verdient het zaaien op rijen de voorkeur. Hierbij wordt een rijafstand aangehouden van 10-12 cm.
Chemische onkruidbestrijding in veldsla moet plaatsvinden vóór de opkomst van
het gewas. Men maakt hierbij gebruik van een contactmiddel dat geen of maar een
zeer korte nawerking heeft. Het verdient daarom aanbeveling het zaaibed al enige
dagen vóór het zaaien klaar te maken. Het onkruid heeft dan een voorsprong op de
veldsla, wat de bestrijding vergemakkelijkt.
verzorging en oogst
Veldsla moet zonodig worden gedund. Dit kan men het beste uitvoeren als de eerste
echte blaadjes 2 tot 3 cm lang zijn. Een goede afstand op de rij is4-5 cm. Een ruime
stand bevordert de grofheid van het blad en de gezondheid van het gewas. Gelijktijdig met het dunnen wordt er zonodig nog gewied. De verzorging van het gewas
vraagt weinig tijd. Er behoeft slechts zelden te worden gegoten. Behalve tijdens
vorst van betekenis wordt er gedurende de hele teelt ruim gelucht.
Bij het oogsten wordt veldsla juist onder het grondoppervlak afgesneden. Zonodig
wordt het produkt van aanklevende grond en geel of rot blad ontdaan. De produktie
loopt van 60-125 kg per are. Een lage kg-opbrengst ontstaat vaak door voortijdig
oogsten in perioden van hoge prijzen.
broeivet
Plaatselijk teelt men de veldsla zeer dicht opeen. Men spreekt dan van broeivet, dat
een fijn en licht gewas levert. Er wordt voor deze teeltwijze van oktober-januari
gezaaid, wat zowel onder plat- als staandglas kan gebeuren. De zaadhoeveelheid is
hierbij 6-7 kg per are. Het is noodzakelijk dat bij het zaaien de grond zo fijn mogelijk is. Na het zaaien wordt de grond afgedekt met gezeefde grond of rivierzand, dat
licht wordt aangedrukt met een rol of plakbord. Na de kieming is ruim luchten
noodzakelijk. Het gewas wordt geoogst als het enkele centimeters hoog is. Men
snijdt het gewas in de grond af en wast het daarna. De produktie loopt van 1 tot 2
kg per m 2 bij deze teeltwijze.
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Ons nieuwe kweek- en selektiebedrijf in De Lier

Én door een staf van wetenschappelijke
medewerkers
Én door ons hypermoderne kweek- en
selektiebedrijf in de Lier
. . . . stralen Pannevis' Zaden overal.
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PANNEVIS' ZADEN
DELFT-HOLLAND

ZIEKTEBESTRIJDING FRUIT ONDER GLAS
206 ziektebestrijding fruit onder glas
206 druif
208 perzik
211 pruim
ELDERS IN DE GIDS:

50
52
52
53
53
54
72

oppervlakte fruit onder glas
veilingaanvoer glasfruit per seizoenjaar
veilingaanvoer van verse groenten en vers fruit per maand
gemiddelde veilingprijzen van groente- en fruitsoorten onder glas
uitvoer verse groenten en fruit
verbruik per hoofd van groenten en fruit
belangrijkste aanvoerveilingen van glasfruit en -groenten
MEDEWERKERS:

Rijkstuinbouwconsulentschap voor Plantenziekten te Wageningen
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Ziektebestrijding fruit onder glas
veiligheidstermijnen

bestrijdingsmiddelen

Perioden vóór de oogst in dagen of weken, waarbinnen het desbetreffende bestrijdingsmiddel niet meer
mag worden toegepast.
stuiven
spuiten
nevelen
,,aseptacarex"
carbofenothion
diazinon
dichloorvos (DDVP)
dicofol
isolan
lindaan

3
4
17
10
2
3
3

weken
weken
dagen
dagen
weken
weken
weken

stuiven
spuiten
nevelen

roken

,
—
7 dagen
—
—
—
7 dagen

malathion
mevinfos
nicotine
parathion
sulfotep
tetradifon
tetrasul

11
4
3
4

dagen
dagen
weken
weken

—
10 dagen
10 dagen

roken

—
3 weken
10
10
10
10

dagen
dagen
dagen
dagen

DRUIF
ALICANTEZIEKTE

De boom sterft af, beginnend bij de wortels.
Te voren vaak een sterk verminderde groeikracht. D eziekte komt vooral voor op gronden
met een minder goede structuur of waterovermaat, waardoor er eenzuurstofgebrek voor de
wortels ontstaat.
Bestrijding
Drainage, afwatering en structuurverbetering.
Goten aanbrengen, zonodig lekke goten herstellen. Alicante enten op minder vatbare rassen, zoals Forsters White Seedling, Colman en
Frankenthaler.
CHLOROSE, zie Mangaan- en Magnesiumgebrek,
op blz. 207.
DODE-ARMZIEKTE Cryptosporella
viticola Shear
(stat.con. Phomopsis viticola (Sacc)).
Voordat eent a k geheel afsterft, is de ziekte al
kenbaar a a nhet verschijnsel vanbruine necrotische vlekjes op de bladeren, onvoldoende
groei van scheuten en slechte zetting en kleuring vande bessen. Soms is ter plaatse van de
oorspronkelijke besmetting een sterke kankerachtige opzwelling op de stam zichtbaar. Bij
doorzagen ziet men eendode sector inhet hout
van de stam.
Bestrijding
Snoeiwonden met een wondafdekmiddel dekken. Afzagen tot 1 m in het gezonde hout. In
de winter alle zieke bomen afzonderlijk snoeien. Geen ent- of plantgoed uit een besmette
kas gebruiken.
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DOPLUiZEN Pulvinaria
comi Bouché.

betulae L.,

Eulecamum

Het meest k o m t Pulvinaria betulae L. voor.
Op stam en takken bruine dopjes, diebij eerstgenoemde soort in het voorjaar worden opgelicht, waarbij witte wasdraden en jongen te
voorschijn komen. O p de afgescheiden honingdauw ontstaat zwarte schimmel : roetdauw.
Bestrijding
V o o r d e b l o e i : als er witte wasdraden tezien zijn (april-mei) en dejonge luizen te
voorschijn komen, spuiten met120 g parathion
2 5 % (als onderculturen dit, wegens de veiligheidstermijn, toelaten) of 75 ml mevinfos.
N a d e o o g s t : spuiten met 175 g parathion 2 5 % of 75-100 ml mevinfos.
GRAUWE SCHIMMEL Botrytis cinerea Pers. ex. F r .

Meiziekte
Bruine vlekken op de bladeren, soms zelfs o p
de scheuten, ingezonken grauwe vlekken o pde
trosstelen. Begint vaak op door verbranding of
op eenandere manier beschadigd blad. Spoedig
ontwikkelt zich op de vlekken een grauwgrijze
schimmel. Wordt bevorderd door een hoge
vochtigheid vande lucht in de kas, meestal als
gevolg van veel gieten bij onderteelt.
Bestrijding
Veel luchten, ook 's nachts aan de luwe zijde
ramen openhouden, 's Morgens vroeg deb o men aftikken om de waterdruppels van het

vervolg grauwe

schimmel

blad te doen rollen. Giet in geultjes, maak
grond oppervlakkig los. Vooral onderteelt niet
meer gieten als begin van de kwaal ontdekt is.
Rolle

bessen

Ontwikkeling van grauwgrijze schimmel, vooral
op bessen dieten gevolge vangrote schommelingen in temperatuur envochtigheid gescheurd
zijn. Soms ookop gave bessen tengevolgevan
lang a a n h o u d e n d e hoge vochtigheid van de
lucht (zachte bruine schil).
Bestrijding
Ruim krenten, geregeld scheuten uitbreken en
tegen de oogst toppen. Veel luchten, zo mogelijk 's nachts droogstoken. Aangetaste bessen
uitknippen enuitdekas verwijderen.
INTUMESCENTES (oedeem)

Aanvankelijk groene, later bruine tot zwarte
verhevenheidjes a a nd eonderzijde van bladeren
en jonge scheuten ; scheuten krijgen schurftig
uiterlijk. Z e zijn het gevolg vante hoge vochtigheid van de lucht.
Bestrijding
Geregeld luchten.

MANGAANGEBREK

Een fijn patroon van vaalgele verkleuring tussen de nerven in de jonge en ookin de oudere
bladeren. Bij vruchtbomen ookin de bladeren
aan de kortloten. De groei van de plant is
normaal endebladgrootte niet afwijkend.
Bestrijding
In de winter snoeiwonden insmeren meteen
papje van1liter water met400 gram mangaansulfaat, 600 gram suiker en 400 gram zwavel.
Het papje niet op de knoppen smeren omdat
dit knopverbranding geeft.
MEELDAUW Uncinula necator (Schw.) Burr.
De bladeren, vooral a a n de bovenzijde en de
onrijpe vruchten zijn bedekt met een fijn wit
poedervormig schimmellaagje; bladeren verschrompelen en vallen vroegtijdig af; de vruchten barsten.
Bestrijding
Stuiven met100 g zwavel p e r100 m : i . 70 g pijpzwavel per100 m 3 voor de bloei en/of tweetot
drie weken na het krenten verdampen. In de
tussenliggende tijd geen behandeling toepassen
wegens gevaar voor „roest" op de vruchten.
MEiziEKTE, zie Grauwe schimmel, blz. 206.

LAMSTELIGHEID

Steeltjes der bessen worden bruin en verdrogen; de bessen kleuren slecht en blijven zuur.
Gevolg van wateronttrekking d o o r het blad
aan de tros. Bevorderd door onvoldoende
wortelontwikkeling ente weelderige groei, o.a.
door te laat verwijderen van overtollige scheuten (Muscaat, Frankenthaler).
Bestrijding
Geregeld en vroegtijdig scheuten uitbreken. Bij
scherp, zonnig weer schermen en soms de
grond nat broezen. Zorgen voor een gelijkmatige grondwaterstand en een te hoge zoutconcentratie voorkomen.
MAGNESIUMGEBREK

Geelkleuring langs de bladrand en tussen de
nerven, bovendien bruine vlekken met brede,
groene stroken langs de nerven volgens grof
patroon. Magnesiumgebrek komt vooral voor
op zandgronden met lage p H , en o p lichte
kalkrijke kleigronden. H e t ontstaat vaak door
een te zware kalibemesting. Het komt in natte
jaren meer voor.
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Een zwart laagje o p bladeren en vruchten door
zwartschimmels, welke zich o p honingdauw
(afscheidingsprodukt van verschillende insekten) ontwikkelen.
Bestrijding
Dopluizen e.a. bestrijden, zieblz. 206.
SCHEUREN VAN DE BESSEN, zie G r a u w e schimmel,

„rotte bessen" indevorige kolom.
SPINT Tetranychus

urticae auct (bonespintmijt)

Eerst lichte vlekjes op het blad. Bladeren worden geel, later vaalbruin, zij vallen vroegtijdig
af; a a n de onderzijde talrijke spinachtige diertjes. H e t volwassen wijfje brengt dewinter door
in schuilhoeken.
Bestrijding
V o o r d e b l o e i : spuiten met60g parathion 25%, 75 g diazinon, 150g malathion
25% of 125g dicofol. Stuiven met parathion-,
diazinon- of malathionstuif.

vervolg

spint

VORSTSCHADE

Speciaal de bovenste knoppen van de snoeihouten lopen slecht of niet uit. Snoeiwonden
en knoppen kunnen sterk bloeden. Bij jonge
bomen is de kans op vorstschade groter dan bij
oudere bomen. De rassen Frankenthaler en
Golden Champion zijn gevoeliger voor vorstschade dan Black Alicante.
Bestrijding
G r o n d vochtig houden, bij ernstige vorstschade
bomen afzagen en opnieuw uit laten lopen.

N a d e b l o e i : roken met parathion, sulfotep, tetradifon + malathion of diazinon.
Carbofenothion-aerosol toepassen.
N a d e o o g s t : parathion, diazinon, malathion of dicofol in 1,5-2 maal de opgegeven
sterkte toepassen.
TRIPS Thrips fuscipennis
ihrips reuteri Uzel

Hal. en

Drepano-

In het voorjaar op de uitlopende knoppen
bruine en zwarte langgerekte, beweeglijke diertjes aan beide zijden van de bladeren. Op de
bladeren bruinachtige vlekjes, op vruchtstelen
onregelmatige, verkurkte vlekken. Groei van
de jonge scheuten geremd.
Bestrijding
Alle middelen uit de groep der organische fosforverbindingen, die bij de spintbestrijding gebruikt worden, geven een goede bestrijding van
trips. Zie bestrijdingsadvies bij Spint, blz. 207.
VERBRANDING VAN DE BESSEN

Ingezonken paarsblauwe, later grijsbruine vlekken op de onrijpe bessen. Verbranding door te
hoge temperaturen, sterk uitdrogen en door een
te hoge zoutconcentratie.
Bestrijding
Kassen met krijtwit bespuiten en nat broezen,
als na een donkere tijd de zon fel doorkomt.

WESPEN Paravespula
nica F .

vulgaris L. en P. germa-

Vreterij aan de rijpe vruchten, vooral als deze
gebarsten zijn.
Bestrijding
Moerwespen in het voorjaar doden. Nesten
opzoeken, 's avonds een paar theelepels van
een blauwzuurmiddel of D D T erin brengen en
goed afsluiten. Volgende dag nest vernietigen.
Gebarsten en aangevreten bessen tijdig uitknippen, om de aantasting door de grauwe schimmel te voorkomen.
WOLLUIS Phenacoccus aceris Sign.
O p de scheuten witte hoopjes, bestaande uit
wasdraden, waarin zich eieren of jonge luizen
bevinden. Volwassen dieren zijn met een laagje
witte was bepoederd.
Bestrijding
Zie Dopluizen, blz. 206.

PERZIK
Na bespuitingen met org.
vaak ernstige bladval,

fosforverbindingen

AFSTERVEN
De boom sterft af, beginnende bij de wortels.
Verwelking en bladval ; gevolg van te hoge
waterstand en plaatselijk slechte grondstructuur, bijv. ondoordringbare laag.
Bestrijding
Afwatering en grondstructuur verbeteren.
BACTERIEKANKER Pseudomonas
Hall

syringae

van

De bladeren verwelken plotseling. Takken sterven af; dit begint in het bastweefsel, waardoor
ingezonken plekken ontstaan. D e aangetaste
takken gommen in de regel sterk.
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vervolg

bacteriekanker

Bestrijding
Zieke takken tot op het gezonde hout afzagen
en verbranden. Wonden insmeren met wondafdekmiddel. Voorzichtig zijn met stikstofbemesting. Zorg voor goede grondtoestand.
BLADLUiZEN Appelia tragopogonis
persiae Sulz. (groene perzikluis)

Kltb., Myzus

De eerste een glimmende zwarte luis, die sterke
bladkrulling veroorzaakt: de tweede een groene luis, die zwakke bladkrulling teweegbrengt.
Bestrijding
Roken met parathion. diazinon, lindaan of sulfotep. Spuiten met 60 g parathion 25%, 75 g
diazinon, 150 g malathion 25%. 50 ml mevinfos

vervolg

bladluizen

GOMMEN VAN DE VRL'CHLEN EN TAKKEN

of 100 ml dichloorvos ( D D V P ) . Stuiven: parathion-, diazinon- of malathionstuif. Nevelen:
dichloorvos-aerosol.
Tijdens
toepassen.

de

bloei

BLADROLLERS Cacoecia
roller)

geen bestrijding

rosana L. (heggeblad-

Zeer beweeglijke rupsjes vreten a a n de blaadjes, welke tot een kluwen samengesponnen
zijn; o o k de vruchten worden beschadigd; in
het najaar op takken platte groene eihoopjes,
bedekt met een lijmlaagje.
Bestrijding
Eispiegels opruimen. Herhaalde bestrijding
noodzakelijk. Onmiddellijk na de bloei beginnen te stuiven met parathion-stuif. Bij reeds
ingesponnen dieren minder goede werking;
dan spuiten met 60 gparathion 2 5 % .

Inwendige gomming in de vrucht, waardoor
harde bruine plekken ontstaan. Uit takken
treedt gom naar buiten.
Bestrijding
G r o n d bekalken (na grondonderzoek) en voor
goede grondsrutcuur zorgen. Bepaalde bomen
gommen elk jaar zonder aanwijsbare oorzaak.
Deze rooien.
1IAGELSCHOTZIEKTE
Ronde, bruine vlekjes opdebladeren, na enige
tijd vallen de afgestorven weei'selstukjes uitde
bladeren, waardoor gaatjes ontstaan. K a nworden veroorzaakt d o o r : Pseudomonas
syringue
van Hall, magnesiumgebrek, stikstofgebrek,
verkeerde toepassing van bestrijdingsmiddelen.
Bestrijding
Bestrijding vanbladaantasting door Pseudomonas onbekend.
HF.GGEBLADROLLERS, zie Bladrollers.

CHLOROSE, zei M a n g a a n g e b r e k .

DOPLUIZEN Eulecanium
ria betulae L.

corni Bouché, Pulvina-

Het meest komt Eulecanium corni voor. O p
stammen en takjes bruine bolvormige schildjes,
waaronder eitjes, waaruit in hetvoorjaar jonge
diertjes komen.
Bestrijding
T ij d ens
uitvoeren.

de

bloei:

geen bestrijding

N a d e b l o e i op het juiste tijdstip alsde
eieren uitkomen: spuiten met 120 ml parathion
25% of, indien binnen vier weken voor de
oogst, spuiten met75ml mevinfos. D e behandeling naéénweek herhalen.
FIGUURBONT, zie Virusziekten, blz. 210.

GALMUT Vasates fockeui

Nal (pruimegalmijt)

Mijten zuigen a a n de bladeren, die een grijze
kleur krijgen. Lijkt in hoge mate op loodglansaantasting. D ebladeren krullen bovendien dikwijls naar boveno m .
Bestrijding
Zodra de eerste aantasting wordt waargenomen bij voorkeur stuiven met 100 g stuif zwavel
per 100nr' ! . Spuiten met60 g parathion 2 5 % .

209

Knoppen verdrogen en kunnen daardoor soms
afvallen. Vroeg gestookte perziken hebben
meer last.
Bestrijding
Niet te laat met stikstof mesten, tijdig scheut
dunnen. Zorgen datin de rustperiode de grond
niet uitdroogt en de vochtigheid derlucht niet
te laag wordt.

ziektebestrijding, perzik

LOODGLANS Stereum
Fr.

purpureum

(Pers exFr.)

Zie bij pruim, blz. 211. Aantasting door galmijten kan een dergelijk beeld veroorzaken.
MANGAANGEBREK

Geel blad met patroon vangroene nerven.Een
lijn patroon vanvaalgele verkleuring tussen de
nerven in dejonge en ookin de oudere bladeren. Bij vruchtbomen o o k in de bladeren aan
de kortloten. D e groei vande plant is meestal
normaal endebladgrootte niet afwijkend.
MEELDAUW Sphaerotheca
pannosa
Schlecht.) Lev. varpersicae W o r o n .

(Wallr. ex

Bladeren en scheuten worden bedekt met een
witte, meelachtige laag; de vruchten vertonen
licht gekleurde plekken.

vervolg

meeldauw

Fruitspintmijt

Bestrijding
In de zomer stuiven met100 g stuifzwavel per
100 m 3 ; zonodig met tussenpozen van een
week herhalen ; laat gewas niet tedicht worden.

Harlekijmnijt
OORWORM Forticula auricularia L.
Vreten a a n bladeren en vruchten.
Bestrijding
Bomen en grond licht bestuiven : DDT-stuif.
1'ERZIKSCHEUTBOORDER Anarsia

lineatella

Zeil.

Verwelkingsverschijnselen, doordat de rupsjes
(chocoladebruin met lichtgekleurde dwarsbandjes) zich al dadelijlk n a het uitlopen van de
knoppen en o o klater a a ndet o pvan de kortloten naar binnen boren. O o k de vruchten
worden aangetast.
Bestrijding
Spuiten met 60 g parathion 2 5 % . Zonodig
enkele malen herhalen.
Tijdens
toepassen.

de

Na de o o g s t :
zetten.

bloei:

geen bestrijding

bestrijding zonodig voort-

Metatetranychus

ulmi K o c h

K o m t vooral voor bij jonge aanplant. Ziektebeeld gelijk a a n dat v a n Tetranychus urticae.
Overwintert alsei.
Bryobia rubrioculus

Scheuten

Bestrijding
Spuiten met125 g dicofol, 60g parathion 25%,
75 g diazinon of 150 g malathion 2 5 % , gemengd met100g tetradifon. R o k e n met tetradifon + malathion, parathion, diazinon of sulfotep. Carbofenothion-aerosol toepassen.
VIRUSZIEKTEN

Figuurbont
Bladeren vertonen een grillige, geelbonte verkleuring, soms is hetgrootste gedeelte van het
blad geel getekend.
Smalbladigheid
Bladeren smaller dan n o r m a a l ; gladde rand.
Bestrijding
Gezond plantgoed gebruiken voor vermeerdering en voor deteelt van onderstammen.

ROETDAUW

Waterkanker

Een zwart laagje o p bladeren en vruchten door
zwarte schimmels, diezich op honingdauw (dit
is een afscheidingsprodukt van verschillende
insekten) ontwikkelen.
Bestrijding
Bladluizen, dopluizen, e.a. bestrijden.

Rotte plekken om de knoppen, waardoor kleine en soms grotere takken afsterven. Zie ook
hagelschotziekte, blz. 209.
Bestrijding
Zieke takken verbranden. Niet te veel stikstof
geven en vooral niet laat in de zomer gieten.

SMALBLADIGHEID. zie Virusziekten.

WESPEN, zie bij Druif, blz. 208.

WOLLUIS Phenacoccus aceris Sign.

SPINT

Bonespintmijt

Tetranychus

urticae auct.

Bladeren worden eerst geel, later vaalbruin, ze
vallen vroegtijdig af. A a nde onderzijde talrijke
spinachtige diertjes. H e tvolwassen wijfje overwintert in schuilhoeken.
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ziektebestrijding, perzik

O p de scheuten witte hoopjes, bestaande uit
wasdraden, waarin zich eieren of jonge luizen
bevinden. Volwassen dieren zijn metwittewas
bepoederd.
Bestrijding
Zie onder Dopluizen, blz. 209.

PRUIM
BLADl.uiZEN Aphididae

vervolg

dopluizen

Verscheidene soorten zuigen sap daardoor
rechtstreeks schadelijk; aangetaste bladeren
vaak gekroesd, deze vallen vroegtijdig af. Afscheiding honingdauw. Overwinteren als ei.
Bestrijding

N a d e o o g s t : spuiten met 175 g parathion 25% of 100 ml mevinfos. D e bestrijding
enige malen herhalen.
FIGUURBONT, zie Virusziekten, blz. 212.

Eén-twee weken
n a d e b l o e i tot de
oogst: raken met parathion-, sulfotep-, lindaan-, of diazinonbevattende rookmiddelen.
V o o r d e b l o e i tot één-twee weken na
de bloei en na de oogst: spuiten met 6 g parathionspuit 2 5 % , 150 g maïathion 2 5 % , 50 ml
mevinfos, 75 g / m l diazinon of 100 ml dichloorvos ( D D V P ) . Stuiven met parathion ; diazinonof malathion-stuifpoeder.

BLADROLLERS o.m. Cacoecia rosana L. (heggebladrollers)
Zeer beweeglijke rupsjes vreten aan de bladeren, welke tot een kluwen zijn samengesponn e n ; ook de vruchten worden beschadigd; in
het najaar op de takken platte, groene eihoopjes; bedekt met een lijmlaagje.
Bestrijding
Eihoopjes opruimen. Herhaalde bestrijding
noodzakelijk; onmiddellijk na de bloei beginnend tot uiterlijk twee weken d a a r n a ; spuiten
met 60 g parathion-spuit 2 5 % . Tot ongeveer
een m a a n d na de bloei stuiven met parathion.

CHLOROSE, zie bij Perzik, blz. 209.

DOPi.uizEN Eutecanium
ria betuia L.

comi Bouché, Pulvina-

Het meest komt Eulecanium corni voor. Op de
stammen en takken bruine, bolvormige schildjes, waaronder eitjes, waaruit in het voorjaar
jonge diertjes komen.
Bestrijding
Tijdens
toepassen.

de

bloei:

Geelgroene vlekjes in de bladeren. Bladeren
soms ineengerold, klein. Groei wordt sterk geremd. Bij ernstige aantasting geel-groene vlekken op de scheuten. De bladeren krijgen dikwijls een loodglanskleur.
Bestrijding
Z o d r a de eerste aantasting wordt waargenomen
stuiven met 100 g zwavel per 100 m 3 . Spuiten
met 60 g parathion 2 5 % .
GOMMEN VANDE VRUCHTEN EN TAKKEN, zie bij de
Perzik, blz. 209.

IIAGEI.SCH0TZIEKTE
R o n d e bruine vlekjes in de bladeren; na enige
tijd vallen de afgestorven weefselstukjes uit de
bladeren, waardoor gaatjes ontstaan. Overeenkomstige symptomen kunnen worden veroorzaakt door Clasterosporium carpophilum (Lév.)
Aderh. en Pseudomonas morsprunorum Worm.
magnesiumgebrek, stikstofgebrek, verkeerde
toepassing van bestrijdingsmiddelen (koperpreparaten) en ongunstige weersomstandigheden.
Bestrijding
Tegen Clasterosporium direct na de bloei spuiten met 750 g spuitzwavel, na 2-3 weken herhalen met 500 g spuitzwavel per 100 1 water.
Tegen de bacterieziekte kan men alleen iets
bereiken door verbetering van de uitwendige
omstandigheden (bodemstructuur, waterhuishouding, p H , matige en niet te late stikstofbemesting) en door zieke takken te verwijderen.

geen bestrijding

Tot uiterlijk
twee
weken
na
de
bloei:
bij voorkeur spuiten met 120 g
parathion 25% of proefsgewijs 75 ml mevinfos.
Tot ongeveer
een
maand
na
de
b l o e i : stuiven met parathionstuifpoeder.
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GALMIJTEN Vasates fockeui Nal. (pruimegalmijt)

ziektebestrijding, pruim

LOODGLANS Stereum
Fr.

purpureum

(Pers ex Fr.)

Bladeren vertonen een grijze tot zilverachtige
kleur, bomen sterven af. Soms blijven bomen
zeer lang loodglansverschijnselen op de bladeren vertonen, zonder dat afsterving optreedt.

vervolg

loodglans

vervolg .spint

Bestrijding
Besmetting voorkomen door snoeien in de
zomer en onmiddellijk afdekken van wonden
op meerjarig hout. D o d e takken uitzagen en
onmiddellijk verbranden. Aangetaste wilgen,
populieren en elzen in de buurt van kassen verwijderen. Zorg voor goede ijzer- en mangaanvoorziening, voor goede belichting door niet te
dichte stand en ruime snoei, voor organische
bemesting ter verbetering van de grondstructuur en voor goede waterhuishouding.

tie met 100 g tetradifon of 100 g tetrasul. N a
de bloei kan daarnaast ook nog 125 g dicofol
worden toegepast.
Tijdens
toepassen.
Fruitspintmijt

de

bloei:

Melatetranychus

géén bestrijding

ubni Koch

K o m t onder glas vooral op jonge aanplant
voor. Ziekteverschijnsel gelijk aan die van Tetranychus urticae; overwintert als ei.
Bestrijding
Als Tetranychus urticae.

MANGAANGEBREK, zie bij Perzik, blz. 209.

VIRUSZIEKTEN:Figuurbont, Smalbladigheid,
bij Perzik, onder Virusziekten, blz. 210.

MOZAÏEK, zie bij Perzik, blz. 209.

ROETDAUW, zie bij Perzik, blz. 210.

WESPEN Paravespula
nica F .

zie

vulgaris L. en P. germa-

SPINT

Bonespintmijt

Tetranychus

urticae auct.

Bladeren worden eerst geel, later vaalbruin; ze
vallen vroegtijdig af. Aan de onderzijde talrijke
spinachtige diertjes. Deze soort overwintert als
volwassen wijfje in schuilhoeken. D e blaadjes
vertonen bij het uitkomen onregelmatige wratten en gaatjes.
Bestrijding
Roken met parathion, tetrafidon + malathion
of sulfotep-bevattende rookmiddelen. Carbofenothion-aerosol toepassen. Spuiten vóór de
bloei tot 1-2 weken na de bloei en na de pluk
m e t : 60 g parathion 25%, 75 g diazinon, 150 g
malathion 2 5 % of 50 ml mevinfos in combina-

Rijpe vruchten worden aangeknaagd en gedeeltelijk uitgehold; de wespen voeden zich dus
niet alleen met beschadigde vruchten. D e aangeknaagde vruchten gaan tot rotting over (Monilia). Behalve schade, lastig bij het plukken.
Bestrijding
Zie bij Druif, blz. 208.
woi.LUis Phenacoccus aceris Sign.
O p de scheuten witte hoopjes, bestaande uit
wasdraden, waarin zich eieren of jonge luizen
bevinden. Volwassen dieren zijn met witte was
bevorderd.
Bestrijding
Zie onder Dopluizen, blz. 211.
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ziektebestrijding, prui
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220
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proefstation — rijkstuinbouwconsulentschap
rijkstuinbouwconsulentschap
rijkstuinbouwconsulentschap
rijkstuinbouwconsulentschap — stichting

BEDRIJFSCHAP VOOR DE DETAILHANDEL IN
AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT
Prins Mauritsplein 1a. Den Haag, 070-550500.

INSTITUUT VOOR TUINBOUWTECHNIEK
(I.T.T.)
Dr. S. L. Mansholtlaan 10, Postbus 38, Wageningen, 08370-3041.

Voorzitter: G. P. A. van Kessel.
Secretaris: H. M. Emmering.

Directeur: Ir. J. Groenendijk (08389-4004).

BEDRIJFSCHAP VOOR DE GROOTHANDEL EN DE
TUSSENPERSONEN IN GROENTEN EN FRUIT
Bezuidenhoutseweg 82, Den Haag, 070-850100.
Voorzitter: R. Mol, Leidschendam.
Secretaris: J. C. van der Lichte.
BEDRIJFSCHAP VOOR DE HANDEL IN
TUINBOUWZADEN
Elandstraat 42, Den Haag, 070-650909*.
Voorzitter: Ir. R. J. Zwaan.
Secretaris: Mr. R. Troost.

INSTITUUT VOOR DE VEREDELING
TUINBOUWGEWASSEN
(I.V.T.)

Dr. S. L. Mansholtlaan 15, Wageningen, 08370-3141.
Directeur: Ir. C. Dorsman.

KONINKLIJK NEDERLANDS
INSTITUUT
(K.N.M.I.)

METEOROLOGISCH

Utrechtseweg 297, De Bilt, 030-762611. Giro 4465.
Hoofddirecteur: Dr. M. W. F. Schregardus

LANDBOUW-ECONOMISCH
BEDRIJFSLABORATORIUM
VOOR GROND- EN
GEWASONDERZOEK
Mariëndaal, Oosterbeek, 08307-4041. Giro 890996.

VAN

INSTITUUT

(L.E.I.)

Conradkade 175, Den Haag, 070-614161. Giro 412235.
Directeur: Dr. A. Maris (070-330159).

Directeur: Ir. F. Vermeulen (08307-2197).
INSTITUUT VOOR
BODEMVRUCHTBAARHEID
Oosterweg 92, Haren (Gr.), 05900-46541.
Directeur: Ir. C. M. J. Sluijsmans (05900-45462).
INSTITUUT VOOR CULTUURTECHNIEK EN
WATERHUISHOUDING
(I.C.W.)
Staringgebouw, Lawickse Allee 136, Wageningen.
08370-6333.
Directeur: Prof. Dr. C. van den Berg (08370-3001).
INSTITUUT VOOR PLANTENVEREDELING
(l.v.P.)
Lawickse Allee 166, Wageningen, 08370-6111.
Directeur: Prof. Ir. J. Sneep (08376-3091).
INSTITUUT VOOR
PLANTENZIEKTENKUNDIG
ONDERZOEK (I.P.O.)
Binnenhaven 12, Wageningen, 08370-5841.
Directeur: Dr. J. G. ten Houten (08370
INSTITUUT VOOR TOEPASSING VAN
ATOOMENERGIE IN DE LANDBOUW
..Oostereng", Keyenbergseweg 6, Postbus 48,
Wageningen, 08370-4251. Giro 937456.
Directeur: Dr. Ir. D. de Zeeuw (08389-4659).
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adressen

LANDBOUWSCHAP
Raamweg 25-28, Den Haag, 070-656920.
Algemeen Secretaris: Ir. G. P. F. Royackers (070552235).
Jur. en Org. aangel.: Mr. F. A. Sandkuyl.
Voorlichting: Drs. C. v. d. Sluys.
Hoofdafdeling
Tuinbouw
Voorzitter: M. Prins, Honselersdijk (01740-4175).
Secretaris: Drs. M. J. A. Camps (070-984571).
gewestelijke raden
Groningen: Oude Boteringestraat 1a, Groningen,
05900-21741. Giro 811489.
Voorzitter: H. J. Muntinga, Groningen (05900-26784).
Secretaris: B. J. H. Scholten, Paterswolde.
Friesland: Emmakade Z.Z. 44, Postbus 327,
Leeuwarden, 05100-35945
Voorzitter: Ir. G. J. A. Bouma, Kimswerd.
Secretaris: H. Flik, Leeuwarden (05100-24079).
Drenthe: Oostersingel 21a, Assen, 05920-6341.
Voorzitter: H. Hooiveld, Gasselternijveen.
Secretaris: B. H. Dik, Emmastraat 26, Assen.
Overijssel: Willemskade 2, Zwolle, 05200-12725.
Voorzitter: G. J. ter Heege, Enschede (05420-24602).
Secretaris: H. van Brugge, Zwolle (05200-15389).
IJsselmeerpolders: Nagelerstraat 29, Postbus 10,
Emmeloord, 05270-2077.
Voorzitter: J. Th. Keur, Nagele (05276-2425).
Secretaris: J. Schroten, Emmeloord (05270-3020).

vervolg landbouwschap

vervolg landelijke raad

Gelderland: Zijpendaalseweg 14, Arnhem, 0830055644, Giro 811481.
Voorzitter: J. te Voortwis, Duitshofweg 3, Breedenbroek (08354-281).
Secretaris: Mr. J. N. Waterbolk, Ede (08380-13040.

Noordholland: Helderseweg, Alkmaar, 02200-22020
Voorzitter: G. C. Knibbe, Zuideinde 103, Landsmeer (02908-352).
Secretaris: Ir. L. R. Dijkema (023-80252).

Utrecht: Mauritsstraat 101, Utrecht, 030-22134.
Voorzitter: J. A. v. Oostrom, Houten (03468-543).
Secretaris: A. J. Uijttewaal, De Meern (03406-1692).
Noordholland: Kenaupark 28, Haarlem, 023-17224.
Voorzitter: J. Langereis, Ursem (02202-250).
Secretaris: H. A. Dekker, Heemstede (023-80733).
Zuidholland: Anna Paulownastraat 29, Den Haag,
070-185376.
Voorzitter: Mr. T. Brouwer, Wassenaar (01751-2846).
Secretaris: D. van den Bosch (070-604272).
Zeeland: Grote Markt 28, Goes, 01100-5803.
Voorzitter: J. P. van Duyse, Nieuw-Namen.
Secretaris: W. Goeman, Goes (01100-5239).
Ncord-Brabant: Noordstraat 79, Tilburg, 04250Voorzitter: Prof. Dr. F. W. J. Kriellaars.
Secretaris: P. Geboers, Tilburg (04250-26748).
Limburg: Landbouwhuis, Roermond, 04750-4151 en
5576. Giro 1060919.
Voorzitter: J. H. L. Jochems, Maasbracht.
Secretaris: H. J. G. F. Gorris, Maasniel.
LANDELIJKE RAAD VOOR DE
BEDRIJFSONTWIKKELING
1e van den Boschstraat 4, Den Haag, 070-814141,
Voorzitter: Ir. J. W. Wellen.
provinciale raden voor de bedrijfsontwikkeling
Groningen: Landbouwhuis, Martinikerkhof 32, Groningen, 05900-21741.
Voorzitter: T. Meijer Jzn., Ruigezand, post Grijpskerk (05940-318).
Secretaris: Ir. M. Sanders (05900-44458).
Friesland: Emmakade 11, Leeuwarden, 05100-34725.
Voorzitter: A. N. Osinga, Pingjum (05177-283).
Secretaris: Ir. G. Velthuizen (05100-21006).
Drenthe: Wilhelminastraat 21, Assen, 05920-6441.
Voorzitter: Ir. K. Meinders, Mr. Ovingstraat 1,
Klazinaveen (05913-2300).
Secretaris: Ir. C. Wind (05924-572).
Overijssel: Veemarkt 21-22, Zwolle, 05200-72345.
Voorzitter: B. J. van Dam, Boerhaar B20, Wijhe.
Secretaris: Ir. J. Jepma, Zwolle (05200-18459).
IJsselmeerpolders: Veemarkt 21-22, Zwolle, 0520072345.
Voorzitter: W. A. de Vries, Casteleynsweg 1,
Emmeloord (05270-2478).
Secretaris: Ir. J. Jepma, Zwolle (05200-18459).
Gelderland: Gildemeestersplein 1, Arnhem, 0830057611.
Voorzitter: W. J. Lokhorst, Noordhoeksestraat 7,
Driel (08306-228).
Secretaris: Ir. J. Achterstraat (08300-26626).
Utrecht: Lange Nieuwstraat 3, Utrecht, 030-13941.
Voorzitter: J. A. van Oostrom, Loerikseweg 20b,
Houten (03468-543).
Secretaris: Ir. J. M. H. Zeguers (03402-3926).
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adressen

Zuidholland: Laan Copes van Cattenburch 38, Den
Haag, 070-659954.
Voorzitter: Joh. M o l , Tilsedijk F 119, Stad aan het
Haringvliet (01871-229).
Secretaris: A. v. d. Hoek (070-338879).
Zee/and: Westsingel 58, Goes, 01100-6440.
Voorzitter: J. Kakebeeke, Wolphaartsdijk.
Secretaris: Dr. Ir. C. W. C. van Beekom.
Noord-Brabant: Nieuwlandstraat 42A, Tilburg,
04250-34402.
Voorzitter: F. Mikkers, Gestelsestraat 71, Aalst
(N.Br.) (04900-25279).
Secretaris: Ir. A. H. Crijns (04250-72347).
Limburg: Wilhelminalaan 2, Roermond-Maasniel,
04750-5977.
Voorzitter: Ir. G. A. A. Horsmans, Wald Feuchterbaan 3, Koningsbosch (04743-223).
Secretaris: Ir. C. A. M. A. van Gils (04750-5877).
MINISTERIE VAN LANDBOUW

EN VISSERIJ

directie bedrijfsontwikkeling
1e van den Boschstraat 4, Den Haag, 070-814141
Algemeen Directeur: Ir, A. de Zeeuw (070-371392).
Medewerker: R. Vos (01828-2535).
vakdirectie tuinbouw
Directeur: Ir. W. van Soest (070-396058).
Econ. en Structurele Zaken: Dr. W. Sängers.
Praktijkonderzoek:
Ir. P. Stadhouders (02290-5286)
Kwaliteitszaken en regelingen:
J. P. L. L. A. Burg (070-654523).
Ir. L. F. Gijsbers (01717-4430).
Algemene Zaken: A. Nieuwenhuis (070-674188).
Landbouwluchtvaart: Dr. W. J. Maan (01710-53020).
Voor de hieronder ressorterende Rijkstuinbouwconsulenten in algemene dienst zie blz. 219.
afdeling voorlichting
Hoofd: Dr. Ir. L. J. J. van der Kloes (08370-3648).
Studie en Planning: Ir. G. B. Wolda (070-862154).
Bijzondere
voorlichtingsactiviteiten:
Ir. G. J. Koeslag (070-900296).
Me|. D. Kroes (070-243759).
J. Vroon (01717-3520).
afdeling ontwikkelingsregelingen en financiering
Hoofd: Dr. N. Slot (01761-3309).
Plv. hoofd: Mr. M. W. Kramer (01761-4787).
Borgstellingsfonds
en
Zelfstandigen:
E. Wilmink (01717-3356).
W. de W i t (070-989749).

Rijksgroepsregeling

Ontw/kke//ngsregeJ/ngen.
algemeen beleid: W. de Wit (070-989749).
projecten: Ir. J. van Bueren (03402-3135).
Verslaggeving B.F., evaluatie B.F., act.
ringstudie buitenland: Ir. H. W. Wittgen.

financie-

NEDERLANDSE ALGEMENE
KEURINGSDIENST
VOOR GROENTE- EN BLOEMZADEN
(N.A.K.G.)
Laan Copes van Cattenburch 56, Den Haag, 070184720.
Directeur: Ir. G. T. Grooters, Den Haag.
Secretaris: Mr. J. Saathof, Den Haag (070-339747).
Chef Proeftuin: H. Hoogenboom, Den Haag.
Keurmeesters:
N. Bakker, Noldijk 80, Barendrecht (01806-4216).
P. Bruin, Dorpsstraat 5, Noord-Scharwoude (02260505).
H. J. Groot, Horn 25 B, Andijk-Oost (02289-328).
Th. de Jong, Dorpsstraat 139, Noord-Scharwoude

(02260-2680).
i. Koenis, lepenlaan 1, Zuid-Scharwoude.
C. M. van Koeveringe, Paukenshoekstraat 20,
Kapelle.
H. T. Plomp, Bilderdijkstraat25, Vlijmen.
ONDERWIJS
Landbouwhogeschool te Wageningen
V o o r a l l e afdelingen: 08370-6111.
Voor inlichtingen: Salverdaplein 10 te Wageningen
of het Ministerie van Landbouw en Visserij, 1e v.
d. Boschstraat 4 te Den Haag, 070-814141.
hogere tuinbouwscholen
Hogere Agrarische Scholen van de K.N.B.T.B.,
Baden Powellstraat 1, 's-Hertogenbosch, 0410044944. Algemeen directeur: Ir. E. H. B. Puylaert, Ophoviuslaan 184, 's-Hertogenbosch
(04100-39829).
R.K. Hogere Tuinbouwschool van de K.N.B.T.B.
Directeur: Ir. P. J. van Maris (04100-41104)
Rijks Agrarische Scholengemeenschap, Richard
Wagnerlaan 22, Utrecht, 030-32575. Algemeen
directeur: Ir. H. Burgmans (03402-3971). Hiertoe
behoren: R.H.T.S.-Utrecht, zie hieronder en
R.M.T.S.-Utrecht.
Rijks Hogere Tuinbouwschool, Huize ,,Rhijnlust",
Richard Wagnerlaan 22, Utrecht, 030-32575.
Directeur: Ir. H. Burgmans (03402-3971).
middelbare tuinbouwscholen
r.k. middelbare
tuinbouwscholen
Breda: Teteringsedijk 28, 01600-35882; Ir F. J. V.
Geuskens (01600-37162).
Venlo: Rijnbeekstraat 12, 04700-13519; J. F. Klaassen
(04700-17670).
overige bijzondere middelbare
tuinbouwscholen
Frederiksoord: G. A. van Swieten Middelbare
Tuinbouwschool, Majoor van Swietenlaan 15,
05212-1237; Ir. A. W. Jurriaanse (05212-1288).
Rijswijk (Z.H.): Middelbare Tuinbouwschool voor
Meisjes ,,Huis te Lande", Van Vredenburchweg 150, 070-904016; M e j . Dr. A. Post (070900879).
Warmond (Stichting): Oranje Nassaulaan 10; K. de
Boer (01711-315).
rijks middelbare
tuinbouwscholen
Aalsmeer: Linnaeuslaan 2, 02977^1688; J. P. Kapteijn
den Bouwmeester (02977-5435).
Boskoop: Reijerskoop 50, 01727-3002; Ir. A. P. van
den Hoek
Goes: Ravelijn de Groene Jager 8, 01100-7203; Ir.
W. M. Markusse (01100-8035).
Hoorn: Bontekoestraat 4, 02290-4032; J. Brouwer

(02290-6976).
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vervolg onderwijs
Lisse: Heereweg 345, 02530-3035; J. J. Kwaad (025328268).
Naaldwijk: De Binnenhaven, Havenstraat 18, 017406677; G. Blom (01740-4948).
Nijmegen: Voorstadslaan 3U9 (Hees), 08800-20720;
W. P. Vullings (08800-71392).
Tiel: Scheeringlaan 2, 03440-3935; Ir. J. D. Gerritsen (03455-1272).
Utrecht: Zwanenvechtplein 15, 030-441400; Ir. H. H.
Borgman (030-761307).
lagere tuinbouwscholen
Aalsmeer, alg.: Jac. P. Thijsselaan 18, 02977-6191,
J. Korver (02977-5447).
Ter Aar, r.k.: Westkanaalweg 26, post Langeraar,
01722-659.
Amsterdam-O., r.k.: Smitstraat 37, 020-927088, P. L.
A. van der Zon (020-717068).
Amsterdam-W., alg : Karel Doormanstraat 119, 020163695, J. W. P. Molleman (020-946946).
Andijk-W., ehr.: Hoekweg 25, 02289-677, G. M.
Kwekkeboom (02289-487).
Barendrecht, bijz.: 1e Barendrechtse weg 21, M.
Wagenaar (01806-2197).
Berkel, r.k.: Milliadeplein, 01891-2107, A. S J. de
Haas (01891-3116).
Berlikum (Fr.), alg.: Sportlaene 7, 05186-498, M. S.
Kramer (05186-282).
Bleiswijk, chr.: Schoolstraat 2, 01892-2822, K. Roodenburg (01892-2355).
Boekei (in liquidatie), r.k : Rutger van Herpenstraat 10, M. J. van Lieshout (04922-490).
Borculo, r.k.: Wessel van Eyllaan D 153, M. W. J.
Cornelissen (05457-1441).
Boskoop, chr.: Zijde 105, 01727-3456, A. H. Kruit
(01727-3244).
Breezand, r.k.: Zandvaart 5, P. Doedens (02232-577).
Eindhoven, r.k.: Urkhovenseweg I A , F. W. C. Meijs
(040-32036).
Gouda, chr.: Sportlaan 1, 01820-5791; H. Vink
(01820^1757).
's-Gravenzande, alg.: Kon. Julianaweg; P. K. Langendoen (01748-2375).
Grootebroek, r.k.: Elzenlaan 2, 02285-1680; F.
Bruinsma (02285-1812).
Den Haag, alg.: Vijzelstraat 121, 070-558218, R.
Kuper (02200-16343).
Haarlem, alg.: Weltevredenstraat 11, 023-67282, J.
van der Zwaard (023-20003).
Heerhugowaard-N., r.k.: Dreef, C. J. Overtoom
(02264-1230).
Heerlen, r.k.: Schandelermolenweg 21,04440-14000.
H. J. Hamers (04446-1400).
Hillegom, r.k.: Abellalaan 82, L. F. Schlaman
(2520-5932).
Honselersdijk, ehr.: Burg. Elsenweg 8, G. C. Voogd
(01740-4651).
Huissen, r.k.: Steph. Huismanstraat 15, G. J. P. M.
van der Linden (08304-8212).
Kapelle, alg.: Biezelingseweg 10, 01102-1812, J. op
't Hof (01102-1603).
Leidschendam, r.k.: Westvlietweg 42, post Voorburg, 070-864228, J. S. L. van Reisen.
De Lier, chr.: Jan van Galenstraat 1, 01740-4651.
Naaldwijk, r.k.: Druivenstraat 1, D. v. d. Dries.
Naarden, alg.: Prinses Marijkehof 40, 02159-18680,
J. P. Bochsman (02159-11430).
Noordwijkerhout, r.k.: 's-Gravendamseweg 99, G.
C. van der Meer (02533-2444).
Obdam, r.k.: Dorpsstr. 121,A. Schotten (02265-253).
Oudenbosch, r.k.: Bosschendijk 113, J. A. Schauwen (01652-2468).
Poeldijk, r.k.: Dr. Weitjenslaan 25, E. de Boer.

vervolg onderwijs

vervolg onderwijs

Princenhage-Breda, r.k.: Dreef 8, 01600-3S505, Chr.
J. Beekers (01600-44282).
Roermond, r.k.: Charles Ruysstraat 84, 04750-3788;
L Hendrikx (04750-4766).
Rotterdam, alg.: Haverlandstraat 12, 010-142540, G.
L. van der Weide (010-201296).
Rijnsburg, chr.: Spinozalaan 1A, G. Docter.
Sappemeer, alg.: Parkstraat, W. Tromp (05980-3548).
Tilburg, r.k.: Leyparkweg 80, A. G. Metsaars.
Utrecht, alg.: Theo Thijssenplein 32, 030-44394, J.
de Bruijn (03406-1293).
Venhuizen (Hem), alg.: Hertog Willemweg 41, J. G.
van der Goes (02284-253).
Venlo, r.k.: Bisschop Schrijnenstraat 19, L. J. H.
Derkx (04700-15005).
Warmenhuizen, r.k.: Doorbraak 13, J. P. Hendriks.
Wateringen, r.k.: Rozemarijn 1, 01742-2546, J. C. G.
Smits (01742-2912).
Wervershoot, r.k.: Simon Koopmanstraat 100, P.
Smit (02288-237).
Zundert, r.k.: Burg. Manderslaan 40, P. A. Smeekens (01696-2314).
Zwolle, alg.: Margrietstraat 2, 05200-12369, W.
Dragstro.

Princenhage: Dir. N.C.B., Tilburg, 04250-20080.
Roermond: W. A. G. Hobbelen, Venlo (04700-14785).
Schijndel: Dir. N.C.B., Tilburg, 04250-20080.
Someren: Dir. N.C.B., Tilburg, 04250-20080.
Venlo: W. A. G. Hobbelen, Venlo (04700-14785).
Vlijmen: Dir. N.C.B., Tilburg, 04250-20080.
IJsselmuiden: Ir. J. J. Pettinga, Zwolle, 05200-72345.
Westlandse fee/ten
Naaldwijk: Ir. J. M. Jacobs, Naaldwijk, 01740-6541.
Kringteelten
Bergschenhoek: Ir. J. M. Jacobs, Naaldwijk.
Delft: Ir. J. M. Jacobs, Naaldwijk, 01740-6541.
Bloemen- en groenteteelt
Paterswolde: P. Klaver, Paterswolde, 05907-1625.
Zaadteelt en plantenveredeling
Wageningen: 08370-3141,J. Brouwer, Hoorn, 022904032.

lagere (land- en) tuinbouwscholen met eenvoudig
leerplan (m.e.l.) en lagere (land- en) tuinbouwscholen, welke een m.e.l.-afdeling hebben ')
Breda, r.k.: Tuinzigtlaan 10, 01600-40156; J. J. Braat
(01600-42012).
Enschede, alg.: m.e.l.-afd., Hengelosestraat 481,
A. M. Brands (05420-15186).
Haarlem, alg.: Korte Verspronckweg 8, post Overveen, 023-62376; J. Schoute (023-11791).
Horst ( L ) , r . k : m.e.l.-afd.. Stationsstraat 121, Hegelsom (Horst), 04709-1428, M. A. A. Relnders
(04709-1428).
Leiden, alg.: m.e.l.-afd., Boerhaavelaan 55, 0171053216, R. Duursma (01710-24546).
Nijmegen, r.k.: ,,Jonkerbosch", Oude Mollenhutseweg 21, 08800-5C642; M. A. van de Wijdeven
(08800-54426).
Utrecht ! ) , alg.
tuinbouwpraktijkscholen
Centrale School voor Tuinbouwtechniek,
Dr. S. L.
Mansholtlaan 10, Wageningen, 08370-6411. Directeur: Ir. H. J. M. Krijnen, Diedenweg 3, Wageningen (08370-3363).
Logeergelegenheid:
Dr. S. L. Mansholtlaan 4,
Wageningen, 08370-3404. Beheerder: W. A. van
Mieghem.
Centrum voor champignonteelt-onderwijs,
Venrayseweg 101, Horst ( L ) , 04709-2456. Directeur: P.
J C. Vedder, Meterikseweg 26, Horst (L.)
(C4709-2002).
tuinbouwvakscholen
Groenteteelt
Barendrecht: Ir. J. J. Astrego, Barendrecht, 01806-

2666.
Bergen op Zoom: Dir. N.C.B., Tilburg, 04250-20080.
Berlikum (Fr.): Ir. G. P. Wiersema, Groningen,
05900-29631.
Hoorn: J. Brouwer, Hoorn, 02290^1032.
Horst ( L ) : W. A. G. Hobbelen, Venlo (04700-14785).
') Deze scholen, c.q. afdelingen zijn 3-jarig.
3
) Start waarschijnlijk in augustus 1969. Schooladres en -tel.no. nog niet bekend. Inlichtingen
bij Afd. Onderwijs, Stadhuis, Utrecht.

218

adressen

PLANTENZIEKTENKUNDIGE
DIENST
Geertjesweg 15, Wageningen, 08370-4941
Directeur: Dr. N. van Tiel.
Adj.- en Plv.-Directeur: Ir. H. J. de Bruin.
Adj.-Directeur: P. Buningh.
Districtskantoren
Buitendienst
Aalsmeer: van Cleeffkade 15-17, 02977-5342.
Alkmaar: Wilhelminalaan 4, 02200-13514.
Almelo: Vriezeveenseweg 122, 05490-6878.
Amsterdam: Surinamekade 5, 020-247824.
Anna Paulowna: Stationsweg 23, 02233-310.
Assen: Torenlaan 14,05920-2391.
Boskoop: Zuidstraat 1,01727-3181.
Boxmeer: Steenstraat 156, 08855-1397.
Doetinchem: Hoge Molenstraat 3, 08340-4253.
Dronten: de Rede 22, 03210-2400.
Emmeloord: Lange Nering 56-58, 05270-2947/8.
Exloo: Hoofdstraat 77, 05919-9036.
Goes: Westsingel 58, 01100-6440.
's-Gravenzande: van Lennepstraat 2, 01748-3348.
Groningen: Verlengde Herenweg 44, 05900-54336.
Heemstede: Raadhuisplein 17, 023-80015.
's-Hertogenbosch; O. Nassaulaan 14, 04100-32515.
Hillegom: Parklaan 1, 02520-5602/6667.
Hoorn: J. D. Pollstraat 12,02290-4461.
Leeuwarden: Zuidergrachtswal 1, 05100-25573.
Lisse: Heereweg 280, 02530-3740.
Nijmegen: Regentessestraat 5, 08800-23998.
Roosendaal: Hoogstraat 122, 01650-4789.
Rotterdam: 's-Gravendijkwal 84, 010-235330.
Sassenheim: Hoofdstraat 77, 02532-7254.
Terneuzen: Burg. Geillstraat 18, 01150-2175.
Utrecht: Maliebaan 72, 030-22150.
Venlo: Koninginnesingel 55, 04700-16233.
Winschoten: Blijhamsterstraat 28, 05970-2756.
Zaltbommel: Gasthuisstraat 23, 04180-2514.
Zwolle: Burg. v. Royensingel 16 I, 05200-14547.

PRODUCTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT
Bezuidenhoutseweg 153, Den Haag,070-814631.
Voorzitter: D. J. A. M. van Arcken, Den Haag.
Secretaris: K. Ton, Den Haag (070-248817).
Administratie: A. L. M. v. d. Watering, Den Haag.
Export: J. J. van der Steenhoven, Rijswijk (Z.H.)
Import: F. J. G. M. Aghina, Leidschendam.
Industrie: J. van Waardenberg, Den Haag.
Juridische afdeling: Mr. J. Diepenhorst, Rijswijk.
Propaganda en Voorl.: B. Hemmes, Den Haag.

PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN
FRUITTEELT ONDER GLAS
Zuidweg 38, Naaldwijk, 01740-6541.
Directeur: ir. J. M. Jacobs (waarnemend).
Consulent: Ir. J. M. Jacobs.
Leider van het wetenschappelijk onderzoek: Ir. IJ.
van Koot.
Hoofd afdeling bemesting en grondonderzoek: Ir.
J. van den Ende.
Medewerkers:
Ir. C. J. van der Post (gedetacheerd door I.C.W.)

RIJKSLANDBOUWCONSULENTEN I.A.D.
bodem en bemesting
Lawickse Allee 136, Wageningen, 08370-6333.
Rijkslandbouwconsulent:
Ir. C. H. Henkens, Nassauweg 15, Wageningen (08370-4561).
plantenziekten: Geertjesweg 15, Wageningen,
08370-4941.
Rijkslandbouwconsulent:
Ir. M. Heuver, Oude Bennekomseweg 132, Wageningen (08370-4665).

(01740-4067).
Ir. J. P. N. L. Roorda van Eysinga (gedetacheerd
door I.B.) (01740-6292).
Ir. L. S. Spithost (01740-6044).
Hoofd afdeling fysiologie: Dr. P. de Lint.
Medewerker: Ir. N. van Berkel (01899-4824).
Hoofd afdeling Plantenziekten: Dr. Ir. L. Bravenboer (01747-2695).
Mej. W. de Brouwer.
Ir. A. Th. B. Rast (gedetacheerd door LP.O.)
(01745-3200).
Ir. G. Weststeijn (gedetacheerd door I.P.O.).
Hoofd afdeling Teelt en veredeling: Ir. A. J. M.
Vijverberg (01748-3795).
PROEFTUINEN
Amsterdam (Sloten) (veengrond) (Proeftuin Hollands Utrechts Veendistrict), Sloterweg 796, Amsterdam, 020-154333. Chef: C. Schelling.
ßeemsrer (kleigrond), Groenteteelt onder glas en
in de volle grond. Purmerenderweg 21, Noordbeemster, 02991-368. Chef: J. A. Lelieveld.
Breda (zandgrond) (Stichting „Proeftuin NoordBrabant"), groenten en kleinfruit onder glas en in
de volle grond, Heilaarstraat 230, 01600-44382. Chef:
H. M. C. Nuyten.
Ens (geïnfiltreerde zandgrond) (Proeftuin voor
Groente- en Bloembollenteelt), Énserweg 19, 052751503. Chef: P. Mantel.
Erica (dalgrond), (Stichting ter Bevordering van de
Tuinbouw in Zuid-Oost-Drenthe), Warmoesweg 20,
05914-518. Chef: Tj. Smid.
Huissen (lichte rivierklei) (Stichting Tuinbouw
Ontwikkelingsbedrijf ,,Oost-Gelderland"), Bredestraat 88, 08304-8669. Chef: W. Stokdijk.
Hoogezand/Sapppemeer
(dalgrond) (Vereniging
Provinciaal Groenteteelt Proefbedrijf ,,Groningen")
Groenteteelt onder glas, Rijksweg Oost 131, Sappemeer, 05980-3540. Chef: A. Baas.
Paterswolde/Eelde
(zandgrond) (Tuinbouwvereniging ,,de Twee Provinciën"), Zevenhuizerweg 49,
Eelde (Dr.), 05907-1288. Chef: J. Sieben.
Venlo (lemige zandgrond) (Stichting Proeftuin
„Noord-Limburg"), Straelseweg 368, 04700-16457.
Chef: G. A. J. Janssen.
Vierpolders
(zavelgrond), Landsweg 2. Chef: P.
Roozenboom (01886-2938).
Vleuten (rivierklei) (Vereniging Vleutens Proeftuin),
Alendorperweg 47a, 034C6-1326. Chef: L. J. P. Verhoef.
Zaltbommel (rivierklei) (Proeftuin der Vereniging
tot bevordering en Verbetering van de Tuinbouw
in de Bommelerwaard. Proef- en selectiebedrijf,
Steenweg 79, 04180-2398. Chef: J. J. van Willegen.
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RIJKSTUINBOUWCONSULENTEN I.A.D.
bedrijfseconomie: Tielsestraat 95, Kesteren, 08586545.
Rijkstuinbouwconsulent:
Drs. P. Kooyman, Tielsestraat 91, Kesteren (08886-208).
bedrijfsuitrusting en arbeidsmethoden
Dr. S. L. Mansholtlaan 12, Wageningen, 083703041.
Rijkstuinbouwconsulent:
Ir. J. A. Stender, Sleedoornplantsoen 3, Wageningen (08370-3504).
bodemaangelegenheden
Lawickse Allee 136, Postbus 55, Wageningen,
08370-6333.
Rijkstuinbouwconsulent:
Ir. A. P. Hidding, Emmalaan 23, Bennekom (08389-4704).
Ir. J. A. van den Berg.
bijenteelt: Bredaseweg 304, Tilburg, 04250-25888.
Rijksbijenteeltconsulent:
Ir. J. F. A. M. Mommers
(04250-22425).
Proefbijenstand Ambrosiushoeve: 04250-25888.
groente- en fruitteelt onder glas
Zuidweg 38, Naaldwijk, 01740-6541.
Rijkstuinbouwconsulent:
groenteteelt in de volle grond
Hoeverweg 6, Alkmaar, 02200-11944.
Rijkstuinbouwconsulent:
Ir. J. van Kampen, Eikenlaan 20, Alkmaar (02200-11107).
plantenziekten: Geertjesweg 15, Wageningen,
08370-4941.
Rijkstuinbouwconsulent:
Ir. W. P. N. Vlasveld

(08389-4686).
sprenger instituut: Haagsteeg 6, Wageningen,
08370-5351.
Rijkstuinbouwconsulent:
Ir. T. van Hiele (083703804).
RUKSTUINBOUWCONSULENTSCHAPPEN
groningen, friesland, drenthe
rijkstuinbouwconsulentschap voor het noorden des
lands: Herebinnensingel 7, Groningen, 05900-29631.
Rijkstuinbouwconsulent:
Ir. G. P. Wiersema, Larixlaan 8, Roden (05908-8214).
Bodem:
A. Visser, Woordlaan 12, Peize (05908-2353).
Economie:
S. de Vries, lepenlaan 67, Groningen (05900-37389).
Groenten:
G. W. Bruins, Kerkweg 67, Erica (05914-460).

vervolg rijkstuinbouwconsulentschappen

vervolg rijkstuinbouwconsulentschappen

K. A. Buitenwerf, Waezenburglaan 32, Leek (059452518).
i. Jansma, H. de Withstraat 28, Buitenpost (051151621).
H. E. Kruiper, S. v. d. Laanstraat 65, Heerenveen
(05130-3G95).
J. A. Wildeman, Sjuxumerweg 36, Loppersum
(05967-201).
Mechanisatie:
H. F. Rozeboom, Kerkstraat 6, Usquert (05950-2895).
Stooktechniek en kassenbouw:
J. J. Raven, Aukemastraat 32, Roden (05908-9335).

Bedrijfseconomie:
W. Jongenotter, W i l l e m van Oranjestraat 23, Buren
(03447-412).

Techniek:
H. J. Burgers, Ruurloseweg 55, Hengelo (Gld.)
(05753-1388).

friesland
Keizersgracht 1, Leeuwarden, 05100-26176, zie verder Groningen, blz. 219.

Ziektenbestrijding:
B. J. Luimes, Waterlelielaan 7 I, Arnhem (0830052601).

Aardbeien en klein fruit:
A. Schalk, Lindelaan 10, Opheusden (08887-257).
D. Verwijs, Te Kosterijstr. 27, Bruchem (04184-348).
Kassenbouw en verwarming:
H. de Bijl, Smallevliet36, Sleeuwijk (01833-437).

Overijssel en ijsselmeerpolders

utrecht

rijkstuinbouwconsulentschap: Veemarkt 21-22,
Zwolle, 05200-72345.
R/jkstu/nbouwconsu/ent: Ir. J. J. Pettinga, Campherbeeklaan 46, Berkum-Zwolle (05200-31874).
Bodem en kruiden:
R. de Wolf, Dr. Kuyperlaan 47, Ittersum-Zwolie
(05200-13984).
Groenten:
J. E. Dam, Marijkestraat 16, Dedemsvaart (052302932).
S. Tolsma, Anjerweg 16, Westenholte-Zwolle
(05200-17588).
Techniek:
J. van Harten, Koekoeksweg 8a, Usselmuiden

rijkstuinbouwconsulentschap: Lange Nieuwstraat 3,
Utrecht, 030-13941.
Rijkstuinbouwconsulent:
Dr. Ir. J. J. Post, Overboslaan 30, Bilthoven (030-784608).
Arbeid:
G. J. Schmidt, Burg. Groothestraat 20, Soestdijk
(02155-5208).
Groenten:
A. M. Ezendam, Albrechtlaan 17, Loenen aan de
Vecht (02943-3231).
R. Jelema, Tooropstr. 15, Amersfoort (03490-15909).
A. J. Zandbelt, Herman Heyermansstraat 44, Vleuten (03407-822).
T'GctintG^'
C. J. v. d. Berg, Kerkeland 8, Langbroek (03436510).
Ziekten:
M. de Witte, Schoudermantel 14, Bunnik (03405-

(05292-2040).
rijkstuinbouwconsulentschap: Lange Nering 60,
Emmeloord, 05270-3041/2.
Rijkstuinbouwconsulent:
Ir. B. W. Braams, Granpré
Molierelaan 2, Emmeloord (05270-2939).
Arbeid:
J. B. Rasing, Espelerlaan 23, Emmeloord (052702231).
Economie:
L. P. Sturrus, Vogezen 3, Emmeloord (05270-2738).
Groenten:
L. Vlaardingerbroek, de Sont 37, Emmeloord
(05270-3410).
gelderland
rijkstuinbouwconsulentschap Tiel
Voorlopige kantooradressen: Geldermalsen, Roozeveld v. d. Venlaan 13, postbus 6, 03455-2041;
Arnhem, Gildemeestersplein 1, 08300-57611.
Jakhoofd
groenteteelt:
J. Noordermeer, Witboomstr. 18, Veen (04164-113).
Bedrijfsvoorl ichters:
B. Alink, Christinaplein 12, Zetten (08880-1601).
Th. Debets, J. Oomsstr. 7, Ammerzoden (04199-369).
W. J. Egberts, v. Dorth tot Medlerstraat 11, Duiven
(08367-304).
G. J. Hiddink, Allee 27, Dinxperlo (08355-663).
A. E. Lintsen, Dr. Ariënsstr. 6, Lent (08800-32196).
A. Verwijs, Te Kosterijstr. 11, Bruchem (04184-330).
Th. v. d. Wielen, Burg. v. Suchtelenstraat 13, Beuningen (08807-318).
Specialisten:
Bodem en bemesting:
I A. Ter Horst, Schoolstr. 6, Zoelmond (03453-309).
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2061)
noordholland
rijkstuinbouwconsulentschap ..aalsmeer-amsterd a m " : Sloterweg 796, Amsterdam-18, 020-154333.
Voorlichting:
J. G. Klapwijk (02510-25323).
Arbeid:
J. van Harten (01722-207).
Economie:
J. Breebaart (02964-11867).
Groenten:
J. J. Beentjes (02200-31718).
S. J. Castelein (02150-42282).
M. G. Rosseboom (020-150203).
A. J. van Velzen (01713-2558).
J. W. Vendel (01710-52867).
Tschn i&r\'
M. J. de With (stooktechniek) (02975-1399).
rijkstuinbouwconsulentschap: Pakhuisstraat 5.
Hoorn, 02290-5041.
Rijkstuinbouwconsu/ent:
Ir. W. J.T. van de Ven (023-62549).
Arbeid:
C. T. Ursem (02297-444).

Bodem:
H. Strietman (02990-3298).
Economie:
V. Singer (02289-309).

vervolg rijkstuinbouwconsulentschappen

vervolg rijkstuinbouwconsulentschappen

Groenten:
A. de Jong (02990-3206).
H. L. Tigchelaar (02291-251).
N. F. Verbart (02266-459).
Publikaties en fotografie:
J. Lindeijer (02290-5309).
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— paprika 183
— tomaat 120
Structuurverbetering; grond, aardbei

172

Taaktijden; slateelt 18
Techniek; hoofdstuk 7
Teelttabel; aardbei 170
— groentegewassen 86
Tenoran 127
Tomaat; aankoopprijs, E.E.G. 75
— afval, artikel 128
— automatisering, klimaat 121
— bemestingsnormen 30
— botrytisstip, artikel 135
— broeiveuren 120
— containerteelt 123
— C O - d o s e r i n g , artikel 124
— CO-schade, artikel 129
—- doortelen 126
— ethyleen 129
— fusarium, artikel 134
— groeivertraging 117
— grondstomen 128
— grondverwarming 116
— hoofdstuk 113
— kiemplantinfectie 118
— magnesiumgebrek, artikel 131
— mangaanovermaat, artikel 131
— meerstengelsysteem 126
— multipots 115
— onbewerkte grond 114
— onkruidbestrijding 110
— paraquat 127
— phytophtora, artikel 132
— potsoort 82
— produktie, E.E.G. 55
— produktiekosten 64
— produktiekosten, stook— 61
— strobalen 120
— teelttabel 86
— temperaturen bij zeer vroege stook— 117
— voorzieningsbalans 66
— witkoppen, artikel 135
— wit plastic 119
— wortelontwikkeling, artikel 125
— zaaien direct in de pot, artikel 115
— ziektebestrijding 103
— zuurstoftekort 129
Trips; boon 95
— druif 208
— komkommer 97
— paprika 100
— Spaanse peper 100
Uitvoer; naar E.E.G. 54
— verse groenten en fruit 53
Vaatziekte; boon 95
Veiltgheidstermijnen; aardbei 169
— fruit 206
—• groenten 90
Veiling; aanvoer 51
— belangrijkste aanvoer— 72
— gemiddelde —prijs 53
— vervoer naar — 12
Veldsla; onkruidbestrijding 203
— ras 203
— teelt 203
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Verbranding van de bessen; druif 208
Vergiftigingscentrum 030-27151 38
Verpakken; komkommer op de tuin 149
— sla in netjes 165
Verwarming; aardbei 174
— meloen 175
— paprika, grond 183
— sla 159
— tomaat, grond 116
Verwelkingsziekten; augurk 94
— komkommer 97
— meloen 99
— tomaat 107
— tomaat, artikel 134
Veuren, zie Broeiveuren
Virusziekten; augurk 94
— komkommer 98
— paprika 100
— perzik 210
— sla 102
— Spaanse peper 100
— tomaat 108
Voetrot; andijvie 93
— tomaat 109
— tomaat, artikel 132
Voetziekten; tomaat 109
— tomaat, artikel 132
Voorzieningsbalansen; groenten 66
Vorstschade; bloemkool 94
— druif 208
— sla 103
— witlof 109
Vrachtrijder; kosten 12
5e pijp; komkommer 142
Water; aanvoer 33
— afvoer 35
— beregenen 8
— broezen 8
— filterinstal laties 34
— huishouding, hoofdstuk 23
— komkommervirus 2 en giet— 145
— voorziening voor aardbei 173
Waterziek; bloemkool 94
— tomaat 109
Weeklonen; en toeslagen 79
Wespen; druif 208
— pruim 212
Witkoppen; tomaat, artikel 135
Witlof; ziektebestrijding 109
Wit plastic; gebruik, tomaat 119
Witte vlieg 92
Wolf; spinazie 103
Wolluis; druif 208
— perzik 210
— pruim 212
Wortelduizendpoot 92
Wortelknobbelaaltje; algemeen 92
— komkommer 99
Wortelontwikkeling; tomaat 125
Zaad; gegradueerd—, radijs 199
— hoeveelheid in g, groentegewassen 86
— omhuld sla— 152
— ontsmetting komkommer— 144
— spinazie, hoeveelheid 202
Zaadkoppen; komkommer 99
Zaaibed; oppervlakte 86
Zaaien; augurk 185
— koolrabi 195
— kroot 196
— namenia 198
— peen 193
— radijs 200
— selderij 192

Zaaien;
— sla, automatische zaaiinrichting 152
— sla, direct in de perspot 154
— spinazie, zaadhoeveelheid 202
— tomaat, direct in de pot 115
— veldsla 203
Zaaitijd; groentegewassen 86
Ziektebestrijding; aardbei 168
— andijvie 92
— augurk 93

— bloemkool 94
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

boon 94
druif 206
komkommer 95
komkommer, rniljoenpoten, artikel \A
komkommer, mussen, artikel 148
komkommer, mycosphearella, artikel
komkommer, spint, artikel 147
komkommervirus 2 145
meloen 99
meloen, bacterieziekte, artikel 178
paprika 99
perzik 208
postelein 100

145

Ziektebestrijding;
— pruim 211
— radijs 100
— selderij 100
— sla 100
— sla residu 165
— sla rand 161
— Spaanse peper 103
— spinazie 103
— tomaat 103
— tomaat, botrytisstip, artikel 135
— tomaat, fusarium, artikel 134
— tomaat, phytophtora, artikel 132
— veiligheidstermijnen, fruit 206
— veiligheidstermijnen, groenten 90
— tomaat, witkoppen, artikel 135
— witlof 109
Ziektebestrijdingskaart, sla 164
Zonnebrand; meloen 99
— paprika 100
— spaanse peper 100
— tomaat 109
Zuurstoftekort; tomaat 129
Zwartrot; sla 103

Lijst van adverteerders
blz.
22 Albatros Superfosfaatfabriek N.V., Maliebaan 81. Utrecht.
212 Beekenkamp, G., Tuindersweg 91, Postbus 1, Maasdijk.
136 Beukei Azn., N.V. v / h T. v. d., Havenstraat 54, Monster.
136 Delfland, N.V. Isolatie- en Handelmij, Lierweg 65, De Lier.
190 Delft-Gommans, Fa. M. van, Grotestraat 70, Drunen.
213 Deltachemie N.V., Land- en Tuinbouwkundige Afdeling, Postbus 58, Vlaardingen.
190 Eerste Onderlinge, Schadeverzekeringmij voor land- en tuinbouw, Scheveningseweg 110, Den Ha
231 Enci/Cemij/Robur N.V., Herengracht 507, Amsterdam
166 Enkhuizer Zaadhandel, Paktuinen 23, Enkhuizen.
112 Eyk N.V., G. v. d., Jaagpad 25, Rijswijk.
189 Fabriek ,,Het IJ" N.V., Grasweg 46, Amsterdam-Noord.
44 Greefa Machinebouw N.V., Postbus 24, Geldermalsen.
223 Grondverbetering- en Ontginningsmaatschappij N.V., de Holle Bilt 22, De Bilt (,,Grontmij").
232 Kubo N.V., Warenhuizen, Havenstraat 44a, Monster.
omslag 11 en l i l Leeuwen van, Buizenhandel, Postbus 1, Zwijndrecht.
214 Lips Aluminium N.V., Badhuisstraat 52, Drunen.
189 Mast, Joh. J., Kralingseweg 413, Rotterdam-Oost.
44 Misset N.V., Uitgeversmaatschappij, IJsselkade 32, Postbus 4, Doetinchem.
84 Noordam Jr., Fa., Hornweg 130, Aalsmeer.
204 Pannevis' Zaadteelt en Zaadhandel N.V., Koornmarkt 78, Delft.
6 Prins N.V., Metaalverwerkende Industrie, Postbus 4, Dokkum.
180 Royal Sluis, Koninklijke Zaaizaadbedrijven Gebroeders Sluis N.V., Postbus 22, Enkhuizen.
150 Rijk Zwaan's Zaadteelt en Zaadhandel N.V., Zaagmolenkade 28, Rotterdam.
36 Shell Chemie Nederland N.V., Stadhoudersplantsoen 2, Den Haag.
56 Staaveren, N.V. Handelskwekerij M. C. van, Hornweg 32, Aalsmeer.
224 Ten Horn, N.V. Veendammer Machinefabriek, Postweg 35, Veendam.
190 Turfstrooiselkantoor N.V. en Veenproduktenmaatschappij Tuinturf N.V., Postbus 91, Zwolle.
36 Verdugt N.V., Afdeling Bestrijdingsmiddelen, Papesteeg 91, Tiel.
222 Verhagen & Bospoort, Secr. Verhoeffweg 17, Naaldwijk.
70 Voort N.V., Adr. van der, Bovendijk 7a, Kwintsheul.
166 Voskamp en Vrijland N.V., Postbus 30, 's-Gravenzande.
56 Vuilafvoer Maatschappij N.V., Jac. Obrechtstraat 67, Amsterdam-Z. (VAM).
225 Westlandse Wegenbouw N.V., Delftweg 62, Rijswijk (post Delft).
112 Wülfinghoff's Bloembollenbedrijf N.V., Postbus 4534, Rijswijk (Z.H.).
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Hiergaateen efficiency-expert:
in z'n kassen liggen

betonpaden

Daardoor werkt hij schoner, prettiger, gemakkelijker, vlugger. En daardoor
verdient hij ook meer!Vlug aangelegd,onverslijtbaar. Padenvan beton in en
om uw kassen.Straks zegt u:hoe heb ik 'ter ooit zonder gedaan!
Vraag inlichtingen bij uwVoorlichtingsdienst of aan de afdeling Voorlichting
van de Verkoopassociatie Nederlands Cement Enci - Cemij- Robur n.v.,
Herengracht 507,Amsterdam,telefoon 020-2385 31.

