CENTRALE LANDBOUWCATALOGUS

0000 0935 9940

GIDS VOOR GROENTE- EN
FRUITTEELT ONDER GLAS

Deze uitgave istot stand gekomen door samenwerking tussen de Directie Bedrijfsontwikkeling van het Ministerie van Landbouw en Visserij (Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst) en het Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder Glas.
UitgavevandeStichtingLand-enTuinbouwgidsen Mgr.vandeWeteringstraat 103,
Utrecht, 030-25882

2 * VOORWERK

REDAKTIECOMMISSIE

Voorzitter:
Secretaris-redacteur:
Leden:

Ir. J. M. Jacobs, Naaldwijk
P. A. Kruyk Ing., Naaldwijk
J . B . Vinkenvleugel, Den Bosch
J. Noordermeer, Tiel
J. E. Dam, Zwolle
Fr. M. Stappers, Roermond
A. deJong, Hoorn
S.J. Klapwijk, Barendrecht
M. G. Rosseboom, Amsterdam-Aalsmeer
Ir. A.J. Vijverberg, Naaldwijk
W. P. v.Winden Ing., Naaldwijk
A. G. A. v. d.Nes Ing., Naaldwijk
D. de Mos, Naaldwijk
J. H. Groenewegen Ing., Naaldwijk
A. P. C. Boogers,Den Haag

Stichting Land- enTuinbouwgidsen (Silabus), Mgr. v. d. Weteringstraat 103,
Utrecht, telefoon 030-25882
Directeur/Hoofdredakteur: Mr. P. Noë
Algemeen redakteur: G. P. Noë
Bureauredaktie: P.Th. A. Dijkstra, W. J. Hol
(Ç) Overname van de gehele inhoud of een gedeelte daarvan is toegestaan. Gaarne
bronvermelding en voorafgaand overleg met de uitgever
De Stichting Land- en Tuinbouwgidsen stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele
schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik van de gegevens die zijn
gepubliceerd in deze gids

VOORWERK * 3

INHOUD
1
2
3
4
5
23
37
37
49
63
77
113
133
147
161
161
175
175
183
193
207
215

titelpagina
redaktiecommissie
inhoud
ten geleide
techniek en arbeid
bodem, bemesting en waterhuishouding
bestrijdingsmiddelen
statistiek
economie
afzet en diversen
gewassen algemeen
tomaat
komkommer
sla
aardbei
meloen
paprika
augurk
bijgewassen
fruit
adressen
register

VOORWERK

T E N GELEIDE

Met het verschijnen van deze Gids voor de Groente- en Fruitteelt onder Glas ligt er
bijna een jaar ervaring achter ons met de eerste uitgave. Gezien de reacties die
hierover bekend geworden zijn heeft de redaktiecommissie gemeend dat op de oorspronkelijk ingeslagen weg moet worden voortgegaan.
Of dit ook in de verdere toekomst het geval zal zijn moet worden bepaald door
reacties van gebruikers in een verantwoord onderzoek. Dit onderzoek zal in de
komende maanden plaatsvinden. De redactiecommissie hoopt dan antwoord te
krijgen op de vraag in hoeverre een dergelijke gids aan de behoeften van de glasgroenteteelt tegemoet komt, of de gids jaarlijks moet verschijnen en of eventueel
een andere opzet noodzakelijk is.
Deze gids biedt opnieuw uitgebreide informatie over actuele zaken, met daarnaast
de tabellen die regelmatig terugkeren, zoals de teelt- en de ziektebestrijdingstabellen
die nu eenmaal niet kunnen worden gemist en die ook van jaar op jaar moeten
worden herzien.
Vele deskundigen hebben ook aan de tweede uitgave van de gids meegewerkt,
waardoor een kwalitatief hoogstaand geheel is verkregen. We danken van harte de
vele medewerkers, op wie we nooit tevergeefs een beroep doen.
We hopen voorts, dat deze nieuwe gids een goed onthaal zal vinden en voor velen in
de groenteteelt een regelmatig hulpmiddel in de bedrijfsvoering zal kunnen 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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V O O R Z I C H T I G M E TG R O T E C 0 2 - B R A N D E R S

Voor deC0 2 -toediening wordt al vele jaren gebruik gemaakt vandrukverstuivers.
Deze worden gestookt metpetroleum en voldoen uitstekend. Ze hebben de propaankachels voor eengroot deel verdrongen. Er zijn tegenwoordig een paar typen
kachels gekomen meteencapaciteit van8 en 10 liter. Deze worden bijna alleen
gekocht als goedkope warmtebronnen. Dit zijn eigenlijk geen CCVkachels meer.
Gebruikt uzealleen voor de C0 2 -levering enstreeft u daarbij naar een C0 2 -gehalte
van 0,20%, dan is één zo'n kachel per 2000 m 2 voldoende. De verdeling van de C 0 2
is danwelerg onregelmatig. Bovendien moet u rekening houden meteen grote
hoeveelheid warmte bij de uitstroomopening van zo'n kachel.
WARMT ELEVERING
Deze grote typen kachels worden daarom vooral gebruikt
voor dewarmtelevering bij slateelt enbijtomaten, dielaat inhetvoorjaar worden
geplant. Ze zijn meestal in de plaats gekomen van versleten hylo's; maar hierin
schuilt nu juist een gevaar. Een hylo blijft onder alle omstandigheden goed branden,
maar eendrukverstuiver niet. Bijeenmoderne kasvriezen ineenkoude nacht de
kieren dicht ofzeraken gesloten door condenswater. Uitwisseling van lucht uit de
kas met buiten houdt dan bijna geheel op. Omdat de kachels geen schoorsteenafvoer
hebben endekaslucht bijna niet wordt ververst, zaldehoeveelheid zuurstof afnemen. Ditkanzoergworden dater indedrukverstuivers onvolledige verbranding
optreedt door onvoldoende zuurstoftoevoer bij een constante hoeveelheid brandstof
in de verbrandingskamer. Bij hylo's neemt bijeen dalend zuurstofgehalte ook de
hoeveelheid aangevoerde zuurstof af,maar de verbranding blijft volledig.

zorg ervoor dat bij COs-branders nooit
dige verbranding kan optreden

onvolle-

SCHADE
Onvolledige verbrandingkan
ernstige schade geven aanslaen tomaat.
Van sla worden de oudste bladeren slap
en sterven af. Van tomaat verbranden de
kelkslippen. Er ontwikkelt zich hierop
meestal Botrytis en ook vruchtval kan
een gevolg zijn.Daarom ontraden wij sterk
het gebruik van drukverstuivers met een
capaciteit van 8 en 10 liter. Dit geldt
vooral alsertijdens hetgebruik vorst optreedt, hoewel u door hetopenen van een
luchtraam bij de branders veel narigheid
kunt voorkomen. Een veilige oplossing is
de aanschaf van luchtverhitters met
schoorsteenafvoer of éénbuisverwarming.
Dit zijn helaas duurdere oplossingen,
maar ze maken het risico een stuk kleiner.
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EENBUISVERWARMING

De laatste jaren zijn er belangrijke verbeteringen aangebracht in de heteluchtapparatuur. Dit ging natuurlijk ook gepaard met een belangrijke kostenstijging. Toch
blijkt er nog altijd een zekere kortsluiting te zijn in de teelt, namelijk op het moment
dat de gewassen de hoogte van de kacheluitlaat hebben bereikt. Bij tomaten komt
dit tot uiting in meer Botrytis op stengel, blad en vrucht en langzamer afrijpen. Ten
aanzien van een betere vorm van verwarming groeide de laatste jaren de belangstellingvoor de zgn. éénbuisverwarming.
VERGELIJKING
Éénbuisverwarming is aanzienlijk beter dan heteluchtverwarming, als u uitgaat van eenzelfde capaciteit in een kas. Bij dezelfde plantdatum en
hetzelfde plantgoed werd in dat geval met éénbuisverwarming 2 tot 3 kg per m 2
meer geoogst dan met heteluchtverwarming. Dit isvoornamelijk toe te schrijven aan
het snellere en meer regelmatige rijpingsproces door de goed verdeelde warmte die
van onder af het gewas bereikt. Bovendien krijgt u een veel betere mogelijkheid om
droog te stoken. De kosten van éénbuisverwarming zijn hoger dan van heteluchtverwarming. Droogstoken dat alleen met éénbuisverwarming goed mogelijk is kost
bijvoorbeeld 40 et. per m 2 extra. Van de andere kant wordt er ook op uitgaven
bespaard, zoals uit arbeidsboekhoudingen is gebleken. Dit was dan ± 25 ct. per m 2 ,
omdat bijv. het smeren van door Botrytis aangetaste plekken niet meer nodig was.
KEUZE Éénbuisverwarming steekt dus bijzonder gunstig af. Toch moet u eerst
alle omstandigheden nagaan voordat u tot aanschaf overgaat. Hebt u een beperkte
glasoppervlakte en is het nodig de versleten heteluchtkachels te vervangen, dan
vraagt éénbuisverwarming wel een fikse investering, maar dit zal er gemakkelijk uit
komen. Is de oppervlakte vrij groot, namelijk meer dan 5 000 m 2 , dan is een zware
olie-installatie toch al voordeliger wat brandstofkosten betreft. Dit vraagt echter wel
een grotere investering. Éénbuisverwarming isvooral geschikt voor vorstvrij houden
en droogstoken. Vandaar dat de capaciteit van de ketel niet bijzonder groot hoeft te
zijn. Een ketelcapaciteit van 80 kcal per m 2 iszeker voldoende.
BUISLIGGING
Bij éénbuisverwarming gaan we natuurlijk uit van één buis per
normale warenhuiskap. Ideaal is een zogenaamde zwenkpijp, hoewel dit per koppeling 25 gld. extra kost. Omdat er 4 koppelingen per kap nodig zijn, komt u aan een
totale kostprijs die dicht die van twee buizen per kap benadert. Vandaar dat het
verstandiger is te volstaan met één buis per kap die op een hoogte van 50 tot 60 cm
aan de poten is bevestigd. Dit is een compromis, maar u kunt hiermee zowel sla als
tomaten op een behoorlijke en voldoende wijze droogstoken of wat bijverwarmen.
De investeringskosten van éénbuisverwarming kunnen nog wel eens verschillen. U
moet er echter van uit gaan dat de brandstofkosten veruit bepalend zijn voor de
jaarkosten (zie voor investerings- en brandstofkosten blz. 9 en 10). Een goedkopere
brandstof (aardgas) maakt een grotere investering dan alleszins verantwoord.
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MOGELIJKHEDEN VAN HEETWATERVERWARMING

Bij heetwaterverwarming staat het verwarmingswater onder een bepaalde druk
zodat een temperatuur boven 100°C kan worden bereikt, zonder dat er wat waterdampvorming plaatsvindt. Verdient dit systeem van verwarming in de tuinbouw
misschien de voorkeur? Steeds meer tuinders gaan inzien dat de verwarmingsinstallatie niet alleen dient om een bepaalde kastemperatuur te handhaven, maar ook om
de luchtbeweging en de verdamping door de planten te beïnvloeden. Dit is vooral
van belang wanneer de verdampingsomstandigheden van nature ongunstig zijn. Of
heetwaterverwarming de voorkeur verdient, hangt af van de omstandigheden.
AANLEG
De aanleg van dit verwarmingssysteem „onder druk" is goedkoper dan
van een normale heetwaterverwarming. Er zijn namelijk minder buizen nodig. Vaak
zijn hierbij 3 buizen van 5 1 " voldoende in plaats van 5 buizen van dezelfde afmeting
bij het normale systeem. Hier staan echter andere voorzieningen tegenover, bijv. een
drukketel. Daarom geldt het voordeel van een goedkopere aanleg alleen bij een
bedrijf dat groter is dan 5 000 m 2 . De hogere druk op het hele net geeft een grotere
kans op lekkage, speciaal als u met een zwenkbare pijp werkt. Drie pijpen per kap
vormen een minder groot obstakel dan vijf. Dit is in verband met stomen of grondbewerking een voordeel. Van de andere kant wordt voor werkzaamheden met bijv.
slaplantwagens dankbaar gebruik gemaakt van deze „obstakels".
LUCHTBEWEGING
EN VERDAMPING
Deze krijgen van heetwaterverwarming een extra stimulans. De betekenis hiervan moet u echter niet overschatten,
vergeleken met het tot nu toe gangbare systeem. Tegenover dit voordeel staat, dat
de vruchten bij de extra hete buizen zeker niet grover worden. Het maakt, in verband met de bevordering van de verdamping, verschil hoe u teelt. Lucht u erg weinig, dan is de extra stimulans die de hete buizen aan de luchtbeweging geven, belangrijker dan wanneer u naar verhouding veel lucht.
Voor de teelt van komkommers heeft heetwaterverwarming niet direct voordelen en
voor de teelt van sla zijn de extra hete pijpen zelfs een nadeel, als u behoorlijk moet
stoken om de kas op temperatuur te houden. Het blijkt dus wel dat het systeem van
heetwaterverwarming niet zonder meer voor elk bedrijf aan te raden is.

:^^±±^iT3
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INVESTERINGS- EN JAARKOSTEN BIJ VERWARMING

Uitgaandevanglobale gegevens komenwetotdevolgende uitkomsten, inclusiefhet
verwarmingscircuit, bij 1,2en 4 buizen perkapvan 3,2 m.Tot de energiekosten
behorenbrandstofkosten enelektriciteitenbijaardgasookhetvastrecht.
één buis perkap
aarkosten, incl. energiekosten in gld/m2

investeringskosten in gld/m2
oppervlakte
1 700 m2
ketelcap.
3 600 m2
ketelcap.
7 000 m2
ketelcap.

zware olie

aardgas

8,40
3x60000 kcal
750000 kcal
8,15
750000 kcal

8,500000 kcal

hbo II

oppervlakte

zware olie

20 m2 v.o.
8,400000 kcal

1 700 m2
3 600 m2
7 000 m2
w.v. energie

2,80
2.10
0,90

aardgas

hbo

3,2,80

3,15
3,05

1,50

1,75

het brandstofverbruik is evenredig aan 15kg zware
olie per m2

twee buizen perkap
investeringskosten in gld/m2
oppervlakte
1 700 m2
ketelcap.
3 600 m2
ketelcap.
7000 m2
ketelcap.

zware olie

13,75
750000 kcal
9,75
1 milj. kcal

jaarkosten, incl. ene rgiekosten ir

aardgas

hbo II

oppervlakte

zware olie

10.80
4x60000 kcal
8,75
500000 kcal

9,65
30 m2 v.o.
9,70
500000 kcal

1 700 m2
3 600 m2
7 000 m2
w.v. energie

3,80
3,25
1,80

_

-

g!d/m2

aardgas

hbo II

4,70
4,30

5,10
4,85

2,90

3,40

het brandstofverbruik is evenredig aan 30 kg zware
olie per m 2

vier buizen perkap
investeringskosten in gld/m2
oppervlakte

jaarkosten, incl. energiekosten in gld/m2

zware olie

3600 m2
ketelcapaciteit

17,70
1000000 kcal

7 000 m2
ketelcapaciteit

14,30
1750000 kcal

oppervlakte
3 600 m2
7 000 m2
w.v. energiekosten

i.—
"'-TT-r"
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5,65
4,85
3, -

het brandstofverbruik is gesteld op50kg zware olie
per m2
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PRIJZEN VAN BRANDSTOFFEN, GAS EN ELEKTRICITEIT 1)

oktobe r 1967
energiebron

motorbrandstoffen
benzine, gewoon
benzine, super
trekkerpetroleum
autogasoiie

oktobe r 1968

oktobe r 1969

handelseenheid

stookwaarde 2)

1001
100 1
1001
100 1

7 500/1
7 700/1
8 500/1
8500/1

53,50
56,80
20,15
17,05

71,33
73,77
23,71
20,06

51,60
54,90
18,65
15,55

68,30
71,30
21,94
18,29

56,20
58,50
20,35
14,90

74,93
75,97
23,94
17,53

per
per
per
per
per
per
handels- miljoen handels- miljoen handels- miljoen
eenheid
kcal. eenheid
kcal. eenheid
kcal.

stookoliên
petroleum
huisbrandolie 1
huisbrandolie II
navy speciaal 400 sec.
middelzwaar 800 sec.
zwaar 3500 sec.

1001
100 1
1001
1 000 I
1000 kg
1000 kg

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

9,80
11,35
10,85
82,45
77,45
68,40

12,10
13,35
12,62
9,06
7,98
7,05

10,15
10,35
9,85
69,95
65,45
56,90

12,53
12,18
11,45
7,69
6,75
5,87

8,30
8,14
7,72
71,40
66,35
52,94

10.25
10,18
8,98
7,85
6,84
5,46

gassen
aardgas
propaan

1 000 m3
1 000 I

7200/m3
5 522/1

65,30
177,00

9,07
31,88

60,82
177,00

8,45
31,88

58,53
181,00

8,13
32,60

vaste brandstoffen
mijncokes II

1000 kg

6850/kg

116,00

16,93

122,00

17,81

116,35

23,87

0,10

116,28

0,10

116,28

0,10

116,28

elektriciteit
licht- en krachtstroom
1

) in gld.

kwh

860/kwh

2

) uitgedrukt in kcal.

bron: l.e.i.

n.b. de prijzen van de stookoliên zijn verminderd met de restitutie van accijns voor tuinbouwbedrijven

GEBRUIK VAN EEN DUBBELE REGENLEIDING

De laatste jaren is debelangstelling voor een meer verfijnde watervoorziening sterk
toegenomen. De regenleidingen dietot nu toe worden gebruikt geven een vrij grove
spreiding met onregelmatige waterverdeling. Een ander nadeel is dat de totale
oppervlakte en vaak ook het gewas nat worden. Op structuurgevoelige gronden
geeft die natte toestand van de grond moeilijkheden. Scheurvorming wordt onderdruktenhetwerkschemamoetzichmaaraanpassen aandeberegening!
DRUPPELBEVLOEUNG Dit heeft verschillende voordelen (zie ook blz. 33):
geenverslemping, terwijl degronddekanskrijgt tescheuren;
looppadenengewasblijven droog.Uhoeft hetwerkschemanietaantepassen;
alleen een klein gedeelte van de grond wordt vochtig. De wateropname door de
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wortels is steeds optimaal, omdat er in de bewortelingszone altijd een gunstige
vochtigheidstoestand is;
u kunt de groei van het gewas beter beheersen bij mesttoediening via het water dan
het geval isbij gebruik van een regenleiding.
Er zijn aan de toepassing van druppelbevloeiing ook nadelen verbonden, zoals: hoge
aanschafkosten; het schoonhouden van de sproei-openingen vraagt veel tijd. Dit
geldt ook voor het aanbrengen van het systeem vóór en het weghalen na de teelt.
Ook als u druppelbevloeiing toepast is er toch een beregeningsinstallatie nodig in
verband met doorspoelen en/of watervoorziening in voor- of volgteelten.
DUBBELE REGENLEIDING
Om toch tot verbetering te komen en de nadelen
die zijn genoemd te ontlopen overwegen verschillende telers een zgn. dubbele regenleiding aan te schaffen. Dit is een compromis tussen een gewone regeninstallatie en
druppelbevloeiing. Er moeten dan twee leidingen per kap komen met één sproeidop
per rij. Dezelfde regenleiding moet, hoog opgehangen, ook bruikbaar zijn voor het
doorspoelen en voor de watervoorziening van een nateelt, zoals bijvoorbeeld bij sla.
Dit ismogelijk door een wat meer kegelvormige verspreiding van het water.
In enkele gevallen is al met succes van zo'n systeem van dubbele regenleiding gebruik gemaakt. Wel zijn er nog nadere ervaringen en onderzoek nodig om nauwkeurig de gebruikswaarde ervan te bepalen.

GEAUTOMATISEERDE KLEINE DAKSPROEIERS

De laatste jaren is gebleken, dat u op kassen geplaatste sproeiers voor het schoonhouden van het glas, eveneens met succes kunt benutten voor een beter in de hand
houden van het kasklimaat. Dit gaat vooral op als de verdamping onder invloed van
het weer te groot dreigt te worden. De werking berust op het feit dat de buitenlucht
in de directe omgeving van de kas wordt afgekoeld door waterverdamping. De
buitenlucht wordt dan kouder en de luchtvochtigheid hoger. Als u aan de stand van
de luchtramen niets verandert, wordt ook de lucht in de kas kouder en vochtiger.
Dit remt dan de verdamping van de gewassen in de kas.
GROOTTE VAN DE DOORLAAT
Voor het schoonhouden van het glas werden
vroeger sproeiers geadviseerd met een erg grote opening (12 mm), zodat er grove
druppels ontstonden. Als deze met kracht op het glas terecht komen houden ze het
glasbeter schoon dan kleine druppels. Er zijn aan grote sproeiers echter ook nadelen
verbonden: het waterverbruik is erg groot en de intensiteit van de neerslag erg hoog.
Hierdoor kan een gewone pompinstallatie maar een kleine oppervlakte (1 of 2
sproeiers tegelijk) van water voorzien. Gebruikt u de sproeiers om de verdamping af
te remmen, zodat de ramen moeten blijven openstaan, dan komt er te veel water
door de luchtramen naar binnen. Voor een goed resultaat is het alleen nodig dat er
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enkele modellen daksproeiers

voortdurend water boven de kas aanwezig is dat kan verdampen; de hoeveelheid
water doet er hierbij weinig toe. Daarom kunt u voor dit doel even goed sproeiers
met een kleinere doorlaat gebruiken. Vandaar dat er de laatste jaren veel sproeiers
van 6 en 8 mm doorlaat op de kassen zijn geïnstalleerd. Het is dan ook mogelijk om
meerdere sproeiers in bedrijf te hebben en zo een grotere oppervlakte te behandelen.
AUTOMATISERING
Met de huidige pompinstallaties kan echter nog zelden het
hele bedrijf in één keer worden gesproeid. Op verschillende bedrijven zijn de daksproeiers voorzien van magneetafsluiters en gekoppeld aan de regenautomaat.
Hiermee zijn gunstige ervaringen opgedaan. Als de tussenpauzen niet langer zijn dan
5 tot 10 minuten (het glas kan dan niet opdrogen), is de koeling even goed als bij
ononderbroken sproeien. Een ander voordeel hierbij is dat u dan het glas kunt
schoonspoelen op elk gewenst tijdstip. Vroeg in de morgen, voordat de zon opkomt,
zit het vuil meestal niet zo erg vast op het glas. Met geautomatiseerde sproeiers kunt
u het glas 's morgens voor zonsopgang even schoonmaken. De ervaringen hiermee
zijn onverdeeld gunstig. Houdt er echter wel rekening mee dat de hoeveelheid water
uit kleine sproeiers per tijdseenheid en per oppervlakte kleiner is dan uit grote
sproeiers. U moet met kleine sproeiers dan ook langer sproeien.
SCHERMEN
In enkele gevallen is geprobeerd met deze sproeiers te schermen.
Ook hiervoor zijn geautomatiseerde kleine sproeiers goed te gebruiken. Om goed te
schermen mag de krijtoplossing namelijk niet over het glas lopen en moet er maar
een kleine hoeveelheid water tegelijk met de schermvloeistof worden gegeven. Voor
een voldoende dicht scherm moet u, nadat het krijt is opgedroogd, één of tweemaal
opnieuw met een krijtoplossing sproeien. Dit geeft met een regenautomaat weinig
moeilijkheden. Voor deze opzet is het echter wel noodzakelijk, dat de scherminstallatie gescheiden werkt van de installatie waarmee u in de kas water geeft. Er komt
dan later tijdens het gieten geen krijt op het gewas.
Als u alleen ijzerhoudend bronwater ter beschikking heeft kunt u geen daksproeiers
gebruiken, omdat dit ijzeraanslag op het glas geeft.
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STANDAARD-OFFERTEN VOOR KASSENBOUW

Kwekers die kassen laten bouwen, zien al jaren uit naar een mogelijkheid om de
verschillende offerten beter op hun waarde te beoordelen. Als u een offerte krijgt
aangeboden, is het moeilijk een goede vergelijking te maken met andere offerten.
Met de Technische Commissie uit de Federatie van Tuinbouwstudiegroepen heeft
het Proefstation te Naaldwijk een standaard-offerte ontworpen. Ook de kassenbouwershebbenhieraanhunmedewerkingverleend.
standaard-offerte voor kassenbouw
omschrijving
aantal kappen
lengte
poothoogte
kapbreedte

stuks

vakwijdte
glashelling
giondoppervlakte
(buitenwerks)

m2

fundering
samenstelling beton
vaste voet

: giet/stampbeton
: afmeting en/of bewapening
lengte :
: afmeting
losse voet
: afmeting en draagvlak
binnenpalen
pulspalen
: aantal en afmeting
schoorpalen
: aantal en afmeting
(ter verduidelijking hoort hier een schets bij)

lengte
lengte

schoren
kruis-/lange schoren
armschoren
gevelschoren
gootschoren
nokschoren
gevelbevestiging

afmetingen

materialen

verzinkt

geïmpregneerd

waterafvoer
condensgoot
goten
overstek-/afvoerpijpen
centrale afvoer

afmetingen

materialen

aantal

kg/m

gevels
kopgevels

afmetingen

zijgevels

tussengevels

staanders
gordingen
glasroeden
staanders
gordingen
glasroeden
staanders
gordingen
glasroeden

materialen
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dek

afmetingen

materialen

gevelkaproeden
nok
roeden
luchtramen
aantal :
nokkenvanger
halve kant vast
bij aluminium legering, gewicht en puntbelasting vermelden.
glas

afmetingen dikte in mm

land van herkomst

afmetingen

materiaal

dek
gevels
deuren
enkel/dubbel
draai/schuif
doordraaideur
ophangmateriaal
hang-, sluit- en rolwerk
verf-en beglaaswerk: blank, geïmpregneerd, verzinkt, aluminium, oververven, kit, stopverf
dek

nok
roeden
luchtramen

onderbouw
deuren
voet aanspuiten en kitsoort vermelden
vertinde spijkers gebruiken

gevels
luchtmechaniek
handbediend/half-automatisch/automatisch
systeem (draad, pijp, tandrad)
materiaal
(U-V beugels) scharen
stormvoorzieningen
tegendraad
materiaal van het draad
diameter van de katrollen
gewas-bevestiging
draad, soort:
draadhangers, soort:
draadgording, materiaal

nr

aanneemsom : ƒ,

aantal per kap
aantal
afmetingen
totaal netto prijs
12»/.b.t.w.
totaal bruto prijs
bruto prijs per m 2

lengte
lengte ..
: ƒ,
:ƒ
:ƒ
: ƒ,

levering franco per as/boot :
betalingsvoorwaarden
400/0bij fundering klaar en levering materialen
25% bij levering glas,20°/obij glas klaar
15°/obij oplevering
(bij gebreken kan de tuinder het 5-voudige van
de geschatte reparatiekosten inhouden!)

verzekering en aansprakelijkheid
de kassenbouwer verzekert tot . . .
de tuinder verzekert vanaf
opleveringsdatum
19...

Wàarwordtin degroenten-en fruitwereld
indenbrede
overgesproken?

overde
nieuwe breedkapper
met zwevende nok
van kubo
De moderne glasteelt eist voor vele bedrijven
steeds meer nuttige ruimte. Het is weer
KUBO, die er de breedste kijk op heeft. Kom
kijken naarde enorme ruimtewinst, die KUBO
u biedt met de nieuwe
K U B O BREEDKAPPER (6.20/6.40 m) m e t
zwevende nok,
waarvan de staanders en spanten zijn gefabriceerd uit rechthoekige en vierkante pijpen,
van binnen en van buiten volbad verzinkt met
een aluminium gording met opvanging voor
kondens.

alleen meer ruimte, maar ook meer licht. En
minder onderhoud, minder eigen gewicht.
Laat u eens breedvoerig voorlichten over het.
komplete KUBO leveringsprogramma:
enkelkappers (3.20 m ) , dubbelkappers ( 2 x
3.20 m) ook met houten of stalen dek, k o m plete verwarmingsinstallaties, regeninstallaties, enz. enz. KUBO kan elk bedrijf op tuinbouw- en bloementeeltgebied volledig i n stalleren.

N I E U W : aluminium gevel, zonder kit, stopverf, rubber, plastic.
N I E U W : houten gevel met aluminium glasbevestigingsstrips, zonder stopverf,
kit, rubber, plastic.
N I E U W : aluminium kondensgoot, 24 cm
breed. Deze goot vangt alle kondens van het glas, roeden en goot
op.
Zoals alle KUBO warenhuizen is ook de
nieuwe breedkapper uitgerust met het waterdichte, kitloos aluminium Venlo-dek. Dus niet

KUBO

Havenstraat 44a, Monster.
Telefoon 0 1 7 4 9 - 3 96 1 * .
Telex. 32499.

N.V. Isolatie & Handelmij D E L F L A N D
De meest gespecialiseerde isolatiezaak voor de tuinbouw
*
*
*
*
*
*

ffë$\

Isolatiewerken
Plaatwerken
Isolatiematerialen
Asbest en rubberverpakking
Vuurvast materiaal
Dubbelwandige geïsoleerde DELFLAND
schoorstenen met een cortenstalen binnenmantel, hoogwaardige isolatie en een
aluminium buitenmantel. Geschikt voor
GAS- en OLIE gestookte installaties.

Industrieterrein LIERWEG 6 5 , DE LIER
Telefoon 0 1 7 4 5 - 2 0 4 0 - 3 5 1 8
b.g.g. 0 1 7 3 0 - 2 1 8 8 4 J. W. Mesker
0 1 7 3 8 - 3 9 6 C. W. Limberger

verzekeringenvoordekweker

wentel uw risico's af op

de eerste onderlinge
schadeverzekeringmaatschappij voor land- en tuinbouw - verzekering van broeiglas, glasculturés, verwarmingsinstallaties, bloembollen, etc.- uitgebreide dekking - billijke premies - scheveningseweg 110- 's-gravenhage -telefoon 070-51.44.21*
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GEBRUIK VAN VIERWIELIGE TREKKERS

Het gebruik van een vierwielige trekker is aan de volgende voorwaarden gebonden:
de glasoppervlakte moet min. 4000 m2 zijn; de deuren moeten voldoende breed en
hoogzijn;ermoeteengevel-of middenpad zijnvanminstens3 mbreedte;
dekaplengtevanaf hetpad(aanéénoftweezijden)moet25mof dieper zijn;
de draaieinden bij de kopgevels moeten minstens 3mzijn, maar 4V2misbeter. De
verwarmingmoethierbijzijn aangepast.
WERKZAAMHEDEN
Devolgendewerkzaamheden zijnuittevoeren:
loof uitrijden metvork opdehefinrichting; mestinbrengen methefvork ofstalmestverspreider;grondbewerkingmetcultivator i.v.m.doorspoelen of ontsmetten;
spittenenrolleninéénbewerking(werkbreedte 1,05of1,50m);
transport van produkten met hefvork en stapelkisten van kas naar sorteermachine;
transport naarveilingmetéénof meeraanhangwagens.
EISEN AAN DE TREKKER Glasopstanden stellen bepaalde eisen aan het type:
compactebouwmetkortedraaicirkel;voldoendemotorvermogen (20-35pk);
lageeersteversnelling(voorspitten)vanongeveer 1 kmperuur,tot(machinaal planten) 300mperuur;voldoendehefvermogen meteen hefvork.
VOORDELEN Eenvierwielige trekker heeft voordelen boven eentweewielige:
gemakkelijk te bedienen, de bestuurder kanmeerijden; groter motorvermogen;
nauwkeuriger werk door eenbetere bestuurbaarheid; hydraulische hefinrichting;
meeraanbouwmogelijkheden doormiddelvaneendriepuntbevestiging;
vrij lage jaarkosten door hogere inruilwaarde; goedkopere aanbouwwerktuigen;
minderstoringenbediening mogelijk dooraankomende werkkrachten.
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SNOEIEN MET EEN WAGEN

Er zijn tegenwoordig tal van hulpmiddelen om het afval van snoeien e.d. gemakkelijk aftevoeren.Bijkomkommerskuntugebruikmakenvandeplukrail,bijtomaten
kunt u in een (pluk)mand op het plukwagentje ook wel afval gooien. Er lijkt dus
geen behoefte te bestaan aan een ander systeem. Vergeet u echter niet dat hetwegwerkenvanafval beslistgeenkwestieisvanopruimen alleen.
BESMETTING Denk maar eens aan de grote besmettingskansen die er zijn als
ziekmateriaaluitdekaswordt gebracht energensopeenbedrijf opeenhoopwordt
gegooid. Van komkommers weten we al hoe groot de verspreiding van het komkommervirus 2 is, ook door afval. Daarnaast is er ook nog de verspreiding van de
veleschimmels diein komkommers en tomaten kunnen voorkomen. Er zijn daarbij
zeer besmettelijke die we dus liever voorzichtig uit de kas brengen en dan liefst
buiten het bedrijf afvoeren. Dit laatste isniet gemakkelijk mogelijk, althans niet als
hetergregelmatigmoetgebeuren.
Tegenwoordig wordt soms een eenvoudig wagentje gebruikt, dat bestaat uit een
frame, waaraan eenplasticzakisbevestigd.Het afval wordt danonmiddellijk ineen
gesloten zak gedaan. Deze zakken afval zijn zonder bezwaar ergens op het bedrijf
op te slaan. Moet op een bepaald moment toch afval van het bedrijf worden afgevoerd, dan kunt u de zakken met afval tegelijk meenemen. Intussen kunnen de
ziektenvanditsoortafval zichniet verspreiden.

OPZETTEN VAN EEN GOEDE ARBEIDSBOEKHOUDING

De arbeidsboekhouding laat u zien hoeveel tijd per m2, per plant of per stuk is
besteed aan een bepaalde bewerking bijv. grondbewerking, dieven en indraaien of
oogsten en sorteren. Door de gegevens te vergelijken met de gegevens van andere
bedrijven, de taaktijden van het I.T.T. of de cijfers van voorgaande jaren kunt u
nagaanof erverbeteringen zijnbereiktofnogzijntebereiken.
VOORBEREIDING Verdeel het bedrijf in afdelingen en geef iedere afdeling een
nummer of eenletterbijv. 1,2,3enz.of A,B,Cenz.Een afdeling iseen teeltruimte
met één gewas met éénzelfde plantdatum. Een warenhuis waarin op 2 januari en
7 februari tomaten worden geplantvormt dustwee afdelingen. Meet de oppervlakte
van iedere afdeling in m2. Voorbeeld: lengte 50 m, breedte 31 m = 50 X 31 =
1550 m2 of 10kappen van 50 m X 3,10 m = 1550 m2. Tel het aantal planten in
iedereafdeling ennoteerallegegevensopeenapart lijstje.
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voorbeeld
teelt

afdeling
A
B
C

tomaten
sla
komkommers

plantdatum

planten per kap

aantal kappen

15 jan.
10 okt.
10 dec.

totaal planten

320
2160
140

10
10
12

totaal m2

3 200
21 600
1680

1 100
1 100
1400

UITVOERING Noteer dagelijks op de verzamelstaat de soort bewerking, de tijd
die er aan werd besteed en het aantal bewerkingseenheden (m2, planten, stuks,kg).
voorbeeld verzamelstaat arbeidsboekhouding januari 1970,

bedrijf j . ondernemer
manuren per dag

afdeling

bewerkingen
1

A

mest
strooien

B

tomaten
planten

C

sla
oogsten

3

2

4

5

totaal uren
10

1200 m2

eenh.
uren
eenh.

14

7

1450

830

1200 m2
21
2280 pi.

uren

20

20

eenh.
regenleiding
verleggen

6

10

uren

5600 pi.

5600

uren

4

4

eenh.
onderhoud,
reparatie

uren

3

3

eenh.

Van onderhoud, reparatie, overleg met personeel, bedrijfsvoorlichter, reiziger enz.
wordt alleen de tijd genoteerd. Als tijd noteert u het totaal aantal uren dat aan één
soortbewerkingisbesteed.Detijdwordtopeenkwartuur afgerond.
voorbeeld 3man hebben 4uur blad geplukt. U vult in 12uur + het totaal aantal
planten dat is bewerkt. Is één man 25 minuten weggeweest om te luchten dan een
half uur aftrekken en noteren, dus:bladplukken 11,5 uur, luchten 0,5 uur. Koffiepauzenwordennietafgetrokken, schafttijden wél.
Tel alle uren van één dag aan het eind van die dag op.Per dag invullen en optellen
istevenseencontroleof nietsisvergeten.
voorbeeld maan i juli 1969
bewerking
dieven +
indraaien
blad
plukken

datum
uren
eenh.
uren
eenh.
uren
eenh.

1
14
7 200
12
7 000
1

2

enz.

bewerking
gieten
overleg
totaal uren

datum

1

uren
eenh.
uren
eenh.

1
0,5

28,5

2

enz.
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MAANDOVERZICHT
Tel aan het einde van de maand alle uren die aan één
soort bewerking zijn besteed, bij elkaar op. Tel ook het totaal aantal eenheden bij
elkaarop.Brengdezecijfers overophet maandoverzicht.
voorbeeld maandoverzicht maart 1969, bedrijf j . ondernemer
gewerkte uren vast personeel 400 + los personeel 170 = 57C
afdeling

bewerking

teelt

A
enz.

dieven + indraaien
enz.

tomaten
enz.

uren
131
enz.

eenheden
55 400
enz.

gem. tijd per 100
eenh. in min.
14,2
enz.

taaktijd
16
enz.

Voorbeeld van berekening van aantal minuten per 100 eenheden: dieven + indraaien 131uur X 60 = 7860min.;totaal bewerkte planten 55400 : 100 = 554;
gemiddelde tijd 7860 :554 = 14,2min. per 100planten. Taaktijden: zie uittreksel
uit de publikaties van het I.T.T. Vergelijk nu uw cijfers met: de taaktijden (normeenheden); de arbeidscijfers van andere bedrijven en de tijden van vorige jaren.

TAAKTIJDEN BIJ SLA, TOMATEN EN KOMKOMMERS

Ondanks de automatisering en mechanisatie blijft er in de tuinbouw veel handwerk
over. Handwerk is duur en wordt steeds duurder. Vandaar dat u de menselijke
arbeid zo doelmatig mogelijk moet gebruiken. De manier waarop een bepaald werk
wordt gedaan kan somssterk verschillen en daarmee ook detijd dienodig isomhet
werkuittevoeren.Eigen ervaringenzijnlangnietaltijdvoldoendemaatstaf.
BEPALEN VAN TAAKTIJDEN Om een goede norm te krijgen zijn er door
medewerkers van het I.T.T. metingen verricht van verschillende werkzaamheden.
Hierdoor ontstaat een taaktijd. Deze taaktijd geeft aan hoeveel tijd er over een
bepaald werk kanworden gedaan alsvolgens eenbepaalde methodewordt gewerkt.
Daarbij is steeds rekening gehouden met rust, persoonlijke verzorging, storingen
enz. Bij het bepalen van een norm is uitgegaan van een normale prestatie. Een
prestatie dus, die een normale vakbekwame werker gedurende de gehele dag kan
leveren zonder dat hij daardoor oververmoeid raakt. Door bijzondere omstandigheden kunnen deze normen afwijken, maar ze kunnen toch goed aangeven of
verbeteringvandeuitvoeringvanbepaaldewerkzaamheden mogelijk is.
Taaktijden zijn vooral belangrijk voor de planning van het werk. Dit kan zowel de
dag, als deweek-of jaarplanning betreffen. De taaktijden zijn aangegeven in minuten per 100 stuks (planten, kg e.d.) per 100 m2. Bepaalde werkzaamheden (zoals
grondbewerking) zijn opgegeven per 100m2.Taaktijden voor pottenpersen, oogsten
e.d.wordendoorgaansopgegevenper 100of 1 000stuks.
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taaktijden bij sla
handeling
perspotten maken met pottenpersmachine (gregoire)
blad verwijderen m/d hark,
vers blad
oud blad
blad verwijderen met de hand,
oud blad
vers blad
vers blad in 2 rijen
kunstmest op plantbed
grond frezen (howard)
grond frezen (pasquali)
plantbed klaarmaken en plantafstand aangeven
strepen trekken met4-wielige
trekker (holder)
perspotten in kist zetten en naar
plantplaats brengen
perspotten in kist zetten incl.
controle
naar plantplaats brengen
volle kisten met planten verdelen
volle kisten verdelen met wagen
perspotten in stelling zetten
stellingen in kap zetten
planten
brassicol strooien
spuiten met lirothion
inbrengen van lege kisten tijdens
de oogst
inbrengen van lege dozen tijdens
de oogst
oogsten excl. controle
incl. controle
volle kisten uit kap
volle kisten op vrachtwagen
volle dozen uit kap
naar vacuümketel
deksel op doos
dozen in elkaar zetten
sorteren (moba)

min.

per

35

1000 st.

44
32

100 m2
100 m2

33
89
61
4,4
20
20

100 m2
100 m2
100 m2
100 m2
100 m2
100 m2

25

100 m2

2

100 m2

20

100 m2

40
11
11
5
7
5,2
55
7
1

1000 st.
1000 st.
100 m2
100 m2
1000 st.
1000 st.
1000 st.
100 m2
100 m2

10

1000 st.

15
110
155
10
4
9
9
17
15
96

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

st.
st.
st.
st.
st.
st.
st.
st.
st.
st.

taaktijden bij komkommers
handeling
graven van een voor met trekker
(howard)
begin en einde van voor op
diepte brengen 20 cm
35 cm
begin en einde van voor op diepte brengen en voor egaliseren
strobalen van opslag naar plantplaats met trekker/hefm.
met trekker/wagen
inbrengen van strobalen
met kruiwagen
met handkracht
strobalen in voor leggen
grond op strobalen
met zijfrees
verdelen
kunstmest op strobalen: 1 kg
kalisalpeter, 1kg super,
30 kg kaIksal peter/rij
25 kg kalksalpeter/rij

min.

5,3

per

100 st.

10
20

100 m2
100 m2

9

100 st.

76
34

100 m2
100 m2

26
38
3
45
9
15

100 m2
100 m2
100 mi
100 m2
100 m2
100 m2

18
9

100 m2
100 m2

handeling

min.

per

strobalen nat maken
kunstmest op strobalen 10 kg/rij
zwavelzure ammoniak
mest met trekker (pasquali) naar
werkplek incl. mest op vork
en mest verspreiden
gekochte planten van vrachtauto/
grond op wagen en naar
plantplaats
planten in grond zetten (uit
plastic potten)
planten op strobalen zetten (uit
plastic potten)
lege kisten uit kap halen
staalgrond inbrengen voor het
planten
staalgrond om plant planten
(160 pi./kap)
aangieten van de planten
kunstmest strooien in de kap:
8 kg patentkali, 2 kg super,
4 kg zwavelzure ammoniak
spitten tussen de planten
stro in de kap brengen (tussen
de planten)
aanbinden van touw aan draad
indraaien 10 cm
10 cm meer
indraaien en ranken afhalen
1e-5e-6e keer winterteelt en
1e-5e keer andere teelt
2e-3e-4e keer
indraaien, ranken afhalen,
botjes uithalen
ranken afhalen, vastzetten en
kop uithalen 6e keer
7e keer
snoeien 8e en daarop volgende
keren
snoeien winterteelt
indraaien en snoeien
ranken naar beneden halen
(ranken toppen)
zijscheuten en ranken opruimen
spuiten tegen wit en spint
spuiten tegen rotten van wortels
met albisal
spuiten met keltane-eratex en
zineb met trekker en spuitapparatuur
bestrijden van botrytis
oogsten 4/10 per kap
10 2 kisten/kap
2 kisten/kap
lege en volle kisten af- en
aanvoeren
dozen in elkaar zetten voor
export
sorteren op moba-sorteermachine
vrachtwagen laden
gewas optrekken
planten van bovendraad
opruimen van het gewas, gewas
op pallets
gewas uit kap
gewas op wagen en afvoeren
vuil rapen (4 kist/kap)
aan- en afvoer lege en volle
kisten

33

100 m2

5

100 m2

80

100 m2

11

100 m*

49

100 m2

34
3

100 m2
100 m2

15

100 m2

48
10

100 m2
100 m2

5
6
13

100 m2
100 m2
100 rri2

11
11
20

100 m2
100 st.
100 st.

18
12

100 st.
100 st.

32

100 st.

19
25

100 st.
100 st.

17
7
25

100 st.
100 st.
100 st.

13
1
6

100 st.
100 m2
100 m2

7

100 m2

4
38
30
11
13

100 m2
100 m2
100 st.
100 st.
100 st.

1

100 st.

22

100 st.

9
1
5
11

100 st.
100 st.
100 st.
100 st.

18
4
12
27

100 m2
100 m2
100 m2
100 m2

3

100 m2
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pas de rijsnelheid bij de slapootwagen aan aan de prestaties van degenen die het planten uitvoeren,
snel rijden geeft slordig werk, te langzaam rijden drukt de prestaties

handeling
strobalen uit voor halen
verdelen van stro in kap
voor dichten
grond van zijkant naar het
midden gooien
regenleiding omhoog
grondverwarming uit grond

min.

per

24
14
26

100 m2
100 m2
100 m2

9
3
40

100 m2
100 m2
100 m2

min.

per

taaktijden bij tomaten
handeling
planten optrekken
perspotten maken met handpottenpers
planten in perspotten zetten
plastic potten vullen met grond
wagen laden lege kisten
wagen laden volle kisten
plastic potten uitzetten
planten (perspotten) in plastic
potten zetten
afgerond
planten uit elkaar zetten
perspotten in kist en naar
plantplaats
volle kisten verdelen
grond spitten met howard
grond spitten met vicon
plantplaats aangeven
kunstmest op plantbed voor het
planten
planten

3,2

100 st.

8,5
8,2
10,5
1.7
4
5,3

100 st.
100 st.

13
35
3,5

100 st.
100 st.

6,1
2,9
23
21
3,6

100 st.
100 st.
1000 st.
1000 st.
100 st.

10
8,7

100 m2
100 st.

handeling
planten aangieten
inhangen
planten vastzetten -j- indraaien
-f dieven 1e keer
indraaien en dieven 2e-3e-4e
opruimen van dieven
indraaien + dieven 5e en daarop
volgende keer
groeistof op bloem van plant
frezen tussen de planten
blad plukken
blad uit kap halen
snoeien van planten
bijmesten
trillen
tikken
plukken in mand 3e pluk
4e pluk
5/37e pluk
38/64e pluk
laatste pluk
lege kisten aanvoeren
lege voorraadwagen aanvoeren
sorteren incl. laden
mei/juni
juni/augustus
planten afmaaien
planten van draad
gewas uit kap
stronken uit grond
stronken op pallets
rapen incl. vuil
organo six inbrengen met
trekker/kruiwagen
alleen kruiwagen

min.
3,1
6,7

te

per
100 st.
100 st.

20
20
1

100 st.
100 st.
100 st.

16
3,1
3,6
9,1
2,5
3,5
2,2
2
4,5
135
85
68
64
58
1,7
3,4

100 st.
100 st.
100 st.
100 st.
100 st.
100 st.
100 st.
100 m2
100 st.
100 st.
100 st.
100 st.
100 st.
100 st.
100 st.
100 st.

26
24
1,8
17
2,3
5
2
12

100 st.
100 st.
100 st.
100 st.
100 st.
100 st.
100 st.
100 st.

53
95

100 st.
100 st.
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BODEM,BEMESTINGEN
WATERHUISHOUDING
24
24
25
26
27
27
28
29
29
30
32
33
34
35
36

bodemonderzoek voor bedrijfsstichting
samenstelling en kosten organische strooimiddelen
verbruiksprijzen van enkele meststoffen
bemestingsnormen voor enkele gewassen
waarde en mogelijkheden van bladvoeding
eisen aan meststoffen voor een concentratiemeter
fouten bij gebruik van een concentratiemeter
molybdeen: gebreksverschijnselen
molybdeen: tekort in potgrond
bassins voor opslag van gietwater
ontijzering van bronwater
druppelbevloeiing in de groenteteelt
verschillen in beregeningsintensiteit
putbemaling
recente gegevens over drainage

ELDERS IN DEZE GIDS:

132 boriumgebrek bij tomaten
144 invloed van zout gietwater op komkommers

MEDEWERKERS:

G. Boertje
J. S. C. Driessen
R. de Graaf
J. P. C. Knoppert
J. C. van Leeuwen Ing.
J. Oosthoek
J. van Paassen
J. J. van Schie
C. Sonneveld
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BODEMONDERZOEK VOOR BEDRIJFSSTICHTING

Er zijn verschillende redenen waarom bodemonderzoek noodzakelijk is vóór de
stichting van een nieuw bedrijf. Bodemonderzoek bepaalt de volgende punten:
degeschiktheidvandegrondvoordeverschillende teelten;
demaatregelen diekunnen worden genomen om debodem beter geschikt temaken.
Deze kunnen zijn: machinale aanleg van drainage, machinale egalisatie, machinale
grondbewerking,bijv.woelenindeondergrond.
Dezewerkzaamheden zijn metbepaalde machinesvloten gemakkelijk uittevoeren.
Ze zijn daarom betrekkelijk goedkoop. Heeft u eenmaal glasopstanden gebouwd,
dan kunnen diemachinesnietmeer wordeningezet enisdatwerkheelwat duurder.

SAMENSTELLING EN KOSTEN ORG. STROOIMIDDELEN

gehalten en prijs
gehalten

gekro
bloedmeel
ormé
mixor
ledermeel
orge vite
orge vite abl
totall
viano
viano

N

P

K

9
12
5
6
10
3
6
4
8
6

6
0
4
4
0
2
2H
6
10
10

0
0
4
4
0
2
1K
7
0
8

prijs per 100 kg
in gld.
54,78,56,62,50
38,33,43,50
72,64,50
64,50

In de glastuinbouw wordt
vrij veel gebruik gemaakt
vanorganische, strooibare
meststoffen. De samenstelling wisselt echter
sterk, enditkan ookworden gezegd van de prijs.
Ter oriëntering geldt
daarom het staatje dat
hiernaast staat afgedrukt
(prijzen van eind 1969).

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

BODEM

VERBRUIKERSPRIJZEN VAN ENKELE MESTSTOFFEN

chloorarme mengmeststoffen (in gld. per 100 kg franco tuinderij, origineel fust)
samenstelling N.P.K.

6+18+28

bron: L.E.I.

9+10+23

12+10+18

20+20+0

5+10+25

periode
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
30,30

26,60

juli/juni
1964/1965
1965/1966
1966/1967
1967/1968
1968/1969

36,70
37,30
37,40
37,70
37,90

32,10
32,40
32,40
32,70
32,50

30,80
30,70
30,80
30,70
30,30

30,60
31,00
30,60
30,40
30,00

28,40
29,50
30,00
30,40
30,40

juli/september 1968
oktober/december 1968
januari/maart 1969
april/juni 1969

38,30
37,90
37,40
37,80

33,40
32,40
31,80
32,30

31,20
30,30
29,50
30,20

30,80
30,00
29,40
20,00

31,10
30,30
29,80
30,30

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

1^

_§.2z

re Oï
m *en /~>™
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bron: L.E.I.

E E JC
0 <=o

N to CM

0.CV105

ooizuremagesia kalk
4% CaO en
% MgO

O)

periode

27,30

J c i o m

augustus/juli
1950/1951
1955/1956
1960/1961
1961/1962
1962/1963
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
1967/1968
1968/1969

21,80
21,70
21,20
20,90
20,50

19,00
19,00
17,90
17,50
17,10

21,10
21,20
20,90
21,00
20,70

14,10
14,50
16,10
16,30
16,70

0,56
0,58
0,59
0,60
0,61

14,20
14,50
14,30
14,20
14,30

15,00
15,20
15,30
15,20
15,40

5,90
6,10
6,50
6,€0
6,70

juli/september 1968
oktober/december 1968
januari/maart 1967
april/juni 1969

21,50
20,20
19,80
20,50

18,00
16,90
16,50
17,10

21,50
20,40
20,20
20,70

16,40
16,50
16,70
17,10

0,58
0,60
0,64
0,62

14,10
14,20
14,30
14,60

15,20
15,10
15,80
15,80

6,60
6,50
6,80
6,80

') vóór 1961/1962 20,5% N ! ) vóór 1964/1965 gemiddelde van origineel fust en opgezakt ') vóór 1966/
1967 18% PüOä ') opgezakt
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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 alsorganische mestworden gegeven. In dat gevalmogen de daarin voorkomendehoeveelhedenvoedingsstoffen van dezenormenworden afgetrokken.
stikstof
kg kalkammonsalpeter p. are
N-cijfer

DIE SLECHTE TUD WAARINWE LEVEN
.(HISTORISCHE ONJUISTE MENINGEI*

tomaat
laag
matig
normaal
vrij hoog
hoog

12-15
9-12
6- 9
3- 6
0- 3

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

sla
8-10
6- 8
4- 6
0- 4

fosfaat
kg superfosfaat per are

Er is om ons
heen niets anders "Detoekomst iswan
kei en duister'.'
dan wanhoop en
e//encfe."(1775W.Pirr: (1825Wilberforce)

P-cijfer
laag
matig
normaal
vrij hoog
hoog

tomaat

komkommer

sla

10-15
5-10
0- 5

10-15
5-10
0- 5

7-10
4- 7
0- 4

kali

K-cijfer

"Niets kan de wereld redden vande
ondergang." •
(1831 RSubirz).

"In deindustrie, zowel als in dehandel
en delandbouw bestaat geenhoop
meer."(1849 Disraeli)

laag
matig
normaal
vrij hoog
hoog

hoeveelheid kg
patentkali per are
tomaat

komkommer

sla

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

10-15
5-10
0- 5

4- 8
0- 4

magnesium

Mg-cijfer

kg magnesiumsulfaat
(bitterzout) per are
tomaat

"Binnen tien jaar is
"Hetbeeld van verEuropaeen door nie.
mand
meer voorvol
val en neergang,dat
aangezien wereldalom zichtbaar is"
(1851,Wellingron). rfee/"(1921B.Rüssel)

laag
matig
normaal
vrij hoog
hoog

7-10
3- 7
0- 3

komkommer
5- 7
3- 5
0- 3

sla
4- 8
0- 4
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WAARDE EN MOGELIJKHEDEN VAN BLADVOEDING

De term bladvoeding suggereert meer dan verantwoord is. Het zou de indruk
kunnen wekken dat u de plant helemaal kunt voeden door bespuitingen met voedingszouten ophet blad. Ditisechternietmogelijk. De hoeveelheid voedingsstoffen
die u door een bespuiting op het blad kunt toedienen is in verhouding tot de totale
benodigde hoeveelheid erg klein. Een volledige voedingsvoorziening van bijv.
tomaat door middel van bladbespuitingen vraagt zo'n 300 tot 400 bespuitingen per
teeltseizoen. Vandaar dat een bladbespuiting hoogstens te vergelijken ismet eenerg
kleine overbemesting.
Proevenmetbespuitingvanstikstof, fosfaat enkaliophetProefstation te Naaldwijk
gaven doorgaans weinigresultaat. Alsermetwathoge concentraties werd gespoten,
was bladverbranding het gevolg, zodat zelfs een negatief resultaat werd verkregen.
Gunstige resultaten zijn alleen te verwachten bij een eventuele stoornis in de voedingsopname van de wortels. Soms betreft dit bijv. de opname van magnesium en
sommige spoorelementen. Bij magnesiumgebrek zijn goede resultaten geboekt met
bespuitingen van 2% bitterzout (magnesiumsulfaat). Het is inmiddels wel duidelijk
geworden dat bespuitingen alleen zin hebben, als ze regelmatig worden herhaald,
omdat bij één bespuiting een te kleine hoeveelheid op het blad wordt gebracht.

EISEN AAN MESTSTOFFEN VOOR EEN CONCENTRATIEMETER

Bij gebruik van een concentratiemeter worden voedingsstoffen door de regenleiding
op en bij het gewas gebracht. Hiervoor kunnen niet alle meststoffen worden gebruikt. Vereist is, dat de te gebruiken meststoffen goed oplosbaar zijn in water. Ze
mogen ophetbladgeenresidu achterlaten. Ermogen dusgeenonoplosbare bestanddelen, zoals kalkmergel en gips in de meststoffen zitten. Zelfs de meest zuivere
mengmeststoffen bevatten echter wel een kleine hoeveelheid onoplosbare bestanddelen. Dit isniet zoernstig, als dit residu tenminste zoissamengesteld dat het inde
kunstmestbak bezinkt.
De meststoffen moeten zijn samengesteld uit dissociërende verbindingen (meestal
het geval), omdat alleen deze door de concentratiemeter kunnen worden gemeten.
GESCHIKTE MESTSTOFFEN De hierna genoemde meststoffen zijn geschikt
voor toediening viade regenleiding:zwavelzure ammoniak, chilisalpeter, kalksalpeter, kalisalpeter, zwavelzure kali en bitterzout (magnesiumsulfaat). Erg goed bruikbaarzijn ookdespecialemengmeststoffen Kristallijn enDelta Spray.
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FOUTEN BIJ GEBRUIK VAN EEN CONCENTRATIEMETER

Als een tuinder er toe overgaat op zijn bedrijf een concentratiemeter te gebruiken
kan zijn eerste fout de aanschaf zelf zijn. Het komt nogal eens voor dat dit soort
apparatuur wordt gekochtbijhandelaren diehiermee geen of onvoldoende ervaring
hebben. Het kan dan goed gebeuren dat deconcentratiemeter na installatie verkeerde aanwijzingen geeft. Daarom ishet verstandig allereerst gangbare handelsmerken
vanbekendebedrijven tekopen.
MEETAPPARA TUUR Alseenconcentratiemeter enigetijd ingebruikisgeweest,
kan de meetapparatuur ontregeld raken. Dit o.a. ten gevolge van vervuiling van de
elektroden. De aanwijzingen van deconcentratiemeter zijn dan nietjuistmeer. Laat
de meetapparatuur daarom jaarlijks testen door de fabrikant of door het Proefstationte Naaldwijk.
REGELKRAAN Bijconcentratiemeters meteenhandbediende regelkraan wijzigt
invelegevallennahet instellendeconcentratie zichenigszins.Tijdens het beregenen
moet u dan regelmatig controleren of de juiste concentratie nog wel wordt gedoseerd. Bijstellen van de regelkraan is dan vaak nodig. Bij aanschaf van een elektronische regelkraan is dit niet meer nodig.Afwijkingen bij deberegening worden dan
automatisch ongedaan gemaakt.
DOSERING Bij een onjuiste dosering van meststoffen kan bladverbranding
optreden. Alle meststoffen mogen worden gebruikt met een concentratie tot 1atm.
Alleen die met veel ammoniak, zoals zwavelzure ammoniak, mogen in niet hogere
concentraties danV2 atm.worden gebruikt (zieookblz.27).

de concentratiemeter

kan een verkeerde aanwijzing geven als de elektrode vuil is
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MOLYBDEEN: GEBREKSVERSCHIJNSELEN

SLA Molybdeengebrek bij sla is te herkennen aan de kleur en de vorm van het
blad: te beginnen bij de oudere bladeren wordt de bladkleur lichter groen, in een
later stadium vaal geel. Kenmerkend is, dat de zaadlobben nagenoeg hun normale
kleur behouden. De gewone bladeren worden slap. Het slappe blad kan bruin-geel
gaan verkleuren, verdrogen en afsterven. Nadat de perspotjes in de kasgrond zijn
uitgeplant,kanhetziektebeeld evennogernstiger worden.
TOMAAT Bij een tekort aan molybdeen worden de bladeren van jonge tomateplanten chlorotisch, zelfs dejonge bladeren; denerven blijven gewoonlijk groen. Bij
ernstig molybdeengebrek worden de bladranden bleek van kleur en krullen op,
waardoor een gootvormig blad ontstaat; oudere bladeren kunnen zelfs afsterven.
BLOEMKOOL Bij bloemkool zijn de eerste verschijnselen van molybdeengebrek
gewoonlijk aan de jonge bladeren te zien. Deze hebben een geelgroene tint met
donkerder groene vlekken. Vaak worden ook misvormde bladeren waargenomen.
Deze zijn meestal gebobbeld en kroezig. Later ontstaan abnormaal vervormde
bladstelen zonder bladschijf. In vele gevallen is het groeipunt misvormd, waardoor
geenkoolvormingontstaat.Ditlaatsteziektebeeldwordt klemhartgenoemd.
Molybdeengebrek is te voorkomen door de planten op te kweken in potgrond met
een goede molybdeenvoorziening. Bij de fabrikant van de potgrond kunt u waarschijnlijk wel te weten komen of er voldoende molybdeen in de potgrond is verwerkt. Bij al opgepotte planten, die gebreksverschijnselen gaan vertonen, kan een
bespuiting met ammonium- of natriummolybdaat (0,1%) een gunstig resultaat
hebben. Bespuitingen op al uitgeplante gewassen, vooral sla, vallen meestal tegen.

MOLYBDEEN:TEKORTINPOTGROND

Potgrond voor het opkweken van plantmateriaal moet een juiste pH en een laag
zoutgehalte bezitten. Verdermoetpotgrond voldoende stikstof, fosfor enkali bevatten. Daarnaast moeten er ook bepaalde spoorelementen in zitten zoals molybdeen.
OORZAAK Molybdeengebrek tijdens de opkweek is goeddeels een gevolg van
eentekort aanmolybdeenindepotgrond. Ookanderepuntenkunnen echterbelangrijke invloed uitoefenen. Vooral een lage pH bevordert molybdeengebrek. Bij het
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samenstellen van potgrondmengsels wordt door de potfabrikanten een zeker percentage bolsterveen en turfstrooisel toegevoegd. Deze venen zijn, evenals tuinturf
en zwartveen, arm aan molybdeen. Deze hoogveensoorten hebben bovendien een
lage pH van ongeveer 4.0. Uit onderzoek is gebleken, dat deze pH gemakkelijk
molybdeengebrek veroorzaakt. Heeft depotgrond eenpHvan 5.5 of hoger, dan zijn
de moeilijkheden ten aanzien van molybdeen minder ernstig. Als laatste oorzaak
noemen we de stikstofvorm. Bevat de potgrond bijna alleen stikstof in nitraatvorm,
danneemtdekansopmolybdeengebrek toe.
Molybdeengebrek treedt dus vooral op in potgronden die zijn samengesteld op
basisvanhoogveen, dat altijd eenlagepH heeft enwaarin destikstof in nitraatvorm
aanwezig is. Potgrondmengsels waarin Vinkeveens veen is verwerkt, geven in dat
opzichtminder moeilijkheden.
VOORKOMEN Molybdeengebrek istevoorkomen door depotgrondtebemesten
met 5gram ammonium- of natriummolybdaat per m3. Inplaats van ammonium-of
natriummolybdaat kuntuook 300tot 500gram Sporumix P.G.doorwerken. Sporumix P.G. bevat onder meer 0,6% molybdeen. Zorg er verder voor dat de pH het
gewensteniveau heeft. Aan hoogveenpotgronden moet uper m3 6tot 7kg koolzure
kalk toevoegen, alsze al op geen andere wijze met kalk worden verrijkt zoals bijv.
met kalkrijk zand. De indruk bestaat dat u de stikstofbemesting niet moet overdrijven. Voor het oppotten van sla moet u per m3 ± 150 g stikstof doorwerken.
Voor het oppotten van tomaten moet u de potgrond bemesten met ± 250gstikstof
per m3. Geef de stikstof gedeeltelijk in ammoniakvorm (NH4) en gedeeltelijk in
nitraatvorm (N0 3 ). In kalkammonsalpeter en in veel mengmeststoffen komen deze
stikstofvormen voor. Treedt ineenof ander gewasmolybdeengebrek op,bespuit dit
dan met een oplossing van ammonium- of natriummolybdaat in een concentratie
van0,1% (1gper1water).

BASSINS VOOR OPSLAG VAN GIETWATER

Aandekwaliteitvangietwaterwordenhogeeisengesteld.Hetijzer-enchloorgehalte
mogen niet te hoog zijn en er mogen geen ziektekiemen in voorkomen. In een
onderzoek over drie jaren bleek, dat voor een stooktomate- en komkommerteelt
resp. 670 en 850mm water nodig isin de loopvan het groeiseizoen. Iser te weinig
oppervlaktewater, dan kan de aanlegvan eenbassin voor deopslagvan leidingwater
of regenwater uitkomst bieden. Het gebruik van dit water verdient tegenwoordig
soms de voorkeur, vooral omdat het vrij is van ziektekiemen. Ook het zoutgehalte
kanvan belangzijn. Enkele cijfers overhet chloorgehalte in dezomergevenonshet
volgende beeld: slootwater 200 tot 240 mg chloor per liter; leidingwater 120 mg
chloorperliterenregenwater 3 tot 6mgchloorperliter.
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GROOTTE De grootte van het bassin hangt sterk samen met het soort water dat
moet worden opgeslagen. De dagbehoefte aan water is ± 3 m3 per 1000 m2 kas.
Op zeer warme dagen moet u met een behoefte van 5 m3 rekening houden. Voor
eenbedrijf van 7000m3zou een bassinvan 35m3voldoende zijn omdebehoefte te
dekken voor één dag. Bij een aansluiting op de waterleiding moet u dan dus een
aanvoer hebben van 35 m3 per etmaal. Gaat het om opslag van regenwater, dan
liggen de cijfers wat anders. U moet dan rekening houden met een opslag voor een
langere periode. Gaan we uit van 3 m3 per 1000 m2 per dag op een bedrijf van
7 000 m2, dan is voor een gemiddelde weekvoorraad een bassinruimte nodig van
3 X 7 X 7 = 147m3. Omeen droogteperiode van ± 1 0 wekenoptevangen, moet
u dan eenopslagruimte hebben van ± 1500m3. Zo'n voorraad vraagt wat ruimte!
Bij gebruik van kleine bassins moet u van de normale gietgewoonte afwijken. U
kunt per dagniet meer dan debeschikbare voorraad gebruiken. Het spreekt vanzelf
dat ditmeestalnietideaal is,zodatextravoorraad alleenmaargunstigis.
BEKLEDING Als bekledingsmateriaal voor het bassin wordt tot nu toe hoofdzakelijk goedkope folie gebruikt. In deze folie treedt broosheid op, alsde weekmaker
inhetproduktverdwijnt. Omrattevraat tegentegaan kuntuhetbesteontsnappingskoorden incombinatiemeteenautobandinhetbassinleggen.Schadelijke ijsvorming
in de winter is tegen te gaan door een grondverwarmingskabel aan te brengen.
Natuurlijk isvoorhet opvangen vanregenwater eengoed afwateringssysteem nodig.
dresdener sproeier

scherm

11 bron

,,
afvoer gezuiverd water

wateropslag

schematischeweergavevaneenontijzeringsinstallatie (zie artikel opblz. 32)

aanzuigleiding
sproeiers

32 * BODEM

ONTIJZERING VAN BRONWATER

Bronwater is vooral in het oosten en zuiden van Nederland vaak ijzerhoudend.
Beregening hiermee over het gewas veroorzaakt een bruinverkleuring van de glasopstand en soms van het gewas, vooral bij sla, een zwartverkleuring van stengel-,
blad- en bloemsteel bij tomaat, en verbranding en groeiremming ook bij sla. De
omvang van de schade hangt o.a. af van de samenstelling van het bronwater, het
weer tijdens en na het beregenen, en de duur en de intensiteit van het beregenen.
Een bruine aanslag ontstaat als het bronwater een hoge pH en een ijzergehalte van
hogerdan4mgperliter heeft.
OPHEFFEN VAN DE KWAAL Ontijzering van bronwater met eenhoge pH en
rijk aan sulfaat kan in het algemeen erg gunstige resultaten hebben; het ijzer vlokt
dan snel uit. Een gedegen onderzoek isechternodig. Het principe van ontijzeren is
heeleenvoudig:bijhet oppompengoedbeluchten,zodatzuurstof wordt opgenomen.
Het ijzer, dat inopgeloste toestand inhetwatervoorkomt, gaat hierdoor overineen
onoplosbare ijzerverbinding, die neerslaat en daarna kan worden uitgefiltreerd.
WERKWIJZE EN APPARATUUR Met een nieuw apparaat, ontworpen door
het Consulentschap voor de Tuinbouw te 's-Hertogenbosch in samenwerking met
het R.B.A. en het I.T.T. te Wageningen, wordt het uit de bron opgepompte water
naar deDresdenersproeier gevoerd. Hetwater dat er parapluvormig uitspuit, kan in
korte tijd veel zuurstof opnemen. Hierdoor ontstaat een neerslag van ijzer, die u
kunt verwijderen door middel van een ,,zand"filter van korrelgrootte 1tot 5 mm.
OPBOUW VAN HET FILTER De sproeier staatongeveer 11/2 mbovenhet filter.
Eenscherm isnodigomverwaaienvanhetwatervliestevoorkomen. Hetfilter heeft
een dikte van IV2m met onderin een drainagesysteem voor afvoer van het gezuiverdewaternaar eenreservoir. Ditkaneengegravenvijver zijn, bekleedmet kunststoffolie (0,35mm dik p.v.c. ineen donkere kleur voldoet heel goed).De capaciteit
vanhetfilter is6m 3 /uur. Decapaciteiten vandeontijzerings-ende regeninstallatie
hoeven niet even groot te zijn. Per etmaal moet maximaal zoveel water worden
gezuiverd alshet gewasnodigheeft voor degroeiendeverdamping. In de glastuinbouwisdebehoefte 10m3voor 1000m2glas.Erisduseenreservoirnodig.
INWERKINGSTIJD VAN HET FILTER Een nieuw filter is niet meteen te
gebruiken. De inwerkingstijd kan 5 tot 15 dagen zijn. Wanneer zich ijzer afzet op
het zand, raakt na enige tijd het filter verstopt. Door 10 tot 15 minuten terug te
spoelenlaateengroot gedeeltevanhet ijzer los;ditwordtbovenhetfilter afgevoerd.
Hetfilter isdanweerklaarvoorgebruik (geregenereerd).
De globale aanschafkosten voor een groenteteeltbedrijf met 50 are glas zijn 3500
gld. Hierbij zijn de bron en de pomp voor de regeninstallatie niet meegerekend.
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DRUPPELBEVLOEIINGINDEGROENTETEELT

Druppelbevloeiingiseenmethode vanwatergeven, diemomenteel steedsmeer inde
belangstelling komt. Naast een oud systeem, dat 10 jaar geleden door Cameron
werd geïntroduceerd, bestaat er een nieuwer afkomstig uit Denemarken, dat Volmatic heet. Bij dit laatste liggen langs de planten polyethyleendruppelleidingen, die
via een weerstandleidinkje verbonden zijn met dehoofdleiding. Bijelke plant iseen
druppelslangetje aangesloten op de druppelleiding. De kosten zijn 75 ct. per plant.
VOORDELEN Opeen aantal bedrijven ontstond duidelijk een meeropbrengst en
een kwaliteitsverbetering door gebruik van het Volmatic-systeem. Hierbij spelen
verschillende punten mee: een goede structuur van de grond blijft beter behouden;
depaden scheurenenblijven droog;het gewasblijft droogenuheeft minder hinder
van ziekte. Daarnaast is van belang dat u de mogelijkheid heeft regelmatige en
gelijke hoeveelheden water te geven. Bij het plaatselijk watergeven ontstaat een
vochtige kegel, waarin zich de meeste wortels bevinden en waarin optimale wateropnamemogelijk is.Directrondom dekegelisdedoorluchtingerggoed.
NADELEN Er zijn ook nadelen aan het systeem verbonden. Het is in eerste
aanleg alleen aangepast aan één bepaalde teelt (plantafstand). In het algemeen iser
ook meer arbeid nodig voor aanleg, opruimen, onderhoud en controle op verstoppingen. Als u moet doorspoelen, heeft u toch een regenleiding nodig en voor de
luchtvochtigheidsregeling iseen sproeileiding ook onmisbaar. Voor goed functioneren is schoon water of een filter nodig om het fijne vuil tegen te houden. Gebeurt
ditniet of onvoldoende dan krijgt u veel verstoppingen, wat extra veelwerk vraagt.
WATER EN BEMESTING Bij het toepassen van druppelbevloeiing moet u de
grond plaatselijk opveldcapaciteit houden.Datwilzeggenmaximaalvochtigbijeen
overigens goede drainage. U bereikt dit door elke dag water te geven. De hoeveelheiddieuper dagmoet gevenhangtsamenmet deverdamping vanhet gewas.Voor
volwassen tomateplanten bijv. is de watergift 0,5 tot 2 1 per plant per dag. De hoeveelheid kunstmest is van belang voor de voeding en voor een evenwichtige groei
van de plant. Bij stooktomaten in de winter begint u met een mestconcentratie van
1 atm. of iets hoger en gaat u later over naar een concentratie van 0,5 atm. Naar-
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mate de dagen langer worden en de hoeveelheid zon toeneemt, kiest u een nog
lagere concentratie. Er zijn verschillende goed oplosbare kunstmestsoorten in de
handel. Zij bevatten stikstof en kali in verschillende verhoudingen. In de winter
kunt u uitgaan van een kunstmestverhouding kali (K20) :stikstof = 2:1. In de
zomer kan met minder kali worden volstaan, bijv. een kali-stikstofverhouding van
1:1. Meteendruppelbevloeiingkuntuuitstekend gelijktijdig voedinggeven.
PRAKTIJKERVARINGEN
In 1969 werd op 14 bedrijven in het Westland het
Volmatic-systeem gebruikt. In het algemeenwaren deteeltresultaten gunstig.Alleen
bij komkommers was het plaatselijk watergeven niet alte succesvol. Meestal deden
zich ook dan niet vaak hinderlijke verstoppingen voor. Alleen het opruimen en het
bewaren van het materiaal na de teelt gaf nogal bezwaren. Tenslotte moet nog
worden opgemerkt, dat op een groenteteeltbedrijf met verschillende teelten de
regenleidingbeslistnietkanwordengemistnaasteventuele druppelbevloeiing.

VERSCHILLEN IN BEREGENINGSINTENSITEIT

Om een indruk te krijgen van de verschillen in de beregeningsintensiteit zijn in een
300-tal groenteteeltobjecten metingen verricht. Daarnaast zijn metingen uitgevoerd
bij ± 80 objecten met rozen en anjers. Bij dit onderzoek kwamen grote verschillen
naar voren inoppervlakte van beregeningsvakken, watergift (beide per dop),pompgift enregenintensiteit. Onderstaandetabellengevenhiervanverslag.
groenteteelt (tomaten en komkommers), 1 leiding
per kap, dopafstand 1,50 m
laagste
oppervlakte
beregeningsvakken (m2)
watergift per dop (l/min.)
pompgift (m3/uur)
intensiteit (mm/uur)

100
2

10
30

hoogste

700
7
30
100

bloementeelt (rozen en anjers), 2 leidingen per
kap, dopafstand 0,75 m
laagste

gem.

344
4,1
18,6
56

oppervlakte
beregeningsvakken (m2)
watergift per dop (l/min.)
pompgift (m3/uur)
intensiteit (mm/uur)

67
1,1
9,6

56

hoogste

gem.

255
4,3
48,5
215

168
2,5
18
116

Uit deze tabellen blijkt wel dat er op verschillende bedrijven grote verschillen in
watergift en beregeningsintensiteit voorkomen. Zelfs komen er grote verschillen
voor op hetzelfde bedrijf. Voor advies en publikatie op het punt van beregening
aangegeven inminuten of uren bestaan weinigbetrouwbare maatstaven. Wel liggen
de cijfers van de meeste bedrijven rond het gemiddelde, maar de afwijkingen zijn
toch erg groot. Het is vrij gemakkelijk om zelf de regenintensiteit te meten. U
moet dan het water van enkele regendoppen opvangen en dit terugrekenen naar
liter per minuut.Voor de groenteteelt (doppen op 3,2 X 1,5 m)geldt: aantal liters/
minuut X 12,5 = intensiteitinmm/uur.

BODEW

BODEM

* 35

een boven de put geplaatste

pomp

PUTBEMALING

Putbemaling is noodzakelijk, zodra de slootwaterstand rond een perceel tuingrond
altijd of gedurende bepaalde tijden te hoog is. Te hoog betekent in dit verband
boven de drainagediepte. In een gebied met een groot glasareaal komt bij veel regen
een grote hoeveelheid regenwater direct in de sloten terecht. Dit geeft vaak een te
hoge slootwaterstand. Als daardoor de draineerbuizen onder water komen te staan,
heeft dit gevolgen voor de waterstand in de kassen en daarmee voor de gewassen.
Putbemaling kan dit tegengaan.
EISEN Voor een normaal bedrijf is een put van 2 m diepte met een diameter van
1,25 m voldoende. Deze put moet zijn voorzien van een bodem. Het plaatsen levert
doorgaans geen moeilijkheden op; alleen in zandgrond is bij het ingraven bronbemaling nodig in verband met „loopzand". Het is wel noodzakelijk een goede
pomp aan te schaffen. Meestal is dit de wat duurdere kelder- of dompelpomp (prijs
± 800 tot 1000 gld.) of een gewone horizontale centrifugaalpomp met zuigleiding.
De pomp moet dan zelfaanzuigend zijn (prijs ± 800 gld.). De pompen zijn voorzien
van een niveauschakeling.
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PLAATS De plaats van de put moet zoveel mogelijk voldoen aan de volgende
voorwaarden: op het laagste punt van het bedrijf; dicht bij een sloot; dicht bij een
bestaande elektriciteitsaansluiting en daarnaast moet hij ook nog zo centraal mogelijkophetbedrijf liggen.
De verzameldrain(s) die in de put uitmonden, moeten zo kort mogelijk zijn liefst
niet langer dan 150 m. De aansluiting van de drains op de verzameldrains wordt
meestal gemaakt in ondergrondse betonnen putjes van 15 X 15 X 30 cm. Dit
vergemakkelijkt het schoonspuiten van dedrains.Zieinverband met ditlaatste punt
ookhet artikel overdrainage hieronder.
KOSTEN De kosten van een putbemaling, dus alleen put en pomp met aansluiting, liggen rond 1200 tot 1300 gld. Als bij het plaatsen van de put bronbemaling
nodig is, komt er ± 200 gld. bij. Deze prijzen zijn exclusief de kosten van aansluiting en aanleg van stroomkabel. Er is rekening gehouden met een goede pomp.
Goedkope onderbemalingspompen (van 300 tot 500 gld.) vertonen heel vaak mankementen enhebbeneenergkorte levensduur.

RECENTE GEGEVENS OVER DRAINAGE

Schoonspuiten van drains gebeurt met een hogedruk-pomp en rubber hogedrukslangen,voorzienvan specialespuitkoppen. Uit ervaringen isgebleken, dat de druk
minder hoog kan zijn als u polyethyleenslangen gebruikt. Deze zijn stugger dan
rubberslangen, maar ze vergemakkelijken het invoeren van de slang in de drains.
Verder drijft de polyethyleenslang op water, zodat de slurf minder weerstand
ondervindt tegen de buiswand. De weerstand bij een rubberslang van 3 /s" is enkele
malengroterdanbijeen 10mmpolyethyleenslang.
Voorhet doorspuiten van samengestelde drainagesystemen worden de aansluitingen
van de drains met de verzameldrain dikwijls gemaakt in ondergrondse betonnen
putjes van 15 X 15 X 30 cm. Deze putjes zijn voorzien van een deksel. Ze vervangen devanouds gebruikteT-stukken. Zoalsbekend isdoorspuiten van drains op
deeersteplaatsnoodzakelijk bijverstoppingenmet ijzerroest.
METHYLBROMIDE De laatste jaren is gebleken dat een plaatselijke gewassenschade kan optreden doordat het grondontsmettingsmiddel methylbromide zich
door de drains verspreidt naar andere gedeelten van een bedrijf. Daarom wordt de
drainage zo aangelegd, dat deze per kaseenheid is af te sluiten door een betonnen
afsluiter. Om dezelfde reden worden drains tegenwoordig alleen gelegd in de
lengterichting van de kappen. Tot voor enkele jaren werden nieuwe percelen ook
welindelengterichtingvanhetperceel gedraineerd.
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BEWARING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Met het oog op de veiligheid is het noodzakelijk dat bestrijdingsmiddelen goed
worden opgeborgen. Wettelijk bentuverplicht ditte doenineenbergruimte diemet
een slot kan worden afgesloten. Een bergruimte voor bestrijdingsmiddelen moet
droog,koelenvorstvrij zijn.
In deze opbergruimte komen ook de onkruidbestrijdingsmiddelen. Een aantal hiervan, zoals groeistoffen en chloor-IPC, is wat verdamping betreft bijzonder gevaarlijk. De damp kan nl. op andere bestrijdingsmiddelen terechtkomen en dan later
misvormingen veroorzaken aan de planten. Om deze reden moeten de onkruidbestrijdingsmiddelen beslist goed verpakt zijn. Bewaar ze altijd op de onderste
plank;zekunnendannietopanderemiddelenvallen.
Op elke verpakking moet een goed leesbaar etiket zitten. Schrijf bij aanschaf de
datum opdeverpakking,zodatulaterkuntnagaanhoeoudhetmiddelis.
Gasmaskers, handschoenen en beschermmiddelen die bij de ziektebestrijding wordengebruikt,mogennietindevergiftkast wordenbewaard.

HET GEBRUIK VAN STOOMNETTEN

Veruit de meeste bedrijven die de grond stomen passen hierbij de methode met
zeilen toe. Dit betekent dat er stoom wordt gebracht onder een plastic zeil, dat aan
dezijden metverzwaringen (grondzakjes of kettingen)wordtvastgezet. Opeenklein
aantal bedrijven wordt het zeil afgedekt met een nylonnet, dat met scheerlijnen
wordt vastgezet. Het bestkunt unetten gebruiken dieprecies opmaat ineennettenbrei-werkplaats worden gemaakt; ook militaire camouflagenetten voldoen goed.
GROTERE STOOMDRUK Door het aanbrengen van een net over het stoomzeil
krijgt u een veel grotere stoomdruk onder het zeil. Omdat het zeil niet zo ver kan
uitzetten, blijft de oppervlakte ervan beperkt en dit vermindert de afkoeling. Bij
gebruik van een net hoeft u de stoomtoevoer bijna niet terug te nemen, als het zeil
omhoog isgekomen. Het losschieten of scheuren van een zeilkomt bij gebruik van
netten bijna nietmeer voor. Van groter belangis,datbijdezewerkwijze destoomin
een kortere tijd in de diepere grondlagen doordringt. Diep stomen isvooral belangrijk indekomkommerteelt.
De kosten van de netten verschillen, maar blijven in het algemeen beneden 2 gld.
per m2. Het aanbrengen en afhalen vraagt voor een zeil van 50 m lengte van drie
man ongeveer 15 minuten werk. Deze extra arbeidskosten zijn zeker verantwoord.
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WAT KUNT U ZELF DOEN BIJ GRONDONTSMETTING?

De beste manier om schadelijke organismen in de grond te bestrijden is stomen.
Voor voldoende resultaten moet u op een diepte van 20 tot 40 cm de temperatuur
opvoeren tot 90-100°C. In de laatste jaren is de wijze van stomen veranderd, van
rekkennaar stoomploegtoenzeilen.Daarnaast zienwehet gebruikvan zogenaamde
mollegangen en permanente stoomleidingen. De resultaten zijn goed, als de temperatuur maar voldoende hoog kan worden opgevoerd. Op bepaalde zware gronden
kan stomen echter structuurbederf veroorzaken. Ookkan opmangaanrijke gronden
de hoeveelheid uitwisselbaar mangaan zó groot worden dat bijvoorbeeld bij sla
mangaanovermaat optreedt.
CHEMISCHE MIDDELEN Chemische grontontsmettingsmiddelen zijn voor
ziektebestrijding minder doeltreffend dan stomen. Ommeteen chemische middelde
beste resultaten te krijgen, moeten deomstandigheden bij deontsmetting zogunstig
mogelijk zijn. De keuze van het juiste grondontsmettingsmiddelisvrij ingewikkeld.
Dit hangt af van het te bestrijden organisme, de mate van aantasting, de volgende
teelt, debodemtemperatuur endegrondsoort. Heeft uuwkeuze bepaald, let dan op
devolgendepuntenomeenzogoedmogelijk resultaatte krijgen.
GRONDBEWERKING Bij het opruimen van het oude gewas moet u de wortels
netjes rooien en opruimen. Bij gebruik van ethyleendibromide, dichloorpropeen,
methylisothiocyanaat, DD-mengselsenmetamnatrium moeten dewortelresten goed
zijn verteerd, voordat u de chemische grondontsmettingsmiddelen injecteert. Let er

door het gebruik van een net over het stoomzeil

wordt de stoomdruk onder het zeil groter (zie blz. 38)
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bij gebruik van methylisothiocyanaat al of niet gemengd met DD ook op dat de
eventueel aanwezige stalmest goed isverteerd. Om een voldoende dieptewerking te
krijgen ishetnoodzakelijk degrondtevoren goedlostemaken.
VOCHTIGHEID VAN DE GROND De meeste middelen zijn niet in water
oplosbaar. Dit heeft tot gevolgdat ineen te natte grond het resultaat van debestrijding niet voldoende is. De beste resultaten krijgt u nadat de grond plant- of zaaiklaarisgemaakt. Isdegrond langetijd uitgedroogd, dan dezeenigetijd tevorenwat
vochtig maken endit zonodig herhalen. Dit isbeter dan in één keer een grotehoeveelheid watertegevenkortvoordeontsmetting.
BODEMTEMPERATUUR Deze is belangrijk voor een goede werking van het
grondontsmettingsmiddel. Vele middelen werken bij een lage temperatuur minder
doeltreffend; beneden 10°C wordt het zelfs riskant. Een uitzondering hierop vormt
methylbromide dat bij een iets lagere temperatuur kan worden toegepast. Een lage
bodemtemperatuur betekent ook lange wachttijden: soms wel van 8 weken of
langer. Het gasontwijkt sneller naarmate de grondtemperatuur hoger wordt met als
gevolg, vooral in de zomermaanden, een te snelle ontwijking van het middel. Probeer een temperatuur te handhaven die schommelt tussen ongeveer 15°C en 22°C.
Voordat ontsmetting door een loonontsmetter wordt uitgevoerd moet u ramen en gevels
VEILIGHEID
controleren
op gebroken ruiten. Let ook op
IM ONS HUIS
de ligging van drainkokers en hoofddrains.
Sluit deze zo nodig af om schade in aangrenzendewarenhuizentevoorkomen.
Trek nooil-aanheisnoermaar allïjd
Bij elektrischspeel- aan de stekker!1.
goed magdeIrans- «
formai-orhoogstens ^ / ^ / L A
24 voïï geven
^ ^ ^

Gebruiknooit-een
verplaatsbareelek
Irische kachelHjdenshei- baden.

Zorgdal-dereserve
zekeringen altijd
bij dehandliggen,
pluseenzaklantaarn

NABEHANDELING
Bij chloorpicrinehoudende middelen het plasticfolie na ongeveer 4 dagen verwijderen. Doe dit liefst bij
watwinderigweer. Iserkansop schade inde
naaste omgeving,verwijder het plastic dan in
etappes.Enkele dagennadatdeplastic afdekking is verwijderd, de grond lostrekken. De
andere grondontsmettingsmiddelen kunt u
afdekken met plasticfolie of waterzegel. Bij
erg warm weer kan het nodig zijn het waterzegel opnieuw aan te brengen. Na 4 of 7
dagenkanhetplasticfolie worden verwijderd.
Is er een waterzegel gebruikt, dan kan de
grond worden losgetrokken om deze te laten
ontgassen. De wachttijden voor metamnatrium en formaline zijn te verkorten door
dezemiddelen uittespoelen, alsereen goede
drainage is. Nadat al het gas is verdwenen,
kunt u de grond plant- of zaaiklaar maken.
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bedrijven met tuinbouwgewassen onder glas naar areaal- en bedrijfsgrootte per groep van gewassen 1966
aantal bedrijven met een areaalgrootte van: (in ha)
bedrijfsgrootte
in na
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9
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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

2093
2500

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

3
13
3

1
3

19

4

2

-4

11

-

-

820
1255

185
377

20
38

4
8

2
6

2046
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
15,00enmeer

3 674
53
14
24

1 867
18
5
9

882
10

240
4

64

-4

-1

totaal 1966
1960

3 765
2989

1899
1 032

896
409

245
82

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

wassen

_

_

-

_
-

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

•

De beste manier om een vrouw tedoen luisteren iste fluisteren.

STATISTIEK
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oppervlakte tuinbouw per tak, per provincie, 1969 (in ha)

groenten

bloemkwekerij-

fruit

tuinbouwzaden

totaal tuinbouwgewassen

open
grond

onder
glas

onder
glas

open
grond

onder
glas

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

2869
850
816
235
1 596
237
6 600
8047
1 914
11 946
6 892
756
737

71
43
58
29
279
118
145
3 702
48
335
502
12

3
1
1
0
11
3
11
204
3
2
0
0

14
9
12
16
60
36
257
440
15
66
22
2

-

-

-

18
11
13
9
72
46
462
821
4
38
27
5
0

247
162
0
0
22
1
209
443
482
165
262
16
9

4083
1 672
1 024
620
15 784
5070
17541
23 583
12 571
18385
14816
4030
1 572

nederland

43495

5342

239

949

1 526

2017

120751

bron: C.B.S. landbouwtelling, mei

oppervlakte groenten onder glas, per provincie, 1969 (in ha)

c
0>

-o
c
-o

c
ra

a>

o

o

2

O)

—

-o

14
16
17
3

11
15
3
1

15
5
23
8

4
6
3
1

-0

-1

-2

_0

o

tomaten, verwarmd
koud
komkommers, verwarmd
koud
augurken, verwarmd
koud
overige groenten, verwarmd
koud

3
18

12

6

totaal

71

43

58

O)

a>
O

3

o
o
c

c

-o

C
IQ

J3

±ï

"O

-o

V

N

N

O
O

c

.0

F

—

2
13

19
19
18
8
0
1
84
130

15 1 919
17
722
19
545
14
76
0
2
2
2
14
114
65
322

13 54 95
8 118 124
6 20 24
2 20 16
47
_0 131 139
4
18 19
15 92 37

29

279 118 145 3 702

48 335 502

45
17
21
7

_0
8
21

-o

^

M >

-o

c

o«_

c

4
0
5

-1
1
12

.
-

2207
1 065
704
156
50
158
271
732

-

5 342

bron: C.B.S. landbouwtelling, mei

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

1955
\

totaal
bron: C.B.S. landbouwtelling, mei

464
50
22
2
538

i

1960

1965

1966

1967

383

42
202

44
186

41
172

1968

85

69

64

59

60

468

313

294

273

265

} 205

1969
36
154
48
239

STATISTIEK

45

oppervlakte groentenonder glas in ha (steekproef]
tomaten

oppervlakte
aanplant
geoogst
oppervlakte
februari
aanplant
geoogst
oppervlakte
maart
aanplant
geoogst
oppervlakte
april
aanplant
geoogst
oppervlakte
mei
aanplant
geoogst
oppervlakte
juni
aanplant
geoogst
oppervlakte
juli
aanplant
geoogst
augustus
oppervlakte
aanplant
geoogst
september oppervlakte
aanplant
geoogst
oktober
oppervlakte
aanplant
geoogst
november oppervlakte
aanplant
geoogst
december oppervlakte
aanplant
geoogst

januari

1968

1969

409
908
1
1 316
417

-

1733
S04

-

2 237
674

-

2 911
387
7
3291
240
108
3423
153
610
2 966
4
1 040
1 930
5
667
1268

-

771
497
13
450
60
247
40

ko mkommers
1970

1968

267
966
7
1 226
372

285
991
0
1 276
417

180
218

-

1693

1 598
568

-

-

-

398
97

-

495
56

-

2 166
594

551
86

-

-

2 760
421
10
3171
273
104
3340
170
748
2 762
18
910
1870
6
685
1 191

637
119
9
747
48
43
752
164
146
770
85
162
693

-

284
409

-

-

631
560
2
530
32
283
30

208
201
9
195
15
270
5

sla
1969

1970

1968

1969

1970

1390
380
344
1426
326
349
542 1403
254
537
1 120
54
856
318
!
6
305
19
5
17
7
24
4
27
69
6
90
931
35
986
786
108
1 664
499
344
11819
367
525

1 661
460
463
1 658
304
402
1560
255
684
1 131
51
768
414
6
403
17
15
15
17
10
14
13
70
6
77
1 199
15
1 261
797
198
1 860
380
515
1 725
352
620

1 457
334
436
1355
348
384
1319

131
26
25
132
35
5
162
93
59
196
60
112
144
3
106
41
0
40
1
2
1
2
6
1
7
72
1
78
122
2
198
22
34
186
15
58

143
6
27
122
23
10
135
53
31
157
97
115
139
10
108
41

157
3
24
136
50
8
178

1970

280
199
479
46

-

297
186
2
481
61

-

_

525
83

-

608
85

-

693
167
2
858
66
47
877
198
112
963
80
404
639

-

224
415

-

196
219
24
205
38
270
11

andijvie

1968

1969

~
15
15

41

63
0
78
126
1
203
44
23
224
6
73

bron: LE.I

ontwikkeling oppervlakte groenten onder glas (inha)

staand glas
tomaten, warm
koud
komkommers
andere groenten
totaal staand glas
plat glas
aardbeien
komkommers
meloenen
andere groenten
totaal plat glas
totaal glas

1950

1955

1960

1965

1966

1967

365
754
51
100

713
1 108

-0
-0

1 311
1 278
274
214

2 253
1 211
699
579

2 150
1 025
943
802

2 231
965
856
949

1 261

-

3 077

4 742

4 920

5 001

127
373
178
262

73
29
51
220

71
23
33
203

62
471
167
260

93
5550
114
4960

960
2 220

3 079

67
19
23
166

940

373

330

285

4017

5114

5 250

5 286

bron: C.B.S. landbouwtelling mei l) begrepen onder platglas

2

) begrepen onderstaand glas

1968

1969

862
1 124

2 207
1065
859
1 210

5 292

5 342

^ 3 307

u

\

)

J2

J2

)

5 292

2)

)

5342

STATISTIEK

staand glas 1), 1968

aantal
bedrijven

groningen
friesland
drenthe
Overijssel
gelderland
utrecht
noordholland
zuidholland
zeeland
noordbrabant
limburg
n.o.p.
oostelijk flevoland
nederland

371
211
192
221
1736
527
2595
9174
249
1 139
1738
43
1
18197

met automat, beregeningsinstallatie

met mechanische
luchtina

oppervlakte
x 1000m2

met apparatuur
voor bemesting

aantal opp.vlakte
bedrijven x 1000 m2

906,8
473,7
610,5
298,9
2734,6
1542,1
5530,6
45 672,1
442,1
2943,8
5 158,1
155,7
0,7

23
6
16
17
50
36
86
1 226
7
153
33
10

66469,7

1 663

aantal
opp.vlakte aantal
bedrijven x 1 000 m2 bedrijven

76,3
24,5
81,6
33,2
119,8
230,8
342,6
8 549,5
23,4
611,1
138,9
47,8

-

zonder a pparatuur
voor bemesting

9
6
4
1
15
27
43
871
3
98
44
7

-

56,3
31,1
19,5
0,6
27,8
202,4
253,8
7 728,3
10,2
480,0
220,0
49,4

-

10279,4

44

_3
21
64
66
112
1 271
10
126
38
11

9 079,4

1 128

1766

opp.vlakte
x 1 000 m2
136,4

_

9,4
44,8
133,6
231,3
367,3
8879,8
45,8
370,9
115,3
30,9

10365,6

') exclusief bedrijven, kleiner dan % manjaar
bron: C.B.S. landbouwtelling mei

wijzigingen oppervlakte staand glas »)(mei 1963-mei 1968)
afgebroken

op... .
bedrijven

gebouwd

oppervlakte
x 1 000 m2

op....
bedrijven

voor vervanging van
afgebroken staand
glas
aantal
bedrijven

groningen
friesland
drenthe
Overijssel
gelderland
utrecht
noordholland
zuidholland
zeeland
noordbrabant
iimburg
n.o.p.
oostelijk flevoland

16
9
4
14
71
28
233
1881
12
46
77
1

nederland

2 392

-

7,5
6,4
0,5
5,7
31,8
25,3
122,7
3 689,1
9,6
47,3
76,8
2,1

4020,6

84
22
80
97
650
217
1466
4 735
131
577
993
15
1

12
6
1
6
46
30
105
1 588
8
51
38
1

9068

1892

oppervlakte
x 1 000 m2

-

bron: C.B.S. landbouwtelling mei ' ) exclusief bedrijven kleiner dan % manjaar

5,7
6,0
0,1
3,5
21,1
47,1
64,7
3 434,9
6,5
60,5
63,0
3,0

3 716,2

voor ui tbreiding
aantal
bedrijven
78
20
80
94
628
199
1428
4149
128
553
982
15
1
8 355

oppervlakte
x 1 060 m2
138,8
31,5
218,5
101,0
807,9
414,6
2068,0
7 593,9
226,0
1 385,4
2068,5
34,5
0,7
15089,3

STATISTIEK *47

gemiddelde veilingprijs van de voornaamste groente- en fruitsoorten (in gld. per 100 kg) >)
Produkt

1962

1963

1964

1965

1966

1967

andijvie
augurken
bloemkool
komkommers
kroten
peen (bos)
rabarber
selderij
sla
spinazie
tomaten
witlof

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
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

31,12
43,88
43,97
52,44
13,02
73,50
40,97
34,72
89,13
33,72
81,95
111,35

31,56
58,99
53,68
53,42
11,03
68,02
30,07
40,58
110,95
31,68
86,81
116,77

aardbeien
druiven
meloenen

134,44
164,80
59,67

157,33
183,47
62,68

108,98
197,45
63,87

156,34
226,04
78,89

188,36
219,50
80,58

sept. okt.

dec.

123,06
26,72

151,06
209,50
61,45

148,18
211,22
73,72

!^«ÄQ:r^^^
veilingaanvoer van groenten en fruit onder glas per maand (1966/1967 in % )
sept. okt. nov. dec.
bosselderij
bospeterselie
sla
andijvie
veldsla
rabarber
raapstelen
spinazie
radijs
komkommers
bloemkool
tomaten
postelein
bospeen
paprika
snijbonen
sperziebonen
augurken
aardbeien
meloenen
perziken
druiven

jan.

febr.

april

juni juli

aug.

12
14
26
31
2
34
43
64
12
5
3
8
2
1
2

19

10

52
1
43
31
11

14
4
16

ÄKÄ'ÄTäSZv^Sc^Ä9egevensvanhetProduktschapvoorG'
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veilingaanvoer van glasgroenten per oogstjaar
1966/1967

1965/1966
Produkt

aard

periode

eenheid

hoeveel- prijs
heid
in
x 1 000
ct.

1967/1968

hoeveel- prijs
heid
in
x 1 000
ct.

hoeveel- prijs
heid
in
x 1 000
ct.

andijvie

glastotaal

1/1-30/4
jaar

kg
kg

5462
41426

72
40

4 574
43699

103
36

7 082
47 367

66
31

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

863
1 695
3 772
6566
2144
1 191
4108
20338

223
167
112
79
46
176
81
101

1 463
2 981
7 321
14782
5489
2218
9396
43 650

195
112
74
43
16
104
41
57

2 165
3852
8406
15 655
4841
3088
11 038
49 045

123
71
54
33
13
71
33
44

bloemkool

glas+gelichte-

-31/5

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
st.

5119

74

5 323

91

8796

58

vroegezomerherfsttotaal
totaal
totaal
totaal

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

st.
st.
st.
St.
kg
kg
kg

77 148
182 377
24 340
2555
17 805
12914
191 115

46
30
45
19
49
20
59

83 258
228086
23899
1 337
19175
16385
225817

47
22
38
14
36
18
48

99792
222988
26737
746
18462
15184
218269

41
25
41
22
33
11
52

kroten 0

totaal

jaar
-31/8

2873
2842

28
30

2 556
3173

26
30

2 906
28486

26
10

paprika

vroegezomerlatetotaal

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

bos
kg
st.
st.
st.
st.

1 494
4161
2389
8044

23
11
16
15

3077
4 724
3264
11 065

18
10
13
13

2165
4 579
2722
9 466

29
15
19
19

vroegetotaal

-30/6

bos

4590

60

4 379

78

bos

4 562
4620

73

jaar

18

4 769

16

5206

16

vroegeanderetotaal

-30/6
1/7-einde
jaar

kg
kg
kg

638
4210
4848

196
108
120

787
4746
5 533

198
91
107

896
5937
6 833

217
71
90

sperziebonen i)

jaar

103

17 930

73

18 125

61

jaar

kg
kg

13 657

postelein 0

4029

40

3996

32

3928

35

komkommers
staandglasstaandglasstaandglasplatglaskromme
stek

peen
bospeen
peterselie 0
snijbonen 0

raapstelen i)

totaal

jaar

bos

4 754

10

5673

9

4338

11

rabarber ')

vroegetotaal

-31/3
jaar

510
7 300

92
25

803
6579

95
38

723
6422

95
41

radijs 0

vroegeandere-

-15/4
16/4-einde

kg
kg
bos
bos

5 286
7 982

33
21

5319
7 379

29
23

5 927
6992

36
24

selderij (blad) 0

vroegeanderetotaal

-30/4
1/5-einde
jaar

5 437
8 269
800

11
14
28

5 237
8664
1 147

20
11
23

5 632
8878
830

14
14
27

glassla

wintervroegekoudeherfst, vroegeherfst, late-

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

bos
bos
kg
st.
st.
st.
st.
st.

93011
103551
143047
47 126
83754

19
21
14
11
21

57002
99305
145115
47 600
71 912

34
20
22
16
20

89681
128211
155607
41828
100778

23
17
17
13
15

spinazie

glas-

1/1-31/3

kg

4 016

65

3 525

76

4448

68

tomaten (glas-)

vroegemiddelvroegezomerherfsttotaal

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

kg
kg
kg
kg
kg

68 083
122493
82144
38136
310856

150
90
53
64
90

52 514
131 343
75 590
36947
296 394

205
81
40
70
91

73960
139 605
81 317
46202
341084

137
80
47
60
82

witlof

totaal

seizoen

kg

17 730

114

17 984

111

21 757

109

*) inclusief vollegrond
bron: Produktschap voor Groenten en Fruit
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52
53
54
55
56
57
59
61
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voorzieningsbalansen groenten en fruit
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50 * ECONOMI

WAT IS DE WAARDE VAN E E N BESTAAND BEDRIJF?

In vergelijking met enkele jaren geleden is nu de waarde van een bestaand bedrijf
nogal afgenomen. Dit komt omdat men beter dan voorheen inziet, dat de mogelijkheden op een bestaand bedrijf kleiner zijn dan op een nieuw bedrijf. Het oude,
bestaande wordt vergeleken met het nieuwe bedrijf en op deze basis wordt de waarde bepaald. Deze vergelijking moet altijd grondslag zijn voor een bedrijfswaardeberekening. De waarde die te voorschijn komt, wordt de vervangingswaarde genoemd. Hieronder volgen enkele praktische voorbeelden, waarin de waarde van
oude tuingrond, van een Venlokas van 5 jaar oud en van een oud ramenwarenhuis
wordt berekend.
OUDE TUINGROND
Wat is de waarde van 1ha oude tuingrond? We stellen de
waarde van 1 ha goede, verse grond op 40 000 gld. Alle kosten om de oude grond
gelijkwaardig te maken aan de nieuwe grond moet u van deze 40 000 gld. aftrekken
om de juiste waarde van de oude grond te bepalen. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor
vernieuwing van drainering, voor egalisering, voor ontsluiting, soms voor het opruimen van oude restanten, voor onkruidbestrijding en heel vaak voor grondontsmetting. Vaak blijkt dan dat de waarde van 1 ha oude grond niet veel hoger is dan
15000tot 20 000 gld.
VENLOKAS VAN 5 JAAR OUD Wat is de waarde van een Venlokas van ongeveer 5 jaar oud, die voor een vroege tomateteelt iets te laag is? Van een nieuwe kas
die ongeveer 20 gld. per m 2 kost, zijn de rente en afschrijving 2,50 gld. per m 2 per
jaar. Als de opbrengst in de nieuwe kas 1,50 gld. per jaar hoger is dan in de bestaande kas, blijft er elk jaar een bedrag van 1gld. per m 2 over voor rente en afschrijving
van de bestaande kas. Als mag worden aangenomen dat dit nog tien jaar zo blijft, is
voor rente en afschrijving in totaal 10 gld. per m 2 beschikbaar. Het rentegedeelte
hiervan is 2,30 gld., zodat voor afschrijving 7,70 gld. per m 2 overblijft. Dit bedrag
isook dewaarde van de bestaande Venlokas van ± 5jaar oud.
OUD RAMENWARENHUIS
Tenslotte een voorbeeld van waardering van een
oud ramenwarenhuis voor verwarmde teelten. De kosten (rente en afschrijving) van
een nieuwe kas zijn 2,50 gld. per m 2 per jaar. Als de meeropbrengst 3 gld. per m 2
per jaar bedraagt, is er geen gebruikswaarde van het oude ramenwarenhuis. Het is
alleen de prijs waard die het bij verkoop nog opbrengt. Dit is natuurlijk in verreweg
de meeste gevallen de sloopwaarde.
Voor de bepaling van de waarde van een oud bedrijf of van onderdelen hiervan zijn
de genoemde punten het belangrijkst. Er isechter meer. Zo hebben we ook te maken
met hogere arbeidskosten in oude opstanden, het ontbreken van de mogelijkheid tot
automatiseren, de onmogelijkheid een betere bedrijfsindeling te maken enz. Ook dit
bepaalt veel enu moet dit ook zeker in de overwegingen betrekken.
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LEVERANCIERSKREDIETENRENTEKOSTEN

Rente is de prijs die u moet betalen voor het ter beschikking krijgen van vermogen.
Dit kan zijn van banken en andere kredietinstellingen, maar ook van leveranciers.
In het laatste geval heet het leverancierskrediet. De rente die u voor leverancierskrediet betaalt, is vaak hoger dan die van de andere kredieten. Dit moet ook wel,
omdat leveranciers die krediet geven er meer administratie aan hebben en meer
risico lopen.
RENTEPERCENT AGES Als op een factuur is vermeld dat bij contante betaling
2% korting wordt gegeven en de rekening wordt later dan een maand na vervaldatum voldaan, dan is de rente dieu dan betaalt gelijk aan 24% per jaar.
De korting bij contante betaling van stookolie is meestal 3 gld. per ton. Dit is ongeveer 5% van de olieprijs. Als u 4 maanden na factuurdatum de rekening voldoet en
daardoor geen korting krijgt, heeft u betaald tegen 15% rente per jaar.
Bij een financieringsregeling van duurzame produktiemiddelen, wordt vaak, net als
bij een afbetaling in de privésfeer, een rente van 16 tot 17% per jaar berekend.
CONCLUSIE
Leverancierskrediet blijkt dus nogal duur te zijn in vergelijking
met normale rente. We willen hiermee niet beweren, dat dit de leveranciers niet
toekomt gezien de extra administratie en het grote risico. Leverancierskrediet is
daarom ook niet altijd verantwoord. In het algemeen kunt u het beter vermijden en
korting voor contante betaling bedingen. Als u bepaalde materialen, die dringend
nodig zijn, anders niet kunt aanschaffen, kan een leverancierskrediet op zijn plaats
zijn. Het moet echter een uitzondering blijven.

beding zoveel mogelijk korting voor contante

betaling
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VOORZIENINGSBALANSEN GROENTENEN FRUIT (x 1000 ton)
1964/1965

1965/1966

1966/1967

1967/1968

1968/1969

1 657
78

1493
81

1614
100

1869
95

1 791
96

1 735

1 574

1 714

1 964

1 888

543
778
299
115

527
811
211
25

557
807
277
73

576
926
323
139

581
926
309
71

1 735

1 574

1 714

1964

1888

35
2

21
1

45
3

50
5

42
4

37

22

48

55

45

1
23
12

1
14
7

1
26
21

31
24

1
26
18

37

22

48

55

45

169

193

228

224

236
0

169

193

228

224

236

45
113
1
18

46
140
2
5

45
156
3
24

41
152
2
29

51
161
2
23

169

193

228

224

236

99

111

97

123

123

99

111

97

123

123

34
60

33
74

33
61

38
76

5

4

3

9

40
76
0
7

99

111

97

123

123

verse groenten
beschikbaar
produktie
invoer
totaal
verbruik
consumptie
uitvoer
industrie
vernietigde doordraai
totaal
augurken
beschikbaar
produktie
invoer
totaal
verbruik
consumptie
uitvoer
industrie
vernietigde doordraai
totaal
komkommers
beschikbaar
produktie
invoer
totaal
verbruik
consumptie
uitvoer
industrie
vernietigde doordraai
totaal
sla
beschikbaar
produktie
invoer
totaal
verbruik
consumptie
uitvoer
industrie
vernietigde doordraai
totaal

bron: Produktschapvoor Groenten en Fruit

ECONOMIE * 53

1964/1965

1965 1966

1966/1967

1967/1968

1968/1969

tomaten
beschikbaar
produktie
invoer
totaal
verbruik
consumptie
uitvoer
industrie
vernietigde doordraai
totaal

292
2

313
2

298
2

346
3

344
3

294

315

300

349

347

37
228
3
26

39
262
4
10

38
242
5
15

39
280
4
26

39
281
3
24

294

315

300

349

347

37
2

34
2

29
2

36
3

27
3

39

36

31

39

30

11
8
20

11
9
16

11
5
15

15
8
16

12
5
13
0

aardbeien
beschikbaar
produktie
invoer
totaal
verbruik
consumptie
uitvoer
industrie
vernietigde doordraai
totaal

-

-

-

-

39

36

31

39

30

PRODUKTIEKOSTEN GLASAARDBEIEN Bommelerwaard (1968)
onverwarmd

verwarmd
glasa
bron: L.E.I.

belicht
gld.per
1000m2

duurzame produktiemiddelen
en overige
teelt
brandstoffen
plantmateriaal
arbeid
diensten van derden
overige materiaal

oogst
aflevering

totale produktiekosten
idem per 100 kg
gem. opbrengst per 1000 m2

vo a

vo

glasa

onbelicht
gld. per
1000m2

%

gld. per
1000m2

%

4733

33,0

4197

33,7

4195

34,5

3864

35,1

3864

35,8

2 000
2015
1 807
485
470

14,0
14,0
12,6
3,4
3,3

1 000
2015
1 734
485
470

8,0
16,2
14,0
3,9
3,8

1000
1430
1486
485
470

8,2
11,8
12,2
4,0
3,9

2015
1 635
530
500

18,3
14,9
4,8
4,5

1430
1 437
530
500

13,3
13,4
4,9
4,6

6777

47,3

5 704

45,9

4871

40,1

4 680

42,5

3 897

36,2

1480
1 344

10,3
9,4

1 395
1 142

11,2
9,2

1627
1459

13,4
12,0

1 395
1 071

12,7
9,7

1627
1391

15,1
12,9

2824

19,7

2 537

20,4

3 086

25,4

2 466

22,4

3018

28,0

14334
71,67

100,-

12438
65,46

100,-

12152
45,00

100,-

11 010
5,80

100,-

10779
3,99

100. -

2000 kg

1 900 kg

2 700 kg

gld. per
1 000 m2

gld. per
1 000 m2

%

%

1 900 kg

%

2 700 kg
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PRODUKTIEKOSTEN VAN AUGURKEN EN STOOKTOMATEN
(prijspeil 1968)

augurken

kosten

in de open gebieden
noord-limburg excl.
venlo
gld. per
1 000 m2

duurzame produktiemiddelen
grond
warenhuizen/schuren/verwarming
overige
teelt
brandstoffen (olie)
materialen
arbeid
diensten van derden

o/
/a

74

;

in onverwarmde
warenhuizen
gebied venlo

gld. per
1 000 m2

/o

270
3 429
1 439

1,8
23,0
9,6

%
1,1
17,3
6,1
24,5

5 138

34,4

15,5
12,2

3 678
1 038
2450
65

24,7
7,0
16,4
0,4

7 231

48,5

1617
645

10,8
4,3

2 262
290

15,1
1,9

14921
119,37

100,-

12,6
15,2
29,1
37,6
4,5
1,0
100,-

3,1

67
1 045
368

112

9,2

1480

6,1

8,6
14,3
0,9

gebied berkel

gld- Per
' 1 000 m'

38

105
173
11

stooktomaten 0

935
737

j
!

!

289

23,8

l

1 672

27,7

oogst en aflevering
oogst
aflevering

528
221

43,5
18,2

i

1 470
1 185

24,3
19,6

overige

749
65

61,7
5,3

| 2 655
240

43,9
3,9

1 215
60,75

100,-

6047
60,47

100,-

!
558
560
l 2515
! 1 161
i 1 160
l
93

9.2
9.3
41,6
19,2
19,2
1,5

i
I
i

1 887
2273
4343
5 593
675
150

| 6 047

100,-

i

14 921

totale produktiekosten
totale produktiekosten per 100 kg
rente
afschrijving
arbeid
materiaal
diensten van derden
overige
totale produktiekosten
gemiddelde opbrengst per 1000 m2

!

l
!

I

85
12
742
122
243
11

7,0
1,0
61,1
10,0
20,0
0.9

1 215

100,-

2 000 kg2)

|

10000 kg3)

!

12 500 kg

bron: L.E.1.
*) betreft een bedrijf van 9000 m2, plantperiode rond jaarwisseling
') proo. verdeling naar sortering A = 5%; B = 9%; C = 19%; D = 29%; E = 7%;
») proc. verdeling naar sortering A = 4 % ; B = 8%; C = 26%; D = 33%; E = 6%;

AB = 6%; C D = 25%
AB = 4%; C D = 19%
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BEDRIJFSRESULTATENVANGLASBEDRIJVEN

Westland
overwegend verwarmd
w.v. groenten
w.v. bloemen
overwegend onverwarmd
de kring
overwegend verwarmd
w.v. tomaten
w.v. komkommers
overwegend onverwarmd

1960

1962

8310
8 970

16 500
18950

5 940
10030
240

1964

netto-overschot in gld. per bedrijf
1390
5 540
810
4930
10790
7 680
- 3 350
-3090

13120
20190
2 540
5 000

-730
- 3 690
-4710

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

15320
11 260

1966

19 740
17 190

15340
4730

• 500
• 1 500
3 000
- 400

3 200
3 200
9 100
500

- 4170
- 1 530
-10490
- 6 370

- 2 200
- 2 000
- 4 2C0
- 7 500

- 100
- 400

5 220
3080

- 4 500
- 4 900

4 100
- 4 600

20580
10840

13 000
13 300

12300
8600

1 000

netto-overschot in % van de kosten
westland
overwegend verwarmd
w.v. groenten
w.v. bloemen
overwegend onverwarmd
de kring
overwegend verwarmd
w.v. tomaten
w.v. komkommers
overwegend onverwarmd

14
16
19
15
1

6
5
10

24
25
22

18
26
4
18

1
2
- 4

-13

- 4
- 1
-11
-14

noord-limburg
overwegend verwarmd
overige glasbedrijven
aalsmeer
overwegend verwarmd
rozen en anjers
potplanten en seringen
bron: L.E.I.
n.b.: de vermelding „ g r o e n t e n "
,,overwegend groenten" enz.

- 2
- 2
- 4
-17
- 5
-10

37
22

24

26
12

15
12

„ b l o e m e n " , „ t o m a t e n " en „ k o m k o m m e r s " moet worden gelezen als
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FISCALE EN BEDRIJFSECONOMISCHE BOEKHOUDING

Als u een fiscale en een bedrijfseconomische boekhouding vergelijkt, blijken ze in
onderdelen weinig met elkaar overeen te komen. Belangrijke gegevens, zoals vermogenspositie en inkomen, verschillen soms sterk. Let u echter op het doel van
deze boekhoudingen dan is dit wel begrijpelijk. Het gaat er bij een fiscale boekhouding om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Bij een bedrijfseconomische
boekhouding is het te doen om een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de
werkelijke bedrijfssituatie.
OVERZICHT Naast het doel dat boven isgesteld, kunt u uit de fiscale boekhouding ook nogweleen indruk over uw bedrijf krijgen. Deze indruk isechter beperkt
en onnauwkeurig. Het is niet verstandig u hiermee tevreden te stellen. De kans is
dan bijzonder groot, dat er dingen gebeuren die u niet heeft voorzien. Bij een bedrijfseconomische boekhouding ontvangt u, naast het individuele verslag, een vergelijkend overzicht. In dit overzicht staan veel gegevens van soortgelijke en andere
bedrijven vermeld onder nummer. Met het individuele verslag en het vergelijkend
overzicht kunt u vele oorzaken van verschillen in bedrijfsuitkomsten opsporen.
VERWACHTING VOOR 1970
b Her prijspeilvan de
4
- parficuliereconsumpHe
sHjgr3,5a4%
Premiedrukvandesoc.
verzekeringen wordh
16%vanhefnah inkomen
Deprodukh'ein
bedrijven sHjgr
mer47oDe arbeidsprodukHvireirsHiqr
mer 3 % .

%ß$

Ü^TT^\

8j|F=Cö)

0u2
T T. -.
Er zullen
ca.60.00
werklozen
zijn

De goederenuirvoer
zal 9%srijgen.
De goedereninvoer
zal 7%sHjgen.

GROEPSBIJEENKOMSTEN Uit praktijkervaringen blijkt, dat de tuinders nog al eens
verschillend denken over de werkelijke oorzaken van minder hoge bedrijfsuitkomsten.
Door de boekhoudbureaus worden groepsbijeenkomsten georganiseerd voor tuinders
die een bedrijfseconomische boekhouding
hebben. Op deze bijeenkomsten worden de
resultaten uit het vergelijkend overzicht
besproken en kunnen heel wat verkeerde
opvattingenworden rechtgezet.
De bedrijfseconomische boekhouding verstrekt de tuinder zekerheid met betrekking
tot de positie van zijn bedrijf. U wordt op
tijd gewaarschuwd als het de verkeerde kant
op gaat. Een bedrijfseconomische boekhouding is enigszins te vergelijken met een studieboek. Als het niet wordt gebruikt en bestudeerd, heeft het weinig waarde. Neemt u
het echter door en bestudeert u het op de
juiste wijze, dan valt er bijzonder veel uit te
leren. En hiermee kunt u uw voordeel doen.
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ONTWIKKELINGS- EN SANERINGSFONDS

Het Ontwikkelings- en Saneringsfonds omvat twee groepen van activiteiten. Dit
zijn de bedrijfsbeëindigingsregelingen en de ontwikkelingsregelingen.
NIEUWE BEËINDIGINGSREGELING
Per 1 januari 1968 trad de nieuwe
bedrijfsbeëindigingsregeling in werking. In de nieuwe regeling is een verband
gelegd tussen de bijdrage en de omvang van het bedrijf. De bedoeling hiervan is tot
een bijdrage te komen, die op grond van het structuurbeleid in redelijke verhouding
staat tot de bijdrage tot structuurverbetering bij bedrijfsbeëindiging (zie ook bladzijde 59).De belangrijkste punten van denieuwe regeling zijn:
een puntenstelsel om de bedrijfsomvang te meten;
de combinatiemogelijkheid van een maandelijkse uitkering op de persoon (leeftijdsgroep 50-65 j.) en van een uitkering ineens in betrekking tot de bedrijfsomvang;
de verplichte overdracht van de bij beëindiging vrijkomende gronden aan de S.B.L.,
Provinciale Adviescommissies dienen van advies voor het afstoten van gronden.
AANPASSINGEN
Sinds die datum hebben er aanpassingen op onderdelen
plaatsgevonden. Zo is de maximum inkomensgrens verhoogd tot 12 500 gld. Verder
is tot 31 december 1969 de mogelijkheid geopend om de periodieke uitkering gekapitaliseerd in één keer te ontvangen of de uitkering ineens (van de leeftijdsgroep
50 tot 65 jaar) in een maandelijkse uitkering om te zetten. Tenslotte is de champignonteelt onder de regeling gebracht, het puntensysteem ter waardering van de
bedrijfsomvang bijgesteld (o.a. voor fruit) en de datum, waarop een beëindigend
bedrijf al moet hebben bestaan, verlegd van 1 januari 1960 naar 1 oktober 1962.
Daarbij wordt in het bijzonder in de glastuinbouwsector door de S.B.L. op ruimere
schaal ontheffing verleend van de verplichtingen om de gronden of het bedrijf aan
de S.B.L. aan te bieden.
PREMIES
Daarnaast ondersteunt een ander soort bijdrage van fondswege de
bedrijfsbeëindiging. Hierdoor wordt in grote lijnen het pakket van uitkeringen
aantrekkelijker. Het gaat hier om de rooipremie voor boomgaarden en de premie
voor afbraak van glas. Door de eerste regeling zijn uitkeringen mogelijk bij beëindiging van een bepaalde bedrijfsvorm zonder algehele bedrijfsbeëindiging. De land- of
tuinbouwer komt hierbij voor de keus te staan om of het bedrijf als geheel te beëindigen of zijn bedrijf om te schakelen naar andere produktietakken. Het ontwikkelingsaspect bij dit laatste isonmiskenbaar aanwezig.
INDIVIDUELE
ONTWIKKELINGSREGELINGEN
Het ontwikkelingsbeleid
neemt nu duidelijke vormen aan, uitgaande van de beleidslijnen die de Minister na
zijn ambtsaanvaarding heeft uitgestippeld. De ontwikkelingsactiviteiten van het
O.- en S.-fonds zijn een verlengstuk van de andere werktuigen van het structuurbe-
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wat is dit nog waard?

leid, t.w. onderzoek en voorlichting. Hierbij gaat het er in de eerste plaats om een
snelle toepassing van nieuwe technische ontwikkelingen te bevorderen door het
verlenen van financiële bijdragen voor beproeving op praktijkschaal. Zonder deze
stimulans zouden namelijk de risico's die aan een proefstadium zijn verbonden de
ondernemers afhouden van de toepassing van de nieuwe ontwikkelingen. Na het
welslagen van een proef mag dan van andere goede ondernemers worden verwacht,
dat zehet voorbeeld zullen navolgen.
ALGEMENE ONTWIKKELINGSREGELINGEN
Het bovenstaande betekent
niet, dat regelingen van een meer algemeen karakter niet bestaan. Er zijn ook regelingen die voorzien in de mogelijkheid, dat een hele bedrijfstak een ontwikkeling ten
goede ondergaat. Dit wordt dan verwezenlijkt door een intensieve actie met een
beperkte looptijd. Door dit laatste wordt voorkomen, dat de regeling het karakter
krijgt van een algemene, kostbare steunmaatregel. In de afgelopen tijd is er een
toepassingsgebied ontstaan voor deze regelingen. De premieregelingen rooien
boomgaarden zijn er een voorbeeld van dat de regeling de hele bedrijfstak ten
goede komt. Het opruimen van oudere fruitopstanden verhoogt immers de gemiddelde kwaliteit van het fruit. Verder zijn er regelingen ontworpen, waardoor op
zodanige strategische punten ontwikkelingen worden bevorderd, dat de hele bedrijfstak hiervan de vruchten plukt. Voorbeelden hiervan zijn: vacuümkoeling;
verwarmingssysteem „Zegwaard" en samenwerking tussen bedrijven.
EUROPEES ORIËNTATIE- EN GARANTIEFONDS
Een beperkt aantal projecten ontvangt een bijdrage uit het Europese Oriëntatie- en Garantiefonds voor de
Landbouw, afdeling Oriëntatie. Daarnaast wordt de verplichte nationale bijdrage
verstrekt uit het Ontwikkelings- en Saneringsfonds.
Uit de ervaringen opgedaan in de afgelopen jaren zijn drie conclusies te trekken:
het beleid heeft voldoende flexibiliteit, gezien de aanpassingen aan gewijzigde omstandigheden; het ontwikkelingsbeleid krijgt duidelijker gestalte;
er is een toenemende verstrengeling van het sanerings- en het ontwikkelingsbeleid.
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BEDRIJFSBEËINDIGING

Een ondernemer, die zijn bedrijfsvoering wil staken, moet vooraf de gevolgen hiervan onder ogen zien. Daarbij spelen juridische en vooral ook fiscale gevolgen een
erg grote rol. De mogelijke belastingverplichting door het beëindigen van de onderneming beïnvloedt het toekomstig inkomen.
Om deze reden willen wij de fiscale afwikkeling bij de beëindiging van het bedrijf
eens nader bezien. We gaan er daarbij van uit dat het om een ondernemer gaat, die
zijn tuin helemaal ineigendom heeft. Uitgangsgegevens zijn verder:
boekwaarde

tuinland
opstanden
huis, schuur
inventaris

8 000
40 000
25 000
3 000

gld
gld
gld
gld

totaal

76 000 gld

waarde bij
overdracht
25000
75 000
40 000
4 000

gld
gld
gld
gld

144 000 gld

verschil
17000 gld
35000 gld
15 000 gld
1 000 gld
68 000 gld

STILLE RESERVE
De fiscale boekwaarde is in het algemeen de historische kostprijs van de activa, te verminderen met de fiscaal toegepaste afschrijvingen. Deze
waarden treft u dus steeds aan op de fiscale balans (zie bladzijde 56). Uit het
voorbeeld blijkt, dat het verschil tussen de werkelijke waarde bij overdracht en de
boekwaarde 68 000 gld. is. Dit is de stille reserve, in dit verband „stakingswinst"
genoemd, waarvoor de fiscus bijzondere belangstelling heeft. Met uitzondering van
de stille reserve in het tuinland (in dit geval 17 000 gld.), die op grond van de zogenaamde landbouwvrijstelling onbelast blijft, worden de stille reserves in principe
belast met inkomstenbelasting. In het gegeven voorbeeld dus 51 000 gld. (68 000
gld. min 17 000 gld.). Hiervan blijft 10 000 gld. onbelast ingevolge een speciaal
artikel uit de Wet op de Inkomstenbelasting. De ondernemer moet in dit geval dus
over 41 000 gld. inkomstenbelasting betalen en wel naar het bijzondere tarief, dat
loopt van min. 20% tot max. 4 0 % .
PERCENTAGE
INKOMSTENBELASTING
Welk percentage werkelijk geheven wordt, is afhankelijk van het inkomen, dat betrokkene gemiddeld heeft behaald
in de drie jaren, voorafgaande aan het jaar van overdracht. Nagegaan wordt nl.
welk percentage aan belasting verschuldigd is over de laatste 600 gld. van dit gemiddelde inkomen. Dit gebeurt volgens de tabel, die geldt voor het jaar van de
bedrijfsbeëindiging. Het volgende voorbeeld verduidelijkt dit.
Wij gaan er van uit dat het bedrijf beëindigd wordt in 1969 en dat het tabelinkomen
in 1966, 1967 en 1968 resp. 10 000, 12 000 en 14 000 gld bedroeg. Het gemiddelde
inkomen was dan in de basisperiode (10 000 + 12 000 + 14 000) : 3 is 12 000 gld.
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Bijtariefgroep IIisoverhetgemiddeldeinkomen indebasisperiode:
over
12000 gld.
verschuldigd 1561 gld. belasting
over 600 gld. minder
11400 gld.
verschuldigd 1413 gld. belasting
over de laatste
600 gld.
dus 148 gld. belasting
Dit is naar beneden afgerond 24%. In dit geval is dus over de stakingswinst verschuldigd 24% van 41000 gld. of 9840 gld. inkomstenbelasting. Mocht het voordeliger zijn de stille reserves te laten belasten met het normale progressieve belastingtarief, laat dan een verzoek om toepassing van bijzonder tarief achterwege.
GERUISLOZE OVERDRACHT ONDERNEMING AAN KINDEREN Is de
overdragende ondernemer 65jaar of is hij voor 45% of meer arbeidsongeschikt in
de zin van de Wet op de Inkomstenbelasting, dan kan hij, als hij de hele ondernemingoverdraagt aan éénof meervanzijn eigen of aangehuwde kinderen,het bedrijf
fiscaal tegen de boekwaarde overdragen, zodat er geen staking van de onderneming
wordt aangenomen. De opvolger is dan verplicht ook fiscaal het bedrijf op de oude
voetvoort tezetten, dusmethandhaving van deoudeboekwaarden.Wiltuvan deze
regeling gebruik maken, dan moeten beidepartijen dit schriftelijk aan de Inspecteur
der Belastingen verzoeken. Deze methode is zeker niet in alle gevallen gunstig.
Immers,devader mist inzo'n gevaldevrijstelling van 10000gld.bij stakingvande
onderneming, terwijl de opvolger met een (te) lage boekwaarde begint. Hierdoor
behaalt deze in de toekomst fiscaal een hoger inkomen. Bij de bepaling van de
overnameprijs moet u met dit nadeel voor de opvolger rekening houden. De vader
kaninditgevalhetbedrijf voor ± 1 0 000gld.lager overdragen.
Als de onderneming aan een zoon of schoonzoon wordt overgedragen, zijn sedert
1 januari 1969 geen registratierechten meer verschuldigd over de koopsom van
land, opstanden en gebouwen. Hierop is echter één uitzondering: over de waarde
vandewoningisnl.bijkoopsteeds5% registratierecht verschuldigd.
STAMRECHTVRIJSTELLING BIJ STAKING ONDERNEMING Een andere
mogelijkheid om in bepaalde gevallen de betaling van inkomstenbelasting over de
stillereservebijeenbeëindigingteontgaanisdezgn. stamrechtvrijstelling.
De voorwaarden zijn als volgt. Als een ondernemer zijn onderneming staakt en hij
in rechtstreeks verband daarmee en uiterlijk binnen zes maanden na het staken,
periodieke uitkeringen of verstrekkingen bedingt, komt de waarde van dat recht in
mindering op de stakingswinst. Deze uitkeringen moeten dan wel toekomen aan de
gewezen ondernemer, aan zijn vrouw of aan zijn minderjarige kinderen. Verder
moeten dezeuitkeringen eindigenbijhet overlijden van degerechtigden. Alszij aan
dekinderen toekomen, moeten zeeindigen ophet tijdstip waarop deze meerderjarig
worden. De uitkeringen mogen, als zij toekomen aan de gewezen ondernemer, niet
later ingaan dan op zijn 65-jarige leeftijd. Draagt hij de onderneming na zijn 65jarige leeftijd over, dan moet de uitkering binnen zes maanden na staken ingaan.
HOOGTE VAN DE VRIJSTELLING Deze is afhankelijk van de leeftijd van de
ondernemer op het moment van beëindigen en bedraagt maximaal 200000 gld. als
deondernemer al 60jaar isof voor 45% of meer arbeidsongeschikt indezinvande
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wet. Heeft de ondernemer op het moment van beëindigen de 50-jarige leeftijd
bereikt, dan isdemaximale vrijstelling 100000gld.De uitkeringen moeten danwel
direct ingaan. In alle andere gevallen bedragen ze maximaal 50000 gld. Bij de
stamrechtvrijstelling vervalthetrechtopdevrijstelling van 10000gld.
In het gegeven voorbeeld bedroegen de totale stille reserves 68000 gld. Hiervan
heeft 17000 gld. betrekking op tuinland wat op grond van de landbouwvrijstelling
onbelast blijft. De overige stille reserve, 51000 gld., is belast. Als de ondernemer
die zijn bedrijf beëindigen wil, 50 jaar of
ouder is en hij voor deze 51000 gld. perioWAAR KOMT HET GELD VANDAAN?
dieke uitkeringen (stamrecht) van zijn opvolBELASTINGOPBRENGST 1970(yooraffrelj>ir]mijj.gld.
ger bedingt, blijft de hele stille reserve dus
|Div.79
onbelast. Zou deze ondernemer nog geen 50
[Successierechten 2 4 5
jaarzijn, danheeft hijmaximaalrecht opeen
|O!ieaccijns280
vrijstelling van 50000 gld., terwijl de voor
| Verbruiksbelastingauro's4-10
| RegisrraHe-enzegelrechr 4 4 5
belasting inaanmerking komende stillereser• Bier,wijn,alkohol 6 2 0
ve 51000 gld. bedraagt. In zo'n geval moet
| Dividend-envermogensbel.7 5 0
hijover 1 000gld.belastingvoldoen.
ff invoerrechten 7 8 0
Vanzelfsprekend moet hij in de toekomst de
^Tabaksaccijns 8 9 0
IBenzine-en motornjruigenbel. 2I20
uitkeringen die hij ontvangt, jaarlijks als
~ 1Vennoorschapsbelash 2 8 2 5
inkomen aangeven. De vraag of een onderInkomstenbelash 5 1 0 0
nemer van deze mogelijkheid gebruik moet
|Omzerbe!ash6600
maken moet hij zelf oplossen. Hij moet zich
|LoonbeIasHrig6900
er daarbij van bewust zijn dat het een kansovereenkomst betreft. Als de gerechtigden
spoedig komen te overlijden betekent dit een
voordeelvoor degene,diedeuitkeringen verstrekt. Bereiken de gerechtigden een zeer
hoge leeftijd, dan kan dit een nadeel voor de
verstrekkers van de uitkeringen betekenen.

VORMEN VAN VERZEKERINGEN

De risico's die umet uwbedrijf en inuwprivéleven loopt zijn talrijk. Sommige zijn
groot, andere bijna van geen betekenis. Het is verstandig u door verzekeringen te
dekkentegenrisico'sdieuredelijkerwijs nietzelf kunt dragen.
BRANDSCHADE OP BEDRIJF Premie: 1,25 gld. tot 6-7 gld. per 1000 gld.
verzekerd bedrag. De hoogte van de premie hangt samen met het brandrisico. U
moet u minstens verzekeren tegen werkelijke waarde. Regelmatig aanpassen aan
waardevermeerdering is noodzakelijk. Zich verzekeren tegen nieuwwaarde of herbouwwaarde komt de laatste jaren steeds meer in zwang en is zeer aan te bevelen.
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WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
BEDRIJF
In de meeste bedrijfs-W.A.verzekeringen is het risico van particuliere wettelijke aansprakelijkheid meegedekt,
dus de aansprakelijkheid van de gezinsleden die niets met het bedrijf te maken
hebben. Als een redelijk goede dekking geldt een verzekerd bedrag van 250 000 gld.
per gebeurtenis. Enkele risico's, zoals spuitschade aan naburige bedrijven, worden
niet opgenomen. Voor een bromfiets en een auto is een W.A.-verzekering verplicht.
GLAS- EN GEW ASSENVERZEKERING
Dit zijn twee afzonderlijke verzekeringen. Ze geven dekking tegen een aantal grillige natuurrisico's. Daarnaast biedt de
gewassenverzekering de mogelijkheid ook tegen schade te verzekeren, veroorzaakt
door technische storingen in het verwarmingssysteem. De premie voor de gewassenverzekering hangt af van dewaarde van de verzekerde gewassen.
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
Bij deze verzekering worden
uitkeringen gedaan bij arbeidsongeschiktheid, ongeacht oorzaak en duur. De hoogte
van de premie hangt bij deze verzekering af van de aanvangsleeftijd, de eindleeftijd
en het aantal wachtdagen.
BRANDSCHADE AAN WONING EN HUISHOUDELIJKE
INBOEDEL
Het
is op het ogenblik gebruikelijk deze verzekeringen te baseren op nieuwwaarde.
Regelmatig aanpassen is noodzakelijk. De premie bedraagt 1,50 tot 2 gld. per
1 000 gld. verzekerd bedrag.
PARTICULIERE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Als deze niet in de
bedrijfs-W.A.-verzekering is opgenomen, is een afzonderlijke W.A.-verzekering
voor het gezin noodzakelijk. De premie is 17,50 gld. per jaar bij 250 000 gld. dekking per gebeurtenis.
VERZEKERING
TEGEN ZIEKTEKOSTEN
Hiermee worden bedoeld kosten
van huisarts, apotheker, ziekenhuis, sanatorium en dergelijke. Of u zich ook tegen
deze kosten van huisarts, tandarts en apotheker moet verzekeren is niet in het
algemeen te zeggen. De premies hiervoor zijn hoog. Een verzekering die algemeen
wordt aangeduid als „ziekenhuiskosten" is onder alle omstandigheden toch wel
noodzakelijk vanwege de hoge kosten van verpleging in een ziekenhuis.
OVERL1JDENS-RISICOVERZEKER1NG
Deze verzekering isvooral van belang
in perioden, waarin het bedrijf financieel zwaar is belast, zodat het gezin grote
risico's zou lopen bij overlijden van het gezinshoofd. U kunt dan een verzekering
sluiten voor een bepaald bedrag, uit te keren als het gezinshoofd binnen een gestelde
periode komt te overlijden. Met het uit te keren bedrag kan de dan bestaande schuld
geheel of gedeeltelijk worden afgelost. De premie isbetrekkelijk laag.
Tot besluit willen we nog wijzen op twee „bekende" instellingen. We bedoelen de
bedrijfs- en gezinsverzorgingsdienst die het dagelijks werk van de tuinder of zijn
vrouw kan voortzetten tijdens ziekte of ongeval van de tuinder of van zijn vrouw.
Beide zijn debelangstelling en financiële steun waard.

AFZET EN DIVERSEN * 63

AFZET EN DIVERSEN
64
65
66
69
70
72
74
75
76

belangrijkste aanvoerveilingen van glasgroenten en -fruit
veilingomzetten 1969
uitvoer van verse groenten en fruit
weeklonen en toeslagen 1969/1970
tewerkstellen van gastarbeiders
het leerlingenstelsel in deland- en tuinbouw
tuinbouwbedrijfshulpdienst
schoon glas
brand

ELDERS IN DEZE GIDS:

47
47
48
52

gemiddelde veilingprijs van de voornaamste groente- en fruitsoorten
veilingaanvoer van groenten en fruit onder glas
veilingaanvoer van glasgroenten per oogstjaar
voorzieningsbalansen groenten en fruit

MEDEWERKERS:

A. N. de Brabander
K. Buitelaar
Ir. D. Bokhorst
Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen
Centraal Bureau voor de Statistiek
P. A. Kruyk Ing.
Landbouw-Economisch Instituut
Produktschap voor Groenten en Fruit

AFZET EN DIVERSEN

64

AANVOERVEILINGEN VAN GLASGROENTEN EN -FRUIT

aanvoercijfers

1966

1966

1967

1968

bl<iiemkool niet te splitsen

1967

in glas en vollegrond

aardbeien (glas) (in 1000 kg)
X 1 000 kg
X 1 000 gld.
zaltbommel
grubbenvorst (c.v.v.) incl.
zuid-limburg
bergen op zoom

2 954
12 356

4 645
18 408

5 253
19 872

49 790
25 745

55 897
24 021

47 398
24 937

hoeveelheid X 1000

prinsessebonen niet te spl itsen in g las en vc jllegr.

1242

X 1 000 kg
X 1 000 gld.

1915

263
48

325
103

5 005
10 571

4 940
11 166

1895
483
355

druiven (in 1000 kg)
X 1 000 kg
X 1 000 g l d .

X 1 000 stuks
X 1 000 gld.

4 617
10 133

sn ijbonen niet te splitsen i
X 1 000 kg
X 1 000 g l d .

17 930
13 091

18 125
10 994

11 096
12 311

n glas en vollegrond
5 533
5 901

6833
6 145

5533
6 495

komkommers (staand glas'. ) (in 1000 stuks)

hoeveelheid X 1000
poeldijk
naaldwijk
de lier

821
662
523

788
644
550

767
585
507

X 1000 stuks
X 1 000 g l d .

hoeveelheid X 1000

delft
meloenen (in 1000 stuks)
X 1 000 kg
X 1 000 gld.

pijnacker
rotterdam (coöp.)
3006
2 770

3 625
3 861

4008
3 230

hoeveelheid X 1000
de lier (westerlee)
naaldwijk
vierpolders

1013
283
198

969
393
284

1096
378
294

perziken(in1000stuks)
X 1000stuks
X 1000gld.

5 316
973

4354
1 042

4 861
791

hoeveelheid X 1000
poeldijk
naaldwijk
rotterdam (z.h.e.)

840
603
469

741
496
338

714
510
377

andijvie niet te splitsen in glas en vollegrond
X 1 000 kg
X 1 000 gld.

43 699
15 894

47 367
14 739

46 831
14 781

X 1 000 kg
X 1 000 gld.

43 650
25 049

49 045
21519

40 469
23 872

hoeveelheid X 1000
grubbenvorst (c.v.v.) incl.
zuid-limburg
venlo (v.g.v.)
roermond

73 392
31 394
30 953

83 714
36 526
30 279

89 464
40 506
28 885

komkommers (kromme) (in 1000 kg)
X 1 000 kg
X 1 000 gld.

19 175
6 962

delft
p'Jnacker
zwijndrecht

4 696
1 808
1 516

18 462
6 091

18 840
6 550

hoeveelheid X 1000
5 126
1 905
1 476

5 697
2 225
1 504

15 184
1618

14 900
2 060

komkommers (stek) (in 1000 kg)
X 1 000 kg
X 1 000 gld.

16 385
2 951

hoeveelheid X 1000
delft
pijnacker
rotterdam (coöp.)

5 232
1 568
1 260

4 764
1 472
1 261

5 516
1 614
1 167

kroten niet te splitsen in glas en vollegrond
X 1 000 bos
X 1 000 gld.

augurken (in 1000 kg)

335 267 349 489 356 783
99 170 106580 111207

2556
654

2906
747

2 782
625

11 083
1 448

9435
1 809

11 709
2 211

paprika (in 1000 stuks)
X 1000 stuks
X 1 000 gld.

hoeveelheid in 1000
20 152
10 506
4804

22 477
11657
5 489

18 998
8 788
5 731

poeldijk
naaldwijk
kwintsheul

3 826

3 852

1 198
715

1 452
906

5 133
1 585
1 205
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1967

1968

bospeen niet te splitsen in glas en vollegrond
X 1 000 bos
X 1 000 gld.

8 007
3 753

1966

1967

1968

bos- en struikselderij gedeeltelijk vollegrond

7 975
4 580

7 598
4 050

X 1 000 bos
X 1 000 g l d .

13 901
2 002

14 509
1 973

13 489
3002

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

4 769
5 206
4 769
785
836
938
hoeveelheid X 1000

amsterdam
huissen
barendrecht

1 109
419
282

1 201
415
325

1 059
445
314

amsterdam
breda
de lier (westerlee)

2 774
848
772

3 186
963
812

2 750
850
837

glassla (in 1000 stuks)
X 1000 stuks
X 1 000 gld.

420 925 516 105 493 776
93 209 88 908 113 790
hoeveelheid X 1000

postelein (in 1000 kg) gedeeltelijk vollegrond
X 1 000 kg
X 1 000 g l d .

3 996
1 289

3 928
1 385

4035
1 571

hoeveelheid in 1000
amsterdam
utrecht
rotterdam (coöp.)

821
467
449

851
450
461

911
564
532

5 673
496

4338
460

5 323
518

68 876
53 586

58 897
56 391

26 018

36 061

38 508

spinazie niet te splitsen in glas en vollegrond
X 1 000 kg
X 1 000 g l d .

X 1 000 kg
X 1 000 gld.

24 557
9 998

29 140
9 826

29 419
9 319

296 394
269 682

341 084
279 525

337 009
292 545

hoeveelheid in 1000

hoeveelheid X 1000
kwintsheul
breda
poeldijk

57 308
43 889

tomaten (in 1000 kg)

raapstelen (in 1000 kg)
X 1 000 kg
X 1 000 g l d .

rotterdam (coöp.)
de lier (westerlee)
grubbenvorst (c.v.v.) incl.
zuid-limburg

909
774
845

813
675
617

1 061
764
753

12698
3 188

barendrecht
amsterdam
zwijndrecht

2 023
1 201
1 354

12 919
3810

14 764
3 629

X 1 000 kg
X 1 000 gld.

32 031
31 159
22 945

34 279
33 161
23 455

2 855
1 656
1 557

18 012
20 858

18 667
20 786

21 510
25 118

hoeveelheid X 1000

hoeveelheid X 1000
2 251
1 393
1 233

27 003
26 557
18 291

witlof (in 1000 kg)

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

de lier (westerlee)
rotterdam (coöp.)
kwintsheul

rotterdam (z.h.e.)
barendrecht

1 854
1 257
1 233

1 672
1 199
1 277

1 915
1 559
1 415

VEILINGOMZETTEN 1969 (x 1000 gld)

groenten en
fruit
groningen
friesland
drenthe
Overijssel
gelderland
utrecht

18178
10043
8164
24333
89078
42926

bloemkwekerijprodukten
5987
1 947

-

3797
6969

noordholland
zuidholland
zeeland
noordbrabant
limburg
nederland

bron: Produktschap voor Groenten en Fruit; Produktsohap voor Siergewassen

groenten en
fruit

bloemkwekerijprodukten

96590
622 579
39 042
100768
136743
1 188444

170504
161 456

-

3046
3268
356974
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UITVOER VAN VERSE GROENTEN EN VERS FRUIT

groenten
1966

1967

1968

1000 kg

1 000 gld.

1 000 kg

1 000 gld.

1 000 kg

1 000 gld.

totaal groenten

795 981

729493

911 939

777 007

938 596

810092

e.e.g.-landen
west-duitsland
frankrijk
belgiê/luxemburg

590570
503648
41215
41371

526979
456637
32239
36 704

686341
571 946
59869
46 567

578089
499 164
41 062
35635

710605
568043
73699
62043

611 239
515 531
52728
40870

overige landen
verenigd koninkrijk
zweden
Zwitserland

205411
121 102
35 515
13047

202514
128073
39625
14173

225 598
131 377
33860
13972

198918
121 176
37069
16002

227991
129 582
35 203
13416

198853
117016
42 364
17 358

tomaten
west-duitsland
verenigd koninkrijk
zweden
frankrijk

242103
163 659
47223
17 336
8 823

293894
184 992
67096
21 387
10429

279 515
188942
49257
19121
14528

313754
204 690
60388
21 857
14940

281 030
183615
50368
19 741
19913

324318
204466
61434
24 104
22732

komkommers
west-duitsland
verenigd koninkrijk
zweden

156406
123398
15430
701S

126853
89851
17379
7497

152279
117 277
17 205
6 695

130 915
92440
19026
7 209

160934
127 630
15365
7 107

136879
99617
17595
8022

sla
west-duitsland
verenigd koninkrijk
frankrijk
zweden
Zwitserland

61 310
40792
10242
4279
2070
2037

109672
67445
22721
7766
4 828
3515

75 738
51 884
11317
4251
2445
2604

112715
72652
20978
6154
4 383
3817

76128
54 818
9217
3909
2477
2833

137 270
91 021
21414
8171
6 003
5 348

augurken
west-duitsland

26261
24911

16802
15728

30698
28734

14923
13239

26 231
25087

15 840
14973

fruit
1966

|

1967

|

1968

1 000 gld.

1 000 kg

1000 gld.

105549

66669

80194

65 769

85 588

62 283

98204
60078
12063
25978

59244
36040
8670
14281

69 870
45932
10 371
13479

55836
36312
7 534
11 695

77 309
50079
11 315
15810

54903
35 838
7695
11 060

overige landen
verenigd koninkrijk
zweden

7 345
3955
1302

7 425
3420
1 487

10324
7 502
665

9933
6074
1 123

8279
4829
730

7 380
3902
1 145

aardbeien
west-duitsland
belgiê/luxemburg

4 983
4 023
538

10552
6872
2 940

7 368
5993
775

15 832
10742
3969

4518
3 667
689

12918
8 867
3466

druiven
west-duitsland
zweden

1297
675
227

3 994
2136
704

1236
575
195

3 783
1845
659

1396
826
186

4 174
2354
646

879
351

1030
395

1 004
457

1394
633

736
243

1047
348

1 000 kg
totaal fruit
e.e.g.-landen
west-duitsland
frankrijk
belgiê/luxemburg

meloenen
verenigd koninkrijk

1000 gld. j 1 000 kg

bron: C.B.S. statistiek van de buitenlandse handel
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WEEKLONEN EN TOESLAGEN 1969/1970 (in guldens)

weeklonen van vaste arbeiders *)

geldigheidsduur

vaste arbeiders

in de

groningen
friesland
drenthe
Overijssel
ijsselmeerpolders
en urk
gelderlands)
utrecht
noordholland
zuidholland
zeeland
noordbrabants)
limburg

weekloon
per
1-7-'69

weekloon
incl. vakantietoeslag
en sociale
lasten

aantal
arbeidsuren
per
jaar 2)

emiddelde arbeidskosten per
gewerkt uur per 1 juli
1968

1967

1966

1965

1964

tuinbouw
1/3-28/2
1/3-28/2
1/3 - 28/2
1/3 - 28/2

152,553)
152,553)
152,553)
153,004)

196,64
196,64
196,64
197,21

2 085
2085
2 085
2085

4,90
4,90
4,90
4,92

4,51
4,51
4,51
4,42

4,23
4,23
4,23
4,16

3,95
3,95
3,95
3,88

3,57
3,50
3,57
3,45

3,25
3,18
3,25
3,14

1/3-28/2
1/3 - 28/2
1/3-28/2
1/3 - 28/2
1/3-28/2
1/3 - 28/2
1/3-28/2
1/3 - 28/2

155,30
153,004)
157,554)6)
156,50
156,50
154,44
152,00
152,00

200,15
197,21
202,89
201,68
201,68
199,05
195,94
195,94

2 085
2 085
2 085
2 085
2085
2085
2085
2095

4,99
4,92
5,06
5,03
5,03
4,97
4,89
4,89

4,49
4,42
4,42
4,61
4,61
4,48
4,39
4,39

4,24
4,14
4,14
4,33
4,33
4,23
4,13
4,13

3,95
3,86
3,86
4,04
4,02
3,94
3,85
3,85

3,57
3,45
3,42
3,60
3,61
3,53
3,45
3,45

3,27
3,19
3,19
3,34
3,33
3,20
3,17
3,15

') van mannen en vrouwen van 23-64 jaar volgens C A . O . ' s . alle tot 1-7-1968 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
4
) inclusief kledingtoelagen
5
) het „ L a n d van Maas en W a a l " , het ,,Rijk van Nijmegen" en de gemeente Millingen behoren tot het contractgebied Noordbrab.ant
6
) inclusief 3% prestatietoeslag
s

toeslagen
op de bedragen vermeld in de tabel mogen toeslagen verleend worden, deze zijn:
diplomatoeslagen tot een bedrag van maximaal f 12,—. deze gelden bij de bloembollenteelt alleen voor de
geschoolde arbeider.
eerste knecht of voorman
tuinbouw-c.a.o.'s

bij max. 3 arbeiders

groningen, friesland, drenthe en ijsselmeerpolders
Overijssel, gelderland en noordholland
utrecht
zuidholland
zeeland
noordbrabant
limburg

f 8,50
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
f

11,00
12,50
20,00
12,00
10,00
12,00
14,00

bloemkwekerij

2 - 6 arbeiders
meer dan 6 arbeiders

f 7,50
f 11,00

boomkwekerij nederland (excl. zeeland)

bij max. 3 arbeiders
meer dan 3 arbeiders

f 10,00
vrij

winstdeling

voor het bloembollenbedrijf 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 alle 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 ± 3,2 cent hoger; per % toeslag wordt dit uurloon ± 4,5 cent hoger.
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TEWERKSTELLEN VAN GASTARBEIDERS

Op 1maart 1969 is de Wet arbeidsvergunning vreemdelingen van 20 februari 1964
in werking getreden. Hierbij werd de Wet van 16 mei 1934 tot regeling van het
verrichten van arbeid door vreemdelingen ingetrokken.
BEGINSELEN
Het vrije verkeer van werknemers is, afgezien van andere
wettelijke bepalingen met betrekking tot het verblijf in Nederland, alleen beperkt,
als en voor zover overwegingen met betrekking tot de stand of de ontwikkeling van
dewerkgelegenheid in ons land zich daartegen verzetten.
De vergunning wordt verleend aan de werknemer in plaats van aan de werkgever, al
dan niet onder beperkingen of met voorschriften.
Ter bescherming van de belangen van de vreemdeling wordt de mogelijkheid geopend ;om voorziening te vragen bij de Minister tegen een besluit tot weigering of
intrekking van een vergunning of tot verlenging van een vergunning onder beperkingen of met voorschriften dan wel tegen een besluit tot weigering van een verlenging of tot een verlenging voor een beperkte duur.
AANVRAGE
VERGUNNING
De arbeidsvergunning kan worden aangevraagd
door de werknemer en door de werkgever. In de praktijk is de werkgever wel in de
meeste gevallen de aanvrager. Tegen een weigering als hierboven genoemd kan
zowel de werknemer als de werkgever in beroep gaan. Behalve de werknemer, die
zonder vergunning werkt, is ook de werkgever, die een vreemdeling zonder vergunning laat werken, strafbaar (een hechtenis van ten hoogste 1maand of een geldboete
van ten hoogste duizend gulden).
E.E.G.-VERORDENING
Op 8 november 1968 is de E.E.G.-verordening met
betrekking tot het vrije verkeer van werknemers binnen de gemeenschap in werking
getreden. Voor tewerkstelling van werknemers in elk van de lidstaten (Duitsland,
Italië, Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland) is daardoor de arbeids- of
werkvergunning komen te vervallen. Voor Belgen en Luxemburgers bestond deze
situatie al op grond van het Benelux-arbeidsverdrag van 1956. Wel blijft op grond
van art. 48 (4) van het verdrag van Rome voor een betrekking in overheidsdienst
voor andere E.E.G.-onderdanen een vergunning vereist.
WERVINGSOVEREENKOMST
MET MAROKKO
In de loop der jaren heeft
Nederland met een aantal landen een wervingsovereenkomst afgesloten (Griekenland, Turkije, Spanje en Portugal). Op 14 mei 1969 werd ook met Marokko een
wervingsovereenkomst afgesloten. Dit houdt in dat alleen werknemers via de Nederlandse wervingscommissie in Casablanca kunnen worden aangetrokken. Marokko
heeft een ruim aanbod van ongeschoolde arbeiders; voor enkele beroepen is het
mogelijk ook geoefenden te werven. Ook vrouwelijke arbeidskrachten schijnen in
ruime mate beschikbaar te zijn.
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op veel glasbedrijven

is de gastarbeider

eengewaardeerde

kracht

kosten vanselectie enwerving Desgewenst kunnen bedrijven bijdeselectie vertegenwoordigd zijn. Dekosten daarvan zijn voor rekening vanhetbedrijf. Opgoede
gronden mag worden aangenomen, datarbeiders binnen 6tot7 weken nahettoezenden van de aanvragen aan het wervingskantoor te Casablanca, in Nederland
zullen arriveren. Voor de door deDirecteur-Generaal van deArbeidsvoorziening te
maken kosten van werving, keuring en transport, wordt het betreffende bedrijf
belast meteenvast bedrag perin Nederland gearriveerde arbeider. De genoemde
kosten worden bij vervoer per chartervliegtuig voorlopig vastgesteld op 350 gld.
Hierbij isuitgegaan van volbezette vliegtuigen. Wordt met een onderbezet vliegtuig
gevlogen, dan wordt een bedrag van 400 gld. in rekening gebracht. Vanaf de centrale
aankomstplaats inNederland komen deverdere kosten voor rekening van dewerkgever. Dekosten van deterugreis binnen deproeftijd komen voor rekening vande
werkgever. Ditgeldt ookalsdearbeider omeenandere reden ongeschikt voorhet
bedrijf wordt bevonden.
arbeidsovereenkomst
Voor de aanvraag van vreemde arbeidskrachten zijn bij het
arbeidsbureau formulieren verkrijgbaar. Hierbij is ook een arbeidsovereenkomst
gevoegd waarin o.a. devolgende bepalingen voorkomen:
de overeenkomst moet voor een bepaalde periode worden aangegaan;
vaststelling van de functie en het loon;
de werkgever draagt zorg voor passende huisvesting envoeding van de werknemer
en houdt vanzijn loon hetbedrag in,datdewerknemer daarvoor verschuldigd is;
als de overeenkomst bij het aflopen niet wordt verlengd en de werknemer naar
Marokko terugkeert, zaldewerkgever aandewerknemer de reiskosten vergoeden
van zijn woonplaats hier tot de plaats, waar hij het laatst in Marokko heeft gewoond;
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in geval van verlenging van de overeenkomst en als de werknemer zijn jaarlijkse
vakantie in Marokko wenst door tebrengen, zaldewerkgever dereiskosten heenen
terug betalen. Bovendien zullen aan de werknemer hoogstens 6 reisdagen worden
toegekend.Dezedagenzullennietwordenafgetrokken vanzijnvakantie.
De kosten van de terugreis naar Nederland zullen alleen dan door de werkgever
worden vergoed, wanneer de werknemer zich weer op de overeengekomen datum
meldtopzijn arbeidsplaats inNederland;
als de overeenkomst wordt beëindigd vóór het aflopen van haar geldigheidsduur,
heeft dewerknemer recht opvergoeding door dewerkgever van het bedragvan zijn
terugreis tot aan zijn vastewoonplaats in Marokko.Dit geldtniet alsde beëindiging
naar het oordeel van de directeur van het bevoegde arbeidsbureau zou zijn te wijten
aan een ernstige fout van de werknemer of de reden van beëindiging, die door de
werknemer wordt aangevoerd,nietzouzijn gerechtvaardigd.
WAARBORGSOM EN HUISVESTING Een buitenlandse werknemer, dieviade
officiële werving in het land van herkomst naar Nederland komt, hoeft geen waarborgsom aan depolitie te betalen.Wel isdithet geval, alsdewerknemer tussentijds
van werkgever veranderd en als het contract voor een tweede jaar wordt verlengd.
De hoogte van de borgsom loop van 300tot 500 gld., afhankelijk van het land van
herkomstendeinwonende gemeente.
In het K.B. van 20 september 1960 (Stb. 434) worden normen gesteld, waaraan de
huisvestingvanarbeidersopofnabijbedrijven moetvoldoen.

LEERLINGENSTELSEL IN LAND- EN TUINBOUW

Deze nieuwevormvan vakopleiding indeland- entuinbouw isvooral bestemd voor
leerlingen voor wie het lager agrarisch onderwijs eindonderwijs is.Na het bezoeken
van devierjarige lagere agrarische beroepsschool stappen dejongelui depraktijk in.
De opleiding in het kader van het leerlingwezen heeft tot doel hen bij hun eerste
schreden op dit pad te begeleiden. Dit gebeurt aan de ene kant door middel van
onderwijs en aan de andere kant door middel van gerichte praktijkopleiding op
leerbedrijven. Deopleidingduurtinhetalgemeen2jaar.
ONDERWIJS De leerling is verplicht deel te nemen aan algemeen en op het
beroep gericht onderwijs. Hiertoe bezoekt hij gedurende 40 weken per jaar 1 dag
per week een zogenaamde „Vakschool van het leerlingwezen". Voor de opleidingsrichtingen ingroente-,bloemen-enfruitteelt bevatditvakschoolonderwijs depunten
diehierna volgen.
algemeen vormend onderwijs correspondentie; het lezen van vakbladen; maatschappijleer, metspeciale aandachtvoor demaatschappij waarin deleerlingenleven.
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vakkennisonderwijs bedrijfsleven, waaronder de beginselen van bedrijfseconomischinzicht;teeltkennis;kennisvanbodemkunde;bemesting;planteziekten enhun
bestrijding;tuinbouwtechniek en bedrijfsorganisatie.
vakvaardigheidsonderwijs bezoek aan bedrijven en het verrichten van verschillende teelthandelingen; kasklimaatregeling; kennis van motoren; kassenbouw en verwarming; werktuigen en het gebruik van verschillende apparaturen; toegepaste
arbeidskunde entenslottebooglassen.
In hun tweedeopleidingsjaar bezoeken deleerlingen minstens één week de Centrale
SchoolvoorTuinbouwtechniek teEde.
PRAKTIJKOPLEIDING De gerichte praktijkopleiding op de leerbedrijven, gedurende minstens 4 dagen per week, heeft tot doel de leerling de gelegenheid te
geven totlangdurige beoefening van allewerkzaamheden dievoorzijn vakopleiding
van belang zijn. Deze werkzaamheden staan vermeld in een opleidingsprogramma.
De leerling werkt dan ook op de leerbedrijven onder leidingvan eenpatroon. Door
het afsluiten van een leerovereenkomst wordt de garantie verkregen, dat de leerling
degelegenheid krijgtommetvelekantenvanzijn vakvertrouwd teraken.
Regelmatigwordt het leerbedrijf bezocht door een consulent van het leerlingwezen,
die zich op de hoogte stelt van de gang van zaken ten aanzien van de opleiding op
het leerbedrijf. De consulentvan het leerlingwezen indeland-en tuinbouw isin het
algemeendepraktijkleraar diehetberoepsgericht onderwijs verzorgt.
De leerling moet in een werkboek aantekening houden van verrichte werkzaamheden.Dit werkboek heeft tot doel aan deconsulent denodige informatie te verschaffen in hoeverre de opleiding volgens het opleidingsprogramma verloopt. Ook dient
het werkboek om de leerling te stimuleren tot „denkend werken". Opde leerbedrijven moet de leerling geregeld opgedragen taken uitwerken, waarbij zowel patroon
als consulent hem helpen. Ook het ouderlijk bedrijf kan leerbedrijf zijn, als het
opleidingsprogramma kanworden verwerkelijkt.

goedonderwijs is noodzakelijk voor detoekomstigetuinder
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Dezenieuwe vorm van vakopleiding iseen samengaan van schools onderwijs enhet
praktische bedrijfsleven, waar geput wordt uit de ervaring van een oude generatie
„de patroons". Het verworven diploma bij deze opleiding getuigt niet alleen van op
school verworven kennis en vaardigheid, maar garandeert ook een praktische
geoefendheid van minstens 2jaar. De opleiding inhet leerlingwezen gaatuitvan de
Landelijke Stichting ter bevordering van de opleiding in het leerlingwezen in de
land- entuinbouw en de landbouwambachten, Mauritsstraat 101,Utrecht, telefoon
030-19188,diegaarnenadere inlichtingen verstrekt.

TUINBOUWBEDRIJFSHULPDIENST

Ook in de glastuinbouw zijn er al enkele jaren verenigingen of stichtingen voor
bedrijfshulp werkzaam.Wetreffen zeopveelplaatsen aan.Alsdoor ziekte, ongeval
of iets anders de tuinder niet meer in staat is het bedrijf te leiden, dan kan hij een
beroep doen op hulpverlening. Heeft de tuinder echter een knecht of zoon, die
voldoende in staat is om het bedrijf gaande te houden, dan wordt er geenhulp verleend. Er wordt dus uitsluitend een bedrijfsleider geleverd en geen arbeidskracht.
ORGANISATIE Als hulpkrachten heeft de bedrijfshulpdienst tuinderszoons met
flinke ervaring.Hetwerkgebiedvoorhulpverlening ismeestaleenveilinggebied. Elk
veilinglid of elke tuinder kan een beroep doen op hulp. Hij betaalt voor verleende
hulp een vast dagbedrag aan de stichting of vereniging die op haar beurt weer de
hulpkracht betaalt.Deze hulpkrachten zijn volledigverzekerd, omdatzijtijdens hun
dienstverlening natuurlijk ook zelf ziek kunnen worden of een ongeval kunnen
krijgen. Hetkomtookwelvoor, datanderetuindersgratishulpverlenen.
De beoordeling of er hulp moet worden verleend gebeurt doorgaans door 1 of 2
vaste bestuursleden. Vaak is de plaatselijke voorlichtingsassistent ook adviseur van
de hulpverleningsdienst; hij houdt bij hulpverlening nauw contact met hulpkracht,
tuinder enbestuur van de dienst. Er bestaat in het algemeen geen maximumtermijn
voor hulpverlening. Gaat het echter langer duren dan 4weken, dan moetde familie
van de betreffende tuinder zorgen, dat er een andere oplossing wordt gevonden.
SNELLE INWERKINGTREDING
Het belangrijkste bij hulpverlening is een
snelle inwerkingtreding. Alsbijvoorbeeld eentuinder 'smorgens een ongeluk krijgt,
moet er 's middags een hulpkracht aanwezig zijn om het bedrijf te regelen. Het
huidige tuinbouwbedrijf kan geen dagzonder goede leiding:een eventueel volwaardige knecht zalmet hulp en adviesvan de hulpkracht het bedrijf draaiende moeten
kunnen houden, zonder dat de hulpkracht altijd de hele dag aanwezig hoeft te zijn.
Het is wel belangrijk dat iedere tuinder zich normaal verzekert tegen arbeidsongeschiktheid. Als overkoepelend orgaan is er de Federatie voor Agrarische Bedrijfsverzorgingsdienst inWest-Nederland, Dreef 22,Haarlem.
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SCHOON GLAS

Een moderne kas is een behoorlijk lichtdoorlatende ruimte. Dit is van het grootste
belang voor het gewas, dat erin wordt geteeld, speciaal gedurende de donkere
periodenvanhet jaar. Ishet glasvervuild, dan gaateen belangrijk voordeel vaneen
goede kas verloren. Glasvervuiling mag u niet veronachtzamen. Door tijdig maatregelen tenemen kunt uhet onderste uit dekan halen en het meeste profijt trekken
uitdebeschikbare hoeveelheid licht.
WATER Het meest voor de hand liggende schoonmaakmiddel is water. Heeft u
daksproeiers op de kas, dan kunt u dezeheel goed gebruiken om het glas schoon te
houden. Gebruik de sproeiers bij droog weer dagelijks 10 tot 15 minuten en wel
's morgensvoordat het vuil door de zon te sterk aan het glas gehecht is (zieook het
artikel„Geautomatiseerde kleinedaksproeiers"opblz. 11).
OXAALZUUR Is het glas erg vuil, dan is water alleen niet voldoende. Gebruik
dan oxaalzuur ineenveiligeconcentratie van0,3%. Bijeen sterkeijzeraanslag moet
u een hogere concentratie kiezen. Omdat het middel in koud water slecht oplost,
moet u hierbij oppassen voor verstopping van de spuitapparatuur door onopgeloste
kristallen van oxaalzuur. Op 1000 m2 kas is ± 150liter oxaalzure oplossing nodig.
Het is gewenst dat dit middel enige tijd inwerkt, bijv. gedurende één nacht, maar
het kan ookgerust enkeledagenopdekasblijven zitten.Alshet daarna regentisdat
erg gunstig:het aangebrachte oxaalzuur spoelt dan tezamen met het vuil weg.Spuit
bijdroogweerenkeledagenna debehandelinghetglasmetwater af.
FLUORHOUDENDE MIDDELEN Als oxaalzuur onvoldoende werkt, kunt u
gebruik maken van een fluorhoudend middel. Dit is wat reiniging en werking
betreft bijzonder agressief, maar ook schadelijk. Het is gevaarlijk voor degene, die
hetmiddelspuit,envoorgewassenbijv.fresia (openkelehonderdenmeters afstand).
Als het vaak wordt gebruikt is het ook schadelijk voor het glas. Door dit middel
wordt namelijk een erg dun laagje van het glas geëtst. Hierdoor wordt het glas wat
stroever en erg kleine vuildeeltjes spoelen minder gemakkelijk weg. Spoel daarom
5tot 15minutennagebruik vanhetmiddelhetglasintensief af.
FORMALINE, KEROL, AAREINOL E.A. Aan de onderkant van het glas
ontwikkelen zich in het condenswater vaak algen. Deze zijn te verwijderen met
middelen als Formaline, Kerol, AAreinol e.a. Spuit het glas na één dag met water
af. Vanwege onvermijdelijke dampwerking kunt u de kas niet onmiddellijk erna
beplanten, wat ook nog samenhangt met de temperatuur. Deze middelen mag u
niet gebruiken in kassen waarin nog gewassen staan. Het middel Dimanin kan op
het glasblijven zitten en heeft zelfs een nawerking van enkele maanden, zonder dat
erschadeoptreedt aaneengewas.
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zorg er voor dat iedereen ophet bedrijf de werking vande brandblusser

kent

BRAND

Door brand gaat jaarlijks een waarde van vele tientallen miljoenen guldens verloren.
Bijna elke dag komen we inde nieuwsbladen dit soort rampen tegen. Vaak komtdit
ook voor op tuinbouwbedrijven inde vorm van een brand inde bedrijfschuur of het
ketelhuis. Afgezien vanhetfeit ofu aldanniet goed tegen brand bent verzekerd,
betekent het toch veel narigheid en stagnatie inhet bedrijf. Bovendien kan de schade
soms heel watgroter zijn danogenschijnlijk wordt vermoed. Een brandje in een
ketelhuis iser immers vaak deoorzaak van, datdeketel tijdelijk niet of niet goed
meer kanfunctioneren. Ditbrengt ookdehele teelt in gevaar, vooral in winter en
voorjaar als de buitentemperaturen aanzienlijk lager zijn dan de gewenste kastemperatuur. De gewassen kunnen dan bevriezen of op zijn minst een ernstige
groeistagnatie oplopen. U kunt brand opuw bedrijf voorkomen alsu de veiligheidsmaatregelen zogoed mogelijk inacht neemt. Geen gasflessen inhet ketelhuis, geen
lekplaatsen van olie en een veilige elektrische installatie.
BRANDBLUSSER
Zorg daarnaast voor eengoede brandblusser inhet ketelhuis
en debedrijfsschuur. Als er immers eenbegin vanbrand is,zijn er lang niet altijd
geschikte middelen voorhanden omde brand in de kiem te smoren. Meteen geschikte brandblusser kan ditwel. Het type brandblusser hangt afvan deaard vande
omgeving. Vraag hierover advies aandeplaatselijke brandweercommandant die u
uitgebreide informaties kan geven. Zorg er verder voor dat iedereen die ophet
bedrijf werkt dewerking van de brandblusser kent.
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GEWASSEN ALGEMEEN
78 teelttabel groentegewassen onder glas
82 ziektebestrijding groenteteelt onder glas
83 algemeen voorkomende ziekten en plagen
84 ziekten en plagen per gewas
84 andijvie
85 augurk
86 bloemkool
87 boon
87 komkommer
91 meloen
92 paprika
93 postelein
93 radijs
93 selderij
93 sla
96 spaanse peper
96 spinazie
96 tomaat
102 witlof
105 versnipperen van oude gewassen in de kas
106 doodspuiten van gewassen
107 vormen van groeistofschade
108 slakkenbestrijding met mesurol
108 gebruiksmogelijkheden van pillenzaad
110 zelf een rassenproef nemen
112 hoeveel potten per m 3 potgrond?

MEDEWERKERS:

W. den Boer
Dr. Ir. L. Bravenboer
K. Buitelaar
Consulentschap voor Plantenziekten
Fr. v.Dijk Ing.
Dr. A. A. Franken
W. Koopmans Ing.
D. Klapwijk
Redaktie „De Tuinderij"
Ir. A.J. Vijverberg
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TEELTTABEL GROENTEGEWASSEN ONDER GLAS

gewas en teeltwijze

opbrengst in kg
of stuks/bos
per 100 m !

zaaidatum

plantdatum

1/ 9
5/ 9
5/ 9

1/10
5/10
5/10

20/ 1
15/ 3
1/4

200
350
375

andijvie, voorjaarsteelt
licht gestookt
koude teelt
platglas

1/2
10/ 2
10/ 2

1/3
10/ 3
10/ 3

20/ 4
25/ 4
1/5

400-600
400-600
400-600

andijvie, nateelt
rolkas
koude teelt
platglas

20/ 7
20/ 8
20/ 7

15/ 8
15/ 9
15/ 8

20/12
25/11
20/12

300
300
300

aubergine (eierplant)

15/11

1/2

15/ 4

1 250 st.

augurk
stookteelt
koude teelt
nateelt

20/ 1
25/ 3
15/ 4

1/3
1/5
5/ 6

vanaf 5/ 4
vanaf 1 / 6
vanaf 5/ 7

14
12
12

boon, snijboon
stookteelt

25/ 1

1/2

vanaf 1 / 4

5

koude teelt
nateelt

1/4
13/ 7

10/ 4
20/ 7

vanaf 1 / 6
15/ 9

5
2'/ 2

boon, stamslaboon
koude teelt en gelicht platglas

25/ 3

1/4

1/6

komkommer
winterteelt
vroege voorjaarsteelt
komkommerkasjes
venlokas
voorjaarsteelt
late stookteelt

5/10

1/11

vanaf 15/12

50-70

10/11
10/11
5/12
10/ 1

20/12
20/12
15/ 1
15/ 2

vanaf 5/ 2
vanaf 5/ 2
vanaf 15/ 2
vanaf 15/ 3

50-70
50-70
50-70
40-60

25/ 2
15/ 3
20/ 4

25/ 3
15/ 4
15/ 5

vanaf 20/ 4
vanaf 20/ 5
vanaf 15/ 6

40-60
35-50
30-45

5/ 7
5/7

1/8
1/ 8

vanaf 30/ 8
vanaf 30/ 8

10-15
10-15

5/7

1/ 8

vanaf 30/ 8

10-20

kool
bloemkool, herfstteelt
bloemkool, voorjaarsteelt

25/ 7
25/ 9

15/ 9
1/ 1

vanaf 1/12
10/ 5

250
250

koolrabi
stookteelt
koude teelt

20/11
20/12

20/ 1
15/ 2

10/ 4
1/5

1 400
1 400

andijvie, winterteelt
stookteelt
koude teelt
platglas

hete lucht
koude teelt
zomerteelt
herfstteelt
stengel/plant
stengel/doortopsysteem
stengel/plant

oogstdatum

2
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TEELTTABEL GROENTEGEWASSEN ONDER GLAS

voor de teelt van 100 m* is nodig
plantafstand
in cm

aantal
planten

hoeveelheid
zaad in g

opmerkingen

opp. zaaibed
in m !

25 X 20
25 X 20
25 X 20

2000
2000
2000

10
10
10

25 X 20
25 X 20
25 X 20

2000
2 000
2000

10
10
10

i

25 X 25
25 X 25
25 X 25

1 600
1 600
1 600

8
8
8

6
6
6

107 X 80

120

160 X 45
160 X 45
160 X 45

140
140
140

107 X 45

420

300

1

107 X 45
107 X 45

420
420

300
300

1
1

in kistjes zaaien, indirect op pijpen,
2 bonen per pol
zaaibed in stookkas. 2 bonen per pol
niet na 1/8 poten. 2 bonen per pol

60 X 40

1 260

650

2

3 bonen bijeen

160 X 65

100

200 X
160 X
160 X
160 X

50
40
50
55

100
160
125
115

160 X 55
160 X 55
160 X 60

115
105
105

160 X 60
160 X 70

105
90

160 X 80

80

60 X 50
60 X 50

335
335

25 X 20
25 X 25

2 000
1 600

S

}

}

losse planten uitpoten. bij gebruik van
perspotten 2 weken later uitpoten.
onder glas zaaien
losse planten uitpoten. bij gebruik van
perspotten 2weken later uitpoten.
onder glas zaaien
warm zaaien, verspenen in perspotjes
buiten uitpoten, later glas erop
buiten uitpoten, later glas erop

met hete lucht, geheel koude teelt niet
voor 15/5 planten

toppen op vijf bladeren, telen met drie
stengels, bij één stengel 160 X 40
bij belichten tot uitplanten één week
later uitzaaien

gelijk
aantal
pitten

per zaaibedbak
(50 X 70 cm)
niet meer
dan
pitten

niet vóór 20/3 uitpoten

niet nâ 15/8 planten
niet né 5/8 planten, laatste
topdatum 10/9
toppen op vijf bladeren, planten
vóór 25/8
1
1

1
1

niet na 1/8 zaaien
vroege soorten 1e week van oktober
zaaien
gegradueerd zaad gebruiken
gegradueerd zaad gebruiken, vorstvrlj
telen
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gewas en teeltwijze

kroot, koude teelt

zaaidatum

plantdatum

oogstdatum

opbrengst in kg
of stuks/bos
per 100 m !

25/ 1

15/ 3

1/ 2
5/ 3

15/ 3
15/ 4

vanaf 15/ 5
vanaf 15/ 6

meloen (ogen)
stookteelt

25/ 1

15/ 3

vanaf 1 / 6

500 st.

koude teelt

1/3

15/ 4

vanaf 25/ 6

500 st.

25/10
15/ 2
10/ 5

15/ 1
25/ 4
10/ 7

vanaf 15/ 3
vanaf 15/ 6
vanaf 15/ 9

8 500 st.
5 000 st.
2 500 st.

1/3

1/ 5

vanaf 1 / 6

400

meloen (net, suiker, ananas)
stookteelt
koude teelt

paprika (zoet)
stookteelt
koude teelt
nateelt
paprika (scherp)

20/ 5

1 000

500 st.
500 st.

15/ 9

vanaf 30/12

postelein

1/ 5

1/6

raapstelen

1/ 1

1/3

rabarber

1/12

radijs
herfstteelt
winterteelt
voorjaarsteelt

1/10
1/ 1
1/2

20/11
15/ 3

1/4

600 bos
1 000 bos
1 000 bos

selderij (snijteelt)

15/ 9

vanaf 15/12

300 bos

sla
winterteelt
voorjaarsteelt
koude teelt
herfstteelt, vorstvrij
platglas

1/10
25/10
5/10
1/ 9
15/10

peterselie (snijteelt)

spinazie

vanaf 15/ 1

20/10
25/11
1/11
15/ 9
1/12

15/ 3

1/ 1

tomaat
winterteelt
vroege stookteelt
lichte stookteelt
heteluchtteelt
koude teelt
late koude teelt
nateelt (gestookt)

25/10
10/11
10/12
15/ 1
20/ 2
20/ 5
1/ 6

wortelen
koud glas
gelicht glas

15/10
15/10

10/ 2
1/3
15/ 3
15/11
25/ 4

5/12
1/ 1
1/ 2
1/ 3
1/ 4
1/ 6
5/ 7

2 000 bos
350
350
2 250

1750st.
1900st.
1900st.
1750st.
1800st
250

afhankelijk
van de
teeltduur

25/ 4
11/ 5

toelichting
de teelttabel is geschreven voor hen, die overwegen een gewas in hun teeltschema op te nemen, dat zij
niet eerder hebben geteeld, de tabel geeft een erg globale indruk van de teelt van een gewas, uitgaande
van één (voor sommige gewassen meerdere) plant- of zaaidata zijn globaal de bijbehorende (zaai- en)

350
550

voor de teelt van 100 m2 is nodig
plantafstand
in cm

aantal
planten

20 X 10

5000

210 X 45
210 X 45

110
110

160 X 60

105

160 X 60

105

107 X 50
80 X 50
80 X 50

190
250
250

50 X 40

500

hoeveelheid
zaad in g
150

opp. zaaibed
in m*
2

opmerkingen

opbossen in bossen van 3 of 5 stuks,
zaaien direct in perspotten, ter plaatse
is mogelijk. 300 g/m 2 zaad gebruiken
in kistjes zaaien
tot eind april op broeiveur

niet vroeger zaaien dan 5 / 1 . koppen op
5 bladeren, telen met twee stengels
tot half mei op broeiveur. koppen op
5 bladeren, telen met twee stengels

niet na 20/7 planten
5

-

—

750

—

—
—
—

—
—
—

1 000

—

-

-

225
275
350

-

zaadh.v.h. 300 z./m 2 "\ gegradueerd zaad
zaadh.v.h. 350 z./m 2 > gebruiken, gewas
zaadh.v.h. 400 z . / m v vorstvrij houden

-

-

325

2

twee maal oogsten

25 X
25 X
25 X
25 X
25 X

22
20
20
24
20

-

80 X
80 X
80 X
80 X
80 X
80 X
80 X

-

1 830
2000
2000
1 830
2000

260
260
260
250
250
250
250

48
48
48
50
50
50
50

-

425

—

4
4
4
4
4

\

3 000

—

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

V/2
V/2
V/2
V/2
V/2
V/2
V/2

90
100

-

enige malen oogsten,bij afsnijden
mogelijk

potten tegen elkaar plaatsen, rooien in
november

voor het verband tussen zaai- en oogstdata zie slabrochure n.f.s. en proefstation blz. 8: „uitzaai in perspotten"

in oost-noord-nederland zaaien bij open
weer in jan.-febr.

oogstdata aangegeven, de duur van de opkweek en van de tijd tussen planten en oogsten is sterk afhankelijk van de wijze van telen (temperatuur!), de zaadhoeveelheid hangt niet alleen van de soort maar ook
van de variëteit en de zaadpartij af. eigenlijk zou van elke zaadpartij het duizend-korrel-gewicht op de
verpakking vermeld moeten zijn. de plantafstand is behalve van het seizoen*, ook van de grondslag afhankelijk, waarop het gewas wordt geteeld.
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De concentratie van de spuitvloeistof is opgegeven in grammen (g) of milliliters (ml) per 100 liter water.
De hoeveelheid spuitvloeistof is per are 10-15 liter; voor hoog opgaande gewassen 20-25 1.Voor komkommer, augurk en paprika kan 50-75 1per are nodig zun, afhankelijk van ontwikkeling gewas en aantasting.
Bij nevelapparatuur eenzelfde hoeveelheid actieve stof per oppervlakte gebruiken als voor het spuiten.
veiligheidstermijnen periode 1 maart-1 november
Perioden vóór de oogst, waarbinnen het bestrijdingsmiddel niet meer mag worden verspoten.
insekticiden en
acariciden

„aseptacarex"komkommer
diazinon
dichloorvos (DDVP)
dichloorvos-komkommer,
tomaat
dicofol-komkommer
dimethoaat
lindaan
malathion

stuiven
spuiten
nevelen

3 dagen
17 dagen
10 dagen

roken

7 dagen

3 dagen
3 dagen
4 weken
7 dagen
11 dagen

fungiciden

insekticiden en
acariciden
mevinfos
mevinf os-komkommer,
tomaat
naled
nicotine
parathion
propoxur-sla
propoxur-augurk, komk
sulfotep
TEPP
trichloorfon

stuiven
spuiten
nevelen

roken

7 dagen
3 dagen
10 dagen
3 weken
4 weken
2 weken
4 dagen

3 weken
10 dagen
10 dagen

2 dagen
17 dagen

fungiciden

bij augurk:
dinobuton
dinocap
oxythiochinox
trichloortrinitrobenzeen

3
3
3
3

dagen
dagen
dagen
dagen

bij komkommer:
blnapacryl
dinobuton
dinocap
oxythiochinox
trichloortrinitrobenzeen
zineb

3
3
3
3
3
3

dagen
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen

bij sla en andijvie:
dichloran
tecnazeen
thiram
zineb
phaltan
quintozeen

bij tomaat:
maneb
tecnazeen
thiram
trichloortrinitrobenzeen
zineb

1
1
j
J
3

3
3
3
3
3

niet na sluiten van het
gewas; daarna niet binnen 4 weken daaruit
oogsten
weken
uitsluitend grondbehandeling vóór het
planten
dagen
dagen
dagen
dagen
dagen

veiligheidstermijnen periode 1 november-1 maart
insekticiden en
acariciden
diazinon
dichloorvos
lindaan
malathion
mevinfos
naled
parathion
propoxur
sulfotep
TEPP
fungiciden
bij spinazie:
zineb

fungiciden
3 weken
2 weken

3 weken

—
3 weken
—
2 weken
—
2 weken
—
2 weken
—
3 weken
—
.
2 weken
—
3 weken
—
7 dagen
— toeslechts éénmaal
passen als de eerste
hartblaadjes verschijnen; daarna niet binnen 4 weken oogsten

bij sla en andijvie:
dichloran
thiram
zineb
phaltan
quintozeen
tecnazeen

~|
1
>
1
J

niet later toepassen
dan 3 weken nâ het
planten; daarna niet
binnen 6 weken daaruit
oogsten
6 weken
uitsluitend grondbehandeling voor het
planten
tot aan sluiten van het
gewas; daarna niet binnen 4 weken daaruit
oogsten.
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ALGEMEEN VOORKOMENDE ZIEKTEN E N PLAGEN
AARDRUPSEN uilelarven o.a. Agrotis-soorten.
Grauwe rupsen vreten aanonderaardse delenof
juist boven de grond; zijn in rust opgerold.
Bestrijding
Bij voorkeur vóór het planten (± 1 week)
fabrieksmatig mengsel van parathion + zemelen (Jeboterrakorrels) uitstrooien, 400-800 g
per are. Vlak vóór het planten inharken om
schimmelvorming te voorkomen.
BLADLUIZEN

(Aphididae)

Veroorzaken dikwijls gekroesde bladeren, die
te vroeg afvallen. Zebevinden zich veelal aan
de onderzijde vande bladeren. Scheiden heldere vloeistof met hoog suikergehalte af(honingdauw), waarop soms zwarte schimmelgroei
(roetdauw).
Bestrijding
Spuiten met75g/ml diazinon, 150gmalathion
25%, 75mlmalathion 50%, 60g/ml parathion
25%, 50 ml mevinfos, 100 ml dichloorvos,
75 g propoxur, 125mlnaled of 80mlTEPP.
Zijn de bladeren gekruld of is de aantasting
hardnekkig en geven parathion, diazinon en
malathion onvoldoende resultaat, dan spuiten
met eenvandeoverige middelen.
R u i m t e b e h a n d e l i n g : roken met diazinon, lindaan, sulfotep ofparathion bevattende middelen; of nevelen met dichloorvosaerosol.
N.B. Voor dewinterteelten vansla,andijvie en
spinazie raadplege mendetabel van deveiligheidstermijnen, opblz.82.
KIEMSCHIMMELS Pythium debaryanum Hesse,
Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk (stat.
myc. Rhizoctonia solani Kuehn) en Fusariumsoorten
Kiemrotting
Kiemen worden aangetast vóórdat de planten
boven degrond zijn.
Bestrijding
Zaadbehandeling met thiram zaadontsmetter
50%, 3-6gperkg zaad.
Omvalziekte
Aantasting door voetrot nahet opkomen.

vervolg omvalziekte
Bestrijding
Verse grond gebruiken; zaaibakjes en houtwerk metkunststoffolie bekleden en dekken
met vers rivierzand.
MiiJOENPOTEN enkele soorten, veelal Blaniulus
guttulatus Bosc.
Kleine, slanke, vuilwitte miljoenpoten, met aan
elk lichaamssegment twee paar poten enopelk
segment aanweerszijden van hetlichaameen
ronde, bruinrode vlek. Zijbeschadigen ondergrondse delen vanverschillende gewassen.
Bestrijding
Spuiten met 200g propoxur in 501waterof
gieten met 200mlparathion in40 1 water 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 100g parathion-spuitpoeder 25%, 100g trichloorfon, 50mlmevinfos of100mldichloorvos.
PISSEBEDDEN Oniscus-soorten e.a.

Tamelijk platte grijze veelpotige dieren; vreten
's nachts aan vlezige plantedelen (tomaten).
Bestrijding
Fabrieksmatig mengsel van parathion + zemelen (Jeboterrakorrels), 400-800 g perare
uitstrooien.
RiTNAALDEN (koperwormen) larven van kniptorren, Elateridae
Harde, donkergele, tot2cm lange larven;boren zich in vlezige plantedelen; aangetaste
planten verwelken, vooral in gescheurde weilanden. Delarven leven 3-4jaar in degrond en
verpoppen zich daar.
Bestrijding
Vóór hetplanten of zaaien stuiven met parathion-stuif 2% 500gperare. Gieten met 100
g/ml parathion 25%in 50-70 1water per are.
Gieten met 100g/mlparathion 25%in50-70 1
water per are.
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vervolg springstaarten
Schimmels; leven van honingdauw. Vormen
een zwart overtrek.
Bestrijding
Tijdig bladluizen enwittevlieg bestrijden.
ROUWVLIEGLARVEN Bibionidae

Grauwe, pootloze larven met een duidelijke
kop; ca.1cmlang; meestal in eengroot aantal bijeen. De larven leven in natuurmest of
compost. Doorgaans alleen schadelijk in de
winter. Vreten aanondergrondse delen.
Bestrijding
Vóór hetzaaien of planten perare500 g parathion- of diazinon-stuif, vermengd metvochtig
zand, strooien endoor degrond werken.
SLAKKENDecroceras reticulatum Müll
Kleine, 1 tot 4 cm lange, lichtgrijze slakjes,
vreten aandeplanten. Komen vooral opvochtige gronden voor.
Bestrijding
V ó ó r h e t p l a n t e n of z a a i e n :
's Avonds spuiten met metaldehyde om de
slakjes te lokken; de volgende morgen debespuiting herhalen. 30-50 g Mesurolslakkenkorrels of70gmetaldehydekorrels uitstrooien;
bij grof gespitte grond hoogste dosering gebruiken.
N a h e t p l a n t e n : Spuiten met 100 g/ml
parathion 25%. Het bovenste grondlaagje
drooghouden.
SPRINGSTAARTEN Collembola

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

Bestrijding
Spuiten met 100g/mlparathion 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 met75 gdiazinon, 60g parathion-spuit
25%, 150g malathion, 100ml dichloorvos of
50mlmevinfos.
Enkele keren herhalen. Na de bloei van de
laatste tros kan een blauwzuurmiddel volgens
de gebruiksaanwijzing worden toegepast.
Ruimtebehandeling metdichloorvos-aerosolof
lindaan rookkaarsen.
WORTELDUIZENDPOOTScutigerella immaculata
Newp.
Kleine, vlugge, witte duizendpoten, 1paarpoten per lichaamssegment; vreten aan de wortels, waardoor deplanten ingroei achterblijven.
Bestrijding
Alleen bij komkommer en tomaat:
V ó ó r h e t p l a n t e n of z a a i e n :
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 eenaantasting wordt waargenomen gieten met 100gparathion 25%; per plant Va, 1oplossing gieten.
WORTELKNOBBELAALTJES Meloidogyne-soorten
Wortels met verdikkingen; wortelstelsel geheel
of gedeeltelijk verrot; groei bovengrondse delen slecht; somsverwelking of afsterving.
Bestrijding
Grond stomen. Grontontsmetting toepassen,
zie Grondontsmetting, blz.39.

ZIEKTEN E N PLAGEN PER GEWAS
ANDIJVIE zieook bij Sla, blz. 93.
MIJTEN Penthaleus major Dug. (andijviemijt)
Zilverachtige verkleuring van de bladeren;
komt alleen pleksgewijs voor.
Bestrijding
Bij voorkeur spuiten met60g parathion-spuitpoeder 25%. Stuiven metparathion.

RANDEN

Bruinkleuring en rotting aan de rand van de
bladeren, die tussen de hartbladeren en de
buitenste bladeren staan.
Bestrijding
Bij kritieke weersomstandigheden schermen en
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vervolg randen
broezen. Hoge zoutconcentratie enzure grond
voorkomen. Niet te vroeg planten bijhet uitvoeren van een najaarsteelt.

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

AUGURK zie ook Komkommer, blz.87.
Bijen buiten dekashouden tijdens werkzaamheden met bestrijdingsmiddelen.
BLADLUIZEN Aphis gossypiï Glov. (katoenluis)
Zwarte of donkergroene bladluizen aan de
onderzijde van de bladeren.
Aulacorthum solani Kltb. (boterbloemluis)
Veroorzaken gele vlekjes op blad en vrucht.
Myzus persicae Sulz. (groene perzikluis)
Groene bladluizen, op onderzijde van blad.
Bestrijding
Spuiten met 100 g propoxur of 50ml mevinfos. Roken met diazinon rookstroken. Geen
andere middelen gebruiken omdat deze een te
lange veiligheidstermijn hebben. Bijen drie
dagen vasthouden.
BACTERIEVLEKKENZIEKTE Pseudomonas lachrymans (Sm.& Br.) Carsn.
Op debladeren hoekige vlekken, met enigszins
waterig doorschijnende rand. Later verdorren
devlekken en ontstaan hoekige gaatjes.
Bestrijding
Onbekend. Buiten geen augurken telen in de
nabijheid van kas met augurken. Gewas zoveel
mogelijk drooghouden; onderin opsnoeien.

een goed produkt krijgt u door ziekten zoveel mogelijk tevoorkomen

vervolg bladvuur
Bestrijding
Voorbehoedend stuiven met trichloortrinitrobenzeen, zineb of captan. Sterk aangetaste bladeren verwijderen.
ENTCHLOROSE,zie bij Komkommer, blz.88.
GRAUWE SCHIMMEL, zie Komkommer, blz.88.
KIEMSCHIMMELS, zie bij Algemeen, blz. 83 en

bij Komkommer, blz. 88.
MAGNESIUMGEBREK

BLADVUUR Corynespora melonis (Cke.) Lindau
Eerst kleine, gele, later grotere, hoekige vlekken op debladeren, waarop zwamweefsel.

Oudste bladeren verkleuren geel en sterven af,
het eerst aande rand, dantussen de nerven;
grote nerven blijven het langst groen.
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vervolg magnesiumgebrek

vervolg mozaïek

Bestrijding
Het verdient aanbeveling een gezond uitziend
gewas 3-4maal tebespuiten. Gewas wordt harder enbeter bestand tegen andere kwalen.

Bestrijding
Zieke planten direct verwijderen. Gezondeen
zieke planten afzonderlijk snoeien. Bladluizen
vroegtijdig bestrijden. Ongevoelige rassen telen.

MANGAANGEBREK, zie bij Komkommer, blz.89.

WITTE VLIEG, ziebij Algemeen, blz. 84.

MEELDAUW Sphaerolheca fuliginea (Schlecht,ex
Lk.) Poll.

WORTELKNOBBELAALTJES, z i eb l z . 9 1 .

Witte melige vlekken opbladeren enstengels.
Bestrijding
Spuiten met 100mldinobuton, 30gexythiochinox, 25ml dinocap of 50-60 g dinocap.
Stuiven metdinocap-stuif of oxythiochinoxstuif. Oxythiochinox niet toepassen op het
plantebed.
MINEERVLIEG, zie Algemeen, blz. 83.

scLEROTiëN-ROT, zie bij Komkommer, blz. 89.
SPINT Tetranychus urticae auct. (bonespintmijt)
Kleine spinachtige diertjes aande onderzijde
van de bladeren. Bladeren vertonen aanvankelijk kleine, witte stipjes. Bijernstige aantasting
worden debladeren geelgrijs.
Bestrijding
Spuiten met150gdicofol of100mldinobuton.
Bijen 3dagen vasthouden. Ookde meeldauwmiddelen oxythiochinox en dinocap geven
enige spintbestrijding.
SPRINGSTAARTEN, zie bij Komkommer, blz. 90.

TRIPS, zie bij Komkommer, blz.90.
VERWELKINGSZIEKTEN, zie Komkommer, blz. 90.

De meest voorkomende verwelking in augurk
wordt veroorzaakt door de schimmel Phomopsis sclerotiodes.
Bestrijding
Grond stomen. Enten opCucurbita ficifolia;
eigen wortel verwijderen.
VIRUSZIEKTEN

Mozaïek komkommermozaïekvirus
Lichtgroene kringen en vlekjes op de bladeren.
Blad wordt spoedig geel. Virus wordt door
bladluizen enmetsapovergebracht.

BLOEMKOOL
BOREN

Een te vroege vorming vankleine kooltjes.
Gevolg van groeiremming, bijv. eenhoge temperatuur en uitdroging.
Bestrijding
Groeiremming voorkomen, door tijdig luchten
en gieten. Rassen: Mechelse enVeentjes zijn
zeer gevoelig. Niet tevroeg stikstof toedienen.
ROUWVLIEGLARVEN, zie bij Algemeen, blz. 84.

VALSE MEELDAUW Peronospora parasitica (Pers.
ex Grev.) Fr.
Geelwitte vlekken opbladeren, vooral bij jonge
planten; aandeonderkant een paars-wit schimmelpluis. Bijvochtig weer rotting.
Bestrijding
Stuiven met zineb of koperstuifmeel. Veel
luchten inkassen enbakken.
VORSTSCHADE

In de bakop stengelvoet van overwinterde
weeuwenplanten kleine barstjes, diezwart worden door secundair optreden van schimmels;
de ontwikkeling isgeremd.
Bestrijding
Planten met beschadigde stengelvoet nietuitpoten. Tijdens vorst planten afdekken.
WATERZIEK

Glazige, later bruin wordende vlekken op de
kool. Gevolg van sterke vochtonttrekking aan
de kool. Vooral bij hoge zoutconcentratie.
Soms isboriumgebrek mede deoorzaak.
Bestrijding
Vóór deteelt degrond draineren en doorspoelen. Tegen het einde vande teelt geregeld gieten. Matig stikstof mesten.
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vervolg trips

BLADLUiZEN, SPRINGSTAARTEN, ziebij Algemeen,
blz. 83 en 84.

Bestrijding
Roken metdiazinon rookstroken, parathionof
sulfotep rookdozen, nicotine rookpoeder of
rookkaarsen. Spuiten met75g diazinon, 150 g
malathion 25%,75 ml malathion 50%of 60
g/ml parathion. Stuiven met diazinon, malathion of parathion-stuif.

GRAUWE SCHIMMEL Botrytis cinerea Pers exFr.
Aangetaste peulen worden zacht en rotten weg,
bladeren en stengels met grauw schimmelpluis
overdekt. De grote grauwbruine bladvlekken
vertonen brede concentrische ringen. Vaakkan
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 zolaagmogelijk houden. Bijtezwaar gewas blad dunnen.
Afgevallen bloemblaadjes niet op het gewas
laten liggen, 's Morgens het gewas schudden,
opdat bloemblaadjes enwaterdruppels afvallen.
scLEROTiëN-ROT (schuimziekte) Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) D.By.
Pleksgewijs verwelking en afsterving van planten; opstengels dik,witschimmelpluis, waarin
zwarte Sclerotien („rattekeutels") ontstaan;
ziekte treedt vooral op bij vochtig weer enbij
een dichte stand en bij rassen met veel blad.
Bestrijding
Niet tedicht 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.
Grond stomen.
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 150g dicofol. Ruimtebehandeling
door roken metparathion of sulfotep.
TRIPS Thysanoptera

Kleine bruine en zwarte diertjes, met smalle,
melkachtige tot geel gekleurde larven beschadigen deonderzijde vandebladeren, waardoor
aan de bovenzijde zilverachtige vlekjes ontstaan. De bladeren verdorren tenslotte en vallen af.De bloemknoppen blijven gesloten.

VAATZIEKTE Fusarium oxysporum Schlecht.
sensu Snyd. &Hans.f.sp. phaseoli
Bruine verkleuring dervaatbundels tot hoog in
de planten. Debladeren worden geel en vallen
af, tebeginnen bijdeoudste.
Bestrijding
Ruime vruchtwisseling. Grond stomen.

KOMKOMMER
Zeer gevoelig voor josforverbindingen, als
mevinfos en dichloorvos.
ARABIS-MOZAÏEK, AUCUBAMOZAÏEK, zie Virusziek-

ten, blz. 90.
BLADLUIZEN

Aphis gossypiï Glov. (katoenluis)
Zwarte, resp. donkergroene luizen aan deonderzijde der bladeren. Vooral in herfstteelt.
Aulacorthum solani Kltb. (boterbloemluis).
Veroorzaakt gele vlekjes op blad en vruchten.
Bestrijding
Spuiten met 60g/mlparathion, 75g/mldiazinon, 150 g malathion 25%, 75 ml malathion
50%, 100 ml dichloorvos, 100 g propoxur of
50 ml mevinfos. Stuiven met parathion-, diazinon- of malathion-stuifpoeder. Ruimtebehandeling met dichloorvos-aerosol, of roken met
parathion, diazinon of sulfotep.
BLADVLEKKENZIEKTE Didymella bryoniae
(Auers.)Rehm = Mycosphaerella citrullina
Gross (stat. con.Ascochyta cucumis Fautr. &
Roum)
Op de bladeren grote, ronde grijsbruine vlekken; bij sterke aantasting verdort het gehele
blad. Op de stengels bruin-zwarte vlekken. In
de vruchten kanna de oogst rotting optreden.
Bestrijding
Spuiten met 200 g zineb. Stuiven met zineb.
Aantasting op de stengel insmeren met een
papje van thiramspuitpoeder.
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Bestrijding
Spuiten met2kgmagnesiumsulfaat indevorm
van bitterzout. Indien nodig om de 14 dagen
herhalen. Op gestoomde grond geen geënte
planten gebruiken.
FUSARIUM, zieVerwelkingsziekten, blz. 90.

GRAUWE SCHIMMELBotrytis cinerea Pers. ex Fr.
Rotting op beschadigde bladeren en ranken.
Vruchten worden aangetast vanuit afstervende
bloempjes. Treedt op bij lage temperatuur en
hogevochtigheid der lucht.
Bestrijding
Zieke plantedelen verwijderen. Zo mogelijk
stoken. Aangetaste delen op de stengel insmeren met een papje van thiram-spuitpoeder.
KIEMSCHIMMELS

Kiemplantjes vallen weg, opgepotte planten
vertonen sterk ingesnoerde stengelvoet.
Bestrijding
Zaadbehandeling met thiram zaadontsmetter
50%, 3-6gperkgzaad. Zorgen datde temperatuur van de kweekgrond voldoende hoog is.
komkommerstengel, aangetast door
la, zie ook het artikel op bladzijde 142

mycosphearel-

BLADVUUR Corynespora melonis (Cke.) Lindau
Eerst kleine, gele, later grotere hoekige vlekken
op bladeren, waarop zwart zwamweefsel, planten lijden soms ernstig.
Bestrijding
Resistente rassen telen.

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 zohoog mogelijk houden.

KOMKOMMERNECROSE, zie Virusziekten, blz. 90.
KORTSCHILDKEVERS Trogophloeus elongatulus
Er., Oxytelus sculptus Grav.
De eerste tast jonge planten aanenvreet gaatjes in de bladeren. De tweede beschadigt de
jonge vruchten. De kevers zijn zeer klein, kunnen verward worden mettrips.
Bestrijding
Spuiten met 75 g diazinon of 60 g parathion
25%. Stuiven met parathion-stuif 2%.
KOUSTREPEN

ENTCHLOROSE

Overlangse grijze strepen opdevruchten, waarin kleine scheurtjes. Treedt vooral op bij platglaskomkommers inhet voorjaar.
Bestrijding
Temperatuurschommeling en dauwvorming op
devruchten voorkomen.

Grote heldergele vlekken tussen de grote nerven. Beginnend op de oudere bladeren. Komt
alleen voor bij geënte planten met een grote
produktie.

Geelkleuring van het blad, waarbij alleen het
weefsel langs dehoofdnerven groen blijft. Blad

MAGNESIUMGEBREK
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is dik, kan worden bevorderd door fosforgebrek en waterovermaat.
Bestrijding
Spuiten metmagnesiumsulfaat 1-2%.

Bestrijding
Bijen weren. Vrouwelijk bloeiende rassen telen.

MANGAANGEBREK

Geelkleuring vanhet blad, waarbij het weefsel
langs de hoofdnerf en defijnere nerven groen
blijft. Bladis dun.
Bestrijding
Spuiten met mangaansulfaat 0,1%.
MEELDAUW Sphaerotheca fuliginea (Schlecht,ex
Lk.) Poll.
Witte melige vlekken op bladeren en stengels.
Bestrijding
Spuiten met30g oxythiochinox, 100ml dinobuton, 25mldinocap of 50-60 gdinocap. Stuiven met dinocap-stuif of oxythiochinox-stuif.
Planten aangieten met 20 ml dimethyltimol
(PP 675)perplant.
MOZAÏEK,zieVirusziekten, blz. 90.

MIJTEN o.a. Tyrophagus dimidiatus Herrn.
(stromijt).
Bij jonge planten wordt degroei geremd, inde
blaadjes gaatjes meteen witte rand.
Bestrijding
Geregeld de planten licht stuiven met parathion-stuif 2%.

PISSEBEDDEN, zie bij Algemeen, blz. 83.

Bestrijding
Stuiven metparathion2%.
scLEROTiè'N-ROT Sclerotinia sclerotiorum (Lib.)
D.By.
Op de ranken en de overige plantedelen een
dicht wit schimmelpluis ; daarin zwarte Sclerotien, welke ookinwendig in destengel 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, blz. 90.

SPINT Tetranychus urticae auct. (bonespintmijt)
De bladeren vertonen aanvankelijk kleine, witte
stipjes; bij ernstige aantasting worden de bladeren geelgrijs. Aandeonderzijde derbladeren
kleine spinachtige diertjes.

MISVORMDE VRUCHTEN

Afsterven van de 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 ook op
bij tezware drachten.
Bestrijding
Onbekend. Tervoorkoming afstervende vrachtjes verwijderen.
Kromme engetailleerde vruchten.
Vruchten zijn haakvormig gebogen of ingesnoerd. Treedt op 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.

mycosphaerella-aantasting
het artikel op bladzijde 142

van het blad, zie ook

90 * ALGEMEEN

vervolg spint

vervolg verwelkingsziekten

Bestrijding
Spuiten met 15-20 ml binopacryl-vloeib., 100 g
dinobuton (Acrex), 150 g dicofol, 60g parathion 25%,75gdiazinon, 150g malathion 25%
of 50 ml mevinfos. Stuiven met parathion, malathion, diazinon, dicofol of Aseptacarex op
droog gewas. Roken met diazinon, parathion
of sulfotep.

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.

SPRINGSTAARTEN Collembola, zie ook blz. 84.

Bestrijding
Stuiven metparathion-stuif 2%. Gieten met
60g/ml parathion 25%.
TRIPS Thrips tabaci Lind.
Kleine, bruine enzwarte diertjes met smalle,
gele larven, bevinden zich veelal aan de onderzijde vandebladeren. Deschade bestaatuit
zilverachtige vlekjes.
Bestrijding
Spuiten met 75g diazinon, 150 g malathion,
100 ml dichloorvos of50 ml mevinfos. Stuiven
met diazinon- of malathionstuif. Rokenmet
diazinon-bevattende middelen.
VERWELKINGSZIEKTEN

Fusarium oxysporum Schlecht, sensu Snyd.&
Hans.f.sp. cucumerinum f.
Wortel is rot, voet van de plant bruin, vaak gebarsten; hierop een witte, later rose schimmellaag; ook op stengels enranken; planten verwelken langzaam.
Bestrijding
Enten op Cucurbita jicijolia; eigen wortel verwijderen. Stomen. Vruchtwisseling toepassen.
Geen meloenen en augurken telen na komkommers. Ter voorkoming het gewas droog en
luchtig houden. Planten of ranken metrose
schimmel verwijderen.
Nectria haemotococca Berck. & Br. var.Cucurbitae (Snyd. & Hans.) Dingley (stat.con.:
vorm van Fusarium javanicum Koord. =Fusarium solani F. Cucurbitae Snyd. & Hans.).
Planten aande basis ingesnoerd, zachtrot;
hierop soms witte schimmellaag. Planten verwelken snel, speciaal bij warm weer.
Bestrijding
Grond zeer grondig stomen. Houtwerk en kleding ontsmetten. Uitgaan van onderstammen
die geteeld zijn uit zaad van gezonde vruchten.

Phomopsis sclerotiodes v. Kesteren.
Van deaangetaste planten zijn dewortelszo
goed als geheel afgestorven, terwijl zij zwart
van kleur zijn. Deafsterving begint met een
geelbruin verkleuren vandehoofdwortels en
een insterving van defijne zij- en haarwortels.
Rondom de inplantingsplaatsen vandeze 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
Grond stomen. Enten op Cucurbita jicijolia.
Zorg voor een voldoend hoge bodemtemperatuur envoor een goede structuur. Bij een beginnende aantasting kanherstel optreden na
aanaarden.
Verticillium albo-atrum Reinke & Berth. V.
dahliae Kleb.
Gedeelten der planten, soms gehele planten
gaan plotseling slap hangen. Bruinkleuringin
vaatbundels.
Bestrijding
Stomen. Zorg voor goede grondstructuur.
Temperatuur hoog houden, ook 'snachts.
VIRUSZIEKTEN

Arabis-mozcäekvirus
Planten vormen geen normale zijscheuten, doch
zeer gedrongen blad- en bloemproppen. De
groei komt tot stilstand. Het virus wordt door
aaltjes (Xyphinema-soorten) viabesmetteonkruiden overgebracht. Het gaat niet over door
insekten, zaad of sap.
Bestrijding
Weilanden bestemd voor glascultures, opaaltjes laten onderzoeken ofheteerste jaar een
ander gewas telen, bijv. tomaat.
Aucubamozaïek Cucumis-virus 2A.
Bladeren geel engroen gevlekt. Virus gaat gemakkelijk met het sap der planten en ook met
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het zaad over. Het wordt niet door insekten
overgebracht. Blijft in degrond over.
Bestrijding
Zaad 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. Bij de
opkweek leidingwater gebruiken.

sen. Zie Grondontsmetting, blz. 39. 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

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
hiervan minder last.Temperatuur hoog houden.
Mozaïek komkommer-mozaïekvirus Cucumisvirus 1.
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.

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

MELOEN zie ook Komkommer, blz.87.
Jonge planten gevoelig voor parathion en
TEPP.
BACTERIEHARTROT Erwinia curotovora (Jones)
Holland = Pectobacterium carotovorum (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.
VERWELKINGSZIEKTEN

Mozaïek Cucumis-virus 2.
Bladeren licht en donkergroen gevlekt. Gaat
gemakkelijk met sap over en met zaad, niet
door insekten. Virus blijft in de grond over.
Bestrijding

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.

Zie Aucubamozaïek, hierboven.

Fusarium-soortzn.

WIT, zie Meeldauw, blz. 89.

Planten verwelken. Pleksgewijze bruinkleuring
van de vaatbundels.

WITTE VLIEG, zie bij Algemeen, blz. 84.

WORTELKNOBBELAALTJESMeliodogyne-soorten.
Zie bij Algemeen, blz. 84.
Bestrijding
Grond stomen. Bij zeer ernstige aantasting na
het stomen tevens aaltjesdodend middel toepas-

Phomopsis sclerotiodes v. Kesteren.
Bestrijding
Zie Komk., blz. 90. 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.

92

WORTELKNOBBELAALTJE,zie K o m k . , blz. 9 1 .
ZONNEBRAND
Lichtgrijze ingezonken plekken op vruchten.
Gevolg v a n sterke rechtstreekse zonbestraling
bij zwakke planten met weinig blad.
Bestrijding
R a m e n kalken.

PAPRIKA, SPAANSE PEPER

GRAUWE SCHIMMEL Botrytis cinerea Pers.ex. F r .
O p afgestorven weefsels een bruingrijze sporenverstuivende schimmel ; tijdens vochtig, donker weer o o k aantasting v a n gezonde plantedelen, vooral via beschadigd weefsel en afgevallen bloemen.
Bestrijding
R u i m planten, zorgen d a ter z o weinig mogelijk stengels breken. Aangetaste en afgevallen
plantedelen verwijderen. Een hoge luchtvochtigheid m o e t worden vermeden.

zie o o k T o m a a t , blz. 96.
MOZAÏEK, zie Virusziekten.

Gevoelig voor TEPP.
BLADLUiZEN Aphididae
Bladeren worden bobbelig; a a n de onderkant
vindt men groene luizen.
Bestrijding
Spuiten met 75 g diazinon, 150 g malathion
25%, 100 ml dichloorvos of 50 ml mevinfos.
R o k e n m e t diazinon-bevattende rookmiddelen.
Ruimtebehandeling met dichloorvos-aerosol.

SPINT Tetranychus urticae auct. (bonespintmijt)
D e bladeren krijgen aanvankelijk kleine, geelwitte stippen en worden geleidelijk geheel geel
en vallen af. Kleine, spinachtige diertjes opde
onderkant van de bladeren.
Bestrijding
Jonge plantjes veelvuldig, overvloedig spuiten
met water. Spuiten m e t75 g diazinon, 150g
malathion of 150g dicofol. R o k e n m e t diazinon-bevattende rookmiddelen.
STREPENZIEKTE, zie Virusziekten.

TRIPS Veelal Thrips tabaci Lind.
Kleine bruine of zwarte diertjes en gele of
oranje-gele larven; bevinden zich veelal a a n de
onderzijde derbladeren. Bijernstige aantasting
grotere, zilverachtige vlekjes o p de bladeren.
Bestrijding
Spuiten met 75 g diazinon. R o k e n met diazinon-bevattende rookmiddelen.
VIRUSZIEKTEN

Mozdiek komkommer-mozaïekvirus.
Bladeren donker- en lichtgroen gevlekt. Vruchten soms misvormd.
Bestrijding
Bladluis bestrijden.
Strepenziekte tomatemozaïekvirus.
Bruine strepen op stengels en bladstelen. H e t
blad wordt geel envalt af.
Bestrijding
Zieke planten verwijderen en verbranden. Handen ontsmetten mettrinatrium-fosfaat + groene zeep. D o o r goede hygiëne grondbesmetting
voorkomen.
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WITTE VLIEG, zie bij Algemeen, blz. 84.
ZONNEBRAND

Op rijpe vruchten grijze, vliezige plekken.
Bestrijding
Zo nodig schermen.
POSTELEIN
KIEMSCHIMMELS (smeul).
Kiemplantjes rotten wegop de grens van lucht
en grond.
Bestrijding
Stuiven met200-300 gquintozeen per 100éénruiters. Toepassen alsde grond rood wordtvan
de jonge postelein.
RADIJS ziebijAlgemeen, blz. 83.
SELDERIJ
MIJTENPenthaleus major Dug.
Zilverachtige verkleuring van de bladeren.
Treedt alleen pleksgewijs oponder glas.
Bestrijding
Spuiten bij jonge planten met 100g parathion
25%of100mlnicotine95%.
SLA
Gevoelig voor emulgeerbare Produkten. Zie
voor winterteelt detabel van deveiligheidstermijnen, blz. 82.
AARDRUPSEN, RITNAALDENen SLAKKEN, zie bij Al-

gemeen, blz. 83en 84.
BLADLUiZENo.a. Nasonovia ribis nigri Mosley.
Groene luizen tussen debladeren, aande onderzijde eninhethart vandeplant.
Bestrijding
Vóór de kropvorming bestrijding uitvoeren
door tespuiten met 60g parathion-spuit25%,
150 g malathion 25%,75g diazinon-spuitpoeder, 75 g propoxur (Undeen), 50ml mevinfos
of 100ml dichloorvos. Roken met lindaan
rooktabletten ofdiazinon rookstroken, nevelen
met dichloorvos-aerosol volgens gebruiksaanwijzing opde verpakking.
Bij dewinterteelt géén parathion en dichloorvos toepassen.

slippelrand, ziebL. .. ?
GRAUWE SCHIMMEL Botrytis cinerea Pers. ex.

Fr.
Planten gaan slap hangen, voet vande krop
blijkt rotte zijn; daarop soms grijsbruin verstuivend schimmelpluis. Zieook Sclerotiën-rot.
Bestrijding
O p h e t p l a n t e n b e d : de bestrijding
met zineb tegen valse meeldauw geeft indit
groeistadium voldoende effect tegen grauwe
schimmel.
V ó ó r h e t u i t p l a n t e n : Ziebij Zwartrot, blz. 95.
N a h e t u i t p l a n t e n : Ziebij Zwartrot,
blz. 95. Roken met tecnazeen rookkaarsen,
toepassen tot4weken voor de oogst.
KROPROT, zie Randen.
MOZAÏEK,zie Virusziekten, blz.95.

Slappe blaadjes
Bij jonge planten verwelken detoppen vande
onderste blaadjes. Kan later aanleiding geven
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tot smeul. Wordt veroorzaakt door een plotseling te sterke verdamping als gevolg van onvoldoende wortelactiviteit o.a. bij lage grondtemperaturen en hoge zoutconcentratie.

Stippelrand
Bruine stippen aande randen vande jonge
bladeren in de volgroeide krop. Wordt veroorzaakt door het naar buiten treden van druppeltjes melksap die bruin kleuren. Treedt op bij
planten in begin van generatieve stadium.

Windrandjes
Vooral bij gelichte sla worden de bladrandjes
van debuitenste bladeren van dekrop bruin.
Wordt veroorzaakt door uitdroging bijv.ten
gevolgevan scherpe wind.
Bestrijding
Bij gunstig weer glas lichten en zorgen dat het
gewas voldoende vochtig is.

RATEL, zie Virusziekten, blz.95.

REGENWORMEN diverse soorten.
Bladeren scheuren en worden bevuild. Rode
wormen tussen de bladeren.
Bestrijding
Vóór ofkort nahet uitplanten 200 grotenonstuif 5% per are.

Droogrand
De geheel ontplooide bladeren vertonen plaatselijk bruine randen. Ishet gevolg van onvoldoende wortelactiviteit en te sterke verdamping. Treedt vooral op bij herfst- en winterteelt
na grondontsmetting. „Proeftuins Blackpool"
en verwante rassen zijn gevoelig.
Randen
Bruinkleuring enrotting aan dezoom vande
binnenste bladeren van kropvormige planten.
Treedt op bij plotseling scherp zonnig weer en
onvoldoende vochtopname. Welig gegroeide
planten zijn gevoelig.

SCLEROTlëN-ROT

Sclerotinia minor Jagger
Planten gaan slap hangen ensterven snel. De
voet ende onderste bladeren van de krop zijn
rot enoverdekt met wit schimmelpluis, waartussen zwarte Sclerotien van ca. 1 mm grootte.
Bestrijding
Grond stomen. Bij voorkeur vóór het planten
2 kg quintozeen(PCNB)-strooipoeder of 1200 g
„Combisan" door de grond werken. Grond
oppervlakkig drooghouden. Zieke planten
vroegtijdig verwijderen. Perskluitje zo hoog
mogelijk poten. Grond afdekken met bosgrond
of Vinkeveens veen. Geen sla na andijvie telen.

Bestrijding
Alle bovengenoemde verschijnselen zijn een
gevolg van testerke wateronttrekking aan een
bepaald weefsel. Hoge zoutconcentratie en zure
grond voorkomen. Niet meer meststoffen toedienen dan voor het slagewas noodzakelijkis.
Zorg voor een goede watervoorziening. Te
sterke schommelingen in groeiomstandigheden
tegengaan en zorgen voor een stevig gewas. Ter
voorkoming van rand bij kritieke weersomstandigheden niet te royaal luchten, zonodig schermen en broezen.

Bestrijding
Geen chemische bestrijding bekend. Stomen.
Grond diep bewerken door de lagen te verwisselen. Grond oppervlakkig drooghouden. Zieke
planten vroegtijdig verwijderen.

Nerfrand

SLAPPE BLAADJES, zie Randen, blz.93.

In de krop zijn de toppen ofgrotere delen van
de bladnerven bruin verkleurd. Soms is ook
het bladmoes tussen denerven bruin.
Oorzaak: hoog vochtgehalte in de krop en
onvoldoende verdamping. Treedt meestal op
na het verschijnsel van de zgn. glazige blaadjes.
Bestrijding
Zorgen voor voldoende verdamping.

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) D.By.
Planten gaan slap hangen, voet van de kropis
rot, daarop wit schimmelpluis, waarin zwarte
Sclerotien van 2-4 mm.

SMEUL, zie Grauwe schimmel, blz.93.
VALSEMEELDAUWBremia lactucae Regel
Op bladeren aanvankelijk bleke vlekken;aan
de onderzijde daarvan wit schimmelpluis. Later
worden de aangetaste plekken bruin en rotten.
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Mozcüek slamozaïekvirus
Mozaïekvlekken op de bladeren; planten blijven in groei sterk achter. Gaat 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. 83.
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
Door een chemische grondontsmetting worden
de aaltjes bestreden, terwijl door stomen zowel
de aaltjes als het ratelvirus worden gedood.
droogrand, zie blz. 94
vervolg valse meeldauw
Bestrijding
O p h e t p l a n t e n b e d : vanaf de opkomst om de vijf dagen stuiven met zineb-stuif,
maximaal 200gper 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 aan het
sluiten van het gewas tot uiterlijk 4 weken
voor de oogst.
Bij w i n t e r t e e l t : na het uitplanten nog
éénmaal stuiven, tot uiterlijk 3 weken na het
uitplanten, terwijl niet binnen 6 weken uit dit
gewaswordt geoogst.
VIRUSZIEKTEN

Dwergziekte komk.virus (Cucumisvirus 1)
Bij een vroege aantasting blijven de planten
sterk in groei achter. Bij een latere aantasting
ontstaan op de bladeren bronskleurige vlekken.
Wordt door bladluizen overgebracht, vooral
via nateeltkomkommers.
Bestrijding
Bladluizen regelmatig bestrijden. Geen sla opkweken in de buurt van nateeltkomkommers.

VORSTSCHADE

Opperhuid aan de onderzijde van de bladeren
laat los en barst. Het onderliggende weefsel
wordt bruin. Bladeren worden bobbelig.
Bestrijding
Bij strenge vorst planten afdekken met plastic
of vetvrij papier.
ZWARTROT Thanatephorus cucumeris (Frank)
Donk (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
V o o r h e t p l a n t e n : grondbehandeling
per m 2 met 15 g quintozeen 20% (PCNB), 8 g
dichloran, 12 g dichloran/quintozeen (Combisan) of 25 g captan/quintozeen (Liro-Captol).
N a h e t p l a n t e n : In aansluiting op één
van de hierboven genoemde grondbehandelingen: stuiven tot uiterlijk 7 dagen na het planten per m 2 met 10 g thiram-stuif 10%, daarna
niet meer stuiven of per m 2 ten hoogste tweemaal stuiven met 2 g thiram-stuif 10%, 2 g
dichloran-stuif 8% of 2 g Phaltan-stuif 8%
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tot uiterlijk 6 weken voor de oogst in de periode 1november tot 1maart of 4 weken voor de
oogst in de periode 1 maart tot 1 november.
Tot 4 weken voor de oogst roken met tecnazeen rookkaarsen.
Als er voor het planten geen grondbehandeling
werd toegepast: per m 2 12 g dichloran/quintozeen (Combisan) strooien tussen het gewas
binnen 7 dagen na het planten. Gedurende de
teelt eventueel nog stuiven met thiram, dichloran of Phaltan, echter geen eenmalige bestuiving met 10gthiram-stuif per m 2 .
N.B. Een behandeling met quintozeen strooiof stuifpoeder tegen sclerotiën-rot en zwartrot
geeft ook minder Botrytis-aantasting.

SPAANSE PEPER zie Paprika, blz. 92.
SPINAZIE
Colletotrichum spinaciaeEli. & Halst.
Wortels worden bruin. Met name jonge plantjesvallen weg.
Bestrijding
Zorg voor een goede structuur, een goede ontwatering en gunstige pH. Zaadontsmetting toepassen met een kwikhoudende nat-ontsmetter.
COLLETOTRICHUMZIEKTE

KiEMPLANTENziEKTE (smeul) Pythium debaryanum Hesse.
Op 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.

WOLFPeronospora spinaciae Laub.
Op bladeren bleke vlekken, aan onderzijde
grauw schimmelpluis; breidt zichsnel uit.
Bestrijding
Resistente rassen telen. Vroeg zaaien en niet te
dik. Eenmaal stuiven, spuiten of nevelen met
zineb wanneer eerste hartblaadjes aanwezig
zijn. Daama niet binnen 4 weken oogsten.
Vochtige lucht vermijden en de grond oppervlakkig droog houden.

TOMAAT
Gevoelig voor TEPP en vloeibare parathion.
AARDRUPSEN, zie bij Algemeen, blz. 83.

AARDAPPELZIEKTE Phytophthora infestons
(Mont.) D.By.
Vruchten vertonen uitwendige donkerbruine,
hobbelige, droge plekken en inwendig bruin
droogrot. Vruchten van alle maten en alle
trossen kunnen tegelijkertijd aangetast zijn; ze
vallen niet snel af. Op stengels, blad- en trosstelen vaak grote, bruine tot zwarte vlekken,
waaronder het merg gezond blijft. Op bladeren
groen-zwarte vlekken, waarop spoedig verwelking volgt. Ziekte treedt ook op bij de planten
onder de luchtramen.
Bestrijding
Bovengenoemde delen van de plant zoveel
mogelijk droog houden. Aangetaste delen uit
de kas verwijderen, zonder andere planten te
besmetten (gebruik plastic zak!). Stuiven met
zineb- of maneb-stuifpoeder of spuiten met
200gzineb of maneb.
AFWIJKENDE BLOEMEN

Haverbloempjes
Kelkslippen abnormaal lang en niet uiteen
wijkend, waardoor de andere bloemdelen in de
kelk blijven opgesloten en zich niet goed kunnen ontwikkelen. Bloemkroon 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.
Gerstebloempjes
Bloemknoppen zijn aanmerkelijk korter en
schijnen daardoor dikker. De binnen de kelk-
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slippen gelegen bloemdelen zijn minder ontwikkeld enkunnen zelfs gedeeltelijk ontbreken.
Treedt op bij eentegeringe hoeveelheid licht
en tehoge temperatuur.
Bestrijding
Zorgen voor aen goede lichtvoorziening en een
bij delichthoeveelheid aangepaste temperatuur.
Door gebruik te maken van eenkunstbij en
groeistoffen kanin niet te ernstige gevallen
vruchtzetting worden verkregen.

Bestrijding
Onbekend. Verdachte planten niet uitpoten.
Jonge planten in de winter bij niet te hoge
temperatuur opkweken.

AUCUBAMOZAÏEK, zieVirusziekten, blz. 100.

BLADLUIZEN Macrosiphum euphorbiae Thos.en
Myzus persicae Sulz.
Rode en groene luizen doen de bladeren in de
toppen omkrullen, soms zijn de vruchten van
de onderste tros hobbelig.
Bestrijding
Jongen planten zeer licht stuiven met parathionstuif (verdient voorkeur). Spuiten met75g
Propoxur. Roken met lindaan rookkaarsenof
diazinon rookstroken.
BLADROLLERSTortrix costana Schiff, (koolbladroller).
Bij aanraking zeer beweeglijke rupsjes. Vreten
aan debladeren enspinnen dezein.
Bestrijding
Stuiven met parathion-stuif 2°/o. Spuiten met
60 gparathion. Zo nodig bestrijding herhalen.
Rupsen bestrijden vóór hetinspinnen.
BLADVLEKKENZIEKTE Cladosporium fulvum Cke.
Geelbruine vlekken op bladeren, diespoedig
afsterven; aandeonderzijde dervlekken bruin
zwamweefsel. Aantasting wordt bevorderd
door vochtige, matig warme omgeving.
Bestrijding
Resistente rassen telen. Bijhetoptreden van
nieuwe fysio's voorbehoedend stuiven met
zineb-stuif, maneb-stuif of trichloortrinitrobenzeen, wekelijks herhalen. Spuiten met500 g
trichloortrinitrobenzeen-spuit, 150 g maneb
80% (Ie behandeling echter met zineb) of200g
zineb. Bespuiting na 10-14 dagen herhalen.
Spuiten geeft beter resultaat danstuiven. Vochtigheid vandelucht laag houden.
BOSSIGE PLANTEN (kroeskoppen)

Blaadjes zijn diep ingesneden, korte stengelleden, soms schijnbaar twee bladeren per knoop,
planten blijven kleiner.

CIRKELVORMIGE VLEKJES OP DE VRUCHTEN,z i e

Grauwe schimmel.
DWERGZiEKTE, zie Virusziekten, blz. 100.
FOSFORGEBREK
Paarskleuring aan de onderzijde vanhet blad,
vooral bij jonge planten. Treedt op alsde bodemtemperatuur lager isdan15°C.
Bestrijding
Plantmateriaal begieten met 0,5 kg dubbelsuperfosfaat per20m 2 ,opgelost in ééngieter
water. Bezinksel weggooien. Nabroezenmet
schoon water. Spuiten met 0,5% mono-ammoniumfosfaat of met 0,5% dubbelsuperfosfaat.
GEELBLAD, zieVirusziekten, blz. 100.

GERSTEBLOEMPJES, zie Afwijkende bloemenop
blz.96.
GESCHEURDE V R U C H T E N

Stervormige scheuren door sterke afwisseling
inwateropname 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 schermen.
GRAUWE SCHIMMEL Botrytis cinerea Pers.ex.
Fr.
Op stengels vooral beginnend bij bladlidtekens
lichtbruine vlekken metdaarop meer of minder
bruingrijs stuivend schimmelpluis. Opbladeren
en bladstelen bruine vlekken, vooral beginnend bij wonden of afgevallen bloempjes,
eveneens met stuivend schimmelpluis. Op
vruchten rondom vruchtsteel grijsbruine, rotte
zeer weke plek metveel schimmelpluis. Vruchten vallen snel af.In vruchtwand kleine lichtgekleurde kringetjes met donker puntje in het
centrum (Botrytis-stip). Aanstengelvoet op
lucht-grond niveau lichtbruine oppervlakkige
vlekken, meestal beginnend met/bij bladlidtekens vanzaadlobben, waaronder merg aanvankelijk gezond blijft (zie Voetziekten,blz.
101). Bruingrijs stuivend schimmelpluis.
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GROENTE-UIL Diataraxia oleacea L.
In bladeren envrucht worden gaten gevreten
door olijfkleurige rupsen, waarvan hetzwart
gestippelde lichaam aan weerszijden een lichte
streep heeft.
Bestrijding
Spuiten met 100g trichloorfon.
HAVERBLOEMPJES, zie Afwijkende bloemen op
blz. 96.
HOLLE STENGELS

Bij jonge planten merg verdwenen; planten
hebben te weinig licht ontvangen. Bijoudere
planten merg plaatselijk verdwenen (laddervorming). Meestal een gevolg van een slechte wortelontwikkeling of te sterke groei.
Bestrijding
Jonge planten met holle stengels niet uitpoten.
Overmaat stikstof, hoge temperatuur ente
grote vochtigheid vermijden.

vervolg grauwe schimmel
Bestrijding
Hoge luchtvochtigheid vermijden door oordeelkundig watergeven, spuiten enluchten. Geregeld aangetaste en afgestorven bladeren en
vruchten verwijderen. Zorgen dat de afgevallen
bloemblaadjes niet opdebladeren blijven liggen. Dieven en blad plukken bij sneldrogend
weer. Zorgen voor eenruim voldoende stikstofvoorziening vandegrond. Zieke plekken
op stengel en poot insmeren met een papje van
thiram-dichloran spuitpoeder. Regelmatige bespuitingen met 750 ml thiram inolie (niet nevelen). Roken met tecnazeen rookkaarsen.Bij
vroege stooktomaten kans op groeiremming.

KANKER Didymella lycopersici Kleb. (stat. con.
Ascochyta lycopersici Brun. = Phoma lycopersici Cke).
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 van of onder het grondoppervlak (zie Voetziekte, blz. 101) of bij wonden
(bladlidteken, diefwond). Houtvaten verbruind
tot voorbij dehoogte van de uitwendige lesie,
maar merg ongeveer tot niveau van uitwendige
lesie. Opde vruchten kunnen donkerbruine,
vettige plekken voorkomen (buitentomaten).
Op alle aangetaste plekken, behalve die onder
het grondoppervlak, komen kleine zwarte puntjes (sporenhoopjes) voor.
Bestrijding
Nieuw touw gebruiken. Jonge aangetaste planten verwijderen inplastic zak omsporenverspreiding te voorkomen; deze planten inboeten
na plantgatbehandeling (zie ook bij Voetziekten
op bladzijde 101).

GROENKRAGEN

Rondom het steekje is de vrucht hardgroen
gekleurd. Bij rijping geel.
Bestrijding
Geen overmatige stikstofbemesting en hoge
zoutconcentratie in de grond ; sterke belichting
vermijden; groeistagnatie voorkomen. Minder
gevoelige rassen telen.

Oudere planten: aangetaste plekken zeer dun
insmeren met timmermanscarbolineum of vbc.
Indien grote plekken voorkomen, aangetaste
planten direct verwijderen in plastic zakom
sporenverspreiding tegen te gaan.
KNOL, zieWortelknobbelaaltje, blz. 84.
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NAT VRUCHTROT Phytophthora nicotianae
Grijsgroene, enigszins zwarte zeer weke plekken opdevruchten, soms metbruine onregelmatig concentrische ringen. Komt uitsluitend
voor bij laaghangende trossen (eerste ensoms
tweede tros). Vruchten vallen spoedig af.
Vrucht- en trosstelen geheel of gedeeltelijk
bruin, zowel inwendig als uitwendig.
Bestrijding
Zieke vruchten verwijderen, onderste trossen
droog houden (bladplukken, luchten). Stuiven
met zinebofmaneb.
bij eenlichte spintaantasting kanal met bestrijding
door roofmijten wordenbegonnen(blz. 145)

KURKWORTEL, schimmel uitdegroep Mycelia
sterilia.
Planten blijven meestal ingroei achter. Wortels
zijn donkerbruin gezwollen en gebarsten.
Bestrijding
Grondontsmetting door stomen of 3,5-4,21
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 met water naspoelen;
hoeveelheid water afhankelijk vande grondtoestand (zie Grondontsmetting, blz. 39). Enten
op kurkwortel-resistente onderstam.
MAGNESIUMGEBREK

Geelkleuring vanhetblad halverwege deplant,
waarbij alleen hetweefsel langs de hoofdnerven
groen blijft. Blad is dik.
Bestrijding
Spuiten met magnesiumsulfaat 1-2%.
MANGAANGEBREK

Geelkleuring vanhet blad indetopder 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.

NEUSROT calciumgebrek

Scherp begrensde, platte, bruine of grijze,
enigszins ingezonken plekken aanhet basiseinde vandevrucht. Opzure gronden, vooralbij
eentezure kalibemesting.
Bestrijding
Regelmatig spuiten met0,75% kalksalpeter,of
met calciumchloride (0,4%van kristalwatervrij
CaCl2). Zorg dragen voor eenregelmatigewatervoorziening. Bijernstig optreden kan landbouwpoederkalk aan het beregeningswater worden toegevoegd. Op kalkarme grond regelmatig
grondonderzoek op pH laten verrichten en
geen onbekalkte veenprodukten gebruiken.
ONGELIJKMATIGE KLEURING DER VRUCHTEN

Bruinkleuring vandevaatbundels inde vruchten (waterziek).
Treedt op bij sterke schommelingen intemperatuur en vochtigheid der lucht.
Hoekige vruchten met zeer geringe zaadzetting,
dikwijls hol; o.a. gevolg van groeistof.
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 opbij
weelderig gewas.
Bestrijding
Zonodig kali en magnesium bijmesten. Onderste bladeren afplukken. Zorgen voor voldoende
zaadzetting door kunstmatige bestuiving bijv.
met trilapparaat. Virusaantasting voorkomen.
OSSE-OGENZIEKTE, zie Nat vruchtrot.
RAMMELAARS

MINEERVLIEG,zie bij Algemeen, blz.83.

MOZAÏEK, NAALDBLAD, zie Virusziekten, blz. 100.

Holle vruchten. Voornamelijk op zeer groeikrachtige grond bijsterk geforceerd opkweken
en verkeerde toepassing van groeistoffen.
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Bestrijding

0C^f£4
Fusarium oxysporum Schl.
Bladeren halverwege destengel gaan slap hangen, soms slechts éénhelft vandebladeren of
aan éénzijde vandestengel. Iets later kleuren
deze bladeren geel, daarna bruin envervolgens
sterven zeaf. Houtvaten dienaar zulke bladeren lopen, blijken bruin verkleurd. In ernstige
gevallen vertoont de schors ter hoogte van
zulke houtvaten gele lengtestrepen, welk weefsel later afsterft. Stengel wordt terplaatsehol.
Groei van plant blijft achter en vruchten blijven te klein. Op de afgestorven delen veel
schimmelpluis metrose sporenmassa's. Schimmel blijft ingrond achter.
Bestrijding
Zwaar en nauwkeurig stomen. Niet te hard
stoken, 's nachts 16°C,overdag 20-21°C. pH
van de grond op 6.5-7 brengen. Zieke planten
onmiddellijk uit de kas verwijderen zonder
sporen teverspreiden.

Zachter stoken, vooral 'snachts.
RITNAALDEN,ziebij Algemeen, blz.83.

ROTPOOT, zieVoetrot, blz. 102.
scLEROTiëN-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.

SPINT Tetranychus urticae auct. (bonespintmijt)
Bladeren verkleuren geel tot grijs, rijpe vruchten krijgen goudachtige spikkeltjes. Bij nauwkeurige beschouwing ziet men aan de onderzijde der bladeren spinachtige diertjes.
Bestrijding
Zie bij Komkommer onder Spint, blz. 89.
STREPENZIEKTE,STRIP,zieVirusziekten.
VERWELKINGSZIEKTEN

Verticillium albo-atrum Reinke &Berth, en V.
dahliae Kleb.
Op onderste bladeren bruine vlekken met gele
zoom; detopvandeplanten verwelkt; onderste bladeren zijn danreeds dor. Soms blijvende
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. Hetzaad % uurin
water van 45-48cC 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 ditbij zonnig weer doen enniet 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.

•ffa

Oorzaak onbekend.
Onderste bladeren gaan slap hangen; soms op
stengels bruine strepen. Hetmerg vande stengels en bladstelen bruin, soms wat glazig, hol
en gebarsten. Planten zakken in korte tijd in
elkaar. Treedt opbijtewelige groei, vooral op
nieuwe ofjuist ontsmette grond.
Bestrijding
Gezond stevig plantgoed gebruiken. Te lage
zoutconcentratie in de grond voorkomen. Bij
beginnende aantasting de zoutconcentratie vrij
snel maar geleidelijk opvoeren.
VETERBLADZIEKTE, zie Virusziekten.
VIRUSZIEKTEN

Aucubamozaïek tomatemozaïekvirus
Scherp begrensde geelgroene tekening op de
bladeren; ongelijkmatig kleuren van vruchten.
Geelblad tomatemozaïekvirus
Aanvankelijk afzonderlijke scherp begrensde
gele vlekjes op het blad. Later vloeien deze
samen.Dehele plant kleurt geel.
Mozaïek tomatemozaïekvirus
Lichte en donkergroene vlekken op het blad.
Naaldblad tomatemozaïekvirus
Weinig bladmoes aanwezig; nerven steken uit
het blad. Treedt vooral inhetvoorjaar bijdonker weerop.
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vervolg virusziekten
Strepenziekte 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
en sap over. Het blijft in de grond achter.
Bestrijding
Grond in trekkas en warenhuis zwaar stomen.
Uitsluitend zaad gebruiken van gezonde planten of eventueel ontsmet zaad. Zaad ontsmetten door dompelen in een 10%-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.
D u b b e l 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 loof voor en gaat met contact over.
Bestrijding
Grond + stalmest zwaar stomen. Zieke planten verwijderen.
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
Bij het opkweken geregeld bladluisbestrijding
toepassen, ook indien nog geen bladluizen
worden waargenomen. De planten niet opkweken in de buurt van chrysanten.
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
Bij het opkweken geregeld bladluisbestrijding
toepassen, ook indien nog geen bladluizen
worden waargenomen. De planten niet opkwe-

boriumgebrek

bij tomaat, zie artikel op blz. 132

vervolg veterbladziekte
ken in de buurt van komkommers of augurken.
Onkruiden bestrijden in trekkas en warenhuis.
VOETZIEKTEN

Didymella lycopersici Kleb. (stat. con. Ascochyta lycopersici Brun. = Phoma lycopersici
Cke.)
Hoofdwortels en stengelbasis bruin-zwart gekleurd aan de buitenzijde. Het merg bruin tot
hoogte van uitwendige lesie, de houtvaten zijn
verbruind tot ruim daar voorbij. Planten hebben een donkergroene kop; op oudere bladeren
geelkleuring. Duidelijke groeiremming.
Bestrijding
Uiterlijk 24 uur voor het uitplanten ± 150 ml
van een oplossing die per 100 1water 200 g
maneb bevat, in de plantgaten gieten. Drie tot
vijf dagen na het uitplanten 100 ml van een
oplossing, die per 100 1 water 200 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.
Botrytis cinereaPers. ex. Fr.
Op de stengel vlak boven de grond, meestal
op de plaats waar de zaadlobben geweest zijn,
treedt rotting op. Het merg blijft aanvankelijk
gezond. 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. Zeer vochtige atmosfeer voorkomen. Stengelvoet insmeren met een papje van
thiram-spuitpoeder.

102

vervolg

voetziekten

WITLOF

Thanatephorus cucumeris (Frank) D o n k (stat.
myc. Rhizoctonia solani Kuehn).
D e stengelvoet is ter hoogte van het grondoppervlak bruin en ingezonken. Het merg blijft
aanvankelijk gezond, het wortelstelsel wordt
niet aangetast. Planten blijven achter in groei.
Bestrijding
Grondoppervlak r o n d o m de stengel zo droog
mogelijk houden. Tegen de stengelvoet ± 1 0 0
ml van een oplossing die per 100 1water 100 g
quintozeen-spuitpoeder bevat gieten. N a ongeveer een week aanaarden.
Voetrot Phytophthora
nae v. Breda de H a a n

nicotianae var. nicotia-

Planten vallen o m vanaf enkele dagen tot 6
weken n a het uitplanten. Stengelbasis vertoont
een groenzwarte verschrompelde plek op
grondniveau, waarin merg bruin verdroogd is.
Hoofdwortel eveneens bruin en hol. Houtvaten
boven de vlek niet of nauwelijks verkleurd. O p
stengel en bladsteel groen-zwarte, verschrompelde vlekken, waaronder merg bruin en hol.
Stengel zakt soms ter plaatse in. Schimmel kan
in de grond overblijven of met plantmateriaal
meegenomen worden.
Bestrijding
Gezond plantmateriaal planten. Vlotte begingroei n a planten waarborgen.
Bij eventueel toch optreden van de ziekte:
zieke planten verwijderen en inboeten naast
oud plantgat na behandeling met 250 ml 0,2%
zineb of 0 , 1 % m a n e b ; alle planten aangieten
met eenzelfde dosis als hierboven aangegeven
en dit in ernstige gevallen 1 week later h e r h a len; stengel en bladsteel: als bij aardappelziekte, blz. 96.
VRUCHTVAL, zie Grauwe schimmel, blz. 97.
WATERZIEK, zie Ongelijkmatige kleuring der
vruchten, blz. 99.
WITTE VLEK, WORTELDUIZENDPOOT en WORTELKNOBBELAALTJE,zie Algemeen, blz. 84.
ZONNEBRAND
O p rijpe vruchten, r o n d o m de steel ingezonken
bruine vlekjes. Treedt speciaal o p bij groenkragen, zie blz. 98.
Bestrijding
Z o nodig schermen.

BLAUW

V a n het getrokken witlof schemeren de bladeren blauwachtig door, veroorzaakt door het afsterven van de cellen in nerven en bladeren.
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 is vaak de oorzaak :
Sclerotinia sclerotiorum

(Lib.) D By.

Bestrijding
Gezonde wortels opzetten; indien dit niet mogelijk is d a n 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% n a het opzetten, doch
vóórdat de dekgrond wordt aangebracht. K a n s
op groeiremming. Bij de teelt van de wortels
vruchtwisseling toepassen, waarbij er rekening
mee moet worden gehouden, dat o.a. o o k biet,
peen en b o o n waardplant voor deze schimmel
zijn. Mechanische beschadiging, alsmede bevriezen en uitdrogen voorkomen. Koel en droog
bewaren. Niet schoonmaken in de trekruimte.
VORSTSCHADE

Nachtvorst beschadigt de opperhuid; de k o p
van de wortel rot in ; wortels voos.
Bestrijding
Wortels tijdig afdekken.
WITLOFMINEERVLIEG Napomyza lateralis Fall
In de onderste delen van de bladstelen der
hartbladeren kronkelige gangen; sommige maden dringen tot in de wortels d o o r ; later bij
het trekken gaan de m a d e n in de kroppen over
en veroorzaken bruingekleurde gangen.
Bestrijding
In de kuil bij het opzetten van de wortels met
25 ml dimethoaat 2 0 % in 10-20 1 water op 10
m 2 bedoppervlakte. Wanneer wordt ingespoeld
hiermede wachten, totdat de wortels droog
zijn; anders tenminste een uur. Vooral niet
overdoseren in verband met giftig residu.
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TUINBOUW

W A R MW A T ERKE T ELS

van 1 00.000 tot 7.000.000 Kcal/h voor 0,5 ato
en 2 ato met keur Stoomwezen
Geschikt voor verstoken van olie en gas.
Vlampijpen St. 35.8 DIN 17175.

TEN HORN-VEENDAM
Verkoopkantoren:
Beneden Oosterdiep 65 - VEENDAM - Tel. 05987-5731
JanLuykenstraat1 7-WADDINXVEEN -Tel.01828-3488

V RAAGT NAAR

Verf enstopverf
VAN

Verhagen&Bospoort
NAALDWIJK - Telefoon 01740-4229 - Secr. Verhoeffweg 17

DE NIEUWE ALL-IN KAS
De ALUMINIUM-kas met stalen onderbouw die een
MAXIMALE VENTILATIE waarborgt.
— dek en gevels als luchtraam te benutten
— solide constructie volgens zwaarste norm-eisen
— snelle montage uit standaard-onderdelen
*) Op de constructie is uitgebreid octrooi aangevraagd.

J.H.SMIEMANS!
KASSENBOUW EN V E R W A R M I N G

VLIETWEG 1 - NAALDWIJK -Tel.01740-4794 en6144

voor de Groenteteelt in de vollegrond

de Groentegids '70
de laatste gegevens over meer dan honderd teelten, alles over
zaaienen planten,ziekten enonkruid,teeltmethoden en oogsten,
grondbehandeling enmechanisatie.Prijsf 8,50
schriftelijk of telefonisch te bestellen bij Stichting Land- en Tuinbouwgidsen, Mgr. van de Weteringstraat 103 — Utrecht — 0 3 0 - 2 5 88 2
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voor u kunt versnipperen

moet u eerst het gewas

lossnijden

VERSNIPPEREN VAN OUDE GEWASSEN IN DE KAS

Het afvoeren van het afgedragen gewas,speciaal van tomaat en komkommer, geeft
steedsmeer moeilijkheden. Het isnieteenvoudig eenruimte te vinden voor dit afval
en soms moet u er flink voor betalen. Het deponeren langs een slootkant van het
eigen bedrijf isverrevan ideaal. Er kunnen dan ziekten uitdit afval inhet gietwater
terechtkomen. Naast het strijken van het gewas en daarna het meestomen, wint het
versnipperen vanafgedragen gewassensteedsmeerveld.Indeafgelopen jarenwaren
de resultaten van het gewas versnipperen somsteleurstellend, omdat de restanten te
grof bleven.Ookwarenerdaarnavaakmoeilijkheden bijhetfrezen, omdat restanten
van touw in de freeshaken terechtkwamen. De machines waarmee het versnipperen
wordtuitgevoerd,blijken ookbijzonder sterkaanslijtageonderhevigtezijn.
WERKWIJZE Toch is de belangstelling voor versnipperen toegenomen en het is
te verwachten dat dit zich nog verder zal uitbreiden. Haal het gewas in verse toestand neer; het mag niet eerst enkele dagen blijven drogen. Het optrekken van de
plantenisdan ooknietnodig,alleenhet afsnijden vantouwengewasnabijdedraad.
De te gebruiken machine moet zo sterk zijn, dat zij steeds een voldoend hoog toerental kan handhaven. Het gewasen ook het touw worden dan voldoende fijngeslagen. Als het versnipperen in de zomer wordt uitgevoerd, verdrogen de restanten
bijzonder snel en blijft er bijna niets van over. In de herfst en de winter kan er
gemakkelijk schimmelvormingoptredenopdeachterblijvende restanten.
STOMEN Alser nu snel een teelt moetvolgen, lijkt stomen op grond van dehuidige gegevens toch wel echt noodzakelijk. Er isechter nog te weinig ervaringopgedaan om definitief te kunnen zeggen of stomen of ontsmetten bij deze methode al
dan niet noodzakelijk is. Zie voor grondontsmetting het artikel op bladzijde 39.
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DOODSPUITEN VAN GEWASSEN

Het doodspuiten van gewassen wordt om meer dan één reden aanbevolen en toegepast. De belangrijkste reden is de hygiëne. Voorkómen van ziekten komt vaak
neer opvoldoende hygiëne op de bedrijven. Alsvoorbeelden gelden de bevindingen
met komkommervirus 2, TMV, Phytophthora bij tomaat en het gedurende de
winter overblijven van spint en witte vlieg. Juist in een centrum van veel aaneengesloten bedrijven komen onderlinge besmettingen vaak voor. Doodspuiten kan er
belangrijk toe bijdragen, dat deze onderlinge besmetting tot een minimum wordt
beperkt.Verdere voordelen zijn: heterg sneldrogen van het gewas,minder arbeidskosten bij het opruimen en een betere mogelijkheid om het gewas te verbranden.
WERKWIJZE Per 1000 m2 wordt, naar gelang van de hoeveelheid gewas, 400
tot 500 liter vloeistof verspoten. Trek de planten niet eerst op, omdat dé werking
het beste is als de planten nog normaal groeien. Proefsgewijs is met succes een
oppervlakte als volgt behandeld: eerst het gewas laten strijken (niet optrekken) en
dan spuiten. Hiervoor was ongeveer de helft van de normaal benodigde vloeistof
voldoende en ook de helft van de tijd. Hoewel het gewas in een dikkere laag neer
lag,washet resultaat zeer goed. Het goed drogenvan het gewaskomt echter alleen
in dezomer tot zijn recht. Moet u met de hand uitruimen dan isdeze methode niet
aantebevelen,omdathetgewasteveelisverstrengeld.
MIDDELEN EN KOSTEN Voor het doodspuiten van gewassen komen kortwerkende onkruidbestrijdingsmiddelen in aanmerking, zoals Grammoxone en
Reglone.Hetbesteiseencombinatievanbeide,omdat danook hetonkruid volledig
wordtgedood.DemiddelenV.B.C,enKerolhebbenweleengoedeuitwerking,maar
daarnaast het nadeel van dampwerking. Dit kan vooral voor gewassen in naburige
kassennadeligzijn. Gebruik voor allemiddelen denormale concentratie, aangevuld
meteendubbeledosisparathion;ditvoorde insektenbestrijding.
De kosten van doodspuiten door een loonspuiter liggen op ± 70 gld.per 1 000 m2.
Voert u dit werk zelf uit dan moet u per 1000 m2 rekenen op IV2uur arbeid van
6 gld.is9gld. Grammoxone + Reglone(vanelkeenV2 liter)kost 32gld.en 1liter
parathion 10 gld., zodat dan de totale kosten komen op 51 gld. Daarbij komen
natuurlijk nogdekostendoorgebruikvaneigen spuitapparatuur.
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VORMEN VAN GROEISTOFSCHADE

Groeistofschade komt tot uiting in misvormingen van de plant. Tweezaadlobbigen
zijn hiervoor gevoeliger dan éénzaadlobbigen (zoals grassen). De soort misvorming
WAT DOET DEAAPDE MET
hangt af van de manier waarop de groeistof
DEZO\ ?
opdeplantterechtkomt.
Van de totale energie aan zonnestraling,
die
de
aarde
ontvangt, w o r d t :
Bladmisvormingen en stengelkrommingen
ontstaan, wanneer de gehele plant met groeistof inaanraking isgeweest.Somskomtalleen
op de grens van lucht en grond een losachtig
weefsel voor, waarin veel wortelbeginsels
aanwezig zijn. In dit geval is de groeistof bij
de poot terecht gekomen. Een speciale vorm
vanbeschadigingkomtvoorbij komkommerachtigen enwordt wel aan groeistof geweten.
Ze wordt echter veroorzaakt door chloorIPC; dit is geen groeistof. Er ontstaat groeiremming en het groeipunt vertoont sterke
misvorming. Soms zitten er tientallen groeipunten op de plaats van één normaal groeipunt. De oorzaak van groeistofschade isduidelijk het in contact komen van de plant met
ca.10°/odoordeaarde
vastgehouden en
groeistof. Hierbij zijn er vier mogelijkheden:
gaat voor eendeel
'snachts verloren
ca9%opgenomendoor
spuitnevel van groeistof komt op het gewas,
door uitstralingen het plantenrijk
soms zelfs van een vrij belangrijke afstand;
toegediende groeistof verdampt endezedamp
veroorzaakt schade;
dewerkzaamhedenvoertmenuitmetverontreinigde spuitapparatuur enbesmet zodoende
de planten;
achtergebleven bestrijdingsmiddelen of bespoten tomatetouw, houtwerk en dergelijke
gevengroeistofdampen af.

ca.1%opgenomen
door processen
inde natuur

in3dagenschenktde
zon ons een energie
gelijk aan de gehele energierijkdom
van deaarde
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SLAKKENBESTRIJDING MET MESUROL

Naast methaldehyde iser in 1968eennieuw slakkenbestrijdingsmiddel in de handel
gekomen onder de naam Mesurol. De ervaringen hiermee zijn tot nu toe gunstig;
het heeft ook een erg goede uitwerking bij lage temperaturen. Begin onmiddellijk
met de bestrijding als er slakken worden waargenomen. Dan is de bestrijding het
meest doeltreffend.
Dit kan inhouden dat ter voorkoming van slakkenschade in een slateelt de bestrijding albegint voor er sprake isvan slaplanten. Het kan bijv.heel geschikt gebeuren
tussenhetoudetomate-of komkommergewas. Mesurolingranulaatvorm wordt dan
tussenhetgewasuitgestrooid;perareis30tot50gramnodig.
Zorg er voor dat het bestrijdingsmiddel is verdwenen als de sla wordt geplant. De
granulaten kunnen nl. gaan schimmelen en zoweer nadelen voor de sla opleveren.
Bestrijdt u de slakken op een plantklare grond, hark dan kort voor het uitpoten de
grond door. Het middel verdwijnt dan in de grond en kan niet meer schimmelen.

GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VAN PILLENZAAD

Door het overgaan van normale uitzaai op precisiezaai is het nodig geworden dat
bepaalde zaden zijn aangepast aan de zaaimachine. Een precisiezaaimachine kan
alleronde enplatronde zaden metgoed resultaat uitzaaien, alszetenminste gecallibreerd zijn. Met langwerpige zaden gaat dat niet. Als deze door een precisiezaaimachinewordenuitgezaaid,krijgtueentegrootpercentage dubbelplaatsen. Daarom
moeten ze worden aangepast aan de zaaimachine. Dit is te bereiken door het zaad
te omhullen. Hieronder wordt verstaan dat de zaden met een bepaalde stof worden
omgeven. De langwerpige zaden worden op deze manier min of meer rond van
vorm.Overpillenzaad bijslavindtumeeropbladzijde 148e.v.
EISEN OMHULSTOF Natuurlijk moet de omhulstof aan bepaalde eisen voldoen.Devoornaamstehiervanziin:
deomhulstof mag niet inwerken op het zaad, met andere woorden het embryo mag
nietworden beschadigd;
het omhulsel moet soepel zijn en een luchtige structuur hebben, zodat er gemakkelijkluchtbijhetontkiemendezaadkankomen;
de omhulstof magniet hygroscopisch zijn, maar moet, zodra het zaad indegrond is
uitgezaaid,voldoendevochtkunnen opnemenomhetzaadtelatenkiemen;
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zodra er isuitgezaaid enhetvochtopdepilinwerkt,moethetomhulsel uiteenvallen
enniet verslijmen;
deomhulstof magniettehardzijn, maar moettoch voldoende stevigzijn ommachinaleuitzaaimogelijk temaken;
inelkepilmagmaaréénzaadje voorkomen.
ONDERZOEK Delaatstejaren isdebelangstelling toegenomenvoorhet omhulde
?aad, vooral bij de gewassen andijvie, sla en witlof. Niet alleen in Nederland maar
ook inhet buitenland o.a. inDuitsland en Frankrijk wordt zaad omhuld. In 1969is
een onderzoek gestart om het omhulde zaad van de verschillende firma's te vergelijken. Hiertoe werd zaad van de gewassen andijvie, sla en witlof naar deze firma's
opgestuurd en werd hen gevraagd het te omhullen. Van deze procedé's is onder
meer de fractie-opbouw, de vulling en het 1000-korrelgewicht bepaald. In de tabel
opbladzijde 110staandezegegevensvermeld.
Uit de tabel blijkt dat er niet alleen tussen de firma's onderling verschillen bestaan
ingrootte van het omhulde zaad, maar dat van dezelfde firma's somsdevariatiesin
grootte ook opvallen. Onder meer om moeilijkheden in de praktijk te voorkomen
moeterindetoekomsteenstandaardiseringvandepillengroottekomen.

een goed exportprodukt

vraagt een steeds betere beheersing van de verschillende

teelten
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procédé

|

fractiegrootte
> 4,0 mm

andijvie
a
b
c
d
e
naakt
sla
a
b
c

d
e
naakt
witlof
a
b
c

d
e
naakt

33%
-

3,4-4,0 mm

3%

20%
10%
3%

5%

-

67%
54%
7%

7%
1%
63%
40%
19%
•

2,8-3,4 mm

97%
89%
80%
90%
95%

95%
73%
46%
91%

93%
93%
37%
60%
79%

-

2,4-2,8 mm

1 000-korrelgewicht

percentage
gevulde
pillen

-2 %
-

23,0
24,7
34,6
33,4
16,0
1,65

99
100
99
100
98

-2 %
-

23,0
25,7
53,8
38,1
17,4
1,0

98
100
100
99
99

-6 %
-2 %

21,7
24,7
36,1
38,2
17,8
1,75

100
100
100
100
99

11%

27%

•

-

-

~

aantal
pillen/zaden
per kg

43500
40500
29000
30OOG
56000
606000
43 500
39000
18600
26000
57 000
1 000000
46000
40500
28000
26000
62 500
S71000

ZELF EEN RASSENPROEF NEMEN

Vooralvoor tuinders dienieterg tevreden zijn over het ras dat zetelen, kan het erg
nuttigzijn zelf eenseen rassenproef tenemen. Ookvoorhen,dieeen ander rastelen
dan het gebruikelijke, kan het aantrekkelijk zijn. In dergelijke proeven moeten
echter alleen rassen worden opgenomen, die elders in dezelfde teelt en onder vergelijkbare omstandigheden vaak worden geteeld. Somsnemen tuinders proeven met
rassen die min of meer willekeurigzijn verzameld. Somsook lijkt het erop,alsof de
handel de tuinder gebruikt als „onbezoldigd" sélecteur van rassen, die nog amper
zijnbeproefd. Dekansisdangrootdateenof meerrassenduidelijk minderzijn dan
het ras van de tuinder zelf en dit betekent een financieel nadeel. Laat daarom de
eerste schifting van nieuwekweekprodukten over aan deproefstations, instituten en
proeftuinen, kortom aanhendiehiervoorwordenbetaald.
AANTAL BEPERKEN Vanveelgewassenishet aantalnieuwerassennog steeds
groot. Hierdoor wordt de verleiding groter een flink aantal rassen op te nemen.
Toch raden wij u aan niet meer dan 2 tot 3 rassen op te nemen. Dit niet alleen
omdat het zin heeft de besterassente kiezen,maar bovendien omdat de verzorging
van dergelijke proeven meer tijd vergt dan u denkt (vooral wanneer u deze proeven
neemtbijtomatenenkomkommers).
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HOE OPZETTEN? Overhet opzetten vanproeven zijn dikke boeken geschreven.
Wij beperken ons hier tot enkele praktische punten over tomaat, komkommer en
sla. In het algemeen moetu van eennieuw ras ± 30tot 40 planten zetten voor een
enigszinsredelijke indruk. Zet naast deze „veldjes" een even groot aantal gebruikelijke planten uit. Let er nauwkeurig op dat de veldjes, vooral wanneer er van ieder
maar één aanwezig is, dezelfde positie innemen ten opzichte van verwarming,
belichtingenz.Alsu het goed wilt doen, moet u eigenlijk van ieder ras 3tot 4veldjesvan20plantenhebben(bijsla ± 50planten).
U kunt een dergelijke proef het beste aanleggen in het midden van de kas. In een
buitenkap, in de eerste of laatste poot van een kap of vlak bij een Priva of iets dergelijks is een rassenproef niet deugdelijk. Een eerlijke vergelijking eist immers, dat
alle rassen dezelfde behandeling krijgen. Van deze grondregel mag u alleen afwijken, als bekend is dat bijv. een helemaal vrouwelijk bloeiend komkommerras een
andere behandeling eist.
Zodra de oogsttijd is aangebroken moet het produkt van alle veldjes apart worden
gewogen. Heeft u van ieder ras meer dan één veldje aangelegd, dan mag u de opbrengst van die veldjes niet bij elkaar optellen. Doet u dit wel, dan zijn de minder
goede plekken namelijk niet meer terug te vinden. Kassen waarin plaatsen voorkomen meteenminder goedestructuur of metbodemziekten (kurkwortel of knol) zijn
absoluutongeschiktvoor rassenproeven.
NUT Goed opgezette rassenproeven zijn ergnuttig. Ze brengen zelden een financieel nadeel met zich mee, maar vragen wél veel tijd. Zij verschaffen de tuinder
inzicht in de vraag of een ras dat het elders goed doet, ook geschikt is voor zijn
bedrijf, waar de omstandigheden anders kunnen zijn. Ga bij het kiezen van de rassenergkritisch tewerk.

bij machinaal persen wordt de grond droger verwerkt en meer samengeperst (zie blz. 112)

112

HOEVEELPOTTENPERM3POTGROND?

Voor een tuinder is het soms belangrijk te weten hoeveel potten hij kan maken of
vullen van 1m 3 potgrond. Hierop ismoeilijk een afdoend antwoord te geven, omdat
er verschillen voorkomen die niet altijd zijn te voorzien. Op een aantal oorzaken
gaan we hieronder in.
OORZAKEN VAN VERSCHILLEN
maat De ene handelaar is met de kubieke
meters grond royaler dan de ander. Nameten is bijna niet mogelijk. De beste becijfering krijgt u, als u zelf het aantal potten telt dat kan worden gemaakt van een bepaalde hoeveelheid grond. Dan is het ook niet belangrijk hoeveel klink er is ontstaan door het transport.
potmaat Een pottenpers, hand zowel als machinaal, geeft niet altijd een juiste
maat. De mallen (stempels) kunnen meer of minder versleten zijn en hun hoogte is
niet altijd eender. Er kan ook al of niet een plantgat aanwezig zijn. Verder kunnen
de potten vierkant, zeskantig of rond zijn. Ook plastic potten kunnen in vorm vrij
sterk verschillen.
wijze van persen of vullen Voor handpersen moet de grond altijd kletsnat zijn.
Deze kan dan moeilijk worden vastgestampt. Bij machinaal persen wordt de grond
droger verwerkt en veel meer samengeperst. Bij het vullen van plastic potten drukt
deeen de grond veel meer samen in de pot dan de ander.
vochtgehalte en structuur Hoe natter de grond, hoe gemakkelijker klink optreedt.
Deze is groter naarmate de grond minder veerkrachtig is. Ook fijnere grond klinkt
meer in. Naarmate dus de structuur van de potgrond slechter is, is een grotere
hoeveelheid vereist.
HOEVEELHEID
Op grond van het bovenstaande kunnen in het aantal potten,
dat u uit een m 3 potgrond kunt krijgen, verschillen optreden tot 3 0 % . Minimaal
moet u echter uit één kubieke meter potgrond de volgende hoeveelheid potten halen:
gewone potten

plastic potten

potmaat

aantal

potmaat

aantal

4
4.5
5
8
10

10000
7 500
6000
1 500
800

9 cm
10 cm
11 cm
12 cm
14 cm

2500
2000
1600
1 250
900

cm
cm
cm
cm
cm

Komt u dichtbij of onder deze aantallen, dan moet u de methode van verwerking
van de grond eens nader bezien, letten op de kwaliteit van de grond en niet te vergeten op deleveringsgewoonte van de fabrikant.
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WANNEER STOOKTOMATEN UITPLANTEN?

Destooktomaten, diehet vroegst werdenuitgeplant, hebben velejaren achtereen de
hoogstegeldopbrengst opgeleverd. Hierdoor isereen streven ontstaan omdezeteelt
meer tevervroegen. Deze vervroeging isnogindehand gewerkt door betere rassen,
kassen en stookinstallaties. Hoe vroeger de teelt echter wordt opgezet, deste groter
isinhet beginhet lichttekort voor deplanten en des te groter zijn ook deteeltmoeilijkheden. Een aantal tuinders ziet daarom dan ookweeraf van dezeervroege teelt.
VOORWAARDEN Wilt u met deze teelt succes hebben, dan moet u over een
voldoende zwaar verwarmde, hoge en lichte kas beschikken. Het gewas is eind
februari al aan de draad en aan doortelen van de vroege teelt is niet te ontkomen.
De grondsoort is hierop ook van invloed. Op een wat zwaardere grond slaagt de
zeer vroege teelt gemiddeld iets beterdan op een grond die het vocht aanvankelijk
gemakkelijk aan deplanten afstaat. Ook de overige teelten inde kas speleneen rol.
Iemand die bijv. de slateelt goed naar zijn hand kan zetten en kans ziet om rond
Kerstmis goede sla aan te voeren wil deze teelt niet overslaan, omdat de slaprijzen
dan meestal hoog zijn. Te meer omdat de combinatie van deze teelt met stooktomatenookrendabelkan zijn.
PLASTIC POTTEN Tegenwoordigworden opsteedsgrotere schaalplastic potten
gebruikt. U moet de planten dan langer in de pot houden. Hierdoor wordt dus een
grote plant gekweekt, waarvan u de vruchtbaarheid gunstig kunt beïnvloeden. Een
dergelijke plant, begin januari uitgepoot, geeft ook een zeer vroege oogst, zelfs op
een zeer groeikrachtige grond. U heeft met deze werkwijze echter alleen succes,als
umethetuitplantenwachttotinjanuari.

rOMAAT

115

PLANTAFSTANDEN VAN TOMATEN

Het is al heel wat jaren geleden, dat is nagegaan wat de beste plantafstand is voor
tomaten onder verschillende omstandigheden. Zodoende worden nu aljaren lang 4
rijen per normale warenhuiskap geplant en op de rij verschilt de afstand van 45 tot
50 cm. Inmiddels is men echter bredere, hogere en daardoor lichtere warenhuizen
gaan bouwen. Ook de teeltmaatregelen zijn veranderd net als derassen. Geeft bij al
deze veranderingen het huidige plantsysteem nog wel een maximale opbrengst? Is
er door bijvoorbeeld dichter te planten niet een vroegere en grotere oogst te bereiken.Denk hierbijmaar eensaan delatereteelten, geplantnahalf februari. Er isdan
volop licht te benutten en de vroegheid kan de financiële opbrengst van deze teelt
grotendeelsbepalen (zieookdeteelttabelopbladzijde 78).
ERVARINGEN Er zijn uit de praktijk enkele gevallen bekend, waarbij tuinders
in de afgelopen jaren zeer dicht hebben geplant. Zeplantten dan tot 4stuks per m2,
terwijl normaal 3 planten per m2 als gemiddelde geldt. Het werd op die bedrijven
ookniet alsproef gedaan, maar doorgevoerd voor hethelewarenhuis.De financiële
resultatenwarenheelgoed.
Ukunt inditverband ookdenken aanhetuitdunnen vanbladindetopvandeplant
tegelijkertijd met de wekelijkse snoeibeurt. Hiermee krijgt u in een vroeg stadium
(kleinewondjes) eengewas,dat door dedichteplantinginandere gevallenwel,maar
nuniettedichtis.
Hetzijn maar enkele opmerkingenmetbetrekkingtotdeplantafstanden van tomaat.
Het lijkt echternuttig omhetplant- enopkweeksysteem nogeenskritisch te bezien.
Ditzowelvoordeonderzoekinstellingen alsvoorhetparticuliere bedrijf.
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REGELING VAN HET KASKLIMAAT BIJ TOMATEN

Deregelingvanhet kasklimaat indehuidigevormisontstaan uitdepogingenomde
oorspronkelijke regelapparatuur beter geschikt temakenvoor deteeltvan gewassen
en met name voor die van tomaten. Het verschil met de oorspronkelijke regelingis
dat de onderdelen buis-, ruimtetemperatuur en ventilatie, die vroeger als min of
meer los van elkaar staande punten werden beschouwd, nu met elkaar zijn gecombineerd. Verandering van één punt gaat dan ook altijd gepaard meteen gelijkwaardigeaanpassingvandeanderepunten.
WERKWIJZE De meest gevolgde werkwijze istegenwoordig: de ruimtetemperatuurwordthogeringesteldnaarmate delichtintensiteittoeneemt;de buistemperatuur
wordt lager ingesteld naarmate de lichtintensiteit toeneemt; de ventilatie wordt
gebruiktomderuimtetemperatuur engelijktijdig debuistemperatuur ophet gestelde
niveautekunnenhandhaven.Dezewerkwijzeleidtertoe,dateenlagelichtintensiteit
gepaard gaat met een lage ruimtetemperatuur, een hoge buistemperatuur en in
samenhang daarmee met een sterke ventilatie. Bij toenemende lichtintensiteit stijgt
de ruimtetemperatuur, daalt de buistemperatuur en blijft de mate van ventilatie
ongeveer gelijk.
LICHTINTENSITEIT De genomen proeven hadden tot doel het juiste niveau
voor de verschillende punten te vinden. Begonnen werd met een lichttraject van 0
tot20000lux.Alspoedigwerddituitgebreid van 0tot 100000lux.Hierdoor werd
het regelbereik zo groot mogelijk, zodat de regeling over een langere periode corrigerend kan blijven werken. Een nog verdere uitbreiding van het regelbereik bij een
lichtintensiteit boven 100000lux is alleen maar te bereiken door koeling (dakberegeningen dergelijke).
RUIMTETEMPERATUUR
Bij de bestaande regelingen neemt de ruimtetemperatuur bijna rechtlijnig toe met de lichtintensiteit van 16°C bij 0 lux tot ongeveer
30°Cbij 100000lux.De laatstgenomen proeven wijzen er op, dat vooral bij lagere
lichtintensiteiten een sterkere stijging van de temperatuur gewenst is.Er is een stijging van de ruimtetemperatuur met 5°C per 10000 lux in het traject van 0 tot
20000luxnodig (16°C bij 0tot 26°C bij 20000 lux).In het resterende lichttraject
(20000tot ± 100000lux)moetdetemperatuurstijging beperktblijven tot ± 0,5°C
per 10000lux(26°Cbij20000luxtot30°Cbij 100000lux).Hetisnietuitgesloten,
dat ook het ontwikkelingsstadium van de plant nog van invloed is op het optimale
temperatuurniveau, maarditisnogonvoldoende onderzocht.
BUISTEMPERATUUR De buistemperatuur luistert wat minder nauw dan de
ruimtetemperatuur. Bij veellicht (> 20000 lux)moet de buistemperatuur beneden
'50°Cblijven.Deventilatiemoetzowordeningesteld,datditmogelijk wordt.
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Dit hangt samen met het feit dat een hoge buistemperatuur bij veel licht een sterke
ventilatie nodig maakt, omdat anders de ruimtetemperatuur te hoog wordt. De
sterke ventilatie veroorzaakt dan door de sterke afvoer een verlaging van de luchtvochtigheid en daarmee eenversterking van deverdamping. Omdatbij veellicht de
verdamping toch al sterk is,moet deze extra versterking van hoge buistemperatuur
ensterkeventilatiewordenvermeden.
Bij weiniglichtgeldt het omgekeerde. Vooral als deluchtvochtigheid hoog is,moet
dezeworden verlaagd (donker, zacht weer).Dit gebeurt door de buistemperatuur te
verhogen, zodat er sterk moet worden geventileerd om de ruimtetemperatuur voldoende laag te kunnen houden. Op deze wijze wordt de afvoer versterkt en de
luchtvochtigheid verlaagd. Een hoge buistemperatuur leidt ook tot hogere grondtemperaturen. Hierdoor wordt de wortelgroei bevorderd, wat vooral bij jonge planten gunstig is.Door de hoge grondtemperatuur wordt echter ook de wortelwerking
en met name de wateropname gestimuleerd. Bij grotere planten kan deze toename
van de wateropname tot gevolg hebben dat er meer waterdamp in de lucht wordt
gebracht dan door deversterkte ventilatie wordt afgevoerd. De maatregel heeft dan
een averechtsewerkingeninplaats vaneen lagere ontstaat eenhogere luchtvochtigheid.Dit gebeurt bijmeer volwassen planten met een goed ontwikkeld wortelstelsel.
Bovendien is de grondsoort hier van grote invloed. In goed vochthoudende open
gronden, zoals sommige zand- en veengronden, reageert de wortelactiviteit veel
sneller op het niveau van de buistemperatuur dan in de meer gesloten, trage kleigronden. Ook debuisliggingisvan invloed. Naarmate debuizen korter bij degrond
liggen, is de invloed op de grondtemperatuur en daarmee op de wortelactiviteit
groter. Het besteniveau van debuistemperatuur bijweiniglichtisalleenbijbenadering aan te geven. De grote verscheidenheid in grondsoorten en buisligging heeft
immerseen even grote verscheidenheid inhet juiste niveau van de buistemperatuur
tot gevolg. Bovendien is de wortelactiviteit wat betreft dewateropname niet opeen
voor ons bruikbare manier te meten. Het berekenen van deze belangrijke invloed
blijft dusberusten opgewaswaarnemingen.
RESULTA TEN Detotnutoegenomenproevengevenhetvolgende aan:
bij een lichtintensiteit van 0lux moet de buistemperatuur 55°Ctot 65°C zijn en de
luchttemperatuur 16°C;
bijeenlichtintensiteit van > 20000lux,buistemperatuur < 50°C, luchttemperatuur
26°C. Van 20000 lux tot 100000 lux moet de luchttemperatuur zo veel mogelijk
beneden 30°C blijven, terwijl de buistemperatuur zo mogelijk niet hoger dan 35°C
mag komen.
De ventilatie moet zo worden ingesteld, dat de aangegeven combinaties van luchttemperatuur enbuistemperatuur zodichtmogelijk wordenbenaderd.
De automatische uitvoering van het bovenstaande programma is op verschillende
manieren mogelijk. Behalvevan ruimte-enbuistemperatuur kuntu ookuitgaan van
ruimtetemperatuur en vochtgehalte van de lucht. Dit laatste is vooral door het
I.T.T. in Wageningen onderzocht. Laat u echter in alle gevallen goed voorlichten
over de werking van de apparatuur en vraag bij de aanschaf zo mogelijk garanties
voorde bedrijfszekerheid.
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KLIMAATOVERGANGEN BIJ TOMATEN

Elke plant is gevoelig voor overgangen op korte of lange termijn. Teelt u bijvoorbeeld tomaten betrekkelijk koud (koude teelt of heteluchtteelt), dan hoort bij die
teelt een koud en daardoor stevig opgekweekte plant. Heeft u een geforceerde teelt,
dan zijn planten nodig die ook tijdens de opkweek vrij sterk zijn geforceerd. Dit
geldt voor bijna alle gewassen onder glas, inclusief tomaat. In de praktijk komt het
er vooral op neer niet plotseling van het ene systeem van telen over te schakelen op
het andere. Op een eenmaal ingeslagen weg met betrekking tot het groeiritme van
de plant moet u zoveel mogelijk blijven voortgaan, tenzij die weg absoluut verkeerd
is geweest. In het laatste geval is doorgaan natuurlijk zinloos, omdat vroeg of laat de
fouten toch aan het gewas zichtbaar worden.
LUCHTEN
Overgangen op korte termijn zijn natuurlijk schadelijker dan op lange
termijn. Speciaal de overgang van warm en vochtig naar koel en droog kan voor de
plant funest zijn.
Dit doet zich o.a. voor als u op een zonnige
HOE TE RIJDEN
morgen te laat bent met luchten. De luchtvochtigheid en de temperatuur van de lucht
ALS HET SNEEUWT?
en de plant zijn dan hoog opgelopen. Wordt
er dan plotseling ruim gelucht, dan ontregelt
u het gewas, dat dan de verdamping niet kan
regelen zoals het gewend is.

Schakel de hoofdlichtenaanzodatanderen u zien.

Omher sl-artenre vergemakkelijken: Draai
de wielen recht !'

Bij sneeuwheeft eenauro 3roM2>!meer
afstand nodigomte stoppen dananders.
AFSTAND HOUDEN*~
'
~ ~

Moeruremmen,dan
pompen!!(snelopde
rem trappenenheipedaal onmiddellijk
verminderenvoordat ferug'latenkomen
u een bochrmaakr. IDit steedsherhalen)

Een ontregeld gewas functioneert een tijd
lang niet of nauwelijks meer. De plantkundige processen komen min of meer tot stilstand, wat bijv. een slechte vruchtzetting of
steektrossen kan veroorzaken. Dat bij deze
grote overgangen ontregeling van de plant
plaatsvindt, is gebleken uit o.a. luchtvochtigheidsmetingen. Een goed functionerend gewas kan een bepaalde luchtvochtigheid in de
kas in stand houden. Na plotseling veel luchten en ook als u later weer minder lucht kan
het dit echter enige tijd niet meer. Een te
grote overgang bij het luchten is dus funest
voor het gewas.
We mogen aannemen dat ook andere grote
overgangen zoals bijvoorbeeld van zeer droog
naar zeer nat een ongunstige invloed kunnen
hebben op het gewas.
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GROFHEID VAN TOMATEN

De grofheid van tomaten is in de eerste plaats een kwestie van ras.Naarmate daarnaast de groeiomstandigheden beter zijn, iseen van nature fijner ras vereist. Omdat
de laatste 10 jaar de groeiomstandigheden steeds zijn verbeterd, worden nu in het
algemeenfijnere rassengebruiktdanvroeger.
IN DE GROND Een aantal groeiomstandigheden treft u in de grond aan en een
aantal bovengronds. Goede mogelijkheid tot water- en voedselopname, „een groeikrachtige grond", leidt tot grove vruchten, terwijl een slechte wateropname, bijv.
door bodemziekten, eentezoute grond eneenplotselinge storing aanleiding kunnen
geven tot de vorming van fijne vruchten. Dit laatste omdat hierbij ook de vruchtzettingweltewensen overlaat.
BOVENGRONDS Van de bovengrondse omstandigheden zijn vooral de licht- en
CCVvoorziening en de temperatuur van invloed. Veel licht en een goede C0 2 opname werken een goede bloem-, zaad- en vruchtvorming in de hand. Hierdoor
krijgt u een snelle en goede uitgroei van de vruchten. Het type kas, de tijd van het
jaar enhetweertypezijn daarbij indirectvan invloed. Eenlage temperatuur leidt tot
grove en een hoge temperatuur tot fijne vruchten. Bekend is dat vruchten, die bij
heetweerontstaan,vooral alsdaarbij denachtenwarmzijn, snelafkomen enbijzeer
heetweerbovendienextrafijn blijven.
In 1969waren er veel klachten over fijne vruchten bij de vroege stooktomaten. De
verklaring hiervoor is het donkere weer in de maand maart en de daaropvolgende
vrij hete zomer. Dit zijn dus duidelijk aanwijsbare oorzaken en het is onverstandig
nu op een ander grover ras over te schakelen in verband met de fijnheid. Het is
misschien wel mogelijk toch wat grovere vruchten te krijgen door in omstandighedenalsin 1969,nognauwkeuriger deteeltmaatregelen uittevoeren.
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LANGDURIGE C0 2 -DOSERING BIJ TOMATEN

De teelt van vroege stooktomaten is niet meer los te zien van een toepassing van
koolzuurgas. Weliswaar kost het doseren van C0 2 ongeveer 75 et. per m2 per jaar,
maar een oogstvergroting van V2 kg per m2 of een vervroeging van enkele dagen
maaktdeextrakostenalweergoed.
DOSEREN IN APRIL EN MEI C0 2 doserenvroeginhetseizoeniseenalgemeen
toegepaste cultuurmaatregel. Later inhetjaar, in april en mei,isdit nogniet zozeer
het geval.Dit wasvroeger ook niet goed mogelijk en wel door devolgende punten:
onvoldoende kennis Men dacht dat doseren alleen bij gesloten ramen economisch
verantwoord was.Ookwistmennogteweinigvandeopbrengstverhogende werking.
te kleine capaciteit Aanvankelijk werd doorgaans 2Vatot 3kg petroleum per uur
per 1 000m2 verbrand. Nu isditvaak het dubbele, zodat ook bij matig luchten nog
eenredelijk C02-gehalteindekasaanwezig blijft.
technische onvolkomenheden Er waren nogal wat negatieve resultaten bij het
C0 2 doseren, omdat de branders niet goed waren afgesteld. Dit veroorzaakte de zo
nadelige ethyleenvorming (zie ook het artikel op blz. 121).Er zijn nu grotere branders en er worden plastic slurven gebruikt, zodat ook bij hogere gewassen het
koolzuurgaseengoedespreidingkan krijgen.
KOSTEN Alsuinapril enmeikoolzuurgaswiltdoseren,vraagtdit,metpetroleum
alsbrandstof,eenextrainvesteringvan ± 50et.perm2inverbandmetdebenodigde
slurven, het aansluitblok, de ventilator en de steunbrug. De extra jaarkosten aan
rente en afschrijving zijn dan 10 et. per m2. Het doseren in deze maanden kan
betekenen dat u in mei en juni een extra grote oogst krijgt. Als de gemiddelde prijs
dan 1gld.per kgis,hoeft u in dieperiode maar een kwart kilomeer te oogsten. De
ervaring is dat een 20% grotere oogst mogelijk moet zijn en dat het doseren een
gunstigeinvloedheeft opdezaadzettingdusook opdekwaliteit.

schadedoor onvolledige verbranding,zie bladzijde 121
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ETHYLEENSCHADE BIJ C 0 2 DOSEREN

Het beeld van ethyleenschade is gemakkelijk te herkennen. De bladeren gaan alle
schuin naar beneden gericht staan; alleen de vijf tot zes bovenste bladeren houden
denormale stand. Te beginnen met het oudste blad gaan debladeren langzaam geel
verkleuren en vallen af. De eventueel aanwezige bloemtrossen komen niet in bloei.
Ze zijn dikwijls welnormaal ontwikkeld, maar de knoppen gaan niet open. Op den
duur worden ze geel en vallen af. Het is voorgekomen dat zo drie tot vier trossen
perplantverlorengingen.
ONVOLLEDIGE VERBRANDING Ethyleenschade wordt veroorzaakt door
onvolledige verbranding. Hierbij ontstaan kleine hoeveelheden ethyleen. Zelfs erg
kleine hoeveelheden ethyleen kunnen al schade veroorzaken. Onvolledige verbranding kan door allerlei oorzak enontstaan. In de eerste plaats door een verkeerde
constructievan de kachel. De afstelling van de kachel moet ergnauwkeurig gebeuren.Het gaaterom eengoedeverhouding zuurstof-brandstof (petroleum, aardgasen
propaan)tekrijgen. Erismaaréénstandwaarin dekachelhetbestebrandt. Kachels
met meerdere instelmogelijkheden zijn niet geschikt voor C02-voorziening. Kies bij
de aanschaf van nieuwe kachels een merk dat betrouwbaar is.Bij aankoopvan een
nieuw type moet u op zijn minst navragen of er een gebruikswaarde-rapport door
het I.T.T. is afgegeven. Win bij de aanschaf bovendien advies bij de voorlichtingsdienst in.
Ook een aanvankelijk goed brandende kachel kan onvolledige verbranding gaan
geven. Dit kan gebeuren door vervuiling,bijv. alser water in de petroleum isgekomen. Hierdoor kunnen onderdelen van de kachel gaan roesten. Petroleum moet u
zo opslaan, dat er geen water tegelijk met de olieuit de tank kan stromen. De tank
moet schuin liggen, zodat het water zich ophet laagste punt verzamelt en kan worden afgetapt. Door een wat hoger gelegen leiding vindt in dit geval de olietoevoer
naardekachelsplaats.
CONTROLE Wilt u dat de kachel zijn goede verbranding behoudt, dan moet hij
jaarlijks een onderhoudsbeurt hebben. Bijgasgestookte kachelskan ook onvolledige
verbranding optreden door lekkage in de leiding of koppeling. Het ontsnapte gas
komt dan op een verkeerd punt in de kachel terecht en dit geeft onvolledige verbranding,waardoorethyleenontstaat.
De aanwezigheid van ethyleen kunt u vaststellen als u de kas binnenkomt. U bespeurt dan eenwatzurige geur. Inzo'n gevaliser beslist ietsmis;u moet dan direct
de installateur waarschuwen. Er zijn meetinstrumenten waarmee CO (koolmonoxyde)wordt gemeten. Blijkt ditgaser tezijn, dan iser een erggrote kans dat er ook
ethyleen aanwezig is. U kunt uw kachel op aanvraag op deze wijze laten meten,
aanwezigheid van koolmonoxyde.
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KIEMPLANTINFECTIE BIJ TOMATEN

Het onderzoek naar de resultaten van kiemplantinfectie is in 1969 intensief voortgezet.Het aantal proeven in depraktijk bedroeg 14,waarvan 13met gewoon tomatemozaïekvirus en 1met de symptoomloze mutant van het TMV. De planten voor
deze proeven werden op het Proefstation gezaaid en verspeend. Per proef werden
100 planten uitgezet, waarvan 50 in het kiemplantstadium besmet, dus tijdens de
opkweek op het Proefstation. Op de bedrijven vond de voltooiing van de opkweek
plaats. Het verschil in zaaidatum tussen gezonde en te infecteren planten, dat in
1968 3weken bedroeg, werd teruggebracht op 10dagen voor die gevallen waarbij
de planten met normaal tomatemozaïekvirus werden geïnfecteerd en tot 13 dagen
voordeinfectie metdesymptoomloze mutantvanhet tomatemozaïekvirus.
VRUCHTZETTING Bij de controle van de proeven bleek dat de zieke planten
eerder tot vruchtzetting overgingen. Het snellere tempo van de (nog) gezonde planten doet dezeinhet begin deleiding nemen inhet aantal gezettevruchten. Spontane
infectie doet echter het tempo van de zetting bij de aanvankelijk gezonde planten
afnemen. Vroeg of laat komt zo bij alle oorspronkelijk niet-geïnfecteerde planten
een keerpunt. Deze valt uit in het voordeel van de als kiemplant geïnfecteerde
planten. Onder invloed van het wisselende voorjaarsweer bij de proeven werd deze
gunstige wending soms weer teniet gedaan. Eind april waren de aantallen gezette
vruchten in 8van de 13proeven groter bij de geïnfecteerde dan bij de aanvankelijk
gezonde planten. Een positief resultaat dus. In drie van deze proeven kwam de
ommekeer te laat om nog financieel voordeel te kunnen opleveren. In een tweetal
gevallen bleven de geïnfecteerde planten in het nadeel. De besmetting was hier
echter 3weken te laat uitgevoerd, terwijl de planten tijdens de laatste fase van de
opkweek tedrooghadden gestaan.
RESULTATEN In het algemeen waren de resultaten gunstiger dan in 1968. De
opkweek door de bedrijven waar de proeven werden genomen leverde mooiere
planten op,dieverhoudingsgewijs eerder en gemakkelijker zetten dan in 1968.Ook
in 1969kwamenergeenklachtenoverdekwaliteit.
Apart moet nog één proef worden vermeld, waarbij twee partijen planten in het
kiemplantstadium werden besmet: één met het gewone TMV, de andere met de
symptoomloze stam van het TMV. Tijdens de opkweek werd bij de laatste planten
geen naaldblad waargenomen. Hoewel in zetting geen verschillen optraden bleven
de planten die met het virus van de mutant waren besmet minstens één week voor
opdeandere.
De resultaten van deze proeven zijn zo bemoedigend dat in 1970 op belangrijk
uitgebreider schaalproevenzullenwordengenomeninde praktijk.
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het infecteren van zeer jonge plantjes met een virus (zie biz. 122)

EISEN VOOR EEN HERFSTTOMATETEELT

Voor een herfsttomateteelt worden doorgaans groene of halfgroene typen gekozen
die meeldauwvrij zijn. Deze kleuren en rijpen in de herfst beter dan bleke typen.
OPKWEEK Omdat u bij voorkeur in de eerste helft van juli moet planten en de
opkweek ± drie wekenduurt, moet urond 15junivoor deherfsttomateteelt zaaien.
Zaai ruim en pot vanaf het zaaibed direct in een 8 cm perspot op. Tijdens de opkweek moet u de planten afharden, wat het best lukt onder platglas. Gedurende de
hele opkweek is de luisbestrijding erg belangrijk om besmetting met komkommervirus te voorkomen. Voor de herfstteelt kunt u ook met succes geënte planten gebruiken. U mag dan echter beslist niet later uitpoten dan 1juli en u moet ook wat
vroeger zaaien.
UITPLANTEN Deperskluit moetgoedvochtigzijn. Plaatsdeplanten beslistniet
te diep. Plant u te diep, dan bestaat er kans op zgn. broeipoten (Phytophthora),
vooral bij een hoge temperatuur, een hoge luchtvochtigheid, een vochtige grond en
een zachte plant. Op lichte gronden moet u eerst de grond nat maken en pas uitplanten als het bovenste laagje isopgedroogd. Wordt delucht hierdoor eventueel te
droog, dan ietsbroezen.Ditmoetunietmiddenopdedagdoen,maarliefst vroeger.
Zware grond kunt una hetplanten het beste flink aanregenen. Omeen eventueel te
hoge temperatuur tevoorkomen moetuflink luchten eninhetuiterste geval krijten.
Kortvoorhetuitplantenwordtdekasoppervlakte zwaarmetzinebbestoven.
TEELTZORGEN Hoewel de temperaturen in de zomermaanden hoog genoeg
zijn, ishet toch wenselijk om kortna hetplanten te gaan stoken. Ditvooralmethet
oog op het zgn. droogstoken. Een buistemperatuur van ± 35°C is hiervoor voldoende. Ietslater in de tijd moet udenachttemperatuur op ± 15°C houden, terwijl
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u in de morgen de temperatuur verhoogt tot 18-20°C. Door tijdig met stoken te
beginnen houdt u de grondtemperatuur op peil en blijft het gewas gemakkelijker
stevigen gezond. Ookhet regelmatig afrijpen van devruchten wordt er door bevorderd. Omstreeks 10september haalt u de kop uit de plant. De laatste tros kan dan
tot bloei komen en vruchtzetten. Het iswel aan te raden tenminste de laatste maar
eventueel ook de voorlaatste tros met groeistof te bespuiten. Dit bevordert niet
alleen een snellere groeimaar ook vooral een gelijkmatig afrijpen. Houdt in de kop
watdiefgroei aan,maarnietteveel.
ZIEKTEN In de herfstteelt kunnen verschillende ziekten soms een grote rol
spelen: spint, witte vlieg, mineervlieg en luis. Tref dus vroeg en regelmatig maatregelen tegen deze kwalen. Schimmelziekten zoals Botrytis en Phytophthora kunt u
het beste voorkomen door op de juiste wijze droog te stoken en tijdig voldoende
blad te verwijderen. Voorbehoedend stuiven met zineb helpt ook (zie ook blz. 96).

NARIJPEN VAN HERFSTTOMATEN

Tomaten van het groene of halfgroene type hebben een grotere produktie van rode
kleurstoffen; zij kleuren daardoor beter rood dan bleke rassen. Bij 10°C verloopt
echter de vorming van rode en oranje kleurstoffen trager, zodat de kleuring dan
mindertothaar rechtkomt.
TEMPERA TUUR Alsutomatenmoetnarijpen, ishetzaak dat degewenste kleur
zo snel mogelijk op de vruchten komt. Dit gaat het gemakkelijkst en het snelst bij
een temperatuur van 18°C. Om vochtverlies en daardoor slapheid te voorkomen
moet u bij narijpen een hoge luchtvochtigheid handhaven. Het best kunt u de geplukte,nog groen gekleurde tomaten in bakken storten, dieopstapels worden gezet
en afgedekt met plasticfolie. De luchtvochtigheid kan dan op een vrij hoog peil
worden gehandhaafd. Om die temperatuur van 18°C te bereiken kunt u heel goed
eenelektrischkacheltje (liefstmetthermostaat) gebruiken.
GAVE VRUCHTEN Voor het narijpen komen alleen gavevruchtenmetgezonde
kroontjes in aanmerking; door hoge temperatuur en luchtvochtigheid kan namelijk
snel rotting optreden. De tomaten die worden nagerijpt moeten in ieder geval volgroeid zijn. Onvolgroeide vruchten worden alleen maar noodrijp. Dit gebeurt pas
alszealvrij slapgeworden zijn, zodat zevoor consumptie in feite nietmeer deugen.
De oogst en het transport van vruchten die moeten worden nagerijpt, moet bijzondervoorzichtig gebeuren. Elkelichte,vaak onzichtbare beschadiging kan aanleiding
geventot rotting.

TOMAAT

125

HYBRIDEZIEKTE BIJ TOMATEN

De laatste jaren is er op grote schaal gebruik gemaakt van de zgn. bladvlekkenresistente hybriden. Hierbij ontstaat vaak een afwijking in degewassen diehybrideziekte wordt genoemd. Deze afwijking bestaat in het optreden van aanvankelijk
gele, later necrotische vlekken in de bladeren. Bij een ernstige aantasting lopen de
vlekjes in elkaar over, waardoor bruinverkleuring gaat overheersen. Van planten
die naast elkaar staan, kan het aantastingsbeeld soms sterk verschillen, evenals de
matevanaantasting.
OORZAKEN Deze afwijking is een gevolg van erfelijke vatbaarheid. De ene
hybride heeft er duidelijk meer last van dan de andere. In de tweede plaats is de
bladtemperatuur van invloed. Hoe hoger detemperatuur van het blad, deste ernstiger het ziektebeeld. Naarmate de planten bijv. door bodemziekte of als gevolg van
eentezouteof tedrogegrondminder gemakkelijk vochtopnemen,daardoor minder
verdampen en dus minder afkoelen, is de aantasting erger. Ook de vruchtdracht
heeft invloed hierop. De kans op een slechte wortelwerking is immers groter naarmate ermeer vruchten aan de plant hangen. Bovendien is bestralingvan invloed op
de planttemperatuur. Zo is meestal de aantasting langs de gevel of het middenpad
ernstiger daneldersindekas.Ookhebben bladeren indeomgevingvan dedraad er
meerlastvan danlagerzittendblad.
Het voorkomen van de zogenaamde hybrideziekte komt vooral neer op een uitstekendewatervoorziening voor deplant. Inverband hiermeemoetugrote overgangen
inhetklimaatzoveelmogelijk vermijden (zieookhetartikel opblz. 118).

voor deexport is eengoedprodukt onontbeerlijk
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FUSARIUM IN TOMATEN

Indestookteelten endenateelten iserinhetafgelopen jaaropeensterktoegenomen
aantal bedrijven Fusariumverwelkingsziekte opgetreden. Gezien de Fusariumaantastingen die in 1968 voorkwamen zijn er op het Proefstation te Naaldwijk, de
proeftuin Noord-Limburg en op het Instituut voor Plantenkundig onderzoek te
Wageningen proeven genomen.
Hieronder volgtinhet kortwatopditmomentoverhet optreden, deverspreiding en
debestrijdingvandezeziektebekend is(ziebijziektebestrijding opblz.96).
OPTREDEN Deziektetreedthetvroegstopbijdiestookbedrijven, waareenhoog
temperatuurniveau wordt aangehouden;zekan opminderwarm gestookte of koude
bedrijven voorkomen, alshet weer zo is dat in de kas toch hoge temperaturen wordenbereiktzoalstijdens ergzonnigzomerweer.
De Fusariumschimmel verblijft in de grond en tast van daaruit de planten aan.
De ziekte vertoont zich inhet algemeen het eerst op die plaatsen, waar ze het vorig
seizoenhetergstvoorkwam.
Deziektetreedternstigeropineenweliggroeiend danineenschraalgewas.
VERSPREIDING De snelle verspreiding binnen de bedrijven en van het ene
bedrijf naar het andere heeft een aantal indrukken gevestigd, die hieronder volgen.
Vervoer van besmette grond is een belangrijk punt. Dit kan plaatsvinden aan het
schoeisel van personeel enbezoekers, aan deplukmanden of -kisten, aan allerhande
gereedschap dat met degrond incontact komt. Zo kan bij debouwvaneen nieuwe
kas de grond gemakkelijk besmet raken door middel van besmette grond dat met
bouwmaterialen enschoeiselmeekomt.
Vervoerenmorsenvanziekeplantedelenkunneneengevaarzijn.
Op dode weefsels van een zieke plant kunnen veel sporen worden gevormd, die
kunnen worden meegevoerd door wegspattende regendruppels en door voorwerpen
of lichaamsdelen die sporevormende delen hebben aangeraakt. In beide gevallen is
hierdussprakevaneenmechanische verspreiding.
BESTRIJDING In verband met de besmetting van de grond is een nauwgezette
grondontsmettingvereist. Ditniet alleenvoor debovenste 30cm,maarinfeite voor
de hele grondlaag waarin zich tomatewortels ontwikkelen (zie ook bladzijde 39).
U kunt stomen maar houdt er danwel rekening mee dat degrond alleen voldoende
wordt ontsmet op plaatsen waar de temperatuur gedurende 1uur minstens 65°C is
geweest.
Chloorpikrine heeft een goede steriliserende werking op deze schimmel, als u de
behandeling tenminste met zorg uitvoert en met een voldoende hoge concentratie
(60mlof meerchloorpikrineperm2)ontsmet.
De ervaringen met methylbromide zijn niet onverdeeld gunstig. Dit middel kan
beternietterbestrijdingvanFusariumwordengebruikt(zieookblz. 131).
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Ontsmette grond kan gemakkelijk opnieuw geïnfecteerd raken. Dit gebeurt als u
bijv.bijhetuitleggenvanhetstoomzeil,hetopbrengenvan derandgewichten (zakjes,
kettingen of grond) met hetzelfde schoeisel over wél en niet ontsmette grond loopt.
Tijdens de teelt en vooral bij het opruimen van het gewas kunnen veel sporen op
buizen, poten en voeten terecht komen. Deze komen bij beregenen (doorspoelen) in
de ontsmette grond en infecteren deze opnieuw. Hier is vóór de grondontsmetting
een formalinebehandeling (4% handelsformaline) van buizen, poten en voeten
nodig.Ookdedradenvormeneenmogelijke bronvanbesmetting.
Om verspreiding van besmette grond over het bedrijf en naar andere bedrijven zo
veelmogelijk te voorkomen moet u het betreden van eenziek gedeelte tot het uiterstebeperken enbezoek weren.
Reserveer verder voor de zieke gedeelten speciaal schoeisel, gereedschap e.d. en
gebruik dit alleen daar zo lang dat deel nog niet opnieuw is ontsmet. Ontsmet deze
voorwerpen daarnametformaline, voordatzeergensanderswordengebruikt.
Machines van loonwerkers e.d. kunnen besmette grond meebrengen. Laat deze
machinesgrondigschoonspuiten voordatzeophetbedrijf komen.
Een zieke plant is een bron van infectie voor de planten ernaast: de schimmel kan
uitgroeien door de grond en er kan sporevorming optreden op dode gedeelten van
zo'n plant. Ruim zieke planten daarom op zonder sporen of geïnfecteerde plantedelen te verspreiden. Hetzelfde geldt voor het ruimen aan het einde van een teelt.
Viaziekeplanten opeen afvalhoop bijhet bedrijf kan de schimmel ongemerkt weer
de kas worden ingebracht. Breng zulke planten daarom zonder morsen naar een
goed geïsoleerde stortplaats of zetze opeen aparte hoop enmaak zemet formaline
of doorverbranding onschadelijk.
Nieuwe selecties van een Nederlandse zaadteler blijken in hoge mate resistent te
zijn. Deze selecties voldoen nog niet helemaal aan de eisen, maar zijn toch welzo
goed,datzeproefsgewijs kunnenworden gebruikt.

voor dezieke gedeelten is speciaal schoeisel engereedschap nodig
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VOETROTVERSCHIJNSELEN BIJ TOMATEN

Tomaten kunnen door verschillende schimmels worden aangetast die voetrot veroorzaken. Elke tomateteler moet deze schimmels van elkaar kunnen onderscheiden, omdat de meest doeltreffende bestrijdingswijze voor elke schimmel anders is.
Bij het bepalen van ziekten aan de hand van een ziektebeeld moet u altijd uitgaan
vaneenpasaangetasteplantennooitvaneenplantdiealenigetijdverwelktof dood
is.Hierondervolgteendeterminatie-overzicht (zieookbladzijde 101).
AANTASTING VAN DE WORTELS Hoofdwortel en/of zijwortels al aangetast
als bovengrondse symptomen zichtbaar worden. Planten hebben donkere kop.
phytophthora-voetrot Merg en vaatbundels in stengelvoet enwortels tot ongeveer
dezelfde hoogte aangetastalsdeschors.Deaantastingvanhetmergkansomshierop
voor liggen. Het merg ishol en grijsgroen. De vlek op de stengelvoet is grijsgroen.
Planten vallen om. Treedt op binnen de eerste zes weken na het uitplanten. Dit is
Phytophthora-voetrot, veroorzaakt doorPhytophthora nicotianae.
kanker Vaatbundelstot opgrotere hoogte aangetast danmergof schors.Het merg
isniethol.Devlekopdeschorsislichtbruin vankleur enoverdektmetzwarte stipjes (alleen zichtbaar voor een scherpe waarnemer). Treedt meestal op vanaf vier
weken na het uitplanten. Veroorzaakt door de schimmel Didymella lycopersici.
AANTASTING VAN DE STENGELS Wortelstelsel nog niet aangetast als de
symptomen bovengronds zichtbaar worden. De aangetaste plaats bevindt zich aan
debasisvandestengel.
botrytis-voetrot Net boven de grond eenlichtbruine, gladde vlek, die vaak begint
bij het lidteken van de zaadlobben. Merg wordt in het oudste deel van de vlek uiteindelijk aangetast en hol. Bij een droge atmosfeer is er geen schimmelpluis op de
vlek. Onder vochtige omstandigheden (bijv. als het stengelstukje gedurende een
nacht in een dichtgeknoopte plastic zak wordt bewaard) vormt zich zeer veel grijsbruin schimmelpluis, dat gemakkelijk stuift. Wehebben dan temaken met Botrytisvoetrot,veroorzaaktdoordeschimmelBotrytiscinerea.
rhizoctonia-voetrot Opde grensvan grond enlucht een middelbruine ingezonken
vlek, met korstachtige bast. Het merg blijft lange tijd gezond. Geen of zeer dun
schimmelpluis onder vochtige omstandigheden. De aantasting is alleen bij jonge
plantjes dodelijk.VeroorzaaktdoordeschimmelRhizoctoniasolani.
broeipoot Op het onderste stengeldeel is een groengrijze, verschrompelde vlek
zichtbaar. Het merg is grijsgroen en hol. Er is geen of zeer weinig schimmelpluis
ondervochtige omstandigheden. Deplantvaltenkeledagentot enkelewekennahet
planten om. De aantasting komtvoor wanneer injuni-julibijzeerwarmweer wordt
geplant.VeroorzaaktdoordeschimmelPhytophthoranicotianae.
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METHYLBROMIDE BIJ TOMATEN

Het grondontsmettingsmiddel methylbromide is momenteel al enkele jaren in gebruik. Opveel bedrijven ishet toegepast enzodoende zijn erveelervaringen bekend
geworden, die een goede indruk geven van de gebruikswaarde van dit middel. De
verwachting dat methylbromide de andere grondontsmettingsmiddelen in de tomateteelt zou verdringen, is niet uitgekomen. De andere middelen hebben beslist
hun plaats behouden. Dit vanwege de veel lagere prijs, maar ook wel omdat het
onderbepaaldeomstandighedenbeteriseenandermiddeltoetepassen.
Intussen is wel geconstateerd dat methylbromide een goede ontsmettende werking
heeft tegen de belangrijkste bodemziekten van tomaat. Ookis degroeistimulatie die
het opwekt aanzienlijk. Daarnaast iserhetsomsgrotevoordeelvan dekorte wachttijd. Zelfs als het middel niet volkomen afdoende is, zoals tegen kurkwortel op
veengronden, is de groeistimulatie toch wel zo groot dat een goed gewas ontstaat.
TOEPASSING Het knelpunt voor het gebruik van methylbromide is de toepassingswijze. Deze is tijdrovend en bepaald niet gemakkelijk. Waarschijnlijk wordt in
deloopvan 1970eennieuwemachine goedgekeurd, zodat danmachinale toepassing
weermogelijk is.Ditmaakthetwerk aanzienlijk sneller.
Het moment van toepassen is belangrijk. Midden in de zomer, als de temperaturen
hoog zijn, is methylbromide erg snel uit de grond verdwenen en daarom moeilijk
toe te passen. Ook het gevaar van vergiftiging is dan groot. Methylbromide wordt
nogal eens toegepast juistvoor eenvoor- of nateelt. Het gevaar bestaat dan dat u in
dewortelsvanhetvoor- of nateeltgewas knol aantreft endat uopnieuwzou moeten

dehuidige methodevanmethylbromide-ontsmetting vraagtveel voorbereidendwerk
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ontsmetten. Bovendien gaat door de voorafgaande teelt veel groeistimulatie verloren, die u beter kunt gebruiken voor de hoofdteelt. Het is daarom verstandig een
goedkoop (knol)middel te gebruiken bij een voor- of nateelt en de ontsmetting met
methylbromide eerst kort voor de hoofdteelt uit te voeren. Er zijn hierbij uitzonderingen. Op bepaalde gronden kan methylbromide bij hetelucht- en koude tomaten
een te sterke groei bewerkstelligen. Het is dan beter om methylbromide aan de
voorteelt vooraf te laten gaan. Dit geeft minder moeilijkheden met de hoofdteelt.
Natuurlijk moet dit wel in het teeltschema passen. Op bedrijven waar men zelf de
mogelijkheid heeft om te stomen (zie bladzijde 39)wordt doorgaans bij een grondontsmetting niet het eerst aan methylbromide gedacht. Toch kan een ontsmetting
hiermee welnuttig zijn, speciaal alsu met andere middelen de knol moeilijk of niet
onderdeduimkunt krijgen.

BORIUMGEBREK BIJ TOMATEN

Vaak wordt gedacht dat oude kasgrond rijk is aan voedingsstoffen, waaronder
spoorelementen. Dit is echter niet altijd het geval. Kort geleden zijn in dit verband
eenaantalverschijnselen vanboriumgebrek geconstateerd indetomateteelt.
SYMPTOMEN Een ongunstige stand van het gewas. Het gewas is daarbij iets
broos en bij het indraaien breekt de kop gemakkelijk af. Het topblaadje is soms
geknikt, waarbij het gedeelte van het blad, dat door de nerfbreuk nog maar gedeeltelijk aan de sapstroom deelneemt, een oranjegele verkleuring vertoont. De vaatbundelsvan denervenzijn verstopt enbruin gekleurd;dit laatste isvooralbij doorvallend lichtduidelijk tezien.Inernstigegevallentreedttopsterfte op.
OORZAAK EN BESTRIJDING De oorzaak van boriumgebrek in een gewas is
een tekort aan dit element in opneembare vorm in de grond. Dit wordt nog in de
hand gewerkt door een (te) hoge pH en het gebruik van alleen olygotroof veen als
organische bemesting. Als u boriumgebrek constateert, kunt u bemesten met 200
gram Borax per 100 m2. Omdat dit maar zo weinig is, kunt u Borax het best met
zand vermengd uitstrooien. Ook kunt u een bespuiting uitvoeren met 0,1% tot
0,2% Borax.Na een bemestingentweekeer spuitenzette onder praktijkomstandighedenbinnen 14dagenherstelin.
Bij onregelmatig uitstrooien of bij overdosering doet zich gemakkelijk boriumvergiftiging voor.Boraxtoedienen aan gronden dieditnietnodighebben radenwij dan
ookernstig af.
Grondonderzoek op borium is mogelijk. Het is gewenst op bedrijven, waar regelmatigveelturfstrooisel of tuinturf wordtgebruikt, inhetbijzonder alsdepH van de
grond aandehogekantis.
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KOMKOMMERS EN VRUCHTBAARHEID

Bij komkommer moeten wij onderscheid maken tussen de vruchtbaarheid of de
vorming van vruchtbeginsels en het uitgroeien hiervan tot vruchten. Een tekort aan
goede vruchtbeginsels geeft een te lage produktie. Een teveel is ook ongewenst,
omdat de energie van de planten dan ten dele gebruikt wordt door die vruchtjes, die
niet tot de produktie bijdragen. In het laatste geval valt de produktie dan dus lager
uit dan was gewenst. Hieronder bespreken we een aantal punten die van invloed zijn
op de vruchtbaarheid.
RAS, WATER EN LICHT De vruchtbaarheid wordt in de eerste plaats bepaald
door het ras. Alle gangbare rassen zijn voldoende en de vrouwelijk bloeiende rassen
zelfs overdreven vruchtbaar. Het iets meer of minder groeikrachtig zijn van een ras
gaat wel gepaard met resp.grotere of geringere vruchtbaarheid.
De wateropname is ook van invloed. Een gemakkelijke wateropname (lage zoutconcentratie van de bodem of een groeikrachtige grond) geeft bij een jong gewas
een geringere vruchtbaarheid. De wateropname wordt wel eens bevorderd door een
(te) jonge plant uit te poten. In de nateelt worden daarom wel eens doelbewust
oudere planten gebruikt.
De daglengte heeft eveneens invloed op de vruchtbaarheid van komkommers. Een
lange dag geeft minder of zwakke vruchtbeginsels. Een grote lichtintensiteit verhoogt de aanleg van vruchtbeginsels. In de zomer spelen deze twee laatste punten
dus beide: de lange dag en de lichtintensiteit. Bij kunstmatige belichting tijdens de
opkweek hebben we een lange dag naast een zwakke lichtintensiteit. Dit leidt wél
tot onvruchtbaarheid, vooral als het instellen op lange dagen wordt voortgezet totdat
de planten al enkele echte bladeren hebben gevormd. Op stamvruchten hoeft u dan
niet te rekenen. Wordt zo'n belichting te lang voortgezet, dan kan het ook onvruchtbaarheid van dezijscheuten tot gevolg hebben.
TEMPERATUUR
Relatief hoge temperaturen weerhouden de aanleg van vruchtbeginsels. De temperatuur is dus een middel om hier regelend op te treden. Zo kunt
u bij winterkomkommers een al te grote vruchtbaarheid tegengaan door de temperatuur niet beneden 20°C te laten dalen. In de zomer kunt u juist het gevaar van
onvoldoende vruchtbaarheid tegengaan door de temperatuur in de nacht niet boven
18°C te laten uitkomen.
Al deze punten oefenen hun invloed uit door bepaalde bloeihormonen. Deze bepalen ook het geslacht van de aan te leggen bloemen. Zo kunnen de zgn. vrouwelijk
bloeiende rassen na een bespuiting met Gibberellazuur wel degelijk mannelijke
bloemen vormen. In grote lijnen geldt ook: hoe meer vrouwelijke bloemen, hoe
minder mannelijke en omgekeerd.
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OMSTANDIGHEDEN EN LEVENSDUUR BIJ KOMKOMMERS

Het tijdstip waarop een komkommergewas (te) sterk is uitgeleefd verschilt van
bedrijf totbedrijf.Talvanomstandigheden zijnhieropvan invloed.
ZIEKTEN Vroegerwerddelevensduur bepaalddoor deindegrond overblijvende
ziektekiemen, zoals knol, Fusarium, Phomopsis en Sclerotinia. Nu is dit alleen bij
uitzondering het geval. Fusarium komt bijna niet meer voor en de andere ziektekiemen alleen als de grondontsmetting onvoldoende is geweest of achterwege is
gebleven. Bovengronds optredende ziekten, zoals spint en meeldauw, zijn ook van
invloed, maar door debetere bestrijdingsmogelijkheden van nu istevoorkomen, dat
hierdoor delevensduur wordt bekort. Andere „bovengrondse" kwalen, zoals Mycosphearella en Botrytis zijn nog wel van invloed op het afsterven (blz. 87 en 142).
TEMPERATUUR EN LICHT Een bijzonder belangrijk punt is de temperatuur.
Naarmate een gewas meer wordt geforceerd, vindt eerder afsterving plaats later in
het seizoen. Op bijna ieder bedrijf gaan de gewassen die gegroeid zijn op plaatsen
waar de temperatuur het hoogstwasheteerstdood. Ookdewortel/blad-verhouding
wordt bij een hoge temperatuur ongunstiger. Weinig licht veroorzaakt, net als een
hoge temperatuur, eenzwak gewas.Dit isvaak duidelijk te zien bij het middenpad.
Nadat daar een „plafond" is gevormd, gaan de planten aan weerszijden van dit
„donkere" pad het eerst dood. Daar komt bij, dat door de ongunstige verhouding
tussen temperatuur enlicht deplanten indenabijheid verzwakken en gemakkelijker
door Mycosphearella enBotrytisworden aangetast.
WATEROPNAME Er zijn ook aanwijzingen, dat de mogelijkheden tot wateropname van invloed zijn. Bij een wat hogere voedingszoutenconcentratie ontstaat
een iets droger en taaier gewas, dat het later in de tijd gemakkelijker volhoudt. Dit
middel moet u echter uiterst voorzichtig hanteren. Natuurlijk moet dit niet worden
overdreven. Bij een zwaarder en meer waterig gegroeid gewaszal duseerder afsterving plaatsvinden, omdat er dan ook meestal een onregelmatige vruchtdracht is.
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K W A L I T E I T S A F W I J K I N G E N BIJ K O M K O M M E R S

Het handhaven van een goede kwaliteit is een van de moeilijkste onderdelen van de
komkommerteelt. Door de groeiomstandigheden op een maximale produktie af te
stemmen kan de kwaliteit wel eens in het gedrang komen. Daarnaast leidt schaarste
op de arbeidsmarkt gemakkelijk tot minder ideale oogstmomenten, minder keren
oogsten en ruwer werken. Om de internationale concurrentie te weerstaan is echter
een zeer goede kwaliteit noodzakelijk. Hieronder bespreken we de afwijkingen.
GELE OF LICHT GEKLEURDE VRUCHTEN
Dit kan twee oorzaken hebben,
nl. een hoge temperatuur en luchtvochtigheid of het te oud zijn van de vruchten op
het moment van de oogst. Het eerste komt vooral voor in volle gewassen. Ook de
nog zeer jonge vruchten zijn dan vaak al licht van kleur. Door te stoken met wat
geopende luchtramen of door enkele grote bladeren te verwijderen kan vaak snel
verbetering intreden. Het tweede kan vooral optreden tijdens moeilijke groeiomstandigheden, waarbij de vruchten te langzaam groeien. Het kan echter ook optreden
aan het einde van een grote snede. De laatste vruchten van zo'n snede zijn dan ook
te oud op het moment van de oogst, omdat de periode van bloei tot volgroeid zijn te
lang heeft geduurd. Er is te weinig aan te doen. Alleen vaak en „jong" oogsten kan
de schade beperken.
TE DONKERE VRUCHTEN (vaak met zachte punt) De oorzaak hiervan zit
meestal in de grond. Vooral een zoute grond veroorzaakt deze afwijking. Ook bij
droge gronden kan het voorkomen. Het is vaak snel te verhelpen door goed natmaken of wat uitspoelen. Hiervoor, afhankelijk van zouttoestand, grondsoort en tijd
vanhetjaar, V2 tot 2 uur beregenen.
STEKVRUCHTEN
Voor deze afwijking zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Hoofdoorzaak is echter steeds een verkeerde verhouding tussen de vochtopname door de wortels en het gebruik bovengronds. Een te geringe opname kan
o.a. worden veroorzaakt door te natte, te droge, te zoute, te koude of onvoldoende
ontsmette grond. Te grote verdamping kan worden veroorzaakt door te veel luchten
bij scherp weer, en door plotseling luchten waardoor de luchtvochtigheid te veel of
te snel daalt e.d. Het kan echter ook zo zijn, dat de plant te zwaar beladen is met
vruchten en dat de volgende vruchtbloeiers tot stekvruchten uitgroeien.
KOUSTREPEN
Dit is een oppervlakkige verkurking van de vruchthuid die ontstaat door het snel opdrogen van deze vruchthuid. Met name in het voorjaar zijn
vruchten vatbaar (zwakke huid). Vooral condensvorming bij snel oplopende kastemperaturen werkt deze kwaal in de hand. Om dit te voorkomen moet u proberen
de vruchten droog te houden. Zijn ze toch nat, dan kunt u het beste proberen ze
langzaam te laten opdrogen.
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AFWIJKINGEN DOOR ZIEKTEN Vooral door virus kan de kwaliteit sterk
achteruitgaan. Komkommernecrosevirus(ringspot) enkomkommervirus 2a kunnen
devruchtentotaalwaardeloosmaken.Eristegenvirusechternietmeertedoen,dan
te proberen het niet te krijgen en een eventuele uitbreiding proberen tegen te gaan.
Ook door het optreden van Mycosphaerella kunnen de vruchten waardeloos worden.Door eenaantastingvan dezeschimmel ontstaat hetzgn.inwendigbruin datna
de oogst snel aanleiding geeft tot rotting (zie ook het artikel „Vormen van Mycosphaerellainkomkommers"opblz.142).
BESCHADIGING BIJ OOGST EN SORTERING Door plukken in plaats van
snijden kan aanmerkelijk meer rot optreden na enkele dagen. Ook door de vruchten
teoogsteninonbeklede ruw-houten kisten kunnen veelbeschadigingen ontstaan. Bij
het sorteren moeten de vruchten voorzichtig worden opgelegd en mogen de schaaltjes geen scherpe randen hebben. De valhoogte van de schaaltjes naar de opvangbakken magniet te groot zijn. De opvangbakken moeten van vrij dik schuimplastic
zijn voorzien.
BESCHADIGING DOOR NIET OP TUD OOGSTEN De oogstarbeid is een
groot deel van de benodigde arbeid. In perioden van grote oogsten is het dan ook
vaak moeilijk op tijd te oogsten. Ideaal is 's morgens vroeg oogsten, direct sorteren
en nog dezelfde dag veilen. Dit iseen groot deelvan het seizoen niet mogelijk. Het
oogstenindemiddagisinhetalgemeenergnadelig.
BESCHADIGING DOOR VERKEERD BEWAREN Onder bewaren verstaan
we in dit geval het opslaan van de komkommers, die daags voor het veilen zijn
geoogst.Eenbewaarruimtemoetaanverschillendeeisenvoldoen:
hijmoettochtvrij zijn, omdatdevruchten anderstesnelslapworden door eensnelle
afvoer vanhetverdampte vocht;
detemperatuur moetminimaal 13°Czijn i.v.m.lage-temperatuur-bederf;
de temperatuur moet in dezomer redelijk laag kunnen worden gehouden. Ideaal is
eentemperatuur van 13°C.Dit isalleenmogelijk meteenvrijgrote koelapparatuur.
Goed geïsoleerde schuren zonder (teveel) ramen kunnen al veel verbetering geven.
Naarmate deruimte minder ideaal ismoetuvooral inhet voorjaar meervan plastic
doek enkledengebruik maken.
BESCHADIGING BIJ TRANSPORT Vooralin dewinter enhet vroege voorjaar
kan door onvoldoende afdekken tijdens het transport vrij veel lage-temperatuur-bederf optreden. Ook door bij het laden en lossen met de kisten te „gooien" kunnen
vrij veelbeschadigingen ontstaan. Deze kunnen vooral bij verpakking in krimpfolie
rotting veroorzaken.
Hetbelangrijkste isdatelketuinder allesdoetomeenzogoedmogelijk produkt aan
de veiling te brengen. Het oogsten op vrijdag, voor de veiling van maandag, is op
geen enkele manier goed te praten. Het is voor de markt belangrijk steeds een zo
goedmogelijk produkt aantevoeren.
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T W E E S T E N G E L T O P S Y S T E E M BIJ H E R F S T K O M K O M M E R S

Wilt u in een herfstkomkommerteelt het tweestengeltopsysteem toepassen, dan moet
u uitgaan van jonge, goed doorgegroeide planten, die ± drie weken oud zijn. Zijn
de planten te oud, dan krijgt u in een later stadium onvoldoende groei. De plantafstand voor najaarsteelt is 60 tot 80 cm. Let er op dat de potkluit voldoende vochtig
is. Na het uitplanten moet u één of twee keer met de slang aangieten. Planten die in
de beginfase te weinig water krijgen, hebben de hele teelt een minder sterke groei.
SNOEI TOT DE DRAAD
Groeit de plant op haar vaste plaats eenmaal goed,
neem dan tussen het 7de en 8ste blad de kop eruit. Zet tevoren de plant vast met
twee touwtjes die beide verbinding met de plant krijgen laag aan de stengel. Om en
om op elke rij worden van de ene plant de beide touwtjes bevestigd aan de draad
aan de gootkant en van de volgende plant aan de draad aan de nokzijde.
Na het toppen, als er scheutgroei gaat optreden, handhaaft u alleen de bovenste
twee scheuten. Alle andere scheuten moeten, met de mannelijke bloemen, worden
verwijderd. Neem ook de mannelijke bloemen van de bovenste twee oksels weg. Uit
de eerste en tweede oksel van deze twee scheuten komt meestal een komkommer, de
volgende oksel is weer loos. Na de „mannelijke" oksel haalt u opnieuw de kop
eruit, dus tussen het derde en vierde blad. Uit de eerste twee oksels haalt u de scheutjes weg en uit de derde oksel de mannelijke of de eventueel gevormde vrouwelijke
bloemetjes. De scheut uit de derde oksel laat u doorgroeien. Laat nooit een scheut
en een komkommer uit dezelfde oksel verder groeien. Doet u dit wel, dan ontstaat
er te weinig groei in een later stadium.
Op deze manier kunt u drie- tot viermaal toppen. Uiterlijk 20 september kan voor
de laatste keer worden getopt. Heeft u voor deze datum te weinig groei dan moet u
eerder stoppen of na 4-5 bladeren toppen. Vergeet niet de mannelijke bloemetjes te
verwijderen. Een verdere vereiste is dat u snoeiwerk tijdig uitvoert, zodat u geen
grote koppen hoeft uit te nemen.
VOOR- EN NADELEN
Een eerste voordeel van het tweestengelsysteem is dat
u er niet bang voor hoeft te zijn dat het gewas door te sterke groei onvruchtbaar
wordt. U moet juist vanaf het begin zelfs groeistimulerende maatregelen nemen.
Daarnaast is het een gemakkelijk systeem, want iedere plant krijgt dezelfde behandeling. Aan alles wat onderaan al is gesnoeid, hoeft u niet meer te komen. Het gewas
blijft veel overzichtelijker, doordat het veel langere tijd open blijft. U oogst mooiere
zwaardere vruchten van een regelmatige sortering. Ook verloopt het oogsten gemakkelijker (niet zoeken), en er is veel minder kans op zaadkomkommer. De arbeid
blijft ongeveer gelijk, met iets meer snoeiwerk, maar minder arbeid voor oogsten en
sorteren. Een duidelijk nadeel is weleens te weinig groei. Te weinig groei is erg
ongunstig voor produktie en kwaliteit. Veelal moet u dus aan de teeltmaatregelen die
de groei stimuleren veel aandacht besteden.
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RASSEN
Voor dit systeem zijn alleen de gemengd bloeiende rassen geschikt. Vóór
augustus geplant vertoont het tweestengeltopsysteem duidelijke voordelen boven
vrouwelijk bloeiende rassen die op de gebruikelijke manier worden geteeld. Dit is
tenminste de algemene ervaring en ook het resultaat van proeven die in het Westland
zijn genomen. Elders zijn de ervaringen weer anders en komt men tot hogere resultaten met vrouwelijk bloeiende rassen die volgens een ander systeem worden geteeld.
Bij deze en bij elke andere teeltwijze moet u vanaf het planten wat gaan bijstoken.
Vanaf half september geeft toepassing van koolzuurgas voordelen voor de produktie
en kwaliteit van de vruchten.

EENMALIG KOMKOMMERFUST OP DE TUIN

In de tweede helft van 1969 is door het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen
besloten dat in 1970 alle exportkomkommers in eenmalig fust, zgn. styroporbakken,
worden geveild. Voor vele telers was dit aanleiding tot een hartgrondig „eindelijk".
Het gebruik van eenmalig fust heeft voor de tuinder voordelen, maar het legt hem
ook verplichtingen op.
VOORDELEN
Bij komkommers van kwaliteit zorgt het gebruik van eenmalig
fust voor minder beschadigingen. Het materiaal is zachter en op de veiling hoeft
vaak niet te worden overgepakt. De komkommers kunnen hierdoor sneller naar de
plaats van bestemming worden verzonden. Directe voordelen voor de tuinder zijn
dat de kisten ziektevrij zijn, dat ze minder wegen en dat er minder werk aan is bij
aanvoer op een veiling waar afdekking van de kisten verplicht is. Bij eenmalig
gebruik kan er geen virus, spint en wit met het fust op de tuin worden gehaald.
Gebruik van meermalig, houten fust veroorzaakte vaak de eerste besmetting van
deze ziekten. Het feit dat de kisten lichter zijn (200 g tegen ± 4 kg van de houten
kist) betekent veel minder sjouwwerk. Een kist moet, voordat hij vol in de veiling
staat, 10of meer keer worden opgepakt en verplaatst. Voor een bedrijf van 6 000 m 2
waarvan iets minder dan 2 kisten komkommers per m 2 komen, betekent dit
± 50 000 kg minder te verplaatsen. Ook het niet meer hoeven afdekken met papier
of plastic betekent een flinke arbeidsbesparing, die zeer welkom is.
VERPLICHTINGEN
De tuinder heeft de morele plicht om het fust, waarin de
Nederlandse komkommers in het buitenland worden gepresenteerd, zó te behandelen dat het schoon blijft. Nat worden is voor dit materiaal geen bezwaar, maar met
aarde besmeurde bakken zijn voor de presentatie beslist nadelig. De sortering moet
beter worden dan vroeger. Het „op het randje" sorteren wordt beslist niet meer
toegestaan. De komkommers worden in de meeste gevallen niet meer door de
koopman-exporteur overgesorteerd. Ze moeten bij aanvoer geschikt zijn voor export.
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KOMKOMMERVIRUS 2 VOORKOMEN

Lange tijd is gedacht dat komkommervirus 2 vooral door zaadbesmetting in het
gewaskwam.Toenereenmethode werdgevonden omdoor eendroge temperatuurbehandeling van 3 dagen 75°C het zaad virusvrij te maken, leek het probleem te
zijn opgelost.Ditbleektoenniethet gevaltezijn, zodatnaar andere infectiebronnen
werd gezocht.
OPPERVLAKTEWA TER Van dezekwam het oppervlaktewater als belangrijkste
uitdebus.Besmettingvindtplaatsdoor komkommerloof envuilhopenvan afval die
dikwijls langs slootkanten liggen, maar vooral ook doordat de stortplaatsen van de
doorgedraaide produkten regelmatigzorgenvoor aanvoervanvirusnaar het oppervlaktewater. Door de planten te begieten met besmet water kunnen ze met komkommervirus 2worden geïnfecteerd. Gebruik daarom bij de opkweek en bij voorkeur nogenigetijd na hetuitplanten leiding-of bronwater. Moetuna het uitplanten
toch oppervlaktewater gebruiken, giet dan zo met de slang dat de bladeren niet
wordengeraakt.Voorziektebestrijding moetugedurendedeheleteeltalleen leidingof bronwater gebruiken. Omhet oppervlaktewater virusvrij te krijgen moeten stortplaatsen enafvalhopen verdwijnen of zoworden geïsoleerd, dat er geen virustransport
naar
openwaterkan plaatsvinden.
DE UITGAVEN VAN HET R'JK BEDRAGEN 299 MILJARD
DITIS28,9 MILJARD GULDEN
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VEILINGFUST Ook veilingfust, speciaal
groentekisten, kan een infectiebron zijn.
Wanneer de kistjes zijn gebruikt om komkommervruchten naar de veiling te vervoeren, kan vooral de binnenzijde zijn besmet.
Als dan in deze kistjes bijv. pootbare planten
worden vervoerd kan tijdens het transport
besmetting plaatsvinden. Gebruik daarom
voorplantentransport nieuwekisten(ziehiervoor ookhet artikel „Eenmaligkomkommerfust opdetuin"opbladzijde 139).
ORGANISCHE MEST Het is nietuitgesloten dat organische mest een infectiebron is.
Uitdevastemestbestanddelen vankoeien,die
met doorgedraaide komkommers werden gevoerd, was heel gemakkelijk komkommervirus 2te isoleren. Er wordt nognagegaan in
hoeverre de mest de planten kan besmetten.
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wordt nagegaan welke invloed besmet gietwater op de planten heeft (zie blz. 140)

TOEPASSING VAN PP 675 BIJ KOMKOMMERS

Met de komst van PP 675 (of Milcurb) heeft zich bij komkommers een nieuwe
methode van ziektebestrijding aangediend. Het is een werkwijze die in de praktijk
goed isaangeslagen en,vooreennieuwenduurmiddel,veelistoegepast.Dezegoede
ontvangst isniet zo vreemd als we de resultaten zien van dit middel. Bij een goede
toepassing is wit of meeldauw de eerste tijd beslist geen probleem meer. Dit heeft
destemeerwaarde alserverdergeenbestrijding tegenspintnodigis.
TIJDSTIP PP 675isvrijduur. Houdt het gewasdaarom zolangmogelijk vrijvan
meeldauw door bestuiving met de bekende middelen. Deze kosten betrekkelijk
weinig en kunnen infectie lange tijd tegengaan. Als er echter spint optreedt, heeft
toepassingvan PP 675nietzoveelzinmeer. U kunt dan beter met Acrex-Sspuiten.
Ook kuntudespintbestrijden metroofmijten, diehet afgelopen jaar opverschillendebedrijven eengoedebestrijding totstandbrachten(zieookhetartikelopblz.145).
IndatgevalisPP 675tegenmeeldauwvolkomen verantwoord.
VOCHTIGE GROND PP 675 is een gietmiddel; het moet bij de plant worden
gegoten.Hiertoemoet degrond eerstgoedvochtigzijn. Opdrogegronden of opeen
droge plaats in een verder vochtige kas is de werking belangrijk minder. Dit isniet
zovreemd alswebedenken, dat het middel door deplant met dewortels moet worden opgenomen. Kijk daarom vóór de toepassing de regenleiding een keer na en
reinig verstopte doppen. Beregen daarna zodat degrond overal goed vochtig is.Pas
dan hetmiddel gebruiken.
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TEGEN DE POOT In een volgroeid gewas per plant 20 cc PP 675 gebruiken. U
moet het beslist tegen de stengelvoet (poot) gieten. Als het bijv. op 5 cm van de poot
wordt gegoten is de werking later vaak slechter. Dit is wel moeilijk verklaarbaar,
maar herhaaldelijk gebleken in de praktijk. Als we bedenken dat dit middel door
de wortels moet worden opgenomen zou ook toepassing op enige afstand van de poot
een goede uitwerking moeten hebben. Dit isechter beslist niet altijd het geval.
JONGERE GEWASSEN
Ook bij nog niet volgroeide gewassen kunt u PP 675
toepassen. De hoeveelheid per plant moet dan echter kleiner zijn. Voor een goede en
gemakkelijke toepassing kunt u dan het beste het middel verdunnen met water, zodat
u toch 20 cc vloeistof per plant kunt gieten.

VORMEN VAN MYCOSPHAERELLA IN KOMKOMMERS

Mycosphaerella kan op verschillende manieren de komkommer aantasten. In dit
opzicht is deze schimmel wel te vergelijken met Botrytis bij verschillende gewassen.
Een ding is hierbij wat opmerkelijk. Van de andere schimmels, en we noemden
Botrytis al, zijn de verschillende vormen van aantasting altijd al bekend geweest. Bij
de komkommer is dit niet zo het geval voor Mycosphaerella. We kennen 5 vormen.
BLADAANTASTING
De aantasting van het blad door de Mycosphaerellaschimmel is al lang bekend. De aantasting was vroeger veel belangrijker dan op dit
moment. Het komt nu nauwelijks of niet voor; ook niet in de gevallen waar andere
vormen van aantasting in ernstige mate zijn waar te nemen. Er is geen duidelijke
reden aan te wijzen waarom we nu minder bladaantasting zien. Het kan zijn dat
door veredelingen die er zijn gemaakt en de typen die we nu telen een verminderde
gevoeligheid isverkregen voor deze vorm van aantasting.
STENGELAANTASTING
Dit is een belangrijke vorm van aantasting. Vooral
het onderste gedeelte van de stengel, vaak niet meer dan een halve meter, wordt
aangetast. Dit kan het afsterven van de plant tot gevolg hebben. In het algemeen
komt de aantasting niet in een jong stadium voor; meestal zien we het pas als het
gewas volwassen is en dan vooral bij de zomer- en herfstteelten. Dan is de temperatuur ook vrij hoog, maar bovendien is het dan doorgaans onder bij de plant vrij
vochtig. Meer aandacht aan de klimaatbeheersing kan dus nuttig werken. Ook het
schoonhouden van gewas van het onderste gedeelte van de stengel kan enig succes
geven, maar dit is beslist niet voldoende. Wel succesvol kan een goed uitgevoerde
behandeling met zineb-spuit zijn. Dit middel langs de stengels van de planten spuiten. Ook kunt u de aangetaste plekken insmeren met een papje. Bij spuiten een
concentratie van 0,5%, bij smeren iets vochtig gemaakte zineb-spuit gebruiken.
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SCHEUTAANTASTING Deze aantastingsvorm vanMycosphaerella isvaak aangezien voor broeikoppen. Het beeld wijkt dan ook erg weinig af en u moet beide
beelden goed kennen omzevan elkaar te kunnen onderscheiden. Jonge,sterk groeiende gewassen,dieondervochtigeomstandigheden groeienen waarbij weinigwordt
gelucht, zijn speciaal gevoelig voor broeikoppen. Mycosphaerella in dekoppen van
de scheuten of ranken zien we ook vaak bij oudere gewassen en onder wat andere
omstandigheden dandiewaarbijbroeikoppen optreden.
INWENDIG ROT Dit is een van de hinderlijkste kwalen die we kennen. Vooral
omdat de aantastinginhet inwendigevandevrucht voorkomt endan speciaalineen
gedeelte op het einde van de vrucht. Vaak is het aan de vorm wel te zien of de
vruchten door inwendig rot zijn aangetast, maar lang niet altijd. Deze vorm treedt
ook het meest op bij de zomer- en herfstteelten vanaf begin juli tot half september.
In die tijd treedt deze kwaal ook op bij gestookte komkommers; bij koude echter
veel meer. Dit is wel begrijpelijk gezien het verschil in klimaat. Een bestrijding is
niet bekend. Wel is een aantal vrouwelijk bloeiende rassen duidelijk gevoeliger dan
degemengd bloeienderassen.
BEWAARROT Bij het transport en de bewaring van komkommers na de oogst
kan ook nog Mycosphaerella optreden. De schimmel kan zich in die tijd zelfs vrij
sterk uitbreiden. Kennelijk zijn de omstandigheden er dan vaak gunstig voor. Bovendien kan de meest gave komkommer gemakkelijk al door Mycosphaerella zijn
besmet bij de oogst. We zien bewaarrot soms in de vorm van inwendig rot. Veel
meerechter tast de schimmel devruchten van de buitenzijde af aan, die dan betrekkelijk snel waardeloos worden. Dit is sneller het geval, naarmate de komkommers
warmerenvochtigerwordenbewaardenermeerMycosphaerella voorkomt.
Al met al is Mycosphaerella in komkommers een belangrijk probleem. Niet alleen
door de schade als gevolg van uitval van de planten, maar vooral ook door het
kwaliteitsaspect dat het heeft. Inwendig rot isimmers niet altijd waar te nemen en
na deoogstisniettevorentezeggen inwelkematedebewaringondereen aantasting
van dezeschimmelzallijden. Vast staat ookweldat wegeenvoldoende mogelijkheden hebben om deze ziekte te bestrijden. Het lukt alleen bij een stengelaantasting.
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INVLOED VAN ZOUT GIETWATER OP KOMKOMMERS

Bijhet onderzoek ophet Proefstation teNaaldwijk is delaatste jaren veel aandacht
besteed aan dezoutgevoeligheid van verschillende gewassen. Zo werden in de afgelopenjaren sla,tomaat, komkommer en chrysant ophun zoutgevoeligheid getoetst.
De komkommer bleek bijzonder zoutgevoelig te zijn; niet alleen voor keukenzout
maar ook voor andere zouten inhetoppervlaktewater, zoalssulfaat en bicarbonaat.
OPBRENGSTREDUCTIE Door verhoging van het chloorgehalte van het gietwater met 100mgper 1 (is 160mg keukenzout) werd een opbrengstreductie geconstateerd van ruim 5%. De opbrengstreductie door andere zouten was iets kleiner,
maar toch nog aanzienlijk. Naast de opbrengstvermindering werd ook de kwaliteit
van de vruchten nadelig beïnvloed. Bij een hoog zoutgehalte worden de vruchten
glad en donker van kleur. Bijlangdurige beregening met zoutgietwater stierven vrij
veel planten af. Streef daarom vooral voor komkommer naar een zo laag mogelijk
zoutgehalte van het gietwater. Hierbij moeten niet alleen eisen worden gesteld aan
hetchloorgehalte,maar ookaanhettotalezoutgehalte.
Het Proefstation te Naaldwijk stelt hierbij als eis, dat het chloorgehalte van het
gietwater lagerisdan 200mgper1 en dat het geleidingsvermogen (demaatvoor het
totalezoutgehalte)beneden 1,5mmholigtbij25°C.

VOORKOMEN VAN SCHADE DOOR STROMIJT

Elk jaar opnieuw wordt op vele bedrijven in de jonge komkommers schade veroorzaakt door stromijt. Om deze aantasting te voorkomen moet u de volgende maatregelen treffen.
Neemvoldoendetijd omvoortestoken.Tenminste driedagenisgewenst.Alsu met
voorstokenbegint,moetendeveurenklaarliggenenhetstromoetindepadenliggen.
Doorhetvoorstokenwordtdestromijt actief.
Eén dagvoor het planten, dusna twee dagenvan flink voorstoken, óf het stro inde
paden óf de hele oppervlakte zwaar bestuiven met een parathionhoudend middel.
Kort na het planten een lichte bespuiting met parathion toepassen en dit eventueel
herhalen wanneer de planten aan de touwtjes zijn gebonden. Bindt de planten zo
vroegmogelijk aan, omdat deplanten dieopde grond liggenmeer lastvan stromijt
ondervindendandeplantendieverticaal opgroeien.
Hoewel met deze maatregelen veel is te bereiken, zal toch nog wel eens schade
voorkomen.Laatechtervooraf nietsnaomdeschadetebeperken.
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SPINTETENDE ROOFMIJT IN KOMKOMMERS

In de komkommerteelt is spint een van de belangrijkste ziekten. Een gewas kan
soms al vroeg in het seizoen worden aangetast en de bestrijding van deze ziekte
vraagt danhet hele verdere seizoen aandacht. Daarbij kan een ernstige spintaantastinghetvoortbestaan vanhetgewasingevaar brengen.Bovendien isspint belangrijk
omdat dezeziekte,juistookopkomkommers,gemakkelijk resistentievertoont tegen
denormale chemischespintmiddelen (zieookbladzijde 87).
BIOLOGISCHE BESTRIJDING Al vele jaren is gezocht naar een bestrijdingswijze dieeen beter resultaat geeft dan de chemische middelen. Hierbij heeft ook de
biologische bestrijding aandacht gekregen. Een biologische bestrijding heeft het
voordeel dat er geen residu ontstaat (er is dus geen wachttermijn) terwijl resistentie
onwaarschijnlijk is.Zo is al geruime tijd geleden de spintetende roofmijt Phytoseiuluspersimilisgeïntroduceerd. Het resultaat van de toepassing was goed, maar toch
kwam er tot voor kort nauwelijks uitbreiding in het gebruik. Dit komt doordat de
opkweek en distributie van roofmijten een zaak is voor een gespecialiseerd bedrijf.
Vooral door de stichtingvan zo'n bedrijf isin 1969 opeenflink aantal bedrijven de
spintbestrijding door dezeroofmijt uitgevoerd. Dit isuitstekend verlopen en hetvalt
dan ook te verwachten, dat meer bedrijven deze wijze van bestrijden zullen volgen.
GEBRUIK Het gebruik van roofmijten gebeurt niet onmiddellijk bij het constaterenvan deeersteaantasting. Dezebeperktzichvaaktotenkeleplantenindekas.De
aangetaste planten worden verwijderd en de omgeving wordt met een stuifmiddel
behandeld. Omdathiermeehetspinttochnietvolledigistekeren,verspreidtditzich
toch verder door de kas. Ongeveer twee tot drie weken na het constateren van de
eerste spint en het uitvoeren van de eerste (chemische) bestrijding, worden dan de
roofmijten indekasgebracht.Zeworden door dehelekasheengebracht,vaak door
ze om detwee planten of om de andere plant aan te brengen. (Blijven controleren!)
De ervaringen zijn, dat met roofmijten de spint in de komkommers goed onder de
knie te houden istot omstreeks juli. Mogelijk dat dan hogere temperaturen de activiteit van de roofmijt doen afnemen en de generatieopvolging bij spint versnellen.
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BELICHTINGSSCHADE BIJ KOMKOMMERS

Het belichten van komkommerplanten bij de opkweek heeft algemeen ingang gevonden voor de daartoe geschikte perioden van het jaar. Door belichting krijgt u
stevigerplantenmeteenbeterwortelstelsel. Dit geeft eenbetere start nahetuitplanten en een vervroeging van de oogst. Enkele punten kunnen de belichting echter
directofindirect ongunstigbeïnvloeden(zieookhet artikelopblz. 135).
BLADVERBRANDING
Door overbelichting kan onder bepaalde omstandigheden bladverbranding optreden bij jonge planten in het eerste hartebladstadium.
Vooral bij planten recht onder de lampen is dit verschijnsel te zien; de lichtintensiteit is hier het hoogst. Het moet dan in de dagen ervoor wel flink zonnig zijn geweest. Onder die omstandigheden is de activiteit van de planten erg groot. Als dan
de vochtvoorziening niet goed is, bijv. omdat de potkluit te droog is, kan verbranding het gevolg zijn. Een te natte potkluit kan hetzelfde verschijnsel veroorzaken,
omdat dan door zuurstofgebrek van de wortels de vochtopname ook stagneert.
LANGE-DAGEFFECT Indirecte schade door belichting wordt veroorzaakt door
het zgn. lange-dageffect. Dit ontstaat alsu de belichting, ook die van geringe lichtsterkte (weinigWatt per m2),telang enveleuren per etmaalvoortzet. De komkommer iseenkorte-dagplant, ditwilzeggen, dat devruchtaanleg het hoogst isbij korte
dagen.Bijhet langerworden van dedagen(langerlicht)loopt devruchtaanleg sterk
terug.Een goede produktie blijft echter ookindezomerwelverzekerd. In dewinter
kan er onder invloed van geringe gewasontwikkeling en geringe activiteit van de
planten een vertraging in devruchtaanleg voorkomen. Bovendien zien de gevormde
vruchtjes ernaaldachtig uit(ielen dun).Zekomen laat totbloei en brengen zwakke
bloemen voort. Deze zwakke vruchtbeginsels houden al een grote kans op mislukkingin.Lange-dageffect geeft alspoedigteweinigproduktie.
VOORKÓMEN Houdt debelichtingsduur per etmaal beperkt. Begin 'snachtsom
1 of 2uur enbelicht dan tot het daglicht voldoende sterk is;bij donkerweer kunt u
doorgaan tot 11-12uur. Dit betekent in de winter een daglengte van 14-15 uur bij
eennachtduurvan9-10uur.
Paseen aflopende belichtingtoe;ditwilzeggen iedereweek IV2uur later beginnen.
Beëindig de belichting tijdig (± 4weken na aanvang). Dit isvooral nodig alsu het
aantalbelichtingsuren perdagtehoogheeft opgevoerd.
Ophet lange-dageffect isdelichtintensiteit niet van invloed. Wel kunnen er andere
punten meespelen. Zo kan bijv. de straatverlichting invloed hebben. Ook moet u
voorzichtig zijn met het belichten van verschillende planten. Dit kan soms voorkomen opeenplantenkweekbedrijf, waarmen bij één afdeling met belichting stopt,
maarineennaastgelegenvakermeedoorgaat.Denkdanomeengoede afscherming.
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PILLENZAAD BIJ DE OPKWEEK VAN SLAPLANTEN

Omdat de SplitPill (procédé Royal Sluis)geschikt isom gezaaid teworden inperspotten en er hiervoor geschikte zaai-apparatuur op de persmachines aanwezig is,
neemt het gebruik van slapillen sterk toe. Vooral voor plantkwekers, loonwerkers,
grote bedrijven en combinaties van bedrijven is het gebruik van pillenzaad bij de
opkweek van slaplanten aantrekkelijk. Aan het zaad en het omhulsel worden hoge
eisen gesteld. De ervaringen met deze Split Pill zijn goed. Andere slapillen hebben
tot op heden minder goed voldaan. De punten waaraan het hierbij schortte, waren
metnamedeopkomstendebewerkbaarheid.
Uit elk zaadje moet een normale plant kunnen groeien. Een zeer hoge kiemkracht
eneengelijkmatige kiemingzijn dus noodzakelijk.
KIEMRUST Vers gewonnen slazaad kiemt aanvankelijk moeilijk bij temperaturen boven 15°C, vooral als het aan de struik niet goed is afgerijpt. Dit heet „kiemrust". Dit zaad is ongeschikt voor uitzaaien in perspotten. Na enkele maanden
(afhankelijk vanrasenmatevankiemrust) kan dezekiemrustzijn verdwenen, zodat
hetzaad danwelbruikbaar is.Voorkiemen (4dagenbij 10°C) doorbreekt kiemrust.
Bij kieming in het donker komt kiemrust sterk tot uiting. Afdekken met donker
materiaal nahet zaaienkan daarom een ongunstigeuitwerkinghebben. Bij overjarig
engoed afgerijpt slazaadkomtkiemrustmeestalnietvoor.
OMHULSEL Het doel van het omhullen is het zaad geschikt te maken voor machinale uitzaai. De grootte moet zijn aangepast aan de meest voorkomende zaaiapparatuur, namelijk 3-3,5 mm. Het omhulsel mag de kieming niet benadelen en
het mag niet blijven kleven aan de zaadlobben. Splijten direct na wateropname is
een vereiste. Zie ook het artikel „Gebruiksmogelijkheden van pillenzaad" op bladzijde 108.
PERSPOTTEN Degewenstepotmaat is5cm.Wordt deplantineenjongstadium
gepoot, dan kan een kleinere potmaat ook goed voldoen. Een grote plant in een
grote perspot (6 cm) is gunstig voor een „snelle" teelt in winter en voorjaar. Perspotten gemaakt metdemachinezijn doorgaansbeter van structuur, krimpen minder
enzijn hoger (dus groter) dan die van eenhandpers.Vooral bij warm weer moet de
kasgrond,waaropdepottenkomentestaan,nat zijn.
MOGELIJKHEDEN Opvelepersmachines iszaai-apparatuur voor slapillen aanwezig. Ook kunt u met een handzaai-apparaat pillen zaaien (voor handpers). In de
perspot moet dan een breed taps toelopend ponsgat van ± 1cm diepte zitten. Op
bescheiden schaal en in proeven wordt pillenzaad wel rechtstreeks in de kasgrond
gezaaid. Een speciaal hiervoor geconstrueerd zaaimachientje voor het zaaien van
één rij isophet ogenblik verkrijgbaar. Ervaringen met dezezaaimethode zijn ernog
bijna niet opgedaan.

SLA

149

OPKWEEK VAN SLA MET PILLENZAAD

Voor de slateelt wordt algemeen gebruik gemaakt van pillenzaad. Met betrekking
tot de opkweek moet u letten op een aantal punten. Zie hiervoor ook bladzijde 108.
HOGE TEMPERATUUR
Een temperatuur van boven 30°C is nadelig voor de
kieming. Dank zij lagere nachttemperaturen is het toch wel mogelijk dat slazaad
kiemt bij dagtemperaturen boven 30°C. Door de zonbestraling op het zaaibed kan
de temperatuur daar zeer hoog oplopen. Het is dus nodig de kas zo koel mogelijk te
houden door zwaar te schermen, ruim te luchten, het grondoppervlak nat te houden
enz. (later de schermlaag van het glas verwijderen). Om uitdroging van de pillen
tegen te gaan moet u dun papier op de perspotten leggen en dit vochtig houden.
Ook wordt wel golfkarton gebruikt, omdat dit langer vochtig blijft en de warmte
beter isoleert. Voor slazaad met wat kiemrust is dit materiaal echter te donker.
Zodra de pillen zijn gezaaid, is bij warm weer zwaar broezen gewenst. Als u de
potten niet spoedig afdekt met papier, moet u vaker broezen (afhankelijk van vochttoestand in grond en lucht). Zijn de eerste groene puntjes van de jonge plantjes
zichtbaar, dan moet u 's avonds het papier verwijderen.
NORMALE TEMPERA TUUR Later in de herfst en 's winters hoeft u doorgaans
niet te schermen en geen temperatuurverlagende maatregelen te treffen. Ook worden de potten dan meestal niet meer afgedekt met papier. Bij zonnig weer wordt
tijdens de kiemperiode wel zwart doek of golfkarton over de kasdraden gespannen.
Direct na het zaaien broezen met de sproeipomp of pulverisator om een snelle en
gelijke kieming te bevorderen. Dit één of meerdere malen herhalen.
TE LAGE TEMPERATUREN
Pillenzaad kiemt, net als normaal zaad, traag en
soms onvoldoende bij een temperatuur beneden 12°C. Bijstoken tijdens kiemingsen eerste groeiperiode is dan gewenst. Vooral bij zonarm weer de planten afharden
door middel van lage temperaturen (aanpassen aan de omstandigheden van de kas).
Net als bij andere opkweekmethoden moet u maatregelen treffen om vraat te voorkomen. Ook de ziektebestrijding royaal en op tijd uitvoeren (zie blz. 93).

verwijder de schermlaag van het gtas als deze niet meer nodig is
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P R I N C I P E S BIJ H E T S T O K E N V A N SLA

Het stoken van sla kan om verschillende redenen noodzakelijk zijn. Deze zijn: voorkomen van een te lage temperatuur; forceren en bevorderen van de verdamping.
LAGE TEMPERATUUR
Deze drie redenen zijn niet altijd van elkaar te scheiden. Bij het voorkomen van een te lage temperatuur en bij forceren bevordert u
bijvoorbeeld tegelijkertijd de verdamping. Het temperatuurniveau hangt af van de
leeftijd. Tijdens de kieming laten we de temperatuur liefst niet beneden 15°C dalen.
Later kunt u de minimumtemperaturen op 5°C 's nachts en 15°C overdag stellen.
Dan is het eventueel mogelijk de temperatuur 'snachts enkele graden te laten dalen,
maar dan ook overdag enkele graden te laten stijgen. Het meest gewenste niveau
hangt o.a. af van de luchtvochtigheid en de gewasgrootte. U moet de temperatuur
het dichtst bij het minimum houden, alsde lucht droog en de sla groot is.
FORCEREN
Onder forceren verstaan wij het geven van extra warmte, waardoor
de sla sneller gaat groeien. Alleen jonge, goed gewortelde sla laat zich forceren.
Sterk forceren leidt tot de vorming van lange, naar verhouding smalle bladeren en
de bladoppervlakte wordt snel vergroot. Meer forceren is mogelijk naarmate een
gewas gedrungener groeit, dus met korte en brede bladeren. Bij een goede lucht- en
koolzuurgasvoorziening is het niet bezwaarlijk als de temperatuur overdag tot 20°C
oploopt. Te lang met forceren doorgaan leidt
tot losse en graterige kroppen, die gemakkeWAARGAATHETGELDHEEN?
UITGAVEN NAARONERWERPENWJSTAATSZORG
lijk gaan randen.
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VERDAMPING
Het bevorderen van de
verdamping isnodig als de vochtafvoer uit de
kroppen onvoldoende is. Bij aanvankelijk
sterk geforceerde sla, die inwendig glazig is
geworden, is het bevorderen van de verdamping ook noodzakelijk. Dit moet soms gebeuren door een temperatuurstoot, speciaal bij
donker weer. Het principe van de temperatuurstoot is warmte in de kas brengen, waardoor ook het gewas wordt verwarmd. Daarna
moet u gaan luchten. Hoe meer en hoe langduriger glazigheid optreedt, hoe intenser u de
verdamping moet bevorderen. Het overdrijven hiervan bijv. door plotseling ruim te
luchten bij een inmiddels doorgekomen zon,
betekent voor de plant een te grote overgang
en een groeistoornis.

SU

Het feit, dat U deze pagina opslaat, betekent dat U geïnteresseerd bent in de teelt van glassla.
DebestealgemenevoorlichtingopditgebiedvindtUinderdaad
op de hierna volgende pagina's.
Wilt U echter meer in het bijzonder iets weten over de meest
geschikte en algemeen gebruikte rassen, raadpleeg dan
tevensde

Rassenlijst voor Groentegewassen
welke jaarlijks door het I.V.T. wordt uitgegeven.
U zult hierin ongetwijfeld vele malen de naam
RIJK ZWAAN tegenkomen.

DitbetekentdatRIJK Z WAAN nogsteeds
zijnstempeldruktopdetotaleNederlandse
Groenteteelt
Een volledige beschrijving van alle R I J K Z W A A N ' S
Produkten wordt gaarne op aanvraag verstrekt.
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inrichting en organisatie
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tuinbouwgidsen, mgr. v. d. weteringstraat 103, utrecht.
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een ijssla-achtig

type voor de export

M O G E L I J K H E D E N VOOR D E TEELT V A N I J S S L A

Naast de veel geteelde botersla zijn er ook typen als ijssla. Dit type wordt in Amerika
veel meer geteeld dan botersla. Ook het Amerikaanse leger in Duitsland vraagt nog
steeds om ijssla. Deze werd in Nederland wel in de vollegrond op contract geteeld.
Niet alleen bij de Amerikaanse consument maar ook bij de Europese neemt de
belangstelling voor ijssla toe. Er wordt zelfs voor de Europese markt ijssla uit Amerika geïmporteerd. Het telen van ijssla in Nederland vond tot nu toe plaats in de
zomer in de vollegrond (Noordholland, Noord-Oost-Polder en dergelijke). Het zou
wenselijk zijn met het oog op de markt in winter en voorjaar ook onder glas ijssla te
telen. Met het oog hierop zijn al verschillende proeven genomen.
RAS Bijna alle ijsslarassen groeien hier in het normale glasslaseizoen veel te langzaam en vormen geen krop. Ze zijn daarom voor de glasteelt ongeschikt. Het enige
ras dat in de late voorjaars- en zomerteelt onder glas een redelijk produkt geeft is
Minetto. Het blad en de krop zijn echter erg broos en tijdens de teelt komt meestal
veel aanslag voor.
EXPORTPROEVEN
Hieruit blijkt dat door veredeling geschikte rassen moeten
worden gekweekt, die snel groeien en een zware krop ( ± 30 tot 40 kg/100 stuks)
kunnen geven. Het I.V.T. en enkele particuliere bedrijven zijn hiermee al begonnen.
Er worden op het ogenblik door het I.V.T., het Proefstation en het Centraal Bureau
voor de Tuinbouwveilingen exportproeven genomen met zgn. ijssla-achtige typen.
Zowel wat vorm als smaak betreft staan ze tussen ijssla en botersla. De resultaten in
februari 1969 waren zeer gunstig, maar deze typen worden meer als verbeterde
botersla dan als ijssla beschouwd. Ook in het seizoen 1969-1970 worden het onderzoek en de exportproeven voortgezet.
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ZOMERTEELT VAN SLA ONDER GLAS

Door desterkewisselingen inkwaliteit enin aanvoer vanvollegrondssla indezomer
is er wat meer belangstelling gekomen voor de zomerteelt van sla onder glas. Deze
teelt is al door verscheidene telers geprobeerd met sterk wisselende resultaten. Het
klimaat onder glas is in de zomer verre van ideaal;de dag-en de nachttemperatuur
zijn vaak te hoog. Hierdoor ontstaat een zacht gewas, dat gevoelig is voor rand
(gewoon- en stippelrand). Bovendien komt gemakkelijk aanslag voor, vooral van
Rhizoctonia. Tenslotte is het produkt vaak vrij kwetsbaar na de oogst en heeft dus
eenbetrekkelijk kortehoudbaarheid. Opverschillende bedrijven zijnechter tochook
met de zomerteelt goede resultaten behaald. Hieruit blijkt dat de invloed van de
omstandigheden endeteeltmaatregelen vangrootbelangzijn. Zieoverhetvergroten
vandehoudbaarheidhetartikelopbladzijde 158.
RAS Erisvoordezeteeltnoggeengeschiktrasvoorhanden. Hetmoetzijneen ras
met de volgende eigenschappen: traag doorschieten, stevig blad en krop, weinig
gevoelig voor rand, terwijl de onderste bladeren een wat opgerichte stand moeten
hebben om aanslag te voorkomen. Dergelijke rassen komen echter binnenkort inde
handel. Voorlopig zijn we nog aangewezen op de rassen Plenos en Noran. Alleen
daar waar Plenostewildgroeit,verdient Noran devoorkeur, omdat dekroppen wat
kleiner blijven.
GROND EN KLIMAAT Een goed vochthoudende en grof liggende kleigrond is
het meest geschikt voor de zomerteelt van sla onder glas. Op een dergelijke grond
heeft u minder last van aanslag en hoeft u niet zo vaak te gieten. Er moet aan de
grondbewerking niet veel worden gedaan. Een grond die normaal vast is met een
lossebovenlaag isideaal. Regen de meststoffen inen zorg er in ieder gevalvoor dat
degrond goedvochtigisvoordat erwordt uitgeplant.
Om te hoge temperaturen te vermijden moet u veel luchten. Ideaal is daarom een
kas met luchtingsmogelijkheid aan beide kanten van de kap. Is er bovendien geen
verluchting dan kunt u de omstandigheden nog beter maken. In verband met lichten schaduwval verdient een moderne kas ook tijdens de lichtrijke zomermaanden
heelduidelijk devoorkeur.
OPKWEEK EN TEELT U kunt voor deze teelt zowel planten in perspot gebruiken als losse planten en het is ook mogelijk ze ter plaatse te zaaien. De indruk bestaat dat losseplanten enplanten dieter plaatse zijn gezaaid wat beter bestand zijn
tegen rand. Een nadeel is dat de opkomst bij het ter plaatse zaaien en het aanslaan
van losseplanten vaak veel te wensen overlaat. Daarom geven wij uiteindelijk toch
devoorkeur aan hetgebruikvanplanten ineenperspotbovenlosseplantenenboven
planten dieterplaatsezijn gezaaid.
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De plantafstand moet zo zijn, dat er 18 planten per m 2 komen. Zorg voor een snelle
weggroei. Het uitdrogen van de perspotten moet u zonodig door broezen tegengaan;
eventueel kunt u in de eerste week na het planten nog schermen. Daarna de schermlaag beslist van het glas verwijderen, omdat anders de stevigheid van de krop in het
gedrang komt.
Gedurende de teelt intensiever ziektebestrijding uitvoeren, zowel tegen luis als tegen
de eerder genoemde schimmels. Doet u dit niet, dan is de kans op teleurstelling
bijzonder groot. Is de sla oogstrijp, dan moet u snel gaan oogsten. Deze sla laat zich
in de kas beslist niet bewaren.

WAT B E Ï N V L O E D T D E K R O P V O R M I N G BIJ S L A ?

Elke slateler weet, dat hij in het voorjaar de mooiste sla kan telen. De groei verloopt
dan snel, maar toch ontstaan er stevige, goed gesloten kroppen. In herfst en winter
laat de kropvorming dikwijls min of meer te wensen over.
TEMPERA TU UR EN LICHT Speciaal in de herfstteelt reageert het gewas meestal zeer duidelijk op het weer. Een hoge temperatuur en weinig zon overdag geven
losse en voor rand en aanslag gevoelige kroppen. Omdat bij lage lichtintensiteit de
temperatuur vaak te hoog is, isstoken meestal niet mogelijk. Dit zou de vorm van de
sla benadelen. Toch moet u soms stoken voor de groei en de verdamping. Doe dit
's morgens en gebruik dan C0 2 -branders. In
perioden met (te) hoge grondtemperatuur en
DE5 GROOTSTEHANDELAREN
onvoldoende zonlicht groeien de kroppen los.
AANDEEL(in%) WERELDEXPORT1968
Een overmatig gebruik van grondverwarming
leidt vaak tot te losse kroppen.
EXTRA C02 Dit stimuleert bij gunstig weer
de vorming van een steviger en beter gesloten
krop. Is er weinig licht en zijn de (nacht)temperaturen aan de hoge kant, dan is de temperatuursverhoging door het doseren ongunstiger dan de voordelen die extra C 0 2 geeft.
De geslotenheid en de omvang van de kroppen worden ook beïnvloed door de regelmatigheid van de groei: te grote plant uitpoten,
mangaanvergiftiging en dergelijke werken
graterigheid en losse kroppen in de hand.
Door de groei zo regelmatig mogelijk te laten
verlopen krijgt u de mooiste sla.
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H U L P M I D D E L E N BIJ H E T O O G S T E N V A N S L A

Het oogsten van sla geeft op de meeste bedrijven een grote piek in de arbeidsbehoefte van de teelt. Daar komt nog bij, dat de sla aan de meeste veilingen vroeg
moet worden geleverd. Een andere dringende eis is dat de sla zo koud mogelijk moet
zijn. Door al deze eisen moet u meestal midden in de nacht beginnen met het oogsten. Dit brengt doorgaans meestal extra kosten met zich mee vooral bij losse krachten. Het gevolg is ook nog dat de rest van de dag geen of weinig produktieve arbeid
wordt verricht. Voor het zo vlot en bovendien zo prettig mogelijk laten verlopen van
de sla-oogst zijn de laatste tijd heel wat mogelijkheden ontstaan.
TRANSPORT
Nog altijd werken we met bijzonder zware en onhandige kisten,
die veel energie kosten. Een verbetering van het transport is het gebruik van de
ramenwagen als steekwagen. Verdere ontwikkelingen zijn een smalle transportband,
opgehangen aan de spanten, waar de sla schoongemaakt wordt opgelegd en aan het
hoofdpad wordt afgenomen en ingepakt. Dit laatste heeft het voordeel, dat dezelfde
persoon kan sorteren. Het gebruik van meer gelijkmatig plantmateriaal geeft ook
bij de oogst minder sorteerwerk.
Een ander systeem is een brede plastic baan die opgerold wordt meegenomen naar
het eind van de kap en bij het oogsten wordt afgerold nadat de sla er schoongemaakt
isopgelegd. Is de kap leeggeoogst, dan wordt de baan met sla met behulp van een as
opgerold tot op een goede werkhoogte. Vervolgens worden de kroppen van de baan
gepakt en in plastic zakken gedaan. Ze worden dan op een komkommer-sorteermachine gesorteerd.
Bij de beide eerste systemen wordt alleen het transport verbeterd, terwijl bij het
laatste systeem dus ook het sorteren is gemechaniseerd.
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OOGST Een ontwikkeling, waarbij de werkhouding en -omstandigheden veel zijn
verbeterd, is de sla-oogstwagen. Het oogsten gebeurt hier rechtopstaande met een
hooivork meteen ingekeept mesje tussen detanden. Het snijden hiermee isnietmet
alle sla mogelijk. Het „diep" zitten van de sla heeft duidelijk nadelen voor deze
manier van oogsten. Ook het model van de sla zal moeten veranderen wil deze
methode ingang vinden. Nog een ander nadeel vanwege de diepe zit en het model
van de sla is het vuil worden van de sla. Sla is bijna altijd nat aan de onderzijde en
opsommigegronden blijft ervaakwatgrond aankleven.
Het moeilijkst bij het mechaniseren van de sla-oogstis het nasnijden en het verwijderenvangeleof verrotte bladeren.Ditneemthetgrootste deelvandetijd inbeslag.
Het afsnijden kostzelfs minder tijd dan het afwerken. Hieruit is te concluderen dat
het schoonmaken of „pluizen" het knelpunt is bij mechanisch oogsten. Om deze
reden zal mechaniseren nog niet veel tijdwinst opleveren. Zelfs de oogstwagen is
daarom veranderd zodat er nu 3mensen kunnen pluizen bij één persoon die oogst.
Er is een oogstmachine in ontwikkeling die de kroppen perfect kan afsnijden en op
een plastic baan kan afleveren. Dan isalleen behalve het inpakken pas de helft van
het werk gedaan. Om aan deze moeilijkheid te ontkomen moet er sla komen waarvanugeengelebladerenenstronkenhoeft af te snijden.
VERWERKING Tenslotte zijn er nog enkele meningen van tuinders over de
manier vanverwerking. Er iszelfs al geprobeerd sla af te snijden zonder te pluizen.
Deze slawerd ineenvoorraadkist naar desorteerruimte vervoerd endaar geplozen,
gesorteerd en schoongespoeld. Dit betekent dat de sla snel uit de kas is en op een
koele centrale plaats wordt verwerkt. Het spoelen kan eventueel met gekoeld water
vanbijv. 0°Cgebeuren.
Een andere nieuwe vorm van verwerking is de sla in dekas helemaal verpakken en
daarna uit de kas brengen en vervoeren of opslaan. Het ismogelijk dat dit vervoer
indetoekomstsnelkangebeuren,maardaarhoortdanooksnelafkoelen bij.
Wilt uvooral bijmooiweermet eengrote oogstvoor deslavoldoende afzet vinden,
dan moet de mechanisatie nog veel verbeteringen of vernieuwingen ondergaan.
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RESIDU-ONDERZOEK BIJ SLA

Iedere tuinder moet er naar streven de hoeveelheid residu op het produkt zo laag
mogelijk te krijgen. Uitgangspunt hierbij zijn natuurlijk wel allereerst de wettelijke
normen diehiervoor gelden. Maar het isbeter verder te gaan ente streven naar een
in principe residuloos groenteprodukt. Dit is geen eenvoudige zaak. Bepalend hiervoor zijn de bestrijdingsmogelijkheden, zoals de ontwikkeling van nieuwe middelen
endebiologischebestrijding. Ookderesistentieveredeling is belangrijk.
JUISTE TOEPASSING Een juiste toepassing van de verschillende middelen is
voor alle gewassen het hele jaar door van belang. Dit speelt echter het meest bij
bladgewassen die in het winterhalfjaar worden geteeld. Dit komt omdat het oppervlak van het gewas dat met het middel in aanraking komt bij een bladgewas, zoals
bijv. sla,velemalengroter isdanbijeen ander produkt, zoalsbijv. komkommer. De
kansopveelresiduisdaarombijeenbladgewasveelgroter.Bovendiengroeieninde
winter de planten traag. Het residu van opgebrachte bestrijdingsmiddelen spreidt
zich daardoor alshet ware veelminder dan wanneer eengewasergsnelgroeit. In de
winter is de temperatuur lager, de lichthoeveelheid kleiner; ook giet u in de winter
minder vaak en minder langdurig. Hierdoor verdwijnt een middel vrij langzaam.
VOORSCHRIFTEN Door het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen is in
samenwerkingmethet Proefstation inNaaldwijk alenkelejaren onderzoek verricht
naar de aanwezigheid vanresidu bij o.a. sla.Uit ditonderzoek zijn bestrijdingsvoorschriften voortgekomen. Opdezgn.slakaart(zieblz. 160)vindtudeze voorschriften,
die afwijken van deofficiële voorschriften op deverpakking. Het doel hiervan isde
hoeveelheid residuverderte verminderen.

HOE VERGROTEN WE DE HOUDBAARHEID VAN SLA?

Elk produkt moet na de oogst zó lang zonder kwaliteitsverlies te bewaren zijn, dat
het kan worden getransporteerd en verhandeld. Daarnaast moet de consument het
produkt ook nog enige tijd kunnen bewaren. Naarmate een produkt een kortere
houdbaarheidheeftnadeoogst,zijn deafzetmogelijkheden beperkter.
TEMPERATUUR Gezonde sla kan bij een temperatuur van ± 1°C gedurende
vrij lange tijd goed van kwaliteit blijven. Slamoet dus onder koele omstandigheden
worden geoogst, getransporteerd en bewaard. Dit is vaak niet mogelijk. De teler
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voert bij de oogst de kasverwarming nog wel eens op om het wat aangenamer te
makenvoordemensendieoogsten.Hierdoor komternogveelslaopdeveiling,die
tewarm isenwaarvan detemperatuur nietof bijna niet kan worden verlaagd. Alsu
niet degelegenheid heeft spoedig na deoogstte koelen, moet de slaworden geoogst
opdezelfde morgendathij opdeveilingwordt aangevoerd. Alleenbijkoud weeren
bijeengoedebehandelingkuntueendagvroeger oogstenzonder dat dit dekwaliteit
ernstigschaadt.Isdetemperatuur indekasaandehogekant,breng desladan naar
een koele schuur. Een koelcel is in dat opzicht veel gunstiger. Wacht daarbij niet
totdat alle kisten vol zijn, maar breng regelmatig een aantal volle kisten naar de
koele plaats.
In ditverbandwordt steedsmeer gedacht aan vacuümkoeling.Ditzalbinnenkort op
verschillende veilingen mogelijk zijn. Door vacuümkoeling kunt uin enige minuten
een warm produkt opeen temperatuur brengen ietsboven het vriespunt, ideaal met
hetoogopverzendingenbewaring.
SNIJVLAKKEN Vooralvanwatoudereslawordenbijwarmweerde snijvlakken
snel bruin. Het houdt een extra behandeling in maar toch moeten wij adviseren het
melksap dat op de snijvlakken te voorschijn komt met een natte borstel af te vegen
of met een pulverisator af te broezen. Voorkom hierbij dat de kroppen overdadig
nat wordenwatvoordehandelongewenstis.
AANSLAG Vooralbijsladiewatoverrijpis,krijgtumeer aanslag.Bladvan oude
sla vergeelt snel en heeft dan een grotere kans om tot rotting over te gaan. Tijdig
oogsten is ook hierom noodzakelijk. De handel toont duidelijke voorkeur voor sla
van een normale leeftijd. Dit is begrijpelijk als u bedenkt dat zulke sla voor handel
enconsumentmeermogelijkheden heeft.

ZIEKTEBESTRIJDING BIJ SLA

Net alsin 1968hebben detelersvan slaook in de herfst van 1969een ziektebestrijdingskaart ontvangen. Deze kaart geeft de bestrijdingsadviezen aan van het Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk en het Centraal
Bureau van deTuinbouwveilingen. Overhet doelvan dezekaart vindt umeer inhet
artikel„Residu-onderzoek bijsla"opbladzijde 158.
De bestrijding volgens de aanwijzingen op de slakaart staat niet opzich.Hier hoort
in feite eenuitstekendemethode van telen bij. Alsunamelijk bijde teeltzorgt voor
een vlotte, ongestoorde groei, dan is de kans op ziekten al belangrijk verkleind en
komt umet devoorgeschreven bestrijdingswijze goed uit.Bijeenonvoldoende teelttechnische behandelingvan het gewaskuntuookmetmeer middelen, latere toepassingstijden enhogereconcentratiesdieziektennietonderdeduimhouden.
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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.

Valse
meeldauw
(wit)
Zwartrot en
Smeul

HOUD U DUS AAN DE VOORGESCHREVEN MIDDELEN, HOEVEELHEDEN EN
WACHTTIJDEN.
Op zaai- en plantenbed om de 5 dagen stuiven met 2 gram zineb-stuifpoeder per
m2.
Tot maximaal 14 dagen na het uitplanten nog slechts 1 X stuiven met 2 gram
zineb-stuifpoeder per m 2 .
De onderstaande 3 bestrijdingsschema's zijn toegestaan.
Behandelingen vóór het
planten:

Schema 1
Maximaal per m ! :
15 gram PCNB
(quintozeen), of
12 gram Asepta Combisan (quintozeen +
dichloran), of
25 gram Liro-Captol
(quintozeen +
oaptan) of
8 gram A l l i s a n
(dichloran)
Schema II
Maximaal per m ! :
15 gram PCNB
(quintozeen), of
12 gram Asepta Combisan (quintozeen +
dichloran), of
25 gram Liro-Captol
(quintozeen +
captan) of
8 gram Allisan
(dichloran)
Schema III
Geen behandeling vóór
het planten

Bladluis

Behandelingen na het planten:
tot 7 dagen na
het planten

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

Maximaal per m 2 :

Geen bestuivingen meer
toepassen

10 gram TMTD
(thiram) stuiven

Geen behandeling
uitvoeren

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

Maximaal per m 2 :
12 gram Asepta
Combisan
(quintozeen +
dichloran) tussen
het gewas strooien

Ten hoogste 2 X stuiven met
maximaal per m 2 :
2 gram TMTD (thiram), of
2 gram A l l i s a n (dichloran), of
2 gram Phaltan

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

Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen
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teelttabel glasaardbeien
vermeerdering van aardbeiplanten
eisen voor de belangrijkste teeltmethoden
doortelen van redgauntlet onder glas
wit plastic bij glasaardbeien
vlot aardbeien plukken
wortelonderzoek bij aardbeien
ziektebestrijding bij glasaardbeien
MEDEWERKERS:

M. Q.v. d. Meijs
J. Noordermeer
A. Schalk
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173 plantafstanden bij ogenmeloenen
174 zomerteelt van meloenen
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47
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52
66
78
82

gemiddelde veilingprijs van devoornaamste groente- en fruitsoorten
veilingaanvoer van groenten en fruit onder glas per maand
voorzieningsbalansen groenten en fruit
uitvoer verse groenten envers fruit
teelttabel groentegewassen onder glas
ziektebestrijding groenteteelt onder glas
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TEELTTABEL GLASAARDBEIEN

Het is mogelijk ongeveer 7 maanden lang rijpe vruchten te plukken. De glasaardbeien openenrond begin april derij en dezeleverenonafgebroken vruchtentothet
vollegrondseizoenbegint.Derassenonderglaszijn involgordevanrijpheid:Glasa,
Gorella, Vola en Redgauntlet. Voor de vroege teelt, verwarmd en belicht vanaf
10januari,wordtbijna alleenhetras Glasagekozen.Bijlatereteeltwijzeishetaanbodvanrassengroter.DaarbijgaathetrasRedgauntleteensteedsgrotererolspelen.
Bij de aangegevenoogsttijden is enigevariatiemogelijk; daarvoorzijn bepalendde
matewaarinwordtverwarmdendeweersgesteldheid.
planttijd
teeltmethoden

wachtbed

kas

rijen
per kap
3,20 m

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

2x4
2x4

10-12
10-12

ras
ter plaatse

planten
per m2

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

glasa

15/7- 1/8

15/11-15/12

2x4

10-12

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
10-12

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

10-12
10-12
10-12

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

rolkas 0
verwarmd

vola
gorella
redgauntl.2)
glasa

1/8-10/8
20/7- 1/8
25/7- 5/8
15/7- 1/8

2 X 43)
2 X 43)
2x4
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 i )
niet verwarmd

vola
gorella
redgauntl.2)
glasa

1/8-10-8
20/7- 1/8
25/7- 5/8
15/7- 1/8

2x43)
2 x 43)
2x4
2x4

10
10
10
10

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

platglas ')

vola2)
gorella
glasa
redgauntl.2)

1/8-10/8
20/7- 1/8
15/7- 1/8
20/7- 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 2) eventueel 2 oogsten
voor 2 X 3 rijen per kap; voordeel gemakkelijker oogsten
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) deze rassen lenen zich ook
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VERMEERDERING VAN AARDBEIPLANTEN

Hetplantmateriaal voor eennieuwe aanplant moetvan hoogwaardige kwaliteit zijn.
In het verleden is in talloze proeven aangetoond, dat gezond uitgangsmateriaal van
vermeerderingsveldendikwijls eenverdubbeling van produktie geeft vergelekenmet
plantenuiteenplukveld.
UITGANGSMA TERIAAL Koopiederjaargoedgekeurdeplantenvan „vermeerderaars"diezijn aangeslotenbijdeN.A.K.B.Deaantallen diejaarlijks door tuinders
worden aangekocht zijn meestal klein, omdat ze bestemd zijn voor vermeerdering
op eigen bedrijf voor de aanplant van produktievelden. Nieuw aangekocht plantmateriaal moet virusvrij zijn. Alle gangbare rassen zijn nu virusvrij verkrijgbaar.
AANTAL Vóór de aanleg van een vermeerderingsveld moet u een begroting
maken van het benodigde aantal jonge planten. Na aanleg in juli-augustus en bij
prima verzorging mag u rekenen op een vermeerdering van circa 15 planten per
moederplant. Wordt het vermeerderingsveld in het voorjaar bij gunstige plantomstandigheden aangelegd om in de zomer tijdig over pootbare planten te beschikken,
dan kunt u bij een goede groei op een vermeerdering van ongeveer 10planten per
moederplant rekenen. Schommelingen in deze aantallen worden veroorzaakt door
de groeikracht van de moederplanten, de raseigenschappen, de verzorging en het
tijdstip van opnemen.
GROND Aan detoestand van degrond worden hoge eisen gesteld. Er iseengoed
ontwaterde, humusrijke teeltlaag nodig voor een goede groei en het gemakkelijk
opnemen van dejonge uitloperplanten. Opdemeeste gronden moet u een voorteelt
achterwege laten om structuurbederf tevoorkomen. Daardoor ontstaat in het voorjaarruimschoots degelegenheidomdegrond onkruidvrij tehouden enhetvoedingsniveau en organische stofgehalte op peil te brengen volgens het advies uitgebracht
bij het analyserapport van het grondonderzoek. Meestal is op zware kleigrond een
grondverbetering mettuinturf of veencompostnoodzakelijk. Vooralinhet voorjaar,
voordat de uitlopervorming begint, moet u zorgen voor een goede teeltlaag, die de
wortelvormingvandejongeplantenbevordertenhetoprooien gemakkelijker maakt.
PLANTAFSTAND Als u begin augustus plant, is de onderlinge rijenafstand
1,50m en op de rij 40 cm. Bij aanleg in het voorjaar kan dichter worden geplant
met een rijenafstand van 1,25 m en op de rij 30 cm.Te dicht planten leidt bij forse
groeitotmoeilijkheden indevormvantelange,jongeplanten.
W1NTERVORST 's Winters de planten voor bescherming tegen koude afdekken
met stro of turfmolm. Om afwaaien te voorkomen kunt u het stro bij mistig of
regenachtig weer op strookjes aanbrengen. Bescherming tegen kou biedt ook een
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flinke handvol vochtige turfmolm op iedere plant, maar deze methode is bewerkelijker dan strobedekking. In het voorjaar kunt u met deluchtstroom van een motorrugnevelspuitdeturfmolm vandeplantenblazen.
ANDERE PUNTEN Denoodzaakvanberegeningisaf teleidenuitdenatuurlijke
hoeveelheid neerslag. Aanvullende watergiften zijn vooral in het voorjaar vaak
nodigtijdensdewortelvormingvandejongeplantjes.
In de loop van voorjaar en zomer herhaaldelijk op afwijkende planten controleren;
deze verwijderen.
Door in het voorjaar tijdig te ontbloemen worden een betere groei en de ontwikkelingvanuitlopersbevorderd.
Voordat dejongeplantjes wortelsvormen, deuitlopers verspreid uitleggen voor een
gelijkmatigeverdelingvandeplanten.
Omsnelle strekking van de bladstelen van dejonge planten die dicht bij demoederplant staanaf teremmen kuntubij eenzwaar gewasenkele wekenvoordat dejonge
plantenwordenopgenomen,hetbladvandemoederplanten snijden.

EISEN VOOR DE BELANGRIJKSTE TEELTMETHODEN

Metuitzondering vanhet rasVolazijn erzwareplantennodig.Dat geldtzowelvoor
vaste kassen en rolkassen alsvoor platglas. Zware planten hebben naast een hoofdknopnog 2tot 4zijknoppen. Alleen door zeer vroeg teplanten kunt u dit bereiken.
Deze planttijd is de tweede helft vanjuli. Vola kan begin augustus worden geplant.
Zware planten krijgt u alleen op teeltgrond van een goede structuur en met een
goedevoedingstoestand enbijregelmatige watervoorziening.
BEMESTING Naast een bemestingmet organisch materiaal voor structuurverbetering de grond vóór het planten bemesten met kunstmest. Werk de mest vroeg in
hetvoorjaar door degrond.De stikstof minstens 3-4wekenvóór het planten geven.
De grond voor en na het planten regelmatig vochtig houden. Onkruid vóór het
plantendoodspuiten met paraquat.
PLASTIC GRONDBEDEKKING De grond tussen de aardbeien afdekken met
zwart of wit plasticfolie, dikte 0,015 mm. Twee banen van 2 m breedte per kap
gebruiken, zodat ook de paden helemaal zijn bedekt. Voor de vroege belichte teelt
van Glasa wordt wit plastic gebruikt. Dit isgunstig voor de weerkaatsing van licht
indewinter (zieblz. 167).In dekassenhetplasticinjanuariof februari leggen.Hoe
vroeger u begint te stoken, hoe vroeger het plastic wordt gelegd. Niet later leggen
dantot het beginvan debloei,maar eerstnadat degietdarmen zijn gelegd engeprobeerd. De gaten boven de planten worden met de hand gemaakt en liefst zo klein
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mogelijk om vruchtrot en onkruid te weren. Het doorhalen van de bladeren moet
met zorg gebeuren; vooral bij Gorella breken de bladstelen gemakkelijk af. In de
toekomst zal misschien geperforeerde folie worden gebruikt, omdat plasjes water
daarop niet blijven staan. Na het aanbrengen van plastic water geven om de luchtvochtigheid teverhogen. Het kan op witplastic voor deluchtvochtigheid ook nodig
zijn bij zonnig weer te broezen. In de platglasaardbeien wordt de folie in oktobernovember aangebrachtvóórhetplaatsenvandeonderbouw.
BESTUIVING Per 100 m2 kas één groot bijenvolk plaatsen en wel vanaf begin
tot einde bloei.Een slechtvliegend volk snelvervangen. Zonder bijen isgeen goede
vruchtzettingmogelijk. Ookbijplatglasaardbeien eenbijenvolk plaatsen enderamen
overdag gedurende de helebloeitijd vrij hoogoplicht laten staan omwind en insektentoegangteverlenen.
LUCHTEN/SCHERMEN
Luchten bevordert de stevigheid van het gewas en
vermindert dekans op Botrytisaantasting. Zolangnog niet alles is geautomatiseerd,
moetuhetkasklimaatmeer dantotnutoeindehand houden.
Zodra bij warm zonnig weer, tijdens de pluk, de temperatuur ondanks luchten en
somswat broezen te hoog oploopt, het glasschermen. De aangebrachte schermlaag
moetbij regenweersnelkunnen verdwijnen. Schermen isbij Gorella enVolaeerder
nodigdanbijGlasa.Doorvooral tijdig teschermen voorkomtuhetslaphangenvan
debladeren enhettesnelrijpen vande aardbeien.

dekook depadenmetplasticfolie af
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DOORTELEN VAN REDGAUNTLET ONDER GLAS

Het doortelen van het ras Redgauntlet is een teelt met risico's. Te meer omdat het
niet zeker is dat na de eerste pluk de planten opnieuw voldoende bloemen dragen
voor een lonende nateelt. In vaste kassenlukt de teeltwijze meestal. Het valt hierbij
op dat vroeg verwarmde gewassen in het algemeen meer bloemen vertonen dan
gelijkwaardig materiaal in een koude kas. Rolkassen hebben in 1969 teleurgesteld.
Opmerkelijk isechter dat in 1968deplantenvan Redgauntletinkoudekassen maar
ook in rolkassen volop vruchten droegen. Kennelijk zijn alle punten die bepalend
zijnvoor bloemvorming (nog)niet bekend.
ZIEKTEN Een ziektevrij gewas is dus een vereiste voor de eerste teelt. Dit geldt
in nog sterkere mate voor de gewassen die worden aangehouden voor een tweede
oogst. Vooral aardbeimijt en spint zijn de grote belagers van deze teelt. Als u het
gewas na de eerste oogst wilt handhaven, moet u voor de eerste pluk de ziektebestrijding zorgvuldig uitvoeren. Bij de vroeg verwarmde teeltwijze volgt aan het
einde van de eerste pluk spoedig de tweede bloei; bij de koude, of lichtverwarmde
teelten ligt tussen de eerste oogst en de tweede bloei meestal een rustpoos. Deze
pauze kunt u benutten om mijt en spint te bestrijden met middelen die een lange
veiligheidstermijn hebben.Ziehiervoorookdeziektebestrijding opblz. 170.
Maak bij de volgteelt niet te veel kosten voordat u zekerheid heeft van voldoende
tweedebloei.Deziektebestrijding ismaareenonderdeel van detotale kosten. Daarnaast moet u gelijk met het water geven enkele malen bijmesten via de gietdarmen.

wit plastic geeft eenbetereweerkaatsingvanhet licht (zie blz. 167)
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SCHOONMAKEN Een gezond gewas vormt na afloop van de eerste oogst volop
nieuwe bladeren en uitlopers. Snij de planten niet af. Ingrijpend, maar kostbaar is
het schoonmaken van het gewas. Zodra voldoende bloemen zichtbaar zijn, kunt u
dehelemassaoudebladerenenuitlopersverwijderen. Erblijft danalleeneen pruikje
jongebladeren metbloemen over.Ditschoonmaken isergarbeidsintensief envraagt
± 1 0 uur per 100 m2. Als deze behandeling zorgvuldig wordt uitgevoerd, kunt u
meestalmetéén keervolstaan.Voorwaarde iseenziektevrij gewas.Gewassen diebij
de eerste oogst in opbrengst min of meer zijn tegengevallen, stellen bij de tweede
oogstinnogsterkeremate teleur.

WIT PLASTIC BIJ GLASAARDBEIEN

Innavolgingvan degunstiguitgevallen proeven wordt sinds 1968witplastic alsbodembedekking bij de aardbeienteelt ook inde praktijk gebruikt. Het witte materiaal
heeft de gunstige eigenschap dat het het licht weerkaatst. Zo wordt 's winters het
beperkte daglicht beter benut. Een belangrijke bijkomstigheid isdat devruchten op
het witte plastic bij warm weer rijpen in een koele omgeving, waardoor ze beter
uitgroeien. Wit plastic geeft, met een kleine oogstverlating, een produktieverhoging
van ± 1 0 % vergelekenmetzwartplastic.
VRUCHTROT Een bezwaar is dat op het witte plastic vooral bij grote temperatuurschommelingen condensatie kan optreden. In kassen met een gelijkmatige
warmteverdeling, metname diemetbuisverwarming,geeft ditgeenprobleem. Maar
als het klimaat niet voldoende in de hand wordt gehouden kan door condensatie
vruchtrot optreden. Behalve goede klimaatbeheersing is goede vruchtrotbestrijding
zelfnoodzakelijk. Besparingopdelagespuitkostenkanflinke schadegeven.
TEELTWIJZE Aanvankelijk werd het witte plastic alleen beproefd bij de vroege
teeltwijze van het ras Glasa. Inmiddels isgebleken dat ook bij latere teeltwijzen de
voordelenvaneengrotere produktie netzogoed aanwezigzijn. De benuttingvan de
koelere bodem, waarop immers de vruchten rijpen, is bij de doorteelt van Redgauntlet van nog grotere waarde. De vruchten van deze aanvullende teeltwijze
worden in de zomermaanden geplukt, wanneer de kansen op hoge temperaturen
groterzijn.Ditkanzelfsleidentotopvallendeverschilleninvruchtgrootte.
Gezien de voor- en nadelen ismet een vakkundige klimaatbeheersing en een intensief uitgevoerde vruchtrotbestrijding de kans op vruchtrot beperkt. Misschien is de
oogstverlating van maar enkele dagen te ondervangen door iets harder te stoken.
Het nadeel van vruchtrot wordt meestal goedgemaakt door een aanzienlijk hoger
financieel resultaat.
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VLOT AARDBEIEN PLUKKEN

Door tweeruimepadenperkap aantehoudenkanhetplukken sneller,beter enmet
minder verlies gebeuren. Dus begint „vlot plukken" al bij het planten in de winter.
Omeenpad van 30cmovertehouden moeten derijen aan weerszijden van het pad
70 cm van elkaar staan. Ruime paden voorkomen het tijdrovend opsteken van
vruchttrossen. Plastic op de paden voorkomt het vuil worden van fust, kleding en
schoeisel. Paden niet uitdiepen omdat er dan nogal eens plassen in blijven staan.
VOORBEREIDINGEN Voor de plukperiode begint, moet er een grote voorraad
doosjesindekistjes klaar staan.
Doosjes vouwen, voorzover nog nodig. Dit mag niet in de oogsturen gebeuren.
Voor elke plukker moet er een makkelijke, lage, verschuifbare plukstandaard zijn.
Maak maanden tevoren afspraken met plukkers. Reken op minstens 3 man per
1 000m2kasalser5keerperweekgeveildwordt.
Een vrij grote sorteertafel van ± 80cm hoogte met daarop een of twee snelwegers
bevordert snelwerken.Meestalwordteenvolkistje alseenheid afgewogen.
TIJDENS DE PLUK 's Morgens vroeg plukken is het beste. Bij warm weer niet
plukkenmiddenopdedag.
Sorteer tijdens het plukken in twee grootte-sorteringen. Rotte vruchten niet laten
liggenenapartmeenemenineenbusaan de plukstandaard.
Zorg voor een droog gewas tijdens de plukuren. Desnoods bijstoken of luchten.
Plukken betekent desteeltjes afknijpen of afbreken, niet in devruchten knijpen. De
steeltjes moeten ± 1 cmlangzijn.
Te rijpe vruchten verlagen de kwaliteit. Onrijpe aardbeien worden slechter betaald.
Doosjesniettevolplukken engeengroteholten overlaten.
Plukkers goed instrueren en regelmatig controleren. Wijzen op juiste werkhouding.
Vlotaardbeienplukken betekent:eerstgoed,danpassnel.
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WORTELONDERZOEK BIJ AARDBEIEN

Bijdeteeltvan aardbeien onderstaandglaswordenmeestalplanten gezetdieopeen
wachtbed zijn opgekweekt. Voor de teelt in verwarmde kassen worden o.m. derassenGlasaenGorellagebruikt. Glasalaatzichhet bestforceren, maar wordt minder
hoog gewaardeerd dan Gorella vanwege de kleinere produktiviteit. Gorella heeft
het nadeel dat soms vlak voor of tijdens de oogst een ernstige groeistagnatie optreedt. Dit ismet denormale cultuurmaatregelen niet opte vangen. Een van nature
zwakkewortelontwikkeling wordtwelalsmogelijke oorzaak gezien.
PROEF Om de wortelvorming van glasaardbeien te bestuderen werd in 1968 op
het Proefstation te Naaldwijk een proef opgezet waarin de rassen Glasa en Gorella
werden vergeleken. Dit gebeurde in glazen wortelbakken met een inhoud van 90
liter.In augustuswerdenvierbakkenbeplantvanelkvanbeiderassen. Op4decemberwerd dit ook gedaan metplanten afkomstig van eenwachtbed. Het verloopvan
de wortelontwikkeling werd door de glaswanden gevolgd en genoteerd. Gedurende
de rustperiode van november tot februari werden geen tellingen verricht. De helft
van de bakken van beide plantdata werd eind februari in een verwarmde kas geplaatst.Deoverigebakken blevenindekoudekas.
RESULTA TEN Uit het onderzoek kwamen de volgende resultaten. In het algemeen trad er een grotere of kleinere stagnatie op in de wortelgroei vlak voor of
tijdens deoogst. Bij Gorella wasdeze stagnatie veel sterker dan bij Glasa, vooral bij
de decemberplanting. De in december geplante Glasa vertoonde zelfs een opmerkelijk sterk doorgaande wortelgroei. In de koude kas was bij Gorella de stagnatie
sterker endeproduktie duidelijk lager.
Gorella blijkt eenveel zwakker wortelstelsel te hebben dan Glasa enhet verplanten
minder goed te verdragen. Deze eigenschappen hangen vermoedelijk samen met de
grotereproduktiviteit vanditras.
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GLASAARDBEIENTELERS
VOORKOM EEN TE HOOG RESIDU
EEN TE H O O G RESIDU VAN EEN BESTRIJDINGSMIDDEL KAN VOOR DE
VOLKSGEZONDHEID EN VOOR DE VERKOOP VAN HET PRODUKT NADELIGE
GEVOLGEN HEBBEN.
HOUDT U DUS AAN DE VOORGESCHREVEN MIDDELEN, DE JUISTE DOSERING, DE VEILIGHEIDSTERMIJN EN EEN GOEDE SPUITTECHNIEK.
Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
GRAUWE SCHIMMEL (vruchtrot)

Cultuurmaatregelen
De besmette plantedelen regelmatig en secuur verwijderen en vernietigen. Om de ontwikkeling
van de schimmel te beperken, het gewas en de lucht in de kas zo droog mogelijk houden.

Chemische

bestrijding

Direct na het verwijderen van de dode plantedelen het gewas een keer behandelen om infecties
via de gemaakte wonden tegen te gaan. Vanaf de hergroei van het gewas een regelmatige vruchtrotbestrijding toepassen. V o o r beide behandelingen kan men gebruik maken van:
Om de 7 tot 10 dagen:
25 gram dichlofluanide (Eupareen) op 10 liter water per 100 m* of
25 gram thiram (TMTD) op 10 liter water per 100 m 2
Om de 14 dagen:
1 tecnazeen rookkaars (Myfusan) per 150 m3 kasinhoud
Zodra de eerste bloemen zich openen moet de behandeling met thiram en tecnazeen worden beëindigd.
Bij vroeg leggen van plastic, kan vooral na herhaaldelijk spuiten, via het plastic een te hoog
residu op de vruchten ontstaan. Dit geldt met name voor het middel thiram.
Na de bovengenoemde behandelingen nog maximaal tweemaal bespuitingen uitvoeren met:
25 gram dichlofluanid op 10 liter water per 100 ma of
17'/2 gram Phaltan 75% op 10 liter water per 100 m ! of
15 gram captan 83% op 10 liter water per 1002.
De laatste bespuiting uiterlijk 14 dagen vóór de pluk van de eerste aardbeien uitvoeren.
BLADLUIZEN
Bladluizen dienen reeds voor het begin van de bloei regelmatig bestreden te worden. De bestrijding kan uitgevoerd worden met:

Veiligheidstermijn 7 dagen:
5 ml mevinfos (Phosdrin) op 10 liter water per 100 m' of diazinon rookstroken of
lindaan rookmiddelen.
Veiligheidstermijn 10 dagen:
10 ml dichloorvos op 10 liter water per 100 m'.
AARDBEIMIJT
De bestrijding moet plaatsvinden op het plantenveld en wachtbed. Is dit niet geheel gelukt, dan
kan nog een bestrijding onder glas uitgevoerd worden door enkele keren te spuiten met:
15 gram endosulfan (Thiodan spuitpoeder 50%) op 10 liter water per 100 m ! .
Endoisulfan niet meer toepassen nadat de bloemstengels gaan strekken en de eerste bloemen
opengaan. Krachtig in het hart van de plant spuiten. D i t middel bestrijdt tevens bladluis.
DE BESTE RESULTATEN WORDEN VERKREGEN WANNEER GEWERKT WORDT
MET EEN HOGEDRUKSPUIT.
BIJ GEBRUIK VAN EEN MOTORRUGNEVELSPUIT MOET HET GEWAS VOOR
EEN GOEDE D O O R D R I N G I N G VAN TWEE ZIJDEN WORDEN BEHANDELD.
Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder Glas
Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst

Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen

HAMWORTHY

MODEL C GASBRANDER

VOLAUTOMATISCH
Deze gasbrander is een type blaaspijpbrander met luchtverdeelkast, welke speciaal ontwikkeld is voor het efficiënt stoken
van aardgas. Geschikt voor alle soorten
ketels en de toepassing is universeel;
afstelling en afregeling zijn eenvoudig en
weinig kritisch t.a.v. vlamvorm en stabiliteit.
Ook als combinatiebrander olie-gas
leverbaar!
Capaciteiten van
2.000.000 tot 6.000.000 kcal/u.

H A M W O R T H Y R O T E R E N D E OLIEBRANDER
HET VOLLE RENDEMENT UIT OLIE
VOLAUTOMATISCH VERSTOKEN
VAN ZWARE STOOKOLIE
Zeer goede verstuiving bij lage temperatuur en druk.
Geschikt voor het verstoken van alle soorten stookolie tot 6500sec. Redwood1.
Automatisch en volledig beveiligde werking.
Groot regelbereik (indien vereist).
Geschikt voor alle soorten ketels.
Capaciteiten van
600.000 tot 7.000.000 kcal/u.

Met Multitemp kunt U elke capaciteit opbouwen
Ideale trapsgewijze temperatuurregeling,
door groter aantal ketels grotere bedrijfszekerheid, grote regelmogelijkheden door
uitvoering o.a. met trappenschakelaar i.p.v. *i 'Ut
mengklep, of ketelbatterij splitsen voor
diverse groepen, resp. warenhuizen.

>
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Brandstofbesparing van 15-20%.
Eenvoudig te installeren.

swier

TECHNISCH BUREAU SWIER N.V. - ALKMAAR
STROOIJONKERSTRAAT 4 - 6 — TELEFOON 0 2 2 0 0 •

komkommers „MO
NI Q U E"
100% Vrouwelijk bloeiende hybride.Geeft een
betere produktie met een betere kwaliteit.
* Groespot, gem. bloeiend,gestekeld type
* Groestan, gem. bloeiend, glad type

tomaten

p VTA C P"
de topper van de
" ^ A ' ^ ^ ^ ' halfaroene
hvbridi
halfgroene
hybriden
Exgro, halfgroen
Extavite, halfgroen

Surprise,
bleek
Sunrise,
bleek
Surprise Cfr., bleek

DE ENKHUIZER ZAADHANDEL N.V.
KWEEK- EN SELECTIEBEDRIJF
ENKHUIZEN - TELEFOON ( 0 2 2 8 0 ) 3 3 4 7 - 2 4 3 2

EEN VOORDEEL VOOR UI
u kunt nu enkele onmisbare uitgaven bestellen tegen een prijs
met extra korting!
GROENTEGIDSVOOR DEVOLLEGROND 1970(ƒ8,50) +
RASSENLIJST VOOR GROENTEGEWASSEN (ƒ3,—) SAMEN NU
ƒ10,50
GIDS VOOR GROENTE- EN FRUITTEELT ONDER GLAS 1970
(ƒ 7,50) + RASSENLIJST VOOR GROENTEGEWASSEN (ƒ 3,—)
SAMEN NUƒ9,50
BLOEMBOLLENGIDS 1970 (ƒ8,50) + RASSENLIJST VOOR TULPEN(ƒ3,—)SAMEN NUƒ10,50
bestel nu meteen, bel ons op (030-25882) of schrijf een kaartje naar stichting land- en
tuinbouwgidsen, mgr. v. d. weteringstraat 103, utrecht, prijzen zijn excl. b.t.w. en
verzendkosten.
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bij deteelt vanmeerstengels moetook deplantafstandworden aangepast

PLANTAFSTANDEN BIJ OGENMELOENEN

Ook bij meloenen wordt de vruchtgrootte beïnvloed door de plantafstand. Bijnauw
planten oogstuperoppervlakte-eenheidwelmeervruchten, maar dezeblijven klein.
De prijzen voor kleine meloenen zijn zolaag,dat zedetotale geldopbrengst nadelig
beïnvloeden. Ook de groeikracht met daaraan gekoppeld de dichtheid van het
gewas, isvan invloed op de vruchtgrootte. Een zwak groeiend gewas met betrekkelijk klein blad levert geen grove vruchten en mag daarom wat dichter staan. Een
sterk groeiend gewas maakt veel grof blad, zodat dan een ruimere afstand nodigis.

174 * MELOEI

Per normale warenhuiskap (3,2 m) worden 2 rijen geplant op ongeveer 50 cm
afstand van de kaspoten. Dit iseenplantsysteem dat overeenkomt met dat bijkomkommers. Het maakt een goede gewasverzorging en vlot oogsten mogelijk. Bij de
vroege, verwarmde teelt is de gewasontwikkeling doorgaans minder en kan de
plantafstand opderij 45cmzijn. In dekoudeteelt iseenplantafstand opderij van
50 cm nodig; als u een extra sterke groei verwacht, is 55 cm aan te bevelen. Past u
het tweestengelsysteem toe, dan moet de plantafstand op de rij 60cmzijn. Om groverevruchtentekrijgen isditeengoedemethode.

ZOMERTEELT VAN MELOENEN

Deze teeltisopbepaalde bedrijven aantrekkelijk alstussenteelt. Dit mede doordat u
niet dieuitgebreide maatregelen hoeft tenemen dievoor eenvoorjaarsteelt noodzakelijk zijn. Zo geeft bijv. de grondtemperatuur in een zomerteelt geen problemen.
Organisch materiaal of een broeiveur isniet noodzakelijk voor dezomerteelt, maar
tochkaneenkleinveurtje van compost of rottemestwelzijnnuthebben.Dit vooral
opslempgevoelige gronden.Dewortelontwikkeling wordt dan aanzienlijk verbeterd.
NETMELOEN Hierbij kunt u alsueenrustige groeiverwacht, volstaan met twee
rijen per kap. Meestal geeft drie rijen per 2kappen geen lagere opbrengst, terwijl u
wat gemakkelijker werkt. Opderijis45cmafstand voldoende.Er kunnen 2 hoofdranken worden aangehouden, die op 20 cm vanaf het looppad worden getopt. De
eerst gevormde zijscheuten helemaal verwijderen en de volgende toppen achter het
vruchtbeginsel weghalen.
OGENMELOEN Ook hier worden twee rijen per kap geplant, met op de rij een
afstand van 50 cm. Bij twee stengels per plant moet de plantafstand 60-75 cm zijn.
De ranken worden omhooggeleid net als bij komkommer. Verwijder alle zijranken
tot een hoogte van ± 75 cm en top daarna de eerste ranken op één blad. Hierdoor
krijgt uvooraleenbetere vruchtgrootte.Voor dezettingishetvaaknodigtebroezen
om zo de luchtvochtigheid op peil te houden. Een goede zetting wordt ook bevorderd door bijen, waarvan één korf op ongeveer 700 m2 nodig is. Is eenmaal een
flink aantalvruchten gezet, dan kunt u het snoeien beperken tot het wegnemen van
alleenkleinekopjes.
Watergeven moet bij Netmeloen, vooral in het jonge stadium, beperkt blijven. De
Ogenmeloen is van nature een zwakkere groeier en vraagt regelmatig water; dit
geldt ook voor later om voldoende grote vruchten te krijgen. Ten aanzien van
ziektebestrijding vragen spint enluisendaarnaast wit deaandacht. Erzijn geschikte
middelen die het mogelijk maken dat u kunt volstaan met een voorbehoedende
bestrijding tegendezeverschillendeziekten(ziehiervoorookbladzijde 91).
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BODEMVERWARMING VOOR PAPRIKA

De compost die de laatste jaren bij de teelt van paprika werd gebruikt, was nog al
eens onvoldoende van kwaliteit. Daarom zijn er nu praktijkproeven genomen met
bodemverwarming. De resultaten hiervan zijn bijna helemaal vergelijkbaar met een
broeiveurenteelt.
TEMPERATUUR Bij het begin van de teelt moet de bodemtemperatuur al voldoendehoogzijn (22°C tot 25°C). Omdit tebereiken mogen deplasticbuizen, drie
per normale kap,niet te diep liggen; dit isniet dieper dan ± 40 cm. Er wordt zelfs
gedacht om debodemverwarming in eenveurtje te leggen van 5tot 10cm diepmet
hierop wat organisch materiaal. Zo ontstaat een hoge bodemtemperatuur en droogt
de bovengrond wat gemakkelijker uit, waardoor de groei beter in de hand is te
houden. Deze opzet is nog niet uitgewerkt, maar zal in 1970 alle aandacht krijgen.
Zorgervooral ook voor dat de bovengrondse verwarming vanvoldoende capaciteit
is. Als de kastemperatuur te laag is, kan ook de bodemtemperatuur te laag zijn.
WATERVOORZIENING
Bij bodemverwarming is het nuttig om de grond liefst
met gebruik van organisch materiaal op heuveltjes te schuiven. Giet vooral in het
beginbijzonder zorgvuldigenmetdeslang.Alleendeheuveltjes natmaken. Maakt u
metderegenleiding het helegrondoppervlak vochtig, dan schieten dewortelstesnel
naar deondergrond en houdt u de ontwikkelingvan deplanten niet indehand. De
groei wordt dan te sterk, wat heel zeker een flinke oogstverlating tot gevolg heeft.

OOGSTEN VAN PAPRIKA

Onder normale omstandigheden moet u in het voorjaar geplante paprika acht tot
tien weken na plantdatum kunnen oogsten. Vaak wordt dit later door een te sterke
groei; het kan dan soms twaalf of meer weken duren voor het oogsten begint. In
het algemeenworden devruchten groen geplukt tot ongeveerhalf juni;daarna gaan
veeltelers geleidelijk overtot het plukken van roodgekleurde vruchten. Er zijn ook
telers diede vruchten altijd groen blijven plukken. Dit hangt meestal samen met de
prijs. Het oogsten kan beginnen zodra de vrucht goed is uitgegroeid. Ze is dan
glimmend en harddonker groen. Om een zo hoog mogelijke produktie te behalen
moet u één keer per week oogsten; één keer per veertien dagen is ook mogelijk,
maar de produktie is dan wel kleiner. Als de plant te zwaar beladen is, ontstaan er
zettingsmoeilijkheden.

PAPRIK
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Het oogsten moet ergvoorzichtig gebeuren, want metzwarevruchten in de topvan
de scheut ontstaat gemakkelijk takbreuk. Dit isnadelig niet alleen door verlies van
onvolgroeide vruchten, maar ookomdathetvooralinhetnajaar gemakkelijk tot het
optreden van Botrytis kan leiden. Hierdoor kan de hele plant wegvallen. De scheutenmoeten goedzijn opgebonden.Dit iszeerbelangrijk vooreenvlotteoogstzonder
stengelbreuk. Ze hebben dan over de hele lengte voldoende steun en zelfs bij een
zware dracht ontstaan ergeenmoeilijkheden. Onvolgroeid oogsten komt nogal eens
voor in het vroege voorjaar als de prijzen hoog zijn. Een te jonge paprikavrucht is
van minder goede kwaliteit, erg licht en haalt maar een betrekkelijk lage prijs.

NATEELT VAN PAPRIKA

Dit iseen moeilijke eninzekere zin ook riskante teelt.De laatste jaren iswelgebleken, dat de teelt alleen rendabel is, alser nog rond half november voldoende roodgekleurdevruchtenkunnenworden geoogst.Deteeltismoeilijk, omdatudepaprika
op het gewenste moment moet laten vruchtzetten. Valt de vruchtzetting te vroeg,
dan heeft u bijv. eind oktober al rode vruchten. De prijs valt dan doorgaans tegen,
terwijl u devruchten geenmaand aan deplant kunt bewaren.Anderzijds iser in de
herfst vaak zo'n goede groei, dat dezetting somswordt verlaat. U krijgt dan vruchtendienietmeerroodkleuren,zodatindezezindeproduktie tegenvalt.
PLANTEN Plant voor half juli engebruik een goedeplant. Poot ulater, dan isde
kans groot dat de zetting tegenvalt, omdat de plant te veel vegetatief blijft groeien.
Misschien kunt uin de toekomst later planten, maar dan moet er veelmeer worden
gedaan aande opkweek (bijv. inemmertjes of pottenvantweetot drieliterinhoud).
Gebruik deverwarming tijdig.Ditisnodigomdezettingtebevorderen, maarvooral
omschimmelziekten,zoalsBotrytis,RhizoctoniaenSclerotiniatevoorkomen.
Het plantmateriaal magzeven tot acht weken oudzijn. Vaakworden planten invijf
tot zes weken opgekweekt. U krijgt dan wel grote planten maar ze hebben weinig
„inhoud". Ook de leeftijd heeft invloed op het moment waarop de zetting begint.
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OPKWEEK VAN GEENTE AUGURKPLANTEN

Augurkplanten worden geënt mede om aantasting door Phomopsis of Fusarium te
voorkomen. Enten kan ook andere gevolgen hebben. Uit proeven is gebleken dat
doorentenplantenvanLevoookopgezondegrondeenoogstreductiekunnen geven
van2kgperm2,Korazelfs vanbijna 3V2kg.Ditinvergelijking metgelijk gezaaide,
nietgeënteplanten. Het enten en deteeltbehandeling waren daarbij normaal enmet
voldoende zorg uitgevoerd. Bij slechte uitvoering kan de oogstreductie natuurlijk
nog groter zijn. Uit vergelijkende proeven in 1969 bleek dat de oogstreductie was
tegente gaan door de teentenplanten tien dagenvroeger tezaaien, mits daarbij de
opkweek volkomen ongestoord verliep. Hiervoor moest er worden opgekweekt in
grotepotten enbinnenvijf wekennahetzaaienworden uitgeplant.
In detweedehelft van deoogstperiode kan entchlorose ook oogstreductie veroorzaken. Door regelmatigmetmagnesiumsulfaat te spuiten isentchlorose echter gedeeltelijk tevoorkomen. Ookschermenbijplotselingzonnigweerisgunstig.
Als in een kas voor het eerst augurken worden geteeld hoeft u geen speciale maatregelentenemen.U stoomtdusniet engebruikt ookgeengeënteplanten. Ga echter
na of op de plaats van de kas in de laatste jaren somsvollegrondsaugurken hebben
gestaan. In dat geval kan de grond besmet zijn met Phomopsis en moet u geënte
planten gebruiken.

IS HET GEBRUIK VAN GEËNTE PLANTEN NUTTIG?

Alsugeënteplanten gebruikt enulaat deopkweekvolledigdoor anderen uitvoeren,
danbedragen demeerkostenvan enten ± 50ct.perm2 kasoppervlaktevoorhet ras
Levo.Veletelers kweken geheelof gedeeltelijk zelf op.Dit vermindert de uitgaven,
maar er is wel een groot risico, omdat de meeste bedrijven niet goed zijn uitgerust
voor deopkweek endetuinder deervaringmistvan enten.Uitproeven isgebleken,
dat een onzorgvuldige opkweek een oogstreductie van 1tot 3kgper m2 kan geven.
Daarnaastkandeoogstnoglaagblijvendoor entchlorose(ziehierboven).
In 1969isgebleken dat ook de onderstam van augurk door Phomopsis kan worden
aangetast,zodat deplantvoortijdig afsterft. Dit ishet gevalalser 3tot4jaar achtereen geënte augurken op hetzelfde perceel worden geteeld speciaal en allereerst op
plaatsenmeteenslechtebodemstructuur. Hetisdaarom nuttigeerder dantot nutoe
over te gaan tot stomen van de grond. Dit kost weliswaar 1,50 gld. per m2, maar u
bestrijdt dan ookdoeltreffend Sclerotiniaenonkruid.

OJGURK

SNOEIENVANAUGURKENENONDERSTAM

Snoei een gewas niet te kort of zogenaamd dood. Er moet steeds een flink aantal
actievegroeipunten(kopjes)aanwezigzijn.
Snoei in een jong stadium de onderste zijscheuten helemaal weg. Uit onderzoek is
gebleken, dat een aanvankelijke meeropbrengst van ± V2kg per m2 te krijgen is
door deonderste zijscheuten toteenlengtevanV2-Imoverdegrondtelatengroeien
en hiervan te oogsten. Deze meeropbrengst gaat doorgaans snel verloren en kan in
een oogstreductie veranderen door vroege aantasting van Botrytis, Sclerotinia of
Mycosphaerella, die u op deze wijze in dehand werkt. Houdt daarom het onderste
stengelgedeelte schoon endroog.
Bij gebruik van geënte planten is het wegsnoeien van de onderste zijscheuten van
nog meer belang. Door denoodzakelijke aanwezigheid van enkele onderstambladeren wordt bijhet aanhouden van zijscheuten deluchtcirculatie rondom het onderste
gedeelte van de hoofdstengel nog meer beperkt. Houdt er ook rekening mee dat de
entplaats op zich al een gunstige invalspoort voor schimmels is. Daarom mag het
onderstamgewas niettegroot zijn. Snoeideonderstamwekelijks zodaternietmeer
dan twee tot vier bladeren zijn. Neem nooit al het blad van de onderstam weg,omdat hierdoor deplant meestal enkele dagen slapgaat hangen. Dit isnadeligvoor de
produktie; soms zelfs sterft de plant erdoor af. Heeft u de onderstamscheuten te
lang laten worden, neem dan niet alles in één keer door sterk insnoeien weg. Ook
dit kan verwelken en afsterven veroorzaken. Beter is het de snoei dan in enkele
kerenuittevoerenmeteentussentijd vanenige dagen.

BESTUIVING VAN AUGURKEN

Al bij de opkweek is invloed uit te oefenen op het geslacht van de bloemen later in
detijd.DeplantenvanhetrasHokusdievoordebestuivingworden gebruikt blijven
gedurende de teelt langer mannelijke bloemen aanleggen naarmate de temperatuur
tijdens de opkweek hoger is. Ook de stikstofhoeveelheid in de potgrond is hierop
van invloed. Minder stikstof geeft een vroegere beëindigingvan de aanlegvan mannelijke bloemen. Ook de ouderdom van de plant telt mee. Hoe ouder de Hokusplanten hoe minder aanleg van mannelijke bloemen. Zaait u Hokus vroeger dan
Levo, dan ontstaat door de wat tragere groei een vermindering van de bestuivingspotentie. Door de langere opkweek komt eerder stikstofgebrek in depotkluit voor.
Zaai daarom Hokus gelijktijdig met Levo of Kora en houdt tijdens de opkweek een
hogetemperatuur aan.
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BEREGENING Hangtde regenleiding
nogbovenhetgewastijdensdebloei,dan
blijven de bloemen lang nat na beregening. Ze zijn dan ongeschikt voor bijenbezoek en er kan dus geen bestuiving
plaatsvinden. Omdat er vrij vaak wordt
beregend moet u de regenleiding vroeg
onderhetgewas aanbrengen.
BIJEN Debijen dievoor debestuiving
nodig zijn moet u in de kas plaatsen.
Omdat detemperatuur indekashogeris
zullen ze eerder en beter voor debestuiving zorgen op koelere dagen. Voor het
rasKoraisvooralinhetbegineengroter
aantalbijennodigdanvoorLevo.

plaats debijen niet buiten, maarin dekas

EXTRA BESTUIVERS
Naarmate
het gewas ouder wordt, vermindert de
vorming van mannelijke bloemen. Bij
eenteelt van langere duur ishet daarom
nuttig eind juni-begin juli op open gevallen plaatsenjongebestuiverstepoten.
Deze kunt u ook onder de goot planten.

GIETEN, GEWASGROEI EN VRUCHTZETTING

De laatste jaren is de ervaring opgedaan dat de wat zwaardere augurkgewassen in
staat zijn een hogere produktie te geven. Het terughouden van planten vooral door
droogtetijdens deopkweek en inhet beginvandeteeltkan dusnietongestraft tever
worden doorgevoerd. Daarnaast is gebleken, dat vooral in de beginperiode van de
oogst van Levo grof plukken meer rendabel is dan fijn plukken. Door de vruchten
grof te plukken wordt het gewaswat meer belast. Het is daarom een betere manier
omhetgewasin dehand tehouden dan demethode vanterughouden. Het kan zelfs
extrageldinhetlaatje brengen!
De laatste jaren is ook geconstateerd dat het drooghouden vaak een averechtse uitwerking heeft. Bij het drooghouden stopt niet de scheutgroei, maar het uitgroeien
vandejongevruchten.Alsubijaugurkeenvrijzwaargewasheeft, moetuhetgieten
aanpassen aan deverdamping door hetgewas.Doormeer of minder grof te plukken
kuntudandegroeigoedregelen.

AUGURI

MJGURK *181

GROFOFFIJNOOGSTENVANGLASAUGURKEN

Optalvanbedrijven wordttegenwoordig ooktendeleKora geteeld.Voorditrasligt
de zaak waarschijnlijk anders dan bij Levo en aanverwante rassen, omdat het meer
vruchtbeginsels vormt. Uit de in 1969 genomen proeven is wel gebleken, dat bij
Kora de kg-opbrengst toeneemt naar gelang het grover plukken, maar niet in die
mate als bij Levo. Vermoedelijk moet u bij Kora eerder tot fijn plukken overgaan
dan bij Levo. Dit niet alleen vanwege de prijsverhouding, maar ook om het gewas
niettezwaartebelasten.

TUSSENTEELT BIJ KASAUGURKEN

Vanhet areaalaugurken onderglaswerdin 196920tot25% benutvooreentussenteelt van koolrabi. De grote ruimte tussen twee rijen augurken leentzich goed hiervoor. De opbrengst van deze koolrabi was in 1969 1tot 2 gld. per m2. Er zijn het
afgelopen seizoen enkele tuinders geweest die, net als op de proeftuin in Venlo,
tussen twee rijen Levo één rij Kora hebben geplant. De planten van het ras Kora
werdendanvoorwijker gehouden.
WATERVOORZIENING
Inbijna aldezegevallenviel de opbrengstvan de Kora
tegen.De oorzaak wasdewatervoorziening. Het rasLevomoet aanvankelijk weinig
worden gegoten, terwijl Kora juist veel water moet hebben voor voldoende groeikracht. Daarnaast is de snoei van invloed geweest. In het object op de proeftuin te
Venlo groeiden de Kora-planten net als elders onder de nok en lag de regenleiding
onder de goot. De Levo-plantenwerden vroegvan het onderste blad en zijscheuten
ontdaan, zodat dit gewas geen scherm kon vormen tegen gelijkmatige beregening.
De extra opbrengst van derij Kora alstussenteelt wasin Venlo dan ook 2V2kgper
m2 kasoppervlakte, als de middenrij 9 weken na het uitpoten werd gerooid. Het
langer laten staan van demiddenrij gaf in de 6daaropvolgende weken 0,8 kg meeropbrengst. Dit woog niet op tegen het moeilijker werken bij ziektebestrijding en
oogst. De extra 2V2kg van de eerste 9 weken komen wat de bruto financiële opbrengst betreft overeen met die van koolrabi, terwijl de teeltduur vrijwel gelijk is.
Mogelijk kan de meeropbrengst van de middenrij hoger uitvallen, alser extra voorzieningenvoorwatertoedieningwordengetroffen. Daarbij kandan aaneengietdarm
langsdemiddenrijworden gedacht.
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E R V A R I N G E N M E T H E T R A S KORA

Om een hoge produktie te behalen met het ras Kora zijn een nauwe plantafstand en
een groeikrachtig gewas vereist. De plantafstand is in het algemeen drie rijen per
normale warenhuiskap van 3,20 m breed en op de rij,afhankelijk van de groeikracht,
40-60 cm uit elkaar. De groeikracht wordt op de volgende manieren bevorderd.
Poot jonge planten uit; 3 weken oud ongeënt en 4lk week geënt.
Houdt een hoge temperatuur aan tijdens de opkweek (minimaal 20°C).
Geef na het uitplanten een niet te hoge minimumtemperatuur (16°C).
Geef voldoende water en voedingsstoffen (stikstof) gedurende de hele teelt met
kleine hoeveelheden per keer.
Neem de onderste 3tot 5 zijscheuten helemaal weg.
Belast de plant niet te vroeg met vruchten; dit kunt u bereiken door de bijen iets later
(7tot 10dagen) in de kas te plaatsen.
Oogst aanvankelijk niet te grof en stoom de grond in plaats van de planten te enten.
BRUIKBAARHEID
Het ras Kora is vooral geschikt voor teelten van korte duur,
bijv. na 2 keer sla als nog herfstsla moet volgen, na aardbeien en na vroege stooktomaten. In een kortdurende teelt is de opbrengst hoger dan van Levo, omdat u
binnen 3 maanden na het uitplanten 8 tot 10kg kunt oogsten. Kora is, bij voldoende
groeikracht, ook geschikt voor een hoofdteelt van langere duur mits er niet te vroeg
wordt geplant. De opbrengst is dan gelijk aan die van Levo, hoewel iets minder van
kwaliteit. Kora vraagt belangrijk minder arbeid dan Levo; alleen het oogsten gaat
ietsmoeilijker door de wat taaiere vruchtsteel.
Wat de kwaliteit betreft kan het volgende worden opgemerkt in vergelijking met
Levo: de kleur is iets donkerder, een pluspunt; de lengte-dikteverhouding is ook
gunstiger; het percentage kromme en misvormde vruchten is echter hoger in de
tweede helft van het oogstseizoen, vooral bijeen zeer zwaar gewas.
ZIEKTEN
Door het grote aantal vruchtbeginsels, dat aanvankelijk in een korte
periode bij Kora wordt aangelegd, is de plant snel uitgeput. Hierdoor is de gevoeligheid voor ziekten (spint, meeldauw, Botrytis, Phomopsis, entchlorose en mogelijk
ook Sclerotinia) iets groter en het herstellingsvermogen belangrijk minder. Neem de
teeltmaatregelen dus tijdig en doe dit met zorg (zie ook „Ziektebestrijding", blz. 82).
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VOORJAARSANDIJVIE ONDER GLAS

Opbepaalde bedrijven ishetgebruikelijk inhet voorjaar onder glasandijvie tetelen.
De teeltwijzen en de opbrengsten lopen sterk uiteen door verschillen in zaaitijd,
opkweektemperatuur envooralook teeltbehandeling.
ZAAITIJD Dezaaitijd looptvan beginjanuari tot beginmaart. Somswordt direct
ineenperspot gezaaid, maar de resultaten hiermee vallen vaak tegen door eenminder goede of onregelmatige kieming. Daarom vindt veel meer toepassing het zaaien
inkistjes of opeenzaaibed,waarbij laterwordt opgepot.
OPKWEEKTEMPERATUUR
De temperatuur bij de opkweek is van groot
belang in verband met doorschieten. Proeven hebben uitgewezen dat een temperatuur van 20°Cgedurende dehele opkweekperiode demogelijkheid inhoudt van een
hoge kg-opbrengst. Naarmate u verder of langduriger beneden deze temperatuur
komt, gaat de andijvie schietneigingen vertonen. Voor het opkweken van goed
bruikbare planten is ± 4weken nodig. In enkele gevallen isbij de opkweek van de
vroegste andijvie gebruik gemaakt van kunstlicht in de vorm van TL- of hogedrukkwiklampen met een sterkte van 35 tot 40 Watt per m2. De daglengte werd hierbij
op 12uur gehouden.Deplantenwarendanbelangrijk stevigerenverder ontwikkeld.
UITPLANTEN De plantafstand wisseltvan 20 X 25cmtot 30 X 25cm.Laatu
het produkt zwaar uitgroeien, neem dan de ruimste plantafstand. Na het uitplanten
kan de andijvie zelfs bij sterk uiteenlopende temperaturen tot een goed produkt uitgroeien. Ze kan dan in de gestookte en in de koude kas met succes worden geteeld.
Voor deteelt in koude kassen worden echter latere zaaidata gekozen. Om een teelt
ingestookte kassenvlotte laten verlopen ishet raadzaam denachttemperatuur niet
beneden 10°Cendedagtemperatuur nietbeneden 15°Ctelatendalen.
CO-L Het gebruik van C0 2 geeft bij de andijvieteelt goede resultaten. U moet dan
wel de temperatuur en de vochtvoorziening aanpassen. Hoge C02-doseringen bij te
lagetemperaturen geveneentedonker eneentestuggewas.
ZIEKTEN Naast aantastingen door Botrytis,luise.d. kan het randen van andijvie
een probleem zijn (blz. 84). Zorg er voor dat het gewas in de eerste weken na het
uitplanten niet te welig groeit. Vooral te vaak gieten of broezen werkt de gevoeligheid sterk indehand.Alsuwatermoetgeven,diendan per keer ookvoldoendetoe,
zodatuniettespoedigopnieuwwaterhoeft tegeven.Alshetgewaseenmaalvolledig
de grond bedekt, moet u luchten om de stevigheid van het gewas te verbeteren. Is
andijvie bijna te oogsten, dan kan broezen op zonnige dagen noodzakelijk zijn. Doe
dit bij voorkeur vroeg in de morgen en niet op het heetst van de dag. Bovendien is
luchten na het broezen altijd nodig om een te broeierig klimaat te voorkomen.
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BOSSELDERIJ ONDER GLAS

Bosselderij kan afkomstig zijn van gezaaide en van geplante selderij.Het ismeestal
fijn van steelen blad.Alsras wordt overwegend gekozenAmsterdamse fijne groene
of selecties daarvan. Bosselderij wordt op bijna alle veilingen aangevoerd; enkele
consumptieveilingen hebbeneenzeergrote aanvoer.
TEELT Deteeltkan gebeurenvolgenstweesystemen,nl.hetzaaienterplaatseen
het op het plantbed zaaien en later uitplanten. Het uitplanten gebeurt meestal
onder platglas,maar de laatste jaren ook steeds meer onder staand glas. Onder glas
wordt er omstreeks half september gezaaid, waarna er van februari tot in april kan
worden geoogst. De benodigde hoeveelheid zaad is 250 tot 350 gram per are. Bij
voldoende groei in de winter (bijverwarmen) wordt het gewas soms enkele malen
afgesneden en pas in april met wortel en al geoogst. Plant u onder glas dan wordt
2gramperm2buiten uitgezaaid.
Uitplanten gebeurt doorgaans in september. De plantafstand is 25 X 12 cm en in
een later stadium 20 X 12 cm. Van bedrijf tot bedrijf kunnen de plantafstanden
sterk verschillen; bij een nauwe plantafstand wordt er vaak doorgebost. Is de groei
sterk dan wordt meestal één keer getopt; de struik blijft dan korter en steviger. De
oogst vindt meestal plaats op een tijdstip dat de selderij van de open grond is geruimd, of door slecht weer niet meer kan worden aangevoerd. De aanvoer wordt
mede bepaald door deprijs van het produkt en deteelt dievolgt opdievan selderij.
Er isechter eenuitloopmogelijk van dezeteelt tot inmaart en april. Bijhet oogsten
kan deze selderij veel werk geven, omdat ze
moet worden schoongeplukt. Bij een dichte
DEKOOPKRACHT IN O-EUROPA
stand komt veel oud en vergeeld blad voor,
GEM.MAANDINKOMEN IN1967OMGEREKENDVOLdatmoetworden weggenomen.
GENSEEN KOOPKRACHTWNQ.785GULDENIN
WEST-DUITSLAND

AFZET Selderij wordt in bossen aangevoerd,maarerisweinigeenheidindegrootte
hiervan, zodat het aantal bossen geen maatstaf is. Een kg-opbrengst is een juistere produktie-aanduiding, bijv. 1tot2kgperm2.De
prijs kan sterk wisselen en devraag isvooraf
bijzonder moeilijk tepeilen.Hierdoor kunnen
de financiële uitkomsten belangrijk verschillen en soms buitensporig laag, maar ook bijzonder hoogzijn. Vooral het weer in dewinter oefent hierop een grote invloed uit. Bosselderij vraagt een nauwgezette ziektebestrijding,ziehiervoorbladzijde93.

OosF-Duitel.

POSTELEII*

TEELT VAN POSTELEIN

Dezeteeltisinvergelijking met andere groentegewassen vanweinigbetekenis.Toch
kan dezeteelt als overbrugging tussentwee hoofdteelten goede financiële resultaten
opleveren. Er is naar dit produkt doorgaans geen grote vraag. Wel voert schaarste
aan andere groentesoorten vaak de prijs op. Het vroege voorjaar is voor postelein
het meest winstgevend. Ook een nateelt na een droge zomer heeft zekere kansen.
Postelein is uitsluitend bestemd voor binnenlands gebruik. Zeer grote aanvoeren
drukkenmedehet prijspeil.
TEELTOMSTANDIGHEDEN
Postelein vraagt veel warmte (minimaal 10° tot
20°C). De daglengte en de lichthoeveelheid zijn bepalend voor het begin van de
vroegsteteelt.Vanaf oktobertotenmetfebruari isdeteeltookinverwarmde kassen
niet mogelijk. Ook in een maand alsmaart ishet weer van grote invloed ophet slagen van de teelt. Vanaf 1maart is de teelt in verwarmde kassen, vanaf eind maartbegin april ook in koude kassen mogelijk. Bijverwarmen met bijv. warmeluchtkachelsgeeft eensnellereteelteneengrotere oogstzekerheid.
Deteeltvanposteleinleentzichbijzonder alstussenteeltvanslaenlate stooktomaten
of komkommers. De kansen voor een hoge opbrengst liggen dan ook het gunstigst.
Een zelfde mogelijkheid is er ook voor een koude-tomateteler, tijdens een schraal
voorjaar en bij een sterk verlate oogst van de voorjaar-natuurprodukten. De posteleinteelt valt dan na de slaoogst, dat is van begin tot half april tot begin mei. Ook
kunt u twee opeenvolgende posteleinteelten toepassen en pas daarna met de hoofdteelt beginnen. U kunt ook in de nazomer een teelt van postelein uitvoeren na de
komkommers. Overigens kan de posteleinteelt in alle zomermaanden uitstekend
onderglasgebeuren.
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Postelein vraagt een goed vochthoudende grond. Gieten tijdens deteeltheeft bij uitzondering zin en dan nog alleen in het kiemplantstadium. De grond moet dus vóór
het zaaienflink vochtigzijn. Daarnaast moetdegrondeenvoldoende fijne structuur
bezitten eninjuisteconditiezijn gebracht (doorharken).
ZAAIEN De teelt van grove postelein, waarvoor minder zaad wordt gebruikt,
komtnietmeer voor.Voordeteeltvanfijne posteleinis, afhankelijk vande zaaitijd,
voor een zeer vroege teelt 1 200 gram per are nodig; in de zomer 800 gram. Voor
een opvolgende teelt is wat meer zaad nodig dan wanneer u op dat tijdstip voor de
eerste keer postelein zou zaaien. Het zaad met zand vermengd uitzaaien; alleen dan
is een goede verdeling mogelijk. Op lichte gronden het zaad daarna licht inharken
enmeteenroldegrondwat aandrukken. Opgrond vanwat grovere structuur ishet
inharken niet gewenst; het zaad valt dan te diep. Na het zaaien blijven de ramen
gesloten. Postelein kan een zeer hoge temperatuur verdragen en ontwikkelt zich
daarbij het snelst. Onder erg gunstige omstandigheden kan een zaaisel in 2Vaweek
oogstbaarzijn.Dekg-opbrengst kanper are250tot450bedragen.
ZIEKTEN EN BESCHADIGINGEN Posteleinverlangt eenergsnelleontwikkeling en heeft dit ook nodig om het gewas gezond te houden. Te vroeg zaaien (lage
temperatuur), droogte en langdurig donker weer vertragen de groei, waardoor ernstige kiemplantaantasting kan optreden met veel uitval. Voorbehoedend zeer licht
stuiven met PCNB kan dan zin hebben. In een te grote hoeveelheid toegepast veroorzaakt dit middel echter groeiremming; het is dan erger dan de kwaal. Postelein
laat na de oogst een droge grond achter. Achtergebleven stengeldelen en wortels
hebben een nadelige invloed op kiemende zaden. De stand van een tweede zaaisel,
ook bij het gebruik van meer zaad, is minder dan dat van het eerste. Ook andere
gezaaide gewassen kunnen ernstig in hun kiemkracht worden geremd; met name
spinazie,bonen en tomaten. Ruim daarom achtergebleven plantedelen van postelein
zo goed mogelijk op en spit de grond goed voor de aanvang van een tweede teelt.
Letookopeenvoldoende vochthoudendheid.
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RABARBER FORCEREN

Voor het forceren komt alleen het ras Goliath in aanmerking. Kweek speciaal voor
dit doel pollen en gebruik geen pollen van een perceel, dat al een aantal jaren in
produktie is.Lichte enzwaardere grond isgeschikt. De ontwatering moet goed zijn.
Als de planten zich bijzonder goed hebben ontwikkeld, is het soms verantwoord
tweejarige pollenteforceren. Driejarige gevenechter altijd een hogere kg-opbrengst
en een produkt van betere kwaliteit. Tijdens deze pollenteelt mag u geen stengels
oogsten.Voor hetnormaal forceren depollen liefst beginnovember rooien enzetot
eind december buiten laten liggen. Ze hebben namelijk een bepaalde hoeveelheid
kounodig om eengoed forceer-resultaat te geven. Bijhet transport mogen deknoppennietwordenbeschadigd.
FORCEERRUIMTE Voor normaal forceren worden de pollen eind december
tegenelkaarindeforceerruimte gezet.Doormiddelvaneen stevigtabletkuntumet
2 verdiepingen werken. De forceerruimte moet donker zijn. De temperatuur in
enkeledagenopvoeren tot 17-18°Centotkortnahet beginvan deoogstopditpeil
houden. Daarna de temperatuur laten dalentot ± 15°C.De relatieve luchtvochtigheid moet 85 tot 90% zijn; regelmatig water geven is dusnodig. Scherm eventuele
tochtgaten af enlucht afentoe.Bijdezewijzevanforceren kuntuvanaf half januari
deeersteoogst verwachten.
GIBBERELLAZUUR Als u de pollen vanaf half november in de forceerruimte
brengt, wordt de oogst belangrijk vervroegd. De hoeveelheid kou moet dan worden
vervangen dooreenbespuitingmeteenoplossingvangibberellazuur (GA3).Dit isin
poeder-entabletvorm indehandel onder denaam Berelex.Hetisvrijduur enwerkt
bovendien onvoldoende alshet met grond in aanraking komt. Spuitdaarom dekoppen van de pollen voor of na het inzetten met water schoon. Werk als volgt. De
pollen tegen elkaar in de forceerruimte zetten, de koppen met een krachtige waterstraal schoonspuiten en de verwarming aanzetten. Zodra ze voldoende zijn opgedroogd (afhankelijk van hetweerna 2tot 4dagen) dekoppen van depollen bespuitenmeteenoplossing GA3.Naarmate depollenvroeger worden ingezet, hebben ze
minder kou gehad en moet umeer GA3 toedienen. Hierbij geldt alsrichtlijn voor 3
tijdstippen van inzetten: half november 35-50mg GA3 (45-65et)per pol;ongeveer
1december 20-25mgGA3 (26-32et)enhalf december 10mgGA3(13et)perpol.
Deze hoeveelheden gelden voor pollen waarvan de koppen vooraf met water zijn
schoongespoten. De hoeveelheid GA3 per pol wordt opgelost in 200 cc water. Per
100pollen isdus 20liter water nodig met daarin 100 X de hoeveelheid GA3. Zijn
depollenvooraf nietschoongespoten, danisongeveerhetdubbelenodig.
Inzetten rond half november biedt demogelijkheid om in dezelfde ruimte 2trekken
achterelkaaruittevoeren.Depollenvoor detweedetrekhoevennatuurlijk nietmet
GA3teworden bespoten.

SNIJBOON

NATEELT VAN SNIJBONEN ONDER GLAS

De ontwikkeling van een snijbonengewas hangt grotendeels af van de aard en de
toestand van de grond. Op kleigronden is een rustige ontwikkeling te verwachten,
maar houdt het gewas ook meestal stand tot laat in de herfst. Door de rustige groei
zijn de gewassen in het algemeen sterk en gezond. Lichtere gronden en ook veengronden gevenechter eenforsere ontwikkeling vanhetgewastezienbij denoghoge
temperaturen in het begin van de teelt. Doorgaans zijn deze zwaar opgroeiende gewassen minder bestand tegen ongunstig weer zoals dat in de herfst optreedt. Het
kan een vroegtijdig afsterven van het gewas tot gevolg hebben. Bemesten van de
grond isinhet algemeennietnodig.Degrond moetbeslistziektevrijzijn;vooralniet
aangetast door knol. Ook een te zoute grond en een te droge grond geven moeilijkheden. De hergroei van de jonge planten komt dan moeilijk op gang. Een te natte
grondisooknietgoed,maarditkomtmindervaakvoor.
RASSEN Houdt bij de rassenkeuze en de plantafstand rekening met de grondsoort. Een forse groeivan het gewasverlaat deproduktie door devormingvan veel
blad. Rassen met een niet te forse ontwikkeling genieten de voorkeur voor „welige
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gronden". Op zwaardere gronden vertonen sterk groeiende rassen toch nog een
beheerste groei. Gegevens hierover kunt u het beste halen uit de Rassenlijst. Neem
deplantafstand ruimer naarmate een sterkere groei wordt verwacht. Met twee rijen
perkap eneen afstand opderijvan40tot45cm(tweeplanten bijelkaar)krijgt uin
velegevallenvoldoendegewas.
Plant op gronden waar de groei veel lichter is drie rijen bonen per kap met een
afstand op derij van 40tot 50cm.Alsu te dicht opeen plant, moetu blad plukken,
wat veel werk geeft. Ook de kans op aantasting door schimmels is bij een dichte
standgroter.Bloemknoppen inhetdonker groeiennietuittotgoedevruchten.
PLANTEN Deplanttijd ligt rond 1augustus.Te laat poten gaat ten koste van de
produktie. Pootuwat aandelatekant, danmoetu een vroegras gebruiken;bijeen
vroegerepootdatum iseenlaterrasbeteropzijn plaats.Ditmethet oogopdebetere
prijzen laterindeherfst.
TEELTZORGEN Tijdens de teelt in de herfst kan het weer sterk wisselen. Geef
water op dagenmet droog, zonnig weer, vooral in de bloeiperiode. Is de grond voldoende vochtig, dan kunt u met broezen volstaan. Doe ditwel voordat de temperatuur in de teeltruimte hoog is opgelopen. In een periode van donker, vochtig weer
moet u wat bijstoken, alleen om het gewas droog te krijgen en een beter klimaat te
scheppen.Sterkopvoerenvandetemperatuurbijbonenontraden wij.
Zetvooralinhetbeginvan deteeltveelluchtom eengezondsterk gewaste krijgen.
Onder bepaalde omstandigheden, zoals een wat sterke groei, moet u het gewas wat
uitdunnen om debloemknoppen involdoende licht te laten ontwikkelen. Naarmate
er dichter werd geplant en de groei weliger wordt, is bladplukken eerder nodig.
Bladplukken moet met de nodige voorzichtigheid en beslist aan een droog gewas
gebeuren.Pluknie.tteveelbladinéénkeer.

WINTERTEELT VAN SPINAZIE ONDER GLAS

Voor de spinazieteelt onder glaszijn dichte enlichte ruimten vereist. Dichte kassen
zijn nodig omdatlekplaatsen aanleidinggeventotverminderde groeienveel aanslag
(smeul). Lekplaatsen lijken later in het voorjaar van minder belang, maar kunnen
ook dan bijzonder nadelig zijn. Licht is nodig omdat een spinaziegewas duidelijk
reageert op lichtintensiteit.
TEELT herfstteelt Deze teelt geeft in het algemeen weinig problemen. Verwarmenisnietofnauwelijks nodig.Doorbijdroogweerveelteluchtenkuntueenstevig
gewastelen.Zohoudtuhet gewasookvrijzuivervanschimmelziekten.Koolzuurgas
kan bij een herfstteelt van nut zijn, omdat het gewas dan harder en steviger wordt.

SPINAZIE * 191

eenvoudige luchtverhitters

geven in de winter een teelt van spinazie veel meer

veiligheid

Kleurt het gewas donkergroen en gaan de bladeren iets krullen, dan wordt er te veel
CO2 toegediend; dit probleem doet zich in een voorjaarsteelt veel gemakkelijker en
vaker voor dan in een herfstteelt.
winterteelt Deze wordt hoofdzakelijk in onverwarmde kassen uitgeoefend; alleen
bij uitzondering wordt er wat bijgestookt met heteluchtverwarming. Met enige verwarming verloopt de ontwikkeling van dewinterteelt veel sneller. Bovendien beperkt
u ernstige moeilijkheden die vorst in een koude kas gemakkelijk kan veroorzaken.
Hiertegen kunt u wel afdekken met plastic, maar de groei staat dan stil. Pas gekiemde zaden en jonge spinazie zijn weinig vorstgevoelig; naarmate de spinazie ouder
wordt, neemt de vorstgevoeligheid toe. Als u verwarmt, mag dit toch niet te geforceerd gebeuren. De lichtintensiteit in de winter is erg laag en veel verwarmen zou
een ongunstige stand van het gewas kunnen veroorzaken. Ook bij het toedienen van
koolzuurgas moet u vooral in de winter goed letten op de lichtomstandigheden.
voorjaarsteelt Late glasteelten van spinazie geven evenmin veel problemen. Het
weer wordt van dag tot dag beter en daarmee ook het groeitempo van het gewas.
Verwarmen in het voorjaar is dan ook niet nodig. Wel heeft toediening van koolzuurgas een gunstige uitwerking door temperatuursverhoging; het versnelt de teelt.
ZAAIEN
Bij spinazie wordt overwegend voorgekweekt en gekiemd zaad gebruikt.
Om goed voor te kweken wordt de spinazie gedurende een etmaal onder water
gedompeld; liefst op een warme plaats. In het volgende etmaal kunt u het zaad laten
kiemen. Laat de kiemen niet te groot worden. Te grote kiemen breken gemakkelijk
af, wat natuurlijk schadelijk is. De grond moet bij het zaaien voldoende vochtig zijn.
In sommige gevallen wordt er tijdens de teelt nog wat gegoten; maar als dit niet
beslist nodig is,kunt u het beter laten.
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RASSEN Voor alle teelten onder glas wordt gebruik gemaakt van snel groeiende
wolfresistente rassen, dieniet snelschieten. Let ook op andere goede eigenschappen
zoalseenjuistebladkleur. Derassenkeuzeisvoor delatere voorjaarsteelt ruimer dan
voor de herfst- en winterteelt. U kunt dan ook wat minder snelgroeiende rassen
gebruiken. Voor deherfst- enwinterteelt worden rassengebruikt diebijkorte dagen
nog snel doorgroeien. In de Rassenlijst voor Groentegewassen staan deze verschillenderassenuitvoerigvermeld.
GROND EN BEMESTING De bemesting van spinazie geeft doorgaans geen
problemen;grondonderzoek vooraf heeft zijn nut. Er isnietsop tegen metwat stikstof bij te mesten over het gewas, maar dan is licht inregenen beslist noodzakelijk.
Een goed gelijk gemaakte grond kan het oogstenvergemakkelijken, vooral alsumet
eenzeiswiloogsten.

VELDSLA ONDER GLAS

In Limburgvindt deteeltvanveldslaonder glasop enigszinsandere wijze plaats als
in het Westen van het land. Hieronder gaan we op enkele verschillen in. Als ras
wordt ook Grote Noordhollandse gebruikt, in een zaadhoeveelheid van 100 gram
per are.Er wordt rond 25september gezaaid;de oogstvaltdan half januari. Zaaien
vindtnogtothalf oktoberplaats.Deoogstvaltdanin deperiode februari/maart. Er
wordt gezaaid op rijen met eenonderlinge afstand van 20tot 22 cm. Op zo'n rijenafstand wordterniet gedund.
VERZORGING De grond moet goedzijn doorgespoeld en enkeledagenvoor het
zaaienzaaiklaar liggen.Omeensnellekiemingvan deonkruidzaden tebewerkstelligen moet de bovenste laag goed vochtig zijn. Nog vóór de opkomst van de veldsla
kunt u dan tegen onkruiden spuiten meteen contactmiddel. Een zware bemesting is
nietnodig,maar ± 4kgkalkammonsalpeterper areistochwelnoodzakelijk. Oogst
u de veldsla laat in het voorjaar, dan kan een overbemesting nut hebben van 1tot
1Vakg kalkammonsalpeter per are. Botrytis kan nog wel eens schade veroorzaken.
DezeistevoorkomendoortespuitenmetTMTD.
OOGST De veldsla wordt juist onder het grondoppervlak afgesneden. Geel en
eventueel rot blad wordt verwijderd. Zo nodig wordt de veldsla gewassen. Als fust
worden aspergekistjes gebruikt, waarin tweetot driekgveldslakanworden verpakt.
Brenglagen aanwaarvan de bovenlaag rechtopkomt te staan opdezelfde wijze als
bijspinazie.Alnaargelangdegroeitijd isdeoogst 1 tot IV2kgperm2.

medewerkers van voorlichtingsdiensten, onderzoekinstituten en instellingen van
land- en tuinbouw, en de diensten van het ministerie van landbouw en visserij,
werkten mee aan onze uitgaven.

LANDBOUWCIDS 1970
3-jaarlijkse cyclus met een volledig overzicht van de stand van zaken
en mogelijkheden in akkerbouw en veehouderij, uitgebreide technische
en algemene informatie, ƒ11,50,abonnement ƒ10,—.

AGRARISCHADRESBOEK1970
uitgevoerd in grote rubrieken met gedetailleerde inhoud per onderdeel, alle gegevens zijn samengevat in een alfabetisch register van
personen en zaken, ƒ9,50,abonnement ƒ7,50.

PATROON,HANDBOEKVOOR HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING
overzichtelijke verzameling consumentengegevens en praktische tips
met deskundig commentaar,ƒ6,—

PLUIMVEE PRAKTIJK
bundeling artikelen van recente technische ontwikkelingen, samengesteld uit voorlichtingsartikelen, verslagen van regionale proefbedrijven en „spelderholt". ƒ5,—.

VARKENSVARIA III
inzichten en praktijkgegevens van de nieuwste ontwikkelingen, f 7,50.
verschijnt eind 1970.

BLOEMBOLLENGIDS 1970
3-jaarlijkse cyclus met dit jaar gegevens over inrichting en organisatie
van het bedrijf, in 1971volgt deteelt en in 1972de afzet,ƒ8,50.

GROENTEGIDS1970
bundeling van de laatste gegevens van ruim honderd teelten, alles
over zaaien en planten, ziekten en onkruid, teelt en oogst, grondbehandeling en mechanisatie enz.ƒ8,50.

telefonisch of schriftelijk te bestellen bij: silabus, mgr. v. d. weteringstraat 103,
utrecht, 030-25822.de prijzen zijn exclusief 4 % b.t.w.en verzendkosten.
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FRUIT
196 ziektebestrijding fruit onder glas
196 druif
199 perzik
201 pruim
204 druiven voor koelhuisbewaring
205 rassenkeuze bij perziken

ELDERS IN DEZE GIDS:

44
47
47
66

oppervlakte fruit onder glas
gemiddelde veilingprijs van devoornaamste groente- en fruitsoorten
veilingaanvoer van groenten en fruit onder glasper maand
uitvoer verse groenten envers fruit

MEDEWERKERS:

Dr. Ir. L. Bravenboer
P. A. Kruyk Ing.
D. de Mos
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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 weken
4 weken
17 dagen
10 dagen
2 weken
3 weken
3 weken

stuiven
spuiten
nevelen

roken

__
—
7 dagen
—
—
—
7 dagen

malathion
mevinfos
nicotine
parathion
sulfotep
tetradif on
tetrasul

11 dagen
7 dagen
3 weken
4 weken

—
10 dagen
10 dagen

roken

—
3 weken
10
10
10
10

dagen
dagen
dagen
dagen

DRUIF
vervolg dode-armziekte

ALICANTEZIEKTE

De boom sterft af, beginnend bij de wortels.
Te voren vaak een sterk verminderde groeikracht. De ziekte komt vooral voor op gronden
met een minder goede structuur of waterovermaat, waardoor er een zuurstofgebrek 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 Magnesium-, IJzergaangebrek, op blz. 198en 199.

en Man-

DODE-AKMZiEKTE Cryptosporella viticola Shear
(stat.con. Phomopsis viticola (Sacc)).
Voordat een tak geheel afsterft, is de ziekte al
kenbaar aan het verschijnsel van bruine necrotische vlekjes op de bladeren, onvoldoende
groei van scheuten en slechte zetting en kleuring van de bessen. Soms is ter plaatse van de
oorspronkelijke besmetting een sterke kankerachtige opzwelling op de stam zichtbaar. Bij
doorzagen ziet men een dode sector in het hout
vande 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.
DOPLUiZEN Pulvinaria betulae L., Eulecanium
corni Bouché.
Het meest komt Pulvinaria betulae L. voor.
Op stam en takken bruine dopjes, die bij eerstgenoemde soort in het voorjaar worden opgelicht, waarbij witte wasdraden en jongen te
voorschijn komen. Op de afgescheiden honingdauw ontstaat zwarte schimmel: roetdauw.
Bestrijding
V o o r d e b l o e i : als er witte wasdraden te zien zijn (april-mei) en dejonge luizen te
voorschijn komen, spuiten met 120g parathion
25% (als onderculturen dit, wegens de veiligheidstermijn, toelaten) of 75ml mevinfos.
N a d e o o g s t : spuiten met 175 g parathion 25% of 75-100ml mevinfos.
GRAUWE SCHIMMELBotrytis cinerea Pers. ex. Fr.
Meiziekte
Bruine vlekken op de bladeren, soms zelfs op
de scheuten, ingezonken grauwe vlekken op de
trosstelen. Begint vaak op door verbranding of
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vervolg meiziekte
op een andere manier beschadigd blad. Spoedig
ontwikkelt zich op de vlekken een grauwgrijze
schimmel. Wordt bevorderd door een hoge
vochtigheid van de 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 de bomen aftikken om de waterdruppels van het
blad te doen rollen. Giet in geultjes, maak
grond oppervlakkig los. Vooral onderteelt niet
meer gieten als begin van de kwaal ontdekt is.
Rotte bessen
Ontwikkeling van grauwgrijze schimmel, vooral
op bessen die ten gevolge van grote schommelingen in temperatuur en vochtigheid gescheurd
zijn. Soms ook op gave bessen ten gevolge van
lang aanhoudende 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 en uit de kas verwijderen.

INTUMESCENTIES (oedeem)
Aanvankelijk groene, later bruine tot zwarte
verhevenheidjes aan de onderzijde van bladeren
en jonge scheuten; scheuten krijgen schurftig
uiterlijk. Ze zijn het gevolg van te hoge vochtigheid van de lucht.
Bestrijding
Geregeld luchten.

LAMSTELIGHEID

Steeltjes der bessen worden bruin en verdrogen; de bessen kleuren slecht en blijven zuur.
Gevolg van wateronttrekking door het blad
aan de tros. Bevorderd door onvoldoende
wortelontwikkeling en te 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.

druiven in eenkoelhuis

198

MAGNESIUMGEBREK

Geelkleuring langs de bladrand en tussen de
nerven, bovendien bruine vlekken met brede,
groene stroken langs de nerven volgens grof
patroon.
MANGAANGEBREK

Een fijn patroon van vaalgele verkleuring tussen de nerven in dejonge enookin de oudere
bladeren. Bij vruchtbomen ook in de bladeren
aan de kortloten. De groei van de plant is
normaal endebladgrootte niet afwijkend.
Bestrijding
In de winter snoeiwonden insmeren meteen
papje van 1liter 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 aan de bovenzijde en de
onrijpe vruchten zijn bedekt met een fijn wit
poedervormig schimmellaagje; bladeren verschrompelen envallen vroegtijdig af; devruchten barsten.
Bestrijding
Stuiven met 100gzwavel per 100m 3 ,70gpijpzwavel per 100 m 3 voor debloei en/of tweetot
drie weken na het krenten verdampen. In de
tussenliggende tijd geen behandeling toepassen
wegens gevaar voor „roest" op de vruchten.
MEiziEKTE,zieGrauwe schimmel, blz. 196.

Een zwart laagje opbladeren envruchten door
zwartschimmels, welke zich op honingdauw
(afscheidingsprodukt van verschillende insekten) ontwikkelen.

vervolg spint
Bestrijding
V o o r d e b l o e i : spuiten met60g parathion 25°/o, 75 g diazinon, 150 g malathion
25°/o of 125g dicofol. Stuiven met parathion-,
diazinon- of malathionstuif.
N a d e b l o e i : roken metparathion, 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 Hal. en Drepanothrips reuteri Uzel
In het voorjaar op de uitlopende knoppen
bruine enzwarte langgerekte, beweeglijke diertjes aan beide zijden van de bladeren. Op de
bladeren bruinachtige vlekjes, op vruchtstelen
onregelmatige, verkurkte vlekken. Groei van
dejonge scheuten geremd.
Bestrijding
Alle middelen uit degroep der organischefosforverbindingen, die bij de spintbestrijding gebruikt worden, geven eengoede bestrijdingvan
trips. Zie bestrijdingsadvies bijSpint.
VERBRANDING VAN DEBESSEN

Ingezonken paarsblauwe, later grijsbruine vlekken op deonrijpe bessen. Verbranding door te
hoge temperaturen, sterk uitdrogen endooreen
te hoge zoutconcentratie.
Bestrijding
Kassen met krijtwit bespuiten en nat broezen,
als na een donkere tijd de zon fel doorkomt.
VORSTSCHADE

SPINT Tetranychus urticae auct (bonespintmijt)

Speciaal de bovenste knoppen van de snoeihouten lopen slecht of niet uit. Snoeiwonden
en knoppen kunnen sterk bloeden. Bij jonge
bomen isdekans opvorstschade groter dan bij
oudere bomen. De rassen Frankenthaler en
Golden Champion zijn gevoeliger voor vorstschade danBlack Alicante.
Bestrijding
Grond vochtig houden, bijernstige vorstschade
bomen afzagen en opnieuw uit laten lopen.

Eerst lichte vlekjes op het blad. Bladeren worden geel, later vaalbruin, zij vallen vroegtijdig
af; aande onderzijde talrijke spinachtige diertjes. Hetvolwassen wijfje brengt dewinter door
in schuilhoeken.

WESPEN Paravespula vulgaris L. en P. germanicaF.
Vreterij aan de rijpe vruchten, vooral als deze
gebarsten zijn.

Bestrijding
Dopluizen e.a.bestrijden, zieblz. 196.
SCHEUREN VAN DE BESSEN, zie Grauwe schimmel,

„rotte bessen", opbladzijde197.
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vervolg wespen

vervolg wolluis

Bestrijding
Moerwespen in het voorjaar doden. Nesten
opzoeken, 's avonds een paar theelepels van
een blauwzuurmiddel of DDT erin brengen en
goed afsluiten. Volgende dag nest vernietigen.
Gebarsten en aangevreten bessen tijdig uitknippen, om de aantasting door de grauwe schimmel te voorkomen.

bevinden. Volwassen dieren zijn met een laagje
witte was bepoederd.
Bestrijding
Zie Dopluizen, blz. 196.
IJZERGEBREK

Geelkleuring langs de bladrand en tussen de
nerven met fijn patroon van smalle groene
nerven. Bij ernstig ijzergebrek kan witkleuring
optreden.

WOLLUIS Phenacoccus aceris Sign.
Op de scheuten witte hoopjes, bestaande uit
wasdraden, waarin zich eieren of jonge luizen

PERZIK
Na bespuitingen met org. fosforverbindingen
vaak ernstige bladval.
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 syringae van
Hall
De bladeren verwelken plotseling. Takken sterven af; dit begint in het bastweefsel, waardoor
ingezonken plekken ontstaan. De aangetaste
takken gommen in de regel sterk.
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 Kltb., Myzus
persiae Sulz. (groene perzikluis)
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 bevattende middelen. Spuiten met 60 g
parathion 25»/o,75 g diazinon, 150 g malathion

vervolg bladluizen
25°/o, 50 ml mevinfos of 100 ml dichloorvos
(DDVP). Stuiven met parathion-, diazinon- of
malathion-stuif. Nevelen met dichloorvosaerosol. Tijdens de bloei geen bestrijding toepassen.
BLADROLLERS Cacoecia rosana L. (heggebladroller)
Zeer beweeglijke rupsjes vreten aan de blaadjes, die tot een kluwen zijn samengesponnen;
ook 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 al ingesponnen dieren minder goede werking; dan
verdient spuiten met 60 g parathion 25%> de
voorkeur.
CHLOROSE, zie Mangaangebrek of Ijzergebrek,
blz. 200 en 201.
DOPLUIZEN Eulecanium corni Bouché, Pulvinaria betulae L.
Het meest komt Eulecanium corni voor. Op
stammen en takjes bruine bolvormige schildjes,
waaronder eitjes, waaruit in het voorjaar jonge
diertjes komen.
Bestrijding
T i j d e n s d e b l o e i : geen bespuiting uitvoeren.
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vervolg galmijt
Bestrijding
Zodra deeerste aantasting wordt waargenomen
bij voorkeur stuiven met 100g stuifzwavel per
100m 3 .Stuiven met 60gparathion 25°/o.
GOMMEN VANDEVRUCHTENEN TAKKEN

Inwendige gomming in de vrucht waardoor
harde bruine plekken ontstaan. Uit takken
treedt gom naar buiten.
Bestrijding
Grond bekalken (na grondonderzoek) en voor
goede grondstructuur zorgen. Bepaalde bomen
gommen elkjaar zonder aanwijsbare oorzaak.
Deze rooien.
HAGELSCHOTZIEKTE,zieBladrollers, blz.199.

Knoppen verdrogen en kunnen daardoor soms
afvallen. Vroeg gestookte perziken hebben
meer last.
Bestrijding
Niet te laat met stikstof mesten, tijdig scheut
dunnen. Zorgen datinderustperiode de grond
niet uitdroogt en de vochtigheid van de lucht
niet telaag wordt.
LOODGLANs Stereum purpereum (Pers. ex.Fr.)
Fr.
Zie bij pruim, blz. 202.Aantasting door galmijten kan een dergelijk beeld veroorzaken.
MANGAANGEBREK

Geel blad met patroon van groene nerven.
vervolg dopluizen
N a d e b l o e i op het juiste tijdstip alsde
eieren uitkomen: spuiten met 120ml parathion
25°/oof, binnen 4weken voor deoogst, spuiten
met 75 mlmevinfos. Debehandeling na 1week
herhalen.
FIGUURBONT,zie Virusziekten, blz. 201.

GALMUT Vasates fockeui Nal. (pruimegalmijt)
Mijten zuigen aan de bladeren, die een grijze
kleur krijgen. Lijkt in hoge mate op loodaantasting. Debladeren krullen bovendien dikwijls
naar bovenom.

MEELDAUW Sphaerotheca pannosa (Wallr. ex.
Schlecht.) Lév. var.persicae Woron.
Bladeren en scheuten worden bedekt meteen
witte meelachtige laag; de vruchten vertonen
licht gekleurde plekken.
Bestrijding
In dezomer stuiven met 100g stuifzwavel per
100 m 3 ; zo nodig met tussenpozen van een
week herhalen. Zorg dathetgewas niet tedicht
wordt.
OORWORMForficula auriculariaL.
Vreten aanbladeren envruchten.
Bestrijding
Bomen en grond licht bestuiven: DDT-stuif.
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PERZIKSCHEUTBOORDER Anarsia

lineatella

Zell.

Verwelkingsverschijnselen, doordat rupsjes
(chocoladebruin met lichtgekleurde dwarsbandjes) zich al dadelijk na het uitlopen van de
knoppen en ook later aan de top van de kortloten naar binnen boren. Ook de vruchten
worden aangetast.

vervolg

harlekijnmijt

gemengd met 100 g tetradifon. Roken met
tetradifon + malathion, parathion, diazinon
of sulfotep. Carbofenothion-aerosol toepassen.
VIRUSZIEKTEN

Bestrijding
Spuiten met 60 g parathion 25°/o. Z o nodig
enkele malen herhalen.
T i j d e n s d e b l o e i : geen bestrijding toepassen.

Figuurbont
Bladeren vertonen een grillige, geelbonte verkleuring, soms is het grootste gedeelte van het
blad geel getekend.

N a d e o o g s t : bestrijding zo nodig voortzetten.

Smalbladigheid
Bladeren smaller dan normaal; gladde rand.
Bestrijding
Gezond plantgoed gebruiken voor vermeerdering en voor de teelt van onderstammen.

ROETDAUW
Een zwart laagje op de bladeren en vruchten
door zwarte schimmels, die zich op honingdauw (afscheidingsprodukt van verschillende
insekten) ontwikkelen.
Bestrijding
Bladluizen, dopluizen en andere bestrijden, zie
blz. 199.
SMALBLADIGHEID, zie Virusziekten

WATERKANKER

Rotte plekken om de knoppen, waardoor kleine en soms grotere takken afsterven. Zie ook
Bladroller, blz. 199.
Bestrijding
Zieke takken verbranden. Niet te veel stikstof
geven en vooral niet laat in de zomer gieten.

SPINT

Bonespintmijt Tetranychus urticae auct.
Bladeren worden eerst geel, later vaalbruin, ze
vallen vroegtijdig af. Aan de onderzijde talrijke spinachtige diertjes. Het volwassen wijfje
overwintert in schuilhoeken.
Fruitspintmijt Panotetranychus ulmi Koch
Komt vooral voor bij jonge aanplant. Ziektebeeld gelijk aan dat van Tetranychus urticae.
Overwintert als ei.
Harlekijnmijt Bryobia rubrioculus Scheuten
Bestrijding
Spuiten met 125 g dicofol, 60 g parathion
25°/o, 75 g diazinon of 150 g malathion 25»/o,

WESPEN, zie bij Druif, blz. 198.
WOLLUISPhenacoccus

aceris Sign.

Op de scheuten witte hoopjes, bestaande uit
wasdraden, waarin zich eieren of jonge luizen
bevinden. Volwassen dieren zijn met witte was
bepoederd.
Bestrijding
Zie onder Dopluizen, blz. 199.
IJZERGEBREK

Geel blad met fijn patroon van groene nerven.
In ernstige gevallen witkleuring.

PRUIM
BESCHADIGING VAN DE VRUCHTEN

Bruine, rotte vlekken; bij June Blood concentrische ringen; beschadiging heeft plaats door
hoge temperatuur bij vruchten, die plaatselijk
vochtig blijven.
Ingezonken, grijsbruine, harde vlekken op de
vruchten. Gevolg van zonverbranding.

vervolg beschadiging van de vruchten
Bestrijding
Schermen.
BLADLUIZEN Aphididae

Verscheidene soorten zuigen sap, daardoor
rechtstreeks schadelijk; aangetaste bladeren
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vervolg bladluizen

vervolg galmijten

vaak gekroesd, deze vallen vroegtijdig af. Afscheiding honingdauw. Overwinteren als ei.

Geelgroene vlekjes in de bladeren. Bladeren
soms ineengerold, klein. Groei wordt sterkgeremd. Bij ernstige aantasting geelgroene vlekken op de scheuten. De bladeren krijgen dikwijls eenloodglanskleur.
Bestrijding
Zodra deeerste aantasting wordt waargenomen
stuiven met 100g zwavel per 100m 3 . Spuiten
met 60gparathion 25°/o.

Bestrijding
Eén-twee weken n a d e b l o e i totde oogst:
roken met parathion, sulfotep, lindaan of
diazinon bevattende 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 60 g parathion-spuit 25»/o, 150g malathion 25%>, 50ml
mevinfos, 75g/ml diazinon of 100ml dichloorvos (DDVP). Stuiven met parathion-, diazinonof malathion-stuifpoeder.
BLADROLLERS o.m. Cacoecia rosana L. (heggebladroller)
Zeer beweeglijke rupsjes vreten aan de bladeren, welke tot een kluwen zijn samengesponnen; ook de vruchten worden beschadigd; in
het najaar opdetakken platte, groene hoopjes,
bedekt meteen lijmlaagje.
Bestrijding
Eihoopjes opruimen. Herhaalde bestrijding
noodzakelijk; onmiddellijk na de bloei beginnend tot uiterlijk twee weken daarna; spuiten
met 60 g parathion-spuit 25°/o. Tot ongeveer
een maand na de bloei stuiven met parathion.
CHLOROSE, zie bij Perzik, blz. 199.

DOPLUIZEN Eulecanium corni Bouché, Pulvinaria betulae L.
Het meest komt Eulecanium corni voor. Op de
stammen en takken bruine, bolvormige schildjes, waaronder eitjes, waaruit in het voorjaar
jonge diertjes komen.
Bestrijding
T i j d e n s d e b l o e i : geen bestrijding toepassen.
Tot uiterlijk t w e e w e k e n n a b l o e i :
bij voorkeur spuiten met 120gparathion 25°/o
of proefsgewijs 75mlmevinfos.
Tot ongeveer é é n m a a n d n a b l o e i :
spuiten met 175g parathion 25°/o of 100ml
mevinfos. Debestrijding enige malen herhalen.
FIGUURBONT,zie bij Perzik, blz. 199.

GALMIJTEN Vasates fockeui Nal. (pruimegalmijt)

GOMMEN VAN DE VRUCHTEN EN TAKKEN, z i e b i j

Perzik, blz.200.
HAGELSCHOTZIEKTE

Ronde bruine vlekjes in de bladeren; na enige
tijd vallen de afgestorven weefselstukjes uitde
bladeren, waardoor gaatjes ontstaan. Overeenkomstige symptomen kunnen worden veroorzaakt door Clasterosporium carpophilum (Lév.)
Aderh. enPseudomonas morsprunorumWotm.,
magnesiumgebrek, stikstofgebrek, verkeerde
toepassing vanbestrijdingsmiddelen (koperpreparaten) en ongunstige weersomstandigheden.
Bestrijding
Tegen Clasterosporium direct nadebloei spuiten met750g spuitzwavel, na 2-3 weken herhalen met 500 g spuitzwavel per 1001water.
Tegen de bacterieziekte kan men alleen iets
bereiken door verbetering van de uitwendige
omstandigheden (bodemstructuur, waterhuishouding, pH,matige enniet te late stikstofbemesting) en door zieke takken te verwijderen.
LOODGLANS Stereum purpureum (Pers. exFr.)
Fr
Bladeren vertonen een grijze tot zilverachtige
kleur, bomen sterven af. Soms blijven bomen
zeer lang loodglansverschijnselen op bladeren
vertonen, zonder datafsterving optreedt.
Bestrijding
Besmetting voorkomen door snoeien in de
zomer en onmiddellijk afdekken van wonden
op meerjarig hout. Dode takken afzagen 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 enruime snoei, voor organische bemesting terverbetering vandegrondstructuur envoor goede waterhuishouding.
MANGAANGEBREK, zie bij Perzik, blz.200.
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vervolg bonespintmijt

't) LEESTHETELKE DAG
^ I ^ E ^ MAAR WAT IS HET?

1.Nationaal inkomen

2. Inregrah'e

a»'
3. Arbeidsreserve

j . Betalingsbalans.

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
met 60 g parathion 25»/o, 75 g diazinon, 150 g
malathion 25°/o of 50 ml mevinfos in combinatie met 100 g tetradifon of 100 g tetrasul.
Na de bloei kan ook 125 g dicofol worden toegepast.
Fruitspintmijt Panotetranychus ulmi Koch
Komt onder glas vooral op jonge aanplant
voor. Ziekteverschijnsel gelijk aan dat van
Tetranychus urticae; overwintert alsei.
Bestrijding
Als Tetranychus urticae.

<7
5.Charraal geld

rijke spinachtige diertjes. Deze soort overwintert als volwassen wijfje in schuilhoeken. De
blaadjes vertonen bij het uitkomen onregelmatige wratten en gaatjes.

SZwèveride^koôpkrachl

VIRUSZIEKTEN: Figuurbont en Smalbladigheid,
zie bij Perzik, onder Virusziekten, blz. 201.

Ekonomische
kringloop

8. Ekonomie
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MOZAÏEK, zie bij Perzik onder Figuurbont, blz.
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ROETDAuw,ziebij Perzik, bz.201.

WESPEN Paravespula vulgaris L. en P. germanica F.
Rijpe vruchten worden aangeknaagd en gedeeltelijk uitgehold; de wespen voeden zich dus
niet alleen met beschadigde vruchten. De aangeknaagde vruchten gaan tot rotting over
(Monilia). Behalve schade, lastig bij het plukken.
Bestrijding
Zie bij Druif, blz. 198.
WOLLUISPhenacoccus aceris Sign.
Op de scheuten witte hoopjes, bestaande uit
wasdraden, waarin zich eieren of jonge luizen
bevinden. Volwassen dieren zijn met witte was
bepoederd.
Bestrijding
Zie onder Dopluizen, blz.202.

SPINT

Bonespintmijt Tetranychus urticae auct.
Bladeren worden eerst geel, later vaalbruin; ze
vallen vroegtijdig af. Aan de onderzijde tal-

IJZERGEBREK

Geel blad met fijn patroon van groene nerven.
In ernstige gevallen witkleuring.
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i/,m. i
bij een goede bewaarkwaliteit

vraagt het ompakken weinig werk

D R U I V E N VOOR K O E L H U I S B E W A R I N G

De bewaarmogelijkheid van druiven in een koelhuis wordt door een groot aantal
punten bepaald, zoals grond, voorteelt, wijze en tijd van krenten, bemesting, verzorging tijdens de teelt en wijze en tijdstip van oogsten.
GROND De aard van de grond oefent een grote invloed uit op de bewaarbaarheid. Druiven afkomstig van zandgrond zijn minder goed en lang bewaarbaar dan
die van kleigrond. Deze verschillen kunnen worden beïnvloed door het klimaat in
de zomer. Naarmate de zomer zonniger en droger is, zijn de bewaarverschillen
tussen druiven van beide grondtypen kleiner.
VOORTEELT
De voorteelt heeft invloed op de bewaarbaarheid, hoewel dit mede
wordt bepaald door de bewortelbaarheid van de grond. Naarmate een grond dieper
bewortelbaar is, is de invloed van een voorteelt kleiner. Bepaalde gewassen kunnen
als voorteelt voor druiven bijzonder ongunstig zijn, zoals anemonen en irissen.
Daarnaast wordt voor bepaalde voorteelten (sla) de grond van te voren intensief
uitgespoeld. Blijft de grond dan na de voorteelt zoutarm, dan beïnvloedt dit de
bewaarbaarheid nadelig.

FRUIT
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KRENTEN Minder goed krenten of te laat krenten, zodat de dauwlaag wordt
beschadigd, hoeft voor de bewaarduur niet nadelig te zijn. De gebreken aan het
uiterlijk van het produkt steken tijdens de bewaring echter scherper af, zodat er
toch van een kwaliteitsverschil sprake kan zijn, soms zelfs van een groot verschil.
Daaromishetbewaren vanminofmeerdauwloze druivennietaanteraden.
VERZORGING De behandeling van het gewastijdens de groeiperiode isvoor de
verschillende druivenpercelen anders. Dit geldt bijv. voor het water geven en bemesten. Ook de snoei gedurende de zomer en de rijpingssnoei kan verschillen. Dit
als gevolg van verschil in groeikracht. Snoei zo, dat er groei in het gewas blijft,
maar voorkom dat er te veel gewas ontstaat. Hierdoor is de luchtgevoeligheid in de
omgeving van de trossen regelmatig hoog. Naarmate het gewas zwaarder is, is de
behoefte aanrijpingssnoei groter.
OOGSTTIJDSTIP Van bijzonder groot belang is het oogsttijdstip. Het is fout
alleen ophet drogestofgehalte af te gaan. Gebleken is dat druiven eenzeker drogestofpercentage bereiken, waarboven bijna geen verdere toename meer plaatsvindt.
Tijdstip enhoogtehiervanwordenbepaald door hetweerindevoorafgaande zomer.
Dit percentage wordt door een duidelijke en regelmatige stijging bereikt. Een verdere verhoging van het drogestofgehalte voltrekt zich hierna maar uitermate langzaam totmaximaal 1% bovenhet aleerderensnelbereikte punt.Hetbestebewaartijdstip is het punt dat ongeveer 14 dagen later ligt dan het moment waarop de
regelmatige drogestofstijging overgaat in een langzame stijging. Wat dit laatste
betreft moet u wel het seizoen in de gaten houden. In een laat jaar is anders het
gevaarvannachtvorstschadenietdenkbeeldig.

RASSENKEUZE BIJ PERZIKEN

Het belang van de rassenkeuze van perziken moet u op het ogenblik zien tegen de
achtergrond van de import uit Zuid-Europese landen. In 1960werd ruim 1700 ton
perziken geïmporteerd; de laatste jaren is dit opgelopen tot een hoeveelheid van
meerdan 10000tonperjaar.
CONCURRENTIE Veruit de grootste hoeveelheden worden geïmporteerd in de
maanden juli, augustus en september. In dieperiode komen ook de meesteperziken
uit eigen kassen op de markt. Deze import drukt de prijzen van de Nederlandse
perzikennatuurlijk sterk.Devroegstrijpende rassenonderglasondervindenweinig
hinder van de concurrentie van de natuurperziken uit het Zuiden, evenmin als de
rassen die vanaf de tweede helft van september worden geoogst. Ook worden op

206

bescheiden schaal gestookte perziken aangevoerd. Wel wordt tegenwoordig meer
dan vroeger geprobeerd de perziken in koude kassen iets te vervroegen met behulp
van heteluchtkachels.
VROEGE RASSEN Voor devroegeteelt zijn derassenAmsden enDuke of New
York aan te bevelen. Het ras Amsden rijpt het vroegst, heeft verder verschillende
gunstige eigenschappen, maar is niet bijzonder vruchtbaar. Knopval isnog weleens
dereden vaneenminder goedevruchtzetting.Duke of NewYork isjuistergvruchtbaar.Dit rasrijpt echtereenweek later dan Amsdenmaar levertmeestalook vruchten van groter formaat. Om de oogst van de vroegste perziken wat te spreiden kunt
umetdittweetalslagen.
Onder nr. 22 en 24 zijn in de laatste Rassenlijst voor Fruit twee rassen opgenomen
die door het boomkwekerijbedrijf Jac. v. d. Hoeven zijn geïmporteerd uit Amerika.
Beide zijn vroege rassen die bovendien een aantal gunstige eigenschappen schijnen
tebezitten.Zezijnongetwijfeld hetproberen waard.
M1DDELVROEGE RASSEN In de groep middelvroege rassen is het sortiment
vrij groot, al isdit in vergelijking met vroeger belangrijk beperkt. Wat echter in dit
opzicht aan (NAK-gekeurde) bomen te koop is, is goed van kwaliteit en bruikbaar.
Rassen alsGloire Lyonnaise, Lady,Pergrine,Champion en SchoneuithetWestland
zijn uitstekend, maar rijpen in de aangegeven volgorde tussen half juli en de eerste
helft van september. Het is economisch niet verantwoord veel hiervan te planten.
LATE RASSEN Wat meer mogelijkheden bieden de rassen Tardive de Brunei en
Salway. De eerste rijpt in september, Salway in oktober. De afzetkansen zijn dan
weer gunstig, vooral voor Salway die grote, brede, oranjekleurige vruchten levert,
die goed van smaak zijn. Dit ras kunt u 4 tot 6 weken in het koelhuis bewaren.
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BEDRIJFSCHAP VOOR DE DETAILHANDEL IN
AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT
Prins Mauritsplein 1a, Den Haag, 070-550500.
BEDRIJFSCHAP VOOR DE GROOTHANDEL EN DE
TUSSENPERSONEN IN GROENTEN EN FRUIT
Bezuidenhoutseweg 82, Den Haag, 070-850100
BEDRIJFSCHAP VOOR DE HANDEL IN
TUINBOUWZADEN
Elandstraat 42, Den Haag, 070-650909».
BEDRIJFSLABORATORIUM
VOOR GROND- EN
GEWASONDERZOEK
Mariëndaal, Oosterbeek, 08307-4041. Giro 890996.
CONSULENTSCHAPPEN

VOOR DE TUINBOUW

GRONINGEN, FRIESLAND, DRENTHE

vervolg consulentschappen voor de tuinbouw
UTRECHT
utrecht, Lange Nieuwstraat 3, Postbus 345, 03013941.
Groenten:
R. Jellema (03490-15909). Bedrijfstakdeskundige.
A. M. Ezendam (02943-3231).
A. J. Zandbelt (03407-822).

NOORDHOLLAND
amsterdam: Sloterweg 796, 020-154333.
Groenten:
J. J. Beentjes (02200-31718).
M. G. Rosseboom (020-150203).
J. W. Vendel (01710-52867).
Techniek:

groningen: Zaagmuldersweg 202, 050-29631.

M. J. de With (stooktechniek) (02975-1399).

Groenten:
H. P. Dijksterhuis (050-51048). Bedrijfstakdeskundige.
G. W . Bruins (05914-460).
K. A. Buitenwerf (05945-2518).
C. Heykoop (05180-679).
I. Jansma (05115-1621).
H. E. Kruiper (05130-3095).
H. F. Rozeboom (05950-2895).

hoorn: Pakhuisstraat 5, 02290-5041.

Stooktechniek en kassenbouw:
J. J. Raven (05908-9335).
leeuwarden: Keizersgracht 1,05100-26176.
OVERIJSSEL EN IJSSELMEERPOLDERS

zwolle: Veemarkt 21-22, 05200-72345.
Groenten:
J. E. Dam (05230-2932).
5 . Tolsma (05200-17588).
emmeloord: Lange Nering 60, 05270-3041/2.
GELDERLAND
geldermalsen: Roozeveld v. d. Venlaan 13, postbus
6, 03455-2041.
Groenten:
J. Noordermeer (04164-113). Bedrijfstakdeskundige.
B. A l i n k (08880-1601).
Th. Debets (04199-369).
W . J. Egberts (08367-304).
G. J. Hiddink (08355-663).
A . E. Lintsen (08800-32196).
A. J.Verwijs (04184-330).
Th. van de Wielen (08807-1318).

Groenten:
P. Huisman (02297-468). Bedrijfstakdeskundige.
M. Kok (02296-366).
J. Krul (02293^27).
B. van Zoest (02264-2008).
ZUIDHOLLAND
barendrecht: Hoefslag 2, 01806-2666.
Groenten:
C. J. van der Ven (01806-2319). Bedrijfstakdeskundige.
A. N. van Eendenburg (01820-15351).
S. J. Klapwijk (01850-26695).
C. Ploeger (01886-3934).
J. W a l s (01870-3148).
naaldwijk: Zuidweg 38, 01740-6541.
Groenten; de , , K r i n g " :
H. Groenewegen (01730-23295). Bedrijfstakdeskundige.
W. Eindhoven (01892-3074).
L. G. Nederpel (070-662260).
D. Rodenburg (01736-2375).
Groenten; „ W e s t l a n d " :
D. de Mos (01740-4323). Bedrijfstakdeskundige.
K. Buitelaar (01740-6202).
M. v. d. Linden (01749-2423).
J. van Nierop (01745-3381).
H. Ouwerling (01742-2646).
P. M. Sweep (01740-6102).
L. G. v. Uffelen (01745-3471).
C. T. M. v. d. Zon (01899-3775).
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vervolg consulentschappen voor de tuinbouw

vervolg instituten

ZEELAND

koninklijk nederlands meteorologisch instituut
(k.n.m.i.)
Utrechtseweg 297, De Bilt, 030-762611. Giro 4465.

goes: Westsingel 58, 01100-6440.
Groenten:
B. Steenbergen,(01100-6244). Bedrijfstakdeskundige.
B. Baijense (01660-685).
F. Vader (01100-8834).
NOORDBRABANT

landbouw-economisch instituut (l.e.i.)
Conradkade 175, Den Haag, 070-614161. Giro 412235.
stichting Sprenger instituut
Haagsteeg 6, Postbus 17, Wageningen, 08370-5351.

's-hertogenbosch: V i s s t r a a t 4 1 , 04100-38638.
Groenten:
A. J. van Oijen (01615-666). Bedrijfstakdeskundige.
J. A. Biemans (04163-3128).
L. M. v. d. Bosch (04116-3642).
A. A. v. Gastel (01611-372).
J. C. v. Lokven (04132-2699).
M. Mulders (01640-5774).
J. H. v. Oijen (04937-1236).
H. J. v. d . Sande (01696-2935).
L. N. A. M. Smits (01606-716).
A. M. Zegers (04130-4594).
A. Pijnenborgh (04902-2783).
LIMBURG
roermond: Godsweerdersingel 42, 04750-5216.
Groenten:
F. M. Stappers (04709-1713). Bedrijfstakdeskundige.
P. H. G. Boonen (04704-2001).
M. M. G. Boumans (04752-1931).
A. Kuenen (04780-3458).
J. M. v. d. Schoor (04750-2744).
A . J. L. Urselmann (04749-1615).

KATHOLIEKE NEDERLANDSE BOEREN- EN
TUINDERSBOND
Scheveningseweg 46, Den Haag, 070-514191.
Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond
(A.B.T.B.)
Bergstraat 28, Arnhem, 085-427043.
Katholieke Land- en Tuinbouwbond
Dreef 22, Haarlem, 023-319262.

(L.T.B.)

Noordbrabantse Christelijke Boerenbond
Spoorlaan 350, Tilburg, 04250-20060.

Limburgse Land- en Tuinbouwbond
(L.L.T.B.)
Wilhelminasingel 25, Roermond, 04750-4151.

KONINKLIJK NEDERLANDS
LANDBOUW-COMITE
(K.N.L.C.)
Prins Mauritsplein 23, Den Haag, 070-512541.
Groninger Maatschappij van Landbouw
Martinikerkhof 32, Groningen, Q50-21741.

INSTITUTEN

Veenkoloniale Boerenbond
(V.B.B.)
Molenstreek 13, Veendam, 05987-3631.

instituut voor bodemvruchtbaarheid
Oosterweg 92, Haren (Gr.), 050-46541.

Friese Maatschappij van Landbouw
Willemskade 11,Leeuwarden, 05100-33441.

instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding
(i.c.w.)
Staringgebouw, Lawickse Allee 136, Wageningen,
08370-6333.

Drents Landbouwgenootschap
(D.L.G.)
Oostersingel 25, Assen,05920-11721.

instituut voor plantenveredeling (i-v.p.)
Lawickse Allee 166, Wageningen, 08370-6111.
instituut voor plantenziektenkundig onderzoek
(i.p.o.)
Binnenhaven 12, Wageningen, 08370-5841.
instituut voor toepassing van atoomenergie in de
landbouw
,,Oostereng", Keyenbergseweg 6, Postbus 48,
Wageningen, 08370-4251. Giro 937456.
instituut voor tuinbouwtechniek (i.t.t.)
Dr. S. L. Mansholtlaan 10, Postbus 38, Wageningen, 08370-6411.
instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen
(i.v.t.)
Dr. S. L. Mansholtlaan 15, Wageningen, 08370-3141.

(N.C.B.)

Overijsselsche Landbouw Maatschappij
(O.L.M.)
Groot Wezenland 29, Zwolle, 05200-12247.
Landbouw Mij.
IJsselmeerpolders
Nagelerstraat 29, Emmeloord, 05270-3121.
Geldersche Maatschappij van Landbouw
Roermondsplein 20, Arnhem, 085-422442.
Utrechts Landbouw Genootschap (U.L.G.)
Utrechtseweg 34, Zeist, 03404-11824.
Hollandsche Mij. van Landbouw (H.M.v.L.)
Anna Paulownastraat 20-22, Den Haag, 070-392360.
Maatschappij tot bevordering van landbouw,
tuinbouw en veeteelt in Zeeland en Noordbrabant
Zeeland: Grote Markt 28, Goes, 01100-5010.
Noordbrabant: Stationslaan 4, Zevenbergen, 016803730.
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LANDBOUWSCHAP
Raamweg 25-28. Den Haag, 070-656920.
gewestelijke raden
Groningen: Oude Boteringestraat 1a, Groningen,
050-21741. Giro 811489.
Friesland: Emmakade Z.Z. 44, Postbus 327,
Leeuwarden, 05100-35945.
Drenthe: Oostersingel 21a, Assen, 05920-10341.
Overijssel:

Willemskade 2, Zwolle, 05200-12725.

Usselmeerpolders: Nagelerstraat 29, Postbus 10,
Emmeloord, 05270-2077.
Gelderland: Zijpendaalseweg 14, Arnhem, 085455644. Giro 811481.
Utrecht: Mauritsstraat 101,Utrecht, 030-22134.
Noordholland:
Zuidholland:

Kenaupark 28, Haarlem, 023-310001.
Raamweg 7, Den Haag, 070-656920.

Zeeland: Grote Markt 28, Goes, 01100-5803.
Noordbrabant:

Spoorlaan 350, Tilburg, 04250-25733.

Limburg: Landbouwhuis, Roermond, 04750-4151.

NEDERLANDSE ALGEMENE
KEURINGSDIENST
VOOR GROENTE- EN BLOEMZADEN
(N.A.K.G.)
Laan Copes van Cattenburch 56, Den Haag, 070184720.
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).
J. Koenis, lepenlaan 1, Zuid-Scharwoude.
C. M. van Koeveringe, Paukenshoekstraat 20,
Kapelle. .
H. T. Plomp, Bilderdijkstraat25, Vlijmen.
NEDERLANDSE CHRISTELIJKE BOEREN- EN
TUINDERSBOND
(C.B.T.B.)
Sweelinkstraat 30, Den Haag, 070-394975.
Groninger Chr. Boeren- en Tuindersbond
Praediniussingel 15, Groningen, 050-29143.
Christelijke Veenkoloniale
Landbouwbond
(C.V.L.B.)
Beneluxlaan 75, Stadskanaal, 05990-2601.
Friese Chr. Boeren- en

LANDELIJKE RAAD VOOR DE
BEDRIJFSONTWIKKELING
1evan den Boschstraat 4, Den Haag, 070-814141.
Voorzitter: Ir. J.W. Wellen.

Tuindersbond

Willemskade 35, Leeuwarden, 05100-21046.
Drentsche Chr. Boeren- en

Tuindersbond

Brink 26, Assen, 05920-12103.
Overysse/se Chr. Boeren- en

Tuindersbond

provinciale raden voor de bedrijfsontwikkeling
Groningen: Landbouwhuis, Martinikerkhof 32, Groningen, 050-21741.

Wipstrikkerallee 4, Zwolle, 05200-17797.

Friesland: van Swietenstraat 6, Leeuwarden, 0510034725.

Gelderse Chr. Boeren- en

Drenthe: Wilhelminastraat 21, Assen,05920-10441.

Utrechtse Chr. Boeren- en

Overijssel:

Hazelaarstraat 4 I, Woerden, 03480-3185.

Veemarkt 21-22, Zwolle, 05200-72345.

Usselmeerpolders:
72345.
Gelderland:
457611.

Veemarkt 21-22, Zwolle, 05200-

Chr. Boeren- en Tuindersbond

Usselmeerpolders

Beursstraat 10, Postbus 56, Emmeloord, 05270-2416
Tuindersbond

Bouriciusstraat 13, Arnhem, 085-450743.
Tuindersbond

Chr. Boeren- en Tuindersbond

,,Holland-Brabant"

Zuiderhoutlaan 12, Haarlem, 023-281353.

Gildemeestersplein 1, Arnhem, 085-

Zeeland: Naereboutstraat 20, Goes, 01100-5448.

Utrecht: Lange Nieuwstraat 3, Utrecht, 030-13941.

ONDERWIJS

Noordho//and.Helderseweg8, Alkmaar, 02200-22020.

landbouwhogeschool te Wageningen
Voor alle afdelingen: 08370-6111.
Voor inlichtingen: Salverdaplein 10 te Wageningen
of het Ministerie van Landbouw en Visserij, 1e van
den Boschstraat 4 te Den Haag, 070-814141.

Zuidholland: Laan Copes van Cattenburch 38, Den
Haag, 070-659954.
Zeeland: Westsingel 58, Goes, 01100-6440.
Noordbrabant:
34402.

Nieuwlandstraat 42A, Tilburg, 04250-

Limburg: Wilhelminalaan 2, Roermond-Maasniel,
04750-5977.

MINISTERIE VAN LANDBOUW

EN VISSERIJ

directie bedrijfsontwikkeling
1e van den Boschstraat 4, Den Haag, 070-814141.
vakdirectie tuinbouw
Directeur: Ir. W. van Soest (070-396058).
Voor de hieronder ressorterende Rijkstuinbouwconsulenten in algemene dienst zie blz. 213.

hogere tuinbouwscholen
Hogere Agrarische Scholeni 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, 030-932575. Algemeen
directeur: Ir. H. Burgmans (030-783971). Hiertoe
behoren: R.H.T.S.-Utrecht, zie hieronder en
R.M.T.S.-Utrecht.
Rijks Hogere Tuinbouwschool, Huize ..Rhijnlust"
Richard Wagnerlaan 22, Utrecht, 030-932575.
Directeur: Ir. H. Burgmans (030-783971).
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vervolg onderwijs

vervolg lagere tuinbouwscholen

middelbare tuinbouwscholen

Heerhugowaard-N., r.k.: Dreef 10, C. J. Overtoom
(02264-1230).
Heerlen, r.k.: Schandelermolenweg 21, 045-714000,
H. J. Hamers (04446-1400).
Hillegom, r.k.: Abellalaan 82, L. F. Schlaman
(02520-5932).
Honselersdijk, ehr.: Burg. Elsenweg 8, G. C. Voogd
(01740-4651).
Huisen, 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. v. Reisen (01761-6043).
Naaldwijk, r.k.: Druivenstraat 1, D. v. d. Dries.
Naarden, alg.: Prinses Marijkehof 40, 02159-18680,
J. P. Boschman (02159-11430).
Noordwijkerhout, r.k.: 's-Gravendamseweg 99, G.
C. van der Meer (02533-2444).
Obdam, r.k.: Dorpsstraat 121, A. Schotten (02265253).
Oudenbosch, r.k.: Bosschendijk 113, J. A. Schrauw e n (01652-3338).
Poeldijk, r.k.: Dr. Weitjenslaan 25, E. de Boer
(01749-5327).
Princenhage-Breda, r.k.: Heilaarstraat 104, 0160038505, Chr. J. Beekers (01600-44282).
Roermond, r.k.: Bisschop van Cuyckstraat 5, 047503477, L. Hendrikx (04750-4766).
Rotterdam, alg.: Haverlandstraat 12, 010-142540, G.
L. van der Weide (010-201296).
Rijnsburg, chr.: Spinozalaan 38, G. Docter (0171813031).
Sappemeer, alg.: Parkstraat 47, 05980-3352, W.
Tromp (05980-3548).
Tilburg, r.k.: Leyparkweg 80, 04250-26139, A. G.
Metsaars (01612-2508).
Utrecht, alg.: Theo Thijssenplein 32, 030-444394, J.
de Bruijn (03406-1293).
Venhuizen (Hem), alg.: Hertog Willemweg 41, J. G.
van der Goes (02284-253).
Venlo, r.k.: Veestraat 1, L. J. Derkx (04700-15005).
Warmenhuizen, r.k.: Doorbraak 13, J. P. Hendriks
(02269-589).
Wateringen, r.k.: Rozemarijn 1, 01742-2546, J. C. G.
Smits (01742-2912).
Wervershoof, 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 .
Dragstra (05200-14397).

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).
over/ge bijzondere middelbare
tuinbouwscholen
Frederiksoord: ,,G. A. van S w i e t e n " Middelbare
Tuinbouwschool, Majoor van Swietenlaan 15,
05212-1237; Ir. A. W. Jurriaanse (05212-1288).
Rijswijk (Z.H.): Middelbare Tuinbouwschool voor
Meisjes „ H u i s te Lande", Van Vredenburchweg 150, 070-904016; M e j . Dr. A. Post (Ó70900879).
Warmond (Stichting): Oranje Nassaulaan 10; K. de
Boer (01711-315).
rijks middelbare
tuinbouwscholen
Aalsmeer: Linnaeuslaan 2, 02977-4688; J. P. Kapteijn
den Bouwmeester (02977-5435).
Boskoop: Reijerskoop 50, 01727-3002; Ir. A. P. van
den Hoek (01727-3710).
Goes: Ravelijn de Groene Jager 8, 01100-7203; Ir.
W. M. Markusse (01100-8035).
Hoorn: Bontekoestraat 4, 02290-4032; J. Brouwer
(02290-6976).
Lisse: Heereweg 345, Postbus 19, 02530-3035; J. J
Kwaad (02532-8268).
Nijmegen: Voorstadslaan 309 (Hees), 08800-75541;
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.
Rozendaal.
Ter Aar, r.k.: Westkanaalweg 26, post Langeraar,
01722-659, J. den Haan (01722-2372).
Amsterdam-O., r.k.: Smitstraat 37, 020-927088, 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, G. D i l lema (05100-25089).
Bleiswijk, ehr.: Schoolstraat 2, 01892-2822, K. Roodenburg (01892-2355).
Borculo, r.k.: Wessel van Eylllaan 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 1A, F. W. C. Meijs
(040-432036).
Gouda, chr.: Sportlaan 83, 01820-15791; H. Vink
(01820-14757).
'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, 023-267282, J.
van der Zwaard (023-323231).

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 (05420-15196).
Haarlem, alg.: Korte Verspronckweg 8, post Overveen, 023-262376, J. Schoute (023-314110).
Horst (L.), r.k.: m.e.l.-afd., Stationsstraat 121, Hegelsom (Horst), 04709-1428, M. A. A. Reijnders
(04709-1604).
Leiden, alg.: m.e.l.-afd., Boerhaavelaan 55, 0171053216, A. G. Klumpers.
Nijmegen, r.k.: „Jonkerbosch", Oude Mollenhutseweg 21, 08800-50642, M. A. van de Wijdeven
(08800-54426).
Utrecht, alg.: Lomanlaan 101, 030-881469, D. Jongekrijg (03440-3527).
') deze scholen, c.q. afdelingen zijn 3-jarig.
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tuinbouwpraktijkscholen

vervolg plantenziektenkundige dienst

Centrale School voor Tuinbouwtechniek,
Zandlaan
29, Ede, 08380-19123. Directeur: Ir. R. W. Oosterhuis, Kolklaan 25, Maarsbergen (03433-390).
Logeergebouw; Zandlaan 27, Ede, 08380-19123.
Beheerder: W. A. van Mieghem.

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: Grintweg 64a, 05970-2756.
Zaltbommel: Gasthuisstraat 23, 04180-2514.
Zwolle: Burg. v. Royensingel 16 I, 05200-14547.

Centrum voor champignonteelt-onderwijs,
Venrayseweg 101, Horst ( L ) , 04709-2456. Directeur: P.
J. C. Vedder, Meterikseweg 26, Horst (L.)
(04709-2002).
tuinbouwvakscholen
Groentetee/t
Barendrecht: Ir. J. J. Astrego, Barendrecht, 018062666.
Bergen op Zoom: Dir. N.C.B., Tilburg, 04250-20080.
Berlikum (Fr.): Ir. G. P. Wiersema, Groningen,
050-29631.
Hoorn: J. Brouwer, Hoorn, 02290-4032.
Horst ( L ) : W. A. G. Hobbelen, Venlo (04700-14785).
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. B. W. Braams, Emmeloord, 052703041.
Westlandse
teelten
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
Amsterdam: Ir. W. Geling, Amsterdam, 020-154333.
Paterswolde: P. Klaver, Paterswolde, 05907-1625.
Zaadteelt en plantenveredeling
Utrecht: Ir. H. Burgmans, Utrecht, 030-932575.
PLANTENZIEKTENKUNDIGE
DIENST
Geertjesweg 15, Wageningen, 08370-4941.
Districtskantoren
Buitendienst
Aalsmeer: van Cleeffkade 15-17, 02977-5342.
Alkmaar: Wilhelminalaan 4, 02200-13514.
Almelo: Vriezenveenseweg 122, 05490-6878.
Amsterdam: Surinamekade 5, 020-247824.
Anna Paulowna: Stationsweg 23, 02233-310.
Assen: Torenlaan 14,05920-12391.
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, 050-54336.
Heemstede: Raadhuisplein 17, 023-280015.
's-Hertogenbosch: O. Nassaulaan 14, 04100-32515.
Hillegom: Parklaan 1, 02520-5602/6667.
Hoorn: Grote Oogst 55, 02290-4461.
Leeuwarden: Schoolstraat 15, 05100-25573.
Lisse: Heereweg 280, 02530-3740.
Nijmegen: Regentesselaan 5, 08800-23998.

PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT
Bezuidenhoutseweg 153, Den Haag,070-814631.
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 (01747-2693).
Hoofd afdeling bemesting en grondonderzoek: Ir.
J. van den Ende (01748-4106).
Bemestingsadviezen: J. P. C. Knoppert (hoofd); I.
J. Bette: J. P. van Bergenhenegouwen; (potgrond);
G. A. Boertje (potgrond); H. Koenen; L. Spaans; E.
v. Voorthuizen; A. van der Wees.
Bemestingsonderzoek (landelijk): Ir. J. P. N. L.
Roorda v. Eysinga (01740-6292) (gedetacheerd door
het I.B.).
Bemestingsproeven: J. van Haeff; M. Mostert.
Bodemkartering: J. Th. M. van Paassen (01742-3458);
J. J. van Schie (01740-6097).
Chemisch grondonderzoek: P. A. den Dekker; P. A.
van Dijk.
Ontsluiting en planologie: J. C. van Leeuwen
(01899-2409); J. Oosthoek (01748-4041).
Voedingsfysiologie: P. Koornneef (01899-2792); S. J.
Voogd.
Waterhuishouding: R. de Graaf; Ir. C. J. v. d. Post
(01740-4067) (gedetacheerd door het I.C.W.).
Waterverontreiniging en bemestingsonderzoek: J.
v. Beusekom.
Wortelonderzoek: M. Q. v. d. Meys; C. Sonneveld.
Hoofd Afdeling fysiologie: Dr. Ir. P. J. A. L. de Lint
(01747-2483).
Algemeen fysiologisch onderzoek: Dr. Ir. L. S.
Spithost (01740-6044).
Bloembiologie: Mej. W. van Ravestijn.
Freesia-onderzoek: T. Dijkhuizen (01745-3587).
Groeiregulatoren: D. Klapwijk (01745-2722).
Koolzuurgasbemesting: Ir. N. v. Berkel (01899-4824);
G. Hey.
Onderzoekassistent: C l . M o l .
Hoofd Afdeling planteziekten en ziektebestrijding:
Dr. Ir. L. Bravenboer (01747-2695).
Bestrijding bodemziekten: L. J. Nederpel jr.
Bestrijdingsmiddelen: M e j . D. Theune.
Diagnostiek en onkruidbestrijding: W. den Boer
(01748-3017).
Entomologie: M e j . W . M. Th. J. de Brouwer (070684959).
Mycoloog: Ir. G. Weststeijn (01899-5343) (gedetacheerd door het I.P.O.)
Viroloog: Ir. A. Th. B. Rast (01745-3200) (gedetacheerd door het I.P.O.).
Virusziekten: H. J. M. v. Dorst (01745-3912).
Hoofd Afdeling teelt en veredeling: Ir. A. J. Vijverberg (01748-3795); Ir. A. A. M. Sweep (04704-1968)
(gestationeerd bij Proeftuin Venlo).
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vervolg proefstation

vervolg rijkslandbouwconsulenten i.a.d.

Gewassenspecialisten: A. P. v. d. Hoeven (017493228) (sla); D. de Ruiter (01745-2107) (kleine groentegewassen); Th. Strijbosch (01745-2067) (tomaat);
J. A. M. van Uffelen (01738-404) (komkommer); J.
W. H. van Veen (01742-3826) (bloemen).
Glasvervuiling: C. A. Ammerlaan.
Kasklimaat: Ir. D. Bokhorst (01745-2182); G. P. A.
van Holsteijn (01740-5989).
Tomatenonderzoek: F. Geers.
Bibliotheek: J. C. van Aalst.
Publiciteit: P. A. Kruyk (01740-4302).
Chef tuin: Fr. van Dijk.

plantenziekten
Geertjesweg 15, Wageningen, 08370-4941.
Ir. M. Heuver, Oude Bennekomseweg 132, Wageningen (08370-4665).

PROEFTUINEN
Amsterdam (Sloten) (veengrond), Sloterweg 796,
Amsterdam, 020-154333. Chef: C. Schelling.
Beemster (kleigrond), Purmerenderweg 21, Noordbeemster, 02991-368. Chef: E. Lakemond.
Breda (zandgrond), Heilaarstraat 230, 01600-44382.
Chef: H. M. C. Nuyten.
Ens (geïnfiltreerde zandgrond), Enserweg 19, 052751503. Chef: P. Mantel.
Erica (dalgrond), Warmoesweg 20, 05914-518. Chef:
Tj. Smid.
Huissen (lichte rivierklei), Bredestraat 88, 083048689. Chef: W. Stokdijk.
Hoogezand/Sappemeer
(dalgrond), Rijksweg Oost
131, Sappemeer, 05980-3540. Chef: Tj. Smid.
Paterswolde/Eelde
(zandgrond), Zeveahuizerweg
49, Eelde (Dr.), 05907-1288. Chef: J. Sieben.
Venlo (lemige zandgrond), Straelseweg 368, 0470016457. Chef: G. A. J. Janssen.
Vierpolders
(zavelgrond), Landsweg 2. Chef: P.
Roozenboom (01886-2938).
Vleuten (rivierklei), Alendorperweg 47, 03406-1326.
Chef: A. Baas.
Zaltbommel (rivierklei), Steenweg 79, 04180-2398.
Chef: J. J. van Willegen.
RIJKSLANDBOUWCONSULENTEN

RIJKSTU1NBOUWCONSULENTEN

I.A.D.

bedrijfseconomie
Tielsestraat 95, Kesteren, 08886-545.
Drs. P. Kooyman, Tielsestraat 91, Kesteren (08886208).
bedrijfsuitrusting en arbeidsmethoden
Dr. S. L. Mansholtlaan 12, Wageningen, 08370-3041.
Ir. J. A. Stender, Sleedoornplantsoen 3, Wageningen (08370-3504).
bewaring en verwerking tuinbouwgewassen
Haagsteeg 6, Wageningen, 08370-5351.
Ir. T. van Hiele (08370-3804).
bodemaangelegenheden
Lawickse Allee 136, Postbus 55, Wageningen
08370-6333.
Ir. A. P. Hidding, Emmalaan 23, Bennekom
4704).

bijenteelt
Bredaseweg 304, Tilburg, 04250-25888.
Ir. J. F. A. M. Mommers (04250-22425).
groente- en fruitteelt onder glas
Zuidweg 38, Naaldwijk, 01740-6541.
groenteteelt in de volle grond
Hoeverweg 6, Postbus 266, Alkmaar, 02200-11944.
Ir. J. van Kampen, Eikenlaan 20, Alkmaar (0220011107).
plantenziekten
Geertjesweg 15, Wageningen, 08370-4941.
Ir. W. P. N. Vlasveld (08389-4666).

I.A.D.

bodem en bemesting
Lawickse Allee 136, Wageningen, 08370-6333.
Ir. C. H. Henkens, Nassauweg 15, Wageningen
(08370-4561).

STICHTING LAND- EN
TUINBOUWGIDSEN
(SILABUS)
Mgr. v. d. Weteringstraat 103, Utrecht, 030-25882.
Giro 542364.

Zie voor uitgebreidere gegevens het

AGRARISCH
ADRESBOEK
Prijs f 9,50, bij abonnement f 7,50, excl. 4% BTW en verzendkosten.

een SILABUS-uitgave, Mgr.v.d.Weteringstr. 10 3 , Utrecht, 0 3 0 - 2 5 8 8 2

ALCOMIJ
aluminium M S

PROFIELEN

veroveren dewereld! Geen wonder
. . . . want over de gehele wereld
ontdekt men de bijzondere kwaliteiten van deze kasdekken.

Vraagt uw kassenbouwer
naar Alcomij-kasdekken.
Hij kan ze u leveren !!!

ALCOMIJVOF
Rijnvaartweg 3 8 , Postbus 1 1 , 's-Gravenzande, 0 1 7 4 8 - 4 2 0 0 *
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REGISTER

1969 1970 1971

1969 1970 1971
aardappelziekte;
— tomaat
103 96
— tomaat, artikel
132 —
aardbei;
— bestuiving
— 165
— chemische onkruidbestrijding
171 —
— doortelen redgauntlet . . . .
— 166
— gemiddelde veilingprijs . . . .
— 47
— grondontsmetting
170 —
— hoofdstuk
167 161
— klimaat
174 165
— ontwikkeling oppervlakte . . .
— 45
— plasticfolie
— 164
— plukken
— 168
— produktiekosten
62 53
— rassen
170 162
— structuurverbetering grond
. . 172 164
— teelttabel
170 162
— uitvoer
— 66
— veilingaanvoer
— 47
— vermeerdering
— 163
— verwarming
174 —
— voorzieningsbalans
66 53
— watervoorziening
173 164
— w i t plastic, art
— 167
— wortelonderzoek
— 169
— ziektebestrijding
168 170
aardgas;
— ot olie
14
9
— prijs
15 10
aardrupsen;
— algemeen
91 83
adressen
215 207
afsterven;
— perzik
208 199
afwijkende bloemen;
— tomaat
104 96
afzet;
— hoofdstuk
71 64
— komkommer
55 —
— sla
55 —
— tomaat
55 —
alicante-ziekte;
— druif
206 196
andijvie;
— chemische onkruidbestrijding
. 110 —
— gemiddelde veilingprijs . . . .
— 47
— onkruidbestrijding met
chloorprofam (chïoor-IPC) . . . 155 —
— oppervlakte (steekproef) . . .
— 45
— teelttabel
86 78
— veilingaanvoer
— 47
— voorjaars—, art. . . . . . .
— 184
— ziektebestrijding
92 84
arbeid;
— boekhouding
— 18
— gastarbeiders
— 70
— hoofdstuk
7
5
— plukken, aardbei
— 168
— snoeien met wagen
— 18
— taaktijden komkommer . . . .
— 21
— taaktijden sla
— 21
— taaktijden tomaat
— 22
— versnipperen
— 105

aubergine;
— teelttabel
augurk;
— beregening
— bestuiving
— enten
—• ervaringen, kora, art
— gemiddelde veilingprijs . . . .
— groeibeheersing
— hoofdstuk
— oogst
— opkweek geënte planten . . .
— opkweek en rassen
— oppervlakte
— plantafstand
— produktiekosten
— snoeien
— teelttabel
— tussenteeit

86

78

— 180
187 179
185 178
— 182
— 47
186 180
181 175
188 181
— 178
185 178
— 44
186 182
61 54
— 179
86 78
— 181

— uitvoer

—

— veilingaanvoer
— voorzieningsbalans
— watervoorziening

— 47
— 52
— 180

66

— ziektebestrijding

93

85

auto; kosten
automatisering;
— klimaat tomaten

11

—

121 116

bacterieziekte;
— augurk
93 85
— meloen
99 91
— meloen, artikel
178 —
— perzik
208 199
bassin;
— voor gietwater
— 30
bedrijf;
— arbeidsboekhouding
— 18
— arbeidskrachten
49 —
— areaalgrootte
— 43
— autokosten
11 —
— bedrijfseconomische boekhouding 60 56
— beëindiging, fiscaal
— 59
— beëindigingsregeling
. . . .
— 57
— bemesting, zie bemesting
— bodemonderzoek
— 24
— borgstellingsfonds
69 —
— brandschade
16 76
— europees oriëntatie- en
garantiefonds
— 58
— fiscale boekhouding
60 56
— gastarbeiders
— 70
— gemiddelde veilingprijs . . . .
53 47
— glasopstanden
50 46
— grondonderzoek
24 24
— grondontsmetting
40 39
— grootte
47 43
— leerlingenstelsel
— 72
— leverancierskrediet
— 51
— hulpdienst
— 74
— ontwikkeling opp. groenten
— 45
— ontwikkelings- en saneringsfonds 67 57
— ontwikkelingsregelingen
. . .
— 57
— oppervlakte fruit
50 44

216

1969 1970 1971
bedrijf; oppervlakte groenten . . .
— oppervlakte groenten, steekproef
— oppervlakte tuinbouw . . . .
— produktie e.e.g
•— produktiekosten
— rentekosten
— resultaten
— sociale lasten
— staand glas
— statistiek, hoofdstuk
— veilingaanvoer
— voorzieningsbalansen . . . .
— waarde bestaand bedrijf . . .
— waterhuishouding, hoofdstuk . .
— weeklonen en toeslagen . . .
— wijzigingen staand glas . . . .
belichting;
— vroege teelt meloen
— schade, komkommer
bemesting; aardbei
— advies
— augurk
— bladvoeding
— chloorarme mengmeststoffen,
prijzen
— concentratiemeter
— concentratiemeter en meststoffen
— druppelbevloeiing
— hoofdstuk
— komkommer
— koolrabi
— kunstmeststoffen, prijzen . . .
— normen
— organische meststoffen . . . .
— organische meststoffen, prijzen .
— organische meststoffen,
samenstelling
— paprika
beroepsbevolking
bestrijdingsmiddelen;
— aardbei
— andijvie
— augurk
— bewaring
— bloemkool
— chloorprofam, andijvie . . . .
— chloorprofam, sla
— doodspuiten
— e.h.b.o
•— grondontsmetting
— 'hoofdstuk
— komkommer
— komkommer, miljoenpoten
. .
— mesurol
— methylbromide, tomaat . . . .
— milcurb, komkommer
. . . .
— paraquat, komkommer . . . .
— paraquat, tomaat
— pp 675, komkommer
— residu, sla
— schema's, aardbei
— schema's sla
— selderij
— sla
— stoomnetten
— tenoran, komkommer
. . . .
— tenoran, tomaat
— tomaat
— veiligheidstermijnen, aardbeien .
— veiligheidstermijnen, fruit .
— veiligheidstermijnen, groenten .
— vergiftigingscentrum, 030-27151 .
— wet

49
—
—
54
61
—
58
80
—
45
51
—
—
23
79
—

44
45
44
—
53
51
55
—
46
37
47
52
50
23
69
46

176
—
—
25
186
—

—
146
164
—
178
27

— 25
— 28
— 27
— 33
23 23
139 140
194 —
— 25
30 26
26 —
31 24
31
183
46

24
—
—

171 170
110 82
187 82
— 38
110 —
155 —
155 —
— 106
38 —
40 39
37 37
110 82
148 —
— 108
— 131
— 141
127 —
127 —
— 141
165 158
— 170
164 160
110 —
110 82
— 38
127 •—
127 —
110 82
169 170
206 196
90 78
38 —
39 —

1969 1970 1971
bladluizen;
— algemeen
— augurk
— komkommer
— paprika
— perzik
— pruim
— sla
— spaanse peper
.
— tomaat
bladrollers;
— perzik
— pruim
— tomaat
bladvlekkenziekte;
— komkommer
— selderij
— tomaat
bladvoeding;
— artikel
bladvuur;
— augurk
— komkommer
blauw;
— witlof
bleekselderij, zie selderij
bloemkool;
— gemiddelde veilingprijs . . . .
— molybdeengebrek
— onkruidbestrijding
— teelttabel
— veilingaanvoer
— ziektebestrijding
bodem;
— hoofdstuk
— onderzoek
boekhouding;
— arbeids—
— bedrijfseconomisch
— fiscaal
bolblad;
— komkommer
boon (prinsessen-, snij-, stamsla-);
— nateelt snij—, art
— rassen snij— teelttabel
— veilingaanvoer
— ziektebestrijding
boren;
— bloemkool
boriumgebrek;
— tomaat
borgstellingsfonds
bospeen, zie peen
bosselderij, zie selderij
bossige planten;
— tomaat
botrytisstip;
— koolrabi
— tomaat
brand;
— artikel
— verzekering, bedrijf
— verzekering, privé
brandblusser
brandstoffen;
— prijs
broeicompost;
— komkommer
— paprika
broeiveuren;
— komkommer
— paprika

91 83
93 85
— 87
99 92
208 199
211 201
101 93
99 92
104 97
209 199
211 202
104 97
95
192
104

87
—
97

—

27

93
£6

85
88

109 102
— 47
— 28
110 —
86 78
— 47
94 86
23
—

23
24

—
60
60

18
56
56

96

88

— 189
201 189
86 78
— 47
94 87
94

86

— 132
69

105
195
135

101

— 76
— 61
— 62
— 76
15

10

139
183

—
—

139
183

—
—
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1969 1970 1971
broeiveuren;
— tomaat
bronwater;
— ontijzering
bijdrage-regeling glastuinbouw . .
bijen;
— aardbei
— augurk
bijgewassen;
— hoofdstuk
chemische onkruidbestrijding,
zie onkruidbestrijding
CO2;
— branders
— dosering tomaat
— onderhoud apparatuur . . . .
— schade
— schade, tomaat
— toediening, sla
colletotrichumziekte;
— spinazie
concentratiemeter;
— gebruik
— en meststoffen
containerteelt;
— tomaat
daksproeiers; automatisering . . .
— doorlaat
— schermen
diversen;
— hoofdstuk
dode-armziekte;
— druif
doodspuiten;
— artikel
dopluizen;
— druif
— perzik
— pruim
drainage
dubbele regenleiding
druif; bewaarbaarheid
— gemiddelde veilingprijs . . . .
— oogst
— oppervlakte
— uitvoer
— veilingaanvoer
— ziektebestrijding
druppelbevloeiing;
— artikel
— en beregening
economie;
— hoofdstuk
zie verder bedrijf
e.e.g.;
— interventiebeleid
— invoer
— invoerprijzen
— invoerrechten
— producentenverenigingen
— produktie
— referentieprijzen
éénbuisverwarming;
— artikel
eenmalig fust;
— komkommer
e.h.b.o

. . .

120

—

— 32
67 —
— 165
— 180

1969 1970 1971
elektriciteit;
— prijs
entChlorose;
— augurk
— komkommer
ethyleenschade;
— tomaat
europees oriëntatie- en
garantiefonds

15

10

— 178
96 88
— 121
—

58

34

32

191 183

—
6
124 120
10
6
10
6
129 121
157 155
103

96

—
—

28
27

123

—

—
—
—

11
11
11

71

63

206 196
111 '06
206
209
211
—
—
—
—
—
—
—
—
206

196
199
202
36
10
204
47
205
44
66
47
196

—
—

33
10

57

49

75
54
74
76
74
54
74

—
—
—
—
—
—
—

—

7

— 139
38 —

filterinstallaties
forceren;
— rabarber
fosforgebrek;
— tomaat
fruit;
— statistiek
— veiligheidstermijnen
— ziektebestrijding
fusarium;
— augurk
— boon
— komkommer
— meloen
— tomaat
— tomaat, artikel

— 188
105

97

45 44
206 196
206 196
94 86
95 —
97 90
99 91
107 100
134 126

galmijt;
— perzik
208 200
— pruim
211 202
gas;
— aard- of olie
14
9
— flessen
17 —
— prijs
15 10
gastarbeiders;
— tewerkstellen, art
— 70
gescheurde vruchten;
— tomaat
105 97
gewichten en maten
78 —
gezin;
— verzekeringen
— 61
gietwater; aanvoer
33 30
— aardbei
173 —
— bassins
— 30
— beregenen
8 10
— broezen
8 —
— filterinstallaties
34 32
— en komkommervirus 2 . . . . 145 140
— kwaliteit
— 30
— zout —, komkommer
— 144
glas;
— reinigen, art
— 75
glazigheid, zie rand
gommen;
— perzik
209 200
— pruim
211 202
grauwe schimmel;
— boon
95 87
— druif
206 196
— komkommer
96 88
— paprika
99 92
— sla
101 93
— Spaanse peper
99 92
— tomaat
105 97
— tomaat, artikel
135 —
groeibeheersing;
— augurk
186 180
— tomaat
117 116
groeistofschade
— 107
groenkragen;
— tomaat
105 98
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1969 1970 1971
groente-uil; tomaat
106
groenten;
— statistiek
45
— teelttabel
86
— veiligheidstermijnen
90
— voorzieningsbalansen . . . .
66
— ziektebestrijding
90
groepsbijeenkomst
—
grofheid;
— tomaat
—
grond;
— bewerking
—
— bewerking, herfstkomkommers . 138
— namenia
198
— onbewerkte—.tomaat . . . .
114
— onderzoek
24
— ontsmetting
40
— ontsmetting, aardbei
170
— ontsmetting met methylbromide,
tomaat
—
— stomen, tomaat
128
— stoomnetten
—
— structuur, aardbeien
172
— verwarming, parika
183
— verwarming, tomaat
116
hagelschotziekte; perzik
— pruim
heetwaterverwarming;
— aanleg
— luchtbeweging
— verdamping
holle stengels;
— tomaat
hybrideziekte;
— tomaat

. . . .

inhoud
instraling
intumescenties;
— druif
invoer;
— e.e.g
kanker; tomaat
kasklimaat;
— aardbei
— en daksproeiers
— éénbuisverwarming
— heetwaterverwarming
. . . .
— komkommer
— tomaat, automatisering . . . .
— tomaat, overgangen
— tomaat, regeling
kaspeen, zie peen
kassenbouw;
— standaard-offerte
ketelwateronderzoek
kiemplantinfectie;
— tomaat
kiemrust; slazaad
kiemschimmels;
— algemeen
— komkommer
— postelein
— spinazie
knopval;
— perzik
komkommer;
— belichtingsschade

98
44
78
82
52
82
56
119
39
—
—
—
24
39
—
131
—
38
163
176
—

209 —
211 202
—
—
—

8
8
8

106

98

— 125
5
8

3
—

207 197
54

—

106

98

174
—
—
—
142
121
—
—

165
11
7
8
135
—
118
116

—
15

13
—

118 122
— 148
91
96
100
103

83
88
93
96

209 200
— 146

1969 1970 1971
komkommer;
— bemestingsnormen
— broeicompost
— éénmalig fust
— gebruik 5e pijp
— gemiddelde veilingprijs . . . .
— grondbewerking
— hoofdstuk
— kasklimaat
— kwaliteitsafwijkingen
— meerstengelsysteem
— milcurb
— miljoenpoten
— mussen
— mycosphearella
— normtijden
— onkruidbestrijding, chemische .
— ontsmetting zaad
— ontwikkeling oppervlakte . . .
— opbrengstreductie
— oppervlakte
— oppervlakte (steekproef) . . .
— paraquat
— plantafstanden
— planten op ruggen
— potsoort
— pp 675
— produktie e.e.g
— spint, bestrijding
— stromijt
— taaktijden
— teelttabel
— tenoran
— tweestengeltopsysteem . . . .
— uitvoer
— veilingaanvoer
— verpakken op de tuin . . . .
— veuren
— virus 2
— virus 2 en gietwater
— voorzieningsbalans
— vruchtbaarheid
— ziektebestrijding
— zout gietwater
koolrabi;
— bemesting
— rassen
— teelt
— teelttabel
— ziekten
kortschildkever;
— komkommer
kosten;
—• besparing tomaat
— COs-toediening, tomaat . . . .
— doodspuiten
— druppelbevloeiing
— eigen auto
— putbemaüng
— stoomnetten
— verwarmingssystemen . . . .
— vrachtrijder
koustrepen;
— komkommer
kroot;
— gemiddelde veilingprijs . . . .
— teelt
— teelttabel
— veilingaanvoer
kropvorming;
— sla
kurkwortel;
— tomaat

30

26

1
— 139
142
—
138
137
142
—
141
—
148
148
145
—
110
144
—
—
—
—
127
140
138
82
—
55
147
—
—
86
127
—
—
—
149
139
144
145
66
—•
95
—
194
194
195
86
195

133
135
136
138
141
142
21
45
144
44
45
138
141
145
144
21
78
138
66
47
139

140
140
52
134
87
144

78

96
64
—
—
—
12
—
—
—
12

120
106
33
35
38
9

96
—
196
86
—

47

—

155

106

80
48
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1969 1970 1971
lage-temperatuur-bederf;
— komkommer
lamsteligheid;
— druif
lange-dageffect;
— komkommer
leerlingenstelsei
leverancierskrediet
loodglans;
— perzik
— pruim
luchtvochtigheid;
— verdamping en deficit . . . .
magnesiumgebrek;
— augurk
— druif
— komkommer
— tomaat
— tomaat, artikel
mangaangebrek;
— druif

— komkommer

— 136
207 197
— 146
— 72
— 51
209 200
211 202
9

—

93 85
207 198
96 88
106 99
131 —
207 198

96

89

— perzik
209 200
— tomaat
106 99
mangaanovermaat;
— sla, artikel
160 —
— tomaat, artikel
131 —
meeldauw;
— augurk
94 86
— druif
107 198
— komkommer
96 89
— perzik
209 200
meeldauw (valse);
— bloemkool
— 86
— sla
102 94
meerstengelsysteem;
— komkommer
141 138
— meloen
177 174
— tomaat
126 —
meloen (ananas-, net-, ogen-,
suiker-);
— bacterieziekten, artikel . . . .
178 —
— belichting, vroege teelt . . . .
175 —
— gemiddelde veilingprijs . . . .
— 47
— hoofdstuk
167 161
— meerstengelsysteem, ogen- . . 177 174
— ontwikkeling oppervlakte . . .
— 45
— oogst
179 —
— plantafstand
— 173
— teelttabel
86 80
— temperatuur vroege teelt . . . 175 —
— uitvoer
— 66
— veilingaanvoer
— 47
— vroege teelt
175 —
— watervoorziening
— 174
— zomerteelt
— 174
— ziektebestrijding
99 91
methylbromide;
— tomaat
— 131
milcurb;
— komkommer
— 141
miljoenpoten;
— algemeen
91 83
— komkommer, artikel
148 —
mineervlieg;
— algemeen
91 83
— witlof
109 102
misvormde vruchten;
— komkommer
97 89
molybdeengebrek;
— bloemkool
— 29

1969 1970 1971
molybdeengebrek;
— in potgrond
— sla
— tomaat
multipots;
— gebruik
mussen;
— komkommer, artikel
mycosphearella;
— komkommer, artikel
mijt;
— andijvie
— komkommer
— selderij

—
—
—
115
148

29
29
29
—
—

145 142
92 84
96 89
100 103

namenia;

— teelt
nat vruchtrot
neusrot;
— tomaat
normtijden;
— komkommer
— sla
— tomaat
nortonwater
omhulsel;
— pillenzaad
— pillenzaad, sla
onderzoek;
— bedrijfsvergelijkend
— grond—
— ketelwater—
— pillenzaad
— residu—, sla
— wortel—, aardbei
onkruidbestrijding;
— aardbei, chemisch
— andijvie, chemisch
— bloemkool, chemisch . . . .
—• braakliggende gronden . . . .
— chloorprofam
— komkommer, chemisch . . . .
— selderij, chemisch
— sla, chemisch
— tenoran
— tomaat, chemisch
— veldsla, chemisch
ontsmetting;
— grond
— komkommerzaad
— stoomnetten
ontwikkelings- en saneringsfonds
ontijzeringsinstallâtie;
— artikel
oogst;
— augurk
— hulpmiddelen, sla
— kostenbesparing, tomaat . . .
— kroot
— meloen
— namenia
— paprika
— veldsla
oogsttijd;
— aardbei
•— groentegewassen
oorworm;
— perzik
opbrengst in kg;
— groentegewassen

198 —
—

99

106

99

— 21
18 21
— 22
33 —

— 108
— 148
59 —
24 24
15 —
— 108
165 158
— 169
171 —
110 —
110 —
81 —
155 —
110 —
110 —
110 —
127 —
110 —
203 —
40 39
144 —
— 38
67 57
—

32

188
—
64
196
179
198
—
203

181
156
—
—
—
—
176
192

170 162
86 78
210 200
86

78
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1969 1970 1971

1969 1970 1971
oppervlakte;
— fruit
— groenten
opslag;
— potgrond
organische meststoffen;
— bemesting met
— prijzen
— samenstelling
osse-ogenziekte;
— tomaat
paprika;
— broeicompost
— broeiveuren
— grondverwarming
— hoofdstuk
— nateelt
— oogst
— opbinden
— opkweek
— teelttabel
— veilingaanvoer
— watervoorziening
— ziektebestrijding
paraquat;
— komkommer
— tomaat
peen;
— gemiddelde veilingprijs . . . .
— teelt
— teelttabel
— veilingaanvoer
perspot;
— hoeveelheid per m3
— komkommer
— kroot
— tomaat
perzik;
— oppervlakte
— rassenkeuze
— veilingaanvoer
— ziektebestrijding
perzikscheutboorder
peterselie;
— teelttabel
— veilingaanvoer
phytophthora;
— tomaat
— tomaat, artikel
— tomaat, voetziekte
pillenzaad;
— artikel
— bij sla
pissebedden;
— algemeen
— komkommer
plantafstanden;
— aardbei
— augurk
— groentegewassen
— komkommer
— koolrabi
— kroot
— meloen
— selderij
— tomaat
planten;
— aardbei per m !
— groentegewassen,
aantal voor 100 m*
— paprika

50
49

44
44

24 112
26
31
31

—
24
24

107

99

183
183
183
181
—
—
184
182
86
—
—
99

—
—
176
175
177
176
—
176
80
47
176
92

127
127

—
—

— 47
193 —
— 80
— 47
— 112
82 —
196 —
82 —
—
—
—
208
210

44
205
47
199
201

86
—

80
47

103 101
132 128
109 101
— 108
— 148
91
97

83
89

—
186
86
140
195
196
—
192
—

163
182
78
138
—
—
173
—
115

170 162
86 78
— 177

planttijd;
— aardbei
— groentegewassen
— stooktomaten
plasticfolie;
— aardbei
plastic pot;
— hoeveelheid per m3
— komkommer
— tomaat
postelein;
— teeltomstandigheden
— teelttabel
— veilingaanvoer
— zaaien
— ziektebestrijding
pot;
— hoeveelheid per m3
— maat, sla
— opslag—grond
grond, molybdeengebrek
pottenpersmachine;
— sla
PP 675;
— komkommer
produktie;

170 162
86 78
— 114
— 164
— 112
82 —
82 114
— 186
86 80
— 47
— 186
100 93
— 112
153 —
24 112
— 28
152 112
— 141

— e.e.g

54

—

— kosten aardbei
— kosten augurk
— kosten sla
— kosten stooktomaat
— kosten tomaat
pruim;
— oppervlakte
— ziektebestrijding
prijzen;
— brandstoffen
— chloorarme mengmeststoffen . .
— elektriciteit
— gas
— gemiddelde veiling— . . . .
— kunstmeststoffen
— organische meststoffen . . . .
putbemaling;

62
61
64
61
64

53
54
—
54
—

— artikel
raapsteel;
— teelttabel
— veilingaanvoer
rabarber;
— forceren
— teelttabel
— veilingaanvoer
radijs;
— gegradueerd zaad
— teelttabel
— veilingaanvoer
— zaaimethoden
— ziektebestrijding
rammelaars;
— tomaat
rand;
— andijvie
— sla
— sla, artikel
rassen;
— aardbei
— augurk
— komkommer
— koolrabi
— kroot
— perzik

— 44
211 201
15

10
25
15 10
15 10
— 47
— 25
31 24

—

—

35

86
—

80
47

— 188
86 80
— 47
199
86
—
200
100

—
80
47
—
93

107

99

92
101
161

84
93
—

170
186
—
194
196
—

162
182
139
—
—
205
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1969 1970 1971

1969 1970 1971
rassen;
- proef
- sla, zomerteelt
- snijboon
- spinazie
- veldsla
- ijssla
regenwormen;
- sla
residu;
- sla
resistentie;
- spint
ritnaalden
roetdauw;
- algemeen
- druif
- perzik
roofmijt;
- spintetende —, komkommer . .
rouwvlieglarven
rijenafstand;
- aardbei

—
—
201
—
203
—

110
154
189
192
192
153

102

94

165 158
147
91

—
83

92 84
207 198
210 201
— 145
92 84
170 162

sclerotiën-rot;
- boon
95 87
- komkommer
97 89
- sla
102 94
- tomaat
107 100
- witlof
109 102
selderij;
- afzet
— 185
- gemiddelde veilingprijs . . . .
— 47
- onkruidbestrijding
110 —
- teelt
192 185
- teelttabel
86 80
- veilingaanvoer
— 47
- ziektebestrijding
100 93
sla;
- automatische zaaiinrichting . . 152 —
- bemestingsnormen
30 26
- bevordering verdamping . . . 159 150
- chloorprofam (chloor-IPC) . . .
155 —
- COs-toediening
157 155
- gemiddelde veilingprijs . . . .
— 47
- hoofdstuk
151 147
- houdbaarheid
— 158
- hulpmiddelen bij oogsten . . .
— 156
- kropvorming
— 155
- mangaanvergiftiging
161 —
- molybdeengebrek
— 28
- netjes
165 —
- normtijden
18 21
- omhuld zaad
152 148
- onkruidbestrijding
110 —
- opkweek met pillenzaad . . .
— 149
- oppervlakte (steekproef) . . .
— 45
- pootwagen
156 —
- potmaat
153 —
- pottenpersmachine
152 —
- produktie, e.e.g
55 —
- produktiekosten
64 —
- rand
161 —
- residu
165 158
- snelle opkweek
154 —
- stoken
— 150
- taaktijden
— 21
- teelttabel
86 80
- temperatuur bij pillenzaad . . .
— 149
- temperatuurstoot
159 —
- uitvoer
— 66
- veilingaanvoer
— 47

— verwerking
— 157
— voorzieningsbalans
66 52
— ijs—
— 153
— zaaien direct in perspot . . . 154 —
— ziektebestrijding
100 93
— ziektebestrijding, schema's . . 164 160
— zomerteelt
— 154
slaapziekte;

— komkommer
slakken; algemeen
— bestrijding met mesurol . . . .
snoeien met wagen
sociale lasten
sorteren;
— kostenbesparing tomaat . . .
spaanse peper;
— ziektebestrijding
spinazie;
— gemiddelde veilingprijs . . . .
— rassen
— teelttabel
— veilingaanvoer
— winterteelt, art
— zaaien
— zaaizaadhoeveelheid
— ziektebestrijding
spint;
— augurk
— boon
— druif
— komkommer
—• komkommer, artikel
— paprika
— perzik
— pruim
— Spaanse peper
— tomaat
springstaarten;
— algemeen
— komkommer
stamrechtvrijstelling
standaard-offerte
statistiek;
— hoofdstuk
stekvruchten;
— komkommer
stookolie;
— aardgas of —
— lekkage
— prijs
stoomnetten;
— artikel
strobalen;
— komkommer
— paprika
— tomaat
stromijt;
— komkommer
structuurverbeteri ng;
— grond, aardbei

97

90

92 84
— 108
— 18
80 —
64

—

103

92

—
—
86
—
—
—
202
103

47
192
80
47
190
191
—
96

94
95
207
97
147
100
210
212
100
107

86
87
198
89
—
92
201
203
92
100

92
97
—
—

84
90
60
13

45

37

— 136
14
16
15

9
—
10

—

38

139
183
120

—
—
—

— 144
172

—

taaktijden;
— komkommer
— sla
— tomaat
techniek;
— hoofdstuk
teelttabel;
— aardbei
— groentegewassen
tenoran

—
18
—

21
21
22

7

5

170 162
86 78
127 —

222

1969 1970 1971

1969 1970 1971
tomaat;
— aankoopprijs, e.e.g
— afval, artikel
— automatisering, klimaat . . . .
— bemestingsnormen
— boriumgebrek
— botrytisstip, artikel
— broeiveuren

— containerteelt
— COa-dosering, artikel . .
— COa-schade, artikel
— doortelen
— ethyleen
— fusarium, artikel
— gemiddelde veilingprijs . .
— groeivertraging
— grofheid
— grondstomen
— grondverwarming
— herfstteelt
— hoofdstuk
— hybrideziekte
— kiemplantinfectie
— magnesiumgebrek, artikel .
— mangaanovermaat, artikel .
— meerstengetsysteem
— methylbromide
— molybdeengebrek
— multipots
— nar'jpen, herfsttomaten . .
— normtijden
— onbewerkte grond
— onkruidbestrijding
— ontwikkeling oppervlakte .
— oppervlakte
— oppervlakte (steekproef) .
— overgangen, klimaat
— paraquat
— phytophthora, artikel
— plantafstand
— planttijd, stook
— potsoort
— produktie, e.e.g
— produktiekosten
— produktiekosten, stook— .
— regeling, klimaat
— spintetende roofmijt
— strobalen
— taaktijden

uitvoer;
75 —
128 —
121 116
30 26
— 132
135 —
120 —

123 —
. .

. .

. .
. .

. .

. .
. .

. .

124 120
129 121
126 —
129 121
134 126
— 47
117 118
— 119
128 126
116 —
— 123
113 113
— 125
118 122
131 —
131 —
126 —
— 131
— 28
115 —
— 124
— 22
114 —
110 —
— 45
— 44
— 45
— 118
127 —
132 128
— 115
— 114
82 —
55 —
64 —
61 54
— 116
— 145
120 —
— 22

— teelttabel

86

— temperaturen bij zeer vroege
stook—

117

— uitvoer

—

80
—

66

— veilingaanvoer
— 47
— voorzieningsbalans
66 53
— vruchtzetting en kiemplantinfectie — 122
— witkoppen, artikel
135 —
— wit plastic
119 —
— wortelontwikkeling, artikel
. . 125 —
— zaaien direct in de pot, artikel . 115 •—
— ziektebestrijding
103 96
— zuurstoftekort
129 —
trekker, vierwielige;
— eisen
— 17
— en tweewielige
— 17
— werkzaamheden
— 17
trips; boon
95 87
— druif
208 198
— komkommer
97 90
— paprika
100 92
— Spaanse peper
100 92
tweestengeltopsysteem;
— komkommer
— 138

— éénmalig fust, komkommer . .
— naar e.e.g
— proeven met jjssla
— verse groenten en fruit . . . .

— 139
54 —
— 153
53 66

vaatziekte; boon
veiligheidstermijnen;
— aardbei

95

87

169

—

— fruit

206 196

— groenten
90 82
veiling;
— aanvoer
51 47
— belangrijkste aanvoer— . . . .
72 64
— gemiddelde —prijs
53 47
— omzetten
— 65
— vervoer n a a r —
12 —
veldsla;
— chemische onkruidbestrijding
203 —
— oogst
— 192
— ras
203 192
— teelt
203 192
— veilingaanvoer
— 47
verbranding van de bessen;
— druif
208 198
vergiftigingscentrum 030-27151 . . 38 —
verpakken;
— komkommer op de tuin . . . .
149 139
— sla in netjes
165 —
versnipperen;
— artikel
— 105
verwarming;
— aardbei
174 —
— éénbuis—
—
7
— heetwater—
—
8
— hetelucht— en éénbuis— . . .
—
7
— investeringskosten
—
9
— jaarkosten
. . . . . . . .
—
9
— meloen
175 —
— paprika, grond
183 176
— sta
159 150
— tomaat, grond
116 —
verweikingsziekten;
— augurk
94 86
— komkommer
97 90
— meloen
99 91
— tomaat
107 100
— tomaat, artikel
134 126
verzekeringen
— 61
veuren, zie broeiveuren
virusziekten;
— augurk
94 86
— komkommer
98 90
— paprika
100 92
— perzik
210 201
— sla
102 95
— spaanse peper
100 92
— tomaat
108 100

voetrot;
— andijvie
— tomaat
— tomaat, artikel

93 85
109 101
132 128

voetziekten;
— tomaat
— tomaat, artikel
voorzieningsbalansen;
— groenten
vorstschade;
— bloemkool
— druif
— sla
— witlof

109 101
132 128
66

52

94 86
208 198
103 95
109 102
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1969 1970 1971
vrachtrijder;
— kosten
5e pijp;
— komkommer
water;
— aanvoer
— afvoer
— beregenen
— beregeningsintensiteit . . .
— broezen
— bron—, ontijzering
— daksproeiers
— drainage
— dubbele regenleiding
. . .
— druppelbevloeiing
— filterinstallaties
— huishouding, hoofdstuk . . .
— komkommervirus 2 en giet— .
— opname, komkommer . . .
— opslag
— putbemaling
— voorziening voor aardbel . .
— voorziening voor augurk . .
— voorziening voor paprika . .
waterkanker;
— perzik
waterziek;
— bloemkool
— tomaat
weeklonen;
— en toeslagen
wespen;
— druif
— pruim
wet arbeidsvergunning
vreemdelingen
witkoppen;
— tomaat, artikel
witlof;
— gemiddelde veilingprijs . . .
— veilingaanvoer
— ziektebestrijding
w i t plastic;
— aardbei, art
— gebruik tomaat
witte vlieg
wolf;
— spinazie
wolluis;
— druif
— perzik
— pruim
wortel, zie peen
wortelduizendpoot
wortelknobbelaaltje;
— algemeen
— komkommer
wortelontwikkeling;
— tomaat
wortel onderzoek;
— aardbei
ijzergebrek;
— druif
— perzik
— pruim
zaad;
— gegradueerd —, radijs
— hoeveelheid in g,
groentegewassen . .

.

.
.
.
.
.
.
.

12

—

142

—

33 30
35 —
8 10
— 34
8 —
— 32
— 11
— 36
—
10
— 33
34 34
23 23
145 140
— 134
— 30
— 35
173 —
— 180
— 176
— 201
94 86
109 102
79

69

208 198
212 203
—
135
.

70
—

— 47
— 47
109 102
— 167
119 —
92 84
103

96

208 199
210 201
212 203
92

84

92
99

84
91

125

—

— 169

— 199
— 201
— 203

86

78

1969 1970 1971
zaad;
— omhuld sla—
152 148
— ontsmetting komkommer— . . 144 —
— pillen—, artikel
— 108
— spinazie, hoeveelheid . . . .
202 —
zaadkoppen;
— komkommer
99 91
zaaibed;
— oppervlakte
86 78
zaaien; andijvie
— 148
— augurk
185 —
— koolrabi
195 —
— kroot
196 —
— namenia
198 —
— peen
193 —
— postelein
— 187
— radijs
200 —
— selderij
192 185
— sla, automatische zaaiinrichting . 152 —
— sla, direct in de perspot . . . 154 —
— sla, pillenzaad
— 148
— spinazie
202 191
— tomaat, direct in de pot . . . .
115 —
— veldsla
203 192
zaaitijd;
— groentegewassen
86 78
ziektebestrijding; aardbei . . . .
168 170
— andijvie
92 84
— augurk
93 85

— bloemkool

94

86

— boon
94 87
— druif
206 196
— komkommer
95 87
— komkommer, miljoenpoten, art. . 148 —
— komkommer, mussen, artikel . . 148 —
— komkommer, mycosphearella, art. 145 142
— komkommer, spint, artikel . . . 147 145
— komkommer, stromijt, artikel . . — 144
— komkommervirus 2
145 140
— meloen
99 91
— meloen, bacterieziekte, artikel . 178 —
— paprika
99 92
— perzik
208 199
— postelein
100 93
— pruim
211 201
— radijs
100 93
— roetdauw
92 84
— selderij
100 93
— sla
100 93
— sla, residu
165 158
— sla, rand
161 —
— snoeien en besmetting . . . .
— 18
— spaanse peper
103 92
— spinazie
103 96
— tomaat
103 96
— tomaat, botrytis, artikel . . . .
135 —
— tomaat, fusarium, artikel . . .
134 126
— tomaat, hybrideziekte
. . . .
— 125
— tomaat, phytophthora, artikel . . 132 128
— tomaat, witkoppen, artikel . . .
135 —
— veiligheidstermijnen, fruit . . . 206 196
— veiligheidstermijnen, groenten
90 82
— witlof
109 102
ziektebestrijdingskaart, sla . . .
164 94
zonnebrand;
— meloen
99 93
— paprika
100 93
— spaanse peper
100 92
— tomaat
109 102
zuurstoftekort;
— tomaat
129 —
zwartrot;
— sla
103 95
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