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TEN GELEIDE

Het jaarverslag over 1963, dat wij U hierbij mogen aanbieden, is dat van een voor de tuinbouw
opmerkelijk jaar. Van een jaar dat in het algemeen redelijke tot goede tuinbouwresultaten bracht.
Van een jaar ook, waarin de invloed van de weersomstandigheden op zowel de teelt als de financiële resultaten hiervan sprekend was. In dit verband willen we herinneren aan de strenge en langdurige winter, die de glastuinbouw voor tal van problemen plaatste, waardoor echter ook de prijzen
tot ongekende hoogte stegen. We denken ook aän de ongunstige zomer en de duidelijk nadelige
gevolgen van de klimatologisch ongunstige herfst, speciaal ten aanzien van de teelt en de afzet van sla.
Voor het Proefstation was 1963 een gunstig jaar. Op de tuin kon veel worden gebouwd, waardoor de mogelijkheden voor onderzoek belangrijk toenamen. Een reeds lang gekoesterde wens,
namelijk meer ruimte voor het personeel, ging in vervulling, eensdeels door een gedeeltelijke verbouwing van het bestaande gebouw, anderdeels door het gereedkomen van een ruime barak. De
plannen voor een nieuw gebouw zijn weer wat duidelijker geworden.
Evenals het vorige jaar stond ook in 1963 het C0 2 -onderzoek allerwegen in de belangstelling,
vooral omdat dit jaar voor het eerst de gunstige mogelijkheden van deze nieuwe teeltmaatregel
voor de vroege tomateteelt naar voren kwamen. Dat nog langdurige en uitgebreide onderzoekingen
in dit verband noodzakelijk zijn, bewezen wel de moeilijkheden die zich hebben voorgedaan zowel bij de slateelt in de herfst als bij de vroegste tomaten in december.
Het grondonderzoek bereikte een mijlpaal, doordat voor het eerst het aantal monsters van 25.000
in één jaar werd overschreden. Ondanks de sterke toename van het routine-onderzoek kon toch
nog meer aandacht worden besteed aan research ten aanzien van grond, watervoorziening en bemesting. Speciaal het potgrondonderzoek is sterk uitgebreid. Bij het teeltonderzoek blijven vooral problemen van de tomate- en komkommerteelt de aandacht vragen. De afdeling ziektebestrijding kon bij de onverwachts opdoemende problemen door het optreden van komkommervirus 1
in de komkommer- en slateelt, op snelle resultaten bogen. Vrij veel aandacht kon ook worden
besteed aan bedrijfsopzet en -verandering alsmede aan het arbeidkundig onderzoek.
Wij zijn dankbaar dat het ons in 1963 niet ontbroken heeft aan èn de noodzakelijke middelen
om het onderzoek te stabiliseren en waar nodig uit te breiden, èn de goede samenwerking die er
mocht zijn tussen Proefstation en Voorlichtingsdienst enerzijds en anderzijds de praktijk, die meer
en meer waardering en begrip voor ons werk opbrengt. Onze medewerkers zijn we dankbaar voor
hetgeen zij in het afgelopen jaar hebben gepresteerd.

Ir. W. VAN SOEST
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS-PENNINGMEESTER OVER 1963

1. ALGEMENE ZAKEN
Bestuur

In de samenstelling van het bestuur deed zich één wijziging voor. Het is thans als volgt samengesteld:
Ir. J. M. Riemens, Den Haag, ere-directeur
N. P. v. d. Berg, Rotterdam, voorzitter
L. J. Barendse, Poeldijk, secretaris-penningm.
N. J. A. van Dijk, Loosduinen, lid dag. bestuur
L. G. C. Hendriks, Leidschendam
J. H. G. v. d. Hoeven, Naaldwijk
P. de Jong, 's-Gravenzande
C. L. J. Kerklaan, Pijnacker
J. van Laar, De Lier
A. A. van Oosten, Schipluiden
Jac. Sonneveld, 's-Gravenzande
C. L. van Steekelenburg, Wateringen
J. J. G. van Steekelenburg, Kwintsheul
A. G. v. d. Torre, Berkel
N. J. van Uffelen, Maasland
B. van Vliet, Voorschoten
L. van Woerden, Honselersdijk
Vergaderingen

Op 30 juli werd in café-restaurant „Westlandia" te Naaldwijk de Algemene Ledenvergadering
gehouden.
De aftredende bestuursleden L. J. Barendse, N. P. v. d. Berg, C. L. J. Kerklaan, Jac. Sonneveld
en C. L. van Steekelenburg werden herkozen.
In verband met het bedanken als bestuurslid door de heer J. Th. Hendriks van de V.V. Veur, werd
in diens plaats de heer L. G. C. Hendriks gekozen.
In 1963 kwam het Algemene Bestuur bijeen op 21 februari, 9 juli en 5 november.
Het Dagelijkse Bestuur vergaderde bovendien nog 13 keer.
Ledenoverzicht

j

1960

1961

1962

1963

1964 r)

Leden Bondsveilingen

3345

3694

3795

3890

4492

Leden Kringveilingen

2456

2484

2557

2612

2510
290
7292

Overige leden

325

295

285

288

6126

6473

6637

6790

*) Per l-l-'64
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Uitbreiding van tuin en gebouwen

In het afgelopen jaar konden in de tuin vrij
veel belangrijke uitbreidingen en verbeteringen
worden aangebracht. Reeds in het begin van
het jaar kwam een ruime opkweekkas gereed.
Deze heeft een oppervlakte van 1.300 m 2 , verdeeld in acht opkweekafdelingen en één werkafdeling. De verwarming hiervan is voor elke
afdeling afzonderlijk regelbaar. In de eerste
helft van het jaar werd 3.500 m 2 warenhuis
gebouwd, aan één zijde met een korte corridor
verbonden aan het nieuwe opkweekcomplex
en aan de andere zijde met het vorig jaar gebouwde koude warenhuis. Het nieuwbouw
warenhuiscomplex bestaat uit 3 grote afdelingen, waarvan er 2 koud zijn, terwijl één afdeling 6 afzonderlijke gedeelten bevat, die eveneens afzonderlijk te verwarmen zijn. Dit gehele
nieuwe complex beschikt over een ruime betegelde doorloop, wat zowel het werken vergemakkelijkt als dienstig is voor eventuele excursies. In een van de koude warenhuizen ter
grootte van 1.375 m 2 is een installatie gebouwd voor proefnemingen in verband met
bemesting via de regenleiding.
De uitbreiding in de tuin maakte het nood-

zakelijk, dat het leidingnet van de verwarming
werd veranderd. Dit is nu in een ruime gemetselde goot ondergebracht, zodat reparaties te
allen tijde mogelijk zijn, terwijl de buizen geen
obstakels vormen voor de tuinwerkzaamheden.
Een begin werd gemaakt met de verbetering
van het hoofdpad. Dit was reeds jaren een
bron van ergernis, doch we hopen begin 1964
te kunnen beschikken over een flink bitumenpad met vooraan een grote parkeerplaats.
Op de tuin te Delft werd niets gebouwd, noch
aan de bestaande opstanden iets gewijzigd.
Van het hoofdgebouw is het zgn. proevenkasje
op de Ie etage afgebroken. Dit heeft plaatsgemaakt voor een aantal kamers, zodat de
accomodatie van dit laboratoriumgedeelte belangrijk is verbeterd.
Op het einde van dit jaar kwam een grote
barak gereed. Hierin bevindt zich een grote
werkruimte voor het grondonderzoek en een
vergaderzaal. Voorts biedt deze ruimte onderdak aan ongeveer 30 medewerkers. Hierdoor
werd het mogelijk de schuurzolder te verlaten,
die jarenlang onderdak heeft geboden aan
o.m. de afdeling bodemkartering.

2. PERSONEELSAANGELEGENHEDEN
Mutaties

De heer J. van Cranenburgh verliet de dienst i.v.m. het bereiken van de 80-jarige leeftijd.
Wegens huwelijk beëindigden de dames E. Eijgenraam en W. Vermet hun dienstverband. De heer
G. Pet trad in dienst van het I.V.T. De stooktechnicus M. J. de With aanvaardde een betrekking in
de particuliere sector.
De heer J. de Koning werd per 1 december aangesteld als leerkracht bij het tuinbouwonderwijs.
Per 1 april vestigde de heer K. Olieman zich als zelfstandig tuinder.
Aangesteld werden in de loop van het jaar de heren: A. A. Bakker, stooktechnicus, L. J. Nederpel,
assistent afdeling Planteziekten en Ziektebestrijding, W. Eindhoven, assistent Fysiologisch onderzoek,
J. de Hoog, rayonassistent in Pijnacker,, J. van Haeff, assistent Voedingsfysiologie en bemestingsproeven, Cl. Mol, assistent grondmonstername, J. Oosthoek, assistent bij de Bodemkartering, G. J.
Heessen, hoofdassistent Planologie en A. Pieterse, assistent Bloementeelt.
Voorlichting

Rijkstuinbouwconsulent:
Ir. W. van Soest, Aronskelkweg 87, Den Haag, tel. 070—396058.
Per 31 december 1963 waren werkzaam bij de Voorlichtingsdienst:
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Ir. J. M. Jacobs, Molenstraat 127, Monster, tel. 01749—2993, ingenieur bij de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst.
Medewerkers met een speciale taak:
J. C. van Leeuwen, Zuidbuurt 25, Maasland, tel. 01899—2653, Hoofdassistent Bodem, waterhuishouding, inrichting van tuinbouwgebieden.
P. A. Kruyk, V. d. Goesstraat 42, Honselersdijk, tel. 01740—4302, Hoofdassistent Publicaties.
A. A. Bakker, Hofbloemkens 8, Wateringen, Hoofdassistent Stooktechniek, elektrotechniek en kassenbouw.
D. Bakker, Duiventorenstraat 81, Naaldwijk, tel. 01740—6041, Hoofdassistent Stooktechniek, elektrotechniek en kassenbouw.
A. G. A. v. d. Nes, Melis Stokelaan 2084, Den Haag, tel. 070—664244, Hoofdassistent Bloemenen bloembollenteelt.
G. Buys, Prinses Margrietstraat 2, Maasdijk, tel. 01745—2822, Assistent Westland, Bloemen- en
bloembollenteelt.
J. van Egmond, Vredenhoeffstraat 21, Voorschoten, tel. 01717—3164, Assistent De Kring, Bloemen- en bloembollenteelt.
A. Gras, Prins Hendriklaan 44, Hoofddorp, tel. 02503—6518, Hoofdassistent Fruitteelt op open
grond.
H. Konings, Rozemarijn 27, Wateringen, tel. 01742—2974, Assistent Bloementeelt.
J. Meijndert, Mathenesserplein 25a, Rotterdam 6, tel. 010—51870, Stooktechnicus.
G. J. Heessen, Oostbuurtseweg 4, De Lier, tel. 01745—2067, Hoofdassistent Planologie.
H. J. van Gaaien, Oosteinde 59, Wateringen, tel. 01742—2848, Hoofdassistent Arbeidsmethodiek.
H. J. Riemens, Excursieleider, tel. 01740—4545.
Medewerkers voor de algemene tuinbouwkundige voorlichting:
De Kring
J. H. Groenewegen, Prinses Wilhelminalaan 38, Den Hoorn, tel. 01730—23295, Hoofdassistent
voor De Kring.
I. Baelde, Weth. Schipperstraat 5, Berkel, tel. 01891—2488, Hoofdassistent BergschenhoekBleiswijk.
J. de Hoog, Triumphlaan 12, Delfgauw, (Post Delft), tel. 01730—31023, Assistent Pijnacker.
S. Kamerling, Schubertstraat 12, Nieuwerkerk a/d IJssel, Assistent Rotterdam.
Vacature, Assistent Berkel.
L. G. Nederpel, Drapeniersgaarde 131, Den Haag,tel. 070—662260, Hoofdassistent Loosduinen.
D. Rodenburg, Weth. V. d. Vaartlaan 1, Pijnacker, tel. 01736—2375, Hoofdassistent Veur.
J. A. M. van Uffelen, Herenlaan 3, Maasland tel. 01899—2973, Assistent Delft.
Westland

D. de Mos, Geestweg 6, Naaldwijk, tel. 01740—4323, Hoofdassistent voor het Westland.
A. P. v. d. Hoeven, Geesterwijckstraat 6, Monster, tel. 01749—3228, Assistent Poeldijk.
J. M. Laurense, Kerklaan 4, Wateringen, tel. 01742—2283, Assistent Wateringen.
A. J. Oosthoek, Rembrandtstraat 18a, Naaldwijk, tel. 01740—6053, Assistent Naaldwijk.
H. Ouwerling, Berestein 11, Kwintsheul, tel. 01742—2646, Assistent Honselersdijk.
A. J. Schoppers, Huis te Veldelaan 47, Maasland, tel. 01899—2405, Assistent Maasland.
A. Slobbe, Piet Heinstraat 60, De Lier, tel. 01745—2113, Assisten De Lier.
P. Vermaat, Hazelaarstraat 45, Monster, tel. 01749—-3766, Assistent Monster.
E. van Zanten, Maasdijk 102, 's-Gravenzande, tel. 01748—2735, Hoofdassistent 's-Gravenzande.
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Kredietregelingen

Met de uitvoering van de kredietregelingen zijn belast:
H. N. J. Debets, Lange Broekweg 15, Naaldwijk, tel. 01740—4430, Hoofdassistent.
J. de Bloois, Marocstraat 6, Naaldwijk, tel. 01740—5861, Hoofdassistent.
A. C. Middendorp, Boekhoudkundige.
ONDERZOEK
Wetenschappelijke

leiding

Ir. IJ. van Koot, Commisarisweg 4, Hoek van Holland, tel. 01747—693.
Statistische

verwerking

B. J. v. d. Kaaij, Wiskundige.
Afdeling Bodem en bemesting

Ir. J. van den Ende, Fenacoliuslaan 36, Maassluis, tel. 01899—3431, Afdelingshoofd.
Ir. C. J. v. d. Post, Prinses Margrietstraat 6, Maasdijk, tel. 01745—2707, Onderzoek waterhuishouding. Gedetacheerd door het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding.
Ir. J. P. N. L. Roorda van Eysinga, V. d. Trappenstraat 2, Honselersdijk, tel. 01740—6292. Landelijk bemestingsonderzoek. Gedetacheerd door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid.
A. A. Steiner, Lohengrinstraat 42, Den Haag, tel. 070—396833. Onderzoek plantenteelt zonder
aarde. Gedetacheerd door T.N.O.
Ir. L. S. Spithost, Druivenstraat 16, Naaldwijk, tel. 01740—6044. Bemestingsonderzoek.
Bodemkartering :

Voedingsfysiologie- en bemcstingsproeven:

J. C. van Leeuwen, Hoofdassistent
J. J. van Schie, Hoofdassistent
J. Oosthoek, Assistent
M. Q. v. d. Meys, Assistent
J. Th. M. van Paassen, Assistent

P. Koornneef, Hoofdassistent
C. Sonneveld, Hoofdassistent
J. van Haeff, Assistent
M. Mostert, Assistent
T. Mulder, Assistent

Bemestingsadviezen :

J. P. C. Knoppert, Hoofdassistent
J. P. van Bergenhenegouwen, Assistent
G. A. Boertje, Assistent
K. Buitelaar, Assistent
A. S. v. d. Ende, Assistent
M. v. d. Linden, Assistent
Monstername :

C. P. Mol, Assistent
Cl. Mol, Assistent
J. van Nierop, Assistent
L. Spaans, Assistent
14

Plantenteelt sonder aarde )

A. A. Steiner, Afdelingshoofd
J. Feenstra, Chemicus
Mej. A. M. Rijnbeek, Hoofdanaliste
Mej. C. Walter, Laborante
Mej. H. M. van Winden, Laborante
G. P. A. van Holsteijn, Tuinbouwkundig assistent
J. Uyttien, Tuinbouwkundig assistent

]

) allen gedetacheerd door T.N.O.

Laboratorium voorgrondonderzoek:
P. A. den Dekker, Chef-analist
P.A. vanDijk, Assistent chef-analist
A. H. v. d. Akker, Assistent
Mej. M. J. Th. Staats, Assistente
J. Cornelissen, Amanuensis
Op deze afdeling werken als laboranten de dames: M. A. W. v. d. Bos, M. v. d. Ende, E. van
Gaaien, R. M. Knoppert, J. Luvten, A. v. d. Maarel, R. v. d. Meer, C. A. Middendorp, C. J. Middendorp, D. van Nieuwkerk, L. C. Nieuwenhuijsen, W. Smiemans, C. A. van Vliet, M. A. Witkamp
en de heren J. Dubbelaar, P. C. J. Krijgsman en H. A. J. van Rodijnen.
Administratieve werkzaamheden de dames: A. Flikweert, E. J. Hurkmans, W. M. C. Kester en
N. van Vliet.
Grondmonstermagazijn de heren W. J. v. d. Akker en B. A. de Poter.
Afdeling Planteziekten en siektebestrijding

Dr. Ir. L. Bravenboer, Distelstraat 1, Hoek van Holland, tel. 01747—695, Afdelingshoofd.
Mej. W. M. Th. J. de Brouwer, Dotterbloemlaan 24, Den Haag, tel. 070—361882, Entomologe.
Ir. A. Th. B. Rast, Tuindersweg 61, Maasdijk, tel. 01745—3200. Virusonderzoek. Gedetacheerd
door het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek.
Dr. K. Verhoeff, Josef Israëlslaan 23, Maassluis, tel. 01899—3862, Mycoloog. Gedetacheerd door
het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek.
Plantesiekten en siektebestrijding:

W. den Boer, Hoofdassistent
L. J. Nederpel, Assistent
Mej. D. Theune, Assistente
Virusziekten:

H. J. M. van Dorst, Hoofdassistent
Mycologisch ondersoek:

Mej. E. Tijssen, Assistente
Afdeling Teeltondersoek en veredeling

Dr. Ir. G. P. Termohlen, Weteringlaan 8, Delft, tel. 01730—26449, Afdelingshoofd.
Teeltonderzoek en veredeling:
Th. Strijbosch, Hoofdassistent, Gewassenspecialist voor tomaat.
W. P. van Winden, Hoofdassistent, Gewassenspecialist voor komkommer, sla en meloen.
P. A. Kruyk, Hoofdassistent, Gewassenspecialist voor bloemkool, paprika, fruit onder glas en bewaring.
D. de Ruyter, Assistent, Gewassenspecialist voor kleinere gewassen.
Mej. A. Govers, Assistente Veredeling en bewaring.
Afdeling Fysiologisch ondersoek

Ir. IJ. van Koot, Commissarisweg 4, Hoek van Holland, tel. 01747—693, Waarnemend afdelingshoofd.
Ir. N. van Berkel, Prinses Marijkestraat 14, Maasdijk, tel. 01745—2488, C0 2 -onderzoek.
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Fysiologisch

onderzoek:

W. Eindhoven, Assistent
Mej. W. van Ravestijn, Assistente
Mej. M. W. J. H. van Winkel, Assistente
Kasklimaat:

T. Dijkhuizen, Hoofdassistent
Voor de afdelingen Planteziekten en ziektebestrijding, Teeltonderzoek en veredeling en Fysiologisch
onderzoek is werkzaam als chef-laborante Mej. J. Wassenaar. Als laboranten de dames: A. Baan,
E. G. M. Frequin, L. v. d. Meer, H. Solleveld, J. Stolze, J. v. d. Vaart, T. Valstar en de heer
D. W. Galjema.
Onderwijs

G. Blom, Verspijcklaan 28, Naaldwijk, tel. 01740—4948, Leraar in algemene dienst.
K. Kievit, Verspijcklaan 25, Naaldwijk, tel. 01740—4715, Leraar in algemene dienst.
Administratie

G. H. Ordelman, Malakkastraat 92, Den Haag, tel 070—553322, Administrateur.
H. F. M. Wouters, Cypresstraat 77, Den Haag, tel. 070—323242, Financiële administratie.
Mej. P. van Luijk, Hulpboekhoudster.
J. C. van Aalst, Bibliothecaris.
Mej. 1. J. L. Klinkenberg, Tekenares.
Voorts zijn werkzaam de dames: A. van Baaien, H. v. d. Bos, D. Gardien, D. Lugtenburg, J. H.
Nonkes, R. van Veen, E. M. C. G. van Rest, J. Valstar, M. van Vliet, W. C. J. N. van Vliet en
T. A. Wijnands.
Cantine: mevr.E. Alleblas.
Technisch personeel

J. A. Jansen, Magazijnmeester en interne dienst.
L. Bol, Fotograaf.
F. Storm, Amanuensis, Chef Werkplaats.
K. Immerzeel, Amanuensis.
L. J. R. Cornelissen, Timmerman.
L. P. Zwaansdijk, Schilder.
J. Zeeman, Schilder.
W. F. M. Baptist, Algemene werkzaamheden.
Tuin
F. G. van Dijk, Zuidweg 42, Naaldwijk, tel. 01740—4545, Tuinchef Naaldwijk.
J. Menheer, Perestraat 10, Naaldwijk, Plaatsvervangend tuinchef Naaldwijk.
A. Heppe, Beheer speciale proefruimten.
G. Gaastra, Beheer Tomatenproefruimten.
C. v. d. Helm, Prinses Marijkelaan 9, Den Hoorn, Bedrijfsleider „Proefbedrijf De Kring", Hoornseweg 29a, Den Hoorn, tel. 01730—26580.
Als tuinpersoneel zijn in dienst de heren: T. Batenburg, D. Blaak, D. Boers, S. W. Bos, J. Bouhuisen,
A. J. M. v. d. Ende, J. F. van Heuvelen, S. Heys, P. Mostert, J. F. Nadorp, A. Neven, J. S. Olierook, D. Quittmann, K. Vermeulen, G. Vollering, H. Wolters en Chr. Siepman.
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Ajb. 2
De proevenkasjes
achter op de eerste
verdieping van het
gebouw maakten
plaats voor een aantal ruime werkkamers

3. ONDERZOEK
De samenwerking met de verschillende proeftuinen in den lande op het gebied van groenteteelt
onder glas is voortgezet. Bij de besprekingen over het onderzoekprogramma van deze proeftuinen
waren speciaal de heren Termohlen en Van Winden betrokken. Een reeds bestaande werkgroep
die zich bezighoudt met de bemesting onder glas werd bij deze samenwerking betrokken.
Ook met de wetenschappelijke instituten in Wageningen en Groningen werd de samenwerking gecontinueerd. Hieraan is nog nieuwe inhoud gegeven door op onze wetenschappelijke stafvergaderingen
regelmatig personen van deze instituten uit te nodigen, die zich bezig hebben gehouden met een
onderwerp, dat voor ons van belang is.
Sommigen van onze medewerkers maken nu ook deel uit van enkele internationale werkgroepen,
die gevormd zijn in het kader van de International Society for Horticultural Science.
Studiereizen

In 1963 werden de volgende buitenlandse studiereizen gemaakt:
]. De heer Tr.W. van Soest maakte in gezelschap van de heren Ir. IJ. van Koot, Ir. J. P.N. L. Roorda
van Eysinga en D. Bakker van 25 mei t/m 1juni een studiereis naar Denemarken ter bestudering van de ontwikkeling ten aanzien van de teelten en de tuinbouwtechnische voorzieningen.
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2. Onder leiding van Dr. Ir. G. P. Termohlen maakte een groep van 12 medewerkers van 24 mei
tot 1 juni een studiereis naar Guernsey.
3. Van 16 tot 29 april brachten de heren Ir. J. M. Jacobs, Dr. Ir. L. Bravenboer en A. A. G. v. d. Nes
een bezoek aan Frankrijk om zich te oriënteren over de aard en de ontwikkeling van de glastuinbouw die zich vooral in het gebied van Orleans enAvignon voordoet.
4. Van 10 tot 12 oktober bracht Ir. IJ. van Koot een bezoek aan Engeland in verband met zijn
werkzaamheden in het kader van de Commission on Protected Cultivation, waarnaast ook enkele
tuinbouwinstituten werden bezocht.
Publicaties

De serie „Publicaties van het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk"
werd uitgebreid met de volgende nummers:
100. Voetrot bij tomaat, veroorzaakt door Rhizoctonia solani,K. Verhoeff.
101. Phytoseiulus riegeli Dosse als Prädator einiger Schadmilben aus der Tetranychus urticeaGruppe, L. Bravenboer en G. Dosse.
102. Zwartrot in sla, veroorzaakt door Rhizoctonia solani, K. Verhoeff en Ev. Tijssen.
De „Mededelingen" versehenen in 1963 in totaal 13 maal, te weten 12 normale maandelijkse nummers en één speciaal nummer, nl. een extra in augustus, geheel gewijd aan het Proefstation.
Opnieuw werden, door velen van onze medewerkers, bijdragen van allerlei aard geleverd aan de
vakpers.
Ten behoeve van de bibliotheek werden 40 nieuwe boeken in 1963 aangeschaft. Er is een begin
gemaakt met de opbouw van een gespecialiseerde bibliotheek de teelt betreffende van tomaten, sla,
komkommers, meloenen, paprika, fresia's en chrysanten, zowel als de hierop betrekking hebbende
kassenbouw, licht-, lucht- en warmtetechniek. Om een volledig overzicht te krijgen was het noodzakelijk een hanteerbare en nauwkeurige documentatie in te voeren. Hiervoor is gebruik gemaakt
van de attenderingsdienst van de Landbouwhogeschool. Deze beschikt nl. over ± 12.000 tijdschriften, terwijl het Proefstation slechts op ± 150 tijdschriften is geabonneerd. Van deze dienst werden
in het verslagjaar ± 80 overdrukken, betrekking hebbende op genoemde onderwerpen ontvangen.
In 1963 werden ten behoeve van de onderzoekers ± 300 boeken geleend van de diverse wetenschappelijke bibliotheken.
4. VOORLICHTING
Het is prettig te mogen constateren, dat het werk van het Proefstation en de Voorlichtingsdienst
allerwegen een grote belangstelling ondervindt. Met betrekking tot de voorlichting buiten het Zuidhollandse Glasdistrict kwam een regeling tot stand, die inhoudt, dat de heer W. P. van Winden
thans als contactpersoon optreedt ten aanzien van gezamenlijke problemen wat betreft de voorlichting en ten dele ook wat het onderzoek aangaat.
Ook in 1963 was het niet te vermijden, dat er in de voorlichtingsdienst enkele vacatures ontstonden.
Omdat deze tijdig ter kennis waren gebracht, was het mogelijk de vacatures snel te vervullen. Het
aantal assistentspecialisten kon worden uitgebreid (techniek en arbeidsmethodiek).
Door onze medewerkers werden ook het afgelopen jaar weer zeer vele lezingen en praatavonden
voor studieclubs en andere organisaties verzorgd. In 1963 werd voor de radio in de landbouwrubriek medewerking verleend aan 22 praatjes en reportages, voorts aan 3 normale radio-uitzendingen en aan één televisieprogramma.
Er was ook het afgelopen jaar een goed contact met de week- en dagbladpers.

In het kader van de voorlichting ten behoeve van de glasbedrijven buiten het Zuidhollandse Glasdistrict is met de glasassistenten uit het land een zestal bijeenkomsten gehouden. Buiten het eigen
gebied zijn veel lezingen verzorgd.
De belangstelling voor het brengen van een bezoek aan de tuin was opnieuw groot. Zeer veel
tuinders kwamen in groepsverband, veelal onder auspiciën van een studieclub. Het aantal bezoekers
(inclusief scholieren, buitenlanders en andere belangstellenden) kan worden geschat op ruim 15.000.
Ontwikkelingsbijeenkomsten

Op 7 februari werd te Honselersdijk een voorlichtingsbijeenkomst voor bloementelers gehouden,
waarbij speciaal aandacht werd besteed aan het plantmateriaal bij de anjerteelt, het gebruik van CO a
en de kosten die hiermee gepaard gaan. In de grote zaal van de Dierentuin te Den Haag werd in de
middag van 24 oktober een voorlichtingsbijeenkomst gehouden waarbij problemen met betrekking
tot het gebruik van koolzuurgas onder glas aan de orde kwamen. Hiervoor bestond grote belangstelling.
Voorlichtingsstands
Aan de bloemkeuringen van de afdeling Westland van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij
voor Tuinbouw en Plantkunde verleende het Proefstation opnieuw medewerking door het inrichten
van stands.
Eveneens werden voorlichtingsstands verzorgd op een streektentoonstelling in Berkel en op de landelijke werktuigendagen te Liemde.
Tezamen met diverse andere instellingen werd een uitgebreide voorlichtingsstand met veel levend
materiaal ingericht op de van 8 tot 12 juli gehouden Wéhaté. Hierbij werd het accent gelegd op de
grote invloed van het licht op de gewassen, de inrichting van een bedrijf en de teelt van komkommers op strobalen.
Studieclubs
De uitstekende samenwerking tussen het Proefstation en de vele in ons gebied aanwezige studieclubs
bleef bestaan. Diverse assistenten verzorgden proeven en besteden aan het studieclubwerk veel tijd.
De traditionele buitenlandse excursie kon geen doorgang vinden wegens het ontbreken van logiesgelegenheid.

5. ONDERWIJS
Opleidingscursus

Tuinbouwkunde

LO, Bijsonder gedeelte,

Rotterdam

Voor deze opleiding gaven zich 30 gegadigden op, die voor het meerendeel reeds werkzaam zijn bij
het Lagere Land- en Tuinbouwonderwijs. De cursus leidt op voor het examen in 1965 en wordt
gegeven in de Dalton-HBS, Stadhoudersweg te Rotterdam.
Opleidingscursus

Tuinbouwvakonderwijser

Op 29 en 30 oktober 1963 werd te Naaldwijk het examen voor het praktische gedeelte van deze
opleiding afgenomen. Het resultaat was dat alle kandidaten (18) slaagden. Dit was de laatste opleidingscursus, die in deze vorm voor de opleiding van vakonderwijzers werd gegeven.
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Opleidingscursus Bedrij f sdeskundige

5. Bloemsierkunst I Den Haag

Deze cursus is bedoeld als een gedegen opleiding voor hen, die in enige tak van tuinbouw
werkzaam zijn. De totale duur van de cursus is
3 jaar. Ieder jaar wordt voor een gedeelte van
de opleiding examen afgenomen. Op 25 september 1963 werd met 35 cursisten aan het
eerste deel begonnen.

Moest voorheen voor het verkrijgen van het
diploma Vakbekwaamheid na het schoolexamen nog het examen „Aalsmeer" worden afgelegd, thans kan dit diploma worden uitgereikt na gehouden schoolexamen. In aanwezigheid van Rijksgecommitteerden werd op 17
juli door 33 cursisten het examen afgelegd met
als resultaat dat 23 van hen slaagden.
Voor de cursus 1963-1964 gaven zich 40 gegadigden op. Op 18 september begonnen de lessen voor Groep I en op 19 september voor
Groep II.

Tuinbouwvakscholen

De belangstelling voor de vakscholen bleek
ook dit jaar groot te zijn. Vooral voor het vak
Bloementeelt geldt dit in bijzondere mate.
1. Westlandse Teelten te Naaldwijk

Op 26 en 27 november werd het examen van
deze vakschool gehouden. Aan alle 28 cursisten werd op 16 december in een speciale bijeenkomst met ouders en belangstellenden in
„Torenburg" te Naaldwijk een diploma uitgereikt.
De nieuwe cursus was reeds op 11 oktober
begonnen met 23 leerlingen.
2. Bloementeelt te Naaldwijk

Na gehouden schoolexamen werd op 25 oktober aan alle leerlingen een diploma uitgereikt.
Twee cursisten waren wegens ziekte verhinderd en kregen op 19 december alsnog gelegenheid om examen te doen, waarbij één cursist slaagde.
De nieuwe cursus begon op 7 november voor
Groep I en op 8 november voor Groep II met
40 leerlingen in totaal.
3. Kringteelten te Bergschenhoek

Bij het schoolexamen slaagden 28 leerlingen en
werden er 5 afgewezen.
Op 10 oktober begon de cursus 1963-1964 met
14 cursisten.
4. Kringteelten te Delft

Het schoolexamen had tot resultaat, dat 29
leerlingen slaagden en 4 werden afgewezen.
Op 26 oktober werd, in aanwezigheid van
ouders en belangstellenden, in „De Doelen" te
Delft aan 57 leerlingen van de Vakscholen
Delft en Bergschenhoek een diploma uitgereikt.
De cursus 1963-1964 begon in Delft op 8 oktober met 17 leerlingen.
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6. Bloemsierkunst II Den Haag

Het tweede leerjaar van de opleiding voor het
„Examen Bloemsierkunst", dat in de zomer
van 1964 zal worden gehouden telt 11 leerlingen.
7. Hoveniers te Den Haag

Aan het einde van het eerste leerjaar vond een
vrij strenge selectie plaats. Van de 33 cursisten,
die in 1962 tot de cursus werden toegelaten,
konden er 18 worden bevorderd. Deze leerlingen zullen in 1964 deelnemen aan het landelijke examen Vakbekwaamheid Hovenier te
Amsterdam.
Een nieuw eerste leerjaar begon in 1963 met
15 leerlingen.
Schakelcursussen

Bloementeelt

Voor deze cursussen is de belangstelling zeer
groot en evenals vorig jaar werd een aantal
nieuwe georganiseerd in samenwerking met de
drie standsorganisaties. Aan het einde van de
cursussen in 1963 werden 195 diploma's uitgereikt. In september begonnen cursussen op
de volgende plaatsen: Loosduinen (2), 's-Gravenzande (2), Delft (2), Maasdijk, Maasland,
Honselersdijk, Nootdorp, Gouda en De Lier
met in totaal 266 cursisten.
Keurmeesterscursus

De voorbereidende cursus Opleiding Veilingpersoneel eindigde met een examen waarvoor
15kandidaten slaagden en 1werd afgewezen.
De cursus wordt voortgezet met 14 leerlingen.
Het ligt in de bedoeling in december 1964 het

examen ter afsluiting van deze cursus af te
nemen.
Lascursus

De voorjaarscursus eindigde op 16 april en aan
31 cursisten werd een diploma uitgereikt. De
najaarscursus begon in september met 32 deelnemers.
6. FINANCIËN
Een woord van dank aan het Rijk, de Provincie, het Landbouwschap, het Centraal Bureau
voor de Tuinbouwveilingen en de Albatros
Superfosfaatfabrieken voor de van hen ondervonden financiële steun mag in dit jaarverslag
zeker niet ontbreken.
Wij vertrouwen er op, dat wij op deze zeer
gewaardeerde en onmisbare medewerking mogen blijven rekenen.
De secretaris-penningmeester,
L. J. Barendse.
Afb. 3 Voor verbetering van de huisvesting
van enkele diensten iseen barak gebouwd
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HOE WAS 1963?

Invloed vandestrengewinter1962-63 opde tuinbouw
in hetZuidhollandse Glasdistrikt
D. de Mos

De winter van 1962 op 1963 is niet alleen
streng geweest maar heeft ook buitengewoon
lang geduurd; in totaal ruim 10 weken. De
eerste vorstnachten kwamen voor begin december; op de 22e begon het opnieuw te vriezen
en op 23 december daalde het kwik tot - 9 ° C.
Op 26 december viel er veel sneeuw en de
winterkou handhaafde zich gedurende de gehele maand januari. Op 22 januari daalde de
temperatuur zelfs tot -12° C bij zeer harde
wind. In februari bleef het kwik alleen op de
8e en de 9e boven het vriespunt. De laagste
temperatuur in deze maand werd gemeten op
de 24e, nl. -10,3° C. In maart daalde de eerste
vierdagendetemperatuur nogbeneden hetvriespunt, doch toen was de vorst definitief voorbij.
Het is begrijpelijk dat deze langdurige winter
een grote invloed heeft gehad op de gewassen
onder glas.
Diverse

neuze hulpstoffen als bijvoorbeeld mest en potgrond. Speciale noodleidingen moesten soms
worden aangelegd om de aanvoer van olie in
stand te houden. Vaak was men dan echter
genoodzaakt de veel duurdere dunne olie te
gebruiken, omdat de zware over grotere afstanden niet te verpompen was. Rotte mest en
potgrond waren dikwijls niet te verwerken door
de hal. Vele komkommertelers konden geen

Afb. 1. Afdekking van sla met plasticfolie
werd veelvuldig toegepast.

moeilijkheden

Door het dichtvriezen van de sloten was aanvoer per schuit niet mogelijk. Daarnaast bemoeilijkte de sneeuw het verkeer van en naar
de bedrijven. In de slecht ontsloten gebieden
van het Westland ondervond de aanvoer van
brandstoffen zeer veel moeilijkheden. Kolen en
olie moesten veelal per slede over het ijs worden aangevoerd. Hetzelfde gold voor volumi-
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Afb. 2. Sla ver- jg|"
toonde vaak blijvende vorstschade
aan het oudere
blad.

Afb. 3
Dit bleef na de
vorst van winterbloemkool over.
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schiedammermest krijgen om over het stro te
spuiten. Dan moesten vervangingsmiddelen
als kunstmest en compost worden gebruikt, of
werd de mest er pas later aan toegevoegd.
De handel heeft echter al het mogelijke gedaan
om de zaak draaiende te houden en is daarin
uitstekend geslaagd. In gevallen waar de kolenaanvoer dreigde spaak te lopen, kon door de
groothandel op het laatste moment worden ingegrepen. Ook het vervoer der produkten naar
de veiling was een zware opgave. De tere produkten bevriezen gemakkelijk. Er moesten
speciale maatregelen genomen worden om dit
te voorkomen. De watervoorziening op de bedrijven schiep een eindeloos aantal problemen.
Vele sloten waren tot op de bodem dichtgevroren, zodat men verstoken was van gietwater.
Zeer vele aanvoerleidingen waren bevroren.
Naarmate de vorst langer duurde werd het
watertekort op de tuinen zeker zo'n ernstig
probleem als het produceren van warmte. De
afgelopen winter heeft duidelijk aangetoond
dat op een modern bedrijf watervoorziening
even belangrijk is als goede verwarming en dat
men al het mogelijke moet doen om deze veilig te stellen. De betrekkelijk geringe extra
kosten van een goede aanvoer worden in een
dergelijke periode ruimschoots vergoed.

hogere kosten varieerden hier van ƒ 0,80 tot
ƒ 2,50 per m2.
Het hogere brandstofverbruik is wel het grootst
geweest bij de warmeluchtkachels. Vaak moest
een deel van de rookgassen worden afgevoerd,
terwijl er toch gestookt werd met dure petroleum. Veel warmte ging hierdoor verloren.
Bij het gebruik van oliekachels werden verschillende methoden gevolgd. Er werd gestookt
zonder afvoerbuizen. In vele gevallen werd de
sla dan tevens afgedekt met plastic. Ook werd
het plastic wel aangebracht boven in de kap.
Deze laatste methode heeft de beste resultaten
gegeven. De luchtlaag ontstaan tussen het glas
en het plastic, vormt een goede isolatie. Tuinders die vergelijkingen konden maken noteerden een verschil in temperatuur van 5° à 6° C
in het voordeel van deze plasticafdekking.
Het bleek deze winter dat vele buisverwarmingen ontoereikend waren om voldoende temperatuur te houden. Na een aantal zeer zachte
winters was men wel wat overmoedig. Dit
wreekte zich het duidelijkst bij de komkommers en de tomaten. Of de ketel was tè klein
of de buiscapaciteit was te gering voor vroege
teelten, die veel warmte vragen.

Schade aan de gewassen
Het

verwarmen

Het ligt voor de hand dat in een lange periode
met lage temperaturen het brandstofverbruik
hoog is en daarmee de stookkosten.
Bij de komkommers werd ƒ 0,70 tot ƒ 1,20 per
m 2 meer verstookt dan normaal. In de bekende
komkommerkasjes was het verschil het geringst,
omdat ze goed gesloten zijn en de verwarming
steeds een grote capaciteit heeft. Waar de verwarming ontoereikend was heeft het stoken
relatief het meest gekost.
Hetzelfde geldt voor de tomaten: Hier was er
een verschil van ƒ0,60 tot ƒ 1,20 per m 2 , al
naar gelang van de plantdatum en de hoeveelheid buizen per kap.
Bij de slateelt waren de verschillen groter, omdat behalve met buisverwarming ook gewerkt
werd met warmelucht- en oliekachels. De

Door de hoge buistemperaturen was de verdamping zeer groot.
Daardoor waren de gewassen schraler dan
gewoonlijk. Dit heeft bij tomaten en komkommers de totale produktie gedrukt, doch de kwaliteit van de tomaten en de vroegheid van beide
produkten hebben er zeker niet onder geleden;
integendeel. Wel had men vooral waar de verwarming aan de krappe kant was, bij deze
gewassen moeite de grond op de gewenste temperatuur te krijgen. Dit beïnvloedde met name
bij de tomaat het wortelstelsel ongunstig, hetgeen tenslotte resulteerde in kleine vruchten.
Bij de sla was de grote verdamping oorzaak
van veel toprand, vooral bij het ras Proeftuins
Blackpool en in mindere mate ook bij Vitesse.
Door afdekking met plastic heeft men gunstige
resultaten bereikt (afb. 1).
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De schade aan de sla was het grootst bij de
onverwarmde gewassen. Voor de afdekking
hier werd zeer veel plasticfolie gebruikt, maar
de resultaten waren niet onverdeeld gunstig.
Daarnaast waren er verschillen in resultaat
tussen de rassen onderling, de ouderdom van
de planten en de grondsoorten. Ook maakte
het verschil of men losse planten of planten in
perskluitjes had gepoot. De laatste hadden
meer geleden dan losse planten, terwijl de
schade op lichtere gronden groter was.
We kunnen in het algemeen stellen dat de
vorstperiode te lang heeft geduurd, waardoor
de groei van de planten te lang stilstond. De
strenge vorst dringt dan door in de grond; ook
bij een plasticafdekking, zodat de wortels beschadigd worden. We hebben de indruk dat de
sla het meest geleden heeft tegen het einde van
de vorstperiode. Overdag ontdooide de sla
door de steeds sterker wordende zonnestralen,
terwijl des nachts vocht onder het plastic kwam
en tevens de slablaadjes weer bevroren. De
planten waren hiertegen niet bestand (afb. 2).
Degenen die ongeveer 14 dagen voor het einde
van de vorst het plastic hebben verwijderd en
toen zijn gaan stoken met oliekachels, hebben
een goed produkt geoogst.
De rassen Magiola en Delta toonden zich het
sterkst bestand tegen vorst. Valore, een ras ook
veel geteeld in koude warenhuizen, vertoonde
na de vorst veel wegval. De ervaring van deze
winter heeft geleerd, dat een slagewas dat zeer
lang onder plasticfolie of zonder afdekking de
vorst moet meemaken, beter opgeruimd kan
worden. Tuinders die direct na de vorst opnieuw hebben geplant konden in recordtijd van
5 à 6 weken een goed gewas oogsten. Natuurlijk blijven er altijd twijfelachtige gevallen
over, maar de algemene opvatting is nu wel dat
opruimen het beste is. Veel sla die is blijven
staan, vertoonde niet alleen veel uitval, maar
ook veel smeul en rand.
De andijvie onder platglas was praktisch voor
100 % weggevroren. Onder staand glas was
de schade minder ernstig: het afdekken met
plasticfolie heeft goede resultaten opgeleverd.
26

Spinazie kan wel vorst verdragen als het gewas
nog zeer klein is. De snel groeiende rassen vertoonden niet alleen schade vanwege de vorst;
ook muizen en mussen hadden het gewas gereduceerd.
De peen onder glas had op de lichte gronden
zonder afdekking veel geleden, evenals de
bloemkool.
In de volle grond was de winterbloemkool
geheel bevroren (afb. 3). De spruiten hakte

Afb. 4. De sla-aanvoer tijdens en na de vorstperiode in 1963.
aanvoer per week
x m i l j . krop sla
34-1
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1962
1963

men tijdens de vorst om ze te laten ontdooien
in schuren en andere ruimten. De oliekachels
bewezen hierbij goede diensten.
Het bewaren van peen onder stro is in 's-Gravenzande en omgeving sterk verbreid. Had
men de peen afgedekt met plastic en daarop
stro, dan waren de resultaten slecht. Eerst stro,
daarop plastic en daarover nog een laag stro
had veel meer effect. Uiteraard was de dikte
van de strolaag medebepalend voor de omvang
van de schade.
Bij het fruit onder glas kwam vrij veel schade
voor in druiven. Door het droogvriezen van de
opperhouten liepen de knoppen vaak niet uit,
of waren de scheuten zwak. Overal was de
groei wat minder en bleven de trossen kleiner.
Op sommige bedrijven waren ook perzikbomen
bevroren; over het algemeen viel de schade aan
dit gewas mee.
Schade aan de

opstanden

Er is veel schade toegebracht aan de plasticafvoerbuizen van de goten bij kassen en warenhuizen. Soms waren gevels ontzet, deuren sloten niet meer en afsluiters waren dicht gevroren.
Door het bevriezen van water tussen het glas
sneuvelden heel wat ruiten van zwaar verwarmde kassen. Daarnaast was er schade aan
het glas door sneeuwdruk.
in centen per krop

1962

gemiddeld per week

1963

Achterstand

op de

bedrijven

Door de vorst was er in het voorjaar een grote
achterstand in werk. Er werd veel gefreesd en
geploegd om op tijd klaar te komen. Ook waren de kassenbouw en de aanleg van verwarming achterop geraakt. Op vele bedrijven werden de tomaten later gepoot dan normaal.
Doordat iedereen bepaalde gewassen op eenzelfde tijdstip zaaide of pootte trad er later een
ophoping van de aanvoer op aan de veilingen
(afb. 4). Zo was de aanvoer van spinazie rond
half april zo groot, dat de prijzen sterk daalden.
Op 22 en 23 april volgde een ineenstorting van
de slaprijs (afb. 5). Daardoor waren op vele
koude bedrijven de uitkomsten van de voorteelten slecht, terwijl de tomaten later dan normaal werden uitgeplant. Door het koude weer
in de maand mei waren de koude tomaten
bovendien nog extra laat, zodat de resultaten
van deze bedrijven over het algemeen onbevredigend zijn geweest.
De koude glasbedrijven hebben, financieel gezien, zeer veel schade van de wintermaanden
ondervonden.
Door de zeer hoge prijzen van de stooksla en
de hoge prijzen van de stooktomaten, hebben
de tuinders met deze gewassen ondanks een
wat lagere kilogramopbrengst een gunstig jaar
gehad.
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Afb. 5. Het prijsverloop van sla tijdens en na
de vorstperiode in 1963.
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DE WEERSGESTELDHEID

Winter 1962-63
(december 1962 tjm februari 1963)

Deze winter was koud en langdurig, wat tot
gevolg had, dat de gemiddelde temperatuur in
alle maanden belangrijk onder normaal was. In
december was de gemiddelde temperatuur
3,6° C onder normaal, in januari niet minder
dan 6,9° C en in februari 5,2° C onder het
normale gemiddelde. Het aantal dagen waarop
vorst voorkwam was groot; van de 90 dagen
waren het er 75, waarvan 19 in december, 30
in januari en 26 in februari. De laagste temperatuur was -13,8° C. Deze kwam voor op 18
januari.
Er was in deze winter evenwel bijzonder veel
zon. Zo was er in december 62,2 uur, in januari
89,7 uur en in februari 94,2 uur zon, tegen een
landelijk normaal voor deze maanden van respectievelijk 42, 51 en 71 uur. De winter bracht
weinig neerslag: in de drie wintermaanden
gezamenlijk 109 mm tegen 179 mm voor deze
maanden normaal.
Ondanks de lange vorstperiode was de luchtvochtigheid toch steeds vrij hoog. Ze was in de
drie wintermaanden respectievelijk gemiddeld
84 %, 86 % en 83,8 %. Dit was mede oorzaak, dat de invloed van het langdurige winterweer op de gewassen anders was dan normaal
kan worden verwacht. Vandaar ook, dat de
directe schade aan gewassen nogal is meegevallen, terwijl de vochtbeschermende plasticafdek-

king, die anders bij vorstweer goede resultaten
geeft, nu minder resultaat opleverde dan papierafdekking.
Voorjaar 1963 (maart tjm mei)

Het voorjaar was niet bijzonder warm. Zowel
in maart als in mei waren de gemiddelde temperaturen onder normaal, nl. resp. 0,3° C en
1,7° C lager. Alleen in april was de gemiddelde
temperatuur 0,6° C boven normaal. Van
nachtvorst werd geen hinder ondervonden. Na
het einde van de lange vorstperiode op 4 maart,
daalde dit voorjaar de temperatuur slechts één
keer onder 0° C en wel op 22 maart. Hoge
temperaturen kwamen in dit voorjaar nagenoeg
niet voor. De hoogste in deze periode waargenomen temperatuur bedroeg 26,8° C op 31
mei.
In maart was het aantal zonuren iets (5,9 uur)
beneden normaal. In april was het aantal zonuren belangrijk (23,5 uur) boven normaal,
terwijl in mei opnieuw, in vergelijking met het
landelijk normaal 6,9 uur zon minder werd
genoteerd.
De hoeveelheid neerslag was boven normaal.
De drie voorjaarsmaanden hadden gezamenlijk
167,7 mm neerslag tegen 136 mm normaal
voor deze periode.
Hoewel de gemiddelde luchtvochtigheid vrij
normaal was, kwamen dit voorjaar toch enkele
momenten voor met een zeer lage luchtvochtigheid, nl. enige malen beneden 30 %.
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Vooral het weer in mei was er oorzaak van,
dat de ontwikkeling van de gewassen onder
koud glas nogal is vertraagd. Hiervan ondervonden vooral hinder de tomaten en komkommers in onverwarmde kassen.
Zomer 1963 (juni tjm augustus)

De zomermaanden waren evenmin warm. In
juni was de gemiddelde temperatuur 0,4° C
boven normaal, doch in juli en augustus was de
gemiddelde temperatuur lager dan normaal en
wel resp. 0,6° C en 1,3° C. Hoge temperaturen
kwamen niet voor. De hoogste gemeten temperatuur in de drie zomermaanden bedroeg 27,5°
C op 2 augustus. De nachttemperaturen waren
in het algemeen aan de hoge kant. Van de 92
dagen die de zomer telt daalde in slechts 10
nachten de temperatuur onder 10° C.
Het aantal zonuren vertoonde t.o.v. het landelijk normaal in juni en juli een gunstig verschil,
nl. respectievelijk 27,6 en 60,5 uur meer. In
augustus daarentegen was het aantal zonuren
22,1 beneden normaal.
De hoeveelheid neerslag was groot. Deze bedroeg 269,2 mm tegen 200 mm normaal. Bijzonder veel neerslag viel er in de laatste decade
van augustus, nl. 88,6 mm, waarvan 38 mm in
één enkel etmaal.
Voor de glasteelten was de zomer niet ongunstig, omdat geen hinder van langdurige sterke
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zonneschijn, gepaard gaande met hoge temperaturen en lage luchtvochtigheden, werd ondervonden.
Herfst 1963 (september tjm november)

In september was de temperatuur iets (0,1° C)
beneden normaal. In oktober daarentegen was
de gemiddelde temperatuur 0,3° C en in november zelfs 2,7° C boven normaal. Zeer warme dagen kwamen niet voor. Wel was de
nachttemperatuur vrij hoog. Zo was de minimumtemperatuur in september op slechts 4
dagen lager dan 10° C en in oktober 18 dagen
beneden 10° C, waarvan 7 dagen lager dan
5° C. Vorst werd gedurende de gehele herfst
niet waargenomen.
Het aantal zonuren was in september iets (4,1)
boven normaal, in oktober 4 uur onder en in
november 14,5 uur boven normaal. De hoeveelheid neerslag was in de herfstmaanden
vrijwel normaal. De gemiddelde luchtvochtigheid was in september en oktober vrij normaal,
maar in november hoog, nl. 86,3 %.
De betrekkelijk warme en vochtige lucht en de
vrij warme nachten waren er oorzaak van, dat
de buitengewassen zeer lang en vlot konden
doorgroeien. Voor de glasgewassen, speciaal
sla, was dit weer echter niet gunstig, omdat het
gewas te welig groeide, waardoor een te zacht
product geoogst werd.

Teeltverloop

1. TOMAAT
Volgens de officiële gegevens nam in 1963 de
oppervlakte tomaten iets af. Waarschijnlijk is
de werkelijkheid iets anders, omdat bij de inventarisatie in begin mei lang niet alle tomaten
uitgeplant waren. De ontwikkeling in de laatste jaren is als volgt geweest:
1960
1961
1962
1963

2589ha
2790ha
2828ha
2805ha

201.362ton
225.196ton
229.162ton
226.356ton

Was in 1962 de oppervlakte verwarmde en
koude tomaten nagenoeg gelijk, in 1963 bleek
de verwarmde oppervlakte sterk vergroot te
zijn. Er was toen een oppervlakte verwarmde
tomaten van 1620 ha en 1184 ha koude tomaten. De tendens om de tomaten vroeger uit te
planten zette zich voort al werd dit op tal van
bedrijven door de vorst bemoeilijkt. De export
was 188.109 ton in 1962 en 188.364 ton in
1963. Mede dankzij de gunstige uitkomsten in
1962 was de oppervlakte wintertomaten in
1963 wat groter en kwam ook meer verspreid
door het gebied voor. Naar schatting was de
oppervlakte wintertomaten 10 ha. De groeiomstandigheden waren gunstig en de ontwikkeling verliep vlot. Dit werd nog begunstigd,
toen tal van telers in de loop van januari begonnen met de toepassing van koolzuurgas. Het
effect van deze maatregel was vrijwel overal
gunstig. De financiële uitkomsten waren goed,
nl. van ƒ 18,— tot ƒ 2 2 , — per m 2 , met een
enkele uitschieter boven ƒ25,—.

Ondanks plaatselijke moeilijkheden verliep de
vroege stookteelt gunstig. De moeilijkheden
deden zich vooral voor in het begin van de
teelt, zoals uitstel van de teelt als gevolg van de
strenge vorst en soms door onvoldoende verwarmingsmogelijkheden. In het begin kwam
veel virus voor. Op een aantal bedrijven hebben de meeldauwvrije rassen goed voldaan.
Ondanks de pogingen om in het Westland bij
deze teelt meer groene rassen ingevoerd te
krijgen handhaven de bleke rassen zich vrij
algemeen. In tegenstelling tot voorgaande jaren
was de kwaliteit van de vroegste bleke tomaten
in 1963 goed. Op enkele bedrijven heeft men
bij deze teelt met succes koolzuurgas gebruikt.
Voor de tomaten van deze teeltwijze, die in het
begin van de oogst algemeen vrij fijn waren,
waren de prijzen goed tot zeer goed. Zodoende
lag de gemiddelde opbrengst tussen ƒ 12,— en
ƒ 20,— per m 2 .
De licht gestookte tomaten, die vanaf half
februari werden geplant hebben in vrij veel
gevallen nogal te lijden gehad van de te lage
temperaturen, vooral van een te lage grondtemperatuur. Dit had o.m. tot gevolg dat er vrij
veel kanker (Didymella) voorkwam. Dit was
speciaal het geval waar gestookt werd met
behulp van hete-luchtkachels of petroleumsalamanders. Bovendien kwam in de lichtgestookte
gewassen waarbij geen buisverwarming is gebruikt nogal wat Botrytisstip voor. Overigens
heeft deze teeltwijze sterk geprofiteerd van de
lang aanhoudende gunstige prijzen. Zodoende
werden uitkomsten bereikt van ƒ 10,— tot
ƒ 14,— met uitschieters tot ƒ 18,—. In verge31

lijking met andere jaren was het verschil in
financiële uitkomst van deze teeltwijze en de
vroege stookteelt gering.
De teelt van koude tomaten verliep, evenals in
het vorig jaar moeilijk en de uitkomsten vielen
tegen. Omdat april erg koud was, verliep de
start van de koude tomaten erg traag en liet de
gewasontwikkeling te wensen over. Mede door
het koude weer is er laat geplant, waarbij vaak
(te) oude planten zijn gebruikt. Op tal van
bedrijven had men lange tijd moeilijkheden
met de vruchtzetting. Hoewel het weer later in
de tijd verbeterde, was het koude en natte weer
in augustus er de oorzaak van, dat er zeer veel
Botrytis optrad. Bij deze teelt is opnieuw op
grote schaal gebruik gemaakt van geënte tomaten. De gemiddelde bedrijfsuitkomsten bedroegen ƒ 4,— per m- met uitschieters tot ƒ 6,—.
Door de sterke verlating van tal van teelten
als gevolg van de lang doorgaande winter, was
het areaal herjsttomaten geringer dan in voorgaande jaren. De teelt van dit gewas verliep
echter vrij gunstig, vooral dankzij het gunstige
weer tot laat in de herfst. Doordat óók de prijzen beter waren kwam men tot zeer bevredigende resultaten; gemiddeld ƒ 5,— per m 2 .

2. KOMKOMMER
De oppervlakte komkommers nam in 1963 opnieuw niet onbelangrijk toe. Dit had wel een
stijging van de produktie tot gevolg, doch minder dan de uitbreiding zou doen vermoeden.
Meer en meer vindt de komkommerteelt ingang in het Westland. De hoeveelheid geëxporteerde komkommers nam iets af. Dit neemt
niet weg, dat de financiële uitkomsten, met
uitzondering van die van de late koude en de
herfstteelt opnieuw gunstig waren.
Opgemerkt moet worden, dat bij de meiinventarisatie is gebleken, dat de oppervlakte
koude staandglaskomkommers groter is dan
algemeen wordt vermoed. Deze bedraagt nl.
262 ha of ruim 1/?J deel.
De oogst per m 2 was bij vrijwel alle teelten iets
minder. Op veel bedrijven is op vrij grote
schaal proefsgewijs het zo genoemde drie32

stengel-systeem toegepast. De resultaten hiervan waren bevredigend, behalve bij de vroegste
teelten, waar in het begin onvoldoende scheutvorming aanwezig was.
De teelt van winterkomkommers is goed geweest. Het aantal bedrijven, dat deze teelt
beoefende was slechts weinig groter dan in
1962. Omdat vrijwel overal de teelt goed slaagde waren de verschillen in financiële uitkomsten minder groot dan in de voorafgaande jaren.
De financiële uitkomsten bewogen zich tussen
ƒ 17,— en ƒ 30,— per m 2 met een gemiddelde
van ƒ 23,—.
De teelt van kaskomkommers, zoals deze te
Loosduinen wordt beoefend onderging enige
uitbreiding door de bouw van ongeveer 5.000
m 2 aan kasjes. Een opmerkelijke verandering
bij deze teeltwijze is een gedeeltelijke omschakeling van het reeds vele tientallen jaren geteelde ras Spotvrije naar Sporu. Bij deze teeltwijze wordt nu meer belicht, terwijl men doorgaans vroeger begint. De gemiddelde uitkomsten bedroegen ƒ 26,— per m 2 .
De teelt in verwarmde warenhuizen had bij het
zeer koude winter weer een wat moeilijke start.
Dit is veelal oorzaak geweest van een iets geringere oogst. De vrij hoge prijzen, die gedurende lange tijd in het seizoen werden betaald,
hebben dit echter meer dan goed gemaakt. Incidenteel trad grote schade op door aantasting
van Fusarium javanicum, die via het plant
materiaal de kas besmette. Plaatselijk werd
soms hinder ondervonden van virus. Op enkele
bedrijven is bij deze teelt gebruik gemaakt van
strobalen. De financiële uitkomsten van de
tijdig begonnen teelt bedroeg ƒ 15,— tot
ƒ 28,— met een gemiddelde van ƒ 22,—. De
late verwarmde teelt kwam veel minder goed
uit de bus, nl. van ƒ 7,— tot ƒ 16,— met een
gemiddelde van ƒ 1 1 , — .
De teelt in koude warenhuizen vertoonde een
toename als gevolg van omschakeling van platnaar staand glas. De start van deze komkommers was als gevolg van het koude aprilweer
niet gunstig. Er trad bij deze teelt veel Botrytis
op. De uitkomsten waren betrekkelijk matig,
mede ten gevolge van de tijdelijke invoerstop in
Duitsland, wat nogal wat doordraai veroor-

jaar

,

1959
1960
1961
1962
1963

1
!

!
1

„,
Platglas

S t a a n d gJas

Oppervlakte

400 ha
373 ha
309 ha
222 ha
110 ha

165
274
354
554
754

ha
ha
ha
ha
ha

zaakte. De vroegste koude teelt bracht van
ƒ 8,— tot ƒ 12,— per m 2 op en de latere koude teelt van ƒ 3,— tot ƒ 10,—, met een gemiddelde van ƒ 5,—.
Opnieuw kreeg de teelt van platglaskomkommers een flinke klap te incasseren als gevolg
van het ongunstige weer in april en de lage
prijzen later in het seizoen. We zien daarom
een doorgaande omschakeling van platglas
naar staand glas. Behalve de teeltmoeilijkheden in de laatste twee seizoenen nemen ook de
arbeidsmoeilijkheden bij deze teelt toe, terwijl
de handel meer en meer de voorkeur geeft aan
staandglaskomkommers. De uitkomsten van
de platglasteelten bewogen zich tussen ƒ 2,—
en ƒ 7,— per m 2 met een gemiddelde van
ƒ 4,—.
De nateelt van komkommers, die opnieuw wat
uitbreiding onderging was voor verreweg de
meeste telers een teleurstelling. Dit was vooral
het gevolg van het vroeg en zeer ernstig optreden van het komkommervirus 1, terwijl in
het Westland veel zaadkoppen voorkwamen.
Bovendien bleven de prijzen vrij lang op een
laag niveau. De uitkomsten varieerden van
ƒ 1,— tot ƒ 7,— per m 2 met een gemiddelde
van rond ƒ 4,50.

3. OVERIGE VRUCHTENGEWASSEN

Totaal
565
647
663
776
864

ha
ha
ha
ha
ha

Produktie
87.669
100.056
127.645
154.256
156.091

ton
ton
ton
ton
ton

i

Export
57.160 ton
62.541 ton
85.423 ton
106.422 ton
98.830 ton

in 1962 tot 4.723 ton in 1963. De teelt in
warenhuizen verliep belangrijk beter dan die
onder platglas, waaraan vooral het weer schuld
heeft. Er was in 1963 meer belangstelling voor
de teelt van het ras Ogen, vooral voor de teelt
van dit ras aan touwtjes. Door een nieuwe
methode van het maken van een broeiveur
werd een belangrijke arbeidsbesparing verkregen. De opbrengsten voor de warme teelt
(hete-luchtkachel) waren rond ƒ 8,— per m 2 .
De koude teelt met broeiveur bracht rond
ƒ 5,50 per m 2 op terwijl de platglasteelt niet
veel hoger dan ƒ 3,—per m 2 kwam.
b. Paprika
Hoewel er geen oppervlaktecijfers bekend zijn
bestaat de indruk, dat er in 1963 wat meer
paprika is uitgeplant dan in het voorgaande
jaar. Dit is mede veroorzaakt door de omstandigheid, dat er van de zijde van fabrieken contracten voor deze teelt werden afgesloten. De
financiële uitkomsten van deze teelt waren
goed; de prijzen bleven vrij lang op een hoog
niveau. De uitkomsten van de verwarmde teelt
(plantdatum eind februari) beliepen van
ƒ 7,— tot ƒ 15,— per m 2 . De koude kaspaprika van ƒ 3,— tot ƒ 6,— per m 2 . Jammer was
het dat de koude paprika een moeilijke periode
doormaakte in het begin van de teelt, wat oorzaak was van een belangrijke verlating.

a. Meloen

De oppervlakte meloenen nam, volgens de mei
inventarisatie iets af en daalde van 158 ha in
1962 tot 132 ha in 1963. Hierbij is geen rekening gehouden met de vele vrij laat geplante
meloenen. De produktie daalde van 5.073 ton

4. SLA
Voor de slateelt was 1963 een jaar met grote
tegenstellingen en talrijke moeilijkheden. Wat
het eerste betreft, de prijzen waren in het voor33

jaar uitermate hoog en in het najaar bedroevend laag. Hetzelfde gaat ten dele op voor de
teeltresultaten, die in het begin van het jaar
belangrijk beter waren dan in de herfst. Er
waren veel moeilijkheden als gevolg van de
vorst in de winter en het betrekkelijk warme
weer in de herfst.
De totale produktie was hoger dan voorheen
en steeg van 76.795 ton in 1962 tot 93.188 ton
in 1963. De export bedroeg 49.361 ton tegen
44.003 ton in 1963.
Bij de teelt van wintersla was het optreden van
droogrand dé algemene kwaal. Vooral het ras
Proeftuins Blackpool had hiervan te lijden, terwijl het voor deze teelt veel gebruikte ras Vitesse een veel betere indruk maakte. De prijzen
waren begin januari nog redelijk, maar stegen
snel tot grote hoogte. Zodoende konden er uitkomsten worden bereikt van ƒ 3,— tot ƒ 9,—
per m 2 .
De verwarmde voorjaarssla was doorgaans
goed, al kwamen er nogal wat rasverschillen
voor. Degenen, die bij deze teeltwijze gebruik
gemaakt hebben van hete-luchtkachels en petroleumsalamanders kwamen eveneens tot een
produkt van goede kwaliteit, dat voor hoge
prijzen kon worden verkocht. Wel was het vaak
nodig om naast de genoemde verwarming plasticafdekking toe te passen. Soms om de koude
te weren, maar op het einde van de teelt ook
om te voorkomen dat de luchtvochtigheid, door
het constant sterk stoken, te laag zou worden.
Algemeen is gebruik gemaakt van koolzuurgastoediening. De uitkomsten liepen van ƒ 4,—
tot ƒ 10,— per m 2 .
De teelt van broeisla, die al sterk was afgenomen, mislukte praktisch geheel als gevolg van
de té strenge vorst.
De resultaten met de teelt van koude sla waren
sterk wisselend. Vrij algemeen heeft men in
verband met de langdurige winter gebruik gemaakt van afdekmateriaal, vooral plasticdoek.
Ondanks dit, onderging de sla toch een flinke
groeistoornis en trad er plaatselijk veel uitval
op. Dit nam niet weg, dat de vorstschade uiteindelijk erg meeviel, zodat uitkomsten konden
worden verkregen van ƒ 4,— tot ƒ 8 , — per
m 2 . Bij deze teelt kwam duidelijk naar voren,
34

dat de rassen Delta en Magiola minder gevoelig
zijn voor vorst dan de andere bij deze teelt
gebruikte rassen. Veel minder goed kwam de
koude sla er af op de bedrijven, waar men na
de vorst heeft overgeplant. De sla groeide wel
snel en kwam tot een produkt van goede kwaliteit, maar de prijs daalde tot een zeer laag
niveau. Vandaar dat veel telers van deze overgeplante koude sla genoegen moesten nemen
met opbrengsten van ƒ 0,75 tot ƒ 2,50 per m 2 .
De gelichte sla, waarvan de betekenis van jaar
tot jaar terugloopt, kwam doorgaans niet door
de vorst. Waar nog wat gewas overbleef kwam
men tot ƒ 2,— per m 2 .
De herfstteelt van sla werd in 1963 een grote
teleurstelling. Er kwamen zeer veel moeilijkheden voor. Door de warme nachten werd de
kwaliteit van de sla sterk benadeeld en het
gebruik van koolzuurgas nagenoeg onmogelijk
gemaakt. Bovendien waren de prijzen van deze
te zachte en dus kwalitatief slechte sla, laag.
Gebleken is, dat het ras Deciso onder de genoemde omstandigheden het best voldoet bij
een teelt vroeg in de herfst, terwijl bij een wat
latere herfstteelt het ras Proeftuins Blackpool
het beste uit de bus komt. De uitkomsten van
deze teelt varieerden van ƒ 0,60 tot ƒ 1,50 per
m2.

5. OVERIGE GROENTEGEWASSEN
a. Bloemkool
Voor de bloemkooltelers in ons gebied was
1963 geen gunstig jaar.
De winterbloemkool, die juist een flinke uitbreiding had ondergaan, mislukte volledig ten
gevolge van bevriezing.
De kasbloemkoolteelt, die al sterk in oppervlakte was ingekrompen, kreeg veel vorstschade. Hierdoor en door het feit, dat na de vorst
overgeplante kool (te) snel groeide was de
kwaliteit slecht.
De natuurbloemkool gaf grote verschillen in
uitkomsten te zien. De vroegste kool was kwalitatief het minst, maar bracht de hoogste prijzen op en bereikte ƒ 1,20 tot ƒ 2,—per m 2 .

h. Andijvie
De oppervlakte winterandijvie was iets groter
dan normaal. Gedurende de vorst is vrijwel alle
andijvie afgedekt en kwam vrij goed door de
winter heen. Wel was de kg-opbrengst wat
lager. De financiële uitkomsten bewogen zich
tussen ƒ 2,50 en ƒ 6,— per m 2 .
Een sterke uitbreiding onderging de teelt van
voorjaarsandijvie onder glas. Bij dit gewas kan
men, vooral ook als er koolzuurgas wordt gebruikt, in korte tijd een oogstbaar gewas hebben. Er waren grote verschillen in financiële
uitkomsten, als gevolg van een sterke daling in
prijs gedurende de aanvoerperiode. Zodoende
bewogen de financiële uitkomsten zich tussen
ƒ 0,50 en ƒ 5,50 per m 2 .

gassen, die vrijkwamen bij een brand in een
kunstmestfabriek te Vlaardingen. Tot eind december was de opbrengst gemiddeld ƒ 0,75 per
m-.
e. Prei

Ondanks de vele schade door vorst aan prei in
de winter 1962-1963, was de met prei beplante
oppervlakte in 1963 groter dan voorheen. Men
teelde veel herfstprei, wat een gelukkige gedachte bleek te zijn. Deze teelt gaf namelijk
hoge opbrengsten en gunstige prijzen. Zodoende kwam men vaak tot opbrengsten van ƒ 1,50
per m 2 .

6. FRUIT
c.

Spinazie

Plaatselijk bleek de glasspinazie nogal van de
vorst geleden te hebben, ondanks afdekking.
Er is ook veel spinazie op het einde van de
vorstperiode of onmiddellijk daarna gezaaid.
Meer en meer gebruikt men de nieuwe wolfresistente rassen, die goed voldoen. Tot half
april waren de prijzen hoog, zodat tot dit tijdstip opbrengsten verkregen konden worden van
ƒ 3,— tot ƒ 6,— per m 2 . Na half april bewogen de uitkomsten zich tussen ƒ 1,— en ƒ 2,—
per m 2 .
d. Spruitkool

Hoewel de teelt van spruitkool in het gebied
gehandhaafd blijft en de belangstelling groot
is, nemen de moeilijkheden toch toe. Vooral
gebrek aan arbeidskrachten remt de uitbreiding. De veel voorkomende deelteelt neemt af,
omdat de deelteler financieel met een spruitkoolteelt niet verder komt dan wanneer hij
elders een vaste betrekking heeft. Er is een toenemende belangstelling te constateren voor
enkele nieuwe produktieve rassen, die goede
mogelijkheden in dit gebied hebben. De kwaliteit van de spruiten viel niet mee. Door het
warme weer vroeg in de herfst was de koolvlieg
lang actief, wat vooral de kwaliteit tot eind
oktober benadeelde. Plaatselijk (Maasland en
De Lier) kwam schade voor ten gevolge van

o. Druif
Het afgelopen jaar was voor de druiventeelt
vrij gunstig. Het areaal nam met rond 10 % af
en kwam in totaal op 301 ha, waarvan 50 ha
verwarmd. De produktie daalde sterk, nl. van
8.000 ton in 1962 tot 6.600 ton in 1963. In het
begin van het jaar bleken diverse bomen vorstschade te hebben opgelopen, wat zich uitte in
het niet uitlopen van knoppen of het slecht uitlopen en soms afsterven van juist uitgelopen
knoppen. De kg-opbrengst was algemeen lager,
gemiddeld wel 10 %. De vroege stookdruiven
maakten uitstekende prijzen; alleen de wat
latere stookdruiven maakten in augustus een
wat lagere prijs dan in het voorafgaande jaar.
De koude druiven gingen doorgaans goed van
de hand. Zodoende was de gemiddelde druivenprijs op de veiling te Naaldwijk ƒ 1,87 tegen
ƒ 1,71 in 1962. Er werd opnieuw veel gekoeld.
De resultaten hiervan waren in alle opzichten
gunstig; het produkt bleef goed houdbaar en de
prijs steeg snel tot een zeer gunstig niveau. Ondanks dit wordt er toch nog gerooid, waarbij
men dan vooral de algemene bedrijfsopzet in
het oog heeft en minder let op de uitkomsten
van de op het bedrijf aanwezige druiven.
b. Persik en Pruim

Bij de teelt van perzik en pruim was enige inkrimping van het areaal te constateren. De
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verschillen in uitkomsten waren vrij groot. Dit
vond zijn oorzaak in de omstandigheid, dat de
wat latere perziken duidelijk hinder ondervonden van de import van buitenlandse perziken.
De gemiddelde prijs van perziken daalde op de
veiling te Naaldwijk van 18,2 cent per stuk in
1962 tot 16,5 cent per stuk in 1963. Plaatselijk
was de zetting onvoldoende als gevolg van
vorstschade.
De teelt van pruimen verliep niet ongunstig.
De gemiddelde kg-prijs was hoger, nl. ƒ 1,56
per kg tegen ƒ 1,48 per kg in 1962, terwijl het
beschot doorgaans gunstig was.

gestadig toe. De financiële uitkomsten van deze
teelt zijn goed.
b. Fresia

Een toename van de aanvoer met 2,3 milj. bos
tot in totaal 9,2 milj. bos toont aan, dat deze
teelt zich nog steeds uitbreidt. Op steeds meer
bedrijven gaat men er toe over dit gewas het
gehele jaar door te telen, wat de spreiding in
de aanvoer verbetert. De middenprijs daalde
vrij sterk, nl. van 14,4 cent per bos tot 8,5 cent.
Een in dit gewas veel voorkomende kwaal was
Fusarium.
c. Anjer

7. BLOEMEN
De uitbreiding van de bloementeelt heeft zich
ook in 1963 voortgezet. Als gevolg van de
schakelcursussen deed de bloementeelt op veel
nieuwe bedrijven z'n intrede. Opmerkelijk is,
dat slechts sporadisch hoge en brede kassen
voor de bloementeelt worden gebouwd. In het
algemeen neemt men genoegen met moderne
groenteteeltkassen.
o. Chrysant

Als gevolg van de uitkomsten in 1962 nam de
aanvoer van troschrysanten in 1963 met 1,3
milj. bos toe tot 5,3 milj. bos. Het aantal geplozen chrysanten nam echter met 0,9 milj.
stuks af. Als gevolg van de aanvoerverhouding
daalde de middenprijs van troschrysanten met
8 cent per bos tot 80,2 cent en steeg die van
geplozen chrysanten met 2 cent tot 25,2 cent
per stuk.
De jaarrondteelt neemt in beperkte mate, doch
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De aanvoer van anjers steeg met 4,6 milj. stuks
tot bijna 30 milj. stuks in totaal. Ondanks de
gestegen aanvoer nam de middenpijs met 1,7
cent toe tot 15,7 cent. Een tekort aan plantmateriaal in het voorjaar, als gevolg van grote
buitenlandse afname, was er oorzaak van, dat
niet altijd de gewenste rassen konden worden
uitgeplant.
d. Roos

De teelt van rozen steeg dit jaar zeer sterk. De
aanvoer nam met niet minder dan 3 milj. stuks
toe tot rond 8 milj. stuks in totaal. De middenprijs bleef gelijk. In mindere mate dan in andere jaren werden trosrozen uitgeplant.
e.

Snijgroen

Deze teelt onderging een uitbreiding, waardoor
de aanvoer met 0,5 milj. bos steeg tot 2,6 milj.
bos. De middenprijs steeg met 11 cent tot 82
cent per bos.
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GROND, WATER EN BEMESTING

Het verloopvan grondanalysecijfers
C. Sonneveld

Om een indruk te verkrijgen in welke mate
factoren zoals de watergift en de bemesting,
van invloed zijn op het verloop van de grondanalysecijfers voor keukenzout, gloeirest, stikstof, fosfor en kali, worden sinds enkele jaren
een aantal bedrijven om de twee à drie weken
bemonsterd. Hierbij worden aantekeningen
gemaakt over de toegediende hoeveelheden
water en mest.
Met enkele voorbeelden willen we een indruk
geven van het verloop van de analysecijfers;
voorts aan de hand van de gegevens over de
bemesting en de watergift iets zeggen over de
oorzaak van deze schommelingen.

Keukenzout
In het westen van het land, waar het boezemwater als regel verontreinigd is door keukenzout, worden met het gieten grote hoeveelheden van dit zout in de grond gebracht. Onder
glas zal in het teeltseizoen ongeveer 500 mm
water worden gegeven. Als dit water gemiddeld
0,4 g keukenzout per liter bevat, wordt door
het gieten tijdens de teelt 20 kg van dit zout
per are in de grond gebracht. Ook door organische bemesting kan het keukenzoutgehalte
van de grond worden verhoogd: Stalmest bijv.
bevat vaak 0,4 %. Met een gift van 1000 kg
wordt dan 4 kg keukenzout gegeven. Volgens
bovenstaande berekening kan dus in één teelt-

seizoen ongeveer 25 kg keukenzout per are aan
de grond worden toegevoegd. Indien deze hoeveelheid in de bewortelingszone (bijv. van
0-50 cm) achterbleef, dan zou dit voor minerale gronden een stijging van het keukenzoutgehalte van 50 punten per jaar inhouden.
Het keukenzoutgehalte van de grond wordt
vooral verlaagd door uitspoeling; ook echter
door de opname van het gewas wordt keukenzout aan de grond onttrokken. Uitspoeling
vindt niet alleen plaats na afloop van, maar bij
ZK/
_r~|
X

keukenzoutgehalte in mg per 100g grond
watergift in mm per dag
stalmestgift van 1000kg per are

NaQ gehalte

Afb. 1. Het verband tussen het verloop van
het keukenzoutgehalte en de watergift (veengrond).
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een ruime watergift ook tijdens de teelt. Dit
blijkt duidelijk uit afb. 1, waarin het verloop
van het keukenzoutgehalte op een veengrond is
weergegeven. Na het uitspoelen bij beëindiging
van de teelt en in perioden waarin veel gegoten
wordt is het keukenzoutgehalte laag. Het
gehalte stijgt in perioden waarin weinig wordt
gegoten en de verdamping groot is. De in het
gietwater aanwezige zouten blijven dan in de
grond achter, terwijl ook door opstijging van
het water uit de ondergrond zouten worden
medegevoerd.

% gloei rest
0.30-

0.20-

0.10-

12/2

23/ 5

31/8
1963

Gloeirest
Het totale zoutgehalte van de grond — de
gloeirest — wordt verhoogd door de bemesting
en door de in het gietwater aanwezige zouten.
Bij uitspoeling zal de gloeirest relatief minder
snel dalen dan het keukenzoutgehalte. Dit is
een gevolg van het feit dat verschillende zou-

Afb. 3. Het verloop van de gloeirest als de
verdamping de watergift overtreft (opdrachtige
zandgrond).

ten, zoals gips, minder goed oplosbaar zijn dan
keukenzout en daardoor ook minder snel uitspoelen.
Op percelen waarop regelmatig iets meer
water wordt gegeven dan er aan de grond
wordt onttrokken door het gewas en de rechtstreekse verdamping, zal tijdens de teelt de
gloeirest door uitspoeling dalen, ook al wordt
er bijgemest (afb. 2). Als de watergift kleiner
is dan de wateronttrekking, zal de gloeirest
stijgen door de overbemesting en door de zouten die achterblijven uit het water dat hetzij
wordt aangevoerd vanuit de ondergrond hetzij
toegediend door de beregening (afb. 3).

% gloeirest
0.80-

0.70-

0.60-

0.50-

Stikstof
0.40-

12/ 2

23/ c

31/8
1963

Afb. 2. Het verloop van de gloeirest als de
watergift groter is dan de verdamping (veengrond).
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Vooral op bedrijven waar veel wordt gegoten,
gaat door uitspoeling veel stikstof verloren.
Voor het op peil houden van het stikstofgehalte
is in dergelijke gevallen een regelmatige overbemesting noodzakelijk. De stikstofbemesting
moet in zekere mate worden aangepast aan de
watergift.
In afb. 4 is het verloop van het stikstofgehalte
op één van de bedrijven weergegeven over een
periode van twee jaar. Voor de aanvang van de

gebezigde tomatenteelt vertoonde het stikstofgehalte een
vrij sterke toename onder
meer als gevolg van de vooraf
gegeven bemesting. In de beginperiode van de teelt steeg
het stikstofgehalte verder, o.a.
door mineralisatie van de stikstof uit de stalmest en door
overbemesting. In maart —
toen er meer gegoten werd —
daalde het stifstofgehalte vrij
snel, hoewel er regelmatig
werd bijgemest. Het niveau
dat bereikt werd hing samen
met de hoeveelheid stikstof,
die als overbemesting werd
gegeven. Het eerste jaar werd
bij een gift van ± 8 kg zuivere stikstof per are en een
watergift van ongeveer 800
mm het gehalte gehandhaafd
op 20. Het tweede jaar werd
met een even grote watergift
maar ± 4 kg zuivere stikstof
een gehalte van 10 bereikt.

.800 mm w a t e r

. 800 mm w a t e r

8kg zuivere N/are

4kg zuivere N/are

N gehalte
30-

10-

1/10
1961

—I
8/1
1962

18«

27/7

4/11

12/2

23

/5

31/8

1963

Afb. 4. Het verloop van het stikstofgehalte (veengrond).

100mm water
3 kg z u i v e r e N / a r e
N gehalte

Geheel anders dan in het besproken geval is het verloop
van het stikstofgehalte op percelen waar weinig wordt gegoten en dus geen uitspoeling
plaats vindt.
Door de overbemesting, de
mineralisatie en de opstijging
vanuit de ondergrond zal het
gehalte aan in water oplosbare
stikstof tijdens het teeltseizoen
regelmatig stijgen (afb. 5).

20-1

16-

Afb. 5.
Het verloop
van het
stikstofgehalte op
een grond
waar weinig
WOfdt

gegoten
(opdracntis zand)

12-

u12/2

23/ 5

—I
31/8
1963
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Op kalirijke kasgronden vertoont het verloop
van het kaligehalte vaak eenzelfde beeld als
dat van stikstof. Door uitspoeling kunnen
belangrijke hoeveelheden kali verloren gaan
(afb. 7). De grond kan echter niet, zoals voor
stikstof, „schoon" aan kali worden gespoeld.
Dit als gevolg van het feit, dat de uitwisselbaarheid van de kali afneemt naarmate het kaliniveau van de grond daalt. Het bovenomschreven verschijnsel wordt gedemonstreerd in tabel
1, waarin de gehalten aan stikstof en kali van
een zavelgrond'zijn weergegeven zowel voor als
na het spoelen.

5-1

bemesting met
superfosfaat
1-

4/11

12/2

1
23/5
1963

Afb. 6. Het verloop van het fosfaatgehalte
(zavelgrond).

Tabel 1
De invloed van het spoelen op het stikstof- en het
kaligehalte (zavelgrond).
gehalte

Fosfor

stikstof

De grondanalysecijfers voor stikstof en kali
geven een indruk van de hoeveelheden van
deze elementen in de grond aanwezig. Bij het
analysecijfer voor fosfor is dit niet het geval.
Het fosforcijfer geeft meer een indruk van de
oplosbaarheid dan van de hoeveelheid. Een
fosforbemesting zal daarom over het algemeen
betrekkelijk weinig invloed hebben op het fosforcijfer. Ook wanneer in water oplosbare
fosfor wordt gegeven, is toch slechts een tijdelijke verhoging van het fosforcijfer te verwachten (afb. 6). Dit is te verklaren doordat de
fosfor in de grond wordt vastgelegd in verbindingen die slecht oplosbaar zijn. De geringe
oplosbaarheid heeft echter ook tot gevolg, dat
er vrijwel geen fosfor verloren gaat door uitspoeling.

kali

voor het
spoelen

na het
spoelen

6,3

1,4

21,6

11,5

35-1

30-

25-

20-

15-

Kali
Het verloop van het kalicijfer is afhankelijk
van de hoogte van het gehalte. Bij lage gehalten
wordt de kali zodanig aan het klei-humuscomplex gebonden dat deze relatief moeilijk uitwisselbaar is; bij hoge gehalten verloopt de
uitwisseling veel sneller.
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23/5

31/8

9/12
1963

Afb. 7. Het verloop van het kaligehalte
(zavelgrond).

Gebruikswaarde vanpotsoorten en potmaterialen
G. A. Boertje

Voor het oppotten van tomaat- en komkommerplanten wordt voornamelijk gebruik gemaakt van perspotten en in mindere mate van
stenen potten. De laatste jaren worden potten
in de handel gebracht die gemaakt zijn van
turf en cellulose de zogenaamde turfpotten
(Finnpots, Jack-pots, Jiffy-pots). Daarnaast
hebben potten, mandjes en zakjes van kunst-

stof hun intrede gedaan. Kunststofpotten zijn in
allerlei maten en kleuren verkrijgbaar. De factoren die van invloed zijn op de keuze van een
bepaalde potsoort zijn:
Ie Gewas- en wortelontwikkeling in de pot;
2e De hoeveelheid arbeid die het gebruik van
de pot meebrengt;
3e Prijs van de pot.

*z:—%

Ajb. 1. In een stenen pot
komen de wortels hoofdzakelijk langs de potwand voor.
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Gewas- en

wortelontwikkeling

De gewas- en wortelontwikkeling loopt nogal
uiteen bij de verschillende potsoorten en potmaterialen. In een perspot kan de groei van de
planten in het begin soms moeilijkheden geven,
omdat de grond te nat is gemaakt. In te nat
geperste grond is de groei soms onregelmatig
als gevolg van de slechte structuur. Potgronden
met minder goede structurele eigenschappen
zijn matig bruikbaar voor het maken van perspotten.
In plastic zakjes is de weggroei van de planten
veelal beter dan in perspotten. De wortelvorming is vrij gelijkmatig door het gehele zakje.
In vele gevallen worden dichte zakjes gebruikt.
Het overtollige vocht kan dan dus niet afvloeien. Wordt met het gieten te veel water
gegeven, dan komen de wortels in het water te
staan, wat nadelig kan zijn voor de groei. Bij
gebruik van zakjes moet de bodem hiervan dus
geperforeerd worden, tenzij men bij het eventuele gieten zeer voorzichtig te werk gaat. Als
een ander mogelijk nadeel noemen we, dat bij
sommige soorten doorzichtig plastic aan de
binnenzijde van de zakjes ernstige algengroei
kan optreden.
In een turfpot is de gewas- en wortelontwikkeling goed. Na enige tijd groeien de wortels door
de potwand heen. Als de planten voldoende
groot zijn, worden plant en pot in de kasgrond
geplaatst. Als eis moet worden gesteld dat de
potwand voldoende zacht is, zodat de wortels

door de wand heen kunnen groeien.
Bij het gebruik van mandjes van kunststof
wordt de plant met mandje en al in de kasgrond uitgepoot. Na afloop van de teelt worden
de mandjes teruggewonnen. De potgrond
droogt in de mandjes gemakkelijk uit. Tijdens
de opkweekperiode vragen de planten een
regelmatige vochtvoorziening. Als hieraan de
nodige aandacht wordt besteed, is de gewas- en
wortelontwikkeling goed.
Bij gebruik van stenen potten zien we, als we
de plant uit de pot nemen, dat de wortels
hoofdzakelijk langs de potwand voorkomen
(afb. 1). Door de verdamping via de poreuze
potwand ontstaat een naar de potwand gerichte
vochtbeweging in de potgrond. Gebleken is dat
ten opzichte van een niet poreuze pot (bijv.
van kunststof) de totale watergift tijdens de
opkweekperiode bij een stenen pot 2 à 3 maal
zo groot kan zijn. Door de gerichte vochtstroom in de potgrond worden de in water oplosbare zouten meegevoerd. Na verdamping
van het water blijven de zouten in of op de
potwand achter. Vooral nitraatstikstof kan op
deze manier in aanzienlijke hoeveelheden uit
de potgrond verdwijnen. In geringere mate is
dit voor fosfor en kali het geval.
In potten van kunststof zien we na het uitkloppen van de planten dat de wortelvorming
gelijkmatig verspreid is door de gehele potkluit
(afb. 2). Potten van kunststof zijn weinig of
niet poreus. De verdamping in een kunststofpot
is dan ook geringer dan in een stenen pot. In

Tabel 1 *)
Grondtemperatuur
Verse-plantgewicht

Potsoort

Variatiecoëfficiënt
voor het plantgewicht

9 uur

14 uur

steen

20,6° C

24,0° C

14,1 gram

32

kunststof

20-4° C

26,8° C

19,4 gram

16.5 %

%

1) Voor uitvoerige gegevens van dit onderzoek zie „Onderzoek naar de bruikbaarheid van
kunststofpotten" door L. S. Spithost. Rapport 1963 Proefstation Naaldwijk
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het algemeen geeft een geringere verdamping
een hogere temperatuur. Vandaar dat in potten van kunststof de grondtemperatuur gewoonlijk hoger is dan in stenen potten (tabel
In een proef met jonge tomaatplantjes werden
potten van steen en van kunststof met elkaar
vergeleken. Het verseplantgewicht was bij de
planten opgekweekt in kunststofpotten betrouwbaar hoger dan bij de planten opgekweekt
in stenen potten. Het gebruik van kunststofpotten verhoogde de uniformiteit van de planten, wat tot uiting kwam in een lagere variatiecoëfficiënt voor het plantgewicht (tabel 1).
Bij gebruik van kunststofpotten geven we de
voorkeur aan potten van gekleurd materiaal.
In potten van doorzichtig materiaal kan aan
de binnenzijde van de potwand een vrij ernstige
algengroei optreden. Naast het voordeel van
een goede en uniforme plant heeft de kunststofpot nog een ander voordeel, namelijk dat
„potziekte" in het geheel niet of slechts in
geringe mate optreedt; dit in tegenstelling tot
de stenen pot.

Arbeid
De factor arbeid speelt in de tuinbouw de laatte jaren een grote rol. Wanneer men door verandering van potsoort de hoeveelheid arbeid
kan verminderen dan is dit zeer zeker van
belang, mits de verandering niet inhoudt dat
een minder goede plant wordt verkregen. In
verband met de arbeidsfactor zijn de volgende
punten van belang: de opslag, het transport,
het gewicht, het ontsmetten en vullen van de
potten, mandjes of zakjes; het begieten en het
eventuele uitkloppen.
Opslag van potten of mandjes van kunststof
vraagt weinig ruimte in vergelijking met die van
stenen potten. Door het geringere gewicht van
potten en mandjes van kunststof gaat het transport gemakkelijker. Een stenen pot is ± 14
maal zo zwaar als een kunststofpot (tabel 2).
Het ontsmetten van kunststofpotten kan snel
en afdoende geschieden, omdat hun wanden
bijzonder glad zijn. Hierdoor ook laat de
grondkluit zich gemakkelijk uit de pot nemen.
Bij gebruik van stenen potten blijven de wortels

Ajb. 2. In een plasticpot heeft de
wortelvorming gelijkmatig door de
gehele kluit plaats.
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de zakjes achterblijft. Het aldus vullen van de
zakjes vraagt echter nog tweemaal zoveel
arbeid als het vullen van potten van steen of
kunststof.

zich aan de potwand hechten en worden bij het
uitnemen van de potkluit enigszins beschadigd.
Dit wordt veroorzaakt door enerzijds de ruwe
binnenwand van de stenen potten en anderzijds de hechting van de wortels. Eerder vermeldden we reeds, dat bij gebruik van kunststofpotten de verdamping geringer is en dat er
daarom minder behoeft te worden gegoten. Dit
laatste geeft dus besparing aan arbeid. De in
de handel zijnde kunststofpotten kunnen worden onderscheiden in potten van hard en van
zacht materiaal. De potten van zacht materiaal
zijn vrij slap en daardoor wat moeilijk te hanteren. Plastic mandjes hebben doorgaans hetzelfde nadeel.
De vervaardiging van perspotten gaat zeer
snel: met een handpottenpers kunnen door
twee arbeidskrachten per uur ± 1000 8-cmperspotten worden gemaakt. Het vullen van
plastic zakjes is zeer arbeidsintensief. De snelste methode om dit te doen is die waarbij
gebruik wordt gemaakt van een plank met
gaten waarin kokers zijn bevestigd. Deze
kokers dienen een wat kleinere inhoud te hebben dan de zakjes. De plank wordt met de
kokers naar omhoog gekeerd en over de kokers
worden zakjes geschoven. Daarna wordt de
plank omgedraaid en worden de kokers gevuld

Prijs van de potten
Plastic zakjes en turfpotten kunnen maar één
maal worden gebruikt. Van de potten voor
éénmalig gebruik is de perspot het goedkoopst.
De prijs van een plastic zakje is gering. Potten
en mandjes van kunststof — met een bovenwijdte van 11 à 12 cm — kosten ± 1 6 cent per
stuk. De prijs van een stenen pot van dezelfde
maat ligt rond de 10 cent. Bij de beoordeling
van de prijs moet rekening worden gehouden
met het afschrijvingspercentage. Breuk kan
voor stenen potten op wel 10 % worden gesteld. Bij normaal gebruik kunnen kunststofpotten jarenlang meegaan. Het percentage
breuk van deze potten is gering. De prijzen van
de verschillende potsoorten en potmaterialen
zijn opgenomen in tabel 2, waaruit blijkt dat
turfpotten vrij duur zijn. In de aanschaf is de
kunststofpot duurder dan de stenen pot.
Deze hogere prijs is ons inziens verantwoord,
omdat bij gebruik van kunststofpotten vaak een
betere plant wordt opgekweekt; zulke potten

Tabel 2
Soort

Gewicht per stuk

plastic zakje

ƒ 0.008

±

1g

±

25 g

„ 0.04—0,06

±

25 g

„ 0,08—0,10

stenen pot

bovenwijdte lOVi cm

± 300 g

„ 0,10

stenen pot

bovenwijdte 12

cm

± 700 g

„ 0,12

kunststofpot bovenwijdte 12

cm

±

50 g

25—45 g

met potgrond. Is dit gebeurd dan wordt de plank
met de kokers opgetild waardoor de grond in
46

Prijs per stuk

„ 0,14—0,17
.. 0,13—0,17

geven besparing aan arbeid en het afschrijvingspercentage isvrij laag.

Waterafvoer vanglasopstanden

C. J. van der Post en J. J. van Schie

Inleiding
Regenwater dat op glasopstanden valt moet via
goten en zo nodig ook via afvoerkokers geloosd
kunnen worden. Aan de afvoercapaciteit van
goten en kokers moeten eisen worden gesteld,
vooral gefundeerd op de frequentie van grote
regenhoeveelheden en -intensiteiten. Bij nieuwbouw van glasopstanden in gebieden met weinig sloten en wanneer men overgaat tot het
dempen van deze laatste wordt vaak advies
gevraagd over de aanleg van afvoerkokers. De
factoren die bij de aanleg hiervan een rol
spelen zullen worden besproken.
De

egen

De kans op een bepaalde hoeveelheid regen in
een zeker tijdsverloop is kleiner naarmate de
regenhoeveelheid groter en de tijdsduur korter
is. Weerkundigen hebben een speciale studie
gemaakt van de neerslag waarbij bepaalde
maatstaven voor intensiteit en hoeveelheid
worden gehanteerd. Zo spreekt men van „zware regen" als de intensiteit 0,2 mm of meer per
minuut is, dus minstens 12 mm per uur. Van
,,zeer zware regen" is sprake als de intensiteit
minstens 1 mm per minuut is bij een totale
regenhoeveelheid van minstens 5 mm.
Het spreekt vanzelf dat een zware regen van
korte duur niet veel moeilijkheden zal opleveren bij de afvoer. Naarmate de intensiteit
hoger is en de bui langer duurt neemt de kans
toe dat het water niet snel genoeg kan worden
afgevoerd. Het komt gemiddeld 2 à 3 keer per

jaar voor dat bij zware regen meer dan 10 mm
water valt; in de kuststrook wat vaker dan in
het binnenland. Een hoeveelheid van 15 mm
neerslag valt gemiddeld eenmaal per jaar bij
zware regen. Zeer zware regens, dus met een
intensiteit van op zijn minst 1 mm per minuut
komen uiteraard minder vaak voor dan zware
regens. Toch kan men gemiddeld ruim eenmaal
per jaar zo'n bui verwachten. Zeer zware regen
van minstens 10 mm doet zich 1 keer per 2
jaar voor, en met een neerslaghoeveelheid van
15 mm of meer nog 1 keer per 5 jaar. Zeer
zware regen met een neerslagintensiteit van 2
mm per minuut komt ongeveer een keer per
mensenleven voor.
Zware en zeer zware regens doen zich voornamelijk voor gedurende de zomermaanden. In
het binnenland vooral van juni tot augustus;
aan de kuststrook in het bijzonder van juli tot
september. Zeer zware regens komen in ons
land gedurende de wintermaanden slechts zelden voor.
De frequentie waarmee een neerslaghoeveelheid van een gehele bui of een gedeelte daarvan bij een uiteenlopende duur van de betrokken regenperiode kan voorkomen is af te lezen
in afb. 1. Deze figuur berust op gegevens die
verzameld zijn in De Bilt. Ter toelichting enkele voorbeelden: Een regenhoeveelheid van 15
mm, gevallen in ten hoogste één uur, komt 1
keer per jaar voor; eenzelfde hoeveelheid in
10 minuten slechts 1 keer per 10 jaar. Tenslotte kan men een regenhoeveelheid van 30
mm in ten hoogste een half uur slechts 1 keer
per 50 jaar verwachten.
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Afvoer door

warenbuisgoten

Bij de bouw van kassen en warenhuizen wordt
bij een kaplengte van 40 m in het algemeen een
afschot in de goten gegeven van 15 cm ofwel
4 %o. De praktijk heeft geleerd dat goten die
aldus zijn aangelegd nooit overlopen. De
vroeger veel gebruikte goten met boven- en
benedenbreedte van resp. 14 en 8 cm voldoen
bij een kapbreedte van 3 à 3,20 m aan de
gestelde eisen. Bij een lengte van 40 m kunnen
deze goten de regen tot een intensiteit van 1,9
mm/min. zonder meer afvoeren. Bij een hogere
intensiteit gaan ze overlopen, doch eerst nadat
de waterberging van de goot volledig is benut.
Dergelijke zeer zware regens komen echter
uiterst zelden voor. De thans veelal gebruikte
brede goten van 18-12 cm geven op een warenhuis met smalle kappen uiteraard zeker geen
moeilijkheden. Bij een kapbreedte van 5,25 m
zouden deze goten dezelfde zeer kleine overstromingskans hebben als smalle goten bij een
kapbreedte van 3 m. Bij een grotere kapbreedte (bijv. 6 m) zullen de goten dan ook meer
afschot moeten hebben of zal de toelaatbare

gootlengte lager gesteld moeten worden. Uiteraard kan ook een grotere gootmaat worden
gekozen.
Bij gootlengten groter dan hierboven is aangegeven en bij een geringer afschot neemt de
kans op overlopen snel toe. Een smalle goot
van 60 m lengte met een afschot van 4 %o kan
reeds overlopen als de regenintensiteit boven
1,2 mm/min. uitkomt. Aangezien een intensiteit van 1 mm/min. gemiddeld ruim eenmaal
per jaar voorkomt kunnen we verwachten dat
60 m te lang is voor een dergelijke goot. In de
praktijk gaat men doorgaans niet verder dan
45 m. Langere goten geeft men vanuit het midden naar twee kanten afschot.
Gaat men het afschot verminderen bijv. 10 cm
op een goot van 40 m, dan kan de goot slechts
regenintensiteiten tot 1,4 mm/min. verwerken,
hetgeen eveneens bezwaarlijk is. De praktijknormen voor de afvoercapaciteit van warenhuisgoten blijken dus goed overeen te komen
met de berekende eisen. Als voorkomen wordt
dat de goten vervuilen is de kans op wateroverlast uiterst gering. Veelal wordt het water

regen in mm
80-1

1keer in gem. 250 j a a r

601/

50jaar

40-

20-

tijd in uren
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Afb. 1.
Samenhang
tussen neerslaghoeveelheid, duur en
frequentie

A'

«";l>£fl5f-

Afb. 2.
Rechtstreekse
neerslagafvoer
naar de sloot.

vanuit de goten rechtstreeks geloosd op de
sloten (afb. 2). Op steeds meer bedrijven moet
het regenwater echter vanuit de goten via
kokers worden afgevoerd.
Afvoer door kokersOm de kans op wateroverlast bij zware regenval binnen redelijke grenzen te houden, dienen
aan de afvoerkokers bepaalde eisen te worden
gesteld.
De kokers (buizen) moeten zo mogelijk worden gelegd boven de waterstand in de sloot
waarop zij uitmonden. Het water kan dan vrij
uitstromen. Een bedekking met grond is nodig
om vorst zoveel mogelijk te weren. Buizen
buiten de kas moeten dan ook dieper liggen
dan in de kas gelegde buizen.
Bij de berekening van de afvoercapaciteit van
de buizen wordt niet alleen uitgegaan van de
bestaande toestand maar wordt ook rekening
gehouden met een mogelijke uitbreiding van de

glasopstand in de toekomst. Hierbij kan worden gesteld dat op een perceel tuinland in het
algemeen hoogstens 80 % van de kadastrale
oppervlakte met glas kan worden bebouwd.
De afvoercapaciteit van de buizen wordt afgestemd op de afvoercapaciteit die wordt
gehanteerd bij rioleringswerken in bewoningscentra. Veelal wordt bij deze werken uitgegaan
van een afvoer van 15 mm per uur. Daarbij
wordt rekening gehouden met een beigend
vermogen in het buizenstelsel van 7 mm. Met
een afvoer van 15 mm per uur als basisnorm
wordt bij de berekening van de buisdiameters
voor de waterafvoer van glasopstanden steeds
een afronding naar boven toegepast. Aangezien
slechts buizen van bepaalde gestandaardiseerde
diameters in de handel verkrijgbaar zijn wordt
bij deze afronding een overcapaciteit van 25 à
50 % ingebracht. De afvoercapaciteit van 15
mm wordt daardoor in feite 19 à 22 mm per
uur. Houden we daarenboven nog rekening
met een bergend vermogen van goten en buizen
ter grootte van 2 à 3 mm, dan blijkt het buizen49

stelsel berekend te zijn op een neerslaghoeveelheid van 21 à 25 mm per uur. Overschrijding
van deze neerslaghoeveelheid zal eenmaal per
4 à 8 jaar plaatsvinden. Dit blijkt voor de
praktijk aanvaardbaar te zijn.
Een kortstondige wateroverlast moet wat vaker
worden getolereerd. Deze kan optreden bij
zeer zware regens (iets meer dan eenmaal per
jaar). De afvoerkoker zal het water dan na
enkele minuten niet meer kunnen verwerken.
Dergelijke buien duren echter slechts kort en
een aanpassing van het buizenstelsel aan de
intensiteit van deze buien zou te kostbaar zijn.
Bij het vaststellen van de buisdiameter voor

afvoer zijn naast de norm voor de regenintensiteit tevens van belang:
1. de maximale glasoppervlakte, die regenwater op de buis moet lozen.
2. de lengte van de buis.
3. de grootte van het afschot in de buis.
4. de aard van het buismateriaal.
De helling van de buis alsmede de helft van de
buisdiameter leveren samen de drukhoogte,
nodig voor het watertransport. De benodigde
buisdiameter kan worden vastgesteld met
behulp van een grafiek en wel degene die in
gebruik is bij de berekening van verwarmingsleidingen.

w

kas 130x 3 0 m

30 cm Î5

Afb. 3. Schema van
afvoerbuizen voor neerslag.

Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Zie
hierbij afb. 3. Door punt A moet worden afgevoerd het regenwater van 130 X 30 +
130 X 4 0 m = 9100 m2. Bij 15 mm per uur
is dit 2275 liter/minuut. De lengte van de buis
is 130 m. Aangenomen is een afschot van in
totaal 15 cm. Van een betonnen buis is de
weerstand ongeveer 1,2 maal zo groot als van
een ijzeren. Bij gestelde voorwaarden moet de
buisdiameter bij A liggen tussen 25 en 30 cm
(27 cm). Men neemt dan een buis van 30 cm
diameter. Niet de gehele buis behoeft deze diameter te bezitten. Op ongeveer "Vs(40 m) vanaf het einde behoeft nog pas 2/s van de water50

hoeveelheid te worden getransporteerd. Alleen
het laatste deel van de buis moet een diameter
hebben van 30 cm, de middenmoot (40 m)
25 cm en het eerste stuk (50 m) 20 cm. Doordat steeds een buismaat moet worden gekozen
die boven de berekende diameter ligt, wordt
aan het afvoersysteem een zekere extra capaciteit gegeven, waardoor de kans op wateroverlast gering is.
Het is uiteraard niet mogelijk omtrent buisdiameters voor waterafvoer een algemeen geldend advies te geven. Dit moet per geval worden nagegaan daar de hierboven genoemde
factoren per bedrijf verschillen.

1. ROUTINE-ONDERZOEK I.V.M.
VOORLICHTING
a. Chemisch

voor verbetering van grond en waterhuishouding werden verstrekt aan 160 bedrijven met
in totaal een oppervlakte van 128 ha. Voorts is
voor 65 objecten met een oppervlakte van 181
ha een geschiktheidsbepaling opgesteld in combinatie met een advies voor verbetering van
grond en waterhuishouding. In totaal zijn derhalve onderzocht 250 objecten met een gezamenlijke oppervlakte van 596 ha.
Doordat sinds ruim een jaar de grondprijzen
vrij zijn, is er momenteel vrij veel tuingrond te
koop. Dit is vooral het geval op de kleigronden
in de Kring en aan de rand van het Westland.
In vele gevallen worden gehele boerderijen te
koop aangeboden. Daar zulke objecten te
groot zijn voor individuele tuinbouwvestiging,
zien verschillende veilingen het als hun taak
deze grotere objecten aan te kopen en de grond
uit te geven aan tuinders. Deze vorm van geor-

grondonderzoek

In het jaar 1963 werden 2917 grondmonsters
meer ontvangen dan in 1962. De onderstaande
tabel geeft een specificatie van de ingezonden
praktijkmonsters van de laatste drie jaar.
De toename is het sterkst van monsters voor
onvolledig onderzoek.
In het consulentschap 's-Gravenhage werd ±
75 % van de monsters gestoken door monsternemers. Het abonnementbijmestonderzoek bedroeg ca. 55 % van het totale bijmestonderzoek. Het aantal proefveldmonsters bedroeg
3597, dat is 287 minder dan in 1962.
De tijdsduur gemoeid met dit onderzoek is in
1963 over het algemeen korter geweest dan in
1962.

Volledig onderzoek
1961

1962 !

1963

Onvolledig onderzoek
1961

1962

1963

1

R.T.C. 's-Gravenhage
Overige R.T.C.?s
Buitenland
Diversen

7156
4166
190
206

7010
4832
223
279

11718 1 12344

b.

Profielondersoek

In 1963 is ten aanzien van 25 objecten met een
gezamenlijke oppervlakte van 287 ha de geschiktheid voor tuinbouw bepaald. Adviezen

7281
5140
325
150

6243
3968
35
18

6839
4332
68
5

7743
5794
62
10

12896

10264

11244

13609

ganiseerde vestiging is toe te juichen, daar verschillende cultuurtechnische werken zoals verkaveling, ontwatering en ontsluiting, aanzienlijk gunstiger kunnen worden gerealiseerd. Het
aanbod van tuingrond in de kern van het West51

land blijft beperkt tot enkele bestaande, vaak
verouderde bedrijven.
Drainage met putbemaling wordt algemeen
toegepast. Vooral voor verwarmde kassen ziet
men steeds meer als een noodzaak een ontwatering die onafhankelijk is van de wisselende
slootwaterstand. In het afgelopen jaar is veel
gedraineerd, zoveel zelfs dat de aannemers van
drainwerk de opdrachten nauwelijks konden
verwerken. Het graven van drainsleuven gebeurt, ook onder glas, steeds meer machinaal.
Er wordt in hoofdzaak met plastic buizen
gedraineerd. De resultaten hiervan zijn goed,
mits het juiste omhullingsmateriaal is gebruikt.
Behalve bodemkundige werden ook adviezen
gegeven voor aanleg van afvoerbuizen van
regenwater en aanvoerleidingen van gietwater.

was echter binnen een week weer gespuid.
In 1963 werden voor praktijk- en onderzoekdoeleinden in totaal 1586 watermonsters onderzocht op hun Cl-gehalten. In 35 monsters
van nortonwater vond een onderzoek plaats
naar het Fe-gehalte. Doorgaans werden van
deze monsters ook het Cl-gehalte en de hardheid vastgesteld.
Naar aanleiding van ondervonden moeilijkheden bij het verkrijgen van goed gietwater tijdens de vorstperiode kwamen er vrij veel vragen binnen omtrent de mogelijkheden van
nortonwater. Vrijwel steeds moest het slaan
van een norton-put worden ontraden in verband met het hoge Cl-gehalte dat in het water
verwacht kon worden. Het onderzoek op hardheid van ketelwater omvatte in 1963 een 28tal monsters.

c. Onderzoek i.v.m. verontreiniging van water

Ten gevolge van het zware ijsdek gevormd bij
de strenge vorst gedurende de eerste maanden
van het jaar, werd de waterbeweging in de sloten en vaarten ernstig belemmerd. Het chloorgehalte van het water liep geleidelijk op. In de
periode van half februari tot begin maart werden in een groot deel van Delfland waarden
vastgesteld van boven 300 mg Cl/l.
Aangezien plaatselijk hogere Cl-gehalten te
verwachten waren bij een geringe waterverversing, werd de telers aangeraden het gietwater
te laten onderzoeken. In genoemde periode
werd van 1180 gietwatermonsters het Cl-gehalte bepaald. Slechts in ongeveer 18 % van dit
aantal had het Cl-gehalte een hogere waarde
dan 300 mg/l. In 30 monsters, voor een deel
van Rotterdams leidingwater, werden gehalten
van boven 600 mg/l gemeten. Half maart was
de zouttoestand in heel Delfland weer normaal.
In de omgeving van Delft werden gedurende
de zomer en de herfst regelmatig Cl-gehalten
van boven 300 mg/l gemeten. Dank zij een
ruime waterinlaat vanuit Rijnland steeg het Clgehalte evenwel niet veel hierboven. Bij waarnemingen op 12 november bleek het Cl-gehalte
in de wateren nabij Westerlee tot boven 600
mg/l te zijn gestegen ten gevolge van lekkage
van de Oranje-buitensluis. Dit te zoute water
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2. WATER- EN
LUCHTHUISHOUDING
a. Methoden van watertoediening bij tomaten

Bij de toetsing van de mogelijkheden van infiltratie is gezocht naar methoden met een langzame waterafgifte. De poreuze pvc-buizen,
vervaardigd volgens een procédé waarbij door
het uitlogen van zoutkristallen poriën ontstaan,
blijken bij een geringe doorlatendheid het water zeer onregelmatig af te geven. Van 53
buizen van hetzelfde type werd de waterafgifte
opgemeten bij 1,5 en 3 m waterkolomdruk. Bij
1,5 m druk varieerde de waterafgifte, omgerekend per meter buis, van 5,5 tot 41 l/uur, gemiddeld 19,3 1 (variatiecoëfficiënt 37,7 % ) .
Bij 3 m druk varieerde de waterafgifte van 13
tot 58 l/uur, gemiddeld 30,5 1 (variatiecoëfficiënt 35,7 % ) . Het is duidelijk, dat dit materiaal niet geschikt is voor de aanleg van een
gelijkmatig watervoorzieningssysteem.
In Zeeland werden in 1963 in de aardbeienteelt goede ervaringen verkregen met infiltratie
via buizen waarin op regelmatige afstanden
kleine gaatjes waren geboord. Men kan buizen
gebruiken met een inwendige diameter van 2
cm. Zijn de perforaties 1 mm in doorsnede dan

dient een onderlinge afstand van 20 cm te worden aangehouden; zijn ze 1,5 mm dan moet de
afstand 40 cm zijn. Bij een drukhoogte van 2 m
waterkolom kan via de buis per strekkende
meter ongeveer 50 1water per uur worden gegeven. Over een lengte van 20 m treedt dan
een drukverlies op van 1 à 2 dm, hetgeen aanvaardbaar is. Behalve in de aardbeienteelt
zouden geperforeerde infiltratiebuizen ook
kunnen worden gebruikt voor de watervoorziening van herfsttomaten; op gronden met een
weinig stabiele struktuur bieden zij wellicht
perspectieven voor allerlei gewassen.
b. Meerjarige

grondbewerkingsproef

In 1962 is een aanvang gemaakt met het vergelijken van grondbewerkingsmethoden op vier
bedrijven met verschillende grondsoorten, t.a.v.
de volgende behandelingen:
1. spitten met de spade
2. ploegen met de lierploeg

25-30 cm diep
28-30 cm diep

3. frezen met de bladenfreesmachine

17-20 cm diep

4. frezen met de hakenfreesmachine

20-23 cm diep

5. spitten met de
spitmachine

± 30 cm diep

Op drie bedrijven werden de grondbewerkingen in januari na de slateelt uitgevoerd. Op het

Tabel 1.

bedrijf op oude zeeklei werd de grond reeds
vóór de slateelt bewerkt.
Als gevolg van de verschillen in de bewerkingsdiepte bij de diverse methoden, werd de
voorraadbemesting niet overal op dezelfde
wijze door de grond gemengd. Dit kon worden
aangetoond door de gloeirest te bepalen in
grondmonsters die werden gestoken uit enkele
lagen van de bovengrond (tabel 1).
In de gefreesde gedeelten werd de voorraadbemesting vooral in de bovenste 10 cm teruggevonden. Overigens was de mest bijna gelijkmatig door de laag van 0-30 cm gemengd.
Medio juni werden in alle veldjes ringmonsters
gestoken, dit in tweevoud uit de grondlagen op
8-13 en 23-28 cm diepte. De gefreesde veldjes
hadden in de laag op 8-13 cm diepte een iets
hoger poriënvolume en dito luchtgehalte bij
pF 1,8 dan de anders bewerkte. Voor de laag
op 23-28 cm diepte waren de resultaten van
het onderzoek juist het tegenovergestelde. De
verschillen in poriënvolume en in luchtgehalte
bij pF 1,8 tussen deze beide lagen waren bij de
gefreesde objecten betrouwbaar groter dan bij
de overige (tabel 2).
Bij de oogst van de sla werden van elke behandeling 96 kroppen afzonderlijk gewogen. Op
drie van de vier met de hakenfrees behandelde
objecten bleek het gemiddelde kropgewicht
betrouwbaar lager te zijn dan bij de overige
grondbewerkingen (tabel 3). Bij de tomateteelt werden geen verschillen in groei waargenomen.

Glocirestpcrcentage op diverse diepten.

Behandeling
spitten
ploegen
bladenfrees
hakenfrees
spitmachine

0—10 cm

10—20 cm

20—30 cm

30—40 cm

0,31
0,31
0,42
0,39
0,33

0,30
0,32
0,26
0,25
0,29

0,31
0,30
0,26
0,26
0,26

0,22
0,19
0,19
0,18
0,20
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Tabel 2.

Poriënvolumen en luchtgehalten bij pF 1,8 in

volumeprocenten.
luchtgehalte in procenten
bij p F 1,8

poriënvolume in procenten

Behandeling

spitten
ploegen
bladenfrees
hakenfrees
spitmachine

Tabel 3.

8—13 cm

23—28 cm

58,4
57,9
59,3
59,7
58,7

56,8
56,2
55,0
55,3
56,3

verschil
1,6
1,7
4,3
4,4
2,5

8—13 cm

23—28 cm

verschil

24,7
24,1
25,8
25,8
24,0

20,8
19,4
19,1
19,0
20,5

3,9
4,7
6,7
6,8
3,5

oude zeeklei

gemiddeld

169
172
173
162
169

147
146
143
134
143

Gemiddeld kropgewicht in grammen.

Behandeling
spitten
ploegen
bladenfrees
hakenfrees
spitmachine

zand
136
137
134
125*)
133

zavel
143
143
141
137*)
142

jonge zeeklei
136
131
125
111*)
129

*) betrouwbaar lager dan bij overige behandelingen.
c. Broeimaterialen bij komkommer

d. Vergelijking van Organo en paardebroeimest

De vergelijkende proef van bolkaf, V.A.M.broeimest met zwavel, V.A.M.-broeimest zonder zwavel en paardebroeimest is ook dit jaar
weer voortgezet.
Regelmatige temperatuurwaarnemingen werden niet verricht; bij enkele controle-waarnemingen kwamen echter geen temperatuursverschillen naar voren. De opbrengsten gaven wel
verschillen te zien:

In een vergelijkende proef is in één platglasrij
Organo en in een andere paardebroeimest gebruikt als broeimateriaal. Bij de temperatuurwaarnemingen bleek het Organo-object 's morgens om 9 uur meestal een halve tot één graad
kouder te zijn dan het paardemest-object.
's Middags was de temperatuur meestal ongeveer gelijk.
In beide platglasrijen werden komkommers
gekweekt voor virusonderzoek. Er was geen
verschil in groei waar te nemen. Oogstgegevens werden niet verzameld.

bolkaf
V.A.M. + zwavel
V.A.M, zonder zwavel
paardebroeimest

tot eind juni
totaal
409 stuks 1570 stuks
325 „
1450 „
296 „
1463 „
326 „
1528 „

Evenals in 1961 heeft bolkaf zowel in de
maand juni als in totaal, de beste produktie
gegeven, gevolgd door paardebroeimest. Het
verschil tussen de twee soorten V.A.M.-broeimest was gering.
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e. Vroegheidsver schillen bij sla

Bij het onderzoek naar de oorzaken van vroeg'
heidsverschillen van koude voorjaarssla in kassen en warenhuizen werden in 1962 op een
groot aantal proefplekken waarnemingen verricht aangaande het gewas en diverse milieufactoren. Zoals reeds in het jaarverslag van
1962 is vermeld, werd de gewasontwikkeling
vastgelegd middels periodieke schattingen van
de plantoppervlakte en werden deze schattingen omgerekend tot plantgewichten. De op-

brengstgegevens van 22 februari werden gebruikt bij de verdere berekeningen.
Met behulp van de gegevens van 76 proefplekken is voor veertien milieufactoren een correlatiediagram samengesteld. De opbrengst blijkt
het sterkst samen te hangen met de nettostralingssom (r = 0,65). Deze stralingssom is
berekend over de periode die loopt van verspenen tot de opbrengstbepaling, terwijl rekening is gehouden met verschillen in de lichtdoorlatendheid van het kasdek. Voorts is de
opbrengst sterk gecorreleerd (r = 0,51) met
het aantal groeidagen vanaf de plantdatum.
De zwakkere correlaties van de opbrengst
(r = 0,23 tot 0,32) met het humus-, vocht- en
luchtgehalte, de afstand tot de zee en het
gewicht bij uitplanten dienen nog nader te worden bestudeerd, waarbij rekening gehouden
moet worden met een aantal onderlinge correlaties tussen diverse milieufactoren.
Bij de grafische verwerking van de gegevens
(polyfactor analyse) is de invloed van enkele
factoren op de opbrengst reeds vastgesteld.
1. De samenhang tussen de netto-stralingssom
en de opbrengst is ongeveer lineair; hoe
meer straling des te hoger de opbrengst.
2. Bij een toenemend aantal groeidagen
neemt de opbrengst toe, in het bijzonder
wanneer in de periode vóór begin december is uitgeplant.
3. Naarmate het plantgewicht op de plantdatum groter is, neemt de opbrengst toe;
hogere plantgewichten dan 1,2 g zijn evenwel eerder nadelig dan voordelig.
4. De optimale ontwateringsdiepte blijkt tussen 65 en 80 cm te liggen.

3. POTGRONDONDERZOEK
a. Onderzoek in verband met de
bodcmtemperatuur

Uit een proef met verschillen in bodem- en
luchttemperaturen naast een variatie in de

stikstofbemesting bij de tomaterassen Glorie en
Moneymaker is gebleken, dat een minimumluchttemperatuur van 14° C constant voor dag
en nacht en een constante bodemtemperatuur
van 27° C gunstig was voor de generatieve ontwikkeling. Een hoge luchttemperatuur van
22° C vergrootte wel sterk de bladmassa, doch
benadeelde de trosontwikkeling. Deze proef
werd genomen in de maanden december en
januari en onder die omstandigheden was een
stikstofbemesting van 150 mg N per liter potgrond te hoog. Dit was waarschijnlijk een gevolg van het grote grondvolume per plant (dat
nl. 5 1 bedroeg) gecombineerd met het feit, dat
de proef vroegtijdig moest worden beëindigd.
Tussen de twee rassen werden wel enkele verschillen vastgesteld, zoals een grotere lengte
van Glorie en een geringer aantal bladeren
beneden de eerste tros bij Moneymaker, doch
een interactie tussen de factor „ras" en de
andere genoemde factoren werd niet gevonden. Dit laatste wil dus zeggen dat de twee
rassen Glorie en Moneymaker gelijkelijk reageerden op de wisselingen in bodem- en luchttemperaturen en op de uiteenlopende stikstofbemestingen van de potgrond.

b. Extracticverhoudingcn bij het chemisch
onderzoek van potgronden

Bij het onderzoek van potgronden en andere
sterk humeuze materialen is het vaak moeilijk
— bij de normaal gebruikelijke extractieverhouding van 1 :5 voor het waterig extract en
1 :7.Vivoor het Morgans extract — voldoende
filtraat te verkrijgen. Daarom is nagegaan of
het in deze gevallen mogelijk is een grotere
extractieverhouding te gebruiken. Dit werd gedaan door 50 monsters te onderzoeken. De
bepalingen in het waterig extract werden uitgevoerd bij de verhoudingen 1 : 5 , 1 : 10 en
1 :25 en die in het Morgans extract bij de verhoudingen 1 :2Vi, 1 :5 en 1 : 10.
Het verband tussen de uitkomsten bij de verschillende extractieverhoudingen was nagenoeg lineair; de correlatie was doorgaans hoog
(r = 0,90 — 1,00). Bij de bepalingen in het
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waterig extract bleken alleen de uitkomsten
van de gloeirest- en de fosfaatbepaling zich in
belangrijke mate te wijzigen onder invloed van
de extractieverhouding. Bij de bepalingen in
het Morgans extract veranderden de cijfers voor
magnesium en mangaan het meest; de cijfers
voor ijzer en aluminium wijzigden zich veel
minder sterk.
Omdat de uitkomsten voor de verschillende
extractieverhoudingen nauw gecorreleerd zijn,
kan een keuze worden gedaan uit deze verhoudingen. Op het laboratorium wordt het onderzoek sterk vereenvoudigd, als van een grote
extractieverhouding gebruik wordt gemaakt.
Daarom wordt thans voor het routineonderzoek van potgronden voor het waterig extract
een verhouding van 1 :25 aangehouden en
voor het Morgans extract een verhouding van
1 : 10.
c. Stikstofvoorziening

faat en zwavelzure kali. Tomaat was het proefgewas.
De planten werden direct na samenstelling van
de potgrond opgepot in plastic potten. Aan het
einde van de opkweekperiode bleek, dat de
planten in de met kalksalpeter bemeste potgrond zeer ernstig chlorose hadden. Bij de behandelingen met kalkammonsalpeter en 19-519-0 vertoonden de tomatebladeren een iets
minder ernstige chlorose; bij die met zwavelzure ammoniak en mono-ammoniumfosfaat
werd weinig of geen chlorose waargenomen.
Dezelfde proef werd eveneens uitgevoerd met
potgrond die vier weken voor het oppotten was
samengesteld en bemest. Evenals bij de eerste
proef bleek, dat de planten opgekweekt in potgrond waarin de stikstof geheel of gedeeltelijk
in nitraatvorm was gegeven, ernstig tot zeer
ernstig chlorose hadden. Was stikstof in ammoniakvorm doorgewerkt dan werd vrijwel geen
chlorose waargenomen.
De vijf genoemde stikstofmeststoffen werden
in een volgende proef nogmaals vergeleken.
Hierbij werd gebruik gemaakt van twee substraten, en wel één van 50 % bolsterveen +
50 % vers zwartveen, waaraan per m 3 5 kg
kalkmergel werd toegevoegd, en de ander van
100 % Vinkeveens veen met 3 kg kalkmergel
per m 3 . Evenals in de eerder genoemde proeven werd per m 3 200 gram stikstof gegeven en
aanvullend nog een bemesting in de vorm van
dubbelsuperfosfaat en zwavelzure kali. De

i.v.m. chlorose

In een potgrondmengsel samengesteld uit ±
35 % bolsterveen en ± 65 % vers zwartveen,
waaraan toegevoegd per m 3 5 kg kalkmergel,
werden vijf verschillende stikstofmeststoffen
vergeleken, te weten zwavelzure ammoniak,
kalkammonsalpeter, mono-ammoniumfosfaat,
kalksalpeter en 19-5-19-0. Van elke meststof
werd zoveel toegediend dat per m 3 potgrond
200 gram stikstof werd gegeven. Een aanvullende bemesting bestond uit dubbelsuperfos-

Vinkeveens veen
Behandeling

zwavelzure ammoniak
kalkammonsalpeter
mono-ammoniumfosfaat
kalksalpeter
19-5-19-0
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bolsterveen + zwartveen

gemiddeld verseplantgewicht in g
per plant

chlorose

gemiddeld verseplantgewicht in g
per plant

chlorose

13,3
15,5
10,7
14,5
15,2

geen
geen
geen
geen
geen

10,6
14,3
8.8
12,0
13,2

weinig
ernstig
weinig
zeer ernstig
ernstig

tomateplanten werden opgekweekt in plastic
potten en wel direct na samenstelling van de
potgrond. Aan het einde van de opkweekperiode werd het verse-plantgewicht bepaald en de
chlorose beoordeeld. Deze gegevens zijn opgenomen in de tabel. Aan de hand hiervan kunnen we de volgende conclusies trekken:
a. Bij gebruik van Vinkeveens veen werd vrijwel geen chlorose waargenomen.
b. In het mengsel van bolsterveen en vers
zwartveen kwam bij de planten opgekweekt
in de met kalksalpeter bemeste potgrond
zeer ernstig chlorose voor; dit was bij de
behandelingen met kalkammonsalpeter en
19-5-19-0 minder ernstig. Bij aanwending
van zwavelzure ammoniak of mono-ammoniumfosfaat werd praktisch geen chlorose
waargenomen.
c. Het verse-plantgewicht was bij kalkammonsalpeter het hoogst.
d. Mono-ammoniumfosfaat gaf een laag verse-plantgewicht.
e. Bij gebruik van Vinkeveens veen was het
verse-plantgewicht hoger dan bij gebruik
van bolster-zwartveen.

werkzaamheid werd bepaald naar het gewicht
aan verse massa van de jonge tomateplanten.
Opmerkelijk was, dat gedurende de gehele
bewaarperiode van een half jaar de hoeveelheid in water oplosbaar fosfaat (het zogenaamde P-water) per object vrijwel constant
bleef. Daarentegen was dit tijdens de teeltproeven wel aan daling onderhevig.

<'. Onderzoek i.v.m. de

sporenelementenvoorsiening

Uit enkele proeven is wederom gebleken, dat
de typische chlorose van jonge tomateplanten
in een potgrondmengsel van hoofdzakelijk
turfstrooisel volledig kan worden bestreden
door toevoeging vooraf van Vi kg Sporumix-B
per m 3 potgrond.
Van één proef werd een aantal gewasmonsters
verzameld waarin door Philips te Eindhoven
volgens een röntgenspectrografische methode
een aantal sporenelementen zullen worden bepaald, terwijl dezelfde elementen door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen volgens gebruikelijke chemische analyses
zullen worden vastgesteld.

d. Onderzoek i.v.m. de josjaatvoorsiening

Uitgevoerd werd een onderzoek naar de fosfaatbemesting in haar samenhang met de bewaarperiode van de potgrond. Aangetoond
werd dat, bij een bewaring onder uitschakeling
van de neerslag, de optimale fosfaatgift voor
jonge tomateplanten van 50 mg P2O5 per liter,
direkt na het samenstellen werd verschoven via
100 mg na enkele maanden naar 200 mg
P2O5 per 1aan het einde van de totale bewaarperiode. Van de desbetreffende potgrond, een
mengsel nl. van Vinkeveens veen en turfstrooisel in de verhouding van 3 : 1 , was dit zes
maanden. Aangaande de soort van meststof
bleek, dat uiteindelijk de werkzaamheid van
superfosfaat in korrelvorm beter was dan die
in poedervorm, welke ongeveer gelijk stond
met polyfosfaat. Dit laatste was echter weer
beter dan dubbelkalkfosfaat, dat op één lijn
kon worden gesteld met slakkenmeel. De

ƒ. Doormengen van stalmest

In een drietal proeven, waarvan twee met tomaat en één met komkommer, werd het effect
nagegaan van: A stalmest + kunstmest; B
ledermeel + kunstmest; C uitsluitend kunstmest, toegevoegd aan het potgrondmengsel.
De potgrond was samengesteld uit 7 delen
stortveen en 3 delen Vinkeveens veen. Per m 3
veenmengsel werd 100 liter kalkrijk zand toegevoegd. Voor behandeling A werden per m 3
100 liter stalmest + V2 kg zwavelzure ammoniak + l/i kg 12-10-20 + 1 kg dubbelsuperfosfaat doorgewerkt; voor behandeling B 1 kg
ledermeel + 1 kg 12-10-20 + 1 kg dubbelsuperfosfaat; voor behandeling C IV2 kg 1210-20 + 1 kg dubbelsuperfosfaat. De tomateplanten van de eerste proef werden opgekweekt
in 8-cm-perspotten; die van de tweede proef in
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Gemiddelde verse-plantgewicht in grammen per plant

tomaat in
perspot

tomaat in
plastic
pot

komkommer

stalmest + kunstmest

29,6

32,1

18,9

ledermeel + kunstmest

22,7

31,0

17,2

uitsluitend kunstmest

24,6

33,8

16,3

Behandeling met:

plastic potten met een inhoud van 1 liter. De
komkommers werden in dezelfde soort plastic
potten opgekweekt. Aan het einde van elke
proef werd het verse-plantgewicht bepaald.
Het gemiddeld gewicht is in de tabel opgenomen.
In de eerste proef met tomaten gaf stalmest de
beste resultaten. In de tweede proef waren de
onderlinge verschillen in verse-plantgewicht
minder groot. Het hoogste gewicht werd hier
verkregen met de toevoeging van uitsluitend
kunstmest. Bij de komkommers heeft het potgrondmengsel met stalmest het beste resultaat
gegeven. Hoewel dit uit de proeven niet duidelijk blijkt, hebben we de indruk dat voor oppotten van tomaten doorwerking van stalmest
veelal niet nodig is.
g. Doormcngen van klei

Om het effect van het doormengen van klei na
te gaan werd een proef opgezet met tomaten.
Zuiver bolsterveen en stortveen (bolsterveen
met een bepaald percentage vers zwartveen)
werden gemengd met 10, 20 of 30 % uiterwaardenklei. Aan de verschillende mengsels
werden per m 3 5 kg kalkmergel + Wi kg
12-10-18 + Vi kg dubbelsuperfosfaat toegevoegd. Er werden twee controlemengsels samengesteld, één uit gelijke delen bolsterveen
en vers zwartveen en één uit 7 delen stortveen
en 3 delen Vinkeveens veen. Aan deze beide
mengsels werden per m 3 100 liter kalkrijk
zand + lVi kg 12-10-18 + VT. kg dubbel58

superfosfaat toegevoegd.
Bij de planten, opgekweekt in het mengsel van
bolster en vers zwartveen, trad ernstige chlorose op. De planten opgekweekt in veen + klei
kregen eveneens chlorose. Naarmate er meer
klei aan het bolster- of stortveen was toegevoegd was de chlorose minder ernstig. Aan het
einde van de proef werd het verse-plantgewicht
bepaald. Het hoogste werd verkregen bij het
mengsel van 30 % uiterwaardenklei en 70 %
bolsterveen (zie tabel). Aan de hand van chemisch grondonderzoek werd vastgesteld dat
naarmate er meer klei werd doorgewerkt het
percentage organische stof afnam. In de tabel
is dit percentage organische stof van de controlemengsels en van de klei-bolsterveen-mengsels
opgenomen.
In een volgende proef werd nagegaan of met
het toevoegen van sporenelementen de chlorose
zou kunnen worden bestreden. In deze proef
werden mengsels samengesteld uit bolsterveen
en 0, 10, 20 of 30 % uiterwaardenklei. Per m 3
potgrond werden 5 kg kalkmergel + \Vz kg
12-10-18 + Vi kg dubbelsuperfosfaat doorgewerkt. Wel en niet toevoegen van mangaan
+ koper + borium + molybdeen werden met
elkaar vergeleken.
Evenals bij de eerste proef werd het hoogste
verse-plantgewicht verkregen bij toevoeging
van 30 % klei. De bemesting met sporenelementen kwam niet tot uitdrukking in een hoger
verse-plantgewicht. Wel echter was de chlorose
minder.

Mengsel

Percentage
organische
stof

Gemiddeld verseplantgewicht
in g per plant

bolsterveen—vers zwartveen-zand
stortveen—Vinkeveens veen-zand
90 % bolsterveen 10 % klei
80 % bolsterveen 20 % klei
70 % bolsterveen 30 % klei

34
36
42
30
22

20,0
25,5
26,5
28,0
30,9

h. Ondersoek in verband met het effect van
de potsoort

In een proef met verschillende potsoorten in
verband met hun effect bij het opkweken van
jonge tomateplanten bleek, dat de zogenaamde
Finn-pot van geperst turfstrooisel ( 1 0 x 1 0 x 6
cm) een lager resultaat-gemiddelde opleverde
dan de gewone perspot ( 8 x 8 x 8 cm) of de
gebruikte kunststofpot ( 0 11 cm). Overigens
werd bedoeld effect sterk beïnvloed door het
feit, dat de potten deels wel deels niet geplaatst
waren op een onderlaag van turfstrooisel. Opstelling op deze onderlaag in plaats van direkt
op de betonnen bodem van een tablet, had een
gunstige invloed bij de Finn-potten en bij de
perspotten, doch was van geen betekenis bij de
kunststofpotten. Perspotten op een onderlaag
van turfstrooisel gaven iets zwaardere, zonder
onderlaag daarentegen lichtere tomateplanten
dan de kunststofpotten.

4. PLANTEVOEDING
a. Verloop van het stikstofgehalte in
grondmonsters

Bij het bepalen van de in water oplosbare stikstof in grondmonsters is het niet uitgesloten, dat
de voorbehandeling van de grond van invloed
is op de uitkomsten. Hierbij kan worden gedacht aan ontwijken van stikstof tijdens het
drogen en aan demineraliseren tijdens de opslag na het drogen.
Om na te gaan of het drogen en bewaren van
invloed is op het in water oplosbare stikstofgehalte, is van tien monsters zowel vóór als nâ

het drogen het stikstofgehalte bepaald. Voorts
is in de eerste zeven maanden na het drogen
het stikstofgehalte van tijd tot tijd gecontroleerd.
Het stikstofgehalte wijzigde zich door het drogen vrijwel niet en bleef ook tijdens het bewaren vrijwel constant. De door ons toegepaste
voorbehandeling van de monsters heeft dus
geen invloed op de uitkomsten van de stikstofbepaling.
b. Stikstof- en kalibemesting bij tomaten

In het kader van het landelijk bemestingsonderzoek onder glas zijn op drie bedrijven
proeven genomen met stikstof- en kalibemesting bij tomaten. Hierbij werden van elk vier
trappen toegepast. Alle combinaties van deze
stikstof- en kalitrappen kwamen tweemaal
voor. De bemestingen waren als in tabel 1
staat aangegeven.
De proef op veenkoloniale grond vond plaats
in een stookwarenhuis van de proeftuin te Sappemeer; de beide andere proeven in koude
warenhuizen. De voedingstoestand was in het
begin van de proef op veenkoloniale grond vrij
hoog,zoalsblijkt uit tabel 2.
Bij het begin van de oogst waren de stikstofen kalicijfers onder invloed van de bemesting
alsvermeld intabel 3.
De grondanalysecijfers voor stikstof en kali zijn
door de bemesting sterk gestegen. Alleen op de
rivierklei is de stijging van de stikstofcijfers niet
in verhouding geweest tot de hoeveelheid toegediende meststof. Naar verwachting had de
stijging minstens tweemaal zo groot moeten
zijn. Op de zavelgrond zijn tijdens de teelt deze
analysecijfers door het droog houden van de
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Tabel 1.
kg kalkamm. salp./are

1
Sappemeer
Baflo
Kerkdriel
Tabel

veenkoloniale
grond
zwavelgrond
rivierklei

J

0
0
0

kg zwavelz. kali/are

2

3

4

1

2

3

4

2,5
5,0
7,5

5
10
15

10
20
30

0
0
0

15
10
15

30
20
30

60
40
60

2.

veenkoloniale grond
zavelgrond
rivierklei

org. stof

gloeirest

CaCOs

N

K

afslibbaar

16%
5%
7%

0,17 %
0,10 %
0,10 %

0,0%
0,8 %
2,1 %

6
2
1

27

13 %
20%
32%

Tabel 3.
kalitrappen/K-water

stikstoftrappen/N-water

veenkoloniale grond
(bij benadering)
zavelgrond
rivierklei

1

2

3

4

1

2

3

4

5
1,5
0,5

10
4
1,5

15
7
4

20
16
13

20
5
6

50
10
12

100
20
21

150
40
48

wegeblijven van stikstofbemesting een gevoelige opbrengstvermindering. Op de veenkoloniale grond bleek de opbrengst niet anmerkelijk
te worden beïnvloed.
De gemiddelde opbrengsten voor de kalitrappen
in kg per plant staan in tabel 5 vermeld.
Op de veenkoloniale grond veroorzaakte de
kalibemesting een duidelijke verlaging van de
opbrengst. Op de zavelgrond had de kalibemesting een verhoging van de opbrengst tot
gevolg.

grond vrijwel constant gebleven. Op de beide
andere proefvelden zijn de cijfers flink gedaald.
Omdat er tussen stikstof en kali geen wisselwerking bleek te bestaan worden hier de opbrengstgegevens voor stikstof verstrekt, gemiddeld genomen over de kalitrappen en voor kali
idem over de stikstoftrappen. Deze gemiddelde
opbrengsten in kg per plant voor stikstof staan
intabel 4 vermeld.
Op de zavelgrond en de rivierklei gaf achterTabel 4

stikstoftrappen

veenkoloniale grond
zavelgrond
rivierklei
Tabel

1

2

3

4

2,78
2,83
2,66

2,72
2,97
2,67

2,58
3,01
2,66

2,52
3,08
2,69

5
kalitrappen

veenkoloniale grond
zavelgrond
rivierklei
60

1

2

3

4

2,73
2,65
2,24

2,62
2,98
2,73

2,62
3,13
2,75

2,65
3,13
2,96

De kwaliteit van de vruchten was op de veenkoloniale grond bij alle bemestingen goed. Op
de zavelgrond bleek bij toenemende stikstofgiften de kwaliteit slechter te worden. Daarentegen werd op de rivierklei de kwaliteit bij toenemende stikstofgiften beter. De kalibemesting
bleek op de zavelgrond en de rivierklei geen
invloed op de kwaliteit uit te oefenen. Opmerkelijk was nog het feit dat op de zavelgrond bij
weglating van de stikstofbemesting duidelijk
meer groene vruchten van de plant vielen door
Botrytisaantasting.
Uit de opbrengstresultaten blijkt dat op de
veenkoloniale grond bij N-water 6 en K-water
27 de bemesting met stikstof en kali geen gunstig effect had. Op de zavelgrond bleek 10 kg
kalkammonsalpeter, corresponderende met Nwater 7, voldoende te zijn voor een hoge opbrengst. K-water zal op zulke grond tijdens de
teelt niet beneden 10 mogen liggen. Op de kleigrond bleek een gift van 7,5 kg kalkammonsalpeter een flinke opbrengstverhoging te geven; 30 kg kalkammonsalpeter zelfs een nog
wat grotere.
c. Serieproef met dubbelsupcrfosfaat bij sla

Op 24 proefvelden verdeeld over 3 grondsoorten onder staand glas is de reactie van kropsla
op bemestingen met dubbelsuperfosfaat nagegaan. De grondsoorten waren: veen (omgeving
Rotterdam), klei (omgeving De Lier) en zand
(omgeving 's-Gravenzande). De giften dubbelsuperfosfaat (ca. 40 % P2O5), voor alle
proefvelden gelijk, te weten 0, 5, 10 en 20 kg
per are, werden in viervoud toegepast. De overige bemesting bestond uit kalkammonsalpeter
aangepast aan het gehalte aan N-water in de
grond.
Het duidelijkste opbrengsteffect werd verkregen op veengrond. In een nieuwe kas op pas
gescheurd weiland (P-water 0,2) woog de sla
zonder fosfaatbemesting 15 kg en bij 20 kg
dubbelsuperfosfaat per are 16,5 kg per 100
krop.
Om na "te gaan welke fosfaatbepaling voor de
glastuinbouw de meest geschikte is zijn grondmonsters op fosfaat onderzocht volgens verschillende methoden. Hieruit bleek dat de ge-

bruikelijke P-waterbepaling goed voldoet. Verder is nagegaan bij welk niveau voor de verschillende fosfaatbepalingen de bemesting met
fosfaat achterwege kan blijven. Gemiddeld
genomen over de grondsoorten is dit voor Pwater bij 7. Omdat dit cijfer hoger ligt dan de
huidige grenswaarde, moet het nader worden
bevestigd door een nieuw onderzoek.
d. Fosfaatbemesting bij herfstsla

Te IJsselmuiden werd op kleiveen een fosfaatbemestingsproef genomen bij herfstsla. De toedieningen waren: 0, 5, 10 en 20 kg dubbelsuper per are. Bij de oogst werden de volgende
gemiddelde kropgewichten vastgesteld:
dubbelsuper
gem. kropgewicht in grammen
0 kg per are
246
5 „ „ „
245
10 „ „ „
254
20 „ „ „
253
Uit deze gegevens blijkt dat de sla slechts in
geringe mate op fosfaat reageerde. De reactie
was wel wiskundig betrouwbaar. Omtrent de
wel eens geuite mening, dat kleiveen te IJsselmuiden „fosfaatfixerend" is, kan aan de hand
van deze resultaten nog geen uitsluitsel worden
gegeven.
e. Kalklrappenprocf met tomaat op diluviale
zandgrond

In een stookkas op zand in Tuindorp Wellerlooi (gem. Bergen L.) werd een kalktrappenproef aangelegd en beteeld met vroege tomaten gevolgd door herfsttomaten. De belangrijkste gegevens zijn in bijgaande tabel opgenomen.
Kalkgift inkg koolzure
kalk per are
0 50 100 150
pH-water tijdens deteelt 5,2 5,9 6,1 6,3
pH-KCltijdens deteelt 5,1 5,8 6,0 6,4
Vroegeteelt (ras: Eurocross)
opbrengstinkg/m2
6,5 6,4 6,3 6,2
neusrotte vruchten, in
stuksper 18planten
23
8
4 16
pH-water nadeteelt
5,7 6,0 6,1 6,3
Nateelt (ras:Briljant Ster)
opbrengst in kg/m2
5,5 5,3 5,2 5,1
gèèn neusrotte vruchten
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De hoogste opbrengst werd verkregen op de
onbehandelde objecten, dus bij de laagste pH.
In verband met eventuele kans op optreden
van neusrot zal toch veelal een wat hogere pH
gewenst zijn.
ƒ. Tuinturfbekalkingsproef

bij tomaat

In een koud warenhuis is de invloed nagegaan
van de toediening van tuinturf, al of niet bekalkt, op de opbrengst van tomaten. De behandelingen waren:
Code behandeling
O.O geen tuinturf
T.0
5 m3 tuinturf per are
T.l
5 m3 tuinturf per are + 3,5 kg landbouwpoederkalk per m 3 tuinturf
3
T.2
5 m tuinturf per are + 14 kg landbouwpoederkalk per m 3 tuinturf
Tuinturf zowel als kalk had een onmiskenbare
invloed op de pH van de grond. Het inwerken
van tuinturf zonder kalk had een verlaging van
de pH tot gevolg. Tuinturf verhoogde het organische-stofgehalte van degrondvan 8tot 9Vi %.
Code pH opbrengst/plant % goedgekeurd
O.O 7,0
3,5 kg
80 %
T.0
6,4
3,6 „
86 %
T.l
6,8
3,5 „
79 %
T.2
7,2
3,4 „
82 %
De opbrengst werd door de verschillende
behandelingen niet betrouwbaar beïnvloed. De
kwaliteit bleek echter bij het object met de
laagste pH betrouwbaar beter te zijn.
g. Meerjarige bemestingsproef in een koud
warenhuis

In het permanente bemestingswarenhuis zijn
dit jaar proeven genomen bij tomaten. Verschillende voedingselementen waren betrokken
bij deze proeven. De resultaten zijn ondanks de
zeer lage voedingstoestand in het begin teleurstellend geweest. Betrouwbare verschillen konden in geen enkele proef worden vastgesteld.
Eén van de belangrijkste factoren die de uitkomsten hebben beïnvloed, was ongetwijfeld
de slechte kwaliteit van giet-(sloot)water. Dit
bevatte door plaatselijke omstandigheden een
grote hoeveelheid voedingsstoffen. In twee
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watermonsters op verschillende data genomen,
werden de volgende gehalten gevonden:
21 aug. 1962
12 sept. 1963
N
56 mg/l
20 mg/l
P205
7 mg/l
5 mg/l
K20
91 mg/l
47 mg/l
Vooral het monster genomen in 1962 bevatte
zeer veel voedingselementen. Gesteld dat men
met dergelijk water tweemaal per week 15 minuten beregent dan wordt per are, per week
de volgende hoeveelheid voedingsstof toege%
diend:
N
84 g
P2O5
11 g
K20
137 g
Het is duidelijk dat zulk gietwater ongeschikt
isvoor toediening bij bemestingsproeven.
h. Meerjarige bemestingsproef bij komkommer
te Venlo

De meerjarige bemestingsproef op de proeftuin te Venlo werd voortgezet. Met een „normale" bemesting als uitgangspunt werd d.m.v.
een aanvullende gift van stikstof, fosfaat, of
kali geen enkele invloed op de produktie uitgeoefend. Het stikstofniveau bij het object zonder aanvullende stikstof was gemiddeld Nwater 2, bij toegediende stikstof N-water 7;
voor K-water resp. 4 en 14 bij zonder en met
kali.
Bij de pH-trappen gaf de middelste (pH-water
6,25) de hoogste opbrengst. De invloed van
magnesium was niet erg duidelijk. Een bodembedekking met veen gaf een zwak negatief
resultaat. De invloed van magnesium was niet
duidelijk. De invloed van toegediende stalmest
tenslotte was duidelijk gunstig.
5. RELATIE TUSSEN
WATERHUISHOUDING EN
PLANTEVOEDING
a. Schadelijkheid

van verschillende

souten

bij paprika
Het onderzoek naar de schadelijkheid van
verschillende zouten is voortgezet met het gewas paprika. De gebruikte zouten waren gips,

keukenzout en kalisalpeter, die in alle hierbij
mogelijke combinaties zijn getoetst. Gips werd
in drie verschillende hoeveelheden toegepast;
keukenzout en kalisalpeter elk in één hoeveelheid. De opbrengst was als gevolg van de
slechte weggroei laag. Zij bedroeg gemiddeld
1,1 kg per plant; het gemiddelde vruchtgewicht
was 88 gram; 11,7% van de vruchten vertoonde neusrot en 1,0 % verbranding door de
zon. De opbrengst werd middels keukenzout
sterker verlaagd dan middels kalisalpeter; de
verlagingen bedroegen resp. 13 % en 8 %.
Gips beïnvloedde de opbrengst niet.
b. Druppelbevloeiing
bij meloen

en grondafdekking

Bij twee meloenrassen, suiker- en ogenmeloenen, zijn de volgende behandelingen in alle
mogelijke combinaties getoetst: druppelbevloeien, grond afdekken met zwart plastic,
bespuiten met groeistof en verduisteren van de
planten.
Bij de druppelbevloeiing was de voedingsoplossing samengesteld uit ammoniumnitraat, kaliumnitraat en magnesiumnitraat in de verhouding N :K 2 0 :MgO = 1 : 1 : 0,5. De concentratie van de oplossing was Vb atm. De
groeistofbespuitingen werden tijdens de bloei
2 X per week uitgevoerd met No Seed in een
concentratie van 0,4 %. Verduisterd werd er
vanaf een week na het zaaien (27 februari) tot
aan het uitplanten op 29 maart, van 's middags
5 uur tot 's morgens 8 uur. Het uitplanten geschiedde op vakken van 6 meter lengte. Op elk
vak werden van de suiker- en ogenmeloenen

respectievelijk 12 en 15 planten uitgezet. De
eerste vruchten werden geoogst op 29 mei en
de laatste op 30 augustus.
Gemiddeld werden per vak 86 suikermeloenen
en 100 ogenmeloenen geoogst. Het gemiddelde vruchtgewicht bedroeg respectievelijk 1,59
en 0,87 kg, zodat de gemiddelde kilogramopbrengst per vak respectievelijk 136 en 87 kg
heeft bedragen.
Het aantal vruchten werd zeer betrouwbaar
beïnvloed door de verduistering en betrouwbaar door de groeistofbespuiting (suikermeloen niet verduisterd 82, wel verduisterd 89 en
ogenmeloen niet verduisterd 97, wel verduisterd 104). De suikermeloen reageerde niet op
de groeistofbespuiting; de ogenmeloen reageerde ongunstig (ogenmeloen niet bespoten 105,
wel bespoten 96). De kilogramopbrengst werd
alleen betrouwbaar beïnvloed door de verduistering (suikermeloen niet verduisterd 130, wel
verduisterd 143 en ogenmeloen niet verduisterd
85, wel verduisterd 90 ).Het gemiddelde vruchtgewicht werd betrouwbaar beïnvloed door de
grondafdekking en zeer betrouwbaar door de
groeistofbespuiting. Bij de suikermeloen nam het
gemiddelde vruchtgewicht af door de grondafdekking; de ogenmeloen reageerde niet (suikermeloen niet afgedekt 1,62; wel afgedekt
1,56 kg). De groeistofbespuiting verhoogde het
gemiddelde vruchtgewicht; bij de suikermeloen
was dit in sterkere mate het geval dan bij de
ogenmeloen (suikermeloen niet bespoten 1,54;
wel bespoten 1,65 kg en ogenmeloen niet bespoten 0,86;welbespoten 0,88 kg).
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KLIMATOLOGISCHE WAARNEMINGEN

Uit de aldus verkregen gegevens werden voor
elke groep de gemiddelden per gebied berekend. De verschillen zijn af te lezen uit onderstaande tabel.
Uit de tabel blijkt, dat de minimumtemperaturen in de omgeving van 's-Gravenzande meestal hoger zijn dan die in de andere gebieden.
Dit is in hoge mate het geval onder de voor het
optreden van nachtvorst gunstige omstandigheden (groepen A en E), doch ook indien de
omstandigheden wat minder gunstig zijn (wat
grotere windsnelheid, groep C). Het gebied te
Leidschendam neemt een tussenpositie in. De
verschillen tussen Bleiswijk-Bergschenhoek en
Berkel zijn in het algemeen gering. Opmerkelijk is, dat de temperatuur te Leidschendam zowel voor de groep D als voor de groep F in
april gemiddeld wat hoger is dan in 's-Gravenzande, in mei daarentegen wat lager. Mogelijk
dat de omliggende opstanden in Leidschendam,
tengevolge van verwarming in april, die in
1963 koud was, een wat grotere invloed hebben gehad op de temperatuur dan in mei het
geval was.

1. TEMPERATUURWAARNEMINGEN
IN HET VOORJAAR
Evenals in een aantal voorafgaande jaren zijn
ook in 1963 in samenwerking met het K.N.M.I.
op een twaalftal plaatsen in het Westland en
de Kring metingen uitgevoerd om de minimumtemperatuur ter hoogte van 10 cm boven
de grond na te gaan. De metingen werden in
de periode tussen 25 maart en 30 mei uitgevoerd te 's-Gravenzande, Leidschendam, Berkel en Bergschenhoek-Bleiswijk op drie waarnemingspunten in elke plaats. De verkregen
gegevens zijn naar de meteorologische methoden gegroepeerd (A t/m F) al naar de omstandigheden, die zich in de nacht hadden
voorgedaan met betrekking tot de bewolking
en de windsnelheid. Voor elke groep zijn de
minimumtemperaturen gemiddeld. Voor de
groepen D en F (zie tabel) was het aantal gegevens zo groot, dat de gemiddelden afzonderlijk voor april en voor mei konden worden
berekend.

Gemiddelde
Groep

A
B
C
D
D
E
F
F

minimumtemperaturen

bewolking 1 ) windsnelheid

<$1
7

(april)
(mei)
(april)
(mei)

^
<!

5>7
^

7

2 t/m 6
2 t/m 6
2 t/m 6

<T 2 m/sec
^ 2
„
>2
„
>2
„
>2
„
< 2
„
>2
„
>2
„

') onbewolkt = 0, geheel bewolkt
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per gebied in verschillende

typen

nachten.

's-Gravenzande

Leidschendam

Bergs./
Bleisw.

Berkel

4,0
5,1
4,0
7,1
9,1
3,3
5,9
7,1

2,6
4,2
3,4
7,4
8,8
2,3
6,1
6,4

1,7
4,8
1,9
6,7
8,7
1,9
5,6
5,7

1,8
4,6
2,2
6,8
8,6
1,4
5,5
5,4

2. KLIMAATSVERGELIJKING
BUITEN
EN ONDER GLAS

3. ONDERZOEK
NAAR GLASVERVUILING

In samenwerking met het K.N.M.I. te De Bilt
werd gedurende de zomermaanden in een ongestookt warenhuis met houten dek en buiten
een aantal temperatuurmetingen verricht. Deze
metingen werden uitgevoerd met behulp van
thermokoppels. De registratie vond plaats met
een 6- en 12-punts schrijver. Een gedeelte van
de thermokoppels fungeerde als „natte en droge bol" ter bepaling van de luchtvochtigheid.
De indruk werd gevestigd dat deze methode
onder glas beter voldoet dan die waarbij de
meetapparatuur bestaande uit thermo- en hygrografen in een geventileerde meterhut waren
geplaatst.

Op 5 plaatsen in het Zuidhollandse Glasdistrict
werd met behulp van stofvang apparaten de
glasvervuiling nagegaan. Maandelijks werd de
vuilaanslag uit vier windrichtingen op 6 hellingen t.w. 0°, 10°, 20°, 30°, 45° en 90° gemeten. Tussen de verschillende windrichtingen
werden geen duidelijke verschillen waargenomen.
Bij 0° was de vervuiling het sterkst, met het
toenemen van de helling was de vervuiling
minder. Dit is te verklaren uit de kleinere aanhechtingskans en het groter wassend effect van
de regen. Tussen de plaatsen bestonden vrij
grote verschillen in de mate van vervuiling en
de aard van het vuil.

65

TEELTONDERZOEK

pag.
Het meerstengelsysteem bij komkommer, I. Baelde en J. H. Groenewegen.
69
1. Teeltwijze van tomaten
73
a. Verticillium-resistente onderstammen voor tomaat
73
b. Uitschakeling van eigen wortel bij groene tomaten
73
c. Bladplukken bij koude tomaten
73
d. Winterteelt van tomaten
75
e. Gebruik van verschillende potten bij de opkweek van koude tomaten . .
77
f. Opkweektemperaturen bij stooktomaten
79
2. Teeltwijze van komkommer
a. Verwijderen van onderstamscheut bij geënte komkommers in verschillende stadia
b. Groeibevordering bij winterkomkommers
c. Snoei- en leidsysteem bij komkommer
d. Vergelijking van plantmateriaal bij een late herfstteelt van komkommer .
e. C0 2 en grondverwarming bij herfstkomkommers
3. Teeltwijze van overige vruchtgewassen
a. Enten van meloenen op verschillende onderstammen
b. Ogenmeloen aan touwtjes en op de grond
c. Invloed van de temperatuur op de ontwikkeling van paprika
4. Teeltwijze van sla
a. Invloed van het gieten bij vroege herfstsla

79
79
80
80
80
81
82
82
82
82
83
83

5. Teeltwijze van overige groentegewassen
a. Zaaitijd van vroege voorjaarsandijvie
b. Plantafstand bij bleekselderij
c. Zaaitijdenproef bij prei

84
84
84
85

6. Teeltwijze van fruit
a. Teelt van Muscaatdruiven
b. Black Alicante op verschillende onderstammen
c. Teelt van perziken
d. Teelt van pruimen

85
85
85
86
86

67

TEELTONDERZOEK

Het meerstengelsysteem bij komkommer

I. BaeldeenJ.H. Groenewegen

Werkwijze
Gedurende een tweetal jaren is het meerstengelsysteem bij komkommer op grotere
of kleinere schaal in het Zuidhollandse Glasdistrikt beproefd. De resultaten waren
over het algemeen gunstig. Er waren uitzonderingen.
Er is vrijwel steeds gewerkt met drie stengels, te weten de oorspronkelijke hoofdstengel en twee stevige zijstengels. De overige uit de hoofdstengel komende scheuten worden in een jong stadium weggenomen. Dit gebeurt ook met die aan de beide
zijstengels. Deze laatste worden evenals de hoofdstengel bij de draad gekopt.
Aan deze drie ontstaan stamvruchten, die snel groeien omdat ze de voedingsstoffen
direkt uit de hoofdaanvoerkanalen kunnen betrekken. Het resultaat is dan ook dat
we vroeg flinke komkommers van een goede kwaliteit oogsten.
Bij teelten, die aanvangen in het jaargetijde met lange dagen kan de vruchtbaarheid
van de hoofdstengels te wensen overlaten, speciaal bij jonge groeikrachtige planten.
Het is dan gewenst de hoofdstengels één- of meermalen te koppen en een scheutje
aan te houden dat de funktie van kop krijgt. Hierdoor wordt de vruchtbaarheid vergroot.
Nadat de meeste stamvruchten zijn geoogst treedt in de bladoksels van de drie stengels weer scheutvorming op. Soms zijn dit normale zijscheuten uit knoppen die
aanvankelijk zijn blijven slapen. In vele gevallen echter betreft dit het uitlopen van
zgn. adventiefknoppen, ook wel toevallige knoppen genoemd. De scheuten die
hieruit ontstaan hebben een wat afwijkende opbouw. De eerste internodiën zijn
namelijk kort, met kleine blaadjes. Als zij zich verder ontwikkelen, ontstaat na ±
3 bladeren weer de normale bouw. In de oksels van de blaadjes treffen we een
groot aantal (3-5) vruchtbeginsels aan. Doordat de inplantingsplaats van de zijstengels die zicht uit de adventiefknoppen ontwikkelen zeer dun is, kunnen zij gemakkelijk bij de stengel afbreken. Een aantal ervan zal daarom moeten worden
verwijderd.
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Opbrengst

700-1

normale snoei
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Afb. 1. Vergelijkend opbrengstverloop bij een
meerstengel- en een normale teelt in 1962
(krachtige scheutvorming).
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De wijze van scheutvorming heeft invloed op
het opbrengstverloop (zie grafieken).
Afbeelding 1 toont het opbrengstverloop van
een proef in 1962, waartoe op 18 januari was
geplant. De omstandigheden voor scheutvorming aan de hoofdstengels waren zeer gunstig.
In maart werd een beduidend hogere opbrengst
behaald met het drie-stengelsysteem. In april
(vooral in de 2e helft) werden nog slechts
enkele stamvruchten geoogst, ten gevolge
waarvan een deel van de meeropbrengst tenietging. In mei kwamen de vruchten van de uitgelopen adventiefknoppen. Deze zorgden voor
een meeropbrengst die zich voortzette tot het
einde van het seizoen. Tot eind april gaf het
drie-stengelsysteem 75 % vruchten in de sorteringen boven 50 kg per 100 stuks tegen 70 %
bij de normale snoeiwijze.
Afbeelding 2 geeft het opbrengstverloop van
een proef in 1963, met 30 januari als uitplantdatum. De omstandigheden voor scheutvorming aan de hoofdstengels waren bij deze proef
zeer slecht. Ten gevolge hiervan ontwikkelden
de twee extra hoofdstengels zich pas vrij hoog
aan de plant. De opbrengstverhoging in de
eerste helft van maart werd alleen verkregen
door de stamvruchten aan de hoofdstengel.
Deze voorsprong ging in de 2e helft van de
maand voor een deel teniet, omdat de stamvruchten van de zijstengels wat te lang op zich
lieten wachten. In april kwamen benevens de
verlate stamvruchten van de twee zijstengels,
ook de vruchten van de aanvankelijk uitgebleven en later wel ontwikkelde scheuten van de
hoofdstengel. Vanaf april neemt de opbrengstverhoging dan ook weer regelmatig toe. Tot
eind april gaf het drie-stengelsysteem bij deze
proef 65 % in de sorteringen boven 50 kg per
100 stuks tegen 57 % bij de normale snoeiwijze.
Uit deze proefresultaten blijkt duidelijk, dat het
meerstengelsysteem opbrengstverhoging geeft
en, wat belangrijk is, ook al in het begin van de
oogst. Verder is de sortering beter en, vooral
vroeg in het seizoen, ook de kwaliteit.

Oorzaken

van de betere

produktie

700-1

normale snoei

/

3 stengel systeem

/
Gedurende een vrij lange periode wordt bij het
drie-stengelsysteem op zonnige dagen een kleinere oppervlakte gronds direkt door de zon
beschenen dan bij de normale snoeiwijze het
geval is. Dit wijst erop, dat door het blad van
de drie stengels meer zonlicht wordt opgevangen. Er is bij het meerstengelsysteem een
grotere bladmassa maar deze is regelmatiger
verdeeld, waardoor het zonlicht beter wordt
benut. Ongetwijfeld heeft dit een gunstige invloed op de vorming van assimilaten en daarmee op de produktie (afb. 3). Een ander voordeel is, dat zich in het vroege stadium slechts
betrekkelijk weinig vruchtjes ontwikkelen per
plant. Deze zijn vrijwel alle snel volwassen. Bij
de normale snoei treft men een veel groter
aantal vruchtbeginsels aan. Gedeeltelijk sterven deze af wat verspilling van energie betekent; een ander deel groeit langzaam en vaak
onregelmatig tot volwassen vruchten uit, die
nog vaak van mindere kwaliteit zijn.
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Arbeidsbehoefte

Afb. 2. Vergelijking opbrengstverloop bij een
meerstengel- en een normale teelt in 1963
(zwakke scheutvorming).

Het nadeel van dit systeem is evenwel, dat het
aanbinden, indraaien en verder bewerken van
drie stengels meer arbeid vraagt dan het geval
is met één stengel. Wanneer alle scheutjes zijn
uitgebroken is de arbeidsbehoefte tijdelijk wat
kleiner, doch neemt weer toe als in de bladoksels opnieuw scheutvorming optreedt. Er is

dus duidelijk sprake van arbeidstoppen.
Als hiervoor mankracht beschikbaar is dan is
dit geen bezwaar. Is deze er echter niet dan
kunnen zich moeilijkheden voordoen. Als nl.
de scheutjes niet op tijd d.w.z. nog jong uitgebroken kunnen worden, gaat veel voordeel
van het systeem teniet.
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Klimaatbeheersing

Afb. 3. Een gedeelte van het gewas bij een meerstengelteelt, waarbij twee stengels naar de ene zijde en één stengel
naar de andere zijde is opgelegd.
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Uit de hiervoor besproken
proeven blijkt, dat de omstandigheden tijdens de scheutvorming invloed hebben op
het opbrengstverloop. Bij
stookteelten hebben we deze
omstandigheden voor een
groot deel in de hand.
Als na het uitgroeien van de
twee benodigde extra hoofdstengels harder wordt gestookt, lopen verschillende
knoppen niet meer uit. Iets
verder in het seizoen gaan
deze slapende knoppen wel tot
scheutvorming over en komen
dan eerder in produktie dan
de scheuten uit uitgebroken
oksels. Ook het uitlopen van
een te groot aantal toevallige
knoppen kan weer voorkomen worden door op dat moment flink te stoken. Op deze
wijze wordt een vrij regelmatige produktie bereikt, terwijl tevens de arbeid beter
wordt verdeeld.
Het is daarom wel verstandig
om boven in de plant enkele
normale zijscheuten te laten
zitten. Hierdoor ontwikkelen
zich enkele vruchten die de
terugslag in produktie moeten opvangen, doch tevens
voorkómen, dat de plant tijdelijk zonder vruchten staat.
Dit laatste heeft namelijk
meestal uitlopen van scheuten tot gevolg.

1. TEELTWIJZE
VAN TOMATEN
a. Verticillium-resistcnte
voor tomaat

onderstammen

Om de mogeliikheden van het gebruik van
slaapziekte (Verticillium)-resistente onderstammen na te gaan, werd een proef genomen
met de onderstammen K (resistent tegen kurkwortel), KV (resistent tegen kurkwortel en
slaapziekte) en KVN (resistent tegen kurkwortel, slaapziekte en knol). De geënte tomaten
waren zowel met als zonder eigen wortel geteeld. Dit was gedaan om na te kunnen gaan in
hoeverre slaapziekte optreedt als de eigen wortel al of niet verwijderd wordt.
De proef werd genomen op een bedrijf waar in
1962 slaapziekte zich ernstig had voorgedaan.
De tomaten werden eind april uitgepoot en tien
dagen later werd de eigen wortel doorgeknipt.
Gedurende de teelt bleken er slechts geringe
verschillen te zijn tussen de drie onderstammen.
De ongeënte planten daarentegen vertoonden
een duidelijk mindere stand; bovendien waren
deze vrij sterk aangetast door slaapziekte.
De verwijdering van de eigen wortel had een
iets mindere slaapziekte-aantasting ten gevolge.
Het verschil in opbrengst tussen KVN en KV
bleek zeer gering te zijn, dit verschil tussen de
drie onderstammen en ongeënt was echter zeer
groot. Het zag er doorgaans naar uit, dat verwijdering van de eigen wortel een gunstige invloed had op de produktie.

b. Uitschakeling van eigen wortel
bij groene tomaten

In verband met de kennis dat het voor verschillende bodemziekten (o.a. wortelknobbelaaltje, kanker en slaapziekte) het gunstigste is
dat de plant alleen op de resistente onderstam
staat, is nagegaan welke methode van verwijderen der eigen wortels het beste is voor de
praktijk. Drie methoden van verwijderen werden met elkaar en met niet verwijderen vergeleken nl.:

1. Eigen wortel doorknippen.
Twee weken na het uitplanten werden de eigen
wortels doorgeknipt. Hierbij was het percentage van slagen zeer hoog, nl. 97,8 %, terwijl de
produktie de hoogste was van alle objecten. De
planten vertoonden geen zichtbare groeistoornis.
2. Eigen wortel afbinden.
Het hiervoor benodigde garen wordt onmiddellijk na het enten om de wortelhals van het cultuurras gebonden. Door het dikker worden van
de stam ontstaat een insnoering. Na enkele
weken is de wortel geheel of gedeeltelijk afgebonden. Het percentage van succes met deze
methode van verwijderen was laag, nl. 30,8 %,
terwijl de produktie gelijk lag met die van eigen
wortel niet verwijderen. Doordat de eigen wortel onvoldoende wordt weggenomen, blijft er
gevaar aanwezig van aantasting door knol,
slaapziekte of kanker.
3. Eigen wortel insmeren met 5 %-pentachloorphenol.
Vlak voor het uitplanten werd op ruime schaal
5 %-pentachloorphenol op de eigen wortel gesmeerd. Daar de planten al vrii oud waren, was
het twijfelachtig of dit pentachloorphenol nog
voldoende uitwerking zou hebben. Daarom
werden de p'anten na 5 weken nogmaals behandeld met 10 %-pentachloorphenol. Bij het
oprooien van de wortels bleek het succes procentueel zeer laag te ziin nl. 14,2 %. De produktie was gelijk aan die van eigen wortel niet
verwijderen.
c.Bladplukken bij koude tomaten
In voorgaande jaren genomen bladplukproeven leverden weiniç of geen resultaten op met
betrekking tot de invloed van het bladplukken
op de opbrenest en de vroegheid. Daarom werd
dit jaar een proef genomen waarin zowel voor
de tijd van het bladplukken, als voor de hoeveelheid blad die geplukt werd, niet gebruikelijke normen werden toegepast. Voor deze
proef werd Moneymaker op 3 april gezaaid en
op 10mei uitgeplant in een koud warenhuis.
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Bij de eerste keer bladplukken werd resp. het
volgende gedaan:

tijdstip van bladplukken
a.
b.
c.
d.
e.

hoeveelheid geplukt blad

als de tweede tros geheel bloeit;
„ „ derde „
„
„
„ „ vierde
„ „ vierde „
„
„
„ „ vierde „
„
„

bladeren beneden de tweede
„
„
„ derde
„
„
„ vierde
„
„
„ vierde
„ vierde

tot

tros.

Deze behandelingen vonden plaats:
a. op 11 juni, b. op 17 juni en c. t/m e. op
27 juni. Op deze laatste datum werd bij behandeling a voor de tweede keer blad weggenomen
en wel tot 5 bladeren beneden de bovenste geheel bloeiende tros. Hierna werd om de veertien
dagen opnieuw blad geplukt als volgt:
behandeling a t/m c tot 5 bladeren beneden de bovenste geheel bloeiende tros.
behandeling d
tot 10 bladeren
„
„
„
„
„
behandeling e
tot 15 bladeren
„
„
„
„

Op 25 juli werd voor het laatst blad geplukt.
De oogst begon op 24 juli en op 30 augustus
werden de waarnemingen hiervan beëindigd.
Deze leverden de volgende resultaten op:
oogst t / m 27 juli
behandeling

g/plant

a
b
c
d
e

156,2
209,3
217,8
100,8
84,3

oogst t / m 10 augustus

vruchten/
plant

gemidd.
vruchtgew.

g/plant

1,9
2,6
2,4
1,1
0,9

81,1
81,5
89,5
92,4
93,4

785,8
852,3
833,8
765,9
734,9

Met uitzondering van behandeling a is het aantal geoogste vruchten op 27 juli en 10 augustus
lager naarmate later of minder blad was geplukt. De gegevens van 30 augustus laten een
tegenovergestelde uitkomst zien. De voor74
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oogst t / m 30 augustus

vruchten/
plant

gemidd.
vruchtgew.

g/plant

vruchten/
plant

gemidd.
vruchtgew.

12,9
13,6
12,3
10,7
9,7

60,8
62,5
67,7
71,5
75,5

1486,9
1667,9
1640,6
1893,1
1964,3

26,1
29,4
26,3
29,1
28,8

56,9
56,8
62,3
65,1
68,2

sprong in het aantal geoogste vruchten na veel
en vroeg bladplukken werd zeer waarschijnlijk
veroorzaakt door een kortere rijpingstijd, aangezien met uitzondering van behandeling a. de
eerste tien vruchten reeds gezet waren toen het
bladplukken begon. Het snel inlopen van deze
achterstand in de behandelingen d en e moet
dan veroorzaakt zijn, doordat per tijdseenheid
in deze behandelingen een groter aantal vruchten per plant werd gevormd dan in de behandelingen a t/m c.
De kortere rijpingstijd en de tragere vruchtzetting in de behandelingen a t/m c zijn beide
gevolg van een zwakke groeikracht om rede
van het vroeg en veel bladplukken. Hierop wijzen ook de vruchtgewichten die hoger lagen
naarmate later en minder blad was geplukt,
terwijl tevens het gewas bij de behandelingen
a t/m c een geringere groeikracht liet zien dan
bij de behandelingen d en e.
De conclusie uit het bovenstaande is, dat zeer
vroeg en veel bladplukken tot gevolg hebben,
dat de groeikracht en het vruchtgewicht afnemen (laag produktievermogen) en dat de rijpingstijd korter wordt (vervroeging). De verschillen zijn alleen waar te nemen als het bladplukken zowel wat tijd als wat hoeveelheid
betreft, op extreme wijze wordt uitgevoerd.
Het bladplukken in de praktijk komt het meest
overeen met behandeling e, terwijl behandeling
d volgens praktijknormen kan worden aangemerkt als zeer veel bladplukken. Hierom mag,
mede op grond van vorige proefresultaten,
worden aangenomen, dat het bladplukken in
de praktijk geen noemenswaardige invloed
heeft op het oogstverloop of op de totale opbrengst. Het bladplukken kan daarom beperkt
worden tot het zoveel mogelijk verwijderen van
verouderde gele bladeren of tot het uitdunnen
van blad om de doorluchting van het gewas te
bevorderen.
d. Winterteclt van tomaten

In een winterteelt van tomaten met plantdatum
17 december 1962 werden de rassen Glorie en
Moneymaker onder verschillende omstandigheden geteeld, en welbij:

A. normale temperatuur (16° C nacht - 21° C
dag),
B. normale temperatuur + C 0 2 vanaf het uitplanten,
C. hoge temperatuur (19° C nacht - 23° C
dag).
In de proef werden de volgende waarnemingen
gedaan:
1. tijdstip van vruchtzetting van de 10e vrucht
(vruchtdiameter > 5 mm),
2. tijdstip van vruchtzetting van de 40e vrucht
(vruchtdiameter > 5 mm),
3. tijdstip van oogst van de 10e vrucht,
4. gemiddeld vruchtgewicht,
5. kg-opbrengst.
De uitwerking hiervan in volgorde laat zien:
1. Tijdstip van vruchtzetting van de 10e vrucht
(in dit verslag aangegeven als aanvangszetting).
Deze waarneming gaf het volgende resultaat.
aantal dagen na uitplanten

A.
B.
C.

Glorie

Moneymaker

69
59
63

69
59
60

Hieruit blijkt dat de zetting van de 10e vrucht
als gevolg van C0 2 -toediening (B) 10 dagen
vroeger plaatsvond t.o.v. A. Dit geldt voor
beide rassen. Temperatuurverhoging (C) had
bij Glorie een vervroeging van 6 dagen, en bij
Moneymaker een vervroeging van 9 dagen tot
gevolg, m.a.w. C0 2 -toediening en temperatuurverhoging hebben op Moneymaker vrijwel
een zelfde uitwerking gehad, terwijl het effect
van temperatuurverhoging op Glorie iets minder is geweest dan dat van CÓ2-toediening.
De conclusie uit het bovenstaande is, dat zowel
C0 2 -toediening als temperatuurverhoging een
duidelijke vervroeging van de vruchtzetting tot
gevolg hebben. En dat de reactie van beide
rassen op de verschillende behandelingen vrijwel hetzelfde is.
2. Tijdstip van vruchtzetting van de 40e vrucht.
Dit tijdstip werd berekend vanaf de vruchtzetting van de 10e vrucht, zodat in de tabel is aan75

gegeven het aantal dagen benodigd voor de
zetting van 30 vruchten (van de 10e tot de 40e
vrucht). Dit kan als een maatstaf worden gezien van de zettingssnelheid na de aanvangszetting.

de zettingssnelheid door vochttekort.
3. Tijdstip van oogst van de 10e vrucht.
Dit tijdstip is aangegeven met het aantal dagen
tussen zetting en oogst van de 10e vrucht, zodat dit aantal de rijpingstijd weergeeft.

aantal dagen voor de zetting van
de 10e tot de 40e vrucht

A.
B.
C.

Glorie

Moneymaker

36
31
48

39
41
58

Uit deze tabel blijkt een duidelijk effect van de
verschillende behandelingen maar ook een duidelijk verschillende reactie van beide rassen
hierop. Over het geheel is Moneymaker wat
trager in vruchtzetting dan Glorie. Het verschil
over 30 vruchten bedraagt bij normale temperatuur (A) 3 dagen; bij COy-toediening en
hoge temperatuur in beide gevallen 10 dagen.
Ook reageren beide rassen verschillend op de
behandelingen. Voor Glorie had COL>-toediening tot gevolg dat de tijdsduur voor de vorming van 30 vruchten met 5 dagen werd
bekort. Bij Moneymaker daarentegen ontstond
een geringe verlenging van 2 dagen. Temperatuurverhoging heeft in deze proef een zeer nadelige invloed uitgeoefend op de zettingssnelheid. Dit nadeel kwam bij Glorie neer op een
vertraging van 12 dagen en bij Moneymaker
van 19 dagen. De oorzaak van deze vertraging
is een belangrijk vochttekort. Dit tekort werd
voor een deel veroorzaakt door de hogere temperatuur (o.a. meer verdamping). Voor een
ander deel echter is het watertekort veroorzaakt door de weersgesteldheid in het voorjaar
van 1963 (veel zon) en door de zoutconcentratie in de grond. Deze drie factoren gezamenlijk hebben tot dit ernstige watertekort geleid,
wat niet tijdig werd gecompenseerd door watertoediening. Het in het algemeen gunstige effect
van temperatuurverhoging, in de vorm van een
grotere zettingssnelheid, is ongetwijfeld ook in
deze proef opgetreden. Het werd echter volkomen overheerst door een vermindering van
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aantal dagen tussen zetting en
oogst van de 10e vrucht

A.
B.
C.

Glorie

Moneymaker

54
55
50

55
56
55

De uitkomsten laten maar geringe verschillen
zien tussen beide rassen en ook tussen de verschillende behandelingen. Een uitzondering
vormt de langzame rijping van Glorie bij hoge
temperatuur (C); dit is echter door het vochttekort in de hand gewerkt.
3. Gemiddeld vruchtgewicht in grammen.
Wat de invloed van de behandelingen betreft
gedraagt het vruchtgewicht zich vrijwel hetzelfde als de zettingssnelheid. C0 2 -toediening
heeft een toename van het vruchtgewicht tot
gevolg. Het effect van de temperatuurverhoging (in dit geval droogte) uit zich in een sterke
daling van het vruchtgewicht.
Wat de twee rassen t.o.v. elkaar betreft, verlopen de verschillen van het vruchtgewicht
vrijwel tegengesteld aan die van de zettingssnelheid. Het vruchtgewicht van Moneymaker
is over het geheel hoger dan van Glorie. C 0 2 toediening heeft op het vruchtgewicht van
Moneymaker meer effect dan op dat van
Glorie. Tenslotte is de daling van het vruchtgewicht bij de hoge temperatuur voor Money*
maker geringer dan voor Glorie.
5. Kg-opbrengst.
De kg-opbrengst wordt bepaald door:
I. het aantal vruchten,
II. het vruchtgewicht.

Gemiddeld
vruchtgewicht
A.
B.
C.

t / m 10e vrucht

totaal

Glorie

Moneym.

Glorie

Moneym.

Glorie

Moneym.

55,5
54,5
38,6

54,1
62,0
41,0

55,5
57,6
43,4

56,5
62,0
47,9

54,0
55,0
42,8

57,2
61,0
47,9

kg-opbrengst

A.
B.
C.

t / m 40e vrucht

Glorie

Moneymaker

3,5
4,4
2,4

2,9
3,8
1,9

De lagere kg-opbrengst van Moneymaker t.o.v.
Glorie werd in deze proef veroorzaakt door de
geringere zettingssnelheid van Moneymaker.
De hogere kg-opbrengst door C0 2 -toediening
is bij Moneymaker veroorzaakt door een vroegere aanvangszetting en door het hogere vruchtgewicht. Bij Glorie is de hogere kg-opbrengst
veroorzaakt door een vroegere aanvangszetting en door de grotere zettingssnelheid.
De kg-opbrengst toont de meeste samenhang
met de zettingssnelheid. Dit wordt voor een
deel veroorzaakt door de grote variatie die
d.m.v. de teeltomstandigheden aan de zettingssnelheid kan worden opgelegd. Het verschil in
aantal gevormde vruchten van twee planten
met een verschillende zettingssnelheid wordt
met de tijd steeds groter. Dit verschil in zettingssnelheid kan 0,5 vrucht per plant per dag
bedragen of zelfs meer, en werkt direkt door
inhet aantalgeoogste vruchten.
De vroegheid van de produktie wordt bepaald
door:
I. Het begintijdstip van de vruchtzetting.
II. De zettingssnelheid.
III. De rijpingstijd.

Gezien de geringe veranderlijkheid van de
rijpingstijd bij deze proef kan de invloed er van
op de vroegheid onbeduidend worden beschouwd.
Het begintijdstip van de zetting is vooral bepalend voor de eerste oogstresultaten (10 vruchten = ± 0,5 kg). De zettingssnelheid is de
belangrijkste factor voor het meer of minder
snel afkomen van de grote pluk, hetgeen na de
eerste oogstresultaten als een tweede vorm van
vroegheid kan worden beschouwd.
e. Gebruik van verschillende potten bij de
opkweek van koude tomaten

Voor een koude teelt werden tomateplanten
opgekweekt in stenen pot, plastic pot en perspot. De proef werd in twee gedeelten gesplitst:
a. zaaidatum 28 februari voor de opkweek in
zowel stenen als plastic potten,
b. zaaidatum 13 maart voor de opkweek in
plastic pot en perspot.
Voor alle behandelingen werden de rassen
Moneymaker en Eurocross gebruikt. Het uitplanten gebeurde op 22 april.
Deze proef werd genomen naar aanleiding van
een voorafgaande met verschillende potten.
Hieruit was naar voren gekomen dat grond in
stenen potten sneller uitdroogt dan in plastic
potten. De oorzaak van dit verschil lag bij de
verdamping in de stenen pot die via zowel het
oppervlak van de grond als de poreuze potwand plaatsvond. Bij de plastic pot had deze
alleen plaats via het grondoppervlak.
De resultaten van de in 1963 genomen proef
staan vermeld intabel 1.
Hieruit komen onbetekenende verschillen tussen beide potsoorten naar voren. De kleine
voorsprong op 15 juli van de stenen pot wordt
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Tabel 1
15 juli
a. zaaidatum 28 februari

Eurocross

plastic pot
stenen pot
Moneymaker plastic pot
stenen pot

aantal
vruchten
8
9
6
9

30 augustus

kg
per plant

aantal
vruchten

kg
per plant

0,55
0,58
0,45
0,60

49
48
40
43

2,8
2,6
2,5
2,6

Tabel 2
30 augustus

15 juli
b. zaaidatum 13 maart

Eurocross

plastic pot
perspot
Moneymaker plastic pot
perspot

later geheel ongedaan gemaakt. De aanvankelijke verschillen zijn zeer waarschijnlijk op de
volgende wijze ontstaan.
Tijdens het laatste gedeelte van de opkweek
bleek het moeilijk te zijn om de grond in de
plastic potten voldoende vochtig te houden, in
tegenstelling tot bij de stenen pot en de perspot.
Alle potten stonden direkt op de grond in de
kas. Bij het geven van water kwam dit voor het
grootste gedeelte terecht in de kasgrond en
werd hieruit tijdens het droger worden weer
opgenomen door de perspot en stenen pot.
Onder dezepotten bleef degrond vochtig. Onder
de plastic pot was de grond eveneens vochtig,
maar de plastic pot nam geen water uit de kasgrond op en de verbinding tussen de potgrond
en het water in de kasgrond was verbroken.
Het droger worden van de grond in de plastic
pot ging gepaard met krimp van de grond. Er
ontstond ruimte tussen potgrond en potwand
waardoor het uitdrogen nog sneller gebeurde,
zodat de planten in de plastic pot van het Ie
zaaisel langzamer groeiden dan in de andere
potten. Mogelijk is deze tragere groei de oorzaak van de aanvankelijke achterstand van de
plastic potten.
Ook de gegevens van het tweede zaaisel geven
vrijwel geen verschillen tussen beide potsoor78

aantal
vruchten

kg
per plant

aantal
vruchten

kg
per plant

5
6
3
3

0,36
0,43
0,24
0,25

46
43
35
34

2,7
2,5
2,1
2,2

ten te zien. Er zijn tussen de rassen zowel als
de zaaidata wel verschillen in produktie. Eurocross geeft een hogere dan Moneymaker. De
eerste zaaidatum heeft op 15 juli een belangrijke voorsprong op de tweede, maar op 30
augustus is deze voorsprong bij het ras Eurocross bijna geheel verdwenen, zie tabel 2.
Verschillen tussen potten tijdens de opkweek
waargenomen, doch niet in de oogstresultaten
tot uiting komend zijn:
1. Planten in stenen en plastic pot kunnen in
verband met de dóórworteling langer in
opkweek worden gehouden dan planten in
perspot (minder wortelbreuk bij het uitplanten).
2. Het gebruik van stenen pot kost belangrijk
meer arbeid dan het gebruik van plastic pot
vanwege het gewichtsverschil.
A.
zettingsdatum
10e vrucht

plantdatum
9 februari
ras
behandeling

a
1.
2.
3.

19/3
20/3
20/3

b

c

19/3
19/3
22/3

15/:
16/:
20/:

De zettingssnelheid (B) is het hoogste geweest
bij de hoogste opkweektemperaturen. Dit is het
duidelijkst opgetreden bij Glorie met een verschil van 0,1 vrucht per dag.
De vertraging van de eerste zetting (A) bij de
hoogste opkweektemperatuur hangt waarschijnlijk samen met het grotere aantal bladeren beneden de eerste tros (E), dat eerst
wordt gevormd. Het verschil met de laagste opkweektemperatuur was bij Glorie 2 bladeren,
bij Moneymaker Wi blad en bij G.C.R. 6 1
blad. Dit grotere aantal bladeren betekent bovendien een groter assimilerend vermogen van
de plant hetgeen mede geleid heeft tot de hogere zettingssnelheid (B) bij de hoogste temperatuur. Het vruchtgewicht en de kg-opbrengst
zijn het hoogst bij behandeling 2. Het lagere
vruchtgewicht en de lagere kg-opbrengst bij de
hoogste temperatuur kunnen in verband worden gebracht met de hogere zettingssnelheid na
de zetting van de 10e vrucht. De belasting van
de plant is hierdoor snel toegenomen hetgeen
later geleid heeft tot overbelasting van de plant
en als gevolg daarvan tot onvoldoende vruchtzetting en een lager vruchtgewicht. Zeer waarschijnlijk hadden juiste teeltmaatregelen deze
terugval kunnen voorkomen. Bij behandeling 2
is deze overbelasting van de plant niet opgetreden en kon de voorsprong door de snellere zetting bereikt (B) ook tot het einde toe gehandhaafd worden.

3. De potkluit kan uit plastic potten gemakkelijker worden verwijderd dan uit stenen
potten, omdat in plastic potten noch grond
noch wortels aan de potwand vasthechten.
4. Wanneer de potten direkt op een vochthoudende ondergrond staan, droogt de
grond in plastic potten eerder uit dan in
perspotten of stenen potten. Staan de potten op een niet vochthoudende ondergrond
(steen, plastic e.d.), dan droogt de grond
in een plastic pot minder snel uit dan in de
andere potten.

f. Opkwecktempcraturen bij stooktomawn

Tomaten die 15 december 1962 waren gezaaid
en 9 februari 1963 waren uitgeplant, werden
bij de volgende temperaturen opgekweekt:
1. nacht 12° C, dag 18° C
2. nacht 14° C, dag 18° C
3. nacht 18° C, dag 22° C
De behandeling werd gegeven vanaf het spreiden van de zaadlobben tot ongeveer drie
weken daarna en werd toegepast bij de rassen
Glorie (a), Moneymaker (b) en G.C.R. 6 (c).
Dit laatste ras is van het type Baby Lee, met
een gedrongen groeiwijze. Voor en na de periode van behandeling met een bepaalde temperatuur was deze 14° C nacht en 18° C dag.
De proef leverde de volgende resultaten op:
Volgens de tabelgegevens hebben hogere opkweektemperaturen een vertraging van de zetting van de eerste vruchten tot gevolg (A).
Deze vertraging is het sterkste bij het ras
G.C.R. 6 (5 dagen) en het zwakste bij het ras
Glorie (1 dag).
B.
aantal gemiddeld
gezette bloemen per
dag van 20/3-20/4
a
,01
,06
,10

Van de drie rassen blijkt G.C.R. 6 niet te hebben voldaan. Het produktievermogen van dit
ras bleek te gering. Dit ras is weinig bestand
tegen betrekkelijk geringe, normaal voorkomende groeistoringen, de zetting begint zeer
vroeg doch verloopt te langzaam waardoor de
in ons land gebruikte rassen de ontstane ach-

C.
gemiddeld
vruchtgewicht
in grammen

b

c

0,86
0,87
0,89

0,66
0,71
0,72

a
52,5
53,5
51,0

b
54,0
56,0
53,5

D.
kg-opbrengst
per plant
c
48,5
50,0
49,5

E.
aantal bladeren
tot Ie tros

a

b

c

a

b

c

3,5
3,6
3,5

3,3
3,4
2,9

2,2
2,4
2,4

7,9
7,7
9,9

7,2
7,5
8,6

8,0
8,4
9,0
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terstand snel inlopen en tot hogere produkties
komen.
2. TEELTWIJZE VAN
KOMKOMMER
a. Verwijderen van onderstamscheut bij geënte
komkommers in verschillende stadia

In samenwerking met dr. de Stigter van het
C.P.O. te Wageningen is bij geënte komkommers een proef opgezet in zake het verwijderen
van de onderstamscheut in verschillende stadia.
Dit is gedaan om na te gaan in hoeverre entchlorose beïnvloed wordt door het al of niet
aanwezig zijn van een onderstamscheut. De
verschillende stadia van verwijderen waren:
1. Op het moment van uitplanten.
2. Drie weken na het uitplanten.
3. Zeven weken na het uitplanten.
4. Onderstamscheut niet verwijderen.
5. Wel verwijderen maar vervanging toepassen.
Het uitplanten van de geënte komkommers,
waarvan de eigen wortel werd doorgesneden,
gebeurde op 13 mei. De onderstamscheuten
werden regelmatig gesnoeid en de komkommers gecontroleerd op doorwortelen. Gedurende de teelt was er geen verschil in gewasontwikkeling te zien en trad er geen entchlorose
op, hoewel de grond van tevoren gestoomd was.
Het effect van het al dan niet verwijderen van
de onderstamscheut op het optreden van entchlorose kon in deze proef dus niet worden nagegaan.
b. Groeibevordering bij winterkomkommers

Bij een winterteelt van komkommers is getracht
om in het voorjaar een betere hergroei van het
gewas te verkrijgen door het aanbrengen van
een onderstam. Hiertoe werden in het voorjaar
Cucurbita ficifoliaplanten tussen de komkommers uitgezet en door middel van de zgn. afzuigenting met de komkommer verbonden.
De resultaten hiervan waren teleurstellend.
Een verbetering van de groei kon niet worden
waargenomen, terwijl ook in de opbrengst geen
verhoging werd bereikt.
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c. Snoei- en leidsysteem bij komkommer

Op het proefbedrijf te Delft werd bij een vroege
voorjaarsteelt van komkommers onder staand
glas het drie-stengelsysteem vergeleken met de
normale snoeiwijze. Bovendien werd bij het
drie-stengelsysteem onderscheid gemaakt in:
a. alle stengels van opvolgende planten afwisselend naar de voorste en naar de achterste
draad,
b. van elke plant één stengel naar de achterste
en twee stengels naar de voorste draad.
In beide gevallen ontstond een V-vorm, maar
in geval b ook een gelijkmatiger verdeling van
stengels en bladeren over de ruimte.
Bij hetzelfde aantal planten was na normale
snoei de totale produktie 7664 vruchten. Waar
alle stengels van een plant naar dezelfde draad
waren geleid was de totale opbrengst 7613
stuks, en waar de stengels gelijkmatiger over
de ruimte waren verdeeld was het resultaat
7872 vruchten.
De oogst vóór 1 april geeft met 1320 vruchten
een gunstige voorsprong te zien van de normale
snoeiwijze. Leidsysteem a bij de drie-stengelmethode gaf 1207 en leidsysteem b 1226 stuks.
De reden waarom de normale snoeiwijze vroeg
juist meer vruchten heeft gegeven dan het driestengelsysteem, moet waarschijnlijk worden gezocht in het feit dat de temperatuur in de eerste
maand van de groei vrij laag is geweest.
In deze proef waren de hybriden Sporu en
Spottex opgenomen. In de periode vóór 1 mei
gaf Spottex enkele vruchten meer dan Sporu.
Over het gehele seizoen gerekend gaf Sporu
een belangrijk hogere produktie dan Spottex.
d. Vergelijking van plantmateriaal bij een
late herjstteelt van komkommer

Bij een teelt van herfstkomkommers, uitgeplant
op 25 augustus, werd de invloed nagegaan van
jong en oud plantmateriaal op de produktie.
Bovendien werd een vergelijking gemaakt tussen het al of niet aanhouden van stamvruchten
op dit materiaal. Het onderscheid van oude en
jonge planten bestond hierin, dat de eerste één
week vroeger waren gezaaid.
De volgende aantallen vruchten werden geoogst:

oude planten + stamvruchten
jonge planten + stamvruchten
oude planten zonder stamvruchten
jonge planten zonder stamvruchten

tot 31/10

totaal

56
20
40
21

143
73
107
76

Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat het gebruik
van oude planten bij deze late plantdatum een
belangrijk hogere produktie heeft geleverd dan
dat van jonge planten. Bij een vroegere plantdatum kunnen de resultaten echter weer geheel
anders liggen.
Het aanhouden van stamvruchten heeft bij de
oude planten wel, bij de jonge planten geen
productieverhoging veroorzaakt. Dit is hieraan
toe te schrijven dat de oude planten ten gevolge
van de groeiremming bij het langer in de pot
staan, meer stamvruchten hebben gevormd. Bij
de jonge planten kwamen slechts enkele stamvruchten voor.

e. CO2 en grondverwarming bij herfstkomkommers

Bij een teelt van herfstkomkommers in een
Bomkas werden de volgende objecten vergeleken:
het gebruik van grondverwarming tegenover
geen grondverwarming,
het gebruik van C 0 2 tegenover geen CO.,,
het royaal gieten in de eerste weken van de
groei tegenover weinig gieten.
Doordat al zeer vroeg een ernstige aantasting
door komkommervirus no. 1 plaatsvond, zijn
uit deze proef geen betrouwbare gegevens verkregen.

3. TEELTWIJZE VAN OVERIGE
VRUCHTGEWASSEN

de geënte planten goed voldaan. Het verschil
tussen Benicasa cerifera en Honey Rock was
meestal van weinig betekenis.

a. Enten van meloenen op verschillende
onderstammen

b. Ogenmeloen aan touwtjes en op de grond

De teelt van ogenmeloen aan touwtjes werd
vergeleken met een op de grond. Hierbij werd
gelet op de produktie en op de gezondheid van
het gewas. Op 25 februari werd gezaaid en op
5 april uitgeplant in twee kappen van elk 6,40
m breed en 20 m lang.
In één kap kwamen vier rijen planten te staan,
langs touwtjes recht omhoog geleid; in de andere kap kwamen drie rijen, die langs de grond
groeiden. In het eerste geval werden naast de
hoofdrank langs het touw nog drie zijscheuten
op de grond aangehouden. Ook bij de teelt op
de grond waren dat drie stengels.
De temperatuur en de luchtvochtigheid zijn in
beidekappen vrijwelgelijk gehouden. Op 13juni
begon de oogst. De opbrengsten zijn in onderstaande tabel weergegeven.
De teelt aan touwtjes heeft dus een aanvankelijke achterstand in produktie omgezet in een
voorsprong. Deze proef droeg een oriënterend
karakter.

Het onderzoek naar een onderstam waaraan
geen scheut behoeft te worden aangehouden,
is in 1963 zowel in de praktijk als op het Proefstation voortgezet.
Op het Proefstation werd op gestoomde grond
een opbrengstvergelijkingsproef genomen met
het ras Enkele Net, geënt op Benicasa cerifera
en Honey Rock. Ter vergelijking werd Enkele
Net geënt op C. ficifolia en op C. pepo, in beide
gevallen met en zonder onderscheut. Verder
was er een ongeënt object. De onderstamscheut
werd vlak voor het uitplanten verwijderd; het
lossnijden van de eigen wortel gebeurde twaalf
dagen later.
De planten geënt op Benicasa cerifera groeiden
gedurende de gehele teelt het sterkst. Honey
Rock was iets minder groeikrachtig, terwijl de
groei bij C. ficifolia en C. pepo het zwakst was.
Praktisch alle planten van de laatste twee objecten stierven af na de eerste snede. De produktie van de planten op Honey Rock lag wat
hoger dan van die op Benicasa cerifera en van
ongeënte planten. Het enten op C. ficifolia en
op C. pepo had een mindere opbrengst tot
gevolgvergeleken met niet enten.
In de praktijk werden op enkele bedrijven,
waar men te kampen had met afsterven, meloenen uitgezet geënt op Benicasa cerifera en
Honey Rock. In vrijwel alle gevallen hebben

c. Invloed van de temperatuur op de
ontwikkeling van paprika

In een kas met drie afdelingen werd een proef
genomen met telkens vier paprikarassen nl.
Handelsras (v. d. Berg), Yolo Wonder, California Wonder en een kruising 24-8-61/62 van
het proefstation.

aantal stuks/sortering
oogst

t / m 27-6
t / m 3-7
t / m 20-9

82

teeltwijze

aan touwtjes
op de grond
aan touwtjes
op de grond
aan touwtjes
op de grond

5

6

8

10

12

15

stek

_
—

55
123
69
130
248
219

150
181
249
253
543
491

108
132
297
228
476
355

47
50
185
86
288
191

23
15
55
15
92
57

8
21
11
16
31
60

•

—

—
15
10

totaal

391
522
866
728
1693
1383

4. TEELTWIJZE VAN
SLA

Er werd 15 november 1962 gezaaid en 15 februari 1963 uitgeplant. In de ruimte buiten de
proef werd Vinedale geplant. De volgende
temperaturen werden zoveel mogelijk aangehouden in de eerste 6 weken na het uitplanten:
afdeling 1: 17° C nacht—23° C dag
2: 20° C nacht—26° C dag
3: 14° C nacht—20° C dag
De eerste paar maanden bleven de planten in
de koudste afdeling erg achter in groei en ontwikkeling.
Yolo Wonder was bij de temperaturen 17°23° C en 14°-20° C het vroegst, bij de temperatuur 20°-26° Cwas dit kruising.
Handelsras, Yolo Wonder en de kruising gaven
bij de hoogste temperatuur ook de hoogste opbrengst. California Wonder gaf bij de hoogste
temperatuur de laagste en bij 17°-23° C de
hoogste opbrengst. Kruising gaf de hoogste totale opbrengst.
Na afloop van deze proef werd, half september, een onderzoek ingesteld naar de wortelontwikkeling. Van elke behandeling werden in
profielkuilen wortelbeelden gemaakt van gezonde, goed ontwikkelde planten. Op deze
manier werden evenwel geen verschillen in
beworteling waargenomen. Om de wortelontwikkeling beter te kunnen volgen lijkt het gewenst reeds korte tijd na het uitplanten te
beginnen met de waarnemingen.

o. Invloed van het gieten bij vroege herfstsla

Voor een proef met vroege herfstsla werden de
rassen Agilo, Deciso, Valore, Ancora en Proeftuins Blackpool gezaaid op 20 augustus.
Tijdens de teelt werd bij het geven van water
via de regenleiding het volgend onderscheid
gemaakt: circa de helft van de planten kreeg
weinig water, de andere helft kreeg in totaal
driemaal tien minuten meer (hierna aangeduid
met resp. „minder" en „meer" gieten).
Bij de oogst die op 16 oktober begon en op
25 oktober eindigde, werden de resultaten verkregen die in onderstaande tabel staan vermeld.
Vergelijking van het gemiddelde kropgewicht
bewijst dat hier het verschil in uitkomst tussen
„meer" en „minder" gieten niet groot is. Het
verschil in aantal geoogste kroppen van de Asortering is veel groter en wel in het voordeel
van „meer" gieten. Dit is wel toe te schrijven
aan het feit, dat er bij „minder" gieten meer
smeul optrad, wat op zijn beurt geweten kan
worden aan naar omstandigheden van de proef
té weinig gieten.

„minder" gieten

„meer" gieten
sortering

ras
A
Agilo
Deciso
Valore
Ancora
Pr. BI.

538
597
579
547
556

B

90

C

vellen

151
30
123
149
164

18
3
18
8

gemidd.
kropgew.
in g
233
248
176
169
206

sortering
A

B

C

vellen

gemidd.
kropgew.
in g

327
493
561
531
441

144
201

186
17
125
154
221

24
3
29
28
23

211
229
164
163
205
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De andijvie van de zaaidatum 30/1 werd een
week te laat geoogst. Alle planten waren toen
doorgeschoten. Toch werd van de drie rassen
het gewicht bepaald. In de planten van het
tweede zaaisel kwam een licht „schotje" voor;
in die van de andere zaaisels geen.
In tabel 3 is de opbrengst weergegeven in
grammen per m2.
Uit deze proef is gebleken dat het mogelijk is
om eind mei - begin juni andijvie te oogsten
van de open grond. Een nadeel is de grotere
kans op het doorschieten van de planten. Naarmate er vroeger geplant wordt kan de plantafstand kleiner zijn. De gebruikswaarde van de
drie rassen is ongeveer gelijk.

5. TEELTWIJZE VAN
OVERIGE GROENTEGEWASSEN
a. Zaaitijd van vroege

voorjaarsandijvie

In samenwerking met het Proefstation te Alkmaar werden verschillende zaaidata vergeleken
van vroege voorjaarsandijvie op de open grond.
Tevens werd de gebruikswaarde bepaald van
de rassen Nummer Vijf en 2 typen Grosse
Bouclé. In tabel 1 is het teeltverloop weergegeven.
Mede door ongunstige weersomstandigheden
was de uitval vrij groot. In tabel 2 is deze aangeduid in procenten.
Tabel 1
zaaidatum

opkomst

in perspot
geplant

plantdatum

oogstdatum

plantafstand

30/1
15/2
27/2
13/3
27/3

5/2
19/2
4/3
14/3
1/4

28/2
4/3
11/3
29/3
5/4

31/3
31/3
8/4
17/4
22/4

6/6
11/6
12/6
19/6
26/6

25x15
25x20
25x25
25x30
25x30

Tabel 2
Uitval in %
Zaaidatum
30/1
15/2
27/2
13/3
27/3

Grosse Bouclé

Nummer Vijf
Nunhem

Clause

Vilmorin

15,7
22,5
25,7
20,3
13,8

28,0
24,0
31,7
14,8
22,2

13,1
31,7
24,6
19,9
26,8

Nummer Vijf
Nunhem

Clause

Vilmorin

6870
6290
5910
6100
6240

8390
5820
4520
5800
4950

7380
5660
6030
5190
4860

Tabel 3
Zaaidatum
30/1
15/2
27/2
13/3
27/3
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Grosse Bouclé

b. Plantafstand bij bleekselderij

Medewerking werd verleend aan een afstanden- en rassenproef bij bleekselderij door het
Proefstation voor de Groenteteelt in de vollegrond te Alkmaar. De proef werd opgezet op
een bedrijf in Voorschoten. Bij de afstandenproef werden aangehouden 40 X 40, 40 X 30,
30 X 30 en 30 X 20 cm. Bij de afstand 30 X
20 cm kwam veel Septoria voor, bij 30 X 30
cm reeds veel minder en bij de grotere afstanden niet meer. Naarmate nauwer geplant was,
groeide de struik kleiner uit. Bij genoemde
kleinste afstand bleven de struiken onder de
maat.
Bij de rassenproef kwamen geen grote verschillen voor in opbrengst. Door de wat late plantdatum waren de struiken onvoldoende uitgegroeid.
c. Zaaitijdenproef

bij prei

Getracht is een inzicht te krijgen in de meest
juiste zaaidatum van prei, om zeer vroeg in het
voorjaar een zo zwaar mogelijke plant te kunnen uitpoten in de volle grond en uit te vinden
wanneer deze prei geoogst kan worden. Als
zaaidata werden aangehouden 7 en 24 januari,
8 en 22 februari en 13 maart. Mede door de
strenge vorst waren de planten bij het uitpoten
nog te klein.
De zaaidatum van 7 januari gaf nog de beste
plantgrootte. De dikte van het plantgoed varieerde tussen y/i mm van het eerste tot 2 mm
van de laatste zaaisels.
Geplant werd op 23 en 24 april. De plantafstand was 20 X 12 cm. Door omstandigheden
werd de prei pas geoogst in de periode van 6 tot
22 augustus. Gelet op het grote aantal schieters
van het eerste en het tweede zaaisel op de
laatste oogstdatum, was dit te laat. Reeds bij
de oogstdatum van 6 augustus kwamen in het
le en 2e zaaisel enkele schieters voor. In deze
proeven werden 4 rassen betrokken.
In onderstaande tabel zijn de rassen en de gemiddelde opbrengst per are aangegeven.

Excelsior
Goliath
Olifant
Olifant

C. W. Pannevis 670 kg
R. Zwaan
627 „
Gebr. v. d. Berg 745 „
Nunhem
679 „

6. TEELTWIJZE VAN
FRUIT
o. Teelt van

Muscaatdruiven

De groei van Muscaat van Alexandrie op de
onderstam F. W. Seedling was, evenals in
voorgaande jaren, ook in 1963 uitstekend.
Voor het verkrijgen van een goede vruchtbaarheid zijn de overtollige scheuten tijdig weggenomen, terwijl vóór de bloei de trossen gedund
zijn, de scheuten getopt en de zijscheuten verwijderd. In voorgaande jaren hadden deze
maatregelen in een gestookte teelt een goed
resultaat.
Dit jaar is de kas geheel koud gehouden, zodat
de zetting belangrijk later in het jaar plaatsvond
dan in voorgaande jaren. Toch was ook dit jaar
de vruchtbaarheid uitstekend. Moeilijkheden
t.a.v. besverbranding of lamsteligheid deden
zich nagenoeg niet voor. Wel trad er vanaf half
augustus Botrytis in de bessen op. Door regelmatig uitknippen werd erger voorkomen.
De totale produktie in deze kas (30 m lengte)
bedroeg 450 kg. Enkele keren werd er, vanaf
26 september, voor de veiling gesneden; ongeveer de helft werd op 17 oktober geoogst voor
het koelhuis. Na hierin ruim één maand bewaard te zijn waren de druiven nog in uitstekende staat. Het in de trossen vrij veel voorkomende Botrytis is in deze tijd niet toegenomen.
b. Black Alicante op verschillende

onderstammen

Verscheidene bomen van de in kas 24 en 26
geplante Black Alicante op verschillende onderstammen hebben nogal wat geleden van de
vorst in de winter 1962-'63, evenals de ter vergelijking geplante Black Alicante op eigen
wortel. De bomen liepen zeer ongelijkmatig uit
en tal van scheutjes stierven af kort na het uitlopen. Bij het aanhouden van druiven werd
rekening gehouden met deze vorstschade en de
ten gevolge hiervan verminderde groei, zodat
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een goede produktievergelijking in dit seizoen
niet mogelijk was.
Opnieuw vertoonden de bomen op onderstam
Frankenthaler ernstig chlorose ten tijde van de
oogst. Dit was ook het geval met een aantal
bomen op Gros Colman en met één boom op
West-Frisia.
c. Teelt van perziken

De perziken op het proefstation vertoonden in
1963 een zeer goede groei. Mede dank zij een
goede vruchtzetting was de opbrengst van deze
licht verwarmde teelt goed, en wel 11.387
stuks met een totaalgewicht van 912 kg per 42
m kaslengte. Ondanks het feit dat er omstreeks
de bloeitijd een boom afstierf was de produktie
dit jaar 3.097 stuks of 49 kg hoger. Het gemiddeld vruchtgewicht was van sommige rassen
belangrijk lager dan vorig jaar. Het verschil in
vruchtbaarheid tussen de rassen onderling was
opnieuw zeer groot. Peregrine was het vruchtbaarst en Champion leverde verreweg het
kleinste aantal vruchten. De gemiddelde oogstresultaten per boom waren als volgt:

Ras

Amsden
Champion
Lady (Palmerston)
Peregrine

Aantal
stuks

Gemiddeld
vruchtgewicht
in grammen

707
296
464
1.443

70,5
143,0
97,0
66,5

Als gevolg van bedrijfsreorganisatie moet de
kas waarin deze perziken staan verdwijnen. De
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bomen zijn inmiddels gerooid, terwijl elders op
het bedrijf opnieuw een kas perziken is aangeplant.

d. Teelt van pruimen
De in 1958 op onderstam geënte pruimerassen
hebben de kas inmiddels voor driekwart gevuld. De trage groei in de eerste jaren is aanleiding om te adviseren, in geval van pruimeteelt liever een- of tweejarige bomen uit te
planten, dan ze ter plaatse te veredelen.
Uit deze lichtgestookte kas (40 m lengte) werden 8.610 stuks pruimen geoogst met een
gezamenlijk gewicht van 503,6 kg.
Gemiddeld waren de opbrengsten per ras als
volgt:

Ras

Formosa
Great Yellow
Howard Miracle
Indian Blood
Ras de Bloois
Wickson

aantal
stuks

kg

384
883
662
629
320
77

22,1
62,2
39,7
34,9
21,1
6,6

gemiddeld
vruchtgewicht
in grammen
57'/2

70
60
551/2

66
85V2

Wegens reorganisatie van het bedrijf moesten
deze pruimen na het seizoen 1963 worden
gerooid. Inmiddels is opnieuw een kas pruimen
aangeplant met een tweetal rassen: Golden
Japan en Ontario.
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Afb. 1. Vruchtzetting en -ontwikkeling zonder extra C02.

Afb. 2. Vruchtzetting en -ontwikkeling met
extra CO>.

FYSIOLOGISCH ONDERZOEK

C02-bemesting bij detomateteelt

N. van Berkel en J. H. Groenewegen

Inleiding
Sedert het begin van dit jaar is ook bij de tomaat het gebruik van C 0 2 begonnen. Aanvankelijk op slechts enkele bedrijven, maar
spoedig op vele, toen de eerste resultaten
bekend werden. Snel raakte men overtuigd van
de voordelen, wanneer men een gewas zag, dat
extra C 0 2 kreeg. Opvallend was de donkerder
groene kleur van het gewas en de snellere ontwikkeling van de trossen. Het onderzoek in
het voorbije voorjaar leverde dezelfde ervaring
op en bracht duidelijk aan het licht, dat een
flinke opbrengstvervroeging het gevolg kon
zijn. In het onderstaande wordt eerst het effect
van extra C 0 2 aan de hand van enige proefuitkomsten gedemonstreerd en vervolgens
wordt stilgestaan bij de praktijk van de COodosering.
Proef resultaten
Bij de volgende proef kregen de tomaten (ras
Cromco; 30 januari geplant, 20 februari met
C0 2 -dosering begonnen) extra C 0 2 van propaankachels. In 4 andere serres werd geen

extra C 0 2 gegeven. Het gemiddelde C 0 2 gehalte viel wat hoog uit 0,19 %. Elke dag
werd C 0 2 gegeven, mits er niet werd gelucht.
Was dit wel noodzakelijk, dan gingen de branders uit. Half april begon de oogst en staakten
we de C0 2 -dosering.

Groei- en

vruchtzetting

Kort na het begin van de proef waren de gevolgen van de C0 2 -toediening al zichtbaar: hogere planten met een donkerder bladkleur dan de
onbehandelde. Ook waren de gezette vruchtjes
na korte tijd groter dan die bij onbehandeld van
dezelfde leeftijd. Elke tros van de planten met
extra C 0 2 kwam vroeger in bloei dan de overeenkomstige tros bij onbehandeld. Hoe hoger
het rangnummer van de tros, des te groter was
het verschil in tijdstip van eerste bloei ten opzichte van onbehandeld (afb. 1 en 2). We
zien aan deze gegevens, dat de planten bij
extra C 0 2 zich sneller ontwikkelden.
De vruchtzetting van de onderste trossen was
ook beter, zoals uit de volgende tabel is te zien.
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tros

1

2

3

4

1—10

extra CO2

7,5

9,4

6,7

5,8

48,7

onbehandeld

6,9

7,9

5,1

5,5

44,4

Tabel 1. Aantallen gezette vruchten per plant

Opbrengsten
De betere zetting van de eerste trossen en de snellere ontwikkeling van de achtereenvolgende trossen leidden tot een grotere
vroege oogst, zoals tabel 2 laat zien.

na één maand

in %

totaal

in %

extra CO2

0,83

129

2,88

107

onbehandeld

0,62

100

2,65

100

Tabel 2. Opbrengsten in kg per plant

Na één maand had extra CO., een betrouwbaar hogere oogst
dan onbehandeld. Het verschil bedroeg 29 %. Aan het eind
van de oogst was het opbrengstverschil ongeveer behouden gebleven. De meeropbrengst was dus verkregen in een tijd met nog
hoge kg-prijzen! We moeten nog merken, dat de lage totaalopbrengsten te wijten zijn aan de teelt in serres. Hierdoor kon
een deel van de planten maar drie, vier of vijf trossen leveren.
De meeropbrengsten kwamen vrijwel geheel tot stand door het
groter aantal geoogste vruchten bij extra C 0 2 . De vruchtgewichten verschilden namelijk vrijwel niet bij extra C 0 2 en onbehandeld.
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Koolzuur

en de andere

cultuurbehandelingen
Wegens de belangrijke meeropbrengst, die in
een vroege periode wordt verkregen, zal het
toedienen van extra C 0 2 stellig snel een vaste
plaats onder de andere cultuurhandelingen
krijgen.
Om zo veel mogelijk profijt te trekken van
extra CO2 zullen de andere cultuurhandelingen zo goed mogelijk uitgevoerd moeten worden. Denk niet, dat C 0 2 alle tekortkomingen
aan het gewas opheft of dat men andere teelthandelingen nu wel wat minder nauwgezet
kan uitvoeren. Gaat men toch de hand lichten
met een en ander dan zal het resultaat van
extra C 0 2 tegenvallen. Wel maakt de invoering van extra koolzuur het noodzakelijk de
andere cultuurhandelingen te herzien en eventueel zodanig te wijzigen, dat een optimaal
resultaat met extra C 0 2 wordt verkregen. Een
en ander zal hieronder verder duidelijk worden.
Afwijkende

groeiverschijnselen

Een eerste verschijnsel, dat in de praktijk sterk
de aandacht trok, was het sterk krullen van de
jonge bladeren (afb. 3). Ook waren de bladeren donkerder groen en korter. Het verschijnsel
trad het sterkste op bij de zwakgroeiende rassen. Waarschijnlijk hebben we wat het sterke
krullen betreft te maken met een overmaatsverschijnsel. Want later in het seizoen, als er
voldoende vruchten in ontwikkeling zijn, ontstaan er geen krulbladeren meer. Er gaan dan
zoveel assimilaten naar de vruchten, dat de
voedselstroom naar de stengeltop met de jonge
bladeren minder wordt. Het sterke krullen is
inmiddels hinderlijk. Krulbladeren krijgen gemakkelijk Botrytis. Ook hebben ze een kleiner
werkzaam assimilatieoppervlak en bieden ze
onvoldoende bescherming tegen sterke zonbestraling van de vruchten.
Hoe raken we dit sterke krullen kwijt? Het best
doen we eerst eens te kijken naar het vocht-

Ajb. 3. Vaak krullen de jonge bladeren sterk
door de CO'2-toediening.
gehalte van de grond. Het is bekend, dat verhogen van het vochtgehalte krullen van de
bladeren kan doen afnemen. Deze maatregel
zal ons alleen kunnen helpen, waar het vochtgehalte nog verhoogd kan worden. Raken we
hierdoor het krullen niet kwijt, dan kunnen we
de nachttemperatuur tijdelijk enige graden verhogen. In vele gevallen hebben deze maatregelen het gewenste resultaat gebracht. Maar
niet in alle gevallen. Lukt het niet de kruikoppen langs deze wegen te overwinnen, dan lijkt
tijdelijke verlaging van het C0 2 -gehalte of verkorting van de doseringstijd het aangewezen
middel. Onze kennis schiet tot heden te kort
om in alle gevallen raad te schaffen. Vooralsnog zien we dan helaas geen andere oplossing
dan tijdelijk het C0 2 -gehalte te verlagen. Mogelijk dat bij gebruik van extra C 0 2 in de toekomst met een wat lagere zoutconcentratie in
de bodem kan worden volstaan, waardoor de
wateropname uit de bodem wordt vergemakkelijkt of dat de nachttemperaturen tijdelijk nog
meer moeten worden verhoogd.
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Later in het seizoen is er van overmaatsverschijnselen geen sprake meer, daar er dan veel
vruchten in ontwikkeling zijn. In deze tijd is de
behoefte aan assimilaten erg groot. Extra C 0 2
lijkt dan zeer gewenst. Maar in maart wordt
het bij zonnig weer spoedig te warm en bij donker weer te vochtig door veel waterdamp, zodat
bijtijds moet worden gelucht. Men moet het
luchten niet om wille van het geven van C 0 2
te lang uitstellen.

Vroeger beginnen

met extra

COj

In de meeste gevallen is men met de C 0 2 dosering begonnen toen er al verschillende
trossen aan de plant zaten. Wel werd een hogere vroege opbrengst verkregen maar de totaalopbrengst was vaak weinig hoger dan men
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gewend was. Waarschijnlijk is het verstandig
direkt na het uitplanten met de C0 2 -bemesting
te beginnen. Vóór de eerste tros in bloei komt,
kan de plant de extra C 0 2 volledig gebruiken
voor wortel- en gewasontwikkeling. Hierdoor
ontwikkelt zich wellicht een plant, die beter
ingericht is op het leveren van meer vruchten,
dan een plant die pas extra C 0 2 ontvangt als
er reeds meerdere vruchten aanhangen. Een
belangrijk deel van de assimilaten gaat dan
naar de vruchten en de vegetatieve ontwikkeling verloopt trager.
Ook voor de opkweek liggen er duidelijke perspectieven. Uit een eerste oriëntatie is reeds
gebleken, dat met extra C 0 2 de groei verbetert. Vooral als de C0 2 -gift gecombineerd
wordt met aanvullende belichting. Nader onderzoek moet ons leren hoeveel kan worden
bereikt met de combinatie extra licht en extra

co2.

Wortelontwikkeling van tomaat

C. J. van der Post en M. Q. van der Meys
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Inleidinç
Gedurende de winter en het vroege voorjaar
j e groeiomstandigheden voor de tomaat in
zijn eerste groeiperiode niet altijd optimaal. Dit
geldt niet alleen voor de bovengrondse delen
maar ook voor de wortels. Zowel de lichtintensiteit als de temperatuur kunnen onvoldoende zijn voor een snelle wortelgroei. Het
wortelstelsel van de tomaat dient zich evenwel
voornamelijk te ontwikkelen voordat de vruchten gaan uitgroeien. De bodemkundige omstandigheden dienen daarvoor gunstig te zijn.
Daarna, tijdens de vruchtgroei, worden veel
minder nieuwe wortels gevormd, en moet de
nadruk vallen op maatregelen die het in stand
houden van de wortelaktiviteit bevorderen.

z }j n

Periodiciteit
-*£
april

mei

juni

juli

Ajb. 1. Invloed van de trosontwikkeling op de
wortelgroei.

in

wortelontwikkeling

Na de opkweekperiode, waarin als regel door
het een- of meermalig verpoten (verspenen)
van de planten enige stagnatie in de wortelgroei optreedt, kan de verdere ontwikkeling in
drie fasen worden ingedeeld:
1. van uitplanten tot de zetting van de onderste trossen;
2. van de zetting tot de oogst van de onderste
trossen;
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3. gedurende het verdere verloop van de
oogst.
Samenhangend met de bovengrondse ontwikkeling kunnen we in het gehele tijdsverloop een
op- en neergang in de wortelontwikkeling
waarnemen.
In de periode tussen het uitplanten en de zetting van de onderste trossen vindt een sterke
groei plaats van de vegetatieve delen van de
plant. De assimilaten worden dan voor een
relatief groot deel gebruikt voor de opbouw
van het wortelstelsel. Naarmate het assimile
rend oppervlak toeneemt zal het wortelstelsel
zich sneller uitbreiden. Bij vroege stooktomaten kan het voorkomen, dat de zetting van een
of meer trossen geheel of gedeeltelijk mislukt.
Dit wordt doorgaans als een groot nadeel
gezien, maar voor de wortelontwikkeling kan
het juist gunstig zijn.
In de periode tussen de zetting en de oogst van
de eerste trossen worden de assimilaten in
hoofdzaak gebruikt voor de uitgroei van de
vruchten. Als gevolg hiervan verlopen de bladen wortelgroei veel langzamer. Zijn door omstandigheden de onderste trossen niet gezet,
dan is de stagnatie in de groei geringer, doordat het wortelstelsel zich sterker heeft kunnen
uitbreiden. Anderzijds is wel geconstateerd
dat na een zeer goede zetting van de onderste
trossen, de gewasontwikkeling van stooktomaten wat achterblijft, mede als gevolg van een te
geringe wortelontwikkeling.
Als door het oogsten van de vruchten van de
onderste trossen de vruchtdracht aanmerkelijk
afneemt, nemen de blad- en scheutgroei weer
toe. Hieraan parallel loopt een opleving in de
wortelgroei. De zetting en uitgroei van volgende trossen worden daardoor begunstigd.
De hierboven beschreven periodiciteit in de
wortelgroei van de tomaat is door verschillende
waarnemingen bevestigd. Door gebruik te maken van in de grond ingegraven ramen werd
vastgesteld, dat gedurende de periode van
trage blad- en scheutgroei de wortelgroei eveneens beperkt was en dat het aantal voor het
raam duidelijk zichtbare wortels zelfs terugliep.
Deze kwalitatieve waarnemingen worden door
kwantitatieve bepalingen bevestigd. Van plan94

ten die begin april in potten waren uitgepoot
werden na wegspoelen van de grond regelmatig
wortelgewichten bepaald. Bij de helft van de
planten werden de trossen in een jong stadium
verwijderd. In de eerste helft van mei begonnen de vruchten te zwellen. In die periode stagneerde de wortelgroei bij de normale planten.
Bij de planten waarvan de trossen werden
verwijderd bleef het wortelgewicht regelmatig
toenemen (afb. 1). In de tweede helft van juni
kwam de oogst goed op gang, waarna een hernieuwde wortelgroei viel waar te nemen. Het
wortelgewicht van de trosloze planten was intussen zeer sterk toegenomen, vooral door een
sterke verdikking van de oudere wortels. De
wortelontwikkeling verliep vrijwel parallel aan
de groei van de bovengrondse delen.
Invloed

van

teeltomstandigheden

op wortelgroei
De wortelgroei van de tomaat kan sterk beïnvloed worden door de teeltomstandigheden. De
nadruk valt evenwel niet steeds op dezelfde
factor(en). Gedurende de eerste groeiperiode
zijn het, vooral in de wintermaanden, vaak de
belichting en de grondtemperatuur. In de volgende perioden staan de vocht- en meststoffentoediening meer centraal, terwijl ook het behoud van een goede bodemstructuur de aandacht verdient.
Gedurende de wintermaanden is de lichtvoorziening voor het gewas veelal minimaal. Dit
komt dan ook tot uiting in een trage groei van
de wortels tijdens donkere perioden. De toepassing van kunstmatige belichting heeft juist
dan grote invloed op de wortelgroei. Bij planten
die in glazen bakken werden opgekweekt, is dit
aangetoond. Door telling van het aantal wortels
dat op achtereenvolgende data op verschillende diepten achter de glaswand voorkwam, is
een inzicht verkregen in de verschillen in
wortelgroei. De wortels van de belichte planten
groeiden sneller; ze bereikten eerder de diepere
grondlagen en het wortelstelsel had spoedig in
de bovengrond een grotere dichtheid (afb. 2).
Ook de bovengrondse ontwikkeling bij de
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Afb. 2. Invloed van de belichting
op de wortelontwikkeling.
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aantal wortels
belichte planten was een maand na het uitplanten duidelijk vóór op de onbelichte.
Gedurende zonarme perioden in de winter en
tijdens koude perioden in het voorjaar, daalt
de grondtemperatuur bij de stookteelt, respectievelijk de koude teelt van tomaten, soms tot
95

te. Van beide objecten werd de beworteling
getekend zoals deze op een profielwand kan
worden blootgelegd. Afb. 3 getuigt hiervan.
Tijdens de uitgroei en de afrijping van de
vruchten zijn de water- en meststoffenvoorziening belangrijke teeltmaatregelen. Veelal moet
de aktiviteit van de wortels op peil worden
gehouden door een regelmatige vochttoediening. Dat de vochthuishouding van de grond
invloed heeft op de wortelgroei, blijkt uit de
sterkere concentratie van de wortels in vochtige
delen van het profiel. Bij methoden van plaatselijk watergeven, zoals druppelbevloeiing, infiltratie in de bovengrond en gieten in geulen
ontstaat dan ook een asymmetrisch wortelstelsel, zoals in afb. 4 wordt gedemonstreerd met
een uitgespoeld wortelstelsel. Het is van groot
belang, dat de structuur van de grond in goede

beneden 14° C, het vereiste minimum voor een
goede wortelgroei en -aktiviteit. Het is daarom
belangrijk dat de bodemomstandigheden zodanig zijn, dat de grondtemperatuur weer snel
kan stijgen. In dit verband is de doorluchting
van de grond een voorname factor. Voor het
verkrijgen van een goed doorluchte grond zijn
een goede grondbewerking, een regelmatige
toediening van organisch materiaal en een voldoende ontwatering noodzakelijk.
De gunstige invloed van een goede grondbewerking en toediening van organisch materiaal op de beworteling kan aan het einde van
de teelt nog worden waargenomen. Na toepassing van deze bodembehandelingen in een kas
op lichte zavelgrond had de bovengrond aan
het einde van de teelt een poriënvolume van
51 % tegen 42 % in een onbehandeld gedeel-

Afb. 3. Links: goed bewerkte bovengrond
met organische bemesting.

Rechts: slecht bewerkte bovengrond zonder
organische bemesting.
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conditie blijft daar waar de wartels zich geconcentreerd hebben. Afdekking van de grond
met organisch materiaal of toepassing van
watertoedieningsmethoden met een lage intensiteit verdienen daarom de aandacht op gronden met een weinig stabiele structuur.
Het ligt voor de hand, dat de nadelen
van

bodemziekten vooral tot uiting gaan komen in
een periode waarin weinig nieuwe wortels
gevormd worden. Besteedt men dan extra zorg
aan cultuurmaatregelen zoals gieten, bijmesten
en grondafdekking, dan kan de schade aanzienlijk worden beperkt.
4jb. 4. Asymetrisch wortelstelsel
door plaatselijk water geven.

Discussie
De periodiciteit in de wortelgroei hangt nauw samen met
de groei en het oogsten der
vruchten. Het verschijnsel
wordt dus beheerst door veranderingen in de distributie
der assimilaten. De wortelontwikkeling loopt echter over
het algemeen parallel aan de
ontwikkeling van bladeren en
groeitoppen. Het is niet denkbeeldig, dat de wortelgroei
ook samenhangt met de groeistoffenproduktie. Reeds meermalen is waargenomen dat bij
toediening aan de plant van
groeistoffen — evenwel in
zulke hoeveelheden dat bladen stengelmisvormingen optreden — op allerlei plaatsen
aan de stengel wortelbeginselsontstaan. De mogelijkheid
van een direkte stimulering
van de wortelgroei door toediening van groeistoffen gedurende perioden waarin de
wortelgroei traag verloopt is
nog onvoldoende bekend.
De toediening van C 0 2 bij
de teelt van tomaten blijkt
vergelijkbare resultaten te
hebben op de gewasontwikkeling als extra belichting. De
betekenis voor de wortelontwikkeling is echter nog
niet vastgesteld.
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Afb. 2. Variëteit Yellow Mefo, 4 weken 2x5
minuten
per uur belichting gedurende 4 uur per etmaal (23-3 uur).
Daarna korte dagbehandeling tot bloei. Van links naar
rechts 10, 20, 30 en 40 W geïnstalleerd vermogen per m'2.
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Bloeibeinvloedingbijchrysanten
J. W. H. van Veen

dus in dat de belichting aansloot op de natuurlijke dag, hetzij in de morgen hetzij in de
avonduren. Dit systeem voldeed niet. Wil men
verzekerd zijn van een goed resultaat, dan is de
tijdsduur dat er belicht moet worden te groot.
In de maand december is dit bijv. 8 uur per
etmaal.
Later bleek, dat door nachtonderbreking, dus
een belichting midden in de periode van duisternis, hetzelfde effect bereikt kon worden met
aanzienlijk minder uren. Bij deze methode is
nl. voor de maand december 5 uur belichten

Het artikel in het jaarverslag van 1961 over de
bloeibeinvloeding bij chrysanten ging in op de
factoren licht en temperatuur. De laatste ontwikkelingen op gebied van belichting zullen
hier nader aan de orde worden gesteld.

Belichting
Als we de geschiedenis van de belichting in het
kort nagaan, zien we dat bij de allereerste
pogingen tot bloeibeïnvloeding, de methode
van dagverlenging toegepast werd. Dit houdt
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Afb. 1. Schematische voorstelling van twee gevallen van cyclische
belichting, waarbij het te belichten object in drie vakken verdeeld is.
In geval a is de belichtingstijd 10 minuten en de lengte van één cyclus
30 minuten. In geval b is de belichtingstijd 5 minuten en de lengte
van één cyclus 15 minuten.
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Afb. 3. Variëteit Yellow Mefo, 4 weken 2 x
10 minuten per uur belicht, gedurende 4 uur
per etmaal (23-3
uur). Daarna korte dagbehandeling tot bloei. Van links naar rechts
10, 20, 30 en 40 W geïnstalleerd vermogen
per m2.
Afb. 4. Variëteit Improved
Indianapolis
Yellow, 4 weken 2x5 minuten per uur belicht,
gedurende 4 uur per etmaal (23 - 3 uur).
Daarna korte dagbehandeling tot bloei. Van
links naar rechts 10, 20, 30 en 40 W geïnstalleerd vermogen per m2.

.***«C:

Afb. 5. Variëteit Improved
Indianapolis
Yellow, 4 weken 4x5 minuten per uur belicht,
gedurende 4 uur per etmaal (23 - 3 uur).
Daarna korte dagbehandeling tot bloei. Van
links naar rechts 10, 20, 30 en 40 W geïnstalleerd vermogen per m2.

(van 23 u - 4 u) voldoende. Dit gaf dus een
elektriciteitsbesparing van bijna 40 %. Een
nadeel is echter dat zowel bij dagverlenging als
bij nachtonderbreking alle lampen tegelijk
branden. Er vindt dus een groot elektriciteitsverbruik plaats in een vrij korte tijdruimte. Dit
brengt met zich mee dat er hoge investeringskosten gemaakt moeten worden aan kabels en
andere voorzieningen.
Om dit bezwaar enigszins op te heffen zijn er
reeds verschillende onderzoekingen verricht.
De laatste jaren is er een nieuwe methode ontwikkeld, die in de naaste toekomst waarschijnlijk meer op de voorgrond zal treden. Dit is de
zgn. onderbroken of cyclische belichting.

Werkwijze

begrippen

De werkwijze van de cyclische belichting kan
het best verduidelijkt worden aan de hand van
een voorbeeld. Een kas die vanaf 23 uur
belicht moet worden, wordt in drie gelijke vakken verdeeld a, b en c. Om 23 uur begint de
belichting in vak a tot 23.10 uur. Om 23.10
gaat het licht in vak a uit en in vak b aan tot
23.20 uur. Tenslotte gaat in vak c om 23.20
uur het licht aan tot 23.30 uur.
Alle vakken zijn nu dus 10 minuten belicht en
vak a is nu weer aan de beurt. Er is nu een
kringloop of cyclus voorbij, bestaande uit een
periode van licht plus een periode van duisternis voor elk der vakken. De tijd die er verstrijkt tussen het begin en het eind van een
cyclus is de omlooptijd. In geval a van afb. 1 is
deze methode schematisch weergegeven.
De lengte van de cyclus is afhankelijk van het
aantal malen, de frequentie, dat er per uur
belicht wordt. In geval a van afb. 1 is dit twee
en heeft de cyclus een omlooptijd van 30 minuten. Hiervan is 10 minuten belicht en de
andere 20 minuten duisternis.
Praktisch is een derde van de omlooptijd van
de cyclus dus licht. Men zegt dan dat de procentuele lichttijd 331jz % is. Doch ook in geval
b van afb. 1 is de procentuele lichttijd 33^^ %.
De omlooptijd is hier 15 minuten, waarvan tel100
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en enkele

kens 5 minuten licht en 10 minuten duisternis.
De procentuele lichttijd is in beide gevallen dus
gelijk, de frequentie verschilt echter, evenals
de omlooptijd. In geval a van afb. 1is de eerstgenoemde 2 en in geval b 4.
Procentuele

lichttijd

Een van de factoren die een rol speelt bij deze
methode, is de reeds hierbovengenoemde procentuele lichttijd. In tabel 1 wordt de gemiddelde oogstdatum van het ras Improved Indianapolis Yellow bij enkele verschillende procentuele lichttijden weergegeven. De frequentie
van belichting was in alle gevallen 2. Dit komt
er dus op neer dat bij een procentuele lichttijd
van 16 2 / 3 , 25 en 33^3 % respectievelijk 2 x 5 ,
2 x IVi en 2 X 10 minuten per uur belicht is.
Tabel 1 toont aan dat de bloemknopvorming
beter onderdrukt wordt, naarmate de procentuele lichttijd hoger is (zie tevens de afbeeldingen 2 en 3 en 4 en 5). Bij onvolledige onderdrukking van de knopvorming volgt de
bloei immers eerder.
Wat tabel 1 demonstreert geldt vooral voor
Tabel 1. Invloed van de procentuele lichttijd op
de gemiddelde oogstdatum van het ras Improved
Indianapolis Yellow.
Procentuele
lichttijd

Frequentie v/d lichtperioden per uur

Oogstdatum

16% %

2

21-9

25 %

2

23-9

33% %

2

23-9

lichtintensiteiten die aan de lage kant zijn. De
verschillen op de foto's zijn ook het grootst tussen 10 en 20 W.
Frequentie

van de

lichtperioden

Een ander punt van belang is de frequentie
waarmee de planten per uur worden belicht.
In tabel 2 is, eveneens voor het ras Improved
Indianapolis Yellow, de gemiddelde oogstdatum bij twee verschillende behandelingen

weergegeven. In beide behandelingen is wel
de procentuele lichttijd gelijk, doch verschilt de
frequentie van de belichting.
Tabel 2. Invloed van de frequentie van lichtperioden per uur op de oogstdatum. Ras Improved
Indianapolis Yellow.
Frequentie
v/d belichting
per uur

Aantal
min. licht
per uur

Procentuele
lichttijd

Oogstdatum

2
4

20
20

33% %
33% %

25-9
29-9

Uit tabel 2 blijkt dat wanneer de frequentie
van belichting wordt opgevoerd, de bloemknopvorming beter onderdrukt wordt, wat dus
resulteert in een later bloei. In dit geval is het
verschil 4 dagen. Ook hier geldt dit speciaal
voor installaties waar de belichtingssterkte aan
de lage kant is (30 W geïnstalleerd vermogen
per m 2 of lager).
Geïnstalleerd vermogen per m2
Het geïnstalleerde vermogen per m 2 bepaalt
de intensiteit waarmee de planten worden
bestraald. Doch factoren zoals ophanghoogte
boven het gewas en onderlinge afstand spelen
hierbij een grote rol. Daarom wordt hier naast
het geïnstalleerde vermogen, de lichtintensiteit
gemeten in lux weergegeven. Deze lichtintensiteit bepaalt in sterke mate het al of niet slagen
van de belichting. Is de intensiteit van de belichting te laag, dan zullen er toch bloemknoppen gevormd worden, zij het iets trager dan
wanneer de planten in het geheel niet belicht
worden.
Tabel 3. Invloed van de belichtingssterkte op de
bloeidatum bij het ras Improved Indianapolis
Yellow.
Geïnstalleerd vermogen
per m2

Gemiddelde
intensiteit

Oogstdatum

10
20
30
40

8,25 Lx
14,2 Lx
22,2 Lx
31,9 Lx

19-9
23-9
26-9
29-9
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Tabel 4. Relatie tussen het geïnstalleerd vermogen per m2 (lichtintensiteit) en de frequentie van
belichting bij het ras Improved
Indianapolis
Yellow.
Frequentie v/d
belichting

Totaal aantal min.
licht per uur

10 W/m 2
8,25 lux

20 W/m 2
14,2 lux

2

20

19-9

24-9

28-9

29-9

28-9

30-9

30-9

4

20

In tabel 3 worden de gemiddelde oogstdata
weergegeven voor het ras Improved Indianapolis Yellow, bij fier verschillende belichtingsintensiteiten. Naarmate de intensiteit hoger
wordt, volgt de bloei later en is dus de bloemknopvorming beter onderdrukt.
Hierbij kan direct opgemerkt worden dat naarmate de intensiteit hoger is, de frequentie van
belichting iets lager mag zijn. In tabel 4 wordt
dit gedemonstreerd. In beide gevallen is de
procentuele lichtverhouding 331js. De behandelingen verschillen alleen in lichtintensiteit en
in frequentie van hun belichting. De invloed
van de frequentie wordt dus kleiner bij een
hogere lichtintensiteit (afb. 5). Bij een geïnstalleerd vermogen van 10, 20, 30 en 40 W/m 2
is het oogstverschil respectievelijk 7, 4, 2 en
1 dag.
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26-9

30 W/m 2 ! 40 W/m"2
22,2 lux | 31,9 lux

Temperatuur
Wat betreft de temperatuur dient opgemerkt te
worden dat al deze gegevens gebaseerd zijn op
een nachttemperatuur van 15,5° C. Zowel bij
een lagere als hogere nachttemperatuur kunnen de resultaten, evenals bij de gewone nachtonderbreking, zeer sterk afwijken. Dit hangt
af van het ras en de temperatuurgroep waarbij
dit ras kan worden ingedeeld (jaarverslag
1961).
Rassen
Naast het ras Improved Indianapolis Yellow
waren ook de rassen Mefo en Yellow Mefo in
dit onderzoek betrokken. Verschillen in reactie
op de diverse belichtingsmethoden, waren niet
waarneembaar.
Ervaringen met deze methode in Nederland
zijn nog niet bekend. Buiten onze grenzen
wordt deze methode al meer toegepast, maar
er dient wel bij vermeld te worden, dat de
gebruikte lichtintensiteit daar over het algemeen hoger ligt dan bij ons.

1. GROEIMETINGEN
BIJ MELOEN EN
KOMKOMMER
Deze zomer zijn groeimetingen verricht aan
meloen- en komkommervruchten. Dit werd
gedaan door met behulp van zelfregistrerende
apparaten x ) de diameter van de vruchten
vergroot op te tekenen op de papierstrook van
een zogenaamde weekklok. Afb. 1 toont een
gedeelte van zo'n papierstrook en zoals deze
laat zien, neemt bij zonnig weer de diameter
van komkommervruchten af in de namiddag,
gevolg van wateronttrekking door de transpirerende bladeren. Het vochttekort van de vruchten is vaak om 17.00 uur het grootst. Het duurt
dan dikwijls tot de volgende morgen 5.00 uur
eer het vochttekort weer is ingelopen. Bij bewolkt weer treedt er in de namiddag nagenoeg
geen vochttekort op. Bij de meloen werd een
zelfde verloop van de vruchtdiameter waargenomen als bij de komkommer.
In de praktijk worden zowel 's morgens als
's middags meloenen en komkommers geoogst.
Zoals uit de afbeelding blijkt moet in verband
met het vochtgehalte van de vrucht, de voorkeur worden gegeven aan oogsten tussen 6.00
en 10.00 uur in de morgen; in de avonduren
kunnen de vruchten een nogal laag vochtgehalte hebben.

x
) Zie voor een beschrijving van de apparatuur: J. van den Ende: Groeiafwijkingen die
samenhangen met de waterhuishouding in de
plant. Mededelingen Directeur van de Tuinbouw 17, 1954:615-636.

2. WORTELONDERZOEK
a. Wortelontwikkeling
verdichte grond

bij tomaten in

Het wortelonderzoek bij tomaten op enkele
kunstmatige bodemprofielen in betonnen bakken, is voortgezet op dezelfde wijze als in 1962.
In de bakken waren drie bodemprofielen gemaakt, opgebouwd uit 40 cm bovengrond en
60 cm ondergrond.
1. losse onder- en bovengrond,
2. vaste ondergrond en losse bovengrond,
3. vaste onder-en bovengrond.
Evenals in 1962 werden wel en niet geënte
planten van het ras Moneymaker gebruikt. Van
de helft der normale planten werden steeds in
een jong stadium de trossen verwijderd.
In 1963 hebben twee teelten plaatsgehad. Voor
de eerste werd uitgeplant op 20 februari en
voor de tweede op 25 juli. Bij beide teelten
verliep de wortelgroei overeenkomstig met die
in 1962. Wederom trad een duidelijke vertraging op in de doorgroei van de wortels vanuit
de bovengrond naar de vaste ondergrond. De
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wortels van de planten op onderstam hadden
een wat groter doordringingsvermogen.
De waarnemingen betreffende wortelontwikkeling werden in 1962 uitsluitend verricht langs
de glaswanden. Deze waarnemingen gaven
geen bevredigend beeld. Daarom zijn in 1963,
na afloop van de eerste teelt, met een (wortel)
boor twee monsters genomen in het midden
van elke bak: Eén monster uit de laag 15 tot
25 cm (bovengrond) en één tussen 40 en 50
cm (ondergrond). In de monsters uit de vaste
ondergrond werden praktisch geen wortels aangetroffen. Op de overgang tussen bovengrond
en vaste ondergrond kwamen veel wortels
voor. Uit deze boormonsters kon worden vastgesteld, dat de beworteling in de vaste ondergrond langs de glaswand niet overeenstemde
met die op enige afstand hiervan. Een bemonstering met de wortelboor, na beëindiging van
de tweede teelt gaf een zelfde beeld te zien.
Gezien de grote verschillen tussen de beworteling midden in de bak en langs de glaswand en
omdat door de boormonsters het profiel was
verstoord, werd besloten de proef te beëindigen. Hierdoor werd het mogelijk van alle vakken de glaswanden weg te nemen en de beworteling in elk vak, in een wortelbeeld (stippenbeeld) vast te leggen, na van de gehele profielwand een laagje grond te hebben verwijderd.
Uit de wortelbeelden kwamen duidelijke verschillen naar voren tussen de drie gebruikte
profielen. De beworteling in het profiel met
losse bovengrond op losse ondergrond was bij
alle behandelingen regelmatig. In de ondergrond was de wortelintensiteit iets geringer. In
de vaste ondergrond kwamen praktisch geen
wortels voor van planten op eigen wortel. De
planten op eigen wortel, waarvan de trossen
waren verwijderd, hadden slechts enkele en de
planten op onderstam wat meer wortels, die in
de vaste ondergrond waren doorgedrongen.

b. Wortelontwikkeling

bij tomaten in verband

met belichting

In glazen wortelbakken van 90 liter inhoud
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werden tomaten van de rassen Glorie en
Moneymaker geteeld met toepassing van drie
lichtintensiteiten:
Ie bijbelichting met 100 watt per m 2 (H.P.L.
400),
2e idem met 30 watt per m 2 (H.P.L. 125),
3e zonder bijbelichting.
De proef werd half januari opgezet in een verwarmde kas. De waarnemingen betreffende de
wortelontwikkeling vonden plaats door tweemaal per week vast te stellen, hoeveel wortels
tot bepaalde diepteniveau's waren doorgedrongen.
Twee weken reeds na het uitplanten kwamen
duidelijke verschillen in beworteling naar
voren, het gunstigst bij de belichting met
H.P.L.-400-lampen. Ook het gewas was duidelijk vóór in ontwikkeling bij deze lampen. Beide
rassen reageerden op dezelfde wijze. Bij
H.P.L.-125 werd geen snellere wortel- en
gewasontwikkeling waargenomen dan bij de
controleteelt. De beworteling in de bovenste 30
cm werd door de belichting sterk beïnvloed zodat de wortels zich sneller gingen vertakken.
Beneden 30 cm lag anderhalve maand na het
uitplanten de wortelontwikkeling bij de controleteelt wat voor op de andere.

c. Invloed van grondtemperatuur op groei van sla

Met behulp van Wisconsintanks is in de periode februari-maart de boven- en ondergrondse
groei van sla (rassen Valore en Magiola) bestudeerd bij grondtemperaturen van 6,5°, 8°,
11° en 16° C. Zowel de snelste wortel- als de
snelste bladgroei vond gedurende de eerste
weken na het uitplanten plaats bij 16°. De
optimumtemperatuur lag mogelijk nog iets hoger. Deze waarde verschoof geleidelijk naar
lagere temperaturen. In de periode van kropvorming lag ze beneden 16°. De minimumtemperatuur voor groei lag voor de beoordeelde rassen beneden 6,5°.
Ook ten aanzien van het gewicht was de opti-

mumtemperatuur in het jeugdstadium hoger
dan bij de kropvorming. Er traden duidelijk
verschillen naar voren tussen de beide rassen:
Valore gaf de zwaarste kroppen bij 11 °, Magiola bij 16°. De grootste stevigheid van de
kroppen werd echter bij een lagere temperatuur
verkregen, nl. 8° bij Valore en 11° bij Magiola.
Bij 16° bleef de kropvorming bij Valore zelfs
geheel achterwege.
d. Invloed van C02 op wortelgroei van sla

In de herfst van 1963 werd begonnen met
wortelonderzoek van sla, bij twee verschillende
C0 2 -gehalten van de lucht. De planten werden
uitgeplant in plastic emmers gevuld met humusarme tuingrond. Eén gedeelte werd geplaatst
in een ruimte waar C 0 2 werd gedoseerd; de
rest in een ruimte waar geen CO2 werd toegediend. Van deze laatste werden een maand na
het uitplanten nog een aantal planten overgeplaatst naar de ruimte waar C 0 2 werd toegediend. In beide ruimten werd een gelijke temperatuur aangehouden. Door de C0 2 -toediening is de bovengrondse ontwikkeling sterker
gestimuleerd dan de ondergrondse, zodat een
wat hoger spruit-wortel quotiënt werd verkregen.

ca. 100 Watt/m-'. Een deel van de op 30
november gezaaide komkommers werd vanaf
7 december tot 18 januari van 's morgens 4
tot 's middags 18 uur belicht. Gelijktijdig
werd voor een gedeelte van deze planten
het koolzuurgehalte verhoogd tot ruim 0,1 %.
Vanaf 4 februari werd bij de uitgepote planten
begonnen met de C0 2 -dosering. Dit duurde tot
7 mei. Aanvankelijk kregen de planten hele
dagen extra koolzuurgas. Later in het seizoen
moest de duur van de dosering worden bekort
tot soms enkele uren per dag. De gemiddelde
C0 2 -concentraties waren bij propaan, petroleum en onbehandeld respectievelijk 0 , 1 9 % ;
0,13 % en 0,06 %. Bij onbehandeld was het
gemiddelde C0 2 -gehalte dus het dubbele van
dat in de buitenlucht. Aanvankelijk lagen alle
concentraties boven, later beneden de aangegeven gemiddelde waarden. Dit was het gevolg
van het vrijkomen van afnemende hoeveelheden koolzuur uit de broeiveur waarop de planten stonden. Bij de opbrengst van de eerste
maand is zeer duidelijk een gunstige invloed
van de ontvangen bijbelichting te zien:
belichting belichting
en C 0 2 zonderC0 2
5,7

5,4

alleen
C02

onbehandeld

3,1

~Y,6 "

3. TOEPASSING VAN KUNSTLICHT
a. Belichting en koolzuurgas bij komkommer

In een voorjaarsteelt werden enkele C 0 2 bronnen en de invloed van de belichting op
komkommer (Sporu) nagegaan. Hierbij werden propaan, petroleum en onbehandeld vergeleken. Een gedeelte van de komkommerplanten, bij onbehandeld en propaan uitgeplant, kreeg tijdens de opkweek extra belichting en/of koolzuurgas. Men kreeg hier dus de
volgende combinaties: belichting en C 0 2 , belichting zonder C 0 2 , alleen C 0 2 en onbehandeld. Voor de belichting gebruikten we fluorescentiebuizen van 80 Watt. Het vermogen was

Ten aanzien van de totaalopbrengst is een
overeenkomstig effect te zien geweest, nl. een
meeropbrengst van 0,5 vrucht per plant als
gevolg van de C0 2 -toediening en een meeropbrengst van 2 vrachten per plant als gevolg
van de belichting.
De invloed van C0 2 -bemesting met propaan
en petroleum werd nagegaan op bovenstaande
planten en op die, welke een andere opkweek
hadden gehad (rassen Sporu en Spottex). Voor
de resultaten zie tabel op pag. 106.
Bij alle koolzuurbehandelingen werd een duidelijke opbrengstverhoging verkregen, variërend van 6 tot 1 0 % . Propaan gaf een iets
grotere opbrengstverhoging dan petroleum,
maar dit verschil is niet betrouwbaar.
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propaan

%

petroleum

%

onbehandeld

%

Spottex

32,0

110

31,0

107

29,0

100

Sporu

34,4

107

34,1

106

32,2

100

Sprou (bijbelicht)

33,0

106

—

_

31,0

100

ras

b. Onderbroken korte-dagbehandeling

bij chrysant

Bij een zomerteelt van jaarrond-chrysanten is
nagegaan in hoeverre een onderbreking van de
verduistering van invloed is op de trosvorm en
het aantal bloemen per tak. De onderbreking
van de verduistering was éénmalig, doch zowel
de duur als het tijdstip waarop de onderbreking
werd toegepast varieerde. Wat de lengte betreft werden onderbrekingen toegepast van 4,
8 of 12 korte nachten. Deze drie onderbrekingen vonden op verschillende tijdstippen plaats,
nl. nadat de planten 4, 8 of 12 lange nachten
hadden gehad. Op deze manier werden dus 9
behandelingen en een controle verkregen.
De proef werd genomen met de rassen Improved Indianapolis Yellow, Beams ville Pink,
Criterion en Brigitte. Half juni werd er geplant
en de korte-dagbehandeling voor alle objecten
begon op 5juli.
In de tabel worden de oogstwaarnemingen
weergegeven van het ras Improved Indianapolis Yellow.
De gemiddelde oogstdatum van de controlebehandeling was zoals te verwachten was, het
vroegste nl. op 10 september. Naarmate de
onderbreking van de korte-dagbehandeling
langer was geweest volgde de bloei later.
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De lengte van de planten nam toe, naarmate
de onderbreking langer had geduurd. Een
onderbreking in de kortedagbehandeling had
echter meer effect naarmate ze eerder was gegeven. De lengte van de plant varieerde van
106 cm (controlebehandeling) tot 143 cm
(behandeling 4). Dat het aantal bloemen per
tak sterk te beïnvloeden is bleek duidelijk.
Naarmate de duur van de onderbreking in de
korte-dagbehandeling korter was geweest, was
het aantal bloemen per stengel groter. Wanneer
dan tevens de onderbreking kort na het begin
van de korte-dagperiode had plaatsgehad, was
de toename in vergelijking met de controle zeer
sterk (behandeling 2 en 3). Het aantal zijscheuten was het grootst bij de controlebehandeling. De bloemzetting wisselde van 0,6 tot
1,8 bloem per 10 cm zijscheut. Behalve de
bloembezetting is ook de takvorm belangrijk.
Deze is niet direkt uit de tabel af te lezen. De
beste takvorm werd verkregen bij behandeling
6.Bij de behandelingen 1 t/m 5 was de takvorm te gedrongen, terwijl die bij de behandelingen 7 t/m 10 meer open is naarmate het
aantal bloemen per 10 cm scheutlengte daalt.
De gegevens die hier besproken zijn, slaan op
Improved Indianapolis Yellow, omdat dit verreweg het belangrijkste ras is. De resultaten bij
de overige rassen toonden een zelfde strekking.

behandeling
no.

1

aantal
korte dagen
voor de
onderbreking

aantal
lange dagen
tijdens de
onderbreking

gemiddeld(e)
oogstdatum

lengte
van de
plant
in cm

aantal
bloemen
per tak

aantal
zijscheuten

korte-dagbehandeling

lengte
van de
zijscheuten in cm

aantal
bloemen
per 10 cm
zijscheut

10-9

106

23

17,5

12,4

1,2

2

4

4

13-9

125

43

15,8

15,7

U

3

4

8

18-9

138

36

10,7

22,0

1,5

4

4

12

26-9

143

24

6,0

22,7

1,8

5

8

4

12-9

121

25

15,6

14,0

1,1

6

8

8

18-9

131

20

10,4

19,2

1,0

7

8

12

20-9

137

12

9,3

18,2

0,8

8

12

4

12-9

115

25

15,3

14,6

0,7

9

12

8

18-9

127

18

16,5

19,9

0,6

10

12

12

20-9

129

16

14,8

12,3

0,9

constant

Tabel. Onderbroken korte-dagbehandeling

bij Improved Indianapolis

Yellow

c. Proef met onderbroken, cyclische belichting
bij chrysanten

d. Verduisteringsmaterialen

In een tweetal proeven werd de mogelijkheid
nagegaan, te komen tot een verlaging van de
installatie- en elektriciteitsverbruikskosten bij
de jaarrondcultuur van chrysanten.
Bij de eerste proef, die begin februari startte,
speelde de lage nachttemperatuur een grote
rol. Het effect van de belichting ging hierdoor
verloren. Begin juli werd een zelfde proef nogmaals opgezet. De dagen werden direkt na het
planten kunstmatig verkort; nl. van 17 uur tot
7 uur. De met deze proef verkregen gegevens
zijn verwerkt in het artikel op blz. 99.

Bij de verduistering in een zomerteelt van
jaarrondchrysanten is gebruik gemaakt van
zwart plasticfolie en zwart linnen ter vergelijking. De rassen bij deze proef betrokken, waren Indianapolis Yellow, Indianapolis White,
Yellow Mefa en Fred Shoesmith.
Verschillen wat betreft kwaliteit en vroegheid
konden niet worden vastgesteld. Als een groot
nadeel van plasticfolie kwam naar voren dat
het nat werd en overdag opdroogde, zodat het
aan elkaar plakte. Hierdoor ontstonden na enige tijd dan ook scheuren.

bij chrysanten

107

Het verloop van de temperatuur onder het verduisteringsmateriaal is gemeten: De gemiddelde nachttemperatuur onder plasticfolie was de
eerste drie weken ruim 1° C hoger dan onder
zwart linnen, daarna was er weinig verschil
meer.
4. BLOEMVORMING
EN BESTUIVING

spuiten met groeistof werd het percentage
vruchtzetting duidelijk verhoogd, bij de hoge
concentratie tot 100 % en bij de lage tot ±
90 %. Bij de hoge concentratie van voedingsstoffen werden de vruchtjes groter. De invloed
van de groeistof was echter belangrijker. Bij de
dubbele concentratie gaf Tomafix ± 2 X zo
grote vruchtjes als onbespoten en bij de halve
concentratie ± W2 X zo grote. De vruchtzetting van weinig vitale bloemen wordt dus
zowel in belangrijke mate verbeterd door toevoer van voedingsstoffen als door toediening
van groeistoffen.

a. Vruchtzetting van weinig vitale tomatebloemen op voedingsbodems
b. Invloed van C02 op sluifmeelkieming

A. Het doel van het navolgende onderzoek
was na te gaan, welke rol de aanwezigheid van
voedingsstoffen en van groeistoffen speelt bij
de vruchtzetting van weinig vitale tomatebloemen. Hiertoe zijn eerst normale tomatebloemen
op een voedingsbodem geplant, die 0,1 X, 0,5
X, 1 X en 2 X de concentratie aan voedingsstoffen bevatte van de gebruikelijke standaardbodem. De helft van de bloemen werd onder
kunstlicht geplaatst, de overige in het donker.
De vruchtzetting was over het algemeen beter
en de gemiddelde vruchtdoorsnede groter naar
gelang van de toenemende concentratie der
voedingsstoffen. Tn het licht groeiden meer
bloemen uit tot vruchtjes dan in het donker.
B. Bij voortzetting van het onderzoek zijn
alleen voedingsbodems gebruikt met de halve
en de dubbele concentratie van voedingsstoffen. Hierbij zijn vergeleken „vitale" bloemen
afkomstig van de onderste trossen van een
koude teelt en „minder vitale" bloemen afkomstig van de bovenste trossen van een vroege stookteelt, beide objecten al dan niet bespoten met 1 % Tomafix.
De „vitale" bloemen groeiden alle uit tot
vruchtjes. Deze werden het grootst bij de bespoten bloemen die op de geconcentreerde
voedingsbodem waren uitgeplant. Van de
„minder vitale" bloemen groeiden niet alle
bloemen tot vruchtjes uit. De lage concentratie
gaf minder vruchten dan de hoge. Door het
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en

hechting hij totnaat

Zoals bekend, wordt door verhoging van het
C0 2 -gehalte van de atmosfeer vaak een betere
vruchtzetting en een hoger gemiddeld vruchtgewicht verkregen. Bij een CCVproef met de
rassen Glorie en Moneymaker is nu zowel in
vitro als in vivo nagegaan of hierbij ook sprake
is van een betere stuifmeelhechting of kieming.
Dit bleek niet het geval te zijn. Het stuifmeel
van Moneymaker hechtte evenwel beter en
kiemde sneller dan het Glorie-stuifmeel.

c. Bestuiving met bewaard

Lycopersicum-

stuijmcel

In een winterteelt van tomaten is getracht de
zetting te verbeteren door bestuiving met bewaard Lycopersicumstuifmeel. De variëteiten
hiervan waren Lycopersicum esculentum (tomaat), Lycopersicum peruvianum en Lycopersicum hirsutum. Bestoven werd van 4 t/m 15
februari en van 18 t/m 28 februari.
De kiemkracht na bewaring was nog redelijk
en althans bij de vroegste bestuivingen hoger
dan van het verse tomaatstuifmeel voorhanden
op dat moment. Het effect van de bestuivingen
op de zetting van normale, goed gevormde

bloemen was gering. Het zettingspercentage
van de bestoven „gerstebloemen" lag duidelijk
hoger dan bij de onbestoven. Lycopersicum
peruvianum-stuifmeel was hierbij het meest
effectief. Lycopersicum esculentum en L. hirsutum-stuifmeel verbeterde de zetting van de
„gerstebloemen" veel minder. De invloed op
de vroege en totale opbrengst was gering. Wel
viel het op, dat de vruchten gegroeid uit met
Lycopersicum peruvianum bestoven „gerstebloemen" veelal bonkig waren.

d. Arbeidsbesparing bij trostrillen

Vanaf de derde tros werd bij een stookteelt van
tomaten een groep planten naar gelang van het
weer een-, twee- of driemaal per week getrild.
Een andere groep werd vanaf de derde tros
driemaal per week getrild doch slechts één tros
per plant per keer. Tevens werden deze eerste
twee behandelingen gecombineerd. Een vierde
groep planten werd vanaf de derde tros dagelijks getikt en een vijfde groep werd steeds
driemaal in de week getrild, maar afhankelijk
van het weer werd dit langer (1 à 2 seconden)
of korter (een fractie van een seconde) gedaan.
Er waren twee controlegroepen, waarvan gedurende de gehele teelt de ene alleen maar getikt,
de andere normaal getrild werd. Bij de eerstgenoemde vijf groepen waren de beide onderste
trossen normaal getrild. Tikken zowel als het
minst intensief trillen gaven de geringste zetting; trillen gedurende de gehele teelt de beste.
De vroege oogst werd door alle manieren van
trostrillen verbeterd. De totale opbrengst was
bij de steeds getrilde planten het hoogst en bij
het steeds of alleen vanaf de derde tros tikken
het laagst. De opbrengsten van de overige behandelingen lagen hier tussen in, waarbij de
minst intensief getrilde planten toch wel het
laagst bleven in opbrengst. Het gemiddelde
vruchtgewicht lag vooral in het begin van de
oogstperiode het laagst, bij de steeds getikte
planten.

e. Arbeidsbesparing door mechanisch

trillen

Een nieuw systeem van mechanisch trillen
berust hierop, dat de ijzeren draden, waaraan
de tomatetouwtjes zijn opgehangen in beweging worden gebracht. Deze wijze van trillen is
voor het eerst beproefd in een koude teelt van
tomaten. Als vergelijkingsobject dienden onbestoven planten en zulke, waarbij getikt werd
of gebruik gemaakt van de Amerikaanse trostriller. Het mechanisch trillen vond gedurende
2 tot 15 minuten plaats, de Amerikaanse triller
werd 2 seconden tegen de tros gehouden (alle
behandelingen 3 X per week). Verschillende
malen werd na het trillen gecontroleerd hoeveel stuifmeelkorrels op de stempel waren terecht gekomen. Na het mechanisch trillen werden steeds onafhankelijk van de tijdsduur ±
10 stuifmeelkorrels op de stempels gevonden.
Bij de onbestoven bloemen lag dit slechts weinig lager ( ± 7). Tikken bleek de bestuiving
al duidelijk te verbeteren (ruim 30 korrels per
stempel), maar de Amerikaanse triller was
verreweg het meest effectief ( ± 9 0 korrels per
stempel). Bij een andere proef werd mechanisch trillen met alleen onbehandeld vergeleken. Het mechanisch trillen verbeterde in dit
geval de zetting met ± 1 0 % . De totaalopbrengst was ruim 15 % hoger. Het gemiddelde
vruchtgewicht werd niet verbeterd.

5. TOEPASSING
VAN GROEISTOFFEN
a. Verbetering van de trosgroollc bij tomaat

Bij een stookteelt van tomaten (9 februari
gepoot) werd getracht de eerste tros te vergroten door een 0,1 % Duraset-bespuiting tijdens de trosaanleg. De planten werden bij twee
temperatuurregimes opgekweekt, te weten:
14° - 18° C en 18° - 22° C, waarbij telkens
het eerste cijfer de nacht- en het tweede de dagtemperatuur aanduidt. Door Duraset-bespuiting werd in beide gevallen de eerste tros vergroot. Bij de „warm" opgekweekte planten
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werden bovendien de trossen 2., 3. en 4. vergroot. In beide gevallen was de zetting van de
bespoten planten minder, maar desondanks
vormden alle bespoten planten aanvankelijk
meer vruchten dan de onbespoten. De „warm"
opgekweekte planten bleven tot en met tros 7.
een voorsprong behouden. De vroege noch
totale opbrengst werd echter duidelijk verbeterd. Wel gaven de „warm" opgekweekte planten, die bespoten waren, een groter aantal
vruchten, maar het verschil in totaal-gewicht
was gering. Dit moet worden toegeschreven aan
de iets fijnere sortering. Vooral bij de „warm"
opgekweekte planten was de vruchtkwaliteit bij
de bespoten planten beter.

de zetting was slecht, zodat de oogst t.o.v. vergelijkbare onbespoten planten ongunstig uitviel. Dit werd mede veroorzaakt door de lage
temperatuur. Het verwijderen van de eerste
tros verlaagde de opbrengst en gaf zwaardere
vruchten, waardoor de kwaliteit minder was.
Daarnaast gaf Duraset-bespuiting in dit geval
een lichte kwaliteitsverbetering. C0 2 -toediening verhoogde de opbrengst. Er werden vooral meer vruchten geplukt met een wat lager
gemiddeld vruchtgewicht. Geen van genoemde
behandelingen heeft de late oogst duidelijk
beïnvloed.
d. Toepassing van gibberelline bij een herfstteelt

b. Duraset ter verbetering van de grootte van de

van komkommer

Bij een koude teelt (26 juli gepoot) werd de
derde tomatetros duidelijk vergroot door tijdens
de trosaanleg te spuiten met 0,1 % Duraset.
Ook de tweede en vierde trossen vormden door
bespuiting met Duraset iets meer bloemen.
Deze grotere trossen waren tevens sterker vertakt. De zetting van alle trossen was bij de
bespoten planten gemiddeld ± 10 % lager.
De vruchten van de bespoten planten waren
iets lichter dan van de onbespoten planten.

Bij een herfstteelt van komkommer werd met
10, 50 en 250 delen per miljoen gibberelline
gespoten om het uitgroeien van de vruchtbeginsels te stimuleren. Tevens werd de invloed
van bestuiving met meloenstuifmeel nagegaan.
Door het optreden van komkommervirus 1 en
de te lage luchttemperatuur vielen vele planten
uit en werden diverse vruchtbeginsels door
Botrytis aangetast. Hierdoor zijn de verkregen
gegevens onbetrouwbaar. Het ziet er wel naar
uit dat gibberelline 10 delen per miljoen de
vruchtvorming enigszins heeft begunstigd.

c. Duraset en C02-bemesting bij

e. Groeistofbespuiting en gebruik van bijen bij

derde tros

herfsttee Ittomaten

Bij een herfstteelt van tomaten werd de invloed
van Duraset en C0 2 -bemesting nagegaan. De
Duraset werd toegepast ter vergroting van tros
2, van tros 3, van tros 3 en 4 samen, en van
tros 5. In beide laatste gevallen werd de eerste
tros verwijderd. Als een controle-object werden
er planten onbespoten gelaten, waarvan al dan
niet de eerste tros was verwijderd. Het C 0 2 gehalte van de atmosfeer werd bovendien verhoogd. Het doel van de proef was vooral, de
late oogst te verbeteren. De trossen van de
bespoten planten waren duidelijk groter, maar
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meloenen

Bij een vroege teelt van suiker- en ogenmeloenen is getracht door groeistofbespuiting en
gebruikmaking van bijen, de vruchtzetting te
verbeteren en de oogst te vervroegen. Tijdens
de bloei werden de tweeslachtige bloemen
tweemaal per week bespoten met No Seed in
de concentratie 0,4 %.
Bij suikers werd de beste zetting verkregen
door aanwezigheid van bijen, terwijl de oogst
in belangrijke mate werd vervroegd. Tevens
werd hiermee de hoogste totaalopbrengst en
het hoogste gemiddelde vruchtgewicht bereikt.

Bij ogen trad door groeistofbespuiting enige
vervroeging op en werd hiermee de hoogste
totaalopbrengst bereikt. Ook bij deze meloen
werd door de aanwezigheid van bijen het hoogste gemiddelde vruchtgewicht verkregen.
ƒ. Gibberellasuur-behandeling
Clevelandii zaad

van Nicotiana

Nicotiana Clevelandii is een tabakssoort die als
toetsplant in de virologie steeds meer ingang
vindt. De zaden van deze tabak kiemen zeer
onregelmatig. Door gebruik van gibberellazuur
werd getracht een snelle gelijkmatige kieming
te verkrijgen. Hiertoe werden zaden gedurende
24 uur voorgeweekt in een gibberellazuur-oplossing van 100 delen per miljoen. Daarnaast
werden zaden gedurende 24 uur in water voorgeweekt. Beide behandelingen werden vergeleken met niet voorgeweekt zaad. De behandeling met gibberellazuur had een buitengewoon
goed effect. Een week na het zaaien waren de
zaden reeds zodanig gekiemd, dat er enige
dagen later al verspeend kon worden.
Van de met water voorgeweekte zaden waren
een week na het zaaien slechts enige, van de
onbehandelde zaden nog geen enkele gekiemd.
6. TOEPASSING
VAN KOOLZUURGAS
a. Koolzuurgas bij stooktomaten

In het voorjaar van 1963 werden twee proeven
met extra C 0 2 bij tomaten gedaan in de praktijk. Hierbij was de C 0 2 afkomstig van verschillende bronnen.
De eerste proef werd gedaan in viervoud met
het ras Cromco. Hiervoor hadden we 16 oude
druivenserres ter beschikking. In telkens vier
verspreid liggende serres was propaan, petroleum of zuivere C 0 2 de C0 2 -bron. De overige
vier serres dienden voor controle. In elke behandelde kas stonden op Vb en 3A van de

lengte van de serre twee kachels voor propaan
of petroleum, of waren twee uitstroomopeningen aanwezig voor zuivere C 0 2 . Er werden
geen ventilatoren gebruikt. De C0 2 -dosering
begon op 20 februari. De tomateplanten waren
al op 30 januari uitgeplant. De gemiddelde
C0 2 -gehalten waren bij petroleum, propaan en
zuivere C 0 2 respectievelijk 0,21 %, 0,19 %
en 0,16 %. Iedere dag werd extra C 0 2 gegeven, tenzij de temperatuur te hoog opliep. Half
april werd de dosering gestaakt. In alle serres
waren de temperaturen nagenoeg gelijk. Na
10 à 12 dagen was duidelijk te zien, welke
planten extra C 0 2 kregen. Deze planten waren
hoger en de bladeren donkerder groen dan bij
onbehandeld. De ontwikkeling van de trossen
verliep ook sneller. Na de eerste tros bloeiden
de volgende trossen eerder dan de overeenkomstige bij onbehandeld. Het gevolg was dat
het vruchtenaantal bij extra C 0 2 een voorsprong nam. De zetting aan de onderste trossen
was duidelijk beter dan bij onbehandeld (tabel
1).

tros
behandeling
petroleum
propaan
zuivere CO2
onbehandeld

Ie

2e

3e

4e

le-10e

7,6
7,5
7,8
6,9

8,9
9,4
8,8
7,9

6,3
6,7
6,3
5,1

5,1
5,8
4,9
5,5

47,2
48,7
47,0
44,4

Tabel 1. Aantal gezette vruchten per plant

Vanaf de vierde tros was dit niet meer het
geval. Mogelijk had de ernstige virusaantasting
tijdens de bloei van de vierde tros een ongunstige invloed op de zetting van de hogere trossen. Uiteindelijk waren er in totaal 3 à 4 vruchten meer gezet.
111

In tabel 2 staan de gemiddelde kg-opbrengsten
van 96 planten vermeld. Na een maand waren
deze bij de C02-behandelingen veel hoger dan
bij onbehandeld.

Tabel 2. Opbrengsten in kg per plant
petroleum

propaan

zuivere

co 2

onbehandeld

na een maand

0,77

0,83

0,75

0,62

einde oogst

2,64

2,88

2,80

2,65

Aan het einde van de oogst bleek dat bij propaan en zuivere C 0 2 de meeropbrengst niet
hoger was dan na een maand. Dit is niet verwonderlijk, daar de meeropbrengst verkregen
is van de onderste trossen met een betere
vruchtzetting. Merkwaardig is, dat bij petroleum deze voorsprong van de eerste maand
geheel is ingelopen bij het einde van de oogst.
Voor dit afwijkend gedrag bij petroleum hebben we geen afdoende verklaring. De opbrengstverschillen na één maand zijn niet betrouwbaar. Aan de apparatuur van petroleum
en zuivere CO2 traden enkele storingen op.
Hierdoor kregen de planten bij deze bronnen
iets minder C 0 2 dan bij propaan. Samen met
de gehalteverschillen biedt dit wellicht de verklaring van verschillen in opbrengst. De lage
totaalopbrengsten zijn te wijten aan de teelt in
serres, waardoor een deel van de planten onder
de knie, maar drie, vier of vijf trossen kon leveren.
De gemiddelde vruchtgewichten verschilden
erg weinig. Aan het eind van de oogst bedroegen deze voor petroleum, propaan, zuivere
CO2 en onbehandeld respectievelijk 50,5 g;
50,8 g; 51,5 gen 50,1 g. Na een maand was het
beeld al weinig anders. De meeropbrengsten bij
C 0 2 zijn daardoor overwegend het gevolg van
een groter aantal geoogste vruchten.
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Op het tweede bedrijf vond de proef plaats in
een warenhuis met losse ramen. Hier werd
gewerkt in enkelvoud met petroleum en propaan.
De afdelingen waren onderling gescheiden
door een plastic of glazen wand. In de betrokken afdelingen stond één propaan- of petroleumkachel, zonder ventilator. De C0 2 -gehalten bij propaan en petroleum waren gelijk en
schommelden gemiddeld tussen 0,08 % en
0,1 %. Op 24 januari werden de planten uitgezet, op 12 februari begon de C0 2 -dosering.
Het tomateras was Moneymaker. Tot half april
werd gedoseerd, aanvankelijk hele dagen, later
minder wegens hogere temperaturen. Bij de
behandelde planten zagen we dezelfde verschijnselen als in de vorige proef: hogere planten, donkerder bladkleur, snellere ontwikkeling
van de trossen. Als extra verschijnsel zagen we
hier sterk krullen van de jonge bladeren aan de
top van de planten, een beeld ook veelvuldig
waargenomen op andere bedrijven, waar extra
CO2 werd gegeven.
Tot de vierde tros was de zetting bij extra CO2
weer beter dan bij onbehandeld, zie tabel 3. In
totaal zijn er 1,5 tot 3 vruchten meer gezet bij
petroleum en propaan.

tros
behandeling

Ie

2e

3e

4e

le-10e

petroleum

4,8

7,4

8.3

7,1

65,2

propaan

4,2

7,7

8,4

7,3

66,8

onbehandeld

3,8

7,2

8,1

7,6

63,6

Tabel 3. Aantal gezette vruchten per plant

Na een maand waren de opbrengsten bij de
C0 2 -behandelingen weer duidelijk hoger dan
bij onbehandeld (tabel 4).

petroleum

propaan

onbehandeld

na een maand

0,57

0,67

0,43

einde oogst

2,86

3,29

3,07

Tabel 4. Opbrengst in kg per plant

Bij propaan bleef het opbrengstverschil met onbehandeld tot het einde van de oogst ongeveer
gelijk. Evenals in de vorige proef is de aanvankelijke meeropbrengst bij petroleum uiteindelijk geheel verdwenen, zelfs verkeerd in
een achterstand. Hoe het komt dat petroleum
op het einde tegenvalt is niet duidelijk.
De verschillen in vruchtgewicht waren hier
wat groter dan in de vorige proef. Bij het einde
van de oogst waren de gewichten voor petroleum, propaan en onbehandeld 43,3; 47,2 en
45,8 g. Na één maand waren de verschillen
ongeveer even groot. Evenals in de vorige
proeven droeg het aantal vruchten het sterkst
bij tot de meeropbrengst.

b. Koolzuurgas bij een herfstteelt van tomaten

In de praktijk werd een oriënterende proef
gedaan met extra C 0 2 . Vanaf een maand na
het uitplanten (3 augustus) werd C 0 2 gegeven: Eerst enkele uren per dag; later werd het
aantal uren opgevoerd en vanaf 1 november
bleven de branders de gehele dag aan. De
gebruikte C0 2 -bron was propaan. Het koolzuurgehalte bedroeg ongeveer 0,1 %. In een
afgescheiden deel van de kas kregen de planten
geen extra C 0 2 . Het tomateras was Eurocross.
Na een maand oogsten bedroegen de opbrengsten bij extra C 0 2 en onbehandeld respectievelijk 1,24 kg en 1,18 kg per plant, een geringe
meeropbrengst dus voor extra C 0 2 . Over de

totale oogstperiode waren de opbrengsten voor
extra C 0 2 en onbehandeld 2,01 kg en 1,76 kg,
derhalve een meeropbrengst bij extra C 0 2 van
14 %! In de tweede helft van de oogstperiode
gingen de vruchtgewichten sterk uiteenlopen.
Tegen het einde van de oogst waren ze gemiddeld 51,8 g bij extra C 0 2 en 48,0 g bij onbehandeld. Aanvankelijk droeg het meeraantal
het sterkst bij tot opbrengstverhoging. Uiteindelijk was dit aandeel van vruchtgewicht en aantal gelijk.

c. Koolzuurgas en temperatuur bij een
winterteelt van komkommers

In een winterteelt van komkommers werd de
invloed van koolzuurbemesting en van de temperatuur nagegaan. In de koolzuurafdelingen
werd gestreefd naar een gehalte van ruim
0,1 %. Ten aanzien van de temperatuur werd
in de betrokken proefruimten de dagtemperatuur verhoogd tot 25° C. In de controleruimten
waren de dagtemperaturen ingesteld op 20° C.
Gebruikt werd zuivere C 0 2 dat door een ventilator werd verspreid.
Op 4 september werd het ras Sporu gezaaid en
op 26 oktober uitgeplant op staalgrond bestaande uit 60 delen mest en 40 delen veen. De
oogst begon op 27 december.
Er zijn geen betrouwbare meeropbrengsten
verkregen die geweten konden worden aan
extra C 0 2 . Waarschijnlijk is dit toe te schrijven
aan de vrij hoge C0 2 -concentraties, die bij onbehandeld (staalgrond) gemeten werden.
Temperatuurverhoging overdag evenwel leidde
in de eerste oogstmaand tot een grote opbrengstverhoging. Bij 25° C werden in januari
490 vrachten geoogst en bij 20° C 284 stuks.
Dit is ongeveer 1,5 vrucht meer per plant. In de
volgende maanden echter werd bij 25° C geen
meeropbrengst verkregen en de voorsprong
van januari zette zich om in een achterstand.
De respectieve totaalopbrengsten waren bij
25° C en 20° C dan ook 53,9 en 55,0 vruchten
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per plant. Gezien de resultaten, lijkt het verstandig gedurende de eerste maanden een
temperatuur van 25° C aan te houden, maar
daarna de temperatuur weer te doen afnemen.
In een gelijktijdig genomen proef werden 3
C0 2 -coneentraties vergeleken. Ook in de
proefruimten hiervoor bestemd was staalgrond
gebruikt, die voor een veel hoger C0 2 -gehalte
zorgde dan normaal. Overigens was hier alles
hetzelfde als in de vorige proef.Tot eind mei
werden in de afdelingen met de laagste C 0 2 concentraties (0,16 % tot half januari en
0,11 % tot eind maart) de meeste vruchten
geoogst. Voorts zagen we een afnemende opbrengst bij een toenemende concentratie. Het
ziet er dus naar uit dat geen opbrengstverhoging wordt verkregen door een hogere concentratie. Evenwel is nog een herhaling van de
proef nodig, om de juiste betekenis van hogere
concentraties vast te stellen.

d. Koolzuurgas-bronnenvergelijking bij
voorjaars-komkommers
Bij een vergelijking van de C0 2 -bronnen propaan, petroleum en zuivere C 0 2 met onbehandeld bij voorjaarskomkommers op twee
praktijkbedrijven werden geen opbrengstverhogingen verkregen. De koolzuurgehalten bij
propaan, petroleum, zuivere C 0 2 en onbehandeld, waren op het eerste bedrijf gemiddeld
0,31; 0,29; 0,28 en 0,095 % en op het tweede
bedrijf 0,22; 0,25; 0,18 en 0,08 %. Bij deze
proeven waren enkele omstandigheden zodanig ongunstig, dat zij een mogelijk effect door
extra C 0 2 hebben gemaskeerd. Bovendien
waren de koolzuurgehalten ten gevolge van
omzetting in de broeiveur misschien reeds voldoende hoog, zodat verdere verhoging geen
resultaat meer had.

e. Koolzuurgas bijherfstkomkommers
Gezien de ervaringen bij proeven met andere
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teelten, is ook een proef met extra CO2 genomen bij een herfstteelt van komkommers. Bij
zo'n teelt wordt gewoonlijk geen broeiveur gebruikt. Meestal wordt alleen wat verteerde organische mest door de bodem gewerkt, waaruit
betrekkelijk weinig CO2 zal vrijkomen.
Oude en jonge planten, respectievelijk gezaaid
op 25 juli en 2 augustus, werden op 28 augustus uitgeplant op verteerde mest. Vanaf 12
september werd in een aantal proefvakken, op
verreweg de meeste dagen gedurende 1 à 2 uur,
extra C 0 2 gegeven. Enkele dagen ook, als de
temperatuur voldoende laag bleef, werd langer
gedoseerd. Bij onbehandeld was het gehalte
gemiddeld 0,07 %, in de vakken met extra
C 0 2 was dit 0,15 à 0 , 1 6 % . Tijdens de groei
waren de planten die extra C 0 2 kregen, steeds
wat voor in ontwikkeling op de onbehandelde
planten. Hetzelfde gold voor de oude planten
ten opzichte van de jonge. De teelt heeft maar
kort geduurd. Slechts gedurende een maand
werden vruchten geoogst. Er werden opvallende opbrengstverschillen verkregen. Bijna 50 %
meer vruchten bij extra C 0 2 .

extraCO2

%

onbeh.

%

452 st.

148

305st.

100

Deze opbrengstverhoging werd verkregen ondanks de aanwezige 0,07 % C 0 2 bij onbehandeld. Verder onderzoek zal nodig zijn om vast
te stellen, bij welke concentratie verhoging van
het C0 2 -gehalte van betekenis wordt bij herfstkomkommers. Het schijnt dat een gehalte van
ongeveer 0,06 à 0,07 %, dat ook zonder C 0 2 dosering bij de herfstteelt wordt gemeten, dosering van koolzuur nog aantrekkelijk maakt.
f. Voorjaarsteelt van sla met toediening van
C02 op verschillende tijdstippen
In een drietal kassen werd bij de slarassen
Vitesse, No. 57, Rapide en Tempo op verschil-

lende tijden extra CO2 gegeven. In kas 1 werd
elke dag gedurende de gehele dag CO2 toegediend. In kas 2 geschiedde dit alleen in de
voormiddag en in kas 3 alleen op zonnige dagen.
De sla werd gezaaid op 8 november, uitgeplant
op 4 februari en geoogst op 21 maart.
De gemiddelde kropgewichten van alle rassen
tezamen bedroegen voor kas 1. 124 gram, voor
kas 2. 131 gram en voor kas 3. 144 gram. Het
feit dat het laagste kropgewicht werd verkregen waar de langste tijd CO2 werd gedoseerd,
moet wellicht eerder gezocht worden in de
grondverschillen tussen de verschillende kassen dan in de C0 2 -toediening.
De gemiddelde kropgewichten per ras van de
verschillende kassen tezamen bedroeg voor
Vitesse 123 gram, voor No. 57 143 gram, voor
Rapide 129 gram en voor Tempo 138 gram.

g. Verschillende koolsuurgasconcentraties

bij sla

Na de reeks van proeven met verschillende
koolzuurbronnen bij sla, is overgegaan tot vergelijking van verschillende koolzuurconcentraties. In de vier proefruimten is gestreefd naar
handhaving van respectievelijk de volgende
vier concentraties 0 , 0 3 % ; 0 , 0 6 % ; 0 , 1 2 %
en 0,24 %. In de eerste proef lagen de gehalten
steeds hoger dan was bedoeld (zie tabel). Onderling waren er wel steeds duidelijke verschillen aanwezig. De dagtemperaturen waren 10°
C of hoger, de nachttemperaturen werden zo
laag mogelijk gehouden.
De slarassen waren Proeftuins Blackpool en
No. 57. Op 23 oktober werd uitgeplant, op 12
november met de C0 2 -dosering begonnen en
op 5 februari geoogst.
De gemiddelde kropgewichten (zie tabel) waren bij alle drie C02-behandelingen betrouwbaar hoger dan bij onbehandeld. De hoogste
opbrengst resulteerde bij het hoogste C 0 2 gehalte. De twee middelste concentraties gaven
gelijke opbrengsten.

C02-gehalte

0,04 %

Gewicht p.krop 175 g

0,14 %

0,24 %

0,35 %

199 g

199 g

228 g

De kwaliteit van de sla bij de drie verhoogde
C02-concentraties was goed, hoewel deze bij
het laagste gehalte wel iets minder was. Bij
onbehandeld was de kwaliteit redelijk, ofschoon verschillende planten wat tuiterig waren. Het toprand dat ook in de andere vakken
voorkwam, was hier het ergst.
In een tweede slaproef werd nogmaals de invloed van vier concentraties koolzuurgas nagegaan. Dezelfde slarassen werden opgenomen: Proeftuins Blackpool en No. 57. Op 18
februari werd uitgeplant en op 27 februari
begon de C0 2 -dosering. Aanvankelijk kwamen
de gehalten redelijk overeen met de ingestelde
waarden 0 , 0 6 % , 0 , 1 2 % en 0 , 2 4 % , maar
ten gevolge van lekkage liep na 20 maart de
middelste concentratie sterk op, zodat de gemiddelde waarde veel hoger lag dan 0,12 %
(tabel). De temperatuur was overdag minstens
15° C; boven 25° C werd er gelucht. De nachttemperaturen bleven zo laag mogelijk. Op 3
april werd geoogst.

C02-gehalte

0,035 % 0,08 % 0,17 % 0,24 %

Gewicht p. krop

120g

140g

176g

187g

De opbrengsten bij 0,17 % en 0,24 % C 0 2
waren veel hoger dan bij de lagere concentraties; onderling verschilden ze echter weinig.
De kwaliteit van de sla was bij alle behandelingen goed. Bij de rijpste sla (ras No. 57;
0,24 % C0 2 ) trad veel rand op.
In een derde proef werden de rassen Meikoningin en Kloek gebruikt. Op 11 april werd uitgeplant, op 15 mei geoogst. Overdag waren de
temperaturen 20 ° C of hoger. Op 16 april
begon de C0 2 -behandeling. Hieronder volgen
de gemiddelde gewichten van de proefplanten
bij de respectieve C0 2 -behandelingen.
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C02-gehalte

0,03 % 0,06 % 0,12 % 0,21 %

Gewicht p. krop

177g

176g

200g

181g

Alleen 0,12 % leverde een betrouwbare meeropbrengst. Wegens de hoge temperaturen overdag kon doorgaans slechts enkele uren in de
ochtend worden gedoseerd. Ook was de vochtvoorziening niet gelijkmatig. Meikoningin leverde in alle afdelingen een zelfde goede kwaliteit sla met weinig rand. De kwaliteit van het
ras Kloek was bijzonder slecht. Bijna alle planten hadden rand en waren doorgeschoten. De
proeven worden voortgezet.

h. Verschillende

koolzuurgasconcentraties

bij andijvie

In de proeven met sla werd dit jaar ook andijvie opgenomen. Voor de omstandigheden in de
verschillende proeven kan worden verwezen
naar het onderdeel „Verschillende koolzuurgasconcentraties bij sla".
In de eerste proef werd gewerkt met de rassen
Volhart en No. 5. Er werd geplant op 23 oktober en geoogst op 2 februari. Het gemiddelde
gewicht per stuk bij elke C0 2 -behandeling
bedroeg:

C0 2 -gehalte
Gewicht p. stuk

0,04% 0,14%
167 g

186 g

0,24%
164 g

0,35 %
197 g

De hoogste opbrengst werd verkregen bij de
hoogste concentratie, de laagste bij 0,24 %
CO2, vrijwel gelijk aan die bij onbehandeld.
De andere concentraties gaven een betrouwbaar hogere opbrengst dan onbehandeld. De
hoogste concentratie gaf de beste kwaliteit; bij
de beide daaropvolgende concentraties was de
kwaliteit iets minder en bij onbehandeld het
minst goed.
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Ook in de tweede proef werden de rassen No.
5 en Volhart gebruikt. Op 18 februari werd
uitgeplant, op 3 april geoogst.

CO.-gehalte
Gewicht p. stuk

0,035 %
151 g

0,08 % 0,17 %
197 g

222 g

0,24 %
210 g

De opbrengst-verschillen tussen de concentraties onderling waren niet betrouwbaar (zie tabel), wel echter die tussen elke concentratie eo
onbehandeld. De kwaliteit van No. 5 was erg
slecht. Vrijwel alle planten waren doorgeschoten ten gevolge van vernalisatie tijdens de opkweek, toen op vele dagen lage temperaturen
heersten. Bij het ras Volhart waren maar enkele planten doorgeschoten. Vele planten hadden
randverschijnselen.
In een derde proef met verschillende CO2concentraties werd alleen het ras No. 5 opgenomen. Op 11 april werd uitgeplant, op 15 mei
geoogst. De gemiddelde kropgewichten per
behandeling volgen hieronder.

C0 2 -gehalte
Gewicht p. stuk

0,03 %
272 g

0,06 % 0,12 %
252 g

283 g

0,21 %
314g

Alleen de hoogste concentratie leverde een
betrouwbare meeropbrengst. De overige verschillen zijn niet betrouwbaar. Alle andijvie
was van prima kwaliteit.
Tenslotte volgde een proef, waarin alleen andijvie werd opgenomen. Plantdatum 28 mei,
oogst 5 juli; rassen No. 5 en No. 6291. Wegens
de hoge temperaturen kon pas voor het eerst
op 11 juni CO2 worden gegeven en dan nog
maar gedurende zeer korte tijd. De vochtvoorziening was niet gelijkmatig, zodat droge plekken ontstonden. De opbrengsten staan in de
volgende tabel.

CO,-gehalte

0,04% 0,06% 0,14% 0,24%

Gewicht p.stuk

380g

379 g

392 g

425g

Alleen 0,24 % C 0 2 leverde een behoorlijke
meeropbrengst. Verder zijn de onderlinge verschillen niet betrouwbaar. De kwaliteit was
goed. Verschillende planten hadden wat rand.

lengte van de wortel varieerde van 7 tot 12 cm,
die van het loof van 35 tot 45 cm. Per m 2
werden vijf bossen geoogst. De kroten waren
voor de helft doorgeschoten. De knolvorming
was zeer gering. Merendeels was het resultaat
zodanig, dat verder onderzoek naar de invloed
van een verhoogd C0 2 -gehalte bij genoemde
gewassen gerechtvaardigd lijkt.
j . Koolsuurgastoediening

i. C02-toediening

bij enkele minder

belangrijke

groentegewassen

Om een indruk te krijgen van de groei van
enkele minder belangrijke groente-gewassen
onder glas in de wintermaanden bij C0 2 -toediening, werden naast sla, het hoofdgewas,
waarbij als teeltmaatregel C 0 2 werd gegeven,
nog zes andere gewassen bij de proef betrokken. Dit waren andijvie, koolrabi, peen, spinazie, radijs en kroten. Op 15 oktober werden de
andijvie en de koolrabi gepoot en de andere
gewassen gezaaid. De andijvie en de koolrabi
waren reeds gezaaid resp. 10 en 15 september.
In de perioden van 8 november tot 22 december en van 8 februari tot 7 maart werd van
's morgens 8 uur tot 's middags 4 uur C 0 2
gegeven. De C0 2 -giften waren evenals de temperaturen gebonden aan de slateelt in dit warenhuis.
De spinazie en de radijs werden op 7 december
geoogst. Beide gewassen waren van zeer goede
kwaliteit. Op die datum werd voor de tweede
keer spinazie en radijs gezaaid. Deze radijs
werd gedeeltelijk op 19 februari geoogst, de
rest op 27 februari; 20 februari werd de 2e
teelt spinazie en de andijvie geoogst. Al deze
gewassen waren van prima kwaliteit. Van de
andijvie werd 3650 gram per m 2 geoogst. De
koolrabi werd reeds op 31 januari geoogst.
Hiervan was Roggli's Treib zeer goed van kwaliteit, maar Witte Wener maakte veel blad en
was voor 50 % doorgeschoten. Op 25 maart
werden de peen en de kroten geoogst. De peen
was zeer mooi, het loof goed van lengte. De

bij anemonen

Om de invloed van C 0 2 op de kwaliteit van
anemonebloemen na te gaan, is een partij anemonen geplant in een kas die in twee afdelingen was verdeeld, waarvan in een afdeling het
percentage C 0 2 tot 0,1 % werd opgevoerd
met behulp van zuivere C 0 2 uit cilinders.
De verzamelde gegevens van de kleuren rood,
blauw en paars staan in de tabel hiernaast. De
kleur wit kwam niet voor in deze partij.
Uit de tabel blijkt dat de behandeling met
extra C 0 2 over de gehele linie voor ligt. Dienovereenkomstig zijn in de maanden februari,
maart en april de stengels gemiddeld resp. 3, 2
en 3 cm langer en is de diameter van de bloem
resp. niets, 0,6 en 1,1 cm groter.
k. Koolzuur gastoediening bij Asparagus
plumoses (snijgroen)

In een viertal komkommerkasjes, waarin C 0 2 bemestingsproeven met komkommers werden
genomen, waren eveneens enkele vakjes met
Asparagus plumosus geplant.
Zowel bij 20° als bij 25° C werd dan ook met
„normaal" en met een verhoogd C0 2 -gehalte
gewerkt. Ook het „normale" gehalte was reeds
aan de hoge kant, zoals is uiteengezet in het
stukje over C0 2 -toediening bij komkommers.
Toch verhoogde de C0 2 -toediening de produktie van „veren" met 5 à 15 % (zie tabel op
pag. 118).
Hun gemiddeld gewicht was echter iets lager.
Het aantal ranken werd door het C0 2 -gehalte
niet beïnvloed. Bij 25° C was het aantal ranken veel kleiner dan bij 20° C, het aantal
„veren" daarentegen groter.
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februari

april

maart

Behandeling

kleur

lengte
stengel
in cm

bloemdiameter
in cm

lengte
stengel
in cm

bloemdiameter
in cm

lengte
stengel
in cm

bloemdiameter
in cm

geen extra C0 2

rood
blauw
paars

43
37
42

6,5
5,5
6,2

37
37
39

6,1
5,7
5,8

36
34
38

4,5
4,0
4,0

geen extra C0 2

Gemidd.

41

6,1

38

5,9

36

4,2

met CO2

rood
blauw
paars

47
43
41

6,0
6,0
6,2

41
40
38

6,5
6,8
6,1

41
38
39

5,4
5,4
5,0

met CO»

Gemidd.

44

6,1

40

6,5

39

5,3

Tabel. C02-ondersoek

bij

anemonen

Tabel. C02-onderzoek

behandeling
20° C z .
20° C m .
25° C z .
25° C m .
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extra CO»
extra CO»
extra CO»
extra CO-

bij snij groen

aantal „veren"

aantal ranken

gemiddeld
gewicht
der „veren"

1819
2161
2232
2310

465
474
265
254

3,64
3,39
3,55
3,46

l. Koolsuurgastoediening

bij gladiolen

Omdat bij het fresiaras Rijnveld's Golden
Yellow was geconstateerd, dat het aantal „verdroogde" bloemen per kam, in de wintermaanden kon worden gereduceerd door toediening
van extra C 0 2 , werd met een gladiolenteelt
nagegaan, of dit hiervoor ook geldt.
De rassen Carmen (rood) en Sneeuwprinses
(wit) werden 2 augustus geplant in een kas die
in twee afdelingen was gesplitst. In een van
deze werd extra C 0 2 gedoseerd (0,1 % ) . De
temperatuur moest i.v.m. andere gewassen aan
de hoge kant (nachttemperatuur 15,5° C)
worden gehouden, hetgeen een nadelige invloed gehad kan hebben op het bloeipercentage.
De verzamelde gegevens zijn in de tabel te vinden:

Uit deze gegevens blijkt dat de invloed van
C 0 2 op de vroegheid van bloei vrijwel nihil is.
Het percentage der knollen die bloeiden was
bij toediening van extra C 0 2 hoger: Carmen
1 1 , 3 % , Sneeuwprinses 2%. Ook het aantal
bloemen per stengel nam toe door invloed van
de C0 2 -toediening. Bij Carmen lijkt dit op het
eerste gezicht niet het geval te zijn. Houdt men
er echter rekening mee, dat ± 30 % der
bloeiende knollen zonder C 0 2 niet tot bloei
gekomen zou zijn, dan blijkt bij de overige ±
70 % (waarschijnlijk de beste) het aantal
bloemen 6,3 per stengel te zijn geweest.
m. Koolzuur gastoediening bij winterbloeiende
leeuwebekken

Om na te gaan of verhoging van het C 0 2 gehalte bij de teelt van leeuwebekken zin heeft
met het oog op kwaliteitsverbetering werd een
aantal van eigen selecties opgenomen in een

Tabel. C02-ondersoek bij gladiolen
Ras

gem. bloeidatum

behandeling

Carmen
Sneeuwprinses

— C02
+ C02
— C02
+ C02

1
j

bloeipercentage

14 nov.
13 nov.
16 nov.
16 nov.

'
aantal
j bloemen per
stengel

28,7
40,0
28,6
30,6

6,0
5,1
6,9
7,4

met C 0 2
gewicht per tak
in grammen

geen extra C 0 2
gewicht per tak
in grammen

Tabel. C02-ondersoek bij leeuwebekken
selectie
No. 128x 102
No. 37
No. 75
No. 55
No. 48

kleur
rose
rose
geel
donker rose
donker rood

60,7
52,7
36,6
56,3
42,0

55,5
50,2
30,7
41,7
37,9
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C02-bemestingsproef. De kwaliteitsverbetering, vooral de stevigheid van de stengel was
aanmerkelijk. Het gewicht per stengel was
groter bij verhoging van het C0 2 -gehalte tot
0,1 %, hetgeen blijkt uit de tabel.
De aanvang van de bloeitijd werd niet noemenswaard beïnvloed door al of niet toedienen
van C 0 2 .
n. Koolsuurgastoediening

bij violieren

De invloed van een verhoogd koolzuurgasgehalte bij de teelt van violieren (Matthiola incana annua) is nagegaan in een kas, die verdeeld was in twee afdelingen. In een hiervan is
het percentage C 0 2 opgevoerd met behulp van
zuivere C 0 2 uit cilinders tot 0,1 %. Op 4 februari 1963 werd het ras no. 31 geplant.
De gemiddelde resultaten zijn in de onderstaande tabel opgenomen.
Hieruit blijkt, dat bij toediening van C 0 2 per
tros het aantal bloemen dat kleurde op het tijd-

behandeling

geen CO2
met C 0 2

lengte
v. d. plant
in cm
59,9
59,2

a. Temperatuurbehandelingen
bij Nerine
bowdeni var. „Pink Triumph"

aantal
kleurende
bloemen

aantal
bladeren

gewicht
per plant
in g

oogstdatum

29,9
28,3

13,2
12,3

14,8
14,0

67,2
71,1

27-4
25-4

in de praktijk

Op vele bedrijven in de praktijk is het C 0 2 gehalte bij komkommers gemeten met behulp
van een zogenaamde „Riken gasanalyser"
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7. TEMPERATUURONDERZOEK

lengte v. d.
bloemtros
in cm

stip van oogsten — 2 dagen vroeger dan bij
onbehandeld — geringer was, evenals het aantal loofbladeren. Het gewicht van de planten
die extra C 0 2 kregen was groter, hetgeen
vooral voor rekening kwam van de dikkere
stengel. De planten waren dan ook opmerkelijk steviger.
o. Koolsuurgasmetingcn

principe: als een van de componenten van
lucht, in casu koolzuurgas, in concentratie verandert, verandert de brekingsindex van het
mengsel). Deze brekingsindex is derhalve een
maatstaf voor het C0 2 -gehalte.
Hiermede is vastgesteld, dat op plaatsen waar
een broeiveur voorhanden is, aanvankelijk het
koolzuurgasgehalte vaak zeer hoog is. Er zijn
waarden gemeten van 0,3 %. Met het verstrijken van de tijd neemt dit gehalte af en kan,
afhankelijk van het seizoen, kortere of langere
tijd, 2 - 3Vi maand, de buitenluchtwaarde
benaderen. Na Wi maand, soms langer, is de
C0 2 -concentratie tot beneden 0,1 % gedaald.
Vanaf dit moment lijkt kunstmatige verhoging
van het C0 2 -gehalte wenselijk.

In samenwerking met het Proefstation voor de
Bloemisterij te Aalsmeer is een proef opgezet
met een aantal temperatuurbehandelingen bij
Nerine bowdeni var. „Pink Triumph". Daar
deze proef nog niet is beëindigd, is het ook niet
mogelijk definitieve gegevens mee te delen.
Toch kon worden vastgesteld dat, naar gelang
de temperatuur tijdens de behandeling hoger
was, de bloei eerder aanving (de gebruikte
temperaturen waren 5°, 9°, 13°, 17°, 20° en
23° C). Een temperatuur boven 20° C werkte
evenwel weer vertragend op de bloei.
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1. VOEDINGSFYSIOLOGISCH
ONDERZOEK BIJ TOMAAT
De in 1962 genomen proef inzake de invloed
van uiteenlopende ionenverhoudingen in de
voedingsoplossing op de ontwikkeling, vroegheid en totaalproduktie van de tomaat werd in
1963 herhaald. De equivalentverhoudingen die
voor de proef golden, zijn vermeld in de tabel.
Code K+

Ca ++ Mg ++ Code N0 3 - H 2 P0 4 - S O 4 -

a 66,8 24,9 8,3
b 33,7 49,8 16,5
c 22,4 58,3 19,3

1
2
3
4
5

36,3
54,4
63,1
72,5
86,0

6,4
4,6
3,7
2,7
1,4

57,3
41,0
33,2
24,8
12,6

De voedingsoplossingen werden voor zover
mogelijk samengesteld met leidingwater. Het
gebruikte ras was Ailsa Craig.
Dank zij vergaande hygiënische maatregelen
is het gelukt het gewas tot het eind van de proef
virusvrij te houden. Zo werd de kas angstvallig
op slot gehouden, terwijl slechts twee personen
toegang hadden voor de verzorging. Naast
speciale jassen waren er afzonderlijke plastic
handschoenen voor de verzorging van ieder
van de 40 grindcultuurbedden.
Gemiddeld werd een redelijk produktieniveau
bereikt, zoals uit onderstaande gegevens blijkt.
Zaaidatum

Einde
van proef

Aantal
trossen

Gemiddelde
prod,kg/raam

20/12

10/7

5 à6

10,9

De in 1962 verkregen resultaten werden in
grote lijnen bevestigd. In 1962 kwamen de
kationencombinaties b en c en de anionencombinaties 3 en 4 als superieur uit de bus. Dit was
ook in 1963 het geval, zij het dat combinatie 2
nu uitblonk door een grotere vroegheid.

2. IJZERVOORZIENING VAN
TOMATEN IN
WATERCULTUUR
In een installatie voor watercultuur werd een
proef genomen met als oogmerk de ijzervoorziening van tomateplanten. Hierbij werd nagegaan wat de geschiktste ijzerbron in watercultuur is, ferrosulfaat of ijzer in organische
vorm (Chel 138). Deze twee stoffen werden
aan de voedingsoplossing toegediend in verschillende hoeveelheden overeenkomend met
0,2, 0,5, 1,0, 2,0 en 4,0 mg Fe per liter voedingsoplossing. De tomateplanten van het ras
Ailsa Craig, die in zand zonder enige voeding
gezaaid waren, werden zodra de eerste loofbladeren zichtbaar waren in de installatie uitgepoot. De voedingsoplossingen werden, met
het doel een constante hoeveelheid ijzer te verzekeren, tweemaal per week volledig ververst.
In het begin van de proef deden zich bij alle
objecten, behalve bij 2,0 en 4,0 mg Fe in organische vorm, chloroseverschijnselen voor. De
chlorose was ernstiger naarmate er minder ijzer
in de voedingsoplossing aanwezig was. Het is
wel opmerkelijk dat na ± 8 weken bij alle
objecten de chlorose verdwenen was, al bleven
tot aan het eind van de proef de planten van de
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serie met ferrosulfaat lichter van kleur dan die
van de serie met Chel 138.
Gedurende de teelt werden de dieven gewogen,
terwijl ook het totale gewicht van de plant aan
het eind van de proef werd bepaald. Hieruit
bleek dat zowel bij de serie met ferrosulfaat als
bij de serie met Chel 138 het gewicht van de
plant toenam naar gelang grotere hoeveelheden ijzer in de voedingsoplossing waren. Ook
werd het aantal vruchten per plant geteld, doch
hierbij bleek dat slechts bij toenemende hoeveelheid ijzer tot aan 2,0 mg per liter voedingsoplossing, en wel in beide vormen, het aantal
vruchten toenam. Bij grotere hoeveelheden
ijzer nam het aantal vruchten weer af.

3. RASSENPROEF MET
TOMATEN
In voorgaande jaren is herhaaldelijk gebleken,
dat de groei en de ontwikkeling van een bepaald tomatenras in grind geheel anders is dan
in grond onder overigens gelijke omstandigheden. Tot heden is bij proeven in grind steeds
gebruik gemaakt van Glorie en Moneymaker
omdat dit in grond algemeen gebruikte rassen
zijn. Om na te gaan of er misschien rassen zijn
met zeer goede eigenschappen, speciaal voor
de teelt in grind werd in de vroege stookteelt
van 1962-1963 een vergelijkende proef opgezet waarbij 14 rassen betrokken waren. Onder
deze rassen bevonden zich, naast de meest
gebruikte Nederlandse, verschillende rassen
die alleen in het buitenland van betekenis zijn.
Op 8 november werd in zand gezaaid en op 22
november, eveneens in zand, verspeend. De
ontwikkeling van de plantjes verliep in het zand
zeer traag, hoewel hieraan een volledige voedingsoplossing werd toegediend. Toen de plantjes dan ook op 17 december in het grind uitgepoot werden hadden ze pas een lengte van
± 3 cm. De onderscheiden rassen werden afzonderlijk geoogst. De vruchten werden daarbij
geteld, gewogen en eventuele afwijkingen genoteerd. Een en ander wordt in de tabel weergegeven.
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Aan de top staat No. 10 X Bison met ƒ 23,52
per raam. De oorzaak hiervan zit vooral in de
uitzonderlijk vroege produktie nl. op 1 mei
reeds 2,1 kg en op 16 mei 6,4 kg per raam, in
samenhang met een goede totaalproduktie.
Slechts bij de oogst van de laatste 2 kg per
raam trad enig waterziek op, wat de financiële
opbrengst maar weinig heeft beïnvloed.
Ondanks een 10 % hogere totaalproduktie
volgt Hellfrücht met circa ƒ 0,75 per raam
minder in opbrengst. Dit komt uitsluitend door
een lagere vroege-kg-opbrengst.
Eurocross B heeft een met No. 10 X Bison
overeenkomende totaalproduktie, maar de opbrengst ligt rond ƒ 1,— per raam lager. Ook
hiervan is het feit, dat Eurocross B niet zo'n
bijzonder vroege produktie heeft gegeven als
No. 10 X Bison de oorzaak. Niettemin mag
1,9 kg per raam per 1mei en 4,9 kg per 16 mei
nog zeer vroeg worden genoemd.
De volgende 8 rassen, t.w. Marmande, Moneymaker, Ohio WR7, Sunneva, Reine de Précose,
Tuckqueen, Glorie en Frühzauber vertonen
een aflopende totaalopbrengst van ƒ 20,26 tot
ƒ 12,72 per raam. Over het algemeen is de
totaalproduktie van goed tot redelijk, maar de
vroegheid laat te wensen over en veelal is de
kwaliteit onvoldoende door waterziek en gescheurde vruchten. Opmerkelijk is dat Glorie
zo slecht uit de bus komt met ƒ 15,45 per raam.
Dit wordt deels veroorzaakt door het vatbaar
zijn voor wankleurigheid, maar ook al had zich
dit niet voorgedaan, dan nog zou de opbrengst
slechts ƒ 18,80 per raam hebben bedragen.
Huarpe, Marglobe en San Marzano geven een
zeer lage financiële opbrengst (ƒ 6,— à
ƒ 7,—) door een uitzonderlijk lage totaalproduktie (4 à 5 kgper raam).

4. VOEDINGSFYSIOLOGISCH
ONDERZOEK
BIJ KOMKOMMER
In het voorjaar zou een begin worden gemaakt
met de bestudering van de voeding van de
komkommer met behulp van grindcultuur.

kg-produktie per raam : )
Ras

No. 10 x Bison
Hellfrücht
Eurocross B
Marmande
Moneymaker
Ohio WR7
Sunneva
Reine de Précose
Tuckqueen
Glorie
Frühzauber
Huarpe
Marglobe
San Marzano

tot
1-5

tot
16-5

2,1
0,5
1,9
0,2
0,0
0,6
0,2
0,1
0,0
0,0
0,6
0,2
0,0
0,0

6,4
4,1
4,9
3,4
2,0
4,1
2,2
3,6
0,9
1,5
3,2
1,5
0,8
1,4

1 totaal
per 1-7

12,0
13,2
11,9
12,5
11,8
9,9
12,7
9,3
11,3
11,8
10,2
4,0
5,1
4,5

groen
geoogst
per 1-7
0,0
0,4
0,3
1,0
0,4
0,1
0,8
0,5
0,6
0,6
0,1
0,3
0,9
0,2

financiële
opbrengst op

gemidd.
vruchtgewicht

55
60
56
101
64
149
57
102
92
68
48
95
81
58

g
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

afwijkingen

iets waterziek
geen
geen
geen; bonkige soort
geen
gevoelig voor scheuren
gevoelig voor waterziek
geen; bonkige soort
gevoelig voor waterziek
veel wankleurigheid
zeer gevoelig voor waterziek
gevoelig voor Botrytis;bonkige soort
gevoelig voor waterziek
zeer gevoelig voor waterziek

basis van
middenprijzen 2 )
ƒ
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

23,52
22,76
22,57
20,26
18,70
17,79
17,43
16,12
15,48
15,45
12,72
7,40
6,90
5,81

1
2

) Onder kg-produktie zijn alle afwijkende vruchten inbegrepen.
) Voor de financiële opbrengst werden de afwijkende vruchten niet meegerekend.
Bonkige vruchten werden geacht te zijn verkocht voor de middenprijs.

Hiervoor was een komkommerkas, die in drie
gelijke afdelingen was verdeeld, beschikbaar.
Het lag in de bedoeling om buiten deze voedingsproeven, in de drie afdelingen een verschillend gehalte aan CO2 te handhaven. Daar
echter de verwarming niet aan de gestelde eisen
voldeed en het daardoor niet mogelijk was in
alle afdelingen dezelfde luchttemperatuur te
handhaven, is de toediening van C 0 2 reeds
kort na het begin van de proef gestaakt. Het
bleek verder in de loop van de zomer, dat de
grindcultuurinstallatie die bij deze proef werd
gebruikt, een te geringe watercapaciteit had
voor de komkommerplanten op het moment
dat deze veel vruchten droegen en mede daardoor een grote vochtbehoefte hadden. Wel
werd geprobeerd dit vochttekort op te heffen
door vaker (zesmaal per dag) te gaan bevloeien, doch ook hierdoor kon het beoogde doel
niet worden bereikt. Om deze reden zijn de
oogstresultaten van deze proef wel zeer onbetrouwbaar geworden.

Het ligt nu in de bedoeling de bestaande installatie om te bouwen voor het gebruik met watercultuur en met behulp hiervan in het komende
jaar het voedingsfysiologisch onderzoek bij
komkommer opnieuw aan te pakken.

5. VOEDINGSPROEF
MET OGENMELOENEN
Om enige ervaring op te doen met meloenen in
grindcultuur werd dit jaar een oriënterende
proef opgezet met het ras Ogen. Hiervoor
werd gebruik gemaakt van een installatie bestaande uit 9 metalen bakken ieder met een
oppervlakte van 80 X 125 cm en een diepte
van 20 cm. In elke bak kwamen zes planten.
Er werden 3 verschillende equivalent-verhoudingen van de desbetreffende ionen in de voedingsoplossing met elkaar vergeleken (zie tabel
1).
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Bovendien werd gedurende de proef bij een
deel van de objecten de totale concentratie van
de voedingsoplossing op 2 %o en bij een ander
deel op 3 %0 gehandhaafd. Als derde totaalconcentratie werd uitgegaan van een voedingsoplossing van 3%odie direkt na de zetting van
de eerste vruchten op 2 %o werd teruggebracht.
In het begin werd de voedingsoplossing eenmaal per 14 dagen volledig ververst, later gebeurde dit eenmaal per week. In het begin van
de proef werd driemaal per dag bevloeid, doch
na de zetting van de eerste vruchten toonden
de planten duidelijk verschijnselen van vochttekort, wat tot uiting kwam in het afsterven
van vruchten en het geel worden van de bladeren, zodat daarna werd overgegaan op vijl
maal bevloeien per dag.
De meloenen werden gezaaid op 29 april in
zand. Op 6 mei werd de helft van de planten
direkt uit de zaaibak in het grind uitgepoot en
de andere helft eerst in perspotten gezet. Daar
het aantal planten te klein was om bijen te
plaatsen, werden de bloemen driemaal per
week bestoven met de hand. De eerste vruchten werden geoogst op 25 juli en de proef werd
op 10 oktober beëindigd, omdat onder invloed
van de te lage luchttemperaturen diverse planten dood gingen.

Het aantal rijp geoogste meloenen per plant
t/m 10 oktober en het gemiddelde gewicht
hiervan worden in tabel 2 weergegeven. In de
vierde kolom van deze tabel wordt het aantal
vruchten vermeld dat bij beëindiging van de
proef nog aan de planten hing, doch nog niet
oogstbaar was.
Er dient opgemerkt te worden dat geen te grote
waarde aan de cijfers moet worden gehecht.
Omdat het nl. een oriënterende proef was,
werd getracht zoveel mogelijk objecten bij het
onderzoek te betrekken, zodat verschillende
behandelingen slechts in enkelvoud voorkwamen. Het aantal geoogste vruchten per plant
kan niet bijzonder groot worden genoemd, doch
hiervoor kan als oorzaak worden gegeven een
te dichte plantafstand. Bovendien zijn veel
vruchten doodgegaan door vochttekort direkt
na de zetting van de eerste vruchten. Ondanks
deze factoren blijkt er toch een trend te bestaan
dat een lagere ionenconcentratie na de zetting
van de eerste vruchten een groter aantal vruchten per plant geeft. Een voedingsoplossing met
een laag gehalte aan stikstof en een hoog gehalte aan kali (A 1.) lijkt gunstig te zijn voor een
groter aantal vruchten in het begin, doch een
voedingsoplossing met een hoog gehalte aan
stikstof en een laag gehalte aan kali (C 5.)
geeft waarschijnlijk een groter aantal vruchten

Tabel 1
Object
A 1
C 3
C 5

N O , - : HoPO,- : S 0 4 - 36,3
63,1
86,0

6,37
3,69
1,40

57,33
33,21
12,60

j

K+ : Ca++ : Mg++
1

66,8
22,4
22,4

24,9
58,3
58,3

8,3
19,3
19,3

Tabel 2
Behandeling
3%o -> 2%o
2%o
3%o
A 1
C 5
C 3
perspot
losse plant
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aantal
vruchten rijp
geoogst
3,8
3,3
2,0
3,5
2,7
2,6
2,5
3,0

st
„
„
„
„
„
„
„

gemiddeld
vruchtgewicht
755 g
695 „
750 „
620 „
830 „
740 „
775 „
750 „

aantal
vruchten groen
geoogst
2,2
1,8
1,7
0,2
3,4
1,8
1,8
1,8

st
„
„
„
„
„
„
„

van de zgn. tweede zetting. Dit laatste zal in
het komende jaar nog eens nader worden nagegaan.

INVLOED VAN
IONENVERHOUDINGEN
EN BLADBESPUITINGEN
BIJ
CHRYSANTEN

Naar aanleiding van de resultaten van een in
1961 genomen proef met chrysanten in grindcultuur, waarbij de invloed werd nagegaan van
bladbespuitingen en van verschillende concentraties van de voedingsoplossingen, werd nogmaals een dergelijke proef opgezet. Deze keer
werden echter in plaats van de verschillende
concentraties verschillende ionenverhoudingen
in de voedingsoplossing vergeleken. Op 1
augustus werden bewortelde stekken van het
ras Luyona in 14 grind- en 2 grondbedden uitgeplant. In ieder bed, met een oppervlakte van
3,8 x 1,0 m werden 96 planten gezet. Elk bed
werd in vier vakken verdeeld waarop de verschillende bladbespuitingen werden uitgevoerd.
Op deze vakken, genummerd van 1 t/m 4,
vonden vanaf 16 augustus, met tussenpozen
van tien dagen, resp. de volgende bespuitingen
plaats: 1. Gro Green 0,5 %; 2. Ureum 0,25 %;
3. mengmeststof ( 2 0 x 3 0 x 1 0 ) 0 , 5 % ; 4. onbespoten. De hoeveelheid stikstof die d.m.v. de
bespuitingen op het gewas werd gebracht, was
zodoende voor de vakken 1 t/m 3 gelijk en
bedroeg over zes bespuitingen genomen in totaal 135 mg per plant.
Tijdens de proef werd er naar gestreefd 4 verschillende verhoudingen van de hoofdelementen (A t/m D) in de voedingsoplossing te verwezenlijken bij eenzelfde totaalconcentratie.
Als vijfde object werd, ter vergelijking, de beste
samenstelling uit de vorige proef (E) in het
schema betrokken. Aan de hand van de analysecijfers bleek het achteraf niet gelukt te zijn

de gewenste samenstelling gedurende de proef
te handhaven. De gemiddelde samenstelling
van de voedingsoplossing, zoals die tijdens de
proef is geweest, wordt in tabel 1 weergegeven.
Wat de anionen betreft, blijkt alleen object D
in grote mate van de andere af te wijken. De
verschillen in gehalten aan kationen tussen de
objecten A, B en E zijn te verwaarlozen, terwijl
deze verschillen tussen de objecten C en D
onderling klein, doch ten opzichte van de andere 3 objecten wel van betekenis zijn. In osmotische waarde wijkt alleen object E van de
andere af.
De proefobjecten A t/m D werden in 3-voud
genomen, terwijl objecten E en F (teelt in
grond) slechts in duplo in de proef werden
betrokken. Doordat de onderscheiden bladbespuitingen op ieder bed werden uitgevoerd
kwamen de objecten 1t/m 4 in 16-voud voor.
Op 2 november werden de eerste chrysanten
geoogst en op 8 november de laatste. Hierbij
dient opgemerkt te worden dat op de eerste
datum de geoogste bloemen in een iets rijper
stadium waren dan op de volgende data. Het
percentage geoogste bloemen per datum wordt
in tabel 2 gegeven.
Hieruit blijkt dat het oogststadium het eerst
werd bereikt bij object C. De chrysanten in
grond waren in het geheel ± 1 week later rijp
dan de chrysanten in grind. De onderscheiden
bespuitingen gaven geen verschil in oogstdatum
te zien.
Bij de oogst werden de takken, met wortels,
gewogen en het aantal bloemen geteld. Deze
gegevens worden in tabellen 3en 4 vermeld.
Voor de oogst werd ook de gemiddelde lengte
van de stengels bepaald. De behandelingen met
onderscheiden voedingsoplossingen gaven verschillen in lengte wat blijkt uit tabel 5, doch per
bed waren de verschillen in lengte te verwaarlozen. De diverse bladbespuitingen hebben dus
ook hier kennelijk geen invloed op gehad.
Uit alle tabellen blijkt de ontwikkeling van de
chrysanten in grind aanmerkelijk gunstiger te
zijn geweest dan in grond. Ook blijkt de trend
te bestaan dat de voedingsoplossing van object
E, die in osmotische waarde van de andere
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objecten afweek, de meest gunstige ontwikkeling van de chrysanten geeft. In dit verband is
het opmerkelijk dat ook in 1961 de hoogste
totale concentratie de beste uitkomst gaf. Wederom hebben de bladbespuitingen geen duidelijke invloed op de ontwikkeling van de
chrysant gehad.

Tabel 1

object
object
object
object
object

osm.
waarde
in atm.

NOa-

H 2 P(X

SO,- -

Cl-

K+

Ca++

Mg++

Na++

1,08
1,05
1,07
1,07
1,23

14,5
14,2
13,1
7,6
16,8

0,45
0,42
0,42
0,91
1,14

8,3
7,6
7,2
14,3
8,5

6,3
6,1
6,4
6,2
7,1

4,8
4,6
10,1
12,0
6,7

14,9
15,6
9,2
9,3
15,5

5,2
4,5
2,5
2,6
4,7

5,5
5,4
5,6
5,3
6,0

A
B
C
D
E

Tabel 2
Object
A
B
C
D
E
F (grond)

2/11

5/11

8/11

totaal

9,1 %
16,2 %
27,5 %
24,0 %
0,5 %
0,0%

80,1 %
60,7 %
62,7 %
40,9 %
32,2 %
5,8 %

10,8 %
23,1 %
9,8 %
35,1 %
67,3 %
94,2 %

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Tabel 3
gewicht per tak

Bespuitingen

voedingsoplossing
A

B

C

D

gemiddelde
E

F (grond)

1

128 g

121 g

125 g

120 g

129 g

101 g

121 g

2

123 „

117 „

135 „

121 „

133 „

98 „

121 „

3

126 „

113 „

120 „

129 „

150 „

99 „

123 „

4

124 „

106 „

120 „

122 „

129 „

91 „

115 „

Gemiddelde

125 g

114 g

125 g

123 g

135 g

97 g

128

Tabel 4
aantal bloempjes per tak

Bespuitingen

voedingsoplossing

gemiddelde

A

B

C

D

E

F (grond)

1

21

20

20

19

21

18

20

2

20

19

20

19

22

17

20

3

20

19

19

21

24

18

20

4

20

19

18

19

22

18

19

20

19

19

20

22

18

Gemiddelde

Tabel 5
object

A

B

C

D

E

F (grond)

lengte in cm

118

115

112

112

125

105

129

VEREDELING EN NIEUWE GEWASSEN

mers: 1-1-62, 2-1-62, 8-2-62 en 10-3-62.
Deze lijnen kwamen in drievoud in de proef
voor, met 10 planten per herhaling. De lijn
1-1-62 werd bovendien op meerdere plaatsen
in de praktijk beproefd. Behalve de selecties in
Oase werden de volgende selecties op het
Proefstation beproefd: 14-5-62 (Witte Suiker
x Benders Surprise), 12-6-62 (Enkele Net x
Honey Dew), 17-9-62 (Fj van Ogen en de
kruising Witte Suiker x Benders Surprise),
18-10-62 (Ogen x Enkele Net). Deze selecties
werden in enkelvoud uitgeplant met ± 30
planten. In de tabel wordt een overzicht gegeven van de produktie der selecties.
Voor het instandhouden van de geselecteerde
planten moest er gestekt worden. Het nemen
van stekken bleek voor vele planten een te
grote ingreep te zijn, waardoor er vrij veel uitval was, speciaal bij de lijnen 1-1-62 en 10-362. Bij deze nummers zijn hierdoor de oogstresultaten ongunstig beïnvloed.
Het bleek dat de kruising tussen Ogen en de
kruising Witte Suiker x Benders Surprise mislukt was; het ras Ogen was als moeder gebruikt, zodat het nummer 17-9-62 de produktie van dit ras weergeeft, met de daarbij behorende sorteringen.

1. VEREDELING EN
RASSENVERGELIJKING
BIJ KOMKOMMER
a. Komkommerrassen onder platglas

Bij een teelt onder platglas werden negen
nieuwe komkommerselecties beproefd, afkomstig uit de groep van geheel bittervrije planten
en uit de groep van geheel vrouwelijke planten.
De resultaten waren nog niet erg gunstig. Zowel
de produktiviteit van de selecties als het uiterlijk van de vruchten liet nog veel te wensen
over. Het zal dan ook nog wel enkele jaren
duren voordat komkommerrassen van deze
typen een plaats in de praktijk zullen innemen.
2. VEREDELING EN
RASSENVERGELIJKING BIJ
ANDERE VRUCHTGEWASSEN
a.

Meloenkruisingen

In 1962 was met één lijn uit de kruising Enkele
Net x Benders Surprise (Oase) een zodanig
resultaat behaald, dat besloten werd deze in
1963 op wat grotere schaal te beproeven. Hiertoe werden van meerdere planten zaden gewonnen om die als afzonderlijke lijnen aan te
houden. In 1963 volgde een vergelijking van
de opbrengst en van de smaak van de num-

Uit alle lijnen werden meloenen op smaak
getest. Het kwam vaak voor dat de smaak, ook
van meloenen afkomstig van een zelfde plant,

Totaal

Gem.
aantal
vruchten
per plant

4
7
8
11
5
9
4

222
303
202
202
216
130
208

6,3
9,5
6,1
5,9
5,8
4,3
5,6

1

250

8,3

Sortering
Nummer

130

4

6

1- 1-62
2 - 1-62
8 - 2-62
10- 3-62
18-10-62
14- 5-62
12- 6-62

5
6
15
2
2
13
9

45
66
80
34
29
31
63

17 - 9 - 6 2

9

87

»

10

12

15

stek

83
131
54
90
72
37
70

63
67
24
38
50
32
40

17
21
18
19
41
6
18

5
5
3
8
17
2
4

85

39

23

6

Verschillende nieuwe meloenkruisingen maken een gunstige indruk
als men het gewas in de kas ziet.
Een nieuw meloenenras, moet het
echter onder diverse omstandigheden goed doen. Bovendien wordt
aandacht geschonken aan de smaak
en de houdbaarheid.

131

nogal uiteenliep. In alle lijnen kwamen meloenen voor die zeer goed van smaak waren. Een
vergelijking met Enkele Net heeft helaas ontbroken.
Oase in de praktijk beproefd bleek weliswaar
iets meer vruchten te leveren dan het ras Enkele Net, maar de oogst begon later. Het voordeel
van de grotere vruchtbaarheid woog niet op
tegen het nadeel van de verlating. Bovendien
bleek, tegen de verwachting in, dat de smaak
maar weinig of hoegenaamd niet beter was dan
van Enkele Net.
Gezien de resultaten met Oase op het Proefstation en in de praktijk werd besloten de selectie voort te zetten alvorens Oase als nieuw ras
te introduceren.
b. Rassenvergelijking

bij paprika

In 1963 werden enkele paprikarassen en een
kruising van het Proefstation beoordeeld op
vroegheid en produktie. De betrokken rassen
waren: Handelsras, Yolo Wonder Imp. B
(Ferry Morse Seed Co.), Yolo Wonder (Asgrow Seed Company), Keystone, California
Wonder en Vinedale. Vinedale werd ook als
tussenteelt geplant. Er werd op 4 januari
gezaaid en op 12 april uitgeplant. Door het
graven van een goot door de kas voor het aanleggen van verwarmingsbuizen is de temperatuur vlak na het uitplanten te laag geweest.
Water werd gegeven door middel van druppelbevloeiing, in het begin zonder dat hieraan een
zoutoplossing was toegevoegd. Daar de planten
hierdoor te hard groeiden en er knopval optrad
werd later aan het water een zoutoplossing toegevoegd. De tussenteelt van Vinedale is half
juli gerooid. Vinedale gaf in de eerste maand
van de oogst de hoogste opbrengst, hierop
volgde Yolo Wonder Imp. B. De totale opbrengst in kilogrammen was het hoogst bij
Keystone, gevolgd door Vinedale, Yolo Wonder Imp. B. en de kruising. Het Handelsras gaf
verreweg de laagste opbrengst.
c. Kruising tussen paprika en peper

In de F 2 van een toevallige kruising tussen
paprika en kleine spaanse peper werd geselec132

teerd, met het doel een peperras te kweken dat
een hogere produktie heeft dan het bestaande
handelsras. Bij deze selectie werd gelet op
vroegheid, vorm en scherpte, bovendien werden het aantal vruchten en het gewicht per
plant bepaald.
Er werd 6 mei gezaaid en 27 juni uitgeplant.
Doordat de plantafstand van de F 2 ruimer was
dan die van de peper kwamen er op een zelfde
oppervlakte, van de peper bijna 2 x zoveel
planten te staan als van de F 2 . De F 2 splitste
uit op vorm en scherp/niet scherp. De vorm
varieerde van paprika tot kleine peper, met
alle mogelijke tussenvormen.
De totale opbrengst van de peper was 182 kg
en van de F 2 153 kg. Het gemiddelde gewicht
per plant van de peper was 418 g, van de F 2
637 g. Van de uit de F 2 geselecteerde planten
was dit zelfs 879 g.

VEREDELING EN
RASSENVERGELIJKING
BIJ SLA

a. Rassenvergelijking

bij sla in een wintcrteelt

In een zestal kassen werden de volgende slarassen op vrij grote schaal beproefd: Ventura,
No. 69, No. 57 en Proeftuins Blackpool. Op
kleinere schaal werden ook de rassen Amplus,
Edel Blackpool, Beauty, Kordaat, No. 428,
Atta, Whitepool, Hiber en Recetta uitgeplant.
Er werd gezaaid op 21 september, geplant van
18 tot 25 oktober. Nadat sinds 5 november
C 0 2 was toegediend door middel van petroleumkachels werd geoogst van 2 tot en met 6
februari.
Het gemiddelde kropgewicht van de op grote
schaal beproefde rassen was als volgt: 165 g
voor No. 69, Ventura 153 g, Proeftuins Blackpool 141 g en 139 g voor No. 57. Voor de op
kleinere schaal beproefde rassen was dit: Amplus 162 g, No. 428 150 g, Kordaat 144 g,
Atta 142 g, Recetta 140 g, Beauty 138 g, Hiber 136 g, Edel Blackpool 129 g en Whitepool

114 g. Van de rassen die op grote schaal waren
uitgezet gaven de rassen Ventura en No. 69 het
hoogste gemiddelde kropgewicht. Bij de rassen
die op kleinere schaal zijn beproefd mag niet te
veel waarde aan de gemiddelde kropgewichten
worden gehecht.

hoge temperatuur aangehouden en al spoedig
begonnen met het toedienen van CO2.
De oogst vond plaats op 13 maart. Hierbij
gaven de volgende rassen de gunstigste resultaten:

b. Vergelijking van enkele slarassen in een
late stookteelt

In een zestal kassen werden bij een late stookteelt de volgende slarassen vergeleken: Vitesse,
Rapide, No. 57, No. 124, Kloek, Kwiek, Tempo, No. 428, No. 39 (stooktype), Ventura en
Jabe. De sla werd gezaaid op 8 november, opgekweekt in perspotten en tussen 5 en 10 februari uitgeplant.
Een week na het uitplanten werd begonnen
met het toedienen van C 0 2 . De oogst van de
sla vond plaats van 18 tot 25 maart. Hierbij
werden de volgende gemiddelde kropgewichten in grammen verkregen:
Tempo
186
No. 57
184
No. 124
179
Rapide
176
Ventura
174
Kwiek
169
No. 39
169
No. 428
165
Vitesse
160
Jabe
154
Kloek
154
In deze proef werd getracht om met behulp
van toediening van C 0 2 in hoge concentratie
(0,2 - 0,25 % ) , in een zo kort mogelijke tijd
een goed oogstbaar produkt te telen. Hiertoe
moest sterk worden geforceerd.
c. Slarassen en -kruisingen voor de late stookteelt

In een late stookteelt werden 34 slarassen vergeleken. De sla werd gezaaid op 1 november,
in perspotjes opgekweekt en in de laatste dagen
van december uitgeplant. Daar het in de
bedoeling lag om de sla snel oogstbaar te hebben, werd direkt na het planten een vrij

ras
No. 124, Vogelaar
No. 69, De Ruiter
No. 372, Pannevis
Ancora, Rijk Zwaan
Tempo, Rood en Co.

% A-sla

% gerand

81
68
76
72
61

8,4
18,4
8,4
19,0
21,9

gemidd.
kropgewicht
in g
252
242
243
237
231

Alle overige rassen gaven hetzij een lager
gemiddeld kropgewicht, een lager percentage
A-sla of een hoger percentage gerande sla.
d. Slarassen en -kruisingen
in een koude voorjaarsteelt

Voor een teelt in een koud warenhuis werden
55 slarassen en -kruisingen beproefd. De sla
werd gezaaid op 16 november en uitgeplant op
10 februari. Direkt na het planten werd de sla
met plastic afgedekt tot begin maart. De oogst
vond plaats op 17 april. Bij de oogst gaven 13
rassen een gemiddeld kropgewicht van 200
gram of hoger. Alle andere rassen gaven een
lager gemiddeld kropgewicht. De rassen met
het hoogste kropgewicht waren Aurora met
227 g, Deciso met 209 g, No 999 met 209 g,
Amplus met 208 g, No 69 met 207 g, No
645 met 206 g, No 115 met 206 g, Ventura
met 205 g, Agilo met 202 g, twee lijnen van
No 39 met respectievelijk 201 en 200 g, No
372 met 200 g en Vitesse met 200 g. Ook de
hoeveelheid A-sla was bij bovengenoemde
hoger dan bij de overige rassen.
e. Slarassen en -kruisingen
voor de gelichte teelt

Voor een teelt van sla onder platglas om te
lichten werden op 8 november 34 lijnen van
133

het nieuwe slaras No 47 en 3 standaardrassen
uitgezaaid. Door de ongustige winter en vanwege afwijkingen in de potgrond gingen zeer
vele van deze planten verloren, zodat er slechts
van enkele lijnen een beperkt aantal kon worden uitgepoot. Oogstgegevens werden er dan
ook niet verzameld. Wel zijn de goede kroppen
van bepaalde lijnen voor zaadwinning aangehouden.
ƒ. Slarassen voor de wecuwenteelt
in de volle grond

In een vroege vollegrondsteelt zijn de volgende
slarassen uitgezet: Meikoningin, Kwiek, Delta,
Rapide, Magiola, No 39, Amplus, Aurora, No
57, No 47, May Princess, Blondine, Regina,
Ancora en Deciso. De sla werd gezaaid op 28
december en uitgeplant op 27 maart.
De oogst viel op 27 mei. Bij deze oogst is de
hoeveelheid A-sla geteld en gewogen. De
gunstigste resultaten werden verkregen bij de
rassen Meikoningin, Kwiek en Blondine met
respectievelijk kropgewichten van 307 g, 286
gen 284 g.
Doordat de planten bij het uitpoten al vrij
groot, en de weersomstandigheden na het uitplanten ongunstig waren, is de kwaliteit van de
sla in het algemeen niet gunstig uitgevallen. De
verkregen resultaten zijn hierdoor niet erg
betrouwbaar.
g. Vergelijking van slarassen
in een middelvroege

herfstteelt

Op het proefbedrijf te Delft werden 42 slarassen uitgezet ter beoordeling van hun bruikbaarheid voor een middelvroege herfstteelt. De
sla werd gezaaid op 28 augustus en geoogst op
13 november. De proef werd voor de belangrijkste rassen in viervoud en voor de overige
rassen in tweevoud opgezet. Bij de oogst werd
alle sla gesorteerd, geteld en gewogen. In
onderstaande tabel wordt van de 12 rassen die
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de beste resultaten hebben gegeven, een overzicht gegeven van het percentage A-sla en van
het gemiddelde kropgewicht.
gemiddeld
kropgewicht
Ras
% A-sla in grammen
No. 2502
No. 39
Amplus
Kwiek
No. 372
No. 57
Deciso
Triumph
Ancora
No. 69
No. 398
Proeftuins Blackpool

93
91
91
90
85
85
84
83
81
80
80
80

208
205
195
195
206
206
226
221
209
214
210
209

De overige rassen gaven alle een lager percentage A-sla dan 80 % of een lager kropgewicht
dan 205 gram.
In het algemeen moet worden gezegd dat de
meeste van de gebruikte rassen wel ruimschoots hebben voldaan aan de gewichtseisen,
maar dat de stevigheid van de sla veel te wensen overliet.
4. VEREDELING EN
RASSENVERGELIJKING BIJ
ANDERE GROENTEGEWASSEN
a. Teelt en selectie van koolrabi
in herfst en winter

In een gestookte kas werden twee achtereenvolgende teelten van koolrabi gezet.
De herfstteelt werd voor een deel in het jaarverslag van 1962 besproken. Hierin stond vermeld dat bij de eerste oogst (uitsluitend Ie
soort) het percentage oogstbare knollen bij de
ruime plantafstand (25 X 30 cm) belangrijk
hoger lag dan bij de nauwe plantafstand (20 X
25 cm). Bij Roggli's Treib was het aantal oogstbare knollen groter dan bij Witte Wener.
Op 21 januari werd de rest geoogst (zowel Ie
als 2e soort). De volledige oogstresultaten zijn
in tabel 1 vermeld.

totale oogst

le oogst
aantal knollen

aantal kg

aantal knollen

aantal kg

ras

gemiddeld
knolgewicht
in g

plantafstand

plantafstand
20x25

25x30

20x25

25x30

20x25

25x30

20x25

20x25

25x30

25x30

235
46

347
104

22,3
6,8

36,3
17,0

762
637

583
477

54,0
61,9

51,9
55,6

71,1
97,3

88,9
116,4

Roggli's Treib
Witte Wener
Tabel 1. Herfstteelt

Bij analyse van de tabel valt het op dat Roggli's
Treib aanmerkelijk vroeger is dan Witte Wener. Voor beide rassen is de vroege oogst groter
bij de ruime plantafstand. De totale oogst is bij
beide rassen groter bij de nauwe plantafstand,
hoewel het gemiddeld knolgewicht lager is. Het
vrij grote verschil tussen het aantal knollen van
Roggli's Treib en Witte Wener bij de totale
oogst wordt veroorzaakt door een groter aantal

niet oogstbare knollen van Witte Wener (te
klein of rot).
Op 5 december 1962 werden Roggli's Treib en
Witte Wener gezaaid voor de winterteelt. Het
uitplanten gebeurde op 25 januari 1963. De
plantafstanden waren dezelfde als in de herfstteelt nl. 25 X 30 cm en 20 X 25 cm. Op 4
april werd alles geoogst. De oogstresultaten
hiervan zijn in tabel 2 vermeld.

Tabel 2. Winterteelt
Iesoort

Ie + 2e soort

aantal knollen

aantal kg

aantal knollen

aantal kg

ras
plantafstand

Roggli's Treib
Witte Wener

plantafstand

20x25

25x30

20x25

25x30

20x25

25x30

303
204

369
248

66,1
55,8

94,2
68,2

719
597

512
448

b. Rassenvergelijking bij peen onder glas
en in de volle grond

Bij peen is een aantal selecties van het ras
Amsterdamse Bak vergeleken. In verband met
de aanhoudende vorst kon niet eerder gezaaid

gemiddeld
knolgewicht
in g

20x25

25x30

122,8
124,3

115,9
104,6

20x25

25x30

171
208

226
233

worden dan 14 maart. Het glas werd op 26
april gelicht. Op 27 juni, 2 juli en 4 juli werd
geoogst. Bij het oogsten werd gelet op de vorm
van de wortel, op de lengte van peen en loof en
op de opbrengst.
In de tabel is dit weergegeven.
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Tabel. Opbrengst van een aantal selecties van Amsterdams Bak bij een gelichte teelt
Selectie van

Lengte in cm

Opbrengst in
kg/raam (1,2 m*2)

C. W. Pannevis
A. R. Zwaan en Zn.
Enkh. Zaadhandel
D. v. d. Sluis en Zn.
Ned. Zaadcentrale
T. v. d. Beukei
Gebr. v. d. Berg

12,32
10,60
8,90
10,35
9,20
11,10
10,70

Rijk Zwaan
Sluis en Groot
J. A. Zwaan
Vreeken's Zaadh.
Nunhem
T. de Vries
Oudijk - Wurfse
Struyk en Co.

10,26
10,20
10,04
10,60
10,85
9,76
11,67
9,81

Vorm

vrij veel conische peen
overwegend cilindrisch
overwegend cilindrisch
overwegend cilindrisch
vrij veel conische peen
overwegend cilindrisch
veel conische peen, erg ongelijk
hierdoor
mooi cilindrisch
vrij veel conische peen
vrij veel conische peen
overwegend cilindrisch
zeer mooi cilindrisch
overwegend cilindrisch
overwegend cilindrisch
overwegend cilindrisch

De conische peen is doorgaans zwaarder van
loof, terwijl de wortel harder is, minder mooi
van kleur en scherper van smaak.
In een proef in de volle grond werden dezelfde
selecties gebruikt als in de platglasrijen. Gezaaid werd op 24 mei. Door het droge weer
direkt na het zaaien kwam de peen wat ongelijk
op. Het onkruid werd bestreden met Tenoran.
De eigenschappen van de selecties in deze
proef kwamen overeen met die in de gelichte
platglasrijen.
c. Rassenvergelijking

bij snijbonen

In een late teelt onder glas werden de volgende

Ras
Combine
Romore
Helda
Kastor
Vr. Veense
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wortel

loof

9—15
9—15
8—15
8—15
8—15
8—15
8—15

45
40
45
45
45
40
50

8—15
10—18
8—14
10—17
8—16
8—20
8—15
8—15

45
45
40
45
40
40
45
45

snijbonerassen vergeleken: Combine, Romore,
Helda, Kastor, Vroege Veense, Verbeterde
Kassnijbonen, Allervroegste, Ezetha's Superba
en American orgineel G.S.
De bonen werden gezaaid onder platglas op
19 juni en op 27 juni uitgeplant in het warenhuis. De groei verliep zonder stagnatie, alleen
in de Vroege Veense kwam in het begin vrij
veel rolmozaïek voor. De eerste bonen werden
op 13 augustus geplukt, de laatste op 29 oktober. In onderstaande tabel staan de opbrengsten in grammen weergegeven, de goede (A) en
de afwijkende bonen apart genoteerd.
Afwijkende bonen waren kromme of korte
peulen. De Vroege Veense gaf veel peulen die
korter waren, de Romore veel kromme peulen.

A

Afwijkend

2225
2228
2222
2022
1589

293
577
303
208
373

Ras
Verb, kassnijboon
Allervroegste
Ezetha's Superba
Amer. Org. G.S.

A

Afwijkend

2017
2148
2012
1744

214
292
207
158

d. Rasscnvergelijking

bij stambonen

In een nateelt werden de volgende rassen vergeleken: Dubbele Witte (R. Zwaan en Gebr.
Sluis), Widusa, Probator, Flevo orig. G.S.,
Invicta, Luca, Imuna, Irene, Stabolite, Prinstalite en Prelude.
Op 15 juli werd gezaaid onder platglas, op 24
juli werd in het warenhuis geplant op plantafstand van 80 X 40 cm. De bonen werden in
één keer geplukt en gelijk opgeruimd. De
groei, met als gevolg de opbrengst van de vakken was zeer ongelijk. Enkele eigenschappen
die op de voorgrond traden volgen hieronder:
Dubbele Witte Veel rolmozaïek, sterk rankend,
gewas tot ruim 1 meter hoog. Lengte peul: 10
tot 12 cm.
Probator Vrij veel planten met scherpmozaïek
er in, gewas sterk rankend, tot 90 cm hoog.
Laat gemakkelijk het blad vallen. Lengte peul:
10tot 13 cm.
Flevo orig. G.S. Enkele planten met scherpmozaïek. Stevig opgroeiend gewas, rankt niet.
Gewas wordt 50 cm hoog. Peul wordt snel
bleek van kleur, is vrij krom en 12 tot 13 cm
lang.
Invicta Een enkele plant met scherpmozaïek.
Stevig opgroeiend gewas tot 50 cm hoog dat
niet rankt. Geeft een wat grove peul van 13 tot
16 cm lengte.
Luca Vrij veel scherpmozaïek, gewas sterk
rankend en tot ruim 1 meter hoog. Lengte
peul: 10 tot 12 cm. W;
ongelijk van vorm.
Ras
Imuna Enkele planten
licht scherpmozaïek.
Gewas niet sterk ran1. Vr. Stiekema
kend, tot 60 cm hoog,
2. Middelvr. Stiekema
stevig opgaand. Lengte
3. Stam 65
peul: 12 tot 13 cm.
4. Electra
5. Harola 2/20
Irene Vrij veel rolmo6. Harola P.P.
zaïek, sterk rankend en
7. Late Huizer
tot ruim 1 meter hoog.
8. Vremo Inter
Zeer grote bladeren,
9. Sel. Hogervorst
10. Sel. Hofman
soms lange bloemtros11. Sel. Vreugdenhil 1
sen. Geeft een zeer
12. Sel. Vreugdenhil 2
zwaar gewas bij de
13. No. 601204 I.V.T.
grond. Fijnachtige ron-

de peul van 11 tot 12 cm lang.
Stabolite Wat scherpmozaïek in het gewas,
sterk rankend. Tot ruim 1 meter hoog. Vrij
grof blad. Peul 10 tot 11 cm lang.
Prinstalite Wat scherpmozaïek, vrij sterk rankend gewas, 70 tot 100 cm hoog. Peul wat
ongelijk van vorm, lengte 11 tot 14 cm.
Prelude Wat scherpmozaïek, gewas weinig rankend, tot 60 cm hoog. Lengte peul: 11 tot 13
cm.
e. Rasscnvergelijking

bij spruitkool

In De Lier en 's-Gravenzande werd in samenwerking met de plaatselijke studieclubs spruitkool gezet voor het seizoen 1963-'64 in verband met rassenproeven. In dit gebied worden
nog vrij veel „eigen selecties" gebruikt. Daarom werden verschillende van deze in de proeven opgenomen.
Voor die te De Lier werd gepoot op 60 X 65
cm, te 's-Gravenzande op 70 X 63 cm. Voor
zover per 1 december '63 was na te gaan geven
de „eigen selecties" (de no's 9, 10, 11 en 12)
goede resultaten. De handelsrassen doen hiervoor evenwel niet onder, enkele zijn zelfs veel
beter (zie de no's 1, 2, 3 en 5). Bij de totaaloogst wijkt dit beeld nagenoeg niet af. In de
tabel staan de opbrengsten van de rassen genoteerd in kg per RR2 = 14 m 2 per eind november en totaal.
Oogst De Lier

Oogst
's-Gravenzande

tot eind nov.

totaal

tot eind nov.

totaal

24,70
18,75
19,59
13,54
24,56
16,75
14,20
15,33
14,04
16,61
15,33
15,05
17,75

29,11
23,43
24,85
20,59
29,96
21,58
19,59
20,30
18,88
21,72
22,43
22,57
22,43

17,75
13,46
15,47
8,10
11,04
9,72
5,35
7,68
9,38
12,31
9,35
11,09
8,74

28,11
22,86
24,28
18,17
20,87
18,17
16,90
19,73
23,28
19,73
20,44
16,61
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De Late Huizer (no 7) werd na de tweede
pluk uit de proef te 's-Gravenzande genomen,
wegens de grote uitval. De Ie oogst in de
proef te De Lier viel wat laat, zodat de spruiten, vooral bij de vroegste rassen, zeer grof
waren.
De ontwikkeling van de spruiten in de proef
te De Lier is sterker dan in de andere proef.

ƒ. Rassenver gelijking bij andijvie
onder glas

Op twee bedrijven werd een aantal andijvierassen in een teelt onder glas vergeleken. Op
beide bedrijven waren de opzet van de proef
en de gebruikte rassen gelijk. Nagegaan werd
of er verschillen waren in groei, vorstgevoeligheid, schimmelaantasting en opbrengst. Gezaaid werd op 10 september. Op één bedrijf

werd 5 oktober gepoot en 3 april geoogst, op
het andere bedrijf werd gepoot op 25 en 26
oktober en 16 en 18 april geoogst. Tijdens de
vorstperiode werd op dit laatste bedrijf de andijvie afgedekt met plastic. Bij het verwijderen
hiervan op 4 maart waren de onderste blaadjes
gedeeltelijk bruin verkleurd. Tijdens de verdere
teelt werd echter geen hinder van dit euvel
ondervonden, doordat de blaadjes verdroogden. Maar het gevaar voor Botrytis was niet
denkbeeldig.
In onderstaande tabel zijn de gebruikte rassen
met hun opbrengst gegeven.
Hoewel de andijvie op het ene bedrijf op 3
april nog niet was uitgegroeid, moest op die
datum toch worden geoogst. Daarom zijn de
opbrengsten laag.
In beide proeven werden geen noemenswaardige standverschillen bij de andijvie waargenomen. Noch bij de niet, noch bij de wel afgedekte andijvie werden afwijkingen ten gevolge van
de vorst waargenomen.

Opbrengst in kg per are
Gebruikte rassen:

No. 8,
Pannevis
Breedblad H. Volhart,
Roco's Breedblad,
Rood en Co.
Tuinders Volhart,
J. A. Zwaan
Breedblad Volhart,
R. Zwaan
No. 5,
Haarlems Volhart,
Gebr. v. d. Berg
No. 5,
„
„ „
„
No. 6,
„
„ „
„
Extra Breedblad,
„
,, „
Haarlems Volhart,
Ned. Zaadcentrale
Volhart No. 6,
Volhart No. 5,
Nunhem
Volhart Breedblad (groen),
Haarlems Volhart,
A. Vogelaar
Haarlems Volhart,
L. Noordermeer
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oogst op
3 april

oogst op 16
en 18 april

212
192
245
215
189
214
167
194
229
217
239
184
222
171
196
192

356
425
432
377
390
405
354
388
400
412
404
406
389
420
375
419

g. Rassenvergelijking

bij spinazie

onder glas

Voor de rassenvergelijking van spinazie onder
glas werden twee zaaitijden gekozen, namelijk
15 december 1962 en 12 februari 1963.
Op 15 december werden twee proeven aangelegd, één in een warenhuis in de praktijk en
één in een serre van het Proefstation. De
gebruikte rassen waren: Cavallius, Breedblad
scherp zomer (s.Z.), Proloog, Duetta, Virtuosa,
Bovri-R, Bovri-S, Wolvex en Melex. Beide
proeven werden geoogst op 2 april. In het
warenhuis gaf Cavallius de hoogste opbrengst,
Proloog de laagste. In de serre waren dit respectievelijk Breedblad s.z. en Duetta.
Op 12 februari werd in een serre gezaaid. Het
reeds genoemde sortiment werd uitgebreid met
de rassen Viroflay, Pré-Vital, Resistoflay, Vital-R en Spinoza. Eén parallel uit deze proef
werd geoogst op 5 april, de andere op 10 april.
Dit werd gedaan om een mogelijke voortijdige
bloemknopvorming vast te kunnen stellen. De
hoogste opbrengst op 5 april gaf Resistoflay,
op 10 april Melex. Vital-R gaf op beide oogstdata de laagste opbrengst.
Uit deze proef is gebleken dat verschillende
wolfresistente rassen zeer goed bruikbaar zijn
voor de teelt onder glas. Voor deze teelt hebben de niet wolfresistente rassen afgedaan,
ondanks de vaak goede kg-opbrengst.

•h. Rassenvergelijking

bij spinazie

in de vollegrond

In de vollegrond werden op drie grondsoorten
de volgende spinazierassen vergeleken: Breedblad scherp zaad, Proloog, Duetta, Virtuosa, Bovri-R, Bovri-S, Wolvex, Melex, Viroflay, Pré-Vital, Resistoflay, Vital-R en Spinoza.
Op 5 april werd gezaaid op een zandachtige
veengrond, met een organische-stofgehalte van
10 %, op 26 april werd gezaaid op zandgrond

en op 16 mei op een veengrond met een organische-stofgehalte van 20 %.
De rassen van het zaaisel van 5 april konden
door de slechte ontwikkeling van verschillende
veldjes niet worden vergeleken.
Van het zaaisel van 26 april werden Viroflay,
Pré-Vital en Breedblad s.z. op 31 mei geoogst,
de rest op 5 juni. Spinoza gaf met 3240 gram
per m 2 de hoogste opbrengst, Breedblad s.z.
met 2170 gram de laagste.
Het zaaisel van 16 mei werd op 10 juni
geoogst. Hier gaf Breedblad s.z. met 3000
gram per m 2 de hoogste opbrengst, Proloog
met 2100 gram de laagste.
Uit deze proeven is gebleken dat ook voor de
teelt in de vollegrond verschillende wolfresistente spinazierassen goed bruikbaar zijn. Het
gebruiken van niet wolfresistente rassen zoals
Breedblad s.z. heeft dan ook geen zin meer.
5. VEREDELING EN
RASSENVERGELIJKING
BIJ FRUITGEWASSEN
a. Druivekruisingcn

en -rassen

De bomen van de druivekruisingen werden
gedurende de gehele winter van 1962-'63 ongestookt gehouden om na te gaan of wellicht
een flinke koude de vruchtbaarheid zou kunnen vergroten. Bovendien werd er weer zeer
lang gesnoeid.
Deze gecombineerde maatregel gaf echter nagenoeg geen vergroting van de vruchtbaarheid,
zodat de oogst van alle bomen die een acceptabele kwaliteit druiven konden leveren, onvoldoende bleef. Dit was aanleiding om onderhavig veredelingsonderzoek te beëindigen. De
bomen zijn inmiddels gerooid.
Dit laatste is eveneens het geval met de druiverassen Superfrankenthal en Regina, beide uit
Italië afkomstig. Het ras Superfrankenthal gaf
wèl een redelijke opbrengst van matig grote
trossen, maar de kwaliteit was toch onvoldoende. De bessen, zeer stevig ni. met stugge schil139

len, waren ook in een gevorderde staat van
rijpheid, nog helemaal rood. Ook de kwaliteit
van de (blauwe) Regina bleek o.m. door onvoldoende kleuring, onder de maat te blijven.
b.

Druive-onderstammen

De in de praktijk ondergebrachte boompjes
Black Alicante op de botanische onderstammen Ruggeri, 16-16, 186-64, Rupestres du Lot
en Golia hebben dit jaar voor het eerst wat
vruchten gegeven. Onvoldoende echter om ook
maar enig oordeel uit te spreken.
Het aanvankelijke plan om dit onderzoek
eveneens op het Proefstation ter hand te nemen
is — in verband met de sterk teruggelopen
belangstelling voor de druiventeelt — opgegeven.
6. VEREDELING EN
RASSENVERGELIJKING BIJ
BLOEMEN EN BLOEMBOLLEN
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a. Selectie van pluislosc
leeuwebekken

winterbloeiende

Sinds 1961 wordt er doelbewust naar gestreefd
om enkele rassen van winterbloeiende leeuwebekken te verkrijgen, die niet vertakken.
In het voorjaar van 1961 werden bij toeval
enkele planten aangetroffen, die in de oksels
van een aantal bladeren geen zijscheuten vormden. Van deze planten is zaad gewonnen en in
de nateelt van deze selecties in 1962 werden
bij meerdere selecties reeds enkele planten
aangetroffen die in 2/s van het aantal bladoksels geen zijscheuten vormden. In 1963
waren in een selectie enkele planten voor
100 % pluisloos.
Pluisloosheid kwam hoofdzakelijk voor bij de
rose en witte selecties. Om een grotere kleurschakering te krijgen zijn enkele „pluisloze"
planten gekruist met een aantal kleurvaste
eigen selecties. Het nakomelingschap hiervan
zal in het voorjaar van 1964 worden doorgeteeld.
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Ajb. 1. Sla met zinkschade gevolgd door rotting.
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Het optredenvan„zinkschade"
W. den Boer

Onderzoek
Reeds enige jaren treedt bij sla, spinazie en
enkele andere gewassen een typisch beschadigingsbeeld op. Zo ontstaan op de bladeren aanvankelijk gele, later bruine vlekken. Deze zijn
onregelmatig van vorm en verschillend van afmeting. Vaak zijn slechts één of enkele bladeren van de plant beschadigd. Op dit beschadigde weefsel woekeren secundaire organismen,
waardoor de plekken tot rotting overgaan (afb.
1). Vooral in de voorjaars- en winterteelt van
sla wordt de meeste hinder van deze beschadiging ondervonden.
Toen de eerste gevallen van dit schadebeeld
zich voordeden, werd direkt een samenhang
opgemerkt met de aanwezigheid van thermisch
verzinkt materiaal. Vooral onder de goten was
de schade soms van ernstige aard. Een verklaring lag voor de hand. Door het betrekkelijk
grote temperatuurverschil aan binnen- en buitenzijde van de goten, treedt er condensatie
van waterdamp op. In dit condenswater lossen
waarschijnlijk zinkzouten op, waarvan druppels
op het gewas vallen om er de beschadiging te
veroorzaken. In lang niet elk warenhuis met
thermisch verzinkte goten treedt deze schade
op. Er is behoorlijk wat condenswater nodig
om beschadiging te krijgen.

Ten einde tot een oplossing te komen werd in
samenwerking met de Stichting Doelmatig Verzinken een onderzoek ingesteld naar afdekkingsmateriaal voor verzinkte kasonderdelen.
Hiertoe werd een thermisch verzinkte goot
deels ingesmeerd met enkele verfsoorten terwijl een ander stuk onbehandeld werd gelaten.
Met behulp van plastic werd een kasje gebouwd waarvan de thermisch verzinkte goot de
nok vormde (afb. 2 en 3). De bovenzijde van
de goot werd gekoeld met stromend water, terwijl in het kasje een elektrische verwarmingskabel werd aangebracht, om op die manier het
benodigd verschil in temperatuur aan onderen bovenzijde van de goot te veroorzaken. Alleen wanneer de watertemperatuur belangrijk
lager was dan de temperatuur in de kas en
onder het plastic werd het doel, een sterke
condensvorming tegen de onderkant van de
goot, bereikt.
In het kasje werd sla geplant. Nadat vier dagen
lang het condenswater op het slagewas gedrupt
had, deed zich duidelijk zinkschade voor bij de
onbehandelde stukken. Twee weken nadien
werd het plastic verwijderd en de hoeveelheid
zinkschade bepaald. De resultaten zijn samengevat in tabel 1.
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Tabel 1. Zinkschade bij sla nadat 2'/ 2 week lang
condenswater op het gewas gedrupt had.

Behandeling

Zinkchromaat H (nieuw)
Blauwe Vernis (nieuw)
Aluminium verf (Elastonal) (nieuw)

Mate van beschadiging
2
8
4
3
2
0

(10 = alle bladeren beschadigd)
( 0 = geen enkel blad beschadigd)

Zoals uit deze tabel blijkt is er bij het nieuw
thermisch verzinkte gootstuk belangrijk minder
schade te constateren dan bij het oude verzinkte gedeelte. Van de toegepaste afdeklagen
bleek alleen de Aluminium verf geheel afdoende te zijn. Aanvankelijk werd een voorbehandeling met een etsmiddel toegepast, later werd
het te behandelen object alleen met een staalborstel afgeborsteld. De hechting van de verf
werd niet bevorderd door het al dan niet voorbehandelen met een etsmiddel.

Enkele

praktijkervaringen

Door het toedienen van extra C 0 2 en vooral
wanneer dit gebeurt met petroleumkachels,
blijkt de kans op schade toe te nemen. Enerzijds neemt de condensatie op de goten toe,
terwijl mogelijk anderzijds het verhoogde C 0 2 gehalte in de lucht, sterker oplossend werkt op
het verzinkte materiaal. Behalve onder de
de goten treedt er ook onder de verzinkte roe144

den schade op en soms zelfs onder verzinkt
draad. Ook onder thermisch verzinkte kachelpijpen kan schade optreden. Ten aanzien van
het voorkómen van schade is in de praktijk
geconstateerd, dat het verven van thermisch
verzinkt materiaal met een zinkchromaat primer niet voldoet. In een aantal gevallen bleek
na een dergelijke behandeling tóch „zinkschade" bij sla op te treden.
„Zinkschade" kan worden voorkomen door
het thermisch verzinkte materiaal zodanig af
te dekken dat geen opgeloste stoffen van het
zink via het condenswater op het gewas terecht
kunnen komen.
Thermisch verzinkte goten en glasroeden kunnen geverfd worden met een afsluitende verf
die géén zink bevat. Het verven kan beter na
het bouwen van de kas worden uitgevoerd dan
voor het bouwen. In het laatste geval is de
kans groot, dat tijdens het bouwen de verflaag
weer wordt beschadigd waardoor pleksgewijze
„zinkschade" bij het gewas kan optreden.
Inplaats van verzinkte draden kan geplastificeerd draad worden gebruikt.
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Afb. 1. Komkommervirus
de jonge bladeren.
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Komkommervirus 1 in deherfstteeltvan komkommer
H. J. M. van Dorst

De laatste jaren valt er een sterke uitbreiding
van komkommervirus 1 in herfstkomkommers
waar te nemen. In 1961 reeds werd als gevolg
van deze ziekte op vele bedrijven de teelt vroegtijdig beëindigd. Het afgelopen jaar is dit op
nog grotere schaal gebeurd.
Ongetwijfeld is momenteel een komkommervirus 1-aantasting de ernstigste kwaal in de
nateelt. Velen vragen zich dan ook af, of het
verantwoord is het komend jaar weer te denken aan een herfstteelt. Mogelijk kan dit artikel
hierbij tot leidraad dienen.

Ziek teverschijnselen
Het plotseling verwelken en afsterven van
ogenschijnlijk gezonde komkommerplanten
kort voor of gedurende de oogst is wel het
meest in het oog lopend en kenmerkend voor
deze ziekte. Het heeft dan ook enige tijd geduurd, alvorens kon worden vastgesteld, dat
een virusziekte hiervan de oorzaak was. Gedurende de opkweek en de eerste tijd na het uitplanten zijn duidelijk virusverschijnselen te
zien. Deze bestaan uit lichtgroene vlekjes en
kringachtige figuren (afb. 1). Na verloop van
tijd ontstaat een geelachtig mozaïekbeeld. De
vruchten zijn in meerdere of mindere mate
gevlekt. Meestal zijn lichtgroene bultjes en
kringetjes waarneembaar. En hoe vroeger de
aantasting optreedt, hoe groter de groeiremming is. Zulke planten verwelken echter niet

zo snel. Later besmette planten verwelken
spoedig, en dit proces voltrekt zich sneller,
naarmate we verder in het najaar komen (afb.
2).
Ogenschijnlijk gezonde planten gaan vooral bij
zonnig weer plotseling slap hangen. Dit verwelken begint bij de oudste bladeren en scheuten en trekt vervolgens omhoog tot in de top
van de plant. Dit proces kan zich binnen enkele uren voltrekken. Mozaïekverschijnselen vallen dan niet meer op. Aanvankelijk kan de
plant 's nachts nog voldoende water opnemen
om een redelijke turgescentie te bewerkstelligen. Bij bewolkt weer kan dit de indruk geven,
dat de plant weer hersteld is. De verwelking
doet zich echter spoedig opnieuw voor en binnen enkele dagen kan de plant dood zijn.
Bekijken we deze, dan is er niets bijzonders
aan te zien. Ook aan het wortelstelsel niet; dat
kan volkomen blank zijn. De bladeren vertonen geen kenmerkende bijzonderheden, doch
bij nauwkeuriger beschouwing kan, soms maar
bij één scheut van de plant, mozaïek te zien
zijn. Soms slechts op enkele blaadjes wat lichtgroene vlekjes. Daarnaast komt het ook voor
dat er totaal niets op deze blaadjes is te zien.
Invloed van de

temperatuur

Aangezien planten die vroeg zijn aangetast,
langer in leven blijven dan later besmette, moet
er een oorzaak zijn voor dit plotseling verwelken. Deze moet gezocht worden in de temperatuur. Uit vele waarnemingen is gebleken, welke
belangrijke rol de temperatuur hierbij speelt.
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Een te lage temperatuur versnelt het afsterven en vermindert sterk de vruchtkwaliteit,
terwijl bij een hogere temperatuur de planten veel langer in leven blijven en de vruchtafwijkingen het geringst zijn. Het is echter nog niet te zeggen, hoe hoog de temperatuur gehouden moet worden om afsterven te voorkomen.
Nog al te vaak wordt voor de herfstteelt te laat begonnen met stoken of wordt een te
lage temperatuur aangehouden. Het is opvallend dat bij een te sterk afharden veel
meer slachtoffers vallen, dan wanneer naar een snellere groei wordt gestreefd. De
vroegst aangetaste planten die langer blijven leven dan de later besmette, hadden kennelijk gunstiger omstandigheden. Bij iets latere infecties, waarbij een temperatuurminimum bereikt is, beginnen spoedig de verwelkingsverschijnselen maar hierbij is dan nog
mozaïek op de plant te zien. Nog later heeft een te lage temperatuur tot gevolg, dat
reeds voor het duidelijk zichtbaar zijn van virussymptomen de plant al verwelkt.

Ras Sporu,

geplant

temperatuur

14°

22

augustus
datum
inoculatie

aantal dagen tussen inoculatie
en verwelking

% verwelkte planten, IVz week
na inoculatie

C(57°F)

16 sept.
30 sept.

20
19

20
50

15,5° C ( 6 0 ° F )

16 sept.
30 sept.

28
19

0
15

21°

16 sept.
30 sept.

45
41

0
0

C(70°F)

Om de schade door komkommervirus 1 te beperken is een dag- en nachttemperatuur
van 15,5 °C (60 °F) beslist veel te laag. De temperatuur dient dan zeker op 21 °C
(70 °F) gehouden te worden.

Bladluizen de belangrijkste verspreiders
Van dit virus zijn bladluizen de belangrijkste overbrengers. Bij aanwezigheid van dit
virus zullen dan ook altijd bladluizen voorkomen of aanwezig zijn geweest. Hun aantal hoe gering ook kan echter vele planten besmetten. Wanneer aanvliegende besmette luizen in de komkommers komen, dragen deze onmiddellijk het virus over.
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% afwijkende vruchten geoogst in de periode
tussen inoculatie en verwelken

Bij een te lage temperatuur zijn na 2Vi-3 weken de gevolgen zichtbaar in de vorm van verwelking. Bij niet tijdige bestrijding kan de vermenigvuldiging van bladluizen in deze tijd van
het jaar bijzonder snel verlopen, waardoor de
besmettingskansen vele malen groter worden.
Waar uiteindelijk de aanvliegende bladluizen
met dit virus besmet zijn geraakt, is nog moeilijk vast te stellen. Dit virus kan op zeer veel
plantensoorten voorkomen. Wellicht zijn overjarige gewassen zeer gevaarlijke bronnen. Daarnaast kunnen onkruiden dit virus bevatten. Dat
deze ziekte zeer zelden in de winter en het
voorjaar voorkomt, vindt zijn oorzaak in het
feit, dat er dan buiten geen bladluizen zijn.
Pas in juni vertonen zich behoorlijke hoeveelheden. Eenmaal in het gewas, is de virusoverdracht die tijdens het snoeien kan plaats
vinden, niet onbelangrijk. Het virus blijft niet
in de grond achter en gaat niet met komkommerzaad over. Dat dit virus door de witte vlieg
wordt verspreid is zeer onwaarschijnlijk.

33
89
65
90

Voorkoming

en

bestrijding

5
7

Om te voorkomen dat komkommers door dit
virus worden besmet is het enige middel, de
bladluizen buiten te sluiten. Dit is geen eenvoudige zaak. Ideaal zou zijn gedurende de
bladluisvluchten de luchtramen gesloten te
houden. Dit kan echter teelttechnische moeilijkheden opleveren. Ook het afschermen der
luchtramen met bijv. fijnmazig nylon horregaas, dat tevens de bijen tegenhoudt, is afdoende. Technisch is dit vaak moeilijk uit te voeren.
Uit waarnemingen bleek dat in een met nylon
horregaas afgeschermde ruimte 1,5 % der
planten door komkommervirus 1 werd aangetast, terwijl dit gelijktijdig in een niet afge149

Afb. 2. Links: gezond.
Rechts: verwelking tengevolge
mervirus 1-besmetting.

van komkom-

schermde ruimte 24 % bedroeg. Zeker op
plantebedrijven is het zeer raadzaam een dergelijke afscherming aan te brengen.
Daarnaast blijft regelmatige bladluisbestrijding noodzakelijk. Men dient daarmee al
direkt na opkomst van de planten te beginnen.
Het is duidelijk dat alleen volkomen gezond
uitziende planten moeten worden gepoot. Gedurende de teelt worden de vroegst besmette
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planten verwijderd, omdat hierdoor een duidelijke infectiebron wordt uitgeschakeld, en
voorts de vruchten van deze planten toch te
bont worden om te veilen. Is later in de tijd het
aantal besmette planten te groot, dan heeft het
alleen zin de viruszieke planten te laten staan,
als de temperatuur op minimaal 21 °C (70
°F) gehouden wordt. Aparte behandeling van
gezonde en zieke planten is hierbij geboden.

Fusarium javanicum in komkommers
L. Bravenboer en D a . Theune

De intensivering en toenemende specialisatie
in de glastuinbouw brengt, ook op het gebied
van de planteziekten, nieuwe problemen met
zich mee. Het optreden van de schimmel
Fusarium javanicum in geënte komkommers is
hiervan een voorbeeld. In 1958 werd voor het
eerst een aantasting door deze schimmel in
geënte komkommers aangetroffen. In alle gevallen waar de ziekte optrad, waren de planten
afkomstig van één plantenkweekbedrijf. In de
daaropvolgende jaren kwamen geen meldingen
binnen over het afsterven van komkommers
ten gevolge van de aantasting. Totdat in 1962
en 1963 de ziekte in hevige mate weer van
zich deed spreken. Ook nu was er een duidelijk
verband tussen het optreden van Fusarium
javanicum en het opkweekbedrijf.
Uit het onderzoek, dat vooral in de laatste
twee jaren is gedaan, mocht blijken dat besmet
zaad van Cucurbita ficifolia als de primaire
besmettingsbron op de opkweekbedrijven beschouwd moet worden. Dit zaad is afkomstig
van vruchten van Cucurbita ficifolia die door
de schimmel zijn aangetast. Als van rottende
vruchten (afb. 1) schimmelisolaties gemaakt
worden, blijken bij het rottingsproces altijd
Fusarium-soorten aanwezig te zijn. Maar deze
Fusarium-soorten zijn vrijwel steeds onschuldig
d.w.z. tasten wel het weefsel van de onderstamvruchten aan, maar niet dat van de onderstamplanten, zoals blijkt uit tabel 1.
Bij hoge uitzondering wordt echter Fusarium
javanicum op de rottende vruchten aangetroffen (Fusarium javanicum is dus een rottingsFusarium en geen vaat-Fusarium die het verwelken van ongeënte komkommers veroorzaakt). Indien de schimmel veelvuldiger op rottende vruchten voorkwam zou het afsterven van

Tabel 1. Percentage dode planten van Cucurbita
ficifolia na 14 dagen
Fusarium lateritum afkomstig van
Cucurbita ficifolia vruchten .
Fusarium javanicum .
Controle

.

.

.

0%
100%
0%

Afb. 1. Uit een rottende vrucht van Cucurbita ficifolia kunnen steeds Fusarium-soorten
worden geïsoleerd.
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Afb. 2.
Enkele weken
na het uitplanten kunnen de
eerste
verschijnselen
van een
aantasting zich
voordoen.
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geënte komkommers ten gevolge van de aantasting reeds veel langer geleden
opgetreden moeten zijn en in veel ernstiger mate. Het winnen van zaad uit
rottende of verrotte vruchten van Curcurbita ficifolia was vroeger immers
eerder regel dan uitzondering. Dat zaadbesmetting uiterst zeldzaam is, blijkt
ook uit het feit dat tot nu toe slechts één maal zaad gevonden is waarop de
schimmel aangetoond kon worden. In vele andere onderzochte zaadmonsters
was Fusarium javanicum niet te vinden.
Zodra echter een quantum besmet zaad, ook al betreft dit nog zo geringe
hoeveelheid, op een entbedrijf wordt uitgezaaid is de kans dat een kleiner
of groter gedeelte van het bedrijf besmet raakt zeer groot. Van het besmette
zaad gaat de schimmel over in heel de grond op de tabletten, van waaruit weer
een volgende partij planten besmet wordt enz. Doordat de tabletten zeer
intensief gebruikt worden, verspreidt de ziekte zich snel en kunnen reeds
een groot aantal planten besmet zijn zonder dat er nog iets van de aantasting
is te zien. De eerste symptomen worden namelijk op zijn vroegst enkele
weken na het uitplanten zichtbaar (afb. 2).
Behalve geënte komkommers worden ook ongeënte komkommers door
Fusarium javanicum aangetast. Het afstervingsproces duurt bij ongeënte
komkommers alleen enkele dagen langer dan bij geënte.
Om na te gaan of andere Cucurbitaceeën resistentie bezitten tegen Fusarium
javanicum zijn de volgende soorten getoetst: Cucurbita moschata, Cucurbita
melo cantolupo, Cucurbita pepo oleifera, Cucurbita pepo pyriforme, Cucurbita maxima 577, R h 61/21. Alle bleken echter in even ernstige mate
te worden aangetast. Veel kans op het vinden van een onderstam die resistent
is tegen de schimmel is er dus niet. Het zwaartepunt zal moeten liggen bij
het voorkómen van de aantasting. Zoals uit het bovenstaande blijkt is het
gebruiken van gezond onderstamzaad van alles overheersende betekenis. Het
verkrijgen van dit gezonde zaad begint bij het oogsten van de vruchten van
Cucurbita ficifolia. Dit moet zo voorzichtig mogelijk plaatsvinden om beschadiging te voorkomen. Elke beschadiging kan een invalspoort voor de
schimmel zijn. Na het oogsten moeten de vruchten overzichtelijk worden
neergelegd, bij voorkeur in een goede droogschuur of droogkamer. Tijdens
het narijpingsproces moet regelmatig gecontroleerd worden en alle vruchten,
die beginnen te rotten moeten worden verwijderd, zodat uiteindelijk slechts
zaad gewonnen wordt uit gave vruchten. Zaadbesmetting is op deze manier
uitgesloten. Daarnaast verdient het aanbeveling op de entbedrijven de grond
uit de tabletten regelmatig te verversen of te stomen. Mocht er onverhoopt
toch nog besmetting optreden dan wordt deze op die manier direkt weer de
kop ingedrukt.
Entbedrijven die besmet zijn, kunnen zoals reeds gebleken is, weer vrij van
aantasting gemaakt worden door alles wat gestoomd kan worden, zeer grondig te stomen en de overige opstanden een behandeling met formaline te
geven. Wat betreft komkommerkassen, waar men met een aantasting door
Fusarium javanicum te kampen heeft gehad, kan volstaan worden met het
stomen van de grond.
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de onderstamzaden kan de
besmetting plaats vinden.

154

1. VOORLICHTING
IN VERBAND
MET PLANTEZIEKTEN
In 1963 zijn 425 gevallen van ziekten en
beschadigingen onderzocht in het laboratorium.
Door de N.F.O. is in samenwerking met de
Plantenziektenkundige Dienst en de Voorlichtingsdienst een viertal waarschuwingskaarten
toegezonden aan de kwekers. Aanwijzingen
werden gegeven voor de bestrijding van: mineermot, fruitmot, bladrollers, bloedluis, spint
en Gloeosporium rot.
Ten behoeve van de schurftwaarschuwingsdienst zijn van 8 april tot 21 mei waarnemingen verricht. Dit gebeurde op een hoofdpost in
Naaldwijk en op twee secundaire posten, die
werden verzorgd door een kweker in Zoetermeer en een in Maasland.
In tegenstelling met voorafgaande jaren is geen
waarschuwingskaart voor koolvliegbestrijding
verzonden. Toen hier de eerste eieren 7 mei
werden waargenomen, zijn de telers in het
westen van het land via de radio gewaarschuwd.
2. FYSIOGENE ZIEKTEN EN
-BESCHADIGINGEN
o. Op kanker gelijkende „rotpoot" bij tomaat

In het voorjaar van 1963 kwam bij tomaten
een vorm van „rotpoot" voor, die aanvankelijk
aan een kankeraantasting (Didymella lycopersici) deed denken. Het merkwaardige was
evenwel dat deze schimmel niet geïsoleerd kon
worden uit de aangetaste planten. Bovendien
waren de stengelbasis en het bovendeel van de
hoofdwortel hol. Dit komt bij aantasting door
D. lycopersici zelden voor.
Het bleek, dat het hier een fysiogene afwijking betrof, waarbij het wortelstelsel, als gevolg
van de langdurige lage bodemtemperatuur
matig ontwikkeld was en naar de bovengrondse delen van de plant niet voldoende water kon
aanvoeren, zodat dit aan de stengel werd onttrokken.

b. Watervlckken in peen

Om de invloed na te gaan van onregelmatige
watergiften bij peen, werd de proef in de
betonnen putten voortgezet. Dezelfde vier
grondsoorten werden aangehouden, nl. klei,
zand, veen en zavel.
De putten stonden in een koud warenhuis,
waarvan het glas werd gelicht. De helft van de
putten van elke grondsoort kreeg de dubbele
hoeveelheid water. Na het lichten werd rekening gehouden met de hoeveelheid regen. Per
mm regen kieeg de seriehelft bestemd voor de
dubbele hoeveelheid VA, liter water per put toegevoegd.
Het eerste zaaisel van half oktober '62 is door
de aanhoudende vorst verloren gegaan. Op 7
maart werd opnieuw gezaaid, 26 april werd het
glas gelicht. De peen werd geoogst op 13 en 14
juni. De afwijkingen in de peen bepaalde zich
tot staartwortel, harige, sprankerige en geringde peen. Enig verband tussen het optreden van
watervlekken bij de peen in de putten met veel
en weinig water was er niet, evenmin kwamen
opmerkelijke verschillen voor wat de grondsoorten aangaat.
c. Vuur bij fresia

Om na te gaan of vuur wordt bevorderd door
een hoge bodemtemperatuur zijn in Naaldwijk
planten met en zonder grondverwarming gekweekt. Dit vond buiten plaats met kralen van
de rassen Prinses Marijke en Eldorado. Voor
wat de grondtemperatuur betreft deden zich bij
geen van beide rassen in het oog lopende verschillen voor. Wel bleek Eldorado iets gevoeliger voor vuur te zijn dan Prinses Marijke; niet
alleen in Naaldwijk maar ook op veengrond in
Berkel.

d. Gasschade bij tuinbouwgewassen

In 1963 werden de fluormetingen met behulp
van fluorkastjes door het Instituut van Plantenziektenkundig Onderzoek te Wageningen
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voortgezet. In samenwerking met het Instituut
voor Gezondheidstechniek TNO werden weer
waarnemingen met regen- en stofmeters gedaan. Ook de reukwaarnemingen werden in
overleg met de Commissie voor Bodem-, Water- en Luchtverontreiniging gecontinueerd.
Op 22 plaatsen in het Zuidhollandse Glasdistrict werden fresiaveldjes aangelegd om deze
op beschadiging te controleren. Door het Instituut van Plantenziektenkundig Onderzoek werden enige malen bladmonsters van deze veldjes
verzameld voor fluoranalyse. De beschadiging
aan de fresiaveldjes was in noordelijke richting
van Vlaardingen sterker dan in westelijke.
Ernstige beschadiging van tuinbouwgewassen
werd dit jaar niet waargenomen.
Bij een brand op 5 november in een kunstmestfabriek te Vlaardingen werden grote hoeveelheden nitreuze dampen in de richting van
het Westland gevoerd. Hoewel het zich aanvankelijk ernstig liet aanzien, is de schade aan
de glascultures erg meegevallen. Slechts in
enkele warenhuizen sla en fresia's werd
beschadiging waargenomen. Het tijdig sluiten van de luchtramen heeft hierbij een grote
rol gespeeld. In de spruitenteelt daarentegen is
veel schade opgetreden. Vooral in Maasland,
maar ook in de Oranjepolder was de beschadiging van dien aard, dat gedurende verscheidene weken geen exportwaardig produkt geplukt
kon worden. Bij het vaststellen van de schade
hebben de assistenten van de voorlichtingsdienst een belangrijke rol gespeeld.

e. Beschadiging door roet

In een paar gevallen werd geklaagd over
schade door roet uit schoorstenen van oliestookinstallaties. Deze schade was alleen maar
aanwezig op betrekkelijk korte afstand van de
schoorsteen. Naast vervuiling van het gewas
kan door de lage pH van het roet verbranding
van het gewas optreden. Proefnemingen met
de stookinstallatie op het Proefstation om het
roeten van de schoorstenen tegen te gaan wer156

den voortgezet. Ook het onderzoek naar de
glasvervuiling werd voortgezet door middel
van metingen van vuilneerslag.

ƒ. Beschadiging door
en groeisloffen

onkruidbestrijdingsmiddelen

In 1963 werden nog weer enkele gevallen van
beschadiging door chloraat vastgesteld. Hoewel
er thans middelen bestaan die beter en veiliger
zijn schijnt chloraat niet gemakkelijk te worden
verdrongen.
Doordat de spuitapparatuur na het gebruik van
paraquat niet voldoende was schoongemaakt
trad in een paar gevallen zeer sterke verbranding op bij chrysant.
In enkele gevallen veroorzaakte een onjuist
gebruik van een onkruidbestrijdingsmiddel met
nawerking moeilijkheden aan het desbetreffende gewas.

3. VIRUSZIEKTEN
o. Virusziekten van tomaat

De bestrijding van het tabaksmozaïekvirus
(TMV) bij tomaat met preventieve maatregelen is een zeer moeilijke opgave. Tekenend
voor de situatie is, dat men zich bij het onderzoek gaat bezinnen op teeltmaatregelen, die
virusbesmetting weliswaar niet voorkómen,
maar toch wel de omvang van de hierdoor
veroorzaakte schade zullen kunnen beperken.
Overigens is men van oordeel dat het probleem
alleen op bevredigende wijze zal kunnen worden opgelost door gebruik van resistente tomaterassen. Voor een doelmatige resistentieveredeling is het echter noodzakelijk de vóórkomende TMV-stammen te isoleren en studie te
maken van hun eigenschappen, vooral die met
betrekking tot pathogeniteit.
Voor identificatie van de op tomaat voorkomende TMV-stammen (tabakstype en tomaat-

type), kan gebruik worden gemaakt van een
White Burley-selectie van Nicotiana tabacum,
N. rustica, N. sylvestris, Petunia hybrida en
Physalis ixocarpa. Genoemde planten reageren
met een systemische reactie op het tabakstype
TMV, maar met een lokale reactie op het
tomaattype TMV.
Op grond van de symptomen op gewone White
Burley-tabak en op tomaat kunnen beide typen
in de volgende vier stammen of stamgroepen
worden onderverdeeld:
1. Tabakstype TMV-groene stammen. Veroorzaken een groenmozaïek op tabak en
tomaat.
2. Tomaattype TMV-groene stammen. Ook
deze veroorzaken een groenmozaïek op
tabak en tomaat. Op tabak ontstaat echter
in een later stadium van de infectie necrosen op de oudere bladeren.
3. Tomaattype TMV-misvormende stam. Deze
veroorzaakt behalve een groenmozaïek ook
bladmisvormingen op tabak en tomaat. Op
tomaat worden aan de onderzijde van de
bladeren karakteristieke enaties (bladachtige uitgroeisels) gevormd.
4. Tomaattype TMV-gele stammen. Veroorzaken een geelmozaïek op tabak en tomaat.
Op het ogenblik worden pogingen gedaan om
een waarschijnlijk nog niet eerder beschreven
kringvlekkenstam van het tomaattype te isoleren. Deze veroorzaakt lichtgele kringvlekken op
N. tabacum-varieteiten, N. glauca, N. paniculata en op tomaat. Het is nog niet gelukt deze
stam te zuiveren van de begeleidende normale
groene stam. Het onderzoek naar differentiële
waardplanten onder de Solanaceae voor een
nadere onderscheiding van groene TMV-stammen werd voortgezet.
Als een direkte bijdrage aan de TMV-resistentieveredeling werd ook de, als resistentiegeniteur gebruikte, Lycopersicum peruvianumkloon (I.V.T. no 62235-5) in het waardplantenonderzoek opgenomen. Hiervoor werden
uit verschillende plaatsen in het Westland en
de Kring ongeveer 150 bladmonsters bijeengebracht, waarvan 15 mengmonsters werden

samengesteld. In de hiermee geïnoculeerde L.
peruvianum-stekken kon bij een herhaalde
terugtoetsing op N. tabacum var. Xanthi nc
geen TMV worden aangetoond. Dit wijst erop,
dat de L. peruvianumkloon inderdaad in hoge
mate resistent is.
Aan het I.V.T. werden inmiddels inocula geleverd van „single lesion"-isolaties van boven
beschreven vier TMV-stammen. Bovengenoemde drie tomaattypen werden gebruikt om in een
potproef hun respectievelijke effect op bloei,
vruchtzetting en opbrengst na te gaan ten opzichte van een gezond te houden controleobject. De proef omvatte 128 planten in totaal
en was opgezet in 4 herhalingen. De opbrengst
per plant aan vruchten van meer dan 25 gram
liep onder invloed van de groene, de misvormende en de gele stam terug tot resp. 90, 60
en 35 %.

b. Isolaties van Cucumis virus 1

In 1962 werd van een aantal bedrijven Cucumis virus 1 geïsoleerd uit komkommer, augurk
en tomaat. Dit jaar werden deze isolaties
gebracht op Nicotiana tabacum var. White
Burley (2 typen), Nicotiana glutinosa, Datura
stramonium, komkommer (ras Spotvrije) en
Luffa cylindrica, met het doel mogelijke verschillen tussen de herkomsten vast te stellen.
Als uitgangsmateriaal werd Nicotiana glutinosa
gebruikt.
Bij alle planten konden spreidsymptomen worden waargenomen, maar slechts op komkommer en Luffa cylindrica werden verschillen
gevonden.
Deze uitten zich in een meerdere of mindere
virulentie en agressiviteit, nader onderscheiden
in zwak, matig en sterk. Of hier mogelijk verschillende stammen in het spel zijn, zal kunnen
blijken na enige herhalingen van de inoculaties
waarbij ook het toetssortiment nog zal worden
uitgebreid. Luffa cylindrica is een redelijke
toetsplant, maar kan alleen doeltreffend wor157

den gebruikt in de wintermaanden, omdat er in
de zomer geen symptomen te zien zijn.

c. Komkommersaadontsmetting
virus 2

tegen Cucumis

Komkommerzaden, afkomstig van in een jong
stadium met Cucumis virus 2 geïnoculeerde
planten, werden met T-pol en Halamid behandeld om de inactiverende werking op bovengenoemd virus na te gaan. De gecombineerde
ontsmetting met genoemde middelen voldeed
het best. Halamid kan echter soms een verminderde opkomst van het zaad teweeg brengen.

d. Tempcratuurinvloed op ziekteverschijnselen bij
jonge komkommerplanten besmet met Cucumis
virus 1

Reeds enige tijd was het opgevallen dat jonge
komkommerplanten na inoculatie met Cucumis
virus 1, behalve spreidsymptomen veelal ook
een bruinachtige insnoering op de hypocotyle
as vertonen. Betrekkelijk kort na de incubatieperiode verwelken deze planten dan en sterven
af. Nagegaan werd of dit verschijnsel kenmerkend is bij jonge komkommerplanten, en in
hoeverre de temperatuur hierop van invloed is.
Bij oudere planten wordt nl. na een infectie
met dit virus zulk een insnoering nimmer
waargenomen. Jonge komkommerplanten (ras
Spotvrije) werden in het derde-loofbladstadium
geïnoculeerd en bij temperaturen van 16°, 18°,
20°, 22° en 24° C opgekweekt. Een gedeelte
der planten stond overdag (8.30-17 u) bij een
hogere en 's nachts bij een lagere temperatuur.
De proef werd in maart genomen.
Gebleken is dat genoemde insnoering niet altijd
een kenmerkend verschijnsel is van dit virus.
Het optreden ervan wordt sterk bevorderd
door lage temperaturen.
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e. Cucumis virus 1 in

nateeltkomkommers

Om meer inzicht in een Cucumis virus 1(komkommervirus l)-aantasting bij nateeltkomkommers te krijgen, werden komkommerplanten in verschillende stadia met genoemd
virus besmet. Deze proef werd bij verschillende
dag- en nachttemperaturen genomen, nl. van
21 °C (70 °F), 15,5 °C (60 °F) en 14 °C
(57 °F). Overdag kon de temperatuur onder
invloed van de zonneschijn oplopen boven de
ingestelde waarden. Gebleken is dat uiteindelijk praktisch alle planten gaan verwelken ten
gevolge van een infectie met dit virus. Het
meer of minder snel verwelken hangt ten
nauwste samen met de temperatuur. Hoe hoger
deze is, des te langer blijven de planten leven
en des te geringer zijn de virusafwijkingen op
de vruchten. Bij 21 °C bleven de planten minstens 3 weken langer leven dan bij de beide
lagere temperaturen, en bedroeg het percentage vruchten met virusafwijkingen nog geen
10 %. Bij de lagere temperaturen was dit 90 %
en meer.
ƒ. Een nieuwe virusziekte bij komkommer

Op een bedrijf in Nieuwerkerk a/d IJssel werd
in een voorjaarsteelt een virusverschijnsel waargenomen, dat sterk afweek van de tot heden
in ons land bekende virusziekten bij komkommer.
Op enkele bladeren ontwikkelden zich lichtgroene vlekjes welke geleken op de eerste
symptomen veroorzaakt door komkommervirus 1. Op de hoger geplaatste bladeren ontstonden verschijnselen, die geleken op een
komkommervirus 2-infectie. Het opvallende
hierbij was, dat snel na het verschijnen van
deze symptomen de groei praktisch tot stilstand kwam. Na betrekkelijk korte tijd ontstonden op de reeds zieke bladeren, gele vlekken en een chlorose-achtige patroon.
De gehele plant werd zeer donker groen van
kleur. Zowel de kop als de zijscheuten bleven
zeer gedrongen en er vormden zich veel bloe-

men welke tot proppen waren verenigd. Van
een aangetaste plant werden geen vruchten
meer geoogst.
Met bovengenoemd materiaal werden, ter identificatie, inoculaties verricht op een aantal
toetsplanten. Van de hierbij verkregen resultaten en door het serologisch onderzoek dat
door medewerking van het Instituut voor Planten ziektenkundige Onderzoek te Wageningen
werd verricht, kon de aanwezigheid van Arabis
mozaïek virus worden vastgesteld. Dit is een
grondvirus, dat door aaltjes kan worden overgebracht.

g. Chenopodium amaranticolor en Chenopodium
quinoa als toetsplant en voor Lactuca virus I

Uit desbetreffende literatuur is bekend, dat
Chenopodium amaranticolor en Chenopodium
quinoa als toetsplanten voor Lactuca virus 1
(slamozaïekvirus) gebruikt kunnen worden.
Onder verschillende omstandigheden werd nagegaan, welke van deze twee het best voor dit
doel gebruikt kan worden. Inoculaties met
Lactuca virus 1, onverdund, 1: 10 en 1 : 100
werden in het tiende-loofbladstadium op bovengenoemde plantesoorten uitgevoerd bij temperaturen van 24°, 18° en 12° C. De daglengte bedroeg bij alle behandelingen gemiddeld 16 uur (mei-juni).
Chenopodium quinoa bleek het best te voldoen,
omdat deze het snelst reageerde en de meeste
vlekjes op de geïnoculeerde bladeren vertoonde. Deze vlekjes openbaarden zich sneller
naarmate de temperatuur hoger was: Bij 24°
C na 5 dagen, bij 18° C na 7 dagen en bij 12°
C na 17 dagen. Met de verdunning 1 : 100
werden de meeste vlekjes veroorzaakt. Mogelijk is dit toe te schrijven aan de aanwezigheid
van remstoffen in het perssap van sla, dat als
inoculum werd gebruikt.
h. Een nieuwe virusziekte in sla

In november en december werd op een aantal

bedrijven een ziekteverschijnsel in sla waargenomen, dat hier niet bekend was. Het opmerkelijke ervan was, dat een gedeelte, soms
wel 85 % der planten, sterk in groei achterbleef. Andere planten vertoonden een mindere groeiremming, doch kregen in de jonge
bladeren een bronskleuring. Afwijkende planten kwamen in de betrokken warenhuizen zeer
verspreid voor. Bij informatie bleek, dat op
bedoelde bedrijven nateeltkomkommers geteeld
waren. Het was ook bekend dat in deze komkommerteelt zeer veel komkommervirus 1
(Cucumis virus 1) opgetreden was, zo erg zelfs
dat op veel bedrijven het gewas, ten gevolge
van deze kwaal vroegtijdig was opgeruimd.
Gezien de mogelijkheid dat er verband zou
bestaan tussen de nateeltkomkommers en de
onbekende afwijkingen in sla, gingen de vermoedens in de richting van een eventuele virusovergang. Hierop voortbouwend kon spoedig
de oorzaak van de afwijkingen worden gevonden. Van alle bedrijven werden beide ziektebeelden op virusaanwezigheid onderzocht en
steeds werd de aanwezigheid van komkommervirus 1 vastgesteld. Dit werd eveneens bevestigd door een serologisch onderzoek, met medewerking van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse, verricht. De planten
met sterke groeiremming bleken het vroegst te
zijn aangetast. Bij de planten met bronskleuring had de infectie later plaatsgevonden. De
besmetting van sla door dit virus komt geheel
voor rekening van bladluizen. Wil men bij slateelten die gedeeltelijk samenvallen met nateeltkomkommers voorkomen, dat hierin het
genoemde virus optreedt, dan zal men moeten
beginnen met in de komkommers tot aan het
einde der teelt, regelmatig bladluizen te bestrijden. Daarnaast moet de opkweek van sla
beslist niet plaatsvinden in dezelfde ruimte
waar ook de komkommers staan. Dit gebeurt
in de praktijk, en er zijn sterke aanwijzingen,
dat verreweg de meeste slaplanten worden
besmet gedurende de opkweek.
Reeds vanaf de opkomst van de sla dient
regelmatig bladluisbestrijding plaats te vinden.
Het komkommer virus 1 blijft in de grond niet
over. Men kan dus onmiddellijk na een kom-
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kommerteelt, sla gaan planten, doch dan moet
voor het planten eerst een extra bladluisbestrijding worden uitgevoerd.

i. Mcristeemcultuur

bij fresia

Dit jaar is niet aan meristeemcultuur bij fresia
gewerkt. Bij de in de voorgaande jaren uit
meristeemcultuur verkregen planten werden
nog geen virusvrije aangetroffen.

4. BACTERIE- EN
SCHIMMELZIEKTEN
a. Voetrot (Didymclla

lycopersici)

Het onderzoek naar de biologie van deze
schimmel is afgesloten. Hoewel uit de diverse
bestrijdingsproeven is gebleken, dat maneb en
vervolgens nabam en phaltan de meest bruikbare fungiciden zijn, staat het nog niet vast,
welke manier van toedienen het meest effectief
is. Hierover moet nog een aantal proeven
genomen worden.
In de praktijk worden ter voorkoming van
voetrot één voorbehandeling (gieten van een
suspensie van maneb in het plantgat) en twee
of drie nabehandelingen (idem van een suspensie van maneb tegen de stengelvoet) gegeven.
De eerste proeven aangaande de meest effectieve manier van toedienen hebben aangetoond, dat de behandeling van het plantgat het
belangrijkst is. Bij een niet te zware besmetting
van de grond, zal daarna volstaan kunnen worden met één nabehandeling.
b. Verticillium in tomaat

De invloed van de grondtemperatuur op het
ontstaan van Verticilliumsymptomen is in Wisconsintanks nagegaan. Hiertoe zijn ca. 10 cm
lange planten met een pathogène isolatie van
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Verticillium dahliae Kleb, geïnoculeerd en na
24 uur bij grondtemperaturen van 10°, 15°,
20°, 24°, 28° en 32° geplaatst. De symptomen, bestaande uit achterblijven in ontwikkeling, geelkleuren en afsterven van bladeren,
traden het sterkst op bij 10° en 15° C bodemtemperatuur. Na zes weken kon uit alle proefplanten de schimmel tot ver over de helft van
de stengellengte geïsoleerd worden.
De invloed van de luchttemperatuur op het optreden van symptomen blijkt minder groot te
zijn. Nabij het temperatuuroptimum voor de
groei van de tomateplant, d.i. 20° tot 24° C,
treedt de minste groeiremming op. Ook de
luchttemperatuur is niet van invloed op de
groei van de schimmel in de planten.

c. Botrytis in groentegewassen onder glas, in het
bijsonder bij tomaat

Van verschillende herkomsten zijn isolaties van
Botrytis cinerea Pers. verzameld. Een aantal
hiervan is inmiddels door het maken van 1spore cultures gezuiverd. De isolaties blijken in
twee groepen verdeeld te kunnen worden, nl.
isolaties mét en isolaties zonder Sclerotien. De
meeste isolaties behoren tot de eerstgenoemde.
Naast kleine Sclerotien (tot 1 mm in doorsnee)
komen ook grotere voor. Deze zijn rond tot
langwerpig, 2 tot 3 mm lang. Op kersagar worden meer grotere Sclerotien gevormd dan op
aardappel-dextrose-agar. Twee isolaties vormen geen Sclerotien.
Conidioforen worden bij alle isolaties aangetroffen; de mate waarin deze gevormd worden
verschilt bij de verschillende isolaties. Met een
isolatie, die naast conidioforen kleine en grotere Sclerotienvormt, wordt verder gewerkt.
De mycelium-uitbreiding op aardappel-dextrose-agar en op kersagar vindt plaats vanaf ca.
5° C tot ca. 32° C, met een optimum bij ca.
23° C.
De produktie van conidiën bereikt in Petrischalen op kersagar na ongeveer tien dagen haar
maximum (gemiddeld 90.000 sporen per

cm 2 ). Op aardappel-dextrose-agar is de maximumproduktie aan conidiën gemiddeld 75.000
sporen per cm 2 . Dit wordt na ca. veertien
dagen bereikt.
Het ontkiemen van conidiën, afkomstig van
zes dagen oude cultures, geschiedt in gedestilleerd water met temperaturen vanaf ca. 3° C
tot ca. 31° C, met een optimum bij ca. 19° C.
Door een ponsstukje van een op agar groeiende cultuur in een verse wond te brengen, kan
bij voldoende hoge luchtvochtigheid een aantasting van de plant verkregen worden. Inoculaties met sporen slagen alleen, als na het aanbrengen van de sporen op een verse wond, de
luchtvochtigheid enige tijd zeer hoog blijft. Bij
deze inoculatieproeven is een bladlitteken,
direkt na het verwijderen van het blad, als verse
wond gebruikt.
Een gewas met een laag droge-stofgehalte lijkt
meer vatbaar voor aantastingen door B. cinerea dan een gewas met een hoger gehalte aan
droge stof.

d. Fusarium bij geënte komkommers

Ook dit jaar werden geënte komkommers aangetast door Fusarium. Deze aantasting werd
enerzijds veroorzaakt door het uitplanten van
besmet plantmateriaal, anderzijds door besmette grond op de bedrijven die vorig jaar al
dezelfde moeilijkheden hadden. De entbedrijven werd aangeraden om het gehele bedrijf
zorgvuldig te ontsmetten. Besmetting via de
grond kan worden voorkomen door deze te
stomen.
Op rottende vruchten van Cucurbita ficifolia
werd in geen enkel geval de pathogène Fusariumsoort aangetroffen, zodat aangenomen
moet worden dat deze slechts sporadisch voorkomt.
Zaadontsmetting met een organische kwikverbinding (de zgn. droogontsmetter) kan als extra
beveiliging worden toegepast. Bij een eventuele
besmetting van het zaad, zal het echter geen
volledige bestrijding geven.

e. Sclerotinia bij sla

Nu een bruikbare methode ontwikkeld is om
sla op resistentie tegen Sclerotinia minor te
toetsen is het I.V.T. begonnen met regelmatig
slazaad te zenden om het te toetsen op deze
ziekte. Dit jaar zijn 22 monsters onderzocht.

f. Zwartrot in sla

In het najaar van 1962 traden op diverse bedrijven in sla rottingsverschijnselen op, die voordien
nog nooit, althans niet op een dergelijk grote
schaal waren waargenomen. Bij bedoelde rotting van de slabladeren blijft het aangetaste
weefsel als een dun, zwart gekleurd vlies op de
grond achter. Vanwege de kleur wordt de ziekte aangeduid met zwartrot.
Ook in 1963 kwam de ziekte op betrekkelijk
veel bedrijven voor. Zowel jonge als oudere
planten werden aangetast. Bij jongere planten
bleven de aangetaste bladeren meer bruin van
kleur.
De oorzaak van deze ziekte bleek een in de
grond levende schimmel te zijn, Rhizoctonia
solani geheten. Hoewel deze schimmel ook bij
tomaat voorkomt (rotpoot) is de veroorzaker van het zwartrot in sla een andere stam.
Van de in kassen geteelde gewassen tast de
isolatie van tomaat behalve tomaat zelf ook
aubergine en spinazie aan, terwijl de isolatie
van sla zichbeperkt tot sla en aubergine.
De eerste bestrijdingsproeven met PCNB
(Brassicol super strooipoeder) hebben goede
resultaten opgeleverd. Wel wordt nog nagegaan
op welke wijze dit middel moet worden toegediend, welke dosering effectief en toelaatbaar
is en op welk tijdstip de behandeling moet worden uitgevoerd

g. Voetrot in andijvie

De in het najaar van 1962 ingezette ioculatieproef met enkele uit aangetaste planten af161

komstige Phycomyceten, heeft niet tot volledig
succes geleid. Er traden nl. in het geheel geen
symptomen op. Wel konden enkele van de
getoetste schimmels uit de wortels van ogenschijnlijk gezonde planten opnieuw geïsoleerd
worden. Dit gelukte al vanaf vijf weken na het
uitplanten half november, tot half januari.
Daarna konden de geïnoeuleerde schimmels
niet meer hergeïsoleerd worden.
In het najaar van 1963 is opnieuw een inoculatieproef met bovenbedoelde schimmels opgezet. Om de ontwikkeling van de andijvieplanten te vertragen, is het zoutgehalte van de
grond door toevoeging van patentkali en keukenzout op een hoger niveau gebracht.
Vier weken na het poten in de besmette grond
traden bij een aantal planten, groeiend in grond
besmet met isolatie 3 en met isolatie 7, voetrot-symptomen op. Weer wordt nagegaan, of
de schimmel opnieuw uit de wortels geïsoleerd
kan worden.

h. Papiervlekkensiekte

in prei

Preizaad dat in 1961 is gewonnen van planten
die mogelijk resistentie tegen papiervlekkenziekte zouden bezitten, is evenals in 1962 uitgezaaid. De jonge planten zijn dit jaar ook
weer tussen een handelsras gepoot om ze te
toetsen op deze ziekte. Zoals in 1962 reeds
werd vermoed, is de aantasting door Phytophthora porri bij de nakomelingen van de vermeend resistente planten helaas even sterk als
bij de gebruikte handelsrassen.

j . Botrytisbij anemoon
Bij de in het najaar van 1962 opgezette proef
inzake Botrytis bij anemonen zijn de knollen
door de vorst verloren gegaan. De aantasting
van de knollen heeft dit jaar geen moeilijkheden gegeven in de praktijk.

fc. Het afsterven van fresia door Fusarium

Om proeven te kunnen uitvoeren ter bestrijding van bovengenoemde ziekte moet uitgegaan worden van een zieke partij fresiaknollen.
Om steeds met een gelijkmatig zieke partij te
kunnen werken is dit jaar naar een infectiemethode gezocht. Knol- en grondbesmetting
zijn op verschillende manieren uitgevoerd.
Hoewel één van de besmettingsmethoden inderdaad de ziekte deed toenemen, ziet het er
nog niet naar uit dat deze methode al direkt
voor toepassing geschikt is. De proeven zijn
buiten genomen, waarbij zowel met als zonder
grondverwarming is gewerkt. Op dit moment
kan nog niet beoordeeld worden, wat de invloed is geweest van de verhoging van de
grondtemperatuur.
Een proef, die in 1962 werd genomen is dit
jaar herhaald. Hierbij zijn zieke knollen tussen
gezonde exemplaren gepoot om de snelheid
van verspreiding van de schimmel door de
grond na te gaan. Evenals in 1962 vormden de
zieke knollen geen besmettingshaard voor de
omringende gezonde planten. Aangezien uit
sommige praktijkgevallen de indruk werd verkregen dat aangetaste planten de naaststaande
kunnen besmetten, blijft het raadzaam om met
een dergelijke besmetting rekening te houden.

i. Smeul bij postelein

5. DIERLIJKE BESCHADIGINGEN

In april werden jonge posteleinplantjes ontvangen waarvan de wortelhals rottingsverschijnselen vertoonde. Hieruit werd een Pythiumschimmel geïsoleerd.

a. Wortelduisendpoot
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Wanneer tomaten moeten worden uitgepoot in
grond met wortelduizendpoten wordt veelal

een plantgatbehandeling met lindaan stuifpoeder uitgevoerd. Dit jaar is in een paar gevallen
3 kg/are lindaan stuifpoeder met zand gemengd, volvelds uitgestrooid en vrij diep door
de grond gewerkt. Dit is eenvoudiger van toepassing dan de eerstgenoemde behandeling. De
groei van de planten, op kleigrond, was goed.
Over het resultaat t.a.v. de wortelduizendpoot
is echter nog weinig bekend. Verwacht kan
worden dat ook sla geen nadelige invloed van
een dergelijke behandeling ondervindt.
Soms worden wortelduizendpoten aangetroffen
bij tomateplanten, die uitgepoot moeten worden. Om te voorkomen dat de dieren bij het
uitpoten met de perskluit worden meegenomen
naar onbesmette grond, is getracht na te gaan
of dopen van de perskluiten in een oplossing
van parathion of lindaan wordt verdragen door
de planten. Het optreden van mozaïek bij deze
proef maakte het echter moeilijk na te gaan
hoe groot de eventuele groeiremming is geweest door die behandelingen.
Er is medewerking verleend bij het nemen van
een proef ter bestrijding van de wortelduizendpoot bij radijs in het Rijkstuinbouwconsulentschap Barendrecht. De wortelduizendpoot kan
waarschijnlijk bij dit gewas, mits hier geen
smaakafwijking optreedt, vrij goed worden
bestreden met lindaan of parathion. De smaak
moet nog nader worden gecontroleerd. Deze
proef leerde ons bovendien dat radijs een
goede toetsplant is om de aantastingsgraad na
te gaan.
Aangezien in het Rijkstuinbouwconsulentschap
Geldermalsen de wortelduizendpoot plaatselijk
veel schade aanricht, is medewerking verleend
bij het nemen van een bestrijdingsproef bij tomaten in Zaltbommel. Dit leverde geen resultaat op, omdat het aantal dieren te gering was.

b.

Aardappelcyste-aaltjes

In 1963 vond een intensieve gewascontrole
plaats bij tomaat onder glas in die gebieden
waar voorheen veel aardappelen werden geteeld. Voor het overige gebeurde dit steek-

proefsgewijze. Er werd een geringe toename
van de besmetting vastgesteld.

c. De wollige slawortelluis bij andijvie

Aangezien diazinon op kleigrond wel eens
faalt, is er een proef genomen om na te gaan of
de dosis van het middel endosulfan (Thiodan)
kan worden verlaagd zonder dat de werking
daardoor te gering wordt. Hoe lager namelijk
de dosering is, des te groter is de kans dat dit
middel goedkeuring krijgt voor de bestrijding
van wollige slawortelluis op andijvie.
De proef is genomen in Leidschendam op
zandgrond. In 1960 en 1961 was de werking
goed van 350 ml/are van een 20 % Thiodan
( = 200 ml/are van een 35 % produkt).
Dit jaar is 175, 135 en 90 ml/are van een
35 % Thiodan vergeleken met 350 ml/are
diazinon. Vóór het poten van de andijvie is de
grond begoten met deze middelen die in water
waren verdund. De volgende aantastingscijfers
werden verkregen: onbehandeld 202, diazinon
8, Thiodan van 90, 135, 175 ml/are resp. 48,
51 en 32. Het ziet er dus niet naar uit dat het
mogelijk is de dosis te verlagen.

d. Koolvliegbestrijding bij spruitkool

Maden van de koolvlieg hebben dit jaar zeer
veel schade veroorzaakt. Was aanvankelijk het
percentage wormstekige spruiten laag, in oktober was het bijzonder hoog. Niet zelden was
een vierde gedeelte van de spruiten en soms
meer aangetast. Dat de eiafzetting van de koolvlieg zo laat heeft plaats gehad, is mogelijk toe
te schrijven aan het slechte weer in augustus.
In de zonnige periode van 9 t/m 20 september
zal massale eiafzetting hebben plaatsgevonden.
Dat spuiten met heptachloor goed voldoet,
blijkt uit de onderstaande proef. Deze is evenals vorig jaar (zie jaarverslag 1962) genomen
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rugspuit.

Veld 1
„ 4

3.0
4.4

3.2
6.8

1.6
4.4

bladbeschadiging zou optreden. Dit waren:
Bij de 2e bespuiting een uitvloeier.
Bij de 3e bespuiting een uitvloeier + demeton-S-methyl.
Bij de 4e bespuiting thimeton (Ekatin).
Bij de 5e bespuiting een uitvloeier + heptachloor.
Bij de 6e bespuiting parathion.
Bij de 7e bespuiting een uitvloeier + Phosdrin.
Beschadiging is bij deze bespuitingen, uitgevoerd met behulp van een pulvérisateur, niet
opgetreden. Bij onbespoten planten kwam een
vrij hevige vreterij voor door rupsen van het
grote- en kleine koolwitje. Spruiten van de
eerste oogst werden op vreterij gecontroleerd.
De verkregen aantastingscijfers spreken voor
zichzelf. Onbehandeld 52, carbaryl 16, Dipterix 9, DDT 3, dibroom 7, Mesurol 8.

vliegtuig.

Veld 3
„ 5

7.0
4.6

12.8
9.6

4.4
5.4

f. Bladrollerrupsen

onbehandeld. Veld 2
„ 6

5.8
11.8

12.2
21.2

3.8
17.2

door de Landbouwvoorlichtingsdienst, het
I.P.O. te Wageningen en het Proefstation. Het
proefveld lag weer in 's-Gravenzande. In
augustus is 2 x gespoten met een rugspuit en
ter vergelijking 2 x met een vliegtuig. Per ha is
3 1heptachloor gebruikt. De heptachloor was
blijkbaar nog werkzaam bij de eiafzetting in
september, want bij de controle werden de volgende cijfers verkregen.

% aangetaste spruiten
24 sept.

16 okt.

11 nov.

Het effect van de bespuitingen met het vliegtuig is nogal wisselvallig geweest.
Gezien de meerdere arbeid van plukken en
sorteren bij een aantasting van enige betekenis
verdient het zeker aanbeveling om een bestrijding toe te passen.

Rupsen in spruitkool

Verschillende rupsenbestrijdingsmiddelen die
korter voor de oogst mogen worden toegediend
dan DDT (4 weken) zijn in een proef gebruikt
om hun uitwerking na te gaan. Bij de Ie
bespuiting is gespoten met: carbaryl (10 dagen), Dipterex (10 dagen), DDT, dibroom en
Mesurol.
Dibroom was vloeibaar, de andere middelen
waren spuitpoeders. Bij de volgende bespuitingen zijn aan bovengenoemde middelen andere
stoffen toegevoegd om na te gaan of wellicht
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bij druiven

Op enkele bedrijven werd veel last ondervonden van rupsen van een bladroller. Deze rupsen vreten aan de bladeren en trosstelen. Ze
spinnen zich in, zodat bestrijding moeilijk is.
Wel een paar generaties komen per jaar voor,
maar de meeste schade treedt in het najaar op
wanneer de trosstelen van de rijpende vruchten
worden aangevreten. Door deze beschadiging,
met als gevolg een hevige aantasting door de
Botrytisschimmel, werden vele trossen nagenoeg waardeloos. Vooral in het voorjaar zal de
bestrijding moeten plaatsvinden; het tijdstip
waarop dit gebeurt, is zeer belangrijk en dient
nog nader te worden onderzocht.
g. Bladmijnen bij chrysant

Op een paar bedrijven in de Kring kwamen bij
buitenchrysanten plaatselijk vrij grote, zwarte
bladmijnen voor. In de mijnen bevonden zich
maden; zeer waarschijnlijk van de vlieg Spilographa artemisiae F.
Eén of meer bespuitingen met emulgeerbare
parathion of Phosdrin in de periode dat de
maden jong zijn, zullen vermoedelijk een goed
resultaat geven.

h. Maden bij jresia

Het aantal bedrijven waarop in juni en juli
jonge fresiaplanten door maden worden aangetast, is belangrijk toegenomen. Niet alleen
jonge planten maar ook scheutjes die net uit de
knol te voorschijn komen, kunnen worden afgevreten, dus nog voor ze boven de grond uitkomen. Dr. W. J. Kabos was zo goed de vliegen, die uit de maden werden gekweekt, te
determineren. De beschadiger bleek Paregle
aestiva (Meigen) te zijn.
Het toedienen van emulgeerbare aldrin heeft
in tegenstelling met 1962 veelal gefaald. Op
bedrijven waar een aantasting wordt waargenomen, kan wellicht met succes aldrinstuifpoeder vóór het poten van de fresia's door de
grond worden gewerkt. Wanneer de knollen

voor het planten met een bestrijdingsmiddel
worden behandeld, is wortelbeschadiging te
verwachten.
i.

Miljoenpoten

Op een bedrijf in de Kring werden miljoenpoten (zeer waarschijnlijk Blaniulus guttulatus Bosc.) in zeer grote getale aangetroffen.
Aangezien er al een bestrijding was uitgevoerd,
kon alleen een oriënterende proef worden
genomen. Door het nieuwe middel Blattanox,
onder een badding in een regel uitgestrooid,
werden de dieren gelokt. Dat Blattanox dit
doet en de dieren voor een groot gedeelte ook
doodt, bleek eveneens uit een laboratoriumproefje. Over hoe grote afstand deze werking
zich uitstrekt, kan nog niet worden gezegd.
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Ervaringen met enkele nieuwe
onkruidbestrijdingsmiddelen
W. den Boer
Mechanische onkruidbestrijding vraagt in het
algemeen veel arbeid. Vooral op vochtige
gronden, waar spoedig hergroei optreedt, kan
onkruid een probleem zijn. Chemische onkruidbestrijding heeft, naast arbeidsbesparing, het
voordeel dat de gewassen niet van de aanwezigheid van de onkruiden lijden daar deze
reeds als kiemplanten worden gedood.
Bij chemische onkruidbestrijding moet echter
de nodige voorzichtigheid en nauwgezetheid in
acht worden genomen. Consequent dient na
elke toepassing van een herbicide de spuitapparatuur grondig te worden gereinigd. Verder dienen de chemische onkruidbestrijdings-

middelen zodanig te worden opgeborgen dat
deze niet per vergissing voor andere doeleinden
worden gebruikt.
In een aantal gevallen lijdt het gewas schade.
Dit is meestal te wijten aan een te hoge dosering. Deze wordt opgegeven per oppervlakte
van de grond. Voor de toepassing is het nodig
dat de grondoppervlakte nauwkeurig wordt
gemeten en de hoeveelheid van het middel
dienovereenkomstig.
Herbiciden die in gebieden met glastuinbouw
worden gebruikt, moeten aan de volgende
eisen voldoen. In verband met de intensieve
teelt mogen middelen met nawerking niet

Afb. 1. Peen, links onbehandeld, rechts bespoten met Tenoran.

langer werkzaam zijn dan de teeltduur van het
betreffende gewas. Bovendien is het gewenst
het aantal te gebruiken herbiciden zoveel
mogelijk te beperken, zodat middelen, die bij
een groot aantal gewassen kunnen worden toegepast, de voorkeur verdienen.
Met enkele nieuwe middelen is in de loop der
jaren onderzoek verricht en zijn praktijkervaringen opgedaan. De resultaten van twee van
deze middelen (paraquat en Tenoran) zullen
hieronder worden besproken.

Paraquat
Dit jaar zijn met het middel paraquat als allesdoder gunstige ervaringen opgedaan. Zo bleek
het zeer geschikt te zijn voor onkruidbestrijding
op de paden tussen kassen en platglasrijen.
Vroeger werd het onkruid hier mechanisch
bestreden. Bij platglasrijen veroorzaakt dit
echter soms zoveel schade dat de wallen instorten. De komst van de allesdodende oliën
maakte een eind aan dit probleem. In paraquat
hebben we echter een middel dat duidelijke
voordelen boven de allesdodende oliën bezit.
Deze voordelen zijn:
Ie. In tegenstelling tot allesdodende oliën tast
paraquat rubber niet aan,
2e. het bezit geen dampwerking,
3e. het is goedkoper.
Bovendien is het effect tegen de onkruiden van
paraquat iets beter dan van allesdodende oliën.
Wel moeten tijdens de bespuiting de luchtramen worden gesloten om te voorkomen dat
het middel naar binnen waait.
Verder is paraquat zeer geschikt om een onkruidvegetatie op braakliggend land te doden.
Daar het geen nawerking bezit en de ondergrondse delen van de plant niet doodt, kan
herhaling van de bespuiting gewenst zijn.
Direkt na het gebruik dient het spuitapparaat
zorgvuldig te worden gereinigd, daar gebleken
is dat zeer geringe hoeveelheden achtergebleven paraquat voldoende kunnen zijn om een
gewas ernstig te beschadigen indien het apparaat weer voor een andere bespuiting e.v. met
een insecticide wordt gebruikt.
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Tenoran
Tenoran is een nieuw middel met nawerking
dat selectief in meerdere gewassen gebruikt
kan worden. De nawerking in de grond is korter dan bij de meeste andere herbiciden. Afhankelijk van de temperatuur kan het middel
na acht tot tien weken uitgewerkt zijn.
Bij peen onder glas wordt tot nu toe in de praktijk algemeen gebruik gemaakt van selectieve
olie. Hoewel dit type middelen goed voldoet
zijn aan het gebruik van selectieve oliën de
volgende bezwaren verbonden:
Ie. Het middel bezit geen nawerking,
2e. Kruiskruid en kamille zijn weinig gevoelig
voor selectieve oliën,
3e. De dampen van de olie moeten door
luchten kunnen ontwijken wat bij vorst
wel eens moeilijkheden geeft,
4e. De selectieve oliën tasten rubber aan.
Bij het nieuwe middel Tenoran blijken vooralsnog deze bezwaren niet aanwezig te zijn. Verschillende proeven hebben aangetoond dat de
onkruidbestrijdende werking goed is, ook tegen
kruiskruid en kamille. De werking tegen grassen is alleen voldoende als het middel gespoten
wordt op het moment dat de grasplantjes nog
maar één blaadje hebben. Aan het peengewas
is tot nu toe geen schade ondervonden (afb. 1).
Ook bij de teelt van komkommers blijkt Tenoran toepassingsmogelijkheden te hebben, hetgeen gedemonstreerd is in een proef in een
platglasrij. Hierbij zijn vergeleken: spuiten
vóór het planten, spuiten na het planten (zonder het gewas te raken) en spuiten van de
wallen met het er voor liggende pad. Bij geen
van de behandelingen vertoonde de groei van
de komkommers afwijkingen. Als de bladeren
met het middel in aanraking gekomen waren
trad geelkleuring van het gewas op. Het effect
op de onkruiden kon in deze proef niet worden
nagegaan daar de grond voor de teelt was
gestoomd.
Het onderzoek met Tenoran in komkommers
wordt voortgezet bij komkommers onder staand
glas.

Ook in de bloementeelt liggen enkele toepassingsmogelijkheden voor Tenoran. Zo werd in
een buitenteelt met enkele chrysanten-rassen
een goed resultaat bereikt met Tenoran in vergelijking met chloor-IPC (afb. 2). Deze middelen werden tijdens de groei van het gewas
toegepast. Duidelijk bleek hierbij het voordeel
van Tenoran boven chloor-IPC door de goede

doding van het kruiskruid. Het grote aantal
chrysanten-rassen belemmert echter voorlopig
een toepassing op grote schaal in de praktijk.
Ook bij fresia's zijn goede ervaringen met Tenoran verkregen. Op bedrijven met veel kruiskruid kan daarom beter Tenoran worden gebruikt inplaats van chloor-IPC.

Afb. 2. Chrysant, voor het etiket is geschoffeld, achter het etiket
gespoten met Tenoran,
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Kelthane-resistentie van spint
L. Bravenboer en Da. Theune

Reeds vele jaren hangt ons bij de bestrijding
van spint (Tetranychus urticae) in onze tuinbouwgewassen, het schrikbeeld van de resistentie boven het hoofd. De praktijkervaringen
met parathion zijn er een sprekend voorbeeld
van, dat na veelvuldig gebruik van een zelfde
middel een steeds verder reikende resistentie
wordt opgebouwd. Immers onderzoekingen
hebben uitgewezen, dat eveneens de gevoeligheid voor verwante middelen zoals bijv. EPN
sterk vermindert. Om een goede bestrijding te
garanderen heeft de industrie gezocht naar
acariciden die niet behoren tot de groep der
fosforesters, waarvan parathion en EPN deel
uit maken. Eén van de belangrijkste en meest
gebruikte middelen werd in 1955 in de handel
gebracht: Kelthane bis — (chloorfenyl) — (trichloor ethanol). Dit middel behoort tot de
groep der gechloreerde koolwaterstoffen. Het
doodt zowel de volwassen exemplaren als de
larven van het spint, terwijl het tevens enige
eidodende werking bezit. Door de lange nawerking zijn de resultaten in de praktijk van de
spintbesprijding zeer goed. Natuurlijke vijanden van het spint, zoals het spintetende kevertje (Stethorus punctillum) worden niet gedood.
Mede door het feit dat het fosforester-resistente
spint even gevoelig is gebleken als het niet
resistente spint (zie afb. 1 en 2), is dit middel
in de praktijk veel toegepast.
Hoewel in de afgelopen jaren zoveel mogelijk
gestreefd is naar afwisseling in het spuitschema
door naast Kelthane, middelen uit de groep der
fosforesters, andere acariciden en oviciden of
combinaties daarvan te gebruiken, kon resistentie tegen het eerstgenoemde middel niet uitblijven. Na 1960 doken uit de praktijk geruch-
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ten op, dat met het middel minder goede resultaten bereikt zouden zijn. In de meeste gevallen kon echter een duidelijke resistentie niet
worden vastgesteld. Maar in 1962 kon het spint
in een van de perzikkassen van het Proefstation
niet voldoende bestreden worden met behulp
van Kelthane. Met deze spint werd een reeks
van onderzoekingen uitgevoerd.
In de eerste plaats werd de resistentiegraad

Afb. 1. Gevoeligheid voor parathion van een
P-resistente en niet P-resistente vorm van
Tetranychus urticae.
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tegen Kelthane gemeten. Hoewel de gevoeligheid van de resistente en de niet resistente stam
minder uiteenliepen dan bij parathion, bleek
de L.D. 50 (de hoeveelheid nodig om 50 %
van de dieren te doden) van de resistente stam
toch reeds 4 maal zo hoog als van de niet
resistente stam.
Evenals bij de fosforester-resistentie bestond de
mogelijkheid, dat deze Kelthane-resistente stam
eenzelfde ongevoeligheid zou vertonen voor
Ajb. 2. Gevoeligheid voor Kelthane van een
P-resistente en niet P-resistente vorm van
Tetranychus urticae.
% dode ?9

niet P_resistent
P.resistent

99.9-

andere middelen uit de groep der gechloreerde
koolwaterstoffen. Om dit na te gaan werd een
proef genomen met Dimite [di-(chloorfenyl)
ethanol] en chloorbenzilaat (ethylester van
4,4-dichloorbenzilzuur). Uit afb. 3 en 4 blijkt
dat ook bij deze middelen sprake is van een
duidelijke resistentie. Als nu zoals in de meeste
praktijkgevallen tevens parathion-resistentie en
hier en daar tedion-resistentie wordt geconstateerd, begint het er met de chemische bestrijding van spint minder rooskleurig uit te zien.
Dit te meer daar uit literatuur gegevens blijkt,
dat parathion-resistentie in sommige gevallen

Ajb. 3. Gevoeligheid voor Dimite van een
K-resistente en niet K-resistente stam van
Tetranychus urticae.
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samen gaat met resistentie tegen een nieuwe
groep van acariciden, de carbamaten. Dit bleek
ook uit onze eigen onderzoekingen die de verhouding tussen de L.D. 50 van een tweetal
carbamaten voor een P-resistente (parathionresistente) stam en een niet resistente stam in
het ene geval op 2,5 en in het andere geval op
25 bepaalden.
Toch zijn er nog mogelijkheden om een doelmatige bestrijding van het spint uit te voeren.

°/o dode ? ?

In de laatste jaren zijn verschillende nieuwe
bestrijdingsmiddelen uit andere groepen beproefd. Hiervan zijn o.a. Acricid en Morestan
belangrijk terwijl de reeds eerder genoemde
groep der carbamaten eveneens perspectieven
biedt. Tabel 1 geeft een vergelijking tussen de
L.D. 50 van Acricid en Morestan voor een
P.K.-resistente (parathion + Kelthaneresistente) stam en een niet P.K.-resistente stam.
Hieruit blijkt dat van beide middelen deze

niet K-resistent
K_resistent

99.99995-

755025-

51-

0.1-

Afb. 4. Gevoeligheid voor chloorbensilaat van een K-resistente en
2000
500
niet K-resistente stam van TetraChtoorbensilaat mg.w-b./l. nychus urticae.
I

31.25
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125

cijfers niet ongunstig liggen. In de komende
jaren zullen de onderzoekingen naar nieuwe
bestrijdingsmiddelen zowel als naar het mechanisme van de resistentie worden voortgezet.
Vooral als er meer inzicht wordt verkregen in
de processen die het ontstaan van resistentie
beïnvoeden, zullen mogelijk nieuwe wegen ingeslagen kunnen worden om tot een goede
bestrijding te komen. Hierbij wordt tevens nog
aandacht geschonken aan het aspect van de
biologische bestrijding, waardoor het aantal
behandelingen sterk verminderd kan worden
en daarmee tevens de kans op het ontstaan van
resistente spintmijten.

Tabel 1
Gevoeligheid van een P.K.-resistente en een nietP.K.resistente stam voor Tetranychus urticae.
L.D. 50
middel
Acricid
Morestan

niet P.K.resistent

P.K.resistent

150
425

200
750
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1. HERBICIDEN (ONKRUIDDODENDE
MIDDELEN)
a. Chemische onkruidbestrijding
bij komkommer

Op het proefbedrijf te Delft werd bij platglaskomkommers een proef met Tenoran opgezet.
Twee doseringen werden gebruikt {IVi en 10
kg/ha) en de volgende behandelingen uitgevoerd: vóór het planten, na het planten het
gehele grondoppervlak, en alleen de paden en
wallen bespuiten. Bij de bespuiting na het planten waren de planten met plastic afgeschermd
zodat ze niet geraakt werden. Geen der behandelingen op deze grondsoort gaf verschillen in
stand van gewas of opbrengst te zien in vergelijking met een onbehandeld gedeelte.

b. Chemische onkruidbestrijding

d. Chemische onkruidbestrijding

In een praktijkproef met prei werden de volgende behandelingen vergeleken: Tri PE voor
opkomst van het gewas gevolgd door chloorIPC na opkomst, chloor-IPC voor opkomst,
Tenoran voor opkomst. De onkruidbestrijding
met Tenoran was iets beter dan die van de
beide andere behandelingen. Het gewas vertoonde bij Tri PE voor opkomst gevolgd door
chloor-IPC na opkomst een betere stand dan
bij de andere bestrijdingen.
e. Chemische onkruidbestrijding

In een proef op het Proefstation werden simazin 1 kg/ha, Tenoran 10 kg/ha en schoffelen
vergeleken. De onkruidbestrijding met simazin
en Tenoran was goed en aan het gewas werden
geen verschillen opgemerkt.
ƒ. Chemische onkruidbestrijding

bij peen

Onder platglas werd in de praktijk zowel als op
het Proefstation een proef genomen met Tenoran, prometryn, afalon, Hoechst 2831 en Trixbon. Selectieve olie fungeerde als standaard.
Het beste voldeden prometryn en Tenoran. De
onkruidbestrijding was bij deze middelen beter
dan bij selectieve olie terwijl de opbrengst even
groot was.
Bij peen buiten werd een proef opgezet met
linuron, prometryn, Tenoran, een mengsel prometryn + chloor-IPC en selectieve olie. Hier
werd de beste onkruidbestrijding verkregen
met Tenoran, prometryn en linuron.

bij druif

In potproeven werd simazin, atrazin en Tenoran aan jonge druiveboompjes toegediend. De
ontwikkeling der scheuten vertoonde hierbij
geen verschil met een onbehandeld vergelijkingsobject.
g. Chemische onkruidbestrijding
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bij spruitkool

bij bleekselderij

In een proef in de praktijk werden propazin
(%, 1 en Wi kg/ha) en Tenoran (5, IVi en
10 kg/ha) vergeleken met schoffelen. Aan de
stand van het gewas waren geen verschillen op
te merken. De onkruidbestrijding was bij alle
behandelingen goed. Bij de oogst waren er
geen betrouwbare verschillen aanwezig.

c. Chemische onkruidbestrijding

bij prei

bij chrysant

Bij een buitenteelt van de rassen Delightfull,
Davine, Golden Orfe en Grace werd een proef
opgezet met chloor-IPC (4 en 6 l/ha) en Tenoran {JVi en 12Vi kg/ha). Aan het gewas werden geen afwijkingen waargenomen, terwijl de
onkruidbestrijding afdoende was.
h. Chemische onkruidbestrijding bij Hippeastrum

In de praktijk werd een proefje opgezet met
4 1chloor-IPC en oriënterend met 5 en 10 kg
Tenoran per ha. Bij toepassing van 2 maal
chloor-IPC en van Tenoran werden geen afwijkingen aan het gewas waargenomen.

2. FUNGICIDEN
(SCHIMMELDODENDE MIDDELEN)
a. Bestrijding van bladvlekkenziekte bij
tomaat met behulp van de regenleiding

De resultaten van verleden jaar waarbij het
mogelijk bleek een goede meeldauwbestrijding
uit te voeren in tomaten met behulp van de
regenleiding, werden dit jaar bevestigd.
Bij deze proef werd er naar gestreefd bij het
beregenen een zelfde hoeveelheid maneb spuitpoeder te gebruiken als bij de normale bespuiting opdat er van een grotere hoeveelheid
residu op het gewas geen sprake zou zijn. Om
de meeldauwaantasting laag te houden zal een
preventieve bestrijding op deze manier van nog
groter belang zijn dan een traditionele bespuiting.
Het maneb-stuifpoeder, dat eveneens in deze
proef was opgenomen, gaf een minder goede
bestrijding. De opbrengsten vertoonden geen
opvallende verschillen.
b. Bestrijding van bladvlekkenziekte

bij tomaat

In aansluiting op voorgaande proeven werden
stooktomaten bespoten met alle mogelijke combinaties van maneb, magnesiumsulfaat en
TMTD-in-olie. TMTD-in-olie gaf een duidelijke oogstreductie, die zich uitte in een kleiner
gemiddeld vruchtgewicht en een geringere
vruchtzetting. Bij gebruik van maneb en magnesiumsulfaat werd eveneens enige oogstvermindering geconstateerd, doch de reden hiervan kon niet worden achterhaald.

c. Bestrijding van Botrytis in sla

In aansluiting op proeven van het voorgaande
jaar werden de onderzoekingen met TCNB
(tetrachloornitrobenzeen)-rookkaarsen
voortgezet. Vergeleken werden 3 maal behandelen
met TCNB-rookkaarsen en 5 maal stuiven met
TMTD. Er deed zich een ernstige smeulaantas-

ting voor, waartegen TMTD betere resultaten
gaf. Groeiremming door de TCNB-rookkaarsen werd niet geconstateerd.
Verder werden nog een tweetal nieuwe middelen getoetst in vergelijking met TMTD-stuifpoeder. Door de geringe smeulaantasting waren de verschillen tussen deze middelen zeer
klein. Beide nieuwe middelen waren niet beter
dan TMTD.
3. INSECTICIDEN EN ACARICIDEN
(INSEKTEN- EN
MIJTENDODENDE MIDDELEN)
a. Chemische bestrijding van
spint in komkommer

Als een herhaling van de in 1962 mislukte
proef werden de volgende stuifmiddelen tegen
spint beproefd: Acricid, diazinon, Carex, Kelthane, tedion, Morestan en trithion. Bij 6 behandelingen, uitgevoerd met tussenruimten van
1 week, gaven alle middelen goede resultaten.
Acricid en Morestan, die eveneens als meeldauwbestrijdingsmiddelen gebruikt kunnen
worden, waren iets minder dan de overige;
Carex en tedion werkten wat langzamer.
b. Biologische bestrijding van spint bij perziken

De proeven met de roofmijt Phytoseiulus riegeli
werden voortgezet op jonge perzikbomen. Het
gedrag van de roofmijt werd nagegaan bij lage
spintpopulaties. Het bleek dat de roofmijt ondanks de lage spintpopulaties nergens volledig
verdween.
Bij een hernieuwde infectie van spint zijn deze
overgebleven roofmijten in staat om de biologische bestrijding weer met succes uit te voeren.
c. Chemische bestrijding van spint

Er werd een onderzoek ingesteld naar de werking van een nieuwe groep spintbestrijdingsmiddelen: de carbamaten. De actieve stadia
van spint bleken goed te kunnen worden
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bestreden door deze middelen, waarvan sommige een lange nawerking vertoonden. Fosforester-resistente mijten waren eveneens resistent tegen enkele vertegenwoordigers uit deze
groep; voor andere bleken ze normaal gevoe-

4. GRONDONTSMETTING
a. Nieuw grondontsmettingsmiddel
tegen
wortelknobbelaaltjes en kurkwortel

Een nieuw grondontsmettingsmiddel (methylbromide) is beproefd op zijn effect wortelknobbelaaltjes (knol) en kurkwortel bij tomaat. Er
werd een oriënterende proef genomen in de
praktijk. In het betrokken warenhuis kwam
in ernstige mate kurkwortel en matig knol
voor. Het methylbromide werd hier toegepast in zuivere vorm met een zeer klein percentage chloorpicrine; dit voor het aantonen
van het methylbromide, dat een reuk- en
kleurloos gas is. Men laat hiertoe methylbromide uit de gasflessen verdampen (kookpunt 4°
C), het dringt vervolgens in gasfase in de
grond. Methylbromide werd in een lage en
hoge dosering toegediend nl. 50 g/m 2 en 100
g/m 2 . Ter vergelijking bleef er een object onbehandeld.
Op 10 september werd selderij gezaaid. Deze
groeide op methylbromide sterker dan op
metam en onbehandeld, welke verschillen tot
aan het einde van de teelt te zien bleven.
Op 5 maart werden in het warenhuis de tomaten uitgepoot. De groei op methylbromide was
sterker dan op metam en onbehandeld. Hierdoor trad een oogstverlating op van ± 6 dagen,
terwijl de planten meer last van meeldauw
hadden dan op metam en onbehandeld. Het
object 100 g/m 2 methylbromide vertoonde de
minste knolaantasting t.o.v. metam en onbehandeld. Het object 50 g/m 2 methylbromide
was slechter dan dat met metam en onbehandeld. De wortelontwikkeling was bij alle methylbromide-behandelingen beter dan die met
metam en onbehandeld.
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b. Methoden van stomen

Vorig jaar is in samenwerking met de Shell een
methode van stomen ontwikkeld die gebruik
maakt van een vaste stoomleiding van plastic
(polypropyleen). Aansluitend hierop is er een
proef opgezet waarin drie methoden van stomen werden vergeleken nl.:
a. Stomen met graafrek.
Met het graafrek werd gedurende 3A - 1 uur
gestoomd. De diepte van het ingraven bedroeg
40 cm. De temperatuur aan de oppervlakte
was 91 ° C en op 40 cm 96 ° C.
b. Stomen met plastic zeil.
Hiermede werd gedurende 10 uur gestoomd.
De temperatuur was op 20 cm 95° C en op
40 cm 40° C.
c. Stomen met plastic buis.
Met deze buizen werd gedurende 21 uur
gestoomd. De temperatuur was op 20 cm 99°
C en op 40 cm 98° C.
Hierop werden half april geënte zowel als ongeënte tomaten gepoot en twee weken later
werd de eigen wortel van de geënte tomaten
doorgeknipt. Zowel de geënte als de ongeënte
planten groeiden zeer sterk op de gestoomde
grond. De gewasontwikkeling op gestoomd
met plastic zeil was minder dan bij de andere
twee objecten. Bij het object stomen met plastic
buis kwam wat meer Mg-gebrek voor dan in
de andere objecten.
Het produktieverloop over even grote vakken
zag er als volgt uit:
aantal
vruchten
gestoomd met graafrek.
4600
gestoomd met plastic buis. 4465

gewicht
in kg
265,670
276,870
271,170

De produktie is dus bij alle objecten vrijwel
gelijk uitgevallen.
Bij het oprooien van de wortels bleek, dat in de
vakken gestoomd hetzij met graafrek, hetzij
onder plastic zeil een zeer lichte knolaantasting
voorkwam. In het vak gestoomd met plastic
buis was er geen knolaantasting.

BEWARING EN VERPAKKING VAN TUINBOUWPRODUKTEN

1. BEWARING VAN BLACK ALICANTE,
AFKOMSTIG VAN
VERSCHILLENDE ONDERSTAMMEN
Met druiven van het ras Black Alicante, geteeld in een koude kas op eigen wortel en op
de onderstammen Frankenthaler, Gros Maroc,
West-Frisia en Forster's White Seedling, is in
het seizoen 1962-'63 opnieuw een koelhuisbewaarproef genomen. Van deze druiven, op
24 oktober in het koelhuis gezet, vond begin
maart en begin april een beoordeling plaats.
De kwaliteit van alle druiven was op deze
laatste controle nog goed, terwijl de onderlinge
verschillen geringer waren dan in voorgaande
jaren.
Sterke indroging vertoonden de druiven op
eigen wortel, op Frankenthaler en West-Frisia.
Black Alicante op Frankenthaler had op het
einde van de bewaarperiode in overeenstemming met vorige ervaringen nog de minste
handelswaarde.
2. INVLOED VAN OOGSTTIJD
OP BEWAARBAARHEID
VAN DRUIF

De in de proef gebruikte druiven waren afkomstig uit dezelfde kas die gediend had voor
de proeven van voorgaande jaren en ze werden
geoogst op 1, 9, 15, 22 en 29 oktober, 5 en 12
november. Het late tijdstip van de eerste oogst
was een gevolg van de belangrijke verlating,
die het gewas dit seizoen had opgelopen. Op
elke genoemde datum werden van de boven-,
midden- en onderlegger de rijpste druiven geoogst, terwijl er ook een groep „voor de voet
op" werd gesneden. Eerst op 22 oktober waren
de druiven van alle groepen goed rijp. Op de
eerste en tweede oogstdatum waren de druiven
beslist veel te onrijp om te worden geoogst voor
bewaring. (Verdere afwijkingen kwamen er bij
de oogst niet voor.)
De bewaring vond plaats tot 28 maart; evenals
in het vorige seizoen dus een vrij lange bewaarduur. De resultaten van de proef kwamen vrijwel overeen met die in voorgaande jaren. Wel
kwam nu wat meer rot voor, speciaal in de
druiven van de vroegste oogstdata. Die van de
laatste oogstdata waren duidelijk het minst ingedroogd. Slijtage kwam slechts voor in zeer
geringe mate, met name in de druiven van de
2e, 3e en 4e snijdatum. Bij de eindbeoordeling
werden de volgende waarderingscijfers gegeven:

In samenwerking met het I.B.V.T. te Wageningen is de oogsttijdenproef met het ras Black
Alicante in het seizoen 1962-'63 voortgezet.

Object

Oogstdata
1/10 9/10 15/10 22/10 9/10 5/11 12/11

Bovenlegger
Middenlegger
Onderlegger
„Voor de voet op"

6
6
5
5/2

7
61/2
5V2
51/2

71/2
7
7
61/2

71/2
71/2
6/2
6/2

71/2
71/2
8
8

8
8/2
81/2
8/2

8
81/2
81/2
81/2
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3.BEOORDELINGVANDE
KOELWAARDEVAN
DRUIF
De bewaarproef waarbij druiventelers eigen
druiven ter beoordeling kunnen insturen, werd
dit jaar voor de vijfde en laatste maal genomen.
Door de minder gunstige financiële resultaten
met het bewaren van druiven in het voorafgaande seizoen was de belangstelling voor deze
proef kleiner dan tevoren, getuige het geringer
aantal inzenders.
De houdbaarheid was ook dit jaar goed. Begin
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april verkeerde bijna 68 % van de partijtjes
nog in goede tot zeer goede staat. Hoewel er
dit seizoen wat minder Botrytis voorkwam dan
in andere jaren werd toch op de laatste beoordelingsdatum (april) bij 50 % van de partijtjes
in meerdere of mindere mate rot aangetroffen.
En hoewel in het koelhuis niet de indruk kon
worden opgedaan, dat er „droger" was gekoeld,
vertoonde toch 62 % van de partijtjes op den
duur rimpeling van de bessen.
Van de zijde der deelnemende tuinders werd,
evenals in voorgaande jaren, grote belangstelling ondervonden.

TECHNIEK

1. VOORLICHTING OP
TECHNISCH GEBIED
Ook in 1963 werden weer veel technische adviezen gegeven. Er werden echter minder tekeningen gemaakt voor de aanleg van verwarming, omdat veelal direkt aan de installateur is
geadviseerd, terwijl ook veel tekeningen werden gecontroleerd. De technische advisering
heeft zich dit jaar vooral ook bewogen op het
terrein van de aanleg van koolzuurgasinstallaties en regenleidingen. Ook ten aanzien van de
bedrijfsindeling zijn talrijke adviezen uitgebracht.
2. TOMATEN PLUKKEN
EN SORTEREN
De dagelijks terugkerende handelingen nodig
voor het plukken en sorteren van tomaten
werden onderzocht om eventuele verbeteringen
aan te brengen die leiden tot tijdsbesparing.
Vooral het transport en het sorteren blijken
veel tijd te vergen in verhouding tot het plukken. Op enkele bedrijven wordt voor het transport gebruik gemaakt van een z.g. „lade" en

bij de sorteermachine van een transportband.
De lade is vervaardigd van hout, heeft een
afmeting van 1 5 0 x 9 0 x 2 0 cm en wordt geplaatst op een ramenwagen. De geoogste tomaten worden uit de mand gestort in deze lade tot
een hoeveelheid van ± 1 5 0 kg.
Normaliter worden 9 veilingbakken met elk 13
kg op één wagen geladen. Bij het vullen van
deze veilingbakken wordt de mand soms maar
half geleegd, dan neergezet, vervolgens een
nieuwe bak op de vorige geplaatst en ten slotte
de rest uit de mand geleegd. Met al deze handelingen is vrij veel tijd gemoeid, nl. bijna 6 X
zoveel als het leggen in de eerder genoemde
lade.
Is een lade vol, dan wordt deze tegen een bij de
sorteermachine opgestelde transportband geplaatst. Dit gebeurt zodanig, dat de lade een
hellende stand heeft. De vruchten rollen dan
op de transportband, worden meegenomen en
op de sorteermachine gebracht. Bij deze methode behoeven de tomaten dus niet op de
machine gestort en het plukfust niet verwerkt
te worden. In plaats daarvan kan men zich
volledig concentreren op het sorteren en wegen.
De voor beide methoden benodigde tijden zijn:

Normale methode

„Lade" methode

plukken
legen van mand
transport
storten op machine
uithalen en wegen

49,1 ï •nin/100 kg
5,8
11
11
11
1,7
11
11
11
1,5
Il
il
il
17,4 11 11 11

49,1 min/100 kg
1,0
11
11
11
1,5
11
11
55

Totaal

75,5 i nin/100 kg

63,2 min/100 kg

11,6

•>1

ii

11

11

11

11
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Verschil: 12,3 min. per 100 kg.
De opgenomen tijden zijn gemiddeld en van
diverse bedrijven, waarbij omstandigheden als
aantal vruchten per plant, de hoogte waarop de
vruchten hangen en de lengte van de plukpaden de tijden plaatselijk beïnvloeden.
Op een bedrijf van 5000 m 2 tomaten kan dus
onder gewone omstandigheden bij een te oogsten hoeveelheid per keer van Vi kg/m 2 een
besparing verkregen worden van 25 X 12,3
min. = 307,5 min. = 5 manuren.
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ECONOMIE

Ontwikkeling van de tomateteelt in Nederland
in de laatste tien jaren
J. M. Jacobs

In de jaarverslagen over 1961 en 1962 zijn
beschouwingen opgenomen over de ontwikkeling die de komkommer-, respectievelijk de
slateelt in Nederland over een periode van tien
jaar hebben doorgemaakt. Het ligt voor de
hand dat thans de derde — de grootste — van
de grote drie aan bod komt.
De gang van zaken in de tomateteelt is nauwelijks minder spectaculair geweest dan die
van komkommer en van sla. De veilingaanvoer
is van 1953 tot 1962 met maar liefst 134 %
toegenomen, van 98.000 tot 228.000 ton. De
stijging is in de meeste van deze jaren zeer
sterk geweest met als uitzonderingen 1956, in
iets mindere mate 1958, verder 1960 en ook
1962. Het ziet er naar uit dat 1963 zich eveneens bij de „magere jaren" zal voegen (afb. 1).
We zullen hiernaast kunnen zien, wat de oorzaken zijn geweest van deze tijdelijke onderbrekingen: in de vorm van hetzij een geringe
uitbreiding, hetzij een lage kilogramopbrengst.
Het is verheugend, te constateren dat met de
enorme produktiestijging een nog grotere waardestijging is gepaard gegaan. Deze bedroeg
namelijk 240 %, van 57 miljoen tot 194 miljoen gulden (afb. 1). De hierboven genoemde
„magere jaren" zijn dit niet altijd geweest uit

x1000 ton
xmilj. gld.

produktie x1000ton
waarde xmilj. gld.

230-,

Afb. 1. Produktie- en waardestijging van
tomaten in Nederland 1953-62.
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financieel oogpunt. Zo was 1956 een jaar waarin de waarde van de produktie steeg dank zij
een hoge prijs, 1958 daarentegen bracht anders
dan de matige stijging van de produktie deed
verwachten, zelfs een geringe waardedaling. In
1960 en in veel grotere mate nog in 1962,
werd de betrekkelijk geringe verhoging van de
produktie weer „overgecompenseerd" door
hoge gemiddelde prijzen.
Het verloop van de gemiddelde prijzen is te
volgen in afbeelding 2. De stijging van de gemiddelde prijs over het gehele jaar komt in
deze grafiek duidelijk tot uitdrukking, nl. van
58 cent in 1953 tot 85 cent in 1962. Nu is dat

ook wel nodig omdat zoals we hieronder zullen
zien, een sterke verschuiving in de richting van
de stookteelten heeft plaats gevonden. Mede
hierom is het interessant te zien hoe het prijsverloop in de verschillende maanden van het
jaar is geweest onder invloed van dit verschoven aanbod.
In mei is er jaar op jaar sprake van grote prijsverschillen. De sterke daling van 1960 is nadien echter weer goedgemaakt, zodat van een
dalende tendentie nauwelijks gesproken kan
worden. De juniprijzen schommelen eveneens
sterk, doch hier is over de gehele linie gezien
evenmin reden tot ongerustheid. In juli valt

prijs in centen
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Afb. 2. Gemiddelde prijzen
van tomaten in de belangrijkste aanvoerperioden en
over het gehele jaar voor de
periode 1953-62.
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Afb. 3. Gemiddele produktie van tomaten per ha in de
periode 1953-62.
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Afb. 4. Uitbreiding van de
koude, verwarmde en totale
met tomaten beteelde oppervlakte van 1953-62.

300026002200180014001000— —
6001

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

'53 '54 '55 '56 '57 '58 '59 '60 '61 '62 '63
185

zelfs een duidelijk stijgende tendens te constateren en in augustus blijft op langere termijn
bezien de prijs eveneens oppeil.
De stijging van de jaarprijs vindt behalve door
verschuiving zijn oorzaak in het feit, dat over
de gehele produktieperiode het prijsniveau óf
min of meer stabiel is gebleven of duidelijk is
gestegen. Nergens is sprake van een sterke
daling.
Waaraan is nu de zo opvallende toename van
de produktie te danken?
In de eerste plaats uiteraard aan de uitbreiding
van het produktie-apparaat: de oppervlakte
glas beteeld met tomaten steeg van 1500 ha in
1953 tot 2800 ha in 1963. Tot 1961 is er een
vrij regelmatige stijging van rond 200 ha per
jaar met één onderbreking in het seizoen
1955/'56, een uitbreiding van „slechts" 80 ha.
In de laatste twee jaren 1962 en 1963 bleef de
oppervlakte praktisch gelijk. De uitbreiding
van staand glas, die er wel degelijk was, is in
hoofdzaak naar de komkommers gegaan. Is
het gewaagd te veronderstellen dat, gezien de
resultaten in 1963, het volgend jaar wel weer
een vergroting van de oppervlakte tomaten te
zien zal geven?
In de tweede plaats is de produktiestijging toe
te schrijven aan de toename van de kilogramopbrengst per ha beteelde oppervlakte. De
stijging van deze opbrengst is minder groot dan
bij komkommers en bij sla, waar er sprake is
van 50 % en meer. In afbeelding 3 is weergegeven het verloop bij de tomaat. De opbrengst is in tien jaar tijd gestegen van 64 tot
80 ton per ha, een stijging van 25 %. Tot 1956
is er een heel geringe stijging geweest, met in
1956 zelfs nog een zekere teruggang (af te
lezen uit een knik in de produktielijn van afbeelding 1). In 1957 is er plotseling een sterke
stijging, onder andere toe te schrijven aan het
feit dat men in dat jaar op zeer ruime schaal
de grondontsmetting is gaan toepassen, ook in
de koude tomaten. Daarna stijgt de opbrengst
weer heel flauw tot het huidige peil; 1960 was
weer een „slecht" jaar (zie ook afbeelding 1).
Uit de algemene stijging blijkt dus wel, dat men
er ook bij de tomaat in geslaagd is een productieverhoging te verkrijgen door betere cultuur-

zorgen en meer verwarming. Een zo geweldige
sprong als bij komkommer en sla is niet gemaakt. Zouden andere rassen hier nog iets aan
kunnen doen of zitten we echt tegen een produktieplafond?
Afbeelding 4 geeft ons nog een beeld van de
uitbreiding die het areaal van respectievelijk
koude en stooktomaten heeft ondergaan. Het
areaal koude tomaten groeide van 1000 naar
1400 ha, dat van stooktomaten van 500 naar
1400 ha. Als de voortekenen niet bedriegen
Afb. 5. Aanvoerpatroon van tomaten in Nederland van 1953-62.
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zal in 1964 de stooktomaat het veruit van de
koude gaan winnen in oppervlakte.
Er is dus een duidelijke en in het algemeen ook
zeer juiste drang naar verwarming d.w.z. een
streven naar grotere zekerheid en naar het vermijden van risico's bij de teelt. Dit geldt te
meer wanneer men er rekening mee houdt, dal
in het areaal koude tomaten ook ± 200 ha
begrepen zijn die bij-verwarmd worden met
heteluchtkachels e.d.
Afb. 6. Export van Nederlandse tomaten tussen 1953 en 1962.
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Door deze gang van zaken is het aanvoerpatroon van onze tomaat belangrijk gewijzigd,
zoals afbeelding 5 laat zien. Nu waren 1961 en
1962 beide abnormale jaren: 1961 abnormaal
vroeg, 1962 bijzonder laat. De „waarheid" zal
dus wel ergens tussen deze twee in liggen. Het
algemene beeld is dan een veel gelijkmatiger
verdeling over de gehele aanvoerperiode en
een afvlakking van de top in juli/augustus. In
1955 werd in die twee maanden te zamen ruim
60 % van alle tomaten aangevoerd, in de
jaren 1961 en 1962 was dit gemiddeld nog
geen 45 %. In mei daarentegen steeg de aanvoer van 3 tot ± 13 % van de jaarproduktie.
In de beide laatste jaren is er sprake van een
tweetoppige grafiek, een top in juni en één in
augustus. Blijkbaar is de omvang van de
stookteelten nu zo groot, dat na de oogsttop
hiervan zelfs een daling van de aanvoer plaatsvindt nog vóór de grote aanvoer van de koude
tomaten begint.
De voornaamste oorzaak van de bovenomschreven, uitermate gunstige ontwikkeling is
wel de sterk toegenomen vraag naar ons produkt op de exportmarkten. De totale uitvoer is
verdrievoudigd, die naar West-Duitsland eveneens, de export naar Engeland verdubbelde en
die naar Zweden werd viermaal zo groot (afb.
6).
De toegenomen welvaart, de geschetste spreiding van de aanvoer, de hoge kwaliteit (al is
die nog niet ideaal), de moderne verkooptechniek, de reclame voor ons produkt, ons
goed georganiseerde afzetapparaat; het zijn
ongetwijfeld allemaal factoren die het hunne
hebben bijgedragen.
Daarnaast echter speelt de concurrentiepositie
van andere gebieden een zeer belangrijke rol.
Een beschouwing over de laatste jaren van de
Westduitse tomatenmarkt leert ons, dat hier in
onze hoofdaanvoerperiode van half mei tot
eind oktober het beeld er uitziet als de tabel op
pagina 188 aangeeft.
De toename van onze invoer naar dit land is
slechts ten dele het gevolg van een toenemende
consumptie. Daarnaast verdringt het Nederlandse produkt dat uit andere landen. Met
name de Italiaanse export naar Duitsland
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afkomstig uit
West-Duitsland
Italië
Z.O. Europa
Spanje, Marokko, Z.-Frankrijk, Can. Eil. .
Nederland
Totaal

Tomatenvoorsiening

Westduitse

markt 15 5-31 10 in

Engelse

markt 114-31110 in

afkomstig uit
Engeland
Guernsey .
Jersey
Canarische eil.
Spanje
Nederland
Totaal
Nederl. aandeel

188

1962

1959

1960

38.300
58.600
19.400
9.100
85.900

38.800
38.400
19.900
16.600
108.400

37.100
32.300
17.500
24.000
111.800

39.300
31.900
20.800
17.300
128.100

38.200
32.000
20.000
12.200
127.600

211.300
40%

222.100
49%

222.700
50%

237.400
54%

230.000
55 %

tonnen

neemt af. Het aandeel van de Nederlandse
tomaat steeg in 4 jaar tijd van 40 % tot 55 %.
Een soortgelijke opstelling voor de Engelse
markt levert weliswaar niet zo'n spectaculair
beeld op, doch wijst ook op een versteviging
van onze positie.
Het meest opvallend is het teruglopen van de
aanvoer uit de Engelse produktiegebieden zelf
(Engeland, Guernsey, Jersey) van 150.000
ton in 1959 tot 115.000 in 1962. Vooral in
Engeland zelf is deze achteruitgang sterk: de
buitentomaten verdwenen praktisch geheel, de
oppervlakte glastomaten neemt de laatste jaren
met gemiddeld 35 ha per jaar af. Deze verminderde produktie wordt deels door grotere
Nederlandse importen gecompenseerd. Het
aandeel hiervan stijgt (het beeld in 1962 is
door de bijzondere weersomstandigheden wel
Tomatenvoorsiening

1961

1958

wat overtrokken, doch de tendens is aanwezig).
Opvallend is ook dat de totale aanvoer op de
Engelse markt in de gegeven jaren nauwelijks
neiging tot stijgen vertoont. Hetzelfde zagen
we bij de sla (Jaarverslag 1962). Het Engelse
consumptiepatroon is blijkbaar bijzonder stabiel en verandert slechts moeilijk.
Het algemene beeld van deze twee markten
valt voor onze tomaten zeker niet ongunstig uit
en er is geen aanleiding te veronderstellen dat
dit op korte termijn zal veranderen. Voegt
men daarbij het feit dat ook andere markten
(Frankrijk, Zwitserland, Denemarken) steeds
meer belangstelling voor ons produkt tonen,
dan is er alle reden tot optimisme, op voorwaarde dat we onze naam van kwaliteitsleverancier hooghouden.
tonnen
1959

1960

1961

1962

86.200
40.200
11.100
12.600
5.200
34.600

86.800
42.400
22.500
12.500
4.000
29.500

74.200
41.900
20.300
14.000
6.000
34.600

78.300
39.500
21.100
19.400
7.000
39.500

58.700
36.100
19.800
11.100
5.000
42.000

189.900
18 %

197.700
15 %

191.000
18 %

204.800
19%

172.700
24%

1958

De rozenteeltop hetgroentebedrijf

G. Buys

Ontwikkeling

Rentabiliteit

Omstreeks 1958 was binnen het Zuidhollandse
Glasdistrict de teelt van rozen alleen van enige
betekenis in Berkel en omstreken. In het Westland werd de rozenteelt slechts op een enkel
bedrijf beoefend. Vanaf die tijd echter onderging deze teelt in het Westland een gestadige
uitbreiding. Voorlichting en veiling hebben
deze ontwikkeling gestimuleerd, omdat de
behoefte werd gevoeld het bloemensortiment
uit te breiden. Het toenmalige aanvoerpatroon
van snijbloemen, waarin chrysanten en fresia's
domineerden, was nagenoeg volledig, doch de
roos ontbrak.
In het tijdvak 1958-1962 nam de Westlandse
produktie toe tot 3.760.000 grootbloemige
rozen en 131.000 trosrozen. In 1962 werden
van deze typen in Nederland respectievelijk
123.500.000 en 1.613.000 stuks geveild. In het
Westland vindt de teelt vrijwel zonder uitzondering plaats op de gemengde bedrijven. De
glasopstanden daar bestaan hoofdzakelijk uit
warenhuizen en druivenserres. In een aantal
gevallen werd de trosrozenteelt gestimuleerd,
doordat men naar een mogelijkheid zocht het
laatstgenoemde kastype zo economisch mogelijk te benutten, omdat trosrozen door hun
meer gedrongen groei heel goed te telen zijn in
druivenserres. De laatste tijd echter verandert
dit beeld; in verhouding worden nu meer
grootbloemige rassen aangeplant. De teelt van
doorgestookte rozen in het Zuidhollandse Glasdistrict is nog niet belangrijk en beperkt tot
enkele bedrijven.

Na een aarzelende start volgde een regelmatige
uitbreiding, terwijl de tekenen erop wijzen dat
ook in de toekomst deze uitbreiding doorgang
zal vinden. Dit is voor een belangrijk deel te
danken aan de gunstige rentabiliteit van de
teelt. In het algemeen is men tevreden over de
financiële uitkomsten, die men vergelijkt met
deels die van de uitgeoefende bloementeelten,
deels die van de groenteteelten.

Investering
Een beperkende factor bij de uitbreiding is
soms het hoge bedrag dat voor het plantmateriaal moet worden uitgegeven. Diverse rassen
zijn namelijk gepatenteerd, zodat men benevens de prijs voor de zetling een niet onbelangrijk bedrag aan patentrechten moet betalen.
De meerkosten kunnen dan 100 % en meer
bedragen. Voor sommige rassen dient men dit
bedrag aanstonds te voldoen. Bij andere rassen
verdeelt men het over een bepaald aantal
jaren, zodat de onmiddellijke investeringskosten minder hoog zijn. Een en ander heeft een
rol gespeeld bij de keuze van rassen.
Houdt men echter rekening met het feit dat
rozen voor tenminste vijf jaar worden aangeplant, dan blijken de kosten van het plantgoed
over de totale teeltduur bezien, niet veel hoger
te liggen dan bij andere teelten.
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Produktîem

iddelen

a. Grond
De grondsoorten in het Zuidhollandse Glasdistrict lopen sterk uiteen. In vergelijking met
de meeste andere in het Westland voorkomende teelten, stelt de roos hoge eisen aan de
grond. De diepe beworteling maakt soms een
extra diepe grondbewerking noodzakelijk.
Na het planten kunnen gemaakte fouten bij
het draineren en de grondbewerking niet meer
of nauwelijks worden hersteld. Er wordt daarom steeds aangeraden om voor de omschakeling contact op te nemen met de bodemkartering. Dikwijls blijkt het dan noodzakelijk om,
al of niet met putbemaling, de grond te draineren of het bestaande ontwateringssysteem te
wijzigen of aan te vullen. Schommelingen in
het grondwater kunnen eventueel groeivermindering en bladmiskleuring tot gevolg hebben.
Het onderwerken van stalmest, tuinturf of
ander materiaal, heeft dikwijls geleid tot een
aanzienlijke groeiverbetering. Soms deed men
dit zelfs tot de derde steek. Ondanks het feit
dat de grondsoorten in het gebied zeer uiteenlopen, blijkt over het algemeen toch wel dat
een passende oplossing gevonden kan worden.
b. Warenhuizen
Ook de beschikbare glasopstand, voor zover
het warenhuizen betreft, noodzaakt dikwijls tot
een zekere beperking in de soortkeuze. Zeer
hoog groeiende soorten als Baccara en Carla
vallen uit, omdat bij kunstmatig laag houden
van het gewas de produktie en kwaliteit achteruit gaan (afb. 1 en 2). Ditzelfde is het geval
bij het ras Parel van Aalsmeer, dat om tot een
goede produktie te komen een voldoende hoogte moet bereiken.
De warenhuizen onderling echter vertonen
grote verschillen. Oude houten warenhuizen
zijn laag en onderscheppen veel licht. Nieuwere en hogere warenhuizen hebben deze bezwaren veel minder. Het is duidelijk dat de genoemde bezwaren zouden wegvallen, als men
beschikte over hoge(re) kassen!
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c. Druivenkassen
Al eerder is opgemerkt, dat sommige kwekers
voor dit kastype een oplossing zochten in de
teelt van kleinbloemige rozen. Deze oplossing
is nimmer ideaal gebleken. Nog meer dan bij
het warenhuis speelt namelijk de beperking in
de keus een rol. Deze omvat slechts de groep
van de Polyantha's of trosrozen. De hoogte
onder de kasknie is voor vele soorten te gering.
Men tracht hieraan tegemoet te komen door
twee soorten in één kas te planten met alle
nadelen van dien. De zwakke groeier plant
men dan aan de voet van de kas. Het kasklimaat kan plaatselijk echter zo ongunstig
zijn, dat bepaalde kwalen in de hand worden
gewerkt. We noemen slechts wit en spint.

Arbeid
Om een indruk te krijgen van de arbeidsintensiteit, kan men gaan vergelijken met andere
bloementeelten.
Totaal bezien wordt aan de roos minder arbeid
besteed dan aan de anjer. Hier bestaat een
zekere continuïteit in de uitvoering van de
noodzakelijke werkzaamheden, zij het dan dat
het aantal arbeidsuren in de zomer een meervoud bedraagt van dat in het winterhalfjaar.
Bij de roos zien we een goede werkspreiding
over het gehele jaar, evenwel met korte maar
hevige pieken tijdens de oogstperioden.
Een vergelijking met de teelt van chrysanten en
fresia's t.a.v. de arbeidsbehoefte valt in het
voordeel uit van deze teelten, doch het oogsten
en sorteren moet plaats vinden binnen één
vaak kort tijdsbestek. Het verschil in arbeidsbehoefte valt kleiner uit als men gaat vergelijken met snijgroen. Bij deze teelt is het mogelijk
om tot een goede arbeidsspreiding te komen
omdat de oogst minder sterk gebonden is aan
een bepaalde periode. De rozensoorten vertonen ook nog onderling grote verschillen in
arbeidsbehoefte. Bepaalde grootbloemige soorten behoeft men bijv. weinig te pluizen. Andere, zoals Caroll en Garnette, veel meer.

Ajb. 1. Bij een te lage kas moet er zodanig
worden gesnoeid, dat het gewas niet tegen het
glaskomt. Dit isnadelig voor de produktie.
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Koelcel en

werkschema

Arbeidstoppen doen zich dus voor wanneer een
snede rozen oogstbaar is. Dikwijls vallen een of
meerdere pieken samen met niet uit te stellen
werkzaamheden bij andere teelten.
Verschillende kwekers zijn tot een zodanige
dagindeling en taakverdeling gekomen, dat
alles tamelijk soepel verloopt. Een onmisbare
schakel in dit samenspel is wel de koelcel. Het
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is dan immers mogelijk om in de morgenuren
de rozen te snijden en deze, eventueel ongesorteerd, op water in de koelcel te plaatsen. Het
sorteren geschiedt dan op een gunstiger tijdstip. Dit laatste is vooral van belang tijdens het
weekeinde. Niet zelden worden 's zondags de
snijbare rozen geoogst, doch ook wel worden op
zaterdag de rozen „rauw" gesneden. In beide
gevallen kan dan een koelcel goede diensten
bewijzen.

Afb. 2. Bij onvoldoende hoogte van de kas kan door een goede
rassenkeuze toch een aanvaardbare combinatie worden verkregen.
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Afb. l. Hoewel het areaal druiven sterk is
teruggelopen komen er in het Westland nog
veel druivenkassen voor.
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De vervangingvan druivenserres in het Westland

J. v. d. Does

Het met druiven beteelde areaal in het Westland is als gevolg van de slechte financiële
resultaten in de laatste tien jaren aanzienlijk
afgenomen. In 1950 werd in Nederland nog
608 ha druiven onder glas geteeld. In 1962
was van deze oppervlakte 345 ha of 57 %
over. Gelijktijdig aan het teruglopen van de
druiventeelt is een aantal druivenserres afgebroken. Een niet onbelangrijk aantal is echter
blijven staan (afb. 1) en wordt gebruikt voor
de teelt van sla, andijvie, tomaten e.d. Belangrijke motieven voor de continuering van het
gebruik van de serres zijn geweest het ontbreken van voldoende financiële middelen om
deze door kassen te vervangen en het feit dat
uit de serres — hoewel minder geschikt voor
andere teelten — toch een opbrengst kon worden verkregen.
Het is echter de vraag of op alle bedrijven het
blijvend gebruik van de serres voor groenteteelten bedrijfseconomisch verantwoord is. Met
behulp van enkele algemene normen zal worden getracht in dit vraagstuk meer inzicht te
verkrijgen. Uitdrukkelijk moet worden gesteld,
dat deze normen niet zonder meer op het indi-

viduele bedrijf kunnen worden toegepast, doch
aan de op dat bedrijf geldende omstandigheden moeten worden aangepast.
Van elke investering in zijn bedrijf verwacht de
tuinder, dat de geïnvesteerde gelden zullen bijdragen tot verhoging van zijn inkomen. Aangezien de tuinder niet onbeperkt de beschikking over financiële middelen heeft, zal hij uit
de verschillende investeringsmogelijkheden die
moeten kiezen, welke het méést bijdraagt tot
vergroting van zijn inkomen. Hij zal dus moeten letten op het kapitaalrendement voor verscheiden investeringen op zijn bedrijf. Indien
een uitbreiding van koud staand glas hem een
winst oplevert van 11 % van het geïnvesteerde
vermogen en de aanschaffing van een verwarmingsinstallatie 8 %, zal hij tot eerstgenoemde
investering moeten besluiten.
Dit heeft als consequentie dat men bij het
begroten van investeringsalternatieven in feite
het verwachte of het gewenste kapitaalrendement moet incalculeren. Dit kan als volgt worden geïllustreerd:
Het gemiddelde geïnvesteerde vermogen voor
de eerste tien gebruiksjaren bedraagt per 1000
m 2 voor:

ijzeren kas, thermisch verzinkt, kapspanning 9,60 m . . .
Venlo-kas, houten onderbouw met thermisch verzinkt ijzeren dek,
kapspanning 3,20 m

ƒ 27.400,-

verschil

ƒ 16.400,ƒ 11.000 —
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Bij een rentevoet van 4 % bedraagt het verschil in rentekosten per jaar tussen de genoemde kastypen 4 % van ƒ 11.000,— = ƒ 440,—.
Stelt men als eis, dat het geïnvesteerde vermogen een rendement van 12% moet opleveren,
d.w.z. een nettowinst van 8 % plus 4 % rentekosten dan wordt het verschil belangrijk groter, nl. 12 % van ƒ 11.000,— = ƒ 1.320,—.
Afgezien van afschrijvingen en onderhoud
moet bij een gelijk kapitaalrendement van
12 % de ijzeren kas jaarlijks ƒ 1,32 per m 2
meer opbrengen dan de Venlokas (afb. 2).
Bij de vraag, op welk tijdstip druivenserres in
het Westland moeten worden vervangen of althans buiten gebruik dienen te worden gesteld,

Afb. 2. De Venlokas is een voor de stookteelten veel gebouwd type.
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kan men het kapitaalrendement niet buiten
beschouwing laten. Uit onderzoekingen van
het L.E.I. is gebleken, dat op bedrijven met
overwegend onverwarmd staand glas met
groenteteelten het gemiddelde netto-overschot
(winst) in de periode 1956 t/m 1962 ongeveer 7 % heeft bedragen. Inclusief de reeds als
kosten berekende rente ad 4 % heeft het kapitaalrendement dus ongeveer 11 % bedragen.
Voor de teelt van groenten in een Venlowarenhuis (afb. 3) en een onverwarmde druivenserre kan nu de volgende kostenvergelijking worden opgesteld, waarbij wordt uitgegaan van één teelt tomaten en één van sla.

Jaarkosten van een Venlo-warenhuis (onderbouw en dek van gewolmaniseerd
Zweeds vurenhout)
Ingecalculeerd rendement
Jaarkosten per 100 m 2 in guld.

4%
ƒ 133,—

8%
187,—

11%
229,—

16%
298,—

Jaarkosten van 20—50-jarige druivenserres
per 100 m2 in gld.
Afschrijving en rente
Onderhoud ca.
Totaal per jaar

p.m.
ƒ40 —
ƒ 40,—

40,—

Hogere jaarkosten van het Venlowarenhuis
ƒ 93,— 147,—
Hogere arbeidskosten voor een teelt van
sla en tomaten in een druivenserre (100
m 2 ), 18 uren à ƒ 3,— per uur
ƒ 54,—
54,—
Hogere kosten van een teelt van sla en
tomaten in een Venlo-warenhuis t.o.v.
druivenserres per 100 m 2
ƒ 39,-

93,-

40,—

40,-

189,—

258,—

54_

54_

135,-

204,—

Niet-berekende kosten van druivenserres:
rente en afschrijving
verlies C 0 2 door lekkage
verlies nuttige warmte bij C0 2 -toediening door lekkage
meer verlies teeltgrond
hogere kosten voor automatiseringen.
Uit de cijfers blijkt, dat bij de gemaakte veronderstellingen de kosten van een teelt van sla
en tomaten in een onverwarmd Venlo-warenhuis hoger zijn dan in een druivenserre. Dit
kostenverschil wordt groter naarmate het verlangde kapitaalrendement toeneemt; bij 4 %
bedraagt het ƒ 39,— per 100 m 2 en bij 11 %
ƒ 135,—. De hoogte van deze kostenverschillen zijn bepalend voor de toelaatbare verschillen in opbrengst per 100 m 2 . Bij een kapitaalrendement van 11 % mag in de serre de opbrengst van een teelt van sla en tomaten
ƒ 135,— per 100 m 2 lager zijn dan in een
Venlo-warenhuis. Is het verschil groter, dan
wordt in de druivenserre met verlies geproduceerd en kan beter tot vervanging door een
Venlo-warenhuis worden overgegaan.

Men kan dus ook stellen, dat het Venlo-warenhuis er moet komen, als men verwacht dat ze
meer zal opbrengen dan genoemd verschil per
m2.
Hieronder is bij wijze van voorbeeld berekend,
hoeveel dezelfde produkten meer zouden moeten opbrengen in een Venlo-warenhuis t.o.v.
een serre. Hierbij is uitgegaan van een gelijke
kg-opbrengst per m 2 in serre en warenhuis. De
meeropbrengst zou dan hoofdzakelijk te danken zijn aan vervroeging van de oogst.
In werkelijkheid zullen de meeropbrengsten
naast door de vervroeging mede veroorzaakt
worden door een betere kwaliteit, vooral bij
sla, en door een hogere kwantitatieve opbrengst, speciaal bij tomaten.
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rendement van geïnvesteerd bedrag
4%

8%

ƒ0,39

ƒ 0,93

11%

16%

ƒ 1,35

ƒ2,04

ƒ0,03
ƒ0,12

ƒ 0,04r'
ƒ0,18

Noodzakelijke meeropbrengst van een Venlo-warenNoodzakelijk hogere prijs per stuk of kg.
Sla bij een oogst van 16 stuks per m'2 .
Tomaten bij een oogst van 7Va kg per m'2 .

Voor de beoordeling of een druivenserre vervangen moet worden door een Venlo-warenhuis kunnen de hierboven vermelde cijfers niet
zonder meer op elk individueel bedrijf worden
toegepast. Voor ieder bedrijf moeten deze cijfers worden aangepast aan de voor dat bedrijf
geldende omstandigheden. Dit geldt zowel
voor het verlangde kapitaalrendement als voor
de niet-ingecalculeerde kosten van de druivenserre (zie cijferopstelling). Een lager rende-

Afb. 3. Het Venlo-warenhuis heeft voor de
koude teelt zijn waarde bewezen.
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ƒ0,01
ƒ0,03

ƒ 0,02
ƒ0,08

ment, het opnemen van niet-berekende kosten
en een stijging van het uurloon maken, dat het
economisch toelaatbare verschil in opbrengsten
kleiner wordt. Dit kan inhouden, dat men eerder dient te besluiten tot vervanging van de
druivenserres. Ook het streven naar een rationele bedrijfsopbouw kan de tuinder doen
besluiten de druivenserres eerder te vervangen
dan volgens de hierboven gemaakte berekeningen noodzakelijk blijkt.

1. ARBEIDSKUNDIG
ONDERZOEK
a. Touwtjes voor tomaten bevestigen

Eén van de werkzaamheden bij de tomateteelt,
die in snel tempo moeten worden uitgevoerd, is
het bevestigen van de touwtjes. Dit wordt vaak
gedaan door mensen die hierin geroutineerd
zijn en het werk aannemen. Wanneer het door
eigen personeel moet worden gedaan dan gebeurt het doorgaans door degene die de grootste vaardigheid heeft. Er bestaan diverse methoden, d.w.z. er worden verschillende knopen
toegepast en er bestaat verschil in volgorde van
de diverse handelingen.
Methode a.
Hierbij worden de touwtjes eerst aan de draden
boven de planten bevestigd en daarna als aparte werkzaamheid aan de planten vastgemaakt.
Een kluwen touw wordt zo gelegd, dat deze
van binnenuit afrolt. Het uiteinde wordt meegevoerd en telkens aan de draad bevestigd.
Meestal wordt dan tijdens het naar de draad
brengen van het touw reeds met beide handen
een lus gemaakt waarbij duim en wijsvinger van
de linkerhand in de lus blijven. Bij de draad
gekomen wordt de lus tegen de draad gebracht
waarna de rechterhand het uiteinde van het
touw pakt om het door de lus te trekken. Met
de linkerhand wordt het touw vervolgens naar
beneden gevierd en op lengte afgesneden. Het
afmeten van de lengte wordt geschat door het
touw strak en op een bepaalde afstand van zich
te houden. Als aparte handeling wordt dan het
touwtje aan de plant bevestigd, waarbij dan
tegelijkertijd enkele diefjes worden verwijderd
en het touwtje enkele slagen om de plant gedraaid.
Methode b.
Bij deze methode wordt het touwtje éérst aan
de plant en daarna aan de draad bevestigd. De
toegepaste knoop is gelijk aan die van de
bovengenoemde methode met dit verschil, dat
het touw bovenaan wordt afgesneden. Als afzonderlijke handeling worden dan enkele

diefjes weggenomen en het touwtje enkele slagen om de plant gedraaid. Bij deze handeling
bukt men zich dus eerst naar de plant om vervolgens te reiken naar de draad. Een andere
voorkomende knoop is de mastworp die met
één hand te leggen is. Dit heeft een voordeel,
dat met één hand hoger gereikt kan worden
dan met beide. Overigens is de snelheid van
werken afhankelijk van de vaardigheid die
men heeft en de wil om het snel te doen.
Van de twee genoemde methoden is door tijdopnamen vergeleken welke werkwijze de vlugste is (per 100 planten).
Methode a.
Touw knopen aan de
draad,
4,5 minuut per 100
afsnijden, aan plant
vastmaken, uitdieven en
indraaien
14,3 minuut per 100
totaal tijd 18,8 minuut per 100
Methode b.
Onder en boven vastmaken + afsnijden
17,5 minuut per 100
Dieven en indraaien.
9,8 minuut per 100
totaal tijd 27,3 minuut per 100
verschil (per 100planten) 8,5 minuut
b. Oogsten van sla

Doorgaans is men de mening toegedaan, dat
men vlugger werkt bij het oogsten van sla, wanneer men snijdt en onmiddellijk sorteert en inpakt, dan wanneer men de sla in rijen naast
zich neerlegt om ze later achtereen te sorteren
en te pakken (resp. methode I en II).
Voordelen van methode I:
de sla blijft schoner,
de sla wordt minder beschadigd,
de sla wordt in één bewerking veilingklaar
gemaakt,
er behoeft niet gebukt te worden bij het inpakken.
Nadelen van methode I:
Elke slasnijder moet óók kunnen sorteren op
gewicht en kwaliteit,
de kisten worden vuil door het slepen ermee,
de kosten moeten regelmatig worden aange199

voerd danwei vooraf aangevoerd zijn, b.v. op
de verwarmingsbuizen zijn geplaatst.

betreffende bedrijf wegens de korte afstand
geen wagen gebruikt. Hierdoor waren de transporttijden laag.
Als de transporttijd van methode II óók wordt
aangehouden voor methode I dan wordt hier
de totaaltijd 14,8 + 1,7 min. = 16,5 min.
De verschillen zijn echter in beide gevallen zo
klein, dat er in de methoden t.o.v. elkaar geen
voordelen van betekenis gevonden werden in
arbeidsbesparing.

Voordelen van methode II:
het inpakken kan nauwkeuriger worden gedaan,
het inpakken gaat vlugger,
het sorteren gebeurt gelijkmatiger.
Nadelen van methode II:
de sla wordt eerder vuil,
er wordt in gebukte houding gewerkt.

2. KREDIETREGELINGEN

Op enkele bedrijven werden tijdopnamen verricht van de verschillende handelingen.

Ten opzichte van de laatste jaren vertoonde
het aantal aanvragen voor borgstelling door
het Borgstellingsfonds voor de Landbouw, dat
door het Rijkstuinbouwconsulentschap is behandeld, een flinke stijging. In vergelijking met
vroegere jaren is het aantal aanvragen wel
geringer, maar het totaalbedrag weer flink wat
hoger. Het percentage goedgekeurde aanvragen lag het afgelopen jaar zeer hoog.
Het aantal aanvragen bij het Waarborginstituut
voor de Tuinbouw in Zuid-Holland was zeer
gering, nl. een tiental. De aanvragen bij het
Borgstellingsfonds hadden in 1963 voor het
merendeel betrekking op de bouw van verwarmde warenhuizen en de aanleg van verwarming in koude warenhuizen.

Methode I:
de sla afsnijden, schoonmaken, sorteren en in de
kist verpakken
14,8 min/100 krop
het transport tot aan het
pad
1,3 min/100 krop
totaaltijd 16,1 min/100 krop
Methode II:
de sla afsnijden, schoon12,0 min/100 krop
maken en neerleggen
het sorteren en inpakken
van de sla
2.6 min/100 krop
het transport tot aan het
1.7 min/100 krop
pad
totaaltijd 16,3 min/100 krop
De waarnemingen werden op verschillende
bedrijven gedaan, waardoor de vergelijkbaarheid niet volkomen is, er waren kleine verschillen in omstandigheden zoals: de plantdiepte,
de zuiverheid van de onderkant der kroppen,
meer of minder gelijke stand van de sla en de
vaardigheid van werken.
Van methode I zijn te weinig tijdopnamen van
het transport gemaakt. Er werd op het des-

3. VEILINGOMZETTEN
IN HET GEBIED
Hoewel er in 1963 een flinke stijging te constateren valt, is deze toch belangrijk lager dan
vorig jaar. Voorts dient rekening gehouden te
worden met de voortgaande uitbreiding en de
omschakeling van koud naar verwarmd glas.

Overzicht aanvragen bij het Borgstellingsfonds

Aantal aanvragen
Waarvan goedgekeurd
Aandeel Borgstellingsfonds
in milj. gld.
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1959

1960

1961

1962

1963

434
294

299
191

206
145

180
153

261
234

4,9

4,1

2,4

2,7

5,9

Van grote invloed op de omzet was de prijs van
de stooktomaten. Zo was de gemiddelde prijs
van tomaten in de Kring in 1963 ƒ 1,33 per kg
tegen ƒ 1,07 in 1962. Hoewel de sla in de voorjaarsmaanden erg duur was en in het begin
van het jaar zorgde voor een flinke omzetvergroting, werd deze voorsprong in de 2e helft
van het jaar weer teniet gedaan door de lage

Kring

1963

1962

Rotterdam (Coöp)
Delft
Loosduinen
Pijnacker
Berkel
Veur
Leiden
Kring totaal

slaprijzen in de herfst. De bedrijven met uitsluitend koude teelten hebben nogal van de
vorst te lijden gehad. Hierdoor was de sla (na
de vorst geplant) laat en laag in prijs. De tomaten kwamen op deze bedrijven eveneens laat
en brachten evenmin hoge prijzen op.
De omzet aan bloemen vertoonde in 1963
eveneens een stijging.

49.273.000,31.755.000,20.977.000,18.683.000,17.133.000,10.429.000,8.900.000,ƒ 157.150.000 —

Westland

59.147.000,40.501.000,21.198.000,21.285.000,21.212.000,6.362.000,10.175.000,ƒ 179.880.000,-

Verschil
+ ƒ 9.874.000,—
+ „ 8.746.000,—
221.000,—
+„
+ „ 2.602.000,—
+ „ 4.079.000,—
—„
4.067.000—
1.275.000,—
+„
+ ƒ 22.730.000,—

1963

1962
ƒ

39.158.000,26.060.000,23.528.000,21.375.000,20.281.000,17.675.000,15.585.000,14.350.000,8.957.000,6.788.000,6.054.000,-

Verschil
3.746.000,—
3.424.000,—
2.180.000,—
2.032.000,—
2.174.000,—
1.304.000,—
1.134.000,—
162.000—
411.000,—
99.000,—
165.000,—
+ ƒ 16.669.000,—

Westerlee
Kwintsheul
Poeldijk
Naaldwijk
Wateringen
's-Gravenzande
Honselersdijk
Monster
Woutersweg
Maasland
Zwartendijk

f
„
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Westland totaal

ƒ 183.142.000,—

CCWS
Poeldijk
Berkel

ƒ 23.593.484,„ 1.243.365,„ 1.882.000,-

ƒ 27.183.713,„ 1.247.998,„ 2.517.000,-

+ ƒ 3.590.229—
4.632—
+,
635.000,—
+„

Totaal

ƒ 26.718.849,-

ƒ 30.948.711,-

+ ƒ 4.229.861,—

35.412.000,—
22.636.000,—
21.348.000,—
19.343.000—
18.107.000,—
16.335.000,—
14.451.000,—
14.188.000—
8.546.000—
6.887.000,—
5.889.000,—

1962

ƒ 199.811.000,—
1963

+ƒ
+„
+„
+„
+„
+„
+„
+„
+„
—„
+„

Verschil
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