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SPREEKUREN
Op het proefstation:
maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en volgens afspraak.
Telefonisch:
01740 no's 4545 en 4546.

BEZICHTIGING
Proeftuin te Naaldwijk:
donderdags, zaterdags en volgens afspraak.
Proefbedrijf te Delft:
dinsdags, donderdags en volgens afspraak.

BIBLIOTHEEK
Boeken en binnen- en buitenlandse tijdschriften worden gaarne gedurende
14 dagen aan de leden beschikbaar gesteld.

PROEFVERSLAGEN
Van de meeste in dit jaarverslag genoemde proeven zijn uitvoerige verslagen
beschikbaar. Belangstellenden kunnen deze ter inzage ontvangen.

TEN GELEIDE
Het jaar 1958 is voor het Proefstation een goed jaar geweest. De uitkomsten van het bedrijf, zowel proeftechnisch

als leelttechniscb,

waren

gunstig. Veel aandacht is besteed aan de belangrijkste produkten: tomaat,
komkommer en sla. Zowel bij de veredeling van de tomaat als bij de veredeling van de onderstam, waarop dit gewas wordt geënt, is een belangrijke
stap in de goede richting gedaan. Veel proeven zijn genomen ten aanzien
van de voeding, vochtvoorziening, vruchtzetting en produktieverhoging.

Bij

de komkotm?ier heeft in het bijzonder het probleem van de bitterheid veel
aandacht gevraagd. De komkommerproeven
ding, grondafdekking

ten opzichte van ziektebestrij-

en broeimaterialen zijn voortgezet. Bij de sla hebben

vooral de nieuwe kruisingen op de voorgrond gestaan. Hoewel dit werk nog
niet gereed is, zijn de tot heden bereikte resultaten veelbelovend.
Zoals U uit dit jaarverslag zal blijken, zijn ook de minder belangrijke
gewassen niet vergeten. Steeds is getracht om het onderzoek te richten op
de heersende problemen in de tuinbouw. Aan veredeling wordt veel aandacht
besteed omdat we van mening zijn, dat dit voor de tuinder een zeer geeigende weg is tot kwaliteitsverbetering en produktieverhoging.

Naast ver-

edeling op het gebied van de reeds genoemde gewassen tomaat, sla en komkommer is veredelingswerk gaande ten aanzien van meloenen,

druiven,

paprika, aubergine en winterbloemkool.
De verdere uitbouiv van het bedrijf is jammer genoeg wat gestagneerd.
Niettemin kon op het proefbedrijf

te Delft een stookivarenhuis

worden

gebouwd, dat speciaal bestemd is voor de teelt van komkommers.
Van deze plaats willen we het personeel van de Voorlichtingsdienst en van
het Proefstation, van hoog tot laag, dank zeggen voor het vele werk, dat zij
gezamenlijk ten dienste van onze glastuinbouw hebben verricht.
Ir. W. VAN

SOEST.
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Weersgesteldheid

JAARVERSLAG
van de Secretaris-Penningmeester
over het jaar 1958
1. ALGEMENE ZAKEN
Bestuur
De samenstelling van het bestuur onderging in 1958 een wijziging, daar het aftredende
bestuurslid, de heer A. J. Hendriks te Leidschendam, zich niet herkiesbaar stelde. Hij
werd opgevolgd door zijn zoon, de heer J. Th. Hendriks. Het bestuur bestond uit de
volgende heren:
W. Verheul, Wassenaar, ere-voorzitter.
Ir. J. M. Riemens, Den Haag, ere-directeur.
J. Middelburg, Naaldwijk, voorzitter.
N. J. A. van Dijk, Loosduinen, secretaris-penningmeester.
N . P. v. d. Berg, Rotterdam, lid dagelijks bestuur.
L. J. Barendse, Poeldijk.
B. Havenaar, Berkel.
J. Th. Hendriks, Leidschendam.
Joch. v. d. Hout, Maasdijk.
P. de Jong, 's-Gravenzande.
C. L. J. Kerklaan, Pijnacker.
A. A. v. Oosten, Schipluiden.
Jac. Sonneveld, 's-Gravenzande.
C. L. v. Steekelenburg, Wateringen.
J. J. v. Steekelenburg, Kwintsheul.
N . J. v. Uffelen, Maasland.
C. v: Vliet, Leiden.
L. v. Woerden, Honselersdijk.
Vergaderingen
De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 11 maart 1958 te Delft. De
aftredende bestuursleden, de heren Joch. v. d. Hout en J. J. v. Steekelenburg werden
herkozen. Het aftredende lid, de heer A. J. Hendriks, die gedurende 30 jaar als bestuurslid in functie was geweest, werd door de vergadering benoemd tot erel.d. Ir. W . v. Soest
gaf een overzicht van de in 1957 bereikte resultaten bij het onderzoek, terwijl Ir. L.
Bravenboer een causerie hield over „De glastuinbouw in de Scandinavische landen".
Het algemeen bestuur kwam in 1958 driemaal bijeen en wel op 26 februari, 9 oktober
en 30 december. Het dagelijks bestuur vergaderde daarnaast 12-ma?l.
Ledenoverzicht
Leden Bondsveilingen
Leden Kringveilingen
Overige leden

1955
3333
2480 .
364

1956
3144
2545
356

6177

6045

1957
3248
2432
337
6017

1958
3258
2418
362
6038

1959
3325
2402
364
6091
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Uitbreiding tuinen en gebouwen
In 1958 kon aan de verdere uitbreiding van de tuinopstanden, door gebrek aan geldmiddelen niet veel gedaan worden. Alleen op het Proefbedrijf te Delft kon een verwarmd
warenhuis gebouwd worden, wat dringend nodig was in verband met het onderzoek
naar de oorzaken van het optreden van bittere komkommers. Dit warenhuis kon juist op
tijd gereed komen, zodat hierin een volledige teelt van komkommers kon worden bedreven.
Op 17 juni werd het Proefbedrijf „De Kring" officieel geopend door de heer
Dr. Ir. G. de Bakker, Inspecteur van het Tuinbouwonderzoek, in bijzijn van meerdere
genodigden. Op deze plaats mag een woord van dank aan het bestuur van de Veiling
Delft en Omstreken niet ontbreken voor de gastvrije ontvangst in de cantine van de
veiling.
Op de tuin te Naaldwijk kwam, zoals reeds boven werd opgemerkt, geen verdere
nieuwbouw tot stand. Wel werd in belangrijke mate doorgegaan met het onderhoud van
de bestaande opstanden, zoals verdekken, verven, vernieuwing van verwarmingsinstallaties in kassen, e.d. Op enkele uitzonderingen na verkeren de opstanden thans in een
prima staat.
De plannen voor de grote nieuwbouw in Naaldwijk kwamen inmiddels wel bestekklaar, doch tot aanbesteding is het nog niet gekomen.

2.

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN

In 1958 overleden 2 onzer medewerkers, nl. op 11 januari de assistent P. van Daalen
te Gouda en op 29 januari Mej. M. J. Th. Hilkemeyer te Naaldwijk. Beiden hebben
gedurende een lange periode hun beste krachten aan onze instelling gegeven, nl. de
beer van Daalen als rayonassistent en Mej. Hilkemeyer als bemestingsdeskundige. Aan
beiden bewaren wij een dankbare herinnering. Dat zij rusten in vrede.
Verder verliet één onzer medewerkers, nl. de heer J. F. Hilkemeyer per 1 juli onze
dienst in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De heer Hilkemeyer is sinds 1946 als tekenaar aan ons Proefstation verbonden geweest en kenmerkte
zich door plichtsbetrachting en ijver. "We zeggen hem op deze plaats hartelijk dank voor
zijn werk en wensen hem een goede levensavond toe.
Een uitbreiding van de wetenschappelijke medewerkers kwam tot stand doordat
Ir. N . van Berkel, voorheen leraar aan de Rijks-Middelbare Tuinbouwschool te Naaldwijk,
in dienst van het Proefstation kwam en speciaal belast werd met het onderzoek naar de
oorzaken van het optreden van bitterheid bij komkommers.
Bij de Voorlichtingsdienst waren per 31 december 1958 werkzaam:
Ir. J. M. Jacobs, Frankenstraat 18, Den Haag, Tel. 070-558273, Ingenieur bij de
Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst.
Medewerkers met een speciale taak:
H. N . J. Debets, Lange Broekweg 15, Naaldwijk, Tel. 01740-4430, Hoofdassistent A
Kredietregelingen.
J. de Bloois, Marocstraat 6, Naaldwijk, Hoofdassistent Kredietregelingen.
A. G. A. v. d. Nes, Melis Stokelaan 2084, Den Haag, Tel. 070-664244, Hoofdassistent A
Bloemen- en Bloembollenteelt.
F. J. Bettink, Oudemansstraat 336, Den Haag, Tel. 070-182933, Assistent noordelijk
deel van Westland Bloemen- en Bloembollenteelt.
G. Buys, Prinses Margrietstraat 2, Maasdijk, Tel. 01745-822, Assistent overig Westland
Bloemen- en Bloembollenteelt.
L. v. d. Wijden, Vaartplein 6, 's-Gravenzande, Tel. 01748-2735, Assistent Fruitteelt op
open grond.
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H. Kooyman, Veenendaalkade 351, Den Haag, Tel. 070-664453, Hoofdassistent Motortechniek.
C. Noordanus, Stationsstraat 80, Zoetermeer, Tel. 01790-3124, Hoofdassistent Stooktechniek en Kassenbouw.
C. Lamers, Violierstraat 48, Capelle a / d IJssel, Tel. 01804-2796, Stooktechnicus.
J. Meyndert, Hogenbanweg 88c, Rotterdam W . II, Tel. 010-51870, Stooktechnicus.
J. M. Vente, Gasthuislaan 19, Delft, Tel. 01730-22504, Stooktechnicus.
M. J. de With, G. v. Heemskerkstraat 50, Naaldwijk, Tel. 01740-5585, Stooktechnicus.
Medewerkers voor de algemene tuinbouwkundige voorlichting:
J. H. Groenewegen, Pr. Wilhelminalaan 38, Den Hoorn, p. Delft, Tel. 01730-23295,
Hoofdassistent A Kring.
D. de Mos, Geestweg 6, Naaldwijk, Tel. 01740-4323, Hoofdassistent Westland.
L. G. Nederpel, Loevesteinlaan 389, Den Haag, Tel. 070-662260, Hoofdassistent Loosduinen.
W. Stokdijk, Julianastraat 55, Wateringen, Tel. 01742-357, Hoofdassistent Naaldwijk.
Sj. Vriend, Plaspoelkade 37, Leidsendam, Tel. 01761-1862, Hoofdassistent Leiden.
I. Baelde, Weth. Schipperstraat 5, Berkel, Tel. 01891-488, Assistent Berkel.
H. J. v. Gaaien, Oosteinde 65, Wateringen, Assistent Wateringen.
C. L. Groenewegen, Rodenrijseweg 233, Berkel, Tel. 01891-648, Assistent Bergschenhoek-Bleiswijk.
D. Klapwijk, Karel Doormanlaan 59, De Lier, Tel. 01745-722, Assistent De Lier.
A. P. de Kleine, Tweemolentjeskade 73, Delft, Tel. 01730-20852, Assistent Den Hoorn.
P. J. ter Laak, Marijkestraat 3, Poeldijk, Tel. 01749-2773, Assistent Poeldijk.
H. Ouwerling, Oosteinde 4la, Wateringen, Tel. 01742-646, Assistent Honselersdijk.
D. Rodenburg, Weth. v. d. Vaartlaan 1, Pijnacker, Tel. 01736-2375, Assistent Veur.
D. de Ruiter, Zebrastraat 2, Rotterdam-O., Tel. 01804-2702, Assistent Rotterdam.
A. J. Schoppers, Huis teVeldelaan 47, Maasland, Tel. 01899-2405, Assistent Maasland.
B. Steenbergen, Nassaulaan 163, Delft, Tel. 01730-20050, Assistent Delft.
P. Vermaat, Hazelaarstraat 45, Monster, Assistent Monster.
E. v. Zanten, Maasdijk 53, 's-Gravenzande, Tel. 01748-2735, Assistent 's-Gravenzande.
Werkzaam bij het Onderzoek zijn:
Wetenschappelijke leiding
Ir. IJ. v. Koot, Herenstraat 29, Naaldwijk, Tel. 01740-4303.
Afdeling Grondonderzoek en Bodemkartering
Ir. J. v. d. Ende, Fenacoliuslaan 36, Maassluis, Tel. 01899-3431.
Afdelingshoofd. Voedings-fysiologisch onderzoek.
Ir. L. S. Spithost, Burg. v. Doornlaan 8, De Lier, Tel. 01745-736.
Bemestingsonderzoek.
Ir. C. J. v. d. Post, Pr. Margrietstraat 6, Maasdijk, Tel. 01745-707.
Onderzoek betreffende de waterhuishouding. Gedetacheerd door het Instituut voor
Cultuurtechniek en Waterhuishouding.
A. A. Steiner, Lohengrinstraat 42, Den Haag, Tel. 070-396833.
Hoofd afdeling Plantenteelt zonder aarde. Gedetacheerd door T.N.O.
Jac. C. van Leeuwen,
Hoofdassistent A bodemkartering.
J. P. C. Knoppert,
Hoofdassistent bemestingsadviezen.
Th. Strijbosch,
Hoofdassistent bodemclassificatie.
J. J. v. Schie,
Assistent bodemkartering.
A. Slobbe,
Assistent bodemkartering.
M. Q. v. d. Meys,
Assistent bemestingsproeven.
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F. G. v. Dijk,
M. Mostert,
C. Sonneveld,
Th. Buitelaar,
G. A. Boertje,
K. Buitelaar,
M. v. d. Linden,
P. A. den Dekker,
P. Koornneef,
P. A. v. Dijk,

Assistent bemestingsproeven.
Assistent bemestingsadviezen.
Assistent bemestingsadviezen.
Assistent bemestingsadviezen.
Assistent grondmonstername.
Assistent grondmonstername.
Assistent grondmonstername.
Chef-analyst lab. voor grondonderzoek.
Analyst voedingsfysiologie.
Analyst grondonderzoek.

Als laboranten zijn in dienst de dames: J. E. Beekenkamp, E. Dubbelaar, A. G. T.
v. Gaaien, C. M. M. Grootscholten, IJ. J. M. Hofmeester, E. v. 't Hoog, C.Q.M.Nederpel,
I. A. Slijp, N . Spaans, M. J. Th. Staats, W . A. M. P. v. d. Voort en C. J. v. Vuurde;
alsmede de heren A. P. v. Dalen en J. J. v. d. Lee. Mej. W. M. C. Kester verricht
administratieve werkzaamheden, terwijl de heer E. v. Dijk de beheerder is van het
grondmonstermagazijn.
Bij de afdeling „Plantenteelt zonder aarde" zijn in dienst (allen gedetacheerd door
T.N.O.):
E. Schuurmans,
Chemicus.
Mevr. C. Cornelis-v. Eek,
Analyste.
Mej. A. M. Rijnbeek,
Analyste.
Mej. M. A. H. Wiegel,
Laborante.
B. v. d. Kaay,
Tuinbouwkundig assistent.
Plantkundige afdeling
Ir. L. Bravenboer, Distelstraat 11, Hoek van Holland, Tel. 01747-695.
Afdelingshoofd. Ziekten en ziektebestrijding.
Mej. W. M. Th. de Brouwer, Fr. Hendrikstraat 4, Naaldwijk.
Entomologisch en mycologisch onderzoek.
Ir. G. P. Termohlen, Weteringlaan 8, Delft, Tel. 01730-26449.
Kurkwortel en andere ziekten bij tomaat. Gedetacheerd door het Instituut voor
Planteziektenkundig Onderzoek.
Ir. N . v. Berkel, Pr. Marijkestraat 14, Maasdijk, Tel. 01745-917.
Fysiologisch onderzoek, in het bijzonder betreffende de bitterheid bij komkommer.
Drs. K. Verhoeff, Dingemans v. d. Kasteeleplein 6, 's-Gravenzande, Tel. 01748-2885.
Mycologisch onderzoek.
W. P. v. Winden,
Hoofdassistent selectie- en cultuurproeven.
P. A. Kruyk,
Hoofdassistent selectie- en cultuurproeven.
T. Dijkhuizen,
Assistent bloemen- en belichtingsproeven.
W. deu Boer,
Assistent planteziekten.
H. J. M. v. Dorst,
Assistent virusziekten en groeistofproeven.
G. Pet,
Assistent ziektebestrijding.
Chef-analyste laboratorium.
Me . W. Snoek,
Me . A. C. M. T. v. Grieken, Analyste mycologisch onderzoek.
Analyste radio-isotopenonderzoek.
Me . F. v. Nieuwkerk,
Analyste fysiogene ziekten.
Me . W. v. Ravestijn,
Analyste insekten- en schimmelproeven.
Me . D. Theune,
Op deze afdeling zijn als laboranten werkzaam: de volgende dames: E. Eijgenraam,
J. A. M. J. v. Dieten, C. J. Koot, J. M. H. M. v. Rest, P. K. v. d. Sar, P. J. R. M. Stolk en
E. M. Stougie; alsmede de heer D. W. Galjema.
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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 en Technisch personeel
S. M. v. Guilik, Gr. Woerdlaan 34, Naaldwijk, Tel. 01740-4092. Administrateur.
J. A. Jansen,
Technicus.
G. H. Ordelman,
Kantoorchef.
Vacature,
Bibliotheekbeambte.
H. J. Riemens,
Excursieleider.
Mevr. L. E. C. v. BoveneBeynon, Tekenares.
A. C. Middendorp,
Kredietregelingen.
Mej. F. M. Prins,
Boekhouding.
L. J. A. Bol,
Fotograaf.
F. Storm,
Amanuensis.
J. v. Cranenburgh,
2e Amanuensis.
L. J. R. Cornelissen,
Timmerman.
L. P. Zwaanswijk,
Schilder.
W . F. M. Baptist,
Tuin-amanuensis.
L. P. F. Reygersberg,
Chauffeur.
Schrijfsters en typisten de dames: H. Alderhof, H. v. d. Bos, F. Disselkoen, M. W.
v. d. Ende, I. W. H. Hofland, I. J. L. Klinkenberg, M. v. Vliet en A. C H. Wensveen.
Werksters de dames: G. E. v. d. Sande en A. A. M. en J. B. A. v. Elswijk.
Tuin
K. Olieman, Zuidweg 40, Naaldwijk, Tel. 01740-4545. Tuinchef Naaldwijk.
Ph. J. v. Zoelen, Voorweg 76, Zoetermeer. Tuinchef Proefbedrijf „De Kring", Hoornseweg 28a, Den Hoorn, Tel. 01730-26580.
De volgende tuinknechts zijn in dienst: G. S. v. Bergen Henegouwen, J. P. v. Bergen
Henegouwen, J. W. Bouhuisen, H. E. Debets, W. J. v. Dijke, A. J. M. v. d. Ende, J. L.
N . Froklage, C. S. v. d. Helm, A. C. Heppe, J. Klinkenberg, A. W . v. d. Leek, M.
Mostert, J. B. Schoonderwoerd, L. Spaans, P. J. Sijm, J. Zonneveld en J. de Vries.
Studiereizen
In 1958 werden de volgende buitenlandse studiereizen gemaakt:
1. Ir. IJ. v. Koot en de heer A. A. Steiner bezochten het 15e Internationale Tuinbouwcongres te Nice van 10 t / m 18 april.
2. Ir. L. S. Spithost nam deel aan een studiereis naar Duitsland, uitgaande van het
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid ter bestudering van potgrondproblemen, welke
gehouden werd van 5 t / m 9 mei.
3. Ir. W. van Soest bezocht met Dr. W . H. Kemmers op uitnodiging van het Centraal
Bureau van Tuinbouwveilingen in Nederland de diverse teeltcentra en afzetgebieden
in Europa in verband met een marktonderzoek naar de positie van de sla.
3.

VOORLICHTING

De belangstelling van de kwekersleden voor het werk van ons Proefstation gaat nog
steeds in stijgende lijn. Ook ontvingen wij weer veel bezoekers uit binnen- en buitenland.
Het totaal aantal bezoekers kan gesteld worden op bijna 10.000 personen, waarvan
± 1500 uit het buitenland, terwijl in totaal ongeveer 6000 bezoekers op enigerlei wijze
bij de tuinbouw betrokken waren.
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De bijeenkomsten met de z.g. „glasassistenten" uit het hele land vonden plaats op
21 januari (Naaldwijk), 2 april (Naaldwijk), 16 mei (Dordrecht), 9 september (Venlo)
en 16 december (Naaldwijk). De actuele problemen van de glasteelten in het betreffende
seizoen werden steeds ingeleid, waarna een uitgebreide gedachtenwisseling volgde en ter
plaatse de gewassen bekeken werden.
Ook hielden onze medewerkers weer meerdere inleidingen voor bijeenkomsten van
kwekers buiten ons ambtsgebied.
Het aantal aanvragen voor financiële hulp via het Borgstellingsfonds van de Landbouw was in 1958 weer beduidend groter dan in 1957, nl. 262 tegenover 127; 191 aanvragen werden goedgekeurd tot een bedrag van ƒ 2.699-700, verdeeld over Westland
en Kring resp. ƒ 695.900 (25 %) en ƒ 2.003.800 (75 % ) . In 1957 waren deze bedragen
ƒ 795.900 (totaal) en voor Westland en Kring ƒ 217.300 (27 % ) en ƒ 578.600 (73 %).
Het aantal aanvragen voor hulp via het Waarborginstituut van de Tuinbouw in ZuidHolland blijft zich op een laag aantal handhaven, nl. voor 1958 op 39 stuks, waarvan
er toegewezen werden 20, tot een totaal bedrag van ƒ 226.500; verdeeld over Westland
en Kring resp. ƒ 68.400 (30 %) en ƒ 158.100 (70 % ) .
Een punt dat in toenemende mate onze aandacht vraagt is de ontsluiting van tuinbouwbedrijven in ons ambtsgebied. Daar de plaatselijke omstandigheden meestal zeer
ingewikkeld zijn, vergt dit werk, naast medewerking van de betrokkenen en de Cultuurtechnische Dienst, veel overleg. Het is dan ook niet gemakkelijk om tot goede oplossingen
te komen. Gezien de belangrijkheid hopen wij onverminderd verder te gaan om uiteindelijk positieve resultaten te kunnen bereiken.
Publicaties
De volgende nummers in de serie „Publicaties van het Proefstation voor de Groentenen Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk" verschenen in 1958:
64. Beschadiging door natriumchloraat, door W . den Boer.
65. Raising tomato-plants for an early crop in hothouses, door Ir. IJ. v. Koot.
66. Automatisering van de watervoorziening onder glas, door Th. Strijbosch en
J. H. de Zoete.
67. De invloed van enkele virussen op de bloemvorming bij komkommer, door
Ir. IJ. v. Koot en H. J. M. v. Dorst.
68. Magnesiumvoeding van groenten en fruit onder glas, door Ir. J. v. d. Ende.
Naast het maandelijkse nummer van onze „Mededelingen" werden wederom enige
extranummers ingelast. In 1958 verschenen er in totaal 15 nummers. In de tuinbouwvakbladen werden een groot aantal artikelen van onze medewerkers opgenomen.
Ontwikkelingsmiddagen
Ook in 1958 werd de traditie voortgezet en werden er 2 ontwikkelingsmiddagen gehouden, nl. op 17 februari te Naaldwijk en op 11 november te Delft. Te Naaldwijk werd
met medewerking van een deskundige van het Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen
de meloenenteelt in de belangstelling geplaatst, terwijl in Delft de komkommerteelt
onder de loep werd genomen. Hier werd medewerking ondervonden van een deskundige
van het Landbouw Economisch Instituut. Er was op beide middagen veel belangstelling.
Voorlichtingsstands
In 1958 werd medewerking verleend aan de najaarskeuring van de Afdeling Westland
van de Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde. Deze keuring vond plaats van
6 t / m 8 november, waar door ons speciaal de aandacht werd gevraagd voor de sortering
van bloemen.
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Voor de 10e Westlandse-Handels Tentoonstelling (Wéhaté), die van 29 juli t / m 2
augustus werd gehouden, werden in kassen komkommers, tomaten en anjers geteeld.
Deze gewassen werden door onze dienst verzorgd en het resultaat was een zeer mooie
propaganda voor ons Proefstation. Ook werd een stand verzorgd waarin de groei van
het proefstation naar voren werd gebracht.
Studieclubs
De activiteiten der studieclubs gingen in 1958 onverminderd voort. Op de in het
winterseizoen maandelijks gehouden ontwikkelingsavonden werden door onze medewerkers talloze inleidingen gehouden. Ook bij de praktijkproeven van de clubs neemt de
rayonassistent steeds een belangrijke plaats in.
Onder auspiciën van de Contactcommissie van de Studieclubs maakte een 20-tal
kwekers een excursie naar Engeland onder leiding van onze medewerker, de heer P. A.
Kruyk, van 21 t / m 25 juli.
4.

ONDERWIJS

Rijks-Middelbare Tuinbouwschool te Naaldwijk
De middelbare tuinbouwschool heeft een 5-jarige cursus: 2 algemeen vormende voorbereidende klassen worden gevolgd door een 3-jarige middelbare tuinbouwopleiding.
a. 2-jarige algemeen vormende voorbereidende cursus
Toelating is mogelijk voor leerlingen, die één of meerdere jaren de lagere tuinbouwschool hebben gevolgd, na gunstig advies van het schoolhoofd. Leerlingen van de lagere
school, die geschikt worden geacht voor het volgen van middelbaar onderwijs, kunnen,
na het met goed gevolg afleggen van een toelatingsexamen, worden ingeschreven.
b. 3-jarige middelbare tuinbouwopleiding
Bezitters van het U.L.O.-B-diploma, 3 jaar H.B.S. of overeenkomstige opleiding,
worden zonder examen toegelaten.
De opleiding heeft tot doel tuinderszoons en eventueel andere geïnteresseerden een
degelijke, in hoofdzaak theoretische tuinbouwopleiding te geven. Het is een soort
Middelbare Technische school, waarbij het woord „technisch" als tuinbouwtechnisch
moet worden opgevat. Leerlingen, die het einddiploma behalen, zullen voor een deel
naar het eigen bedrijf terugkeren en voor een ander deel in aanmerking kunnen komen
voor middelbare functies bij de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst, het tuinbouwbedrijfsleven, instituten en instellingen op tuinbouwgebied, veilingen en wat dies meer zij.
Het docerend personeel bestaat voor een deel uit medewerkers, die hun hoofdtaak
bij de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst of het Proefstation hebben en voor een ander
deel uit vaste leraren, die hoofdzakelijk of uitsluitend met lesgeven zijn belast.
Momenteel is het lerarencorps als volgt samengesteld:
Ir. W. van Soest, directeur, Aronskelkweg 87, Den Haag, Tel. 070-396058.
Ir. W. J. Mulder, Wnd. directeur, Lange Broekweg 22, Naaldwijk, Tel. 01740-5206.
Th. A. C. H. Bakx, Perzikenstraat 8, Naaldwijk, Tel. 01740-5325.
R. Blaauw, Verspijcklaan 23, Naaldwijk, Tel. 01740-4704.
G. Blom, Verspijcklaan 28, Naaldwijk, Tel. 01740-4948.
Mevr. L. E. C. v. Bovene-Beynon, Lohengrinstraat 47, Den Haag, Tel. 070-396173.
F. J. v. d. Burg, Tomatenstraat 12, Naaldwijk, Tel. 01740-5299J. H. Groenewegen, Pr. Wilhelminalaan 38, Den Hoorn, Tel. 01730-23295.
S. M. v. Guilik, Gr. Woerdlaan 34, Naaldwijk, Tel. 01740-4092.
K. Kievit, Verspijcklaan 25, Naaldwijk, Tel. 01740-4715.
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J. G. Lokhorst, Druivenstraat 146, Naaldwijk, Tel. 01740-5271.
H. W. Meyburg, ec. drs., Molenstraat 184, Monster, Tel. 01749-2478.
A. G. A. v. d. Nes, Melis Stokelaan 2084, Den Haag, Tel. 070-664244.
C. Noordanus, Stationsstraat 80, Zoetermeer, Tel. 01790-3124.
K. Verhoeff, biol. drs., Dingemans v. d. Kasteeleplein 46, 's-Gravenzande, Tel. 017482885.
H. A. Vermetten, Gevers Deynootweg 73c, Den Haag, Tel. 070-541834.
Concierge-amanuensis: J. Cprnelissen, Druivenstraat 122, Naaldwijk.
Op 4, 10 en 11 juli werden de eindexamens afgenomen. Bij dit examen traden de
leraren als examinatoren op, terwijl de volgende heren als deskundigen de examens bijwoonden:
Dr. O. Banga, directeur van het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen
te Wageningen, F. W. Vijgen, plv. directeur van de Rijks Middelbare Tuinbouwschool te
Boskoop en Ir. A. de Zeeuw, hoofd van de afdeling Tuinbouw van het Landbouw
Economisch Instituut te Den Haag.
Aan de volgende candidaten kon het einddiploma worden uitgereikt: J. v. Adrichem te
Pijnacker, J. Barendse te Poeldijk, W . v. d. Bos en J. Hakvoort te Naaldwijk, G. v. d.
Knaap te Poeldijk, L. v. d. Kruk te Monster, W . Rip te Pijnacker, P. Reynen te Rijswijk,
T. Sonneveld te Pijnacker, J. Slaman te Naaldwijk, H. v. Staalduinen te Zoetermeer en
H. de Vreede te Nootdorp.
Tot op heden ontvingen in totaal 31 leerlingen het einddiploma. Enkelen keerden
terug naar het ouderlijk bedrijf, verscheidenen vervullen momenteel de militaire dienstplicht. De overigen vonden een betrekking. Eén is werkzaam bij het Uitvoer Controle
Bureau, twee zijn assistent zaakvoerder bij aankoopverenigingen, twee vonden een functie
bij de Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, resp. te Delft en
Naaldwijk, één is werkzaam op het Proefstation te Naaldwijk, één is vertegenwoordiger
in tuinbouwbenodigdheden, één werkt op het Landbouw Economisch Instituut afdeling
Tuinbouw te Den Haag, één vond een functie bij een conservenindustrie, één werd aangesteld bij de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen.

Tuinbouwvakscholen
Westlandse Teelten te Naaldwijk
Op 18 februari 1959 werd de cursus 1957-1958 afgesloten. Aan alle 12 leerlingen
kon het diploma worden uitgereikt. De nieuwe cursus begon 8 oktober met 16 leerlingen.
Kringteelten te Bergscbenhoek
Daar het reeds enige jaren mislukt was om te Delft voldoende leerlingen voor deze
vakschool aan te trekken, werd getracht om belangstelling voor een dergelijke school in
een ander centrum te vinden. Dit gelukte te Bergschenhoek en op 16 oktober kon worden
gestart met 22 leerlingen. W e hopen dat deze belangstelling zich niet tot één jaar zal
beperken.
Bloemisterij te Naaldwijk
Op 12 juli werd de lopende cursus afgesloten. Aan 9 van de 12 leerlingen kon het
diploma worden overhandigd. De nieuwe cursus begon op 17 oktober met 17 leerlingen.
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Bloemsierkunst te Den Haag
Het schriftelijk en het mondeling examen werden gehouden op 9 juli; het praktisch
examen vond plaats op 16 juli. Er slaagden 14 leerlingen, terwijl er 3 moesten worden
afgewezen. Aan het examen „Aalsmeer" namen 14 leerlingen deel, waarvan er 13 slaagden, waaronder één „met lof". De nieuwe cursus ving aan op 17 september met 15 leerlingen.

Hoveniers te Den Haag
Met het examen voor het tweede gedeelte van deze cursus, dat gehouden werd op
15 september, werd de eerste cursus van deze vakschool beëindigd. Aan 7 leerlingen
kon het diploma worden uitgereikt, terwijl 4 leerlingen werden afgewezen. Aan het
examen „Vakbekwaamheid" te Amsterdam namen 12 leerlingen van deze school deel,
waarvan er 8 slaagden. Bij de geslaagden bevond zich één leerling die voor het schoolexamen was afgewezen en één leerling die niet aan het schoolexamen had deelgenomen.

Lagere Tuinbouwscholen
De verdeling van de leerlingen over de 10 lagere tuinbouwscholen in ons ambtsgebied
was als volgt:
Voorbereidende klas
Ie klas
2e klas
3e klas
4e klas

23 leerlingen
217
197
170
157
764 leerlingen

Algemene en Speciale Tuinbouwcursussen
In 1958 werden in ons ambtsgebied de volgende cursussen georganiseerd met het
daarbij vermelde aantal cursisten:
1
14
16
4
35

voorbereidende cursus
eerstejaarscursussen met 2 parallelklassen
tweedejaarscursussen met 2 parallelklassen
derdejaarscursussen
speciale cursussen

12 cursisten
314
287
52
586
1251 cursisten

Opleidingscursussen
Tuinbouwvakonderwijzer
Op 4 februari begon de nieuwe cursus voor opleiding tot tuinbouwvakonderwijzer
met 26 deelnemers. Deze cursus wordt te Naaldwijk gehouden. Deze cursussen hebben
een ander leerplan gekregen, dat uit 3 gedeelten bestaat. Na afloop van elk gedeelte zal
er een landelijk examen gehouden worden.
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Overige cursussen
Ontwikkelingscursus

leerkrachten

tuinbouwonderwijs

Deze korte cursus werd in juni gehouden. De onderwerpen, die behandeld zijn, waren
de volgende: „Onze concurrentiepositie t.o.v. het buitenland", „Planologische problemen"
en „Het L.E.I. onderzoek naar de rentabiliteit van de glasbedrijven". 20 leerkrachten
woonden deze cursus bij.
Motorcursussen
In totaal namen aan deze cursussen, die gehouden werden te Delft, 's-Gravenzande,
Naaldwijk en Rotterdam, 75 cursisten deel.
Lascursussen
Op 20 januari kon aan 36 cursisten van de cursus 1957-1958 het getuigschrift worden
uitgereikt. Op 14 mei werd de voorjaarscursus afgesloten en ontvingen 33 cursisten het
getuigschrift. De eindles van de septembercursus vond plaats op 29 december, waarbij aan
34 cursisten het getuigschrift werd overhandigd.

5.

FINANCIËN

Voor de ondervonden financiële steun van Rijk, Provincie, Landbouwschap, Productschap Groenten en Fruit, T.N.O. en A.S.F, wordt hierbij hartelijk dank gezegd.
De secretaris-penningmeester,
N . J. A. VAN DIJK.
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TEELTVERLOOP EN AFZET VAN DE BELANGRIJKSTE
PRODUKTEN IN 1958

ENKELE ECONOMISCHE ASPECTEN BIJ D E T E E L T V A N
KASKOMKOMMERS
J. H. GROENEWEGEN

De teelt van komkommers onder staand glas
is de laatste jaren regelmatig uitgebreid. In 1954
bedroeg het areaal komkommers onder staand
glas ± 50 ha en in 1958 150 ha. In dezelfde
periode is de teelt van komkommers onder
platglas met ongeveer 50 ha teruggelopen tot
450 ha.
De verplaatsing van de komkommerteelt naar
het staande glas ging niet zonder moeilijkheden.
Bij de gladde komkommers deed het bitterheidsprobleem zich in ernstige mate voor. Omdat de gestekelde komkommers of kaskomkommers voor bitterheid aanzienlijk minder vatbaar
Aanvoer in
millioenenstuks

D

Aanvoer namei

De prijs

aanvoer in mei
aanvoer in april
aanvoer tot en met maart
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zijn, is de laatste jaren de teelt hiervan sterk
uitgebreid.
Een tweede reden dat de teelt van kaskomkommers de laatste jaren sterk is uitgebreid,
houdt verband met de gunstige bedrijfsuitkomsten. Volgens gegevens van het L.E.I. bedroeg
de winst bij het prijspeil van 1957 bij de teelt
in kassen te Loosduinen ƒ 6.95 en bij de teelt
in stookwarenhuizen te Berkel ƒ 6.50 per m 2 .
Door beide bovengenoemde omstandigheden
mag ook in 1959 weer een belangrijke uitbreiding van de teelt worden verwacht. Uit Afb. 1
blijkt, dat de aanvoer van kaskomkommers in
vier jaar tijds meer dan verdubbeld is en dat de
aanvoer in de drie voorjaarsmaanden bijna verdubbeld is.

1955

1955

1957

1958

Afb. 1.
Toename van de aanvoer van kaskomkommers over
de afgelopen 5 jaar.

De prijs wordt bepaald door de verhouding
tussen vraag en aanbod. Vergroting van het aanbod doet de prijs dalen, tenzij gelijktijdig ook
de vraag is toegenomen. Bij de verdubbeling van
de aanvoer van kaskomkommers is, zoals uit
Afb. 2 blijkt, de prijs in de voorjaarsmaanden
minder gedaald dan op grond van de vergrote
aanvoer zou kunnen worden verwacht. Wél
blijkt uit Afb. 2, dat de prijs (gemiddeld over
de sorteringen 1, 2 en 3) in maart 1958 is gedaald beneden het niveau van de laatste jaren.
Dit is echter niet alleen een gevolg van de
grotere aanvoer. Het weer in maart 1958 was
betrekkelijk koud en dit heeft de vraag naar
komkommers verkleind. Wellicht kan de lagere
prijs in april 1958 ook nog door de vrij koude
eerste helft van deze maand worden verklaard.
In het algemeen geldt dus, dat ondanks de vergroting van de aanvoer in de laatste jaren er
geen sterke tendens tot prijsdaling is. Overigens
is de reële prijs wel iets gedaald, omdat de
geldswaarde van 1954 tot 1958 met meer dan
10 % is verminderd.
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Aangenomen mag worden dat onderstaande
gegevens vooral betrekking hebben op de uitvoer van kaskomkommers. Alles is opgegeven
in tonnen.
1954 1955 1956 1957 1958
Zweden
2062 1468 2335 1762 2603
Engeland
921 1234 1658 1121 1375

Prijs incenten
1 OS -|

. / \

PrijsverlBop in maart
april
mti

Het blijkt, dat de uitvoer naar deze landen
van jaar tot jaar nogal varieert. Dit houdt o.a.
verband met de eigen produktie in die landen.
Zo bedraagt de eigen Engelse oogst meestal
meer dan 30.000 ton. Vooral in Engeland levert
Nederland dus slechts aanvullend.
Welke hoeveelheden kaskomkommers naar
Duitsland worden afgezet, is onvoldoende bekend. Voor zover dit land kaskomkommers afneemt, is dit meestal tegen een minder hoge
prijs. De indruk bestaat, dat de afzetmogelijkheden van kaskomkommers in Nederland zijn
toegenomen, dit o.a. in verband met de meerdere
bitterheid van gladde komkommers.
Conclusie

Afb. 2.
Prijsverloop van kaskommers gedurende de eerste
aanvoermaanden vanaf 1954.

De uitvoer en de consumptie in Nederland
Zweden en Engeland zijn de landen waarnaar
onze kaskomkommers tegen een wat hoger prijspeil kunnen worden geëxporteerd. Het volgende tabelletje geeft aan hoe groot de uitvoer van
komkommers de laatste jaren naar deze landen
is geweest.

De teelt van kaskomkommers is de laatste
jaren sterk uitgebreid, omdat zich bij de teelt
van gladde komkommers onder staand glas
moeilijkheden hebben voorgedaan en omdat de
teelt van vroege kaskomkommers zeer rendabel
is geweest. De reële prijs in de voorjaarsmaanden is iets gedaald. Ondanks dit laatste is de
teelt nog zeer winstgevend en kan in 1959 een
verdere uitbreiding worden verwacht. Vooral
tegen een hoog prijspeil zijn de afzetmogelijkheden beperkt. Gezien de verdere uitbreiding
van de vroege teelt kan vooral vroeg in het
seizoen een wat verdere daling van de prijs
worden verwacht.

Gebruikte gegevens afkomstig van het Productschap voor Groenten en Fruit.
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MOGELIJKHEDEN TOT BEDRIJFSONTSLUITING
J. C. VAN LEEUWEN

De oude kern van het Westland is in hoofdzaak gevestigd op de opgevaren gronden enerzijds en de afgegraven duinzandgronden anderzijds. Zowel op de oorspronkelijk zwaardere
gronden die t.o.v. Delflands boezem veelal
laag gelegen zijn, als op de van oorsprong arme
droogtegevoelige zandgronden zijn bedrijven
gesticht, waarvan de roem is uitgegaan in binnen- en buitenland. Het was en het is gebleven
,,een welvarend gebied".
Om deze welvaart te bereiken en te behouden
heeft de tuinbouwende bevolking regelmatig de
bakens weten te verzetten en durf getoond om
te investeren wanneer dat nodig bleek.
Ook nu weer worden de bakens verzet. De
bloemen- en tomatenteelt breiden zich snel uit;
voor een deel ten koste van de druiventeelt,
doch voornamelijk door nieuwbouw. Door de
uitbreiding van deze teelten, die gunstige vooruitzichten bieden op de europese markt, investeert men steeds meer, vooral ook om tot het
verwarmen van het glas te kunnen overgaan.
Hierbij doen zich echter moeilijkheden voor
welke voortspruiten uit de oorspronkelijke ontwikkeling van het gebied. Wat is nl. het geval?
Van de ± 520 ha meer dan 40 cm dik opgevaren gronden zijn ± 410 ha alleen bereikbaar

per fiets of per schuit, dat is bijna 80 % . Men
is dus verplicht praktisch alle materialen „over
te slaan" in de schuit en te water naar de bedrijven te vervoeren. Om een indruk te krijgen
van wat dit betekent volgt hieronder een berekening, waarbij wordt uitgegaan van cijfers
uit het jaarverslag over 1957 van de veilingen
Poeldijk, Monster en Honselersdijk.
In de volgende tabel is de aanvoer van deze
veilingen vermeld, alsmede de beteelbare oppervlakte grond, waarvan deze produktie is verkregen.

Poeldijk
Monster
Honselersdijk

Aanvoer
21 miljoen kg
16 miljoen kg
13 miljoen kg

Totaal

50 miljoen kg

Oppervlakte
451 ha
321 ha
326 ha
1098 ha

Bekend is dat het gemiddelde westlandse bedrijf kadastraal gemeten 1.2 ha groot is. Uitgaande van de veronderstelling dat per bedrijf
1 ha grond beteeld wordt, geeft dit een produktie per bedrijf van 50 miljoen : 1098 = 45.8 ton.
Bij deze berekening is het gewicht van de geproduceerde bloemen verwaarloosd.

Afb. 1. Transportmoeilijkheden
met bloemen.
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niet per as bereikbaar

40cmopgevaren

Afb. 2. Overzichtskaartje van de ontsluitingsproblemen in het Westland. Het „dubbel gearceerde" is
minstens 40 cm opgevaren en niet per as bereikbaar.
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Afb. 3. De sloot geeft soms méér
hindernissen dan het water alleen.

Aan fust werd afgehaald en ingeleverd:

Verdere benodigdheden:
organische mest 1 x per 3 jaar 100
3,5_ miljoen stuks à ± 4 kg = 13,8 milj. kg
ton/ha
33.300 kg
0,47
à 3 kg = 1,4 „ kg kunstmeststoffen (incl. kalk, org.
1,4
à 1,5 kg = 2,1 „ kg
stikstof, etc.)
2,500 kg
0,77
à 0,7 kg = 0,5 „ kg potgrond
10.000 kg
0,74
à 1,5 kg = 1,1 „ kg diversen (zand, molm, e.d.)
10.000 kg
brandstof (gemiddeld over 216 beTotaal
18,9 milj. kg
drijven in het z.g. „Vredebest") 36.000 kg
Retour bezorgd
18,9 milj. kg
Totaal ± 92 ton
Samen
37,8 milj. kg
Aldus berekend komt een westlands bedrijf
Omgerekend per ha of bedrijf wordt dit
tot een transport van ± 1 7 0 ton. Hieruit blijkt
± 34,5 ton.
dus wel overduidelijk hoeveel arbeid er besteed
(of verspild?) moet worden aan overslag in
de huidige situatie.

Afb. 4. Een prima weg tot in het
bedrijf is een noodzaak voor de
toekomst.
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Is de ontsluiting van de westlandse
bedrijven te realiseren?
Het ontsluiten van de westlandse bedrijven
is over het algemeen moeilijk uitvoerbaar. De
oorzaken hiervan zijn dezelfde als die waardoor
de geïsoleerde ligging is ontstaan nl.:
a. De topografie (loop van oude watergangen
en wegen).
b. De sterk doorgevoerde verkaveling (gemiddelde bedrijfsgrootte ± 1,2 ha).
c. De intensieve bebouwing (glasopstanden
e.d.).
d. De noodzaak van watergangen (waterberging, aan- en afvoer van water).
De onder a, b, cen d genoemde punten zullen
oorzaak zijn, dat een algehele ontsluiting van
de bedrijven slechts geleidelijk kan plaatsvin-

1.

den. Zelfs als het bedrijf tot de bedrijfsschuur
bereikbaar gemaakt zal zijn, zijn nog veel voorzieningen nodig om van een algehele ontsluiting
te kunnen spreken.
Voorts zullen de eisen aan de ontsluitingswegen niet te hoog gesteld moeten worden.
Alleen goed verharde smalle wegen met wisselen parkeerplaatsen zijn in een gebied als het
Westland realiseerbaar. Een studie vooraf van
de mogelijkheden is noodzakelijk om een zo
efficiënt en goedkoop mogelijke oplossing te
vinden. Hierbij zal gezamenlijk overleg tussen
en veel gemeenschapszin van de kwekers nodig
zijn.
Reeds zijn vele contacten gelegd bij de diverse
gemeente- en veilingsbesturen. De commissie
„Westlandse Belangen" houdt zich met dit probleem bezig en de Cultuur-technische Dienst
verleent haar volle medewerking bij opstelling
en uitvoering van de plannen.

GROENTEN

a. Tomaten
Tegen de aanvankelijke verwachtingen in is 1958 voor de tomatenteelt opnieuw een
recordjaar geworden. De produktie was ruim 170.000 ton tegen bijna 160.000 ton in
1957. Deze hoge produktie is vooral het gevolg van een verdere uitbreiding van het
areaal, terwijl de produktie per ha opnieuw hoog was. Bezien we deze produktiecijfers,
dan is een duidelijke stijging per ha. merkbaar.
64.6 ton/ha
Hoogste produktie vóór 1950
1950-'54 67.6 ton|ha
68.3 ton/ha
1955
64.9 ton/ha
1956
76.7 ton/ha
1957
75.4 ton/ha
1958
Het is niet bekend hoe hoog de ha-produktie is voor de stook- en de koude tomaten
apart. In het algemeen echter is de produktie van de stooktomaten per ha belangrijk
hoger geweest dan van de koude tomaten.
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Voor de vroege stooktomaten was 1958 in alle opzichten een topjaar; de kg-opbrengsten
waren hoog en de prijzen bereikten een hoogte, die we na de oorlog nog niet gekend
hebben. Er werd van 9 tot 16 kg per raam geoogst en de opbrengsten liepen van ƒ 15.—
tot ƒ 25.— per raam uiteen. Meer dan voorheen is er in 1958 doorgeteeld, speciaal in
de gebieden Berkel en Loosduinen. Dit doortelen vraagt nogal wat werk in de periode
juni-juli. Door de lage tomatenprijzen na half juli is het doortelen veel minder lonend
geweest.
Bij de licht gestookte tomaten was de situatie geheel anders. In maart en april was
het weer uitzonderlijk koud en hierdoor was de lichte verwarming vaak niet in staat
de planten de gewenste temperatuur te geven. Zodoende waren deze tomaten later en
viel een groter deel van de oogst in een periode met minder hoge prijzen. Het euvel van
„rotpoten" kwam bij deze teelt veel voor, wat geheel aan de te lage temperatuur te
wijten is.
Voor de koude tomaten is 1958 een slecht jaar geweest. Vooral bij de vroege koude
tomaten was de start slecht ten gevolge van het koude weer. De wortelontwikkeling liet
hierdoor te wensen over, waardoor het gewas zeer gevoelig werd. Om de eerste tros gezet
te krijgen, moest vrijwel overal groeistof worden gebruikt. Er kwam veel meer meeldauw
voor, evenals virus. In toenemende mate komen bij de koude teelt klachten voor over
het optreden van kanker (Didymella). Bij de vroege koude teelt varieerden de opbrengsten
van ƒ 3.— tot ƒ 5.— per raam; voor de late koude teelt, die evenals de herfsttomaten
nog wat konden profiteren van de wat hogere prijzen na half september, waren de financiële uitkomsten wat gunstiger.

b. Komkommers
De teelt van komkommers breidde zich ook in 1958 weer belangrijk uit, wat een
grotere aanvoer ten gevolge had.
De komkommerteelt in kassen gaf weer goede resultaten. Problemen t.a.v. de ziektebestrijding, zoals deze vroeger in de kassen nogal eens voorkwamen, zijn nu vrijwel van
de baan.
Grote uitbreiding kreeg de teelt van Spotvrije in de warenhuizen. Dit werd mede
veroorzaakt door het feit, dat dit type komkommer minder gevoelig is ten aanzien van
het bitter worden van de vruchten. De geldelijke uitkomsten waren zeer goed en beliepen
gemiddeld ƒ 25.— per raam. Er kwam dit jaar wat meer virus voor. Meer en meer gaat
men bij de komkommerteelt in de warenhuizen gebruik maken van regenleiding.
De herfstteelt was dit jaar voor het eerst een succes. Zowel de opbrengsten als de
prijzen waren heel behoorlijk. Waar de uitkomsten van de herfstteelt minder goed waren,
was vaak een minder volledige verzorging de oorzaak.
De resultaten van de teelt van komkommers onder platglas waren dit jaar uitermate
slecht. Er kon pas laat worden geplant, waardoor de planten soms oud en stug waren en
slechts moeilijk de groei konden hervatten. Het koude weer van maart en april was ook
niet groei-bevorderend. In enkele gevallen stierven de planten zelfs af. De oogst viel
later en was, vooral in het begin, kleiner. Een en ander was oorzaak, dat de financiële
uitkomsten vaak slecht waren. Veel hinder werd bij deze teeltwijze ondervonden van
het komkommernecrosevirus.
De teelt van platglaskomkommers in warenhuizen heeft zich opnieuw uitgebreid. Het
bitter worden was wel hèt probleem van het jaar. Er werden heel wat partijen afgekeurd.
Ook trad veel entchlorose op. Niettemin waren de financiële uitkomsten uitstekend. Er
werden opbrengsten verkregen, die varieerden van ƒ 12.— tot ƒ 20.— per raam.
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c. Meloenen
In 1958 werden heel wat meer meloenen uitgezet dan in voorgaande jaren:
1955
113 ha
1957
121 ha
1956
126 ha
1958
141 ha
De aanvoer was ongeveer 20 % hoger dan het voorafgaande jaar en bedroeg ruim 4l/ 2
miljoen stuks. Hoewel de prijzen in het begin van de teelt iets minder waren, was later
in de tijd de prijs goed, zodat uitstekende uitkomsten verkregen zijn.
Door gebruik te maken van plastic afdekking kan in de koude warenhuizen al zeer
vroeg worden geoogst. Ook wordt vaak een hete-luchtkachel gebruikt om enige extra
warmte toe te voeren.
Onder platglas had de teelt, door het koude weer, met enige vertraging te kampen
en bleef men hinder ondervinden van vroegtijdig afsterven. Voor de late koude teelt
onder platglas wordt meer en meer geënt, speciaal het ras Oranje ananas.

d. Sla
De sla-aanvoer was in 1958 opnieuw groter:
Veilingaanvoer X miljoen kg

1955

1956

i9-57

1958

1 jan.—15 maart (winter)
16 maart—15 mei (voorjaar)
16 mei—30 sept, (zomer)
1 okt.—31 dec. (herfst)

. 1.1
25,9
27,0
5,2

1,4
25,3
34,5
8,7

2,4
34,3
23,3
7,5

4,6
28,3
34,1
8,3

59,2

69,9

67,5

75,3

Duidelijk blijkt uit bovenstaande tabel, dat de teelt dit jaar is verlaat, terwijl een
regelmatige uitbreiding van de winterteelt valt waar te nemen.
De teelt van wintersla ondervindt vooral belangstelling in het Westland. In de gebieden Bergschenhoek-Bleiswijk is niet meer zoveel mogelijkheid tot uitbreiding van
deze teelt.
De teelt van stooksla neemt toe. De prijzen waren dit jaar uitstekend. Wel was men,
door regelmatige lichte vorst in maart, gedwongen om tot het einde toe te stoken, wat
vaak rand ten gevolge had.
Broeislateelt in warenhuizen neemt wat toe, maar onder het platte glas is een afname
waar te nemen, vooral onder het gestookte platglas.
De voorjaarssla, nog steeds de belangrijkste slateelt in ons land, is voor goede prijzen
van de hand gegaan. De teelt had bijzonder weinig van ziekten te lijden en het percentage
eerste kwaliteit was zeer hoog. Meer en meer gaat men op bepaalde gronden bij deze teelt
over naar het ras Interrex.
Ook gelichte sla was goed en de prijzen eveneens. Veel gebruikt men nu voor deze
teelt de z.g. blanke rassen, zoals Blondine en Prima vera.
Vollegrondssla gaf een teleurstellende teelt. Met uitzondering van de eerste dagen
van september was de prijs steeds slecht.
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De herfstslateelt breidde zich wat uit. De teeltresultaten worden jaarlijks beter, omdat
men geleidelijk meer bekend wordt met de teelt en er meer zorg aan gaat besteden. De
behandeling van dit gewas, zowel tijdens de opkweek van het plantmateriaal als na het
uitplanten luistert zeer nauw en eerst als aan alle voorwaarden is voldaan, mag men
goede uitkomsten van de teelt verwachten. Omdat tot begin november de prijzen niet
hoog waren varieerde de opbrengst heel sterk, nl. van ƒ 0,50 tot ƒ 5.—•per raam.
e. Bloemkool
De kasbloemkool, waarvan zowel de teelt- als de financiële resultaten gedurende een
reeks van jaren goed zijn geweest, viel het afgelopen jaar erg tegen. De planten begonnen
pas laat gewas temaken en waren erg gevoelig voor waterziek. Bovendien waren de prijzen
zeer matig.
De teelt van gelichte kool neemt vrij sterk af, evenals de zomerkool. De uitkomsten
van de zomerbloemkool waren redelijk, wat ook met de herfstkool het geval was.
Winterbloemkool gaf in het voorjaar van 1958 goede resultaten.
f.

Spruitkool

Gedurende het gehele jaar is de groei van de spruitkool zeer goed geweest. Op de wat
droogtegevoelige gronden trad ten gevolge van de weinige regen in september groeistilstand op, waardoor de spruiten aanmerkelijk kleiner bleven. De prijzen zijn redelijk
tot goed geweest. Er werd veel hinder ondervonden van het koolmotje, erg weinig van
de koolgalmug, terwijl er evenals het vorig jaar veel Mycosphaerella en luis voorkwamen.
g. Schorseneren
De oppervlakte schorseneren neemt geleidelijk af. De oogst was in 1958 minder en
er was betrekkelijk weinig eerste kwaliteit. De prijzen waren niet overmatig. In toenemende mate gaat men bij deze teelt over tot het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen, wat in het voorjaar heel wat werk uit handen neemt.
2.

FRUIT

a. Druiven
Evenals in vele voorgaande jaren nam ook in 1958 het areaal weer af.
Oppervlakte druiven in ha:
1955
1956
1957
1958
464
451
417
398
De hogere opbrengst per ha was oorzaak, dat de produktie, ondanks de verdere inkrimping wat steeg.
Veilingaanvoer druiven in tonnen:
1955
1956
11.072
9.772

1957
8.366

1958
9.820

De groei van de druiven, zowel gestookt als koud, was in 1958 uitzonderlijk goed en
de vruchtbaarheid ongekend groot. De kwaliteit was vaak wat minder dan normaal ten
gevolge van een hittegolf, die in begin september optrad. Heel wat partijtjes druiven
waren hierdoor minder van kleur en vaak had men hinder van lamsteligheid. De prijs
was heel wat lager, behalve voor de gestookte druiven. Zo was de middenprijs op de
veiling te Poeldijk in 1957 ƒ 1,90 en in 1958 ƒ 1,62. Door de hogere kg-opbrengst waren
de financiële uitkomsten per oppervlakte echter niet lager. Er is eind 1958 heel wat meer
dan anders in het koelhuis geplaatst. Er was zelfs nog wat koelruimte te weinig.
29

b. Perziken en pruimen
Beide gewassen breidden zich nog wat uit. De zetting was vrij goed en de financiële
uitkomsten waren uitstekend. Tijdens de bloei van de pruimen was het even zeer koud,
doch een temperatuur van —6°C deed de pruimen weinig kwaad. Het ras Beauty bleek
in dit verband minder gevoelig dan de andere rassen.
c. Appelen en peren
De fruitteelt in deopen grond had eenuitstekend jaar en er werden vooral veel appels
geoogst. De oppervlakte in het gebied breidt zich regelmatig uit, terwijl ook de kwaliteit
van de aanplantingen beter wordt. Een belangrijk gedeelte van de in het gebied aanwezige oppervlakte bestaat uit spillen en hagen.

3. BLOEMEN
Het afgelopen jaar was een goed bloemenjaar. De geldelijke omzet in het gebied steeg
aanmerkelijk, wat ten dele ook te danken is aan een stijging van de aanvoer van de
hoofdgewassen.
Veilingaanvoer bloemen in ƒ 1.000.—:
Berkel
Honselersdijk
Poeldijk

1956
1.158
11.440
772

Totaal 13.370

1957
1.330
12.000
776

14.106

1958
1.259
14.187
877

16.323

toename 1958
— 5%
+ 18%
+ 16%

+ 15 %

a. Chrysant
Van dit in het Z.-H. Glasdistrict belangrijkste bloemgewas (bijna 30 % van de omzet)
nam de aanvoer weer aanzienlijk toe:
Tros
Pluis
Grootbloemig

1956
4.0 milj.
5.4 „
0.7 „

1957
4.9 milj.
4.9 „
0.8 „

1958
5.7 milj.
6.8 „
0.7 „

De prijzen waren in 1958 wat lager. De gemiddelde prijs voor troschrysanten per bos
bedroeg in 1957 63 cent en in 1958 56 cent. De grote aanvoer komt voor een belangrijk
gedeelte voor rekening van de teelt in de natuur. De kwaliteit van de natuurchrysanten
was dit jaar niet bijzonder goed, dit in tegenstelling tot de kaschrysanten, waarvan zowel
kwaliteit als opbrengst bijzonder goed waren.
b. Fresia
De produktie isin 1958ongeveer gelijk gebleven. Deprijzen waren echter aanmerkelijk
hoger, nl. gemiddeld 6 7 ^ c e n t P e r bos tegen 57 cent in 1957. Geleidelijk aan wordt
het fresiaseizoen langer. Bijna zonder onderbreking vindt het gehele jaar door aanvoer
plaats.
Duidelijk kwam het afgelopen jaar weer aan het licht, dat de temperatuur een grote
invloed uitoefent op de bloei. Dit jaar werd de bloei soms sterk verlaat, wat voor verschillende telers een streep door de rekening betekende, omdat zij waren ingesteld op
het snel planten van tomaten na de fresia's.
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c. Anjer
Het aanvoercijfer van dit gewas was in 1958 wat hoger dan het jaar tevoren, ni. 19.6
miljoen stuks in 1957 en 21.3 miljoen stuks in 1958. De gemiddelde prijs was wat lager.
De financiële uitkomsten van deze teelt zijn goed, hoewel er tussen de bedrijven onderling
nog zeer grote verschillen voorkomen.
Met succes is op een aantal bedrijven bij deze teelt druppelbevloeiing in gebruik genomen. Door het aanbrengen van een nieuw soort filter is het verstoppen van de doppen
tot een minimum teruggebracht, wat de aantrekkelijkheid van dit systeem aanmerkelijk
heeft verhoogd.
Als stekmedium is zand volkomen vervangen door perlite.
d. Snijgroen
De aanvoer van snijgroen steeg met 18 % ; er werd bijna 214 miljoen bos aangevoerd.
De prijs was echter wat lager dan in 1957, zodat verwacht mag worden, dat de aanvoer
eerder iets af dan toe zal nemen.
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WEERSGESTELDHEID
OVERZICHT
Winter 1957—1958 (december 1957, januari en februari 1958)
De maand december bracht wat vorst, maar had desondanks een gemiddelde temperatuur, die iets boven normaal lag. De laagste temperatuur was —8,1°C, wat tevens de
laagste temperatuur van deze winter was. December was vrij zonnig, wat gunstig was
voor de opkweek van de tomaatplanten.
Januari had een gemiddelde temperatuur, die ongeveer V^C boven normaal lag. Er
was weinig vorst, want op slechts 3 dagen was de gemiddelde temperatuur beneden
0°C De laagste temperatuur in januari was —5,3°C.

WEEROVERZICHT TE NAALDWIJK 1958
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worden gesteld dan het gemiddelde van Naaldwijk
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De maand februari was bijzonder warm voor de tijd van het jaar. De gemiddelde
temperatuur was 1,3°C hoger dan normaal, terwijl er maar weinig koude dagen voorkwamen. Op slechts 2 dagen was de gemiddelde temperatuur onder 0°C. De betrekkelijk
hoge temperatuur in de wintermaanden had weinig invloed op de ontwikkeling van de
gewassen in de gestookte kassen, omdat de hogere temperatuur niet met meer zon gepaard
ging. Zowel januari als februari hadden te weinig zonuren. In de tweede helft van
februari viel er zeer veel neerslag, waarvan een groot gedeelte in de vorm van sneeuw.
Het zachte weer in de winter begunstigde de groei van de gewassen in de koude kassen
zodanig, dat deze eind februari belangrijk verder ontwikkeld waren dan normaal het geval
is. Dit kwam vooral bij andijvie en spinazie en in mindere mate ook bij sla tot uiting.
Voorjaar 1958 (maart tot en met mei)
Het voorjaar gaf heel wat minder gunstig weer dan de wintermaanden. De maanden
maart, april en mei hadden een gemiddelde temperatuur die, vooral voor beide eerstgenoemde maanden, belangrijk onder het normale lag. Het grootste verschil gaf maart,
met een gemiddelde temperatuur die 2°C te laag was. In deze maand kwam op 18 dagen
de minimumtemperatuur beneden 0°C. Deze lage temperaturen hebben de ontwikkeling
van de gewassen onder het koude glas geen goed gedaan. Hier en daar liep de sla nogal
wat vorstschade op. Speciaal de platglaskomkommers hadden van het koude weer zeer
veel te lijden. Ook werden hier en daar moeilijkheden ondervonden in kassen en warenhuizen met een lichte verwarming, waar men, als gevolg van het bijzonder gunstige weer
in februari, wat te vroeg met de tomatenteelt was gestart. Hoewel de stooktelers in de
wintermaanden heel wat minder ten koste behoefden te leggen aan brandstoffen, betekenden de lage voorjaarstemperaturen een zodanige extra uitgave aan brandstoffen, dat de
stookkosten uiteindelijk toch nog hoger werden dan vorig jaar. Het uitplanten van gewassen in de volle grond, is soms belangrijk verlaat.
Van de 42 zonuren, die maart en april tezamen extra brachten profiteerden in belangrijke mate de stooktomaten en stookkomkommers.
Zomer 1958 (juni tot en met augustus)
De zomer was vrij normaal. De temperatuur kwam vrijwel met het gemiddelde overeen.
Bijzonder warm weer kwam niet voor. De hoogste temperatuur, die over deze drie maanden gemeten werd, was 27,9°C op 2 juni. Er was een tekort aan zon (over deze drie
zomermaanden totaal 83 uur) en ook de regenval was belangrijk beneden normaal.
Vooral voor de groei van de gewassen onder glas is dit weer gunstig geweest. Een periode
van zeer warm weer heeft steeds een nadelige invloed op gewassen als druiven, perziken,
tomaten en komkommers.
Het normale zomerweer was niet in staat de verlating, die in het voorjaar was opgetreden, goed te maken. Speciaal van de koude tomaten viel de oogst later dan normaal.
Herfst 1958 (september tot en met november)
Het najaar bracht gunstig weer, waarvan vooral de gewassen onder glas geprofiteerd
hebben. Zowel september als oktober hadden een temperatuur, die boven het normale lag.
In november was de temperatuur normaal. Door het tijdelijk zeer warme weer in
september werd de kwaliteit van de druiven ongunstig beïnvloed.
De geringe hoeveelheid neerslag maakte het werken op het land het gehele najaar
goed mogelijk, wat vooral gunstig was voor de bouw van nieuwe opstanden.
November viel op door de hoge luchtvochtigheid (gemiddeld 90,1 % ) . Bovendien
was er weinig wind. De omstandigheden hebben het optreden van gasschade in de hand
gewerkt.
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GRONDONDERZOEK EN GIETWATERONDERZOEK
GRONDONDERZOEK TENBEHOEVE VAN HETBIJMESTEN
Ir. J.VAN DEN ENDE ENJ.P. C.KNOPPERT
Sinds 1955 worden er op het Proefstation
grondmonsters onderzocht voor het bijmesten
van tomaten, komkommers en anjers.
Deze monsters worden gestoken tijdens de
teelt en onderzocht ophet gehalte aanin water
oplosbare stikstof, fosfaat en kali. Het laatste
jaar is tevens de totale zoutconcentratie (gloeirest) bepaald. Aandehand vande analysed)fers
en van gegevens over detoestand van hetgewas,
wordt advies over het bijmesten gegeven. Men
kan aan deze vorm van grondonderzoek alleen
deelnemen, wanneer de grond voorafgaand aan
de teelt volledig is onderzocht.
De belangstelling voor dit onderzoek is sterk
toegenomen. Enerzijds ishetaantal deelnemende
kwekers groter geworden en anderzijds laatmen
thans tijdens een bepaalde teelt soms meerdere
monsters onderzoeken. Zo bedroeg het aantal
onderzochte monsters in 1957 nog ± 2500 en
in 1958reeds ± 5000.
Onder invloed van deze toenemende belangstelling is door verschillende medewerkers van
het Proefstation in 1957 een studiereis naar
Denemarken gemaakt. In dit land had menal
enige jaren ervaring methet bijmestonderzoek.
De aldaar opgedane indrukken leidden ertoe,
dat in 1958 een proef genomen is met tweewekelijks onderzoek. De deelnemers aan deze
proef waren over hetgehele land verspreid. Om
de veertien dagen staken dekwekers zelf grondmonsters uit bepaalde kassen en zonden deze
op naar het Proefstation. De analyseresultaten
werden met een kort advies voor het bijmesten
op eenvoudige formulieren teruggezonden. In
het kader vandeproef zijn ongeveer 700 monsters onderzocht. De resultaten kunnen als volgt
worden samengevat:
a. Hetbemonsteren door dekwekers zelf en
de eenvoudige advisering gaven een belangrijke
tijdwinst. Wanneer deze werkwijze in alle opzichten goed verloopt, zal het mogelijk zijn om
de kwekers binnen een zodanige termijn na
monstername van advies te dienen, dat aan de
eisen, die men in de praktijk hiervoor stelt,
wordt voldaan.
b. De fosfaatcijfers vertoonden binnen eenzelfde object meestal geen noemenswaardige
schommeling. Het zal dan ook niet nodig zijn

om regelmatig het fosfaatcijfer te bepalen. O p
fosfaatarme of fosfaatvastleggende gronden zal
het cijfer na een fosfaatbemesting geen grote
en zeker geen blijvende stijging vertonen. Anderzijds is er op gronden dievoldoende fosfaat
bevatten, ondanks een normale opname doorhet
gewas, geen snelle daling van het cijfer te verwachten. Het fosfaatcijfer, bepaald bij de aanvang van de teelt, zal in het algemeen voldoende aanwijzingen geven voor een eventuele
overbemesting met fosfaat.
c. Indeproef isuitgegaan van tweewekelijks
onderzoek. In de praktijk gaf men in een aantal gevallen devoorkeur aanmaandelijkse monstername. In detoekomst zal hiermede rekening
worden gehouden.
d. In verschillende gevallen koneenbepaald
verloop in de voedingstoestand van de grond
worden nagegaan. Hierbij werden goede aanwijzingen voor het bijmesten verkregen. Deze
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Afb. 1.Voorbeeld vaneenbijmest-analyse.
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aanwijzingen geven meer houvast dan wanneer
men tijdens de teelt de grond maar één keer laat
onderzoeken.
Tijdens dit onderzoek zijn er aanwijzingen
verkregen, dat er onder invloed van het bijmesten op zeer korte afstand grote verschillen
in de voedingstoestand van de grond kunnen
ontstaan. Deze verschillen leveren moeilijkheden
op bij de monstername. Ten einde hierover beter
ingelicht te zijn, is in 1958 tegen het einde van
de tomatenteelt naar deze kwestie een onderzoek ingesteld.
Hierbij zijn in een twintigtal warenhuizen
verschillende grondmonsters gestoken. Per warenhuis vier stuks en wel als volgt verdeeld:
Ie. Een monster in de looppaden.
2e. Een monster in de plantenrij.
3e. Een monster onder de nok.
4e. Een mengmonster van de drie eerdergenoemde plaatsen.
Door vergelijking van de vier monsters werd
een indruk verkregen van de aard en de grootte
der verschillen in voedingstoestand van de grond
per warenhuis.
Van de 20 onderzochte warenhuizen lagen er
5 op niet opdrachtige zandgrond, 3 op zavelgrond, 5 op kleigrond te Maasland en 7 op
kleigrond in De Lier. Bij de uitgekozen gevallen
op het zand en de zavel werd water gegeven
met de slang. Er werd overwegend gegoten in
de looppaden, waar tevens werd bijgemest. Bij
de uitgekozen gevallen op de kleigrond werd
met een regeninstallatie water gegeven. Het bijmesten werd echter overwegend eveneens in de
looppaden uitgevoerd. Bij dit onderzoek is het
volgende gebleken:
Ie. Ondanks het plaatselijk water geven en
bijmesten was er bij de zandgronden tussen de
monsters uit eenzelfde warenhuis weinig verschil. De voedingstoestand was dus praktisch
overal gelijk. De verspreiding van de meststoffen is blijkbaar bij deze grondsoort goed. Bij de
zavelgronden waren de verschillen groter dan
bij het zand, terwijl op de kleigronden zeer grote
verschillen in voedingstoestand werden gevonden. De paden waar bijgemest werd, waren
steeds zeer rijk aan voedingsstoffen, terwijl de
grond in de plantenrij en onder de nok soms
uitgesproken arm was. Het water geven met de
regenleiding geeft dus op de kleigronden niet
voldoende verspreiding van de meststoffen.
2e. De grote verschillen in voedingstoestand
zijn niet gunstig. Vooral daar waar water wordt
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gegeven over het gehele grondoppervlak, zullen
de wortels zich door de gehele grond verspreiden. Het is dan ook gunstig, wanneer de grond
wat de voedingstoestand betreft overal gelijk is.
Dit kan worden bereikt door bij het bijmesten
de kunstmest over het gehele grondoppervlak
te verdelen.
Men kan ook gieten en bijmesten tegelijk door
gebruik te maken van een mestverdunner of door
de voedingsstoffen via het water van de regeninstallatie te geven. Tevens moet er nog op
worden gewezen, dat de grote verschillen in de
voedingstoestand van de grond veelal te zien
zijn in het gewas, dat na de tomaten wordt geteeld, b.v. herfstsla. Na de tomatenteelt is de
bodem dan niet voldoende uitgespoeld. De
grondbewerking voor deze nateelt is overigens
dikwijls oppervlakkig. Na verloop van enige tijd
kan men dan in de sla nauwkeurig de looppaden van de tomaten terugvinden, vooral op
de zwaardere gronden.
Bij het gieten in gietgeulen is men verplicht
om in deze geulen ook bij te mesten. Het grootste deel van de wortels is bij deze werkwijze op
de geulen geconcentreerd. Hier is dus de voedingstoestand in deze geulen hoofdzakelijk van
belang. In verband met het bovenstaande kan
worden aangeraden, de geulen niet te diep doch
wel goed breed te maken.
Ten slotte nog een enkele opmerking over de
grondmonstername. Bij het gieten en bijmesten
in geulen kan men het best de grondmonsters
in deze geulen steken. In andere gevallen is
het aan te raden om de steken over het gehele
grondoppervlak te verdelen. Onder invloed van
plaatselijk bijmesten kunnen er na verloop van
tijd in de grond verschillen in voedingstoestand
ontstaan, vooral bij de zwaardere gronden.
Wanneer deze situatie zich voordoet, is het
verstandig om tegelijkertijd eens twee monsters
te steken nl. van de rijke en de arme plaatsen.
Men kan dan een indruk krijgen of het aanbevelenswaardig is om met het plaatselijk bijmesten door te gaan.
Uit de proef met het tweewekelijks onderzoek
is dus gebleken, dat dit meer steun geeft voor
het bijmesten dan het bijmestonderzoek, waarbij
maar één of twee keer wordt bemonsterd. Voor
1959 kunnen de kwekers zich dan ook op het
regelmatige onderzoek abonneren. Als voorwaarde geldt dat per teelt minstens vier grondmonsters worden ingestuurd. De prijs van dit
abonnee-onderzoek, waarbij de kwekers zelf
monsteren, is belangrijk lager dan bij het gewone bijmestonderzoek, waarbij de grondmonsters door de assistenten worden genomen.

Tot slot kan er nog op worden gewezen, dat gehalten aan in water oplosbare stikstof en kali.
men voor het bijmestonderzoek de grond op
b. Uitgebreid bijmestonderzoek, omvattend
twee manieren kan laten onderzoeken, nl.:
dezelfde bepalingen als bij a. en tevens het
a. Normaal bijmestonderzoek, omvattend de keukenzoutgehalte en het gehalte aan in water
bepaling van de totale zoutconcentratie en de oplosbaar fosfaat.

fjpl
1. CHEMISCH GRONDONDERZOEK
Overhet jaar 1958werden intotaal 2370 grondmonsters meer ontvangen dan in 1957.
Het volledig onderzoek is in het Westland en de Kring iets teruggelopen. Uit de andere
consulentschappen werden daarentegen meer monsters ontvangen. De toename van het
totale aantal monsters wordt grotendeels veroorzaakt door de uitbreiding van het grondonderzoek voor het bijmesten.
De verdeling van de monsters over de verschillende maanden van het jaar wordt
gaandeweg iets beter. Weliswaar komen de meeste monsters voor volledig onderzoek
binnen in de maanden augustus t/m november, doch de bijmestmonsters komen voornamelijk in maart t/m juni, zodat in totaal een betere verdeling wordt verkregen.
In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de ingezonden grondmonsters
over de laatste drie jaren.
1956
R.T.C. 's-Gravenhage
Overige R.T.C.'s
Buitenland
Diversen
Onvolledig onderzoek

7313
1810
274
249
1326

1957
7332
2610
349
267
2543

10972

13101

1958
7244
3099
288
167
4673

15471

Er kan nog worden opgemerkt, dat ondanks de stijging van het aantal, alle monsters
in tweevoud konden worden onderzocht. In de jaren 1956 en 1957 werden respectievelijk
60 % en 80 % intweevoud onderzocht.

2. PROFIELONDERZOEK
In 1958 werd op 21 bedrijven met een gezamenlijke oppervlakte van 26 ha een gedetailleerde kartering uitgevoerd. Bij 61 objecten met een totale oppervlakte van 162 ha
is een meer globaal onderzoek verricht. Hiervan werden 5 objecten in overheidsopdracht
onderzocht.
Degedetailleerde karteringen hadden als regel tot doel het aangeven van verbeteringstnaatregelen, zoals grondbewerking, ontwatering e.d. Het globale onderzoek betrof
voornamelijk de bepaling van de tuinbouwgeschiktheid van percelen land i.v.m. kopen
of huren. Deze gevallen werden met voorrang behandeld. Voorts kon men voor het
aangeven van verbeteringsmaatregelen op objecten van beperkte omvang eveneens in
veel gevallen met een globaal onderzoek (enkele boringen) volstaan.
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Evenals in de voorgaande jaren werden in samenwerking met de rayonassistenten aan
verschillende tuinders mondelinge adviezen uitgebracht. Dit betrof voornamelijk gevallen, waarbij groeiafwijkingen werden geconstateerd, die nauw verband hielden met
afwijkingen in het bodemprofiel.

3. ONDERZOEK IN VERBAND MET ZOUT GIETWATER
De informatie over het zoutgehalte van de boezemwaters in het zuidhollands glasdistrict is weer aanzienlijk beter geworden. Sinds januari worden van het Hoogheemraadschap Delfland, deels per week en deels per veertien dagen, van 45 monsterplaatsen
de gegevens van het zoutgehalte ontvangen. Dit waarnemingsnet is nog aangevuld door
een zestal eigen bemonsteringsplaatsen.
De zouttoestand is in 1958 over het algemeen bevredigend geweest. Alleen in het
droge najaar liep het keukenzoutgehalte op vele plaatsen enkele malen op tot boven
0.5 g/l. Gedurende de zomer werden bij de meetpunten Westvest en Lepelbrug te Delft
keukenzoutgehalten van 1-1.5 g/l vastgesteld. Het spuien van zouthoudend koelwater door
fabrieken moet als oorzaak worden aangegeven. De verzilting bleef tot nu toe vrijwel
beperkt tot de wateren in Delft. In de omgeving van Maassluis werden vooral in het
najaar te hoge zoutgehalten gevonden. In de Zuidbuurt (Maasland) liep het keukenzoutgehalte tijdelijk op tot boven 1g/l. Het weer openkomen van een aantal zoute wellen was
hiervan de voornaamste oorzaak.
Er werden dit jaar voor de praktijk 105 watermonsters op keukenzout onderzocht.
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ONDERZOEK IN VERBAND MET DE WATERHUISHOUDING
DRUPPELBEVLOEIING BIJ AMERIKAANSE ANJERS
A. G. A. VAN DE NES

De watervoorziening bij de teelt van amerikaanse anjers kan één van de problemen genoemd worden, die vele kwekers bezighoudt.
Door de toepassing van druppelbevloeiing is het
mogelijk om sommige nadelen, die verbonden
zijn aan de meest gangbare methode, water
geven met de slang, te ontgaan. Daar tegenover
staat dat de druppelbevloeiing enige nadelen
heeft, die niet voorkomen wanneer men de genoemde oude methode volgt. Nu, naast de
proeven welke in de afgelopen jaren op het
Proefstation genomen zijn, ook in de praktijk
bij een aantal kwekers ervaring is opgedaan,
kan een voorlopige balans worden opgemaakt.
W e menen dat deze in het algemeen ten gunste
van de druppelbevloeiing uitvalt, hoewel onmiddellijk moet worden vastgesteld dat in bepaalde gevallen druppelbevloeiing minder
bruikbaar is.
De nadelen aan druppelbevloeiing verbonden
zijn de kosten en het verstoppen van de druppeldoppen. De hogere investeringskosten worden echter na verloop van tijd teniet gedaan
door de arbeidsbesparing, die verkregen wordt
doordat het open- en dichtdraaien van een kraan
de enige arbeid is, die het water geven door
middel van druppeldoppen vraagt. Deze arbeid
neemt echter in sterke mate toe, wanneer men
door veelvuldig optredende verstoppingen van
de doppen verplicht wordt deze regelmatig te
inspecteren en schoon te maken. N u de laatste
tijd goede filters verkrijgbaar zijn, blijkt echter
dat in de meeste gevallen ook dit nadeel geen
onoverkomelijke moeilijkheden veroorzaakt. In
sommige gevallen is het echter noodzakelijk gebleken om leidingwater te gebruiken.
Een voordeel van druppelbevloeiing is de
voorzichtige manier waarop het water druppelsgewijs aan de grond wordt toegevoegd, zodat
dichtslempen zelfs op de meest gevoelige gronden niet voorkomt. Het heeft tevens tot gevolg
dat de grond niet wordt verplaatst, waardoor
de kans op verbreiding van vaatziekten, zo deze
in de kas aanwezig zijn, beduidend geringer
wordt.
Doordat het water geven en vooral de dosering zo veel eenvoudiger zijn, zal men beter in
staat zijn om steeds op het juiste moment de

juiste hoeveelheid water aan de grond toe te
voegen. Hierdoor kan men de meest ideale
vochtigheidstoestand van de grond voor een
optimale groei van de anjers benaderen. Het
voordeel dat men op dit onderdeel door middel
van druppelbevloeiing kan verkrijgen, zal toenemen naarmate profiel en structuur van de
grond meer te wensen overlaten.
Een ander voordeel is de mogelijkheid om
voedingszouten aan het water toe te voegen,
waardoor men in de gelegenheid is om op de
meest doeltreffende en snelste wijze de voedingstoestand van de grond te beïnvloeden.
Vooral het regelmatig toedienen van kleine hoeveelheden voedingsstoffen en de constante vochtigheidstoestand van de grond worden geacht
een gunstige invloed op de ontwikkeling van
het gewas uit te oefenen.
De voordelen die aan druppelbevloeiing verbonden zijn, kunnen ook worden verkregen
wanneer men met behulp van bepaalde voorzorgsmaatregelen zeer zorgvuldig water geeft
door middel van een slang. Doch deze wijze
van werken zou zeer veel tijd vorderen. Dit is
dan ook de reden dat de kwekers, die nu enige
tijd ervaring hebben opgedaan en in staat waren
om het nadeel van het verstoppen van de doppen
te beperken, de voorkeur geven aan het water
geven door middel van druppelbevloeiing.

Afb. 1. Eén druppeldop per
anjers voldoende.

r

ier planten is voor
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A U T O M A T I S C H WATER GEVEN M E T DRUPPELBEVLOEIING
TH. STRIJBOSCH
Het water geven door middel van druppel•bevloeiing is gebaseerd op de tensiometerstand
en het streven is de bevloeiing 20 te regelen,
dat de tensiometerstand en dus het vochtgehalte
van de grond constant blijft. De centrale plaats
die de tensiometer bij deze werkwijze inneemt,
heeft de mogelijkheid naar voren gebracht het
water geven geheel te automatiseren, waarbij de
tensiometer als schakelaar fungeert.
In de proeven met anjers is een dergelijke
automatisering doorgevoerd. De druppelbevloeiing wordt electronisch in werking gesteld,
als een vooraf vastgestelde tensiometerstand
wordt overschreden. Loopt de tensiometer als
gevolg van het water geven terug tot beneden
de vastgestelde stand, dan wordt de druppelbevloeiingsinstallatie buiten werking gesteld.
Het in- of uitschakelen van het druppelbevloeiingssysteem gebeurt door het openen, resp.
sluiten van een electrische magneetklep in de
watertoevoer.
Bij de toepassing in de anjerproef van 1958
heeft dit automatische systeem goed gewerkt.
Er kwamen geen technische storingen voor. De
tensiometer gaf slechts zeer geringe afwijkingen
te zien van de stand waarop de apparatuur was
afgesteld.
Het kernpunt van de gevolgde werkwijze is,
dat er wordt bevloeid, wanneer de grond in de
directe omgeving van de tensiometer te droog
wordt. De vochtigheidstoestand van de grond
op die plaats wordt dus als maat gebruikt voor
de vochtigheidstoestand van de grond over het
gehele vlak dat automatisch wordt bevloeid. Dit
kan alleen tot het gewenste resultaat leiden als
de omstandigheden die de vochtigheid van de
grond beïnvloeden, over het gehele vlak gelijk
zijn. Droogt een deel snel uit, terwijl een ander
deel vochtig blijft, dan vormt de gemiddelde
vochtigheidstoestand van beide delen of de
vochtigheidstoestand van één der delen, geen
juiste maat voor het water geven. Daarom
mogen in het betreffende vlak geen grote verschillen voorkomen in de samenstelling en opbouw van de grond.
De tweede belangrijke factor bij automatise'
ring is het systeem van water geven. Dit systeem
moet zodanig zijn dat het water aan alle delen
van het bevloeide vak in gelijke hoeveelheden
wordt toegediend. Daarom moeten hoge eisen
worden gesteld aan de uitvoering van de
sproeiers en het drukverloop in de leidingen.
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Daarnaast is het gunstig dat bij de meeste gewassen het water niet over het gewas heen
wordt gegeven. De reden hiervan is, dat bij deze
wijze van automatisering het water geven in hoge
mate afhankelijk is van de verdamping, zodat
de tijdstippen waarop het water wordt toegediend onregelmatig vallen. Het water geven kan
dan soms een belemmering vormen voor de
uitvoering van andere verzorgingsmaatregelen.
Ten slotte moet het systeem voldoende bedrijfszeker functioneren.
De bestaande systemen van water geven voldoen niet in alle opzichten aan de voorwaarden,
die voor automatisering moeten worden gesteld.
Een ongelijkmatige waterverdeling of onvoldoende bedrijfszekerheid vormen de grootste
bezwaren. Om het automatisch water geven
mogelijk te maken, zullen deze systemen zodanig moeten worden ontwikkeld, dat zij aan
de boven aangegeven eisen voldoen.

Afb. 1.Tensiometer. Links de tensiometerbuis, rechts
de ingebouwde kwikmanometer. In het (koperen)
blokje bevindt zich de lichtbron en transistor.

1.ONDERZOEK NAAR DE WATER- EN LUCHTHUISHOUDING
VANDEGROND
In het bijzonder ten behoeve van de hierna onder 2 besproken proeven is onderzoek
naar de water- en luchthuishouding verricht. Tevens is voortgewerkt aan de inrichting
en toetsing van apparatuur om met behulp van z.g. volume-monsters, een karakteristiek
van de water-lucht-grond-verhouding in diverse grondsoorten te verkrijgen (pF waarden).
Deze methode zal in enkele onderzoekingen in 1959 op uitgebreide schaal worden toegepast.
In diverse objecten, voornamelijk gevallen van wateronttrekking nabij bouwputten,
zijn met behulp van grondwaterstandsbuizen waarnemingen van de grondwaterstand
verricht. Op deze wijze was het mogelijk maatregelen aan te geven, waardoor de schade
als gevolg van onttrekking van grondwater tot een minimum kon worden beperkt.

2. WATERVOORZIENINGSPROEVEN M E T CONTROLE D O O R
TENSIOMETERS
Een drietal giet- en beregeningsproeven zijn in 1958 uitgevoerd; twee met tomaten
en één met bloemkool.
A. De beregeningsproef heeft in de praktijk plaats gevonden op 8 bedrijven op kleigrond, met name op 4 bedrijven met stooktomaten te Bleiswijk en De Lier en 4 bedrijven
met koude tomaten te Pijnacker, De Lier en Naaldwijk. Per bedrijf kwamen twee behandelingen voor, nl. „vaak" en „minder vaak" beregenen; elk over een oppervlakte
van 2 à 3 warenhuiskappen. De bodemvochtigheid werd gecontroleerd door tensiometers
op 30 cm diepte, die resp. tot 8 en 20 cm kwik mochten oplopen, voordat zou worden
beregend. Naar verwachting zou het object „minder vaak" beregenen het meest overeenkomen met de werkwijze van de kwekers.
Tussen de beide objecten zijn geen belangrijke verschillen in groei en in opbrengst
verkregen. Bij „vaak" beregenen is gemiddeld over de gehele stooktomatenteelt 405 mm
en bij „minder vaak" beregenen 315 mm water toegediend. Bij de koude tomatenteelt
lagen deze watergiften op 375 mm en 285 mm. De watertoediening is door de kwekers
zelf verzorgd.
De proef-opzet is niet geheel tot zijn recht gekomen. De objecten „minder vaak" beregenen ontvingen hun water tegelijk met de overige tomaten op het bedrijf. De „vaak"
te beregenen kappen kregen dan enkele malen nog een extra watergift. Vooral de bovengrond werd in deze objecten dus vochtiger gehouden.
Uit de resultaten blijkt, dat door de kwekers in 1958 met hun normale beregening
voldoende water is verstrekt. De verschillen in vochtigheidstoestand van de bovengrond
hebben geen invloed gehad op de opbrengst van de tomaat. Met een onbekende, doch
mogelijk belangrijke aanvoer vanuit het grondwater moet echter rekening worden gehouden. Temeer daar volgens tensiometerwaarnemingen de grond op 60 cm diepte,
ondanks aanwezigheid van wortels nauwelijks droger is geworden dan bij de aanvang
van de proef.
B. Op het Proefstation is de vochttrappenproef met koude tomaten van 1957 herhaald.
Hierbij zijn op 25 cm diepte maximum tensiometerstanden van 6, 15 en 30 cm kwik
aangehouden. Daartoe is resp. 16, 6 en 3 maal gegoten. In de vakken waar vaak werd
gegoten is een iets hogere opbrengst verkregen, doch zijn ook iets meer afwijkende
vruchten geoogst (vnl. waterziek). De verschillen bleken echter niet betrouwbaar te zijn.
Ook in deze proef werd de vochtigheidstoestand op 60 cm diepte gecontroleerd door
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tensiometers. Deze hebben slechts een geringe uitdroging aangegeven. Vooral in de
vakken waar weinig is gegoten, moet een aanzienlijke wateropname vanuit het grondwater
(capillaire opstijging) plaats hebben gevonden. De grotere hoeveelheid wortels die in
de ondergrond werd aangetroffen, wijst hier ook op.
C. Op dezelfde lichte zavelgrond waarop de hiervoor behandelde gietproef met
koude tomaten heeft plaats gevonden, is in het voorjaar een gietproef uitgevoerd bij
bloemkool. Éénmaal gieten, vlak voordat de kool gevormd werd, bleek voldoende te zijn.
Vaak (vijfmaal) gieten leverde geen voordeel op.
3. WATERSTANDSPROEF IN B E T O N N E N P U T T E N
De reeks proeven in betonnen buizen (diameter 30 cm), waarbij diverse grondwaterstanden en verschillende zoutconcentraties van het grondwater zijn vergeleken bij de teelt
van sla en tomaten, is in 1958 afgesloten. In de laatste proef zijn beide doelstellingen
samengebracht en zijn zowel gewaswaarnemingen als metingen van het waterverbruik
gedaan. De grondsoort was kalkrijk duinzand. Van het gewas tomaat, ras Glorie, was
één plant per put uitgeplant. De volgende zes objecten zijn in drievoud getoetst:
Ie. Grondwaterstanden, met gebruik van leidingwater, van 40, 60 en 80 cm beneden
maaiveld.
2e. Gewoon leidingwater en leidingwater met een osmotische waarde van !/2 atmosfeer
bij een grondwaterstand van 60 cm, met daarnaast druppelbevloeiing zonder grondwater. Bij dit laatste object werd aanvankelijk water van 1 atmosfeer, later van
1/2 atmosfeer gebruikt. De osmotische waarde van y2 atmosfeer werd bereikt door
69-5 g kaliumnitraat en 34 g ammoniumnitraat per 100 1water op te lossen.
De groei verliep het gunstigst in het object met zouthoudend grondwater. Bij druppelbevloeiing trad veel neusrot op, daar de concentratie van het water te lang hoog is
gehouden.
De grondwaterdiepte van 60 cm gaf een iets gunstiger groei dan 80 cm. Bij de grondwaterstand van 40 cm groeide het gewas aanvankelijk te zacht op en werd spoedig
stikstofgebrek waargenomen. Dit object leverde het hoogste percentage geelkoppen op.
Uit de opbrengstgegevens kunnen geen conclusies worden getrokken, omdat gedurende
de oogstperiode een ernstige Verticilliumaantasting is opgetreden. Om dezelfde reden
zijn de metingen van het totale waterverbruik per object weinig betrouwbaar. Aanvankelijk was het waterverbruik groter, naarmate een hogere grondwaterstand werd aangehouden. Later was het waterverbruik bij de grondwaterstand van 60 cm het grootst. Dat de
groeiomstandigheden bij deze waterstand het gunstigst waren, is geheel in overeenstemming met de praktijk, daar de meest gunstige ontwateringsdiepte voor een dergelijk zandprofiel eveneens 60 cm is. De objecten leidingwater en water met een voedingsoplossing
gaven geen duidelijke verschillen in waterverbruik. Bij het object druppelbevloeiing
is de watergift zoveel mogelijk aangepast aan het verbruik van de objecten met een
waterstand van 60 cm.
Evenals het vorige jaar is in de objecten met zuiver leidingwater nabij de grondwaterspiegel een sterke reductie opgetreden. In de putten met zouthoudend grondwater trad
weinig of geen reductie op.
4. DRUPPELBEVLOEIING BIJ S T O O K T O M A T E N
Bij een proef waarin de rassen Glorie en Potential waren uitgeplant, is er een vergelijking gemaakt tussen twee meststofoplossingen. De ene oplossing had een stikstof/
kaliverhouding van 1 : 2 en de andere van 2 : 1 . Beide oplossingen zijn zowel bij lage
concentratie (0.25 atm.) als bij hoge concentratie (1 atm.) toegepast.
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Voor Glorie was de opbrengst gemiddeld 4.3 kg per plant en voor Potential 4.0 kg.
De behandelingen hebben de opbrengst maar weinig beïnvloed. Bij Potential, welk ras
nog de sterkste reactie vertoonde, leverden de hoge concentraties 3-85 kg per plant op en
de lage concentraties 4.15 kg. Voor de behandelingen met veel stikstof was dit 3.9 kg en
voor die met veel kali 4.1 kg.
Ook de vruchtkwaliteit werd maar betrekkelijk weinig beïnvloed. Voor Potential was
het percentage vruchten met groenkragen bij de hoge concentraties 8.0 % en bij de lage
concentraties 6.3 %; het percentage geelkoppen was 3.4 % resp. 4.8 % en het percentage
waterziek 1.0 % resp. 2.2 %. Bij Glorie waren de percentages groenkragen, geelkoppen
en waterziek gemiddeld resp. 6.6%, 7.3 % en 0.9 %• Het percentage waterziek was bij
de hoge concentraties 0.6 % en bij de lage concentraties 1.2 %. De percentages groenkragen engeelkoppen liepen voor de hoge en lage concentraties maarweinig uiteen.
Het effect van de stikstof/kaliverhouding op de vruchtkwaliteit was nog geringer dan
het effect van de concentratie. Het percentage waterziek bij Glorie werd nog het meest
beïnvloed. Bij de behandelingen met veel stikstof was dit percentage 1.3 % en bij die
met veel kali 0.5 %.

5. DRUPPELBEVLOEIING BIJ KOUDE TOMATEN
Na afloop van de druppelbevloeiingsproef met bloemkool is er op dezelfde plaats een
druppelbevloeiingsproef genomen met koude tomaten; ras Moneymaker. De proefopzet
bleef ongewijzigd (zie blz. 45).
In de eerste kap was de opbrengst 3-3kg per plant bij de meststofoplossing met veel
kali en 3.1 kg bij de oplossing met weinig kali. In de tweede kap was dit 3.1 kg voor
de oplossing die met ammoniumnitraat was samengesteld en 2.9 kg voor de oplossing
met calciumnitraat. De verschillen in concentratie hebben de opbrengst maar weinig
beïnvloed. Bij de lage concentraties werden weliswaar wat minder vruchten geoogst dan
bij de hoge concentraties, maar het gemiddelde vruchtgewicht was iets hoger.
De verschillen in concentratie hadden wel enige invloed op de vruchtkwaliteit. Het
percentage vruchten met waterziek was bij de hoge concentraties gemiddeld 0.7 % en bij
de lage concentraties 1.6%. Het percentage vruchten met geringe mate van wankleurigheid was 9.5 % resp. 12.6%. De invloed van de samenstelling van de meststofoplossing
op de vruchtkwaliteit was maar zeer gering.

6. DRUPPELBEVLOEIING BIJ BLOEMKOOL
Er is voor het eerst een druppelbevloeiingsproef genomen met bloemkool: ras Aristo.
De proef had speciaal tot doel het optreden van waterziek te bestuderen. Zij was gelegen
in twee kappen van een blokkas. In beide kappen zijn twee meststofoplossingen met
elkaar vergeleken. In de eerste kap bevatten de oplossingen ammoniumnitraat, kalisalpeter en magnesiumnitraat; N :K 2 0 :MgO = 1 :1,2 : 0,4 resp. 1 :0,3 :0,4.
In detweede kap bevatte één oplossing ammoniumnitraat en kalisalpeter en de andere
calciumnitraat enkalisalpeter; inbeidegevallenN :K2G" = 1 :0,3.Alle vier oplossingen
zijn zowelbij lageconcentratie (0.25 atm.) alsbij hoge concentratie (1 atm.) toegepast.
In de eerste kapwas bij de hoge concentraties 30 % van het aantal kolen waterziek en
bij de lage concentraties 36%. In de tweede kap waren de percentages waterziek 18 %
resp. 42 %. De invloed van de samenstelling van de meststofoplossing was in beide
kappen maar gering. Dat de lage concentraties het waterziek hebben bevorderd, hangt
samen met het feit dat er naar gestreefd is een welig gewas te verkrijgen, hetgeen inderdaad is gelukt.
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Bij een welig gewas wordt het waterziek veroorzaakt door een sterke verdamping.
Door een verhoging van de concentratie aan voedingszouten kan de bladontwikkeling
en daarmede de verdamping en het waterziek worden beperkt. De zoutconcentratie van
de grond mag echter ook niet te hoog zijn. De wateropname wordt dan namelijk belemmerd, hetgeen het waterziek eveneens in de hand werkt.

7. DRUPPELBEVLOEIING BIJ P L A T G L A S K O M K O M M E R S
Er is gebruik gemaakt van twee meststofoplossingen. De ene oplossing bevatte stikstof,
kalium en magnesium in de verhouding N : K 2 0 : MgO = 1 : 1 : 0,5. Bij de andere
oplossing is het magnesium vervangen door calcium. De oplossing met magnesium is
zowel in lage concentratie (0.25 atm.) als in hoge concentratie (1 atm.) toegepast; de
oplossing zonder magnesium alleen in hoge concentratie. Daarnaast was er een object,
waarbij normaal werd gegoten en bijgemest.
De opbrengsten waren als volgt (ras Groene standaard op onderstam Cucurbita
ficifolia):
oogst in
aantal vruchten
per raam
procenten
normaal gieten en bijmesten
100%
45.1
druppelbevloeiing met magnesium, lage conc. . .
54.8
122 %
druppelbevloeiing met magnesium, hoge conc. . .
55.0
122%
druppelbevloeiing zonder magnesium, hoge conc. . .
48.1
107%
Deze gegevens hebben alleen betrekking op vruchten van kwaliteit A, B, C en krom.
Het gemiddeld vruchtgewicht, dat ongeveer 580 gram bedroeg, liep voor de verschillende
objecten weinig of niet uiteen.
Uit de tabel blijkt dat de druppelbevloeiingsobjecten met magnesium belangrijk meer
hebben opgeleverd dan het object, waarbij met de slang water werd gegeven. Het druppelbevloeiingsobject zonder magnesium was aanvankelijk ook zeer goed. Onder invloed van
een ernstige aantasting van entchlorose werd dit later echter minder. Ook bij het gietobject
kwam flink entchlorose voor. De druppelbevloeiingsobjecten met magnesium hadden er
belangrijk minder last van.
Evenals de proef van verleden jaar heeft ook deze proef ons geleerd, dat met druppelbevloeiing zeer goede opbrengsten verkregen kunnen worden. Deze methode van water
geven is dan ook voor de praktijk het beproeven zeker waard.

8. DRUPPELBEVLOEIING BIJ ANJERS
Er is dit jaar weer een nieuwe proef met anjers opgezet. Drie objecten met druppelbevloeiing worden vergeleken met een object, waarbij met de slang water wordt gegeven.
Om structuurbederf te voorkomen is de grond van het laatste object afgedekt met bosgrond. Bij de druppelbevloeiingsobjecten wordt er in de zomer gebruik gemaakt van een
meststofoplossing met een verhouding N : K 2 0 = 1 : 1 . Voor twee objecten wordt deze
verhouding ook in de winter toegepast. De concentratie van deze objecten is 0.25 resp.
1 atm. Bij het derde object wordt vanaf september t/m februari een stifstof/kaliverhouding
aangehouden van N : K 2 0 = 1 : 3,4 (kalisalpeter). De concentratie van dit object
is 1 atm.
De anjers, ras White Sim, zijn eind mei uitgeplant. De opbrengsten die zijn verkregen
tot eind december, zijn weergegeven in de volgende tabel.
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aantal bloemen per m2 (20 planten)
Ie soort 2esoort gescheurd totaal
normaal gieten en bijmesten
druppelbevl. lage cone, N :K 2 0 = 1:1
druppelbevl. hoge cone, N :K 2 0 = 1:1
druppelbevl. hoge conc, N : K:2K02 0 = 1 : 1
(winter 1 : 3,4)

90
108
106
102

26
31
33
32

6
10
9
8

122
149
148
142

Het aantal geoogste bloemen was bij de druppelbevloeiingsobjecten 16—22 % groter
dan bij het gietobject. Bij de druppelbevloeiing was de invloed van de concentratie op
de opbrengst maar gering. Dit is in tegenstelling met de voorgaande proef, waarbij de
hoge concentratie belangrijk meer bloemen opleverde dan de lage concentratie.

9. METHODEN VAN WATERTOEDIENING ONDER PLATGLAS
Op het proefbedrijf te Delft is een oriënterende vergelijking van enkele methoden
van watertoediening gemaakt. In drie platglasrijen, waarin een rassenproef van komkommers was ondergebracht, heeft de watervoorziening resp. plaatsgevonden met
Solu Ply (plastic slang met gaatjes), de gietslang en de regenleiding. Bij de eerste en
derde behandeling behoefde slechts een kraan geopend te worden om het gewas van
water te voorzien. Deze arbeidsbesparing heeft er toe geleid dat het gewas in de betreffende rijen regelmatiger water ontving dan in de gietrij.
De opbrengst was zowel halverwege als aan het einde van de oogst voor de meeste
rassen in de eerste en derde rij aanzienlijk hoger dan in de gegoten rij. De gietrij leverde
evenwel iets meer vruchten van de sortering A. Het gebruik van de regenleiding en van
het systeem Solu Ply heeft bij de platglaskomkommerteelt teelttechnisch uitstekend
voldaan.
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PLANTENTEELT ZONDER AARDE
1. TEELTPROEF MET KOMKOMMERS
De goede resultaten die in 1957 op het Proefstation met komkommers in grindcultuur
werden verkregen, konden in 1958 niet worden gereproduceerd, hoewel voor zover
bekend precies dezelfde omstandigheden werden ingesteld, behoudens op één punt. Er
waren in 1958 slechts 2 bedden met staal tegen 3 bedden in 1957. In dit verband werd
gedacht aan een lagere luchtvochtigheid en een geringere toevoer van koolzuurgas in de
kaslucht. Een staal heeft immers een sterk waterverdampend oppervlak, terwijl de
miljarden micro-organismen, die het organisch materiaal afbreken, grote hoeveelheden
koolzuurgas afscheiden.
In dit verband kan worden vermeld dat bij een praktijkproef, waar helemaal geen
staal aanwezig was, de resultaten nog slechter waren, terwijl bij een proef in een kas
waar ongeveer de helft van het gewas in een staal stond, de resultaten zeer bevredigend
waren. Hierbij dient te worden aangetekend dat dit slechts geldt voor het nederlandse
systeem (zie jaarverslag 1957, pag. 56). Het Zweedse systeem, waarbij gebruik wordt
gemaakt van teeltbakken met een dubbele bodem, waartussen zich de voedingsoplossing
bevindt, die op gezette tijden in het grind boven de dubbele bodem wordt gepompt,
bleek beslist geen succes.
Evenals met tomaten is ook met komkommers in grindcultuur een belangrijk vroegere
oogst te verkrijgen. Ter illustratie moge dienen dat op de Westlandse Handels-Tentoonstellingeen demonstratie werd gegeven metkomkommers in grindcultuur. Bij de opening
waren in de grindcultuur 6 vruchten per plant oogstbaar en slechts 11/2 vrucht in de
staal. Het gewas in het grind ging door dezeprestatie echter sterk achteruit. Alle proeven
zijn tot nu toe genomen met Spotvrije van Pannevis, een ras dat geselecteerd is op
vroegheid. Het ligt in de bedoeling ook proeven te gaan nemen met sterkere groeiers,
waarvan danverwacht wordt datzij ingrind tochvroeggenoegkomkommers zullengeven.
Het probleem van het koolzuurgas in de kassen wordt afzonderlijk aangepakt. Reeds
zijn in de afgelopen zomer enige oriënterende bepalingen gedaan van het koolzuurgasgehalte. Hoewel dit onderzoek nog geheel aan het begin staat, kan reeds worden gezegd
dat het koolzuurgasgehalte in een komkommerkas, waarvan de deuren openstaan, overdag
lager is dan het gehalte in de buitenlucht, 's Nachts stijgt het gehalte in de kas sterk,
maar ongeveer één uur na zonsopkomst daalt het reedstot het gehalte van de buitenlucht,
zulks bij een gesloten kas. In een grindcultuurkas wenden lagere waarden gevonden.
Deze in juni verrichte bepalingen zullen in 1959 vanaf half januari intensief worden
voortgezet. Ten slotte kan nog worden opgemerkt, dat de zuurstofvoorziening van de
komkommerwortels speciale aandacht vraagt. De techniek van de bevloeiing hangt
hiermede samen.
2. TEELTPROEF MET STOOKTOMATEN
In de tomatenafdeling van kas 2is weer een proef genomen met vroege stooktomaten,
rasGlorie. Speciaaldetotale concentratie vandevoedingszouten isonder deloep genomen.
Geplant werd op 4 januari 1958. Vergeleken werden een sterkte van 5°/oo> 3%o e n
2o/00; een en ander zowel in lava als in grind, terwijl enkele eenheden met 5% a ^ec
zijn teruggebracht tot 2°/,00, deels per 1 maart, deels per 1april en deels per 1 mei.
Hoewel het hier eenproef inenkelvoud betrof, waarvan wij de resultaten uiteraard niet
als doorslaggevend mogen beschouwen, lijkt een verder onderzoek gerechtvaardigd. De
indruk is dat men een reële oogstvervroeging krijgt door een hoge totale concentratie van
de voedingszouten, maar dat deze concentratie zeer tijdig, mogelijk reeds in februari,
teruggebracht moet worden, wil een en ander niet ten koste van de totale produktie gaan.
De proef werd in een later stadium verstoord door een geelverkleuring van het gewas.
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Het staat nu vast dat dit ijzergebrek is geweest. De aanleiding hiertoe is mogelijk een
samenwerking van verschillende factoren:
1. Neerslag van het ijzer in deplant als ijzerfosfaat door een te hoge fosfaatvoeding.
2. Verdringing van het ijzer door een te hoge mangaanvoeding.
3. Moeilijke opneembaarheid van het ijzer door ontoegankelijke vorm in het wortelmilieu.
Het laatste punt verdient nadere toelichting. Bij de proef is uitsluitend leidingwater
gebruikt. Bij proeven in de praktijk, waar slootwater wordt gebruikt, is geen sprake van
een geelverkleuring. Aangenomen mag worden dat de in slootwater aanwezige humuszuren de beschikbaarstelling van het ijzer vergroten.
Op basis van de berekening als vermeld in het jaarverslag van 1957, pag. 56, gaven
zowel de grond als het grind 12,6 kg per raam en de lava 11,8 kg. De totale produktie
is door de geelverkleuring belangrijk gedrukt. De 6e t / m 8e tros zijn nl. slecht gezet.
In de praktijk bleek het echter mogelijk door een aanvankelijk hoge concentratie te komen
tot oogstvervroeging en een totale produktie van 15 kg per raam.
Verschil in concentratie van de voedingsoplossing gaf een verschil in waterverbruik,
nl. als volgt:
totaal verbruik in
liters per plant
lava
grind
lava
grind
lava
lava

5 °/oo
5 o/ 0 0 later 2 o/ 00
5 o/oo later 2 o/ 00
3%0
3 %o
2 0/ on

129
129
131
142
146
165

3. PROEF M E T W I N T E R T O M A T E N
In de winter van 1958 is in de grindcultuurinstallatie een proef genomen met de teelt
van wintertomaten. Hiertoe werd op 1 september 1958 zaad van het ras Moneymaker in
zand gezaaid. Op 12 september zijn de plantjes in grind of lava verspeend en op 6 oktober
zijn ze in de grindcultuurinstallatie uitgeplant. Wat het onderzoek inzake de teelt zonder
aarde betreft, werd bij deze proef alleen aandacht geschonken aan de concentratie van de
voedingsoplossing. Deze varieerde bij de verschillende behandelingen van 2—5 °/OQ.
De kastemperatuur werd tijdens de teelt met behulp van een Luvatherm geregeld.
Dit betekent dat de temperatuur geregeld werd in afhankelijkheid van de beschikbare
hoeveelheid zonlicht. De nachttemperatuur werd steeds op 11°C gehouden. De gemiddelde dagtemperatuur is gemiddeld per maand als volgt geweest: oktober 20,1°C,
november 16,8°C en december 16,1°C. Door geregelde temperatuurwaarnemingen is gebleken dat de bodemtemperatuur in de grind- en lavabedden 's morgens lager was dan
in de ter vergelijking aanwezige grondbedden, terwijl 's middags geen verschillen waarneembaar waren.
Op 30 december werd de proef beëindigd. Van alle behandelingen werden van de
eerste en tweede tros het aantal bloemen en het aantal gezette vruchten geteld. De resultaten per 16 planten waren als volgt:
bloemen
% gezet
bloemen
% gezet
aantal
Ie tros
aantal
2e tros
Lava 5 °/ 0 0
135
74,0
129
21,7
l l 6
6
Lava 3°/oo
3,8
Hl
7,3
Grind 5 o/ 00
, .
129
88,3
133
39,1
Grind 3 °/ 0 0
108
87,5
100
28,1
Grind 2 o/ 00
120
90,8
103
47,8
Grond
110
9,2
118
0,0
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Aangezien de behandelingen slechts in enkelvoud zijn uitgevoerd, mogen we niet te
veel waarde toekennen aan de verkregen proefresultaten. Een duidelijk verschil kwam
echter naar voren tussen de grindcultuurbedden en de beide grondbedden. Bij de grondbedden was bij de eerste tros een zeer gering percentage gezet, terwijl bij de tweede tros
geen enkel bloempje gezet was. In de grindbedden daarentegen was de eerste tros voor
bijna 90 % gezet en de tweede tros voor bijna 40 %. Dit is dus een zeer belangrijk voordeel voor de teelt zonder aarde. Het is ons niet bekend, wat de oorzaak van deze
sprekende verschillen is.

4. PROEVEN MET TOMATEN i.v.m. DE VERHOUDINGEN
VAN VOEDINGSSTOFFEN
In kleine eternieten bakken met grindcultuur werd een oriënterende proef genomen
met tomaten, waarbij kalium, calcium en nitraat in verschillende verhoudingen aan de
voedingsoplossing werden toegediend. Per bak waren slechts 2 tomatenplanten aanwezig,
terwijl iedere behandeling 2 bakken omvatte. Het materiaal was derhalve te gering voor
het trekken van een betrouwbare conclusie, tenzij er extreme verschillen zouden optreden.
Dit heeft zich in enkele opzichten voorgedaan. Het bleek nl. dat bij series, waarvan de
calcium resp. 44 en 62 % van het totaal calcium + kalium + magnesium uitmaakte,
geen neusrot optrad. Bij 27 % calcium trad in geringe mate neusrot op, terwijl bij deze
zelfde serie een verhoging van het nitraatgehalte tot 85 % van de totale hoeveelheid
nitraat + fosfaat + sulfaat het optreden van neusrot zeer versterkte (in andere series
57 % nitraat). Volledigheidshalve zij vermeld, dat het hier geen gewichts- maar equivalentpercentages betreft.
Uit deze proeven bleek ook dat tomaten in grindcultuur een hoog keukenzoutgehalte
in de voedingsoplossing verdragen. Pas bij 3,5 gram keukenzout per liter sterft het gewas
af, doch bij 2,5gramperliter verkrijgt men nog een behoorlijke plant, die wel erg donker
van kleur is.Waarschijnlijk drukt dit de produktie wel.

5. DE IJZERVOORZIENING VAN TOMATEN IN WATERCULTUUR
Van oudsher is deijzervoorziening van planten in watercultuur een zeer moeilijk punt.
Alle anorganische ijzerverbindingen slaan binnen zeer korte tijd neer, waardoor de plant
gebrek krijgt. Met organische verbindingen als ijzercitraat en ijzerhumaat werden wel
betere resultaten verkregen, maar toch moest men ook hier veelvuldig kleine hoeveelheden toevoegen. De laatste jaren zijn echter organische complex-verbindingen met ijzer,
de z.g. chelaten, beproefd. Deze geven hoopvolle resultaten. In watercultuur is met
tomaten een vergelijkende proef in duplo uitgevoerd met 0,5 mg, 1mg, 5mg en 25 mg
ijzer per liter voedingsoplossing. Hierbij werd het ijzer gegeven als ijzersulfaat (ferro),
ijzercitraat (ferri), ijzerhumaat (ferri) en als FEDTA. Dit laatste is de afkorting van het
ferri-kalium-natrium-aethyleendiaminetetra-acetaat.
Bij gebruik van 5 mg ijzersulfaat per liter werd nog geen normaal groene plant verkregen. Bij 25 mg was de plant normaal. Met ijzercitraat kon geen normaal groene plant
worden opgekweekt. Hieruit mag men echter niet concluderen dat 25 mg te weinig is.
Het is niet uitgesloten dat een gunstige hoeveelheid zich tussen 5 en 25 mg bevindt,
terwijl de hoeveelheid citraat als zodanig schadelijk heeft gewerkt bij 25 mg ijzer. Met
ijzerhumaat gaven 5mg en 25mgeen normale groene plant.
Met FEDTA gaven alle concentraties een normale groene plant, dus ook reeds 0,5 mg
ijzer.
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BEMESTINGSPROEVEN MET KUNSTMESTSTOFFEN
ENTCHLOROSE BIJ KOMKOMMERS
Ir. J. VAN DEN ENDE
Defusariumziekte bij komkommers wordt bestreden door de grond te stomen of door gebruik temaken vangeënt plantmateriaal, waarbij
Cucurbita ficifolia als onderstam dienst doet.
Beide methoden hebben voor- en nadelen. Soms
worden beide tegelijkertijd toegepast. Een nadeel van geënte planten is, dat soms in ernstige
mate entchlorose optreedt.
Deze chlorose vertoont gelijkenis met mag-

nesiumgebrek (zie afb. 1). Zij is echter hiermede niet identiek. Dit is duidelijk gebleken bij
een chemisch bladonderzoek. Het bladmateriaal
werd verkregen van een elftal bedrijven. Op elk
bedrijf werden zowel chlorotische als gezonde
planten bemonsterd. De gemiddelde gehaltecijfers van de onderzochte elementen zijn vermeld in de volgende tabel; de cijfers zijn uitgedrukt ingewichtsprocenten van de droge stof.

N P 2 0 5 K 2 0 MgO CaO Na a O MnO
gezond
4.2 1.3 3.5
1.3 2.9 0.05 0.014
entchlorose
2.9 1.4 3.8
0.7 3.3 0.05 0.009
De tabel laat zien dat het chlorotische blad
gevoelig voor verbranding.
belangrijk minder stikstof, magnesium en manDe entchlorose gaat vooral dan optreden,
gaan bevatte dan het gezonde blad. Voor stikwanneer deplanten zwaar met vruchten zijn bestof en magnesium ging dit in alle elf gevallen
laden. Als een gevolg van dechlorose gaat echop, voor mangaan slechts in zeven gevallen. In
ter de groei uit het gewas, waardoor er soms
vier gevallen was het mangaangehalte gelijk of
gedurende meerdere weken geen vruchten meer
was het mangaangehalte van het chlorotische
worden gevormd. Daarna kunnen de planten
blad zelfs iets hoger.
zich herstellen, dat wil zeggen dat de nieuwe
Het optreden van entchlorose hangt samen
bladeren weer gezond zijn.
met de waterhuishouding. Zowel een geringe
Dit alles wijst erop dat wanneer er veel van
vochtvoorziening als een sterke transpiratie
de planten gevergd wordt, de wortels niet volwerken het verschijnsel in de hand. Op lichte
doende voedingsstoffen kunnen opnemen. Het
gronden komt het meer voor dan op de zwaarfeit dat het stomen van degrond de entchlorose
dere. De planten langs de gevels van de warenin sterke mate bevordert, wijst in dezelfde richhuizen (veel zonnestraling) laten de entchlorose
ting.Deverhouding bovengronds gewas/wortels
meestal het eerst zien. Het chlorotische blad
wordt door het stomen namelijk vaak hoger.
wordt stug en gaat niet meer slap. Het is zeer
Wanneer een jaar tevoren is gestoomd, heeft

Afb. 1. Komkommerblad
met entchlorose.

51

690 gram MgO gegeven. Dit is evenwel magnesium als respectievelijk in II/4 en 4!/ 2 kg stikstofmagnesia (of in dezelfde hoeveelheden bitterzout) aanwezig is.
Hoewel de magnesiumtoediening de entchlorose niet geheel heeft kunnen voorkomen, heeft
zij de opbrengst niettemin belangrijk verhoogd.
Bij de oplossing zonder magnesium werden er
per raam ongeveer 48 komkommers gesneden.
Bij de oplossing met magnesium was dit voor
beide concentraties ongeveer 55 komkommers.
Een chemisch bladonderzoek heeft aangetoond, dat het chlorotische blad van de behandeling zonder magnesium een lager magnesium- en een lager stikstofgehalte bezat dan
het gezonde blad van de behandeling met magnesium (hoge concentratie). Het mangaangehalte maakte geen verschil. Het lagere magnesiumgehalte is in overeenstemming met de
behandelingen, het lagere stikstofgehalte echter
niet. Bij beide behandelingen is er namelijk
evenveel stikstof toegediend. De magnesiumopname beïnvloedt blijkbaar de stikstofopname.
In elk geval is bij deze proef duidelijk gebleken, dat voor geënte komkommers een goede
magnesiumvoorziening van groot belang is. Het
is niet onmogelijk dat het ongunstige effect
van stomen eveneens samenhangt met de opname van magnesium. Na het stomen kan er
namelijk gedurende één tot enkele maanden
veel ammoniumstikstof in de grond aanwezig
zijn en deze stikstofvorm belemmert de magnesiumopname. Normaal wordt de ammoniumstikstof snel omgezet in nitraatstikstof. Toch
verdient het wellicht aanbeveling om vooral
voor de bijbemesting in plaats van ammoniummeststoffen zo mogelijk nitraatmeststoffen te
gebruiken. Daar stikstofmagnesia ammoniumstikstof bevat, zal ook deze meststof voor het
bijmesten van komkommers met entchlorose
minder gunstig zijn. Bij de druppelbevloeiing is
er gebruik gemaakt van magnesiumnitraat.

dit geen invloed op de entchlorose. Op vers gestoomde kleigrond is het verschijnsel zeker niet
minder dan op de andere grondsoorten, terwijl
het normaal op kleigrond maar weinig voorkomt.
Om de kwaal te voorkomen zijn een goede
vochtvoorziening en een ruime bemesting met
organische mest van groot belang. De wortelvorming moet zoveel mogelijk worden gestimuleerd. Het afdekken van de grond met organisch
materiaal kan hierbij goede diensten bewijzen.
De wortelvorming vertoont ook samenhang met
de bladontwikkeling. In dit verband dient men
bij zwaar beladen gewassen zeer voorzichtig te
zijn met het snoeien. Wanneer onder deze omstandigheden veel groeipunten worden weggenomen, schiet de wortelvorming namelijk
spoedig tekort.
Bestrijding van entchlorose
Er is getracht de chlorose te bestrijden door
tweewekelijkse bladbespuitingen met 2 % stikstofmagnesia, een dubbelzout van ammoniumen magnesium-sulfaat met 1 0 % N en 1 5 %
MgO. In sommige gevallen werd inderdaad een
belangrijke verbetering verkregen. Ook bespuitingen met 2 % bitterzout gaven wel resultaat.
Vaak echter was het effect te gering. De bespuitingsproeven worden voortgezet met oplossingen, die naast stikstof en magnesium ook
mangaan bevatten. Er zal nog afgewacht moeten
worden of deze oplossingen een meer algemeen
succes geven. Er zijn ook proeven genomen,
waarbij het effect van bespuiten is vergeleken
met dat van bijmesten. Driemaal bijmesten met
Vz kg stikstofmagnesia per tien planten gaf een
nog wat geringer resultaat dan het bespuiten.
De druppelbevloeiingsproef die dit jaar genomen is (zie blz. 46), heeft echter geleerd,
dat er met een regelmatige magnesiumbemesting
toch wel goede resultaten zijn te bereiken. Bij
de oplossing zonder magnesium, welke oplossing in hoge concentratie werd toegediend, was
half augustus 64 % van het aantal bladeren
chlorotisch. Voor de oplossing met magnesium
was dit bij de toediening in lage en hoge concentratie respectievelijk 24 % en 14 % . In de
laatste twee gevallen is er in de loop van het
seizoen per tien planten respectievelijk 190 en

Het entchloroseprobleem wordt ook langs de
weg van veredeling benaderd, namelijk door te
zoeken naar een andere onderstam, die geen
chlorose veroorzaakt (zie blz. 80). Bij het
enten van tomaten zijn in dit verband goede
resultaten geboekt. Of dit ook bij komkommers
zal gelukken, moet nog worden afgewacht.

*
52

1. FOSFAATBEMESTINGSPROEF BIJ SLA EN BLOEMKOOL
Dit proefveld ophet bedrijf teDelft is een voortzetting van de fosfaatbemestingsproef
bij komkommers in 1957. Geteeld werden twee gewassen, nl. gelichte sla (Blondine) en
vervolgens bloemkool (Alpha). Voor de sla werd gegeven 1,4; 1,9 en 2,4 kg ? 2 0 5 per
are in de vorm van superfosfaat. Naarmate meer fosfaat was gegeven, werd een hoger
kropgewicht verkregen. De kwaliteit vertoonde geen verschillen.
De bloemkool ontving 0; 0,4 en 0,9 kg P 2 0 5 per are, eveneens als superfosfaat. Grote
verschillen in opbrengst kwamen niet voor, wel bleek dat bij de hoogste fosfaatgift losse
kolennietaanwezig waren,wat bij de lagere giften wel hetgevalwas.
2. STIKSTOF-KALI-MAGNESIUM-BEMESTINGSPROEF BIJ
SLA EN BLOEMKOOL
Evenals de fosfaatbemestingsproef is ook deze proef een voortzetting van de soortgelijke bemestingsproef bij komkommers in 1957 ophet bedrijf teDelft. Voor de gelichte
sla (Blondine) waren de bemestingshoeveelheden per are als volgt:
stikstof
kali
magnesia
(kalkammonsalpeter)
(zwavelzure kali)
(bitterzout)
0,7 kg N
0,5 kg K 2 0
0 kg. MgO
1,4 „ „
1,0 „ „
0,8 „
2,1 „ „
1,5 „ „
Uit de oogstgegevensibleek dat meer stikstof een lager kropgewicht gaf, waardoor het
percentage A-sla geringer was. De laagste N-gift van totaal 1,7 kg N per are, waarvan
1 kg als bloedmeel, gaf dus de beste opbrengst. Het effect van de kali- en magnesiumbemesting was minder duidelijk en zal nog nader moeten worden getoetst.
Na de sla werd bloemkool (Alpha) geteeld, waaraan 0,35; 0,70 en 1,05 kg N per are
in de vorm van kalkammonsalpeter werd gegeven. Aan kali en magnesia werd geen
bemesting gegeven.
Het totaal aantal geoogste kolen was in alle gevallen gelijk. Wel gaf meer stikstof een
fijnere sortering. Verder waren geen verschillen aanwezig. De K- en Mg-trappen hadùr~
evenmin invloed, zodateennawerkingvan dezebemestingenvoor de slanietisopgetreden.
3. BLOEMKOOLBEMESTINGSPROEF i.v.m. WATERZIEK
In nulpotten met een grondmengsel bestaande uit één derde kalkarme tuingrond en
twee derde turfmolm is bij bloemkool, ras Aristo, het optreden van waterziek nagegaan.
Bemesting met calciumchloride deed het waterziek belangrijk afnemen, terwijl het door
bemesting met kalium-, magnesium- en natriumchloride juist iets werd bevorderd. Het
optreden van deze afwijking hangt blijkbaar samen met een geringe calciumvoorziening.
Dit werd nog bevestigd door wekelijkse bladbespuitingen met 0.4 % calciumchloride,
die het waterziek eveneens belangrijk verminderden. Bekalking van de grond werkte
ongunstig. Dit deed het waterziek weliswaar iets afnemen, maar het had tot gevolg, dat in
ernstige mate het op waterziek gelijkende boriumgebrek is opgetreden.
4. PROEF MET BORIUM EN MOLYBDEEN BIJ BLOEMKOOL
In een turfstrooisel-zandmengsel en in een watercultuur werd de invloed van giften
borium en molybdeen bij jonge bloemkoolplanten (Alpha) nagegaan. Bovendien zijn bij
hetgrondmengsel nogverschillende pH-trappen aangehouden. In de watercultuur waseen
zeer duidelijk borium-effect aanwezig. Weglating van dit element gaf ernstig boriumgebrek. Bij het grondmengsel was de werking van het toegediende borium afhankelijk
van de pH en wel gunstiger naarmate deze hoger was. Zowel bij de watercultuur als bij
het grondmengsel was het effect van de molybdeengiften twijfelachtig.
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5. TOMAATBEMESTINGSPROEF i.v.m. FYSIOGENE AFWIJKINGEN
VAN DE VRUCHTEN
Deze proef is genomen na afloop van de bloemkoolbemestingsproef i.v.m. waterziek.
De proefopzet bleef ongewijzigd (zie blz. 53).Er is in ernstige mate neusrot opgetreden,
hetgeen kan worden toegeschreven aan de geringe calciumvoorraad van het gebruikte
grondmengsel. Bemesting met calciumchloride deed het neusrot afnemen, terwijl het door
bemesting met kalium-, magnesium- en natriumchloride juist iets werd bevorderd.
Wekelijkse bladbespuitingen met 0,4 % calciumchloride verminderden het neusrot eveneens. De bemesting en bespuiting met calciumchloride konden de afwijking echter niet
afdoende bestrijden. Met bekalking van de grond werd in dit opzicht wel voldoende
resultaat verkregen.
Waterziek isvrijwel alleen in de bekalkte groepen opgetreden. In de groepen, waaraan
behalve kalk ook calcium- of kaliumchloride werd toegediend, kwam weinig neusrot en
tevens weinig waterziek voor.
6. SPORE-ELEMENTENPROEF BIJ SLA EN TOMAAT OP
VERSCHILLENDE GRONDSOORTEN
Bij deze in 1956 begonnen potproef waren de volgende grondsoorten en behandeling
aanwezig:
grondsoort
heischenig fijn zand
humus zand
humusarm duinzand
veengrond

behandeling
blanco

ammoniummolybdaat
mangaansulfaat
borax
koperslakkenbloem

kalk
bruinsteen
zwavel
kopersulfaat

In 1958 werden sla (Meikoningin) en tomaat (Moneymaker) geteeld. De sporeelementen en andere meststoffen werden na de sla toegediend.
De sla reageerde vrij scherp op de grondsoort. Het humeuze zand en het duinzand
gaven de hoogste opbrengst. De veengrond leverde de laagste opbrengst, doordat het
eerste plantgoed mislukte en opnieuw moest worden ingeplant. Bij het duinzand had
zwavel een buitengewoon ongunstig effect; tussen de controle en de borax-behandeling
wasgeen verschil. De andere grondsoorten vertoonden geen reactie op de behandelingen.
Bij de tomaat waren de verschillen tussen de grondsoorten kleiner dan bij de sla.
Het humeuze zand gaf de hoogste opbrengst en het veen de laagste. Binnen de grondsoorten kwamen geen belangrijke verschillen in opbrengst of kwaliteit voor. Evenals het
voorgaande jaar trad in het duinzand bij de controle en de borax-behandeling weer
sulfaatgebrek op, in tegenstelling tot het zwavel-object. Invloed op de produktie was
echter niet aanwezig.
7. BEMESTINGSPROEF MET KALIKIEZELKALK BIJ SLA
EN TOMATEN
Het doel van deze potproef was na te gaan welke waarde moet worden toegekend aan
Supra Kencica als kali- en kalkmeststof. Dit onderzoek, dat sinds 1956 loopt, wordt
verricht in samenwerking met de Stichting Nederlands Landbouwkalkbureau. Als vergelijkende meststoffen werden gebruikt zwavelzure kali en koolzure Iandbouwkalk,
waarvan degiften waren aangepast aan dievan dekalikiezelkalk. Deproefgewassen waren
sla (Proeftuin's blackpool) en tomaat (Moneymaker).
Bij de sla was de invloed van de kali- en de kalkbemesting klein en waren geen
verschillen tussen de diverse meststoffen aanwezig. Het optreden van rand werd gekenmerkt door een zeer grote variatie binnen de behandelingen. Een bepaald verband tussen
rand en bemesting was niet aantoonbaar.
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De totale opbrengst van de tomaat onderging eveneens weinig invloed van de bemesting. Daarentegen werd wel de kwaliteit sterk beïnvloed. Meer kali gaf minder wankleurigheid, waarbij de vorm van de kali niet belangrijk was. In tegenstelling tot andere
jaren gaf dezekeer de aard van demeststof bij de laagste kaligift dus geen aanleiding tot
behoorlijke verschillen. Bij voorgaande proeven gaf nl. een lage kali-gift als Supra
Kencica meer wankleurige vruchten dan een vergelijkbare gift zwavelzure kali.
8. STIKSTOFVORMENPROEF BIJ SLA EN TOMAAT
Op een vollegrondsproefveld in een koud warenhuis werd de stikstofwerking van de
volgendemeststoffen onderzocht:kalkammonsalpeter, kalksalpeter, zwavelzure ammoniak,
bloedmeel, guano en ornamin. Zowel bij de sla (Proeftuin's blackpool), als bij de tomaat
(Moneymaker) kwamen slechts kleine verschillen voor. Daar de in de proef aanwezige
stikstof-niveaus geen effect hadden, kunnen omtrent het stikstofleverend vermogen van
de onderzochte meststoffen geen uitspraken worden gedaan.
9. TIJDSTIP VAN STIKSTOFBEMESTING BIJ SLA EN TOMATEN
Het doel van deze proef was vast te stellen in hoeverre bij de stikstofbemesting het
tijdstip van aanwending van invloed is. Voor sla (Proeftuin's blackpool), welke in een
koud warenhuis werd geteeld, waren de stikstofgiften y2, 1 en l!/ 2 kg N per are als
kalkammonsalpeter. Deze bemesting werd verschillend toegediend, nl. alles vooraf; de
helft vooraf en de rest als overbemesting; en enkel als overbemesting in twee gelijke
giften. De sla werd gevolgd door tomaten (Moneymaker), die 1, 2 en 3kg N per are in
de vorm van zwavelzure ammoniakkregen. Ook dezegiften werden weer op verschillende
tijdstippen toegediend.
Geen van beide gewassen reageerde op de stikstofbemesting, noch wat betreft de hoeveelheid, noch ten aanzien van de tijd van aanwending. Deze proef zal daarom op een
ander niveau worden voortgezet.
10. KALI-MAGNESIABEMESTINGSPROEF BIJ SLA EN TOMATEN
In eenkoud warenhuiswerd deinvloed van 4kali-en 3magnesia-trappen in onderlinge
combinatie onderzocht bij sla (Proeftuin's blackpool) en tomaat (Moneymaker). Bij de
sla waren bovendien nog verschillen in de watervoorziening aangebracht; bij de tomaat
niet.
Beide gewassen vertoonden slechts geringe variaties in opbrengst. Bij de tomaat is ten
aanzien van het optreden van wankleurigheid de tendens waarneembaar, dat meer kali
minder wankleurigheid geeft, mits de magnesiumvoorziening voldoende is.
11. FOSFAATMESTSTOFFENONDERZOEK
Een potproef met verschillende fosfaatmeststoffen werd in 1957 opgezet en dit jaar
vervolgd. Onderzocht werden dubbelsuperfosfaat, Albert Poly-Konzentrat, zuiver polyfosfaat enpolyfosfaat met dezelfde hoeveelheden magnesium, borium, koper, mangaan en
zink als inPoly-Konzentrat aanwezig zijn.
Voor debloemkool (Aristo) werd geen fosfaat toegediend ten einde de nawerking van
de meststoffen te onderzoeken. Verschillen in gewicht werden niet gevonden, wel was
enigevariatie in dekwaliteit aantoonbaar. Een hogere fosfaattoestand gaf nl.minder losse
kolen. De vorm, waarin het fosfaat was gegeven, had daarbij geen invloed.
Na debloemkool vond een tomatenteelt (Moneymaker) plaats. Bij dit gewasgaf meer
fosfaat een hogere totaalopbrengst, terwijl de fosfaatmeststof als zodanig niet belangrijk
was.Aangaande dekwaliteit bleek, dat meer fosfaat het optreden van neusrot bevorderde.
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ONDERZOEK BETREFFENDE ORGANISCH MATERIAAL IN
DE GROND
DEWAARDEVANDUNNEKOEMEST
J. P. C. KNOPPERT EN C. SONNEVELD
In het Westland wordt dunne koemest „schiedammer" genoemd. Deze benaming is ontleend
aan de dunne koemest, die afkomstig was van
de boerderijen in de omgeving van Schiedam,
waar de boeren hun koeien — speciaal het slachtvee — spoeling voerden. Door wijziging in de
voedergewoonte is deze schiedammer tegenwoordig minder goed te verkrijgen. De naam
is echter in het Westland blijven bestaan en
wordt nu toegekend aan alle soorten dunne koemest, onverschillig de herkomst.

Waarde als organische mest
De toediening van organische mest is vooral
van belang voor het behouden of verbeteren
van de structuur. Op zand en indrogende veengronden wordt door de structuurverbetering
enerzijds en de verhoging van het organische
stofgehalte anderzijds, de vochthoudendheid
verhoogd. Zwaardere en slempgevoelige gronden worden door de structuurverbetering gemakkelijker bewerkbaar en beter doorlucht.
Men heeft de keuze uit tal van organische
mestsoorten. De waarde van deze produkten
wordt bepaald door de hoeveelheid en de kwaliteit van het organische materiaal, dat er in
aanwezig is. Daarnaast is ook het gehalte aan
plantenvoedingsstoffen van belang, maar het
hoofddoel is de toediening van organische stof.
Het gehalte aan organische stof is in dunne
koemest 3 à 6 %. In vergelijking met rotte mest,
waarin ± 15 % organische stof voorkomt, is
dit vrij laag. Omdat de toegediende hoeveelheid
meestal groot is, zal het organische materiaal
dat met dunne koemest wordt gegeven, toch
van belang zijn.
Vooral op lichte gronden zien we een gunstige
invloed op de structuur. Op deze gronden is de
samenhang tussen de bodemdeeltjes gering. De
structuurverbetering komt tot stand door de
eigenschap van dunne mest, de bodemdeeltjes
samen te binden. Op de lichte gronden wordt
dunne koemest dan ook het meest toegepast,
hoewel zij op de zwaardere gronden ook wel
wordt gebruikt.
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De chemische samenstelling
Afhankelijk van de herkomst, wijze van bewaring, enz. loopt het gehalte aan voedingsstoffen vrij sterk uiteen. Ten einde een indruk
te verkrijgen van de samenstelling zijn in 1956
op een zestal plaatsen in het zuidhollands glasdistrict monsters genomen en voor onderzoek
opgezonden naar het Rijkslandbouwproefstation
te Maastricht. De volgende gemiddelde gehalten
werden gevonden:
stikstof ( N ) totaal
0,31 %
fosfaat ( P 2 0 5 ) oplosbaar in mineraal
zuur
0,12 %
kali ( K 2 0 ) oplosbaar in water . . . 0,36 %
magnesium (MgO) oplosbaar in mineraal zuur
0,10 %
De verschillen waren onderling groot. Zo
was het stikstofgehalte in de ene partij bijvoorbeeld 2 à 3 maal zo hoog als in de andere.
Houden we echter rekening met het gemiddelde
gehalte, dan mag men aannemen dat bij een
gift van 11/2 ton dunne mest per are een hoeveelheid kali wordt gegeven, die overeenkomt
met 20 kg patentkali. Aan stikstof vinden we
bij eenzelfde wijze van berekening een hoeveelheid, die overeenkomt met ruim 20 kg kalkammonsalpeter.
Deze hoeveelheden zijn dus vrij groot. Zij
komen echter niet altijd geheel ter beschikking
van de plant. Zo kunnen er bij warme slateelt en
de komkommerteelt onder platglas, als de koemest vroegtijdig wordt gegeven, door uitspoeling
belangrijke hoeveelheden voedingsstoffen verloren gaan. De hoeveelheid kali die moet worden aangevuld met kunstmest, is dan behalve
van de kwaliteit en de hoeveelheid van de toegediende koemest ook afhankelijk van de mate
waarin de kali is uitgespoeld. Na regenrijke
perioden zal een grotere aanvulling nodig zijn
dan na droogte.
De hoeveelheid kunstmeststikstof die moet
worden aangevuld is niet alleen afhankelijk van
het stikstofgehalte van de dunne koemest en de
mate van uitspoeling, maar ook van de snelheid
waarmede de stikstof ter beschikking komt. In
tegenstelling tot de kali, die direct beschikbaar

is, komt de stikstof meer geleidelijk vrij. Dit
vrijkomen is afhankelijk van de samenstelling
van de eitwitachtige verbindingen, waarin de
stikstof voorkomt en van de omstandigheden,
waaronder deze worden afgebroken. Om hierover een indruk te verkrijgen is van de dunne
koemest, waarvan te Maastricht een monster is
onderzocht, op het Proefstation te Naaldwijk
een monster opgenomen in een mineralisatieonderzoek. Hierbij is een vergelijking getrokken
tussen de hoeveelheden stikstof, die in een periode van twee maanden uit de verschillende
monsters zijn vrijgekomen (gemineraliseerd).
De resultaten zijn weergegeven in de grafiek.
Bij elk object is tevens het totale stikstofgehalte
vermeld.
Uit de grafiek blijkt, dat de verschillen tussen
het mineraliseren van de stikstof groter zijn, dan
men op grond van het totale stikstofgehalte zou
vermoeden. Wel blijkt, dat er minder stikstof
vrijkomt naarmate het gehalte lager is. De objecten 4 en 5 vormen hierop een uitzondering.
Bij een ongeveer gelijk stikstofgehalte als bij
2 en 3 is er nl. veel minder stikstof gemineraliseerd. Dit zal samenhangen met het verschil
in het gehalte aan organische stof. Bij 4 en 5
werd ongeveer 6 % organische stof gevonden
en bij 2 en 3 ongeveer 3 %. Wellicht bindt de
organische stof weer een deel van de vrijgekomen stikstof.
Naast de voedingsstoffen die in dunne koemest aanwezig zijn, bevat deze ook keukenzout.
De hoeveelheid hiervan varieert zeer sterk. Het
keukenzoutgehalte kan vooral hoog zijn in de
mest, die afkomstig is uit de gebieden, waar
het vee min of meer zout water drinkt. Een

gehalte lager dan 0,3 % kan als normaal worden
beschouwd. Bij een gift van ll/ 2 ton per are
zal men, ook voor de zoutgevoelige gewassen
onder glas zoals sla, hiervan geen nadeel ondervinden. Het keukenzoutgehalte kan echter aanmerkelijk hoger zijn. Bij de glasteelten dient
men dan met het gebruik van grote hoeveelheden voorzichtig te zijn.
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1. PROEF MET ORGANISCHE MESTSTOFFEN
Bij dezeproef in een koud warenhuis waren de volgende objecten betrokken: stalmest,
turfstrooisel, stadscompost, zuiveringsslibcompost, cacao-afvalkalk en geen organische
bemesting. De gewassen waren sla (Proeftuin's blackpool), gevolgd door tomaten
(Moneymaker). Opmerkelijke verschillen in ontwikkeling en produktie waren bij deze
gewassen niet aanwezig.

2. PROEF MET GEDROOGDE HOENDERMEST
In een potproef werd de werking onderzocht van Ormé. Dit is een gedroogde
hoendermest met globaal de volgende samenstelling: N-totaal 4 % ; P205-oplosbaar
in mineraal zuur 3%; K 2 0-water 1,5 %. Deze meststof is bij uiteenlopende stikstofniveaus vergeleken met bloedmeel, terwijl voor de overige elementen werd gecompenseerd. Het proefgewas was tomaat (Moneymaker). Uit de oogstgegevens bleek, dat de
verschillen in totaalopbrengst en kwaliteit gering waren. Deze twee meststoffen konden
wat betreft de stikstofwerking dus op één lijn worden gesteld, terwijl een bijzonder
effect van Ormé niet naar voren is gekomen.

3. POTGRONDONDERZOEK
Dit jaar werd begonen met een systematisch onderzoek naar de samenstelling van
potgrond. Een oriëntering is verricht naar verschillende uitgangsmaterialen, waartoe
proeven werden genomen met een aantal soorten bagger, compost, klei en veen. Deze
proeven werden uitgevoerd met tomaat. Bij dit onderzoek zijn reeds opvallende verschillen in de ontwikkeling van de planten op de diverse potgrondmengsels naar voren
gekomen. Het is gebleken, dat er grote verschillen in eigenschappen kunnen bestaan
tussen uitgangsmaterialen, die onder dezelfde naam in de handel worden gebracht. Het
onderzoek zal worden voortgezet en uitgebreid, terwijl tevens andere gewassen zoals
bloemkool en sla zullen worden gebruikt.
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FENOLOGISCHE ENKLIMATOLOGISCHE WAARNEMINGEN
SCHADUWWERKING
T. DIJKHUIZEN

Een probleem, waarmee de tuinbouw de laatste jaren in toenemende mate te maken krijgt,
is dat der schaduwwerking. De bouw van hoge
gebouwen in de nabijheid van tuinbouwbedrijven heeft er in vele gevallen toe geleid, dat
de betreffende bedrijven op gezette tijden in
de schaduw komen te liggen. Menige tuinder
vroeg zich terecht af, welke gevolgen dit voor
zijn teelten zou hebben. Hierop is alleen door
nader onderzoek een bevredigend antwoord te
geven.
In de eerste plaats moet men de plaatselijke
situatie kennen, in de tweede plaats dient men
over sterrekundige gegevens omtrent de zonnestanden te beschikken. Dit laatste eist enige
toelichting. Zoals bekend is, beschrijft de zon
in de verschillende jaargetijden een verschillende boog aan de hemel. Hiermee hangt samen
het grote verschil in daglengte tussen zomer
en winter en het verschil in zonnehoogte op een
bepaalde tijd van de dag. Hoe groot deze verschillen zijn blijkt uit afb. 1. Hierop is aangegeven onder welke hoek de zonnestralen de
aarde in de onderscheiden jaargetijden midden
op de dag treffen. Hieruit volgt meteen, dat
de lengte van de schaduw in deze perioden eveneens verschillend moet zijn. Dit blijkt uit afb. 2,
waarop is aangegeven hoe lang de schaduw is,
die een voorwerp van 10 m hoogte dan geeft.
Om het verloop van de schaduw over een gehele
dag te kunnen bepalen moet men t.a.v. de zon
beschikken over twee sterrekundige gegevens,
ni. de hoogte en het azimut. Onder hoogte wordt
verstaan de hoek, die de zonnestralen t.o.v. het
aardoppervlak maken, terwijl het azimut de hoek
weergeeft tussen de meridiaan van een plaats en
de hoogtecirkel, waarin de zon zich bevindt.

Kent men deze gegevens, dan zijn de lengte
en het patroon van de schaduw die door een
gebouw worden veroorzaakt te berekenen. In
afb. 3 is weergegeven, welk schaduwpatroon een
hoog slank voorwerp b.v. een schoorsteen, geeft.
Hierbij wordt elk deel van de bodem, dat binnen
het schaduwpatroon valt, slechts gedurende
korte tijd beschaduwd. Veel ernstiger wordt de
situatie wanneer we in plaats van met een
schoorsteen, met een hoog gebouw te maken
hebben. Vooral in de winter kunnen bepaalde
gedeelten van het bedrijf gedurende lange tijd
worden beschaduwd, zelfs door de woning van
de tuinder zelf. Afb. 4 geeft hiervan een duidelijk beeld.
Voor vele gewassen, waarvan de teelt geheel
of gedeeltelijk in de wintermaanden valt, kan
een periodieke belemmering van het toch al
schaarse zonlicht ernstige gevolgen hebben.
Denken we alleen maar aan de toenemende kans
21juni

22december

Afb. 1. De stand van de zon op enkele momenten
in het jaar. De dikte van de pijl geeft de intensiteit
van de zonneschijn aan.

Schoorsteenhoogte 10m

Afb. 2. Schaduwlengten op verschillende tijdstippen van het jaar,
midden op de dag gemeten.

S.Sm
21 juni

12.7m
21maart
21stpttmbtr

38.6m
22december
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op schimmelziekten, omdat het gewas langer
nat blijft, aan de ijle groei en de kwaliteitsvermindering, die hiervan het gevolg zijn. Zeer
belangrijk is verder de oogstverlating, die als
gevolg van de schaduwwerking kan optreden.
Hoe groot de schade in een bepaald geval zal
zijn is uiteraard moeilijk te bepalen, daar dit
van te veel factoren afhankelijk is. Ze kan variëren tussen een nauwelijks waarneembare
oogstderving en een algehele mislukking van
eqn teelt. De schade, die door schaduwwerking
kan ontstaan, is evenwel in elk geval groot genoegomervoor opzijn hoede tezijn!

22september
S
16 U1210 8

Afb. 3.De schaduwbaan van
een schoorsteen gedurende
een gehele dag op enkele
tijdstippen in het jaar.
Duidelijk is het grote verschil tussen zomer en winter te zien.
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Afb. 4. Schaduwwerking van een
tuinderswoning. A in de zomer,
B in de winter.
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1. TEMPERATUURWAARNEMINGEN IN HET VOORJAAR
In het vorige jaarverslag is reeds mededeling gedaan van enkele temperatuurwaarnemingen, die in het voorjaar van 1957 zijn gedaan in het gebied van 's-Gravenzande
enerzijds en in Berkel en Bleiswijk anderzijds. De gegevens van de grondtemperaturen
waren toen nog niet verwerkt. Hieruit is echter naar voren gekomen, dat er binnen de
gebieden geen grote verschillen t.a.v. de minimum grondtemperatuur zijn voorgekomen.
De maximum grondtemperaturen waren in 's-Gravenzande wat hoger dan in Berkel en
Bleiswijk, vooral in het begin van de waarnemingsperiode, dié van half maart tot eind
mei duurde.
2. LICHTMETINGEN ONDER GLAS
Het isgebleken, dat demodernekas, diegebouwd isvoor de plantenteelt zonder aarde,
aanzienlijk meer licht ontvangt, dan de oude teakhouten kassen, die weliswaar breed en
hoog zijn (kapbreedte 8 m), maar waarvan het dek nog uit zware houten roeden en
betrekkelijk klein glas bestaat. Eerstgenoemde kas ontvangt in de winter ± 20 % meer
licht dan de achterzijde van deteakhouten kassen en ± 40 % meer licht dan de voorzijde
van deze kassen, die beschaduwd wordt door het ketelhuis.
Voorts zijn metingen verricht in 2 nieuwere kastypen in de praktijk (kapbreedte
± 6 m). Het kastype met een houten dek ontving gemiddeld ± 7% minder licht dan
het kastype met een ijzeren dek. In beide gevallen bedroeg de glasmaat 59,6 en 48,7 cm.
De voorlopige indruk is, dat het lichtverlies bij deze kastypen ongeveer even groot is als
bij een ijzeren warenhuis met houten Venlo-dek. In de winter was het lichtverlies van
de kas met houten dek zelfs groter.
3. LICHTAFHANKELIJKE TEMPERATUURREGELING
Einde 1957 is ineen warenhuismet wintersla een Luvatherm-warmteregelaar in gebruik
genomen. Met dit apparaat is het mogelijk om de warmte in het warenhuis te regelen in
verhouding tot de hoeveelheid licht. Het apparaat bedient de moterklep in de aanvoerleiding van de verwarming, zodat voor het gebruik hiervan een automatische verwarming
nodig is.Men kan een keus maken uit 7 temperaturen en 9 lichtwaarden. Voor de winterslateelt was de volgende licht-temperatuur-combinatie ingesteld:
nachttemperatuuir
200 lux
3000 lux
8000 lux

6°C
10°C
13°C
16°C

Controle met eenthermograaf toonde aan, dathet apparaat zeer nauwkeurig reageert en
degewenstetemperaturen steedsbereikt werden.Het gewas isonder deze omstandigheden
goed gegroeid.
Een ander, gelijksoortig apparaat is in gebruik geweest bij een winterteelt tomaten in
dekasvoor plantenteelt zonder aarde.De opeenvolging van de temperaturen in dit apparaat is zodanig, dat het met succes kan worden gebruikt, zowel voor de slateelt als voor
de tomatenteelt.
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CULTUURPROEVEN
DE TEELT VAN NERINE
T. DIJKHUIZEN EN A. G. A. VAN DE NES
De economische betekenis van deze teelt, die
in totaal 3 soorten omvat, is nog zeer gering.
Toch lenen deze bloemen zich door hun uitstekende houdbaarheid en het lichte gewicht
zeer goed voor vervoer over grote afstanden.
De oorzaak van de geringe teeltomvang moet
worden gezocht in het ontbreken van de kennis
van de groeiomstandigheden, die de verschillende soorten vereisen. Hoewel er reeds door het
Laboratorium voor Plantenfysiologie te Wageningen en op ons Proefstation heel wat onderzoek verricht is, zijn er nog vele problemen op
te lossen. Vooral de wisselvallige bloemproduktie, het moeilijk te beïnvloeden bloeitijdstip, de
lange teeltduur en de betrekkelijk langzame vermeerdering, vormen voor de kweker evenvele
beletsels om aan deze teelt te beginnen of er
enige uitbreiding aan te geven.
Nu wegen deze bezwaren voor alle drie soorten niet even zwaar. Deze soorten t.w. Nerine
undulata (N.crispa), Nerine bowdeni en Nerine
corusca major, vertonen in hun gedrag t.a.v.
groei en bloei belangrijke verschillen. En hiermee samenhangend bestaan er ook wat de teelt
betreft verschilpunten, hetgeen uit onderstaande
teeltbeschrijvingen blijkt.

periode. Na de bloei (september-half oktober)
vindt nog wel enige groei plaats. Nerine undulata wordt gewoonlijk in de open grond geteeld. Eind augustus worden de planten veelal
onder glas gebracht in een z.g. knip. Na de
bloei wordt het glas weer verwijderd. Half november worden de bollen gerooid en in een
schuur vorstvrij opgeslagen of het gewas wordt
tegen de vorst beschermd met een dikke laag
stro. Meestal laat men het gewas enige jaren
vast staan. Proeven hebben uitgewezen, dat bij
gebruik van goed uitgegroeide bollen, jaarlijks
oprooien niet ten koste van de produktiviteit
behoeft te gaan. Voorwaarde is dat het plantmateriaal op de juiste wijze, d.w.z. bij ± 5°C
wordt bewaard. Er wordt dan in april geplant.
Het ismogelijk gebleken de bloeitijd van deze
Nerine door een temperatuurbehandeling tijdens
de bewaarperiode te beïnvloeden. Zo werd de
bloei aanmerkelijk vervroegd als de bollen eerst
bij 5°C en daarna, vanaf 8 weken voor het planten, bij 17-25°C werden bewaard. Door de bewaarperiode bij 5°C te verlengen kan de bloeitijd naar een later tijdstip worden verschoven.
Er moet evenwel rekening mee worden gehouden, dat de ontwikkeling van de bloeiwijze
in de wintermaanden veel te wensen overlaat.

Nerine undulata (afb. 1).
Dit soort, beter bekend onder de naam Nerine
crispa, bloeit tegen het einde van de groei-

Nerine bowdeni
Bij dit soort treedt pas bloei op als de groei-

Afb. 1. Nerine undulata.
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tus-september. Hoewel het mogelijk is de bollen
van Nerine bowdeni jaarlijks op te rooien, wordt
dit bij de teelt van snijbloemen weinig gedaan
en laat men zemeestal enige jaren vast staan. Het
blijkt nl. dat de bloemproduktie van de verplante bollen het eerste jaar belangrijk minder is dan
van de niet verplante. Verwacht mag worden
dat een juiste bewaartechniek dit bezwaar grotendeels zal opheffen. Er zijn aanwijzingen dat
de temperatuur tijdens de bewaring 15 à 20°C
moet bedragen. Deze temperaturen gaven niet
alleen een hoog bloeipercentage, doch tevens
grotere bollen. Daar gebleken is dat deze Nerine
ook in de winter bloemen van goede kwaliteit
vormt, lijkt dit soort nog de beste mogelijkheden
te bieden voor nateelt.
Nerine corusca major (afb. 2)
Dit soort vertoont ten aanzien van de bloei
een zeer afwijkend gedrag. Na een rustperiode
van enkele maanden verschijnen reeds kort na
het planten de bloemstengels. Daarna komen
de bladeren, zodat Nerine corusca major in dit
opzicht een zekere overeenkomst met Hippeastrum, de welbekende Amaryllis vertoont.
Daar de bollen een rustperiode moeten doormaken leent deze Nerine zich minder goed voor
de teelt in de vollegrond. Meestal worden ze in
potten geteeld, waarbij men de regeling van de
groei vooral in verband met de rustperiode beter
in de hand heeft. Het grondmengsel moet luchtig en voedzaam zijn en bestaan uit klei, zand
en oude stalmest. Een krachtig groeiend gewas
vormt ook hier de voorwaarde voor het winnen
van zware bollen met groter bloeivermogen.
Deze teelt vindt uitsluitend plaats onder glas.
Hoge temperaturen zijn ongewenst. In de winter
is een temperatuur van 13°C voldoende.
De bloei kan aanzienlijk worden vervroegd
door de bollen te bewaren bij zeer hoge temperaturen (28 à 29°C). Men loopt dan echter een
groot risico voor het verdrogen van de bloemen.
Het is daarom voor de praktijk voorlopig geschikter de bollen bij ± 20°C te bewären.

Afb. 2. Nerine corusca major.

periode geheel is afgesloten. Reeds tijdens de
bloei beginnen de bladeren af te sterven zodat
de bollen kort na de bloei gerooid kunnen
worden. Van de drie beschreven soorten geeft
Nerine bowdeni de grootste bloemen en de
langste stelen. Hoewel ook dit soort buiten kan
worden gekweekt, is het ter verkrijging van
bloemen van goede kwaliteit beter de teelt
geheel of gedeeltelijk onder glas te bedrijven.
Bij de teelt van Nerine bowdeni is vooral de
vochthuishouding in de grond van belang. Een
goed doorlatende, ruim bemeste grond waarborgt een krachtige groei van het gewas en
tevens een goede ontwikkeling van de bollen.
Het planten van de bollen vindt meestal in
april-mei plaats. De bloeitijd valt dan in augus-

*

65

DOORTELEN VAN TOMATEN
J. H. GROENEWEGEN EN L. G. NEDERPEL
Bij het doortelen van tomaten laat men de
koppen langer doorgroeien. Op Guernsey wordt
deze methode vrij algemeen toegepast en in
Nederland genomen proeven hebben bewezen,
dat zij ook voor ons in bepaalde omstandigheden
goede mogelijkheden biedt. Om een tomatengewas met succes door te telen, moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Zeer
belangrijk is, dat het gewas niet voortijdig door
bladvlekkenziekte, kurkwortel, knol of andere
ziekten wordt aangetast en dat de groei tot het
einde toe voldoende krachtig is. Een regelmatige
vochtvoorziening is in dit verband ook belangrijk. Verder is voor doortelen een hoge glasopstand van belang. Er blijft dan boven het gewas steeds voldoende ruimte over voor luchtcirculatie. Ten slotte moet het gewas regelmatig
worden bijgehouden. Doortelen vraagt veel extra
arbeidsuren en veelal is doortelen minder succesvol geweest, omdat aan de verzorging onvoldoende aandacht werd besteed.
Systemen van doortelen
Doortelen doet men meestal door de koppen
van de planten dwars over het plukpad (afb.
2) en aan de andere kant van het pad weet
naar beneden te leiden (afb. 3 ) . Boven ieder
kg.opbrengst
20planten
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Als tomaatplanten onder gunstige omstandigheden langer kunnen doorgroeien is het logisch,
dat de zetting langer blijft doorgaan en er meer
kilo's worden geoogst. Zo zijn er meerdere
proeven genomen, waarbij de opbrengst van
doorgeteelde tomaten 2 à 2,5 kg per plant ( ± 7
kg per raam) hoger was dan bij op 9 trossen
getopte tomaten (afb. 1 ) . Een tweede voordeel
is de gunstige invloed op de kwaliteit. Zo wordt
van scheuren, groenkragen en geelkoppen minder last ondervonden, als gevolg van een betere
beschaduwing van de hoger zittende trossen. Het
percentage exportkwaliteit kan er dus door worden verhoogd.
Is doortelen rendabel?

aprï1
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x
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Afb. 1. De oogstgrootte bij al of niet doortelen.
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plukpad moeten dan een paar extra draden worden gespannen. Deze extra draden spant men
bij voorkeur iets hoger dan de andere draden,
zodat de stengel geen scherpe bocht behoeft te
maken. Bij dit systeem verdient uitplanten in
driehoeksverband aanbeveling. Boven het pad
mogen eventueel enige dieven blijven staan. De
eerste tijd worden deze dieven steeds teruggenomen. Eerst als de oogst in de koepel ten
einde loopt laat men deze doorgroeien en vruchten vormen. Het aanhouden en aanvankelijk
terughouden van de dieven vraagt uiteraard
eveneens extra arbeid! Voorkom echter dat het
geheel al te dicht wordt. Regelmatig blad dunnen is noodzakelijk. Aldus kunnen soms wel
20 trossen aan een plant worden gevormd
(afb. 4 ) .
Ongetwijfeld is hetgeen hiervóór is beschreven het beste systeem voor hoge kassen en warenhuizen. In lage warenhuizen wordt bij dit
systeem de luchtcirculatie weldra te veel belemmerd. Als men dan toch wil doortelen, is
het wellicht beter om de planten niet over het
pad doch zo snel mogelijk bij dezelfde draad
weer naar beneden te leiden. Langs het glas
oogst men dan vruchten van een minder goede
kwaliteit, doch naarmate de stengel zich verder
van het glas verwijdert, wordt de kwaliteit weer
beter. De mogelijkheden om in lage glasopstanden hoge opbrengsten te verkrijgen zijn minder
gunstig.

Hiervóór werd reeds vermeld, dat doortelen
veel arbeid vraagt. In een proef, waarbij bovenin
extra dieven werden aangehouden, bedroeg dit

Afb. 2. Zo hoog werden deze
planten.
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Afb. 3. Trossen aan naar omlaag
geleide stengels.
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Afb. 4. De 20e tros bij Moneymaker.

67

ruim een half uur per raam. Worden alle dieven
tegelijk uitgebroken, dan moet toch op minstens
een kwartier extra arbeid per raam worden gerekend. De overige extra kosten zijn zeer gering.
De vraag is nu of de extra kosten door de hogere
geldopbrengst wordt gedekt. Gezien het feit,
dat bij vroege stooktomaten een deel van de verhoogde opbrengst al in juni valt, in een periode
dus dat de prijzen nog redelijk hoog zijn, zal
doortelen alsdan ongetwijfeld aanbeveling verdienen. In verband met de regelmatig optredende prijsdalingen in juli en augustus zal de renta-

biliteit van doortelen kleiner worden, naarmate
de teelt later wordt bedreven. Bij een latere teelt
is er bovendien meer risico, dat niet tijdig
voorbereidingen voor een volgende teelt kunnen
worden getroffen. Juist bij de latere teelten ziet
men dan ook wel een soort tussenoplossing toegepast. Er wordt dan niet consequent doorgeteeld, doch men laat de planten wel wat hoger
doorgroeien, dan voorheen. Ook hierdoor wordt
bij een gezonde groei de opbrengst, zij het in
mindere mate, vergroot en wordt de kwaliteit
gunstig beïnvloed.

(ggß
PERSPOTTEN BIJ SLA
W . P. VAN W I N D E N

Het gebruik van perspotten bij de teelt van
sla is in de laatste jaren sterk toegenomen. Dit
biedt meerdere voordelen: a. Vervroeging van
de oogst. b.Betere resultaten bij de smeulbestrijding. c. De mogelijkheid om in de koude kassen
de sla na de vorst uit te planten zonder dat
hierdoor de oogst te veel wordt verlaat, d. Het
verkrijgen van een gelijkmatiger slagewas.
Smeul (Botrytis)
Vooral bij de teelt van herfstsla is het gebruik
van perspotten ten zeerste aan te bevelen. Bij

deze teelt wordt de sla nl. uitgeplant in een
periode, waarin de zon vaak nog veel kracht
heeft. Gebruiken we dan losse planten, dan zal
het moeilijk te voorkomen zijn dat deze slap
gaan hangen. Het gevolg is dan vaak, dat o.a.
de zaadlobben reeds afgestorven zijn voordat de
plant zich geheel heeft hersteld. Deze afgestorven delen geven aanleiding tot het optreden
van smeul. De Botrytis-schimmel is nl. een
zwakte-parasiet, die de plant uitsluitend via
afgestorven weefsel binnendringt. Maar zodra
de schimmel zich hierop heeft gevestigd, is ze

Afb. 1. Pas opgepotte slaplantjes.
Het eerste harteblaadje begint zich
te ontwikkelen.
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in staat om van hieruit ook gezond weefsel aan
te tasten. Bovendien begint de teelt onder zeer
groeizame omstandigheden, waardoor een welig
en vatbaar gewas ontstaat. Later worden de
groeiomstandigheden veel minder gunstig: geringe lichthoeveelheid en hoge luchtvochtigheid.
De kansen voor de schimmel worden daardoor
steeds gunstiger.
Het gebruik van perspotten is een belangrijk
hulpmiddel bij het gezond houden van de sla.
Om echter alle plantendelen zo lang mogelijk
gaaf en gezond te houden, moet elke groeistoornis worden voorkomen. Het is daarom noodzakelijk, de plantjes op te potten zodra de zaadlobben goed ontwikkeld zijn (afb. 1). Het uitplanten op de blijvende plaats moet gebeuren
zodra de eerste wortelpuntjes aan de buitenkant
van deperspot zichtbaar worden (afb. 2). Wordt
één van deze werkzaamheden te laat uitgevoerd,
dan ondervindt de plant toch weer groeistagnatie, waarvan een smeulaantasting net gevolg kan
zijn.
Wanneer de perspotten op zeer vochtige gronden worden uitgeplant, is het gunstig om de
potjes gedeeltelijk boven de grond te plaatsen.
Hierdoor is het contact van de sla met de natte
grond geringer en de luchtcirculatie rondom de
plant beter, wat de gezondheid van het gewas
gunstig zal beïnvloeden. Op droogtegevoelige
gronden is het echter noodzakelijk, dat de potjes
geheel in de grond worden geplaatst om de kans
op uitdroging tegen te gaan.

Uitplanten na de vorst
Het na de vorst uitplanten van sla in koude
warenhuizen vindt vooral toepassing op gronden, welke van nature vrij laat zijn. De groei
van de sla gedurende de wintermaanden laat
op deze gronden toch veel te wensen over. Het
uitplanten van perspotsla in februari geeft dan
slechts een zeer geringe verlating van de oogst
ten opzichte van de sla, welke op deze grond
begin december is uitgeplant. De kwaliteit van
het geoogste produkt is bi] uitplanten in februari
echter belangrijk beter.
Op vroege gronden wordt zelden na de vorst
uitgeplant. Op deze gronden wordt vaak nog
vóór december uitgeplant, zodat er een vrij groot
gewas overwintert. De oogst van deze vroeg
geplante sla valt belangrijk vroeger dan de oogst
van de sla, welke in februari wordt geplant. Het
gebruik van perspotten heeft dan weinig zin.
Gelijkmatigheid van het gewas
Het gebruik van perspotten biedt een goede
mogelijkheid voor het verkrijgen van een gelijkmatig gewas. Weliswaar is bij het uitplanten
van perspotplanten voor de winter de kans op
schade bij strenge vorst iets groter. Doordat de
planten bij het gebruik van perspotten twee keer
worden geselecteerd (de eerste keer bij het oppotten, de tweede keer bij het uitplanten), krijgt
men echter gelijkmatig plantmateriaal. Bovendien beschikken alle planten op het moment van
uitpoten over een even groot wortelgestel, wat
bij losse planten zeker niet het geval is.Om deze
reden is ook voor de open-grond-teelt het gebruik van perspotten aan te bevelen.

Afb. 2. Voor de herfstteelt
moet de sla in de perspotten
niet groter zijn.
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MELOENEN O N D E R STAAND GLAS
W. STOKDIJK
De laatste jaren voltrekt zich een vrij grote
verandering ten aanzien van de teelt van meloenen. Er vindt een vrij grote uitbreiding plaats
onder staand glas, waarbij men de planten over
de grond laat groeien. Deze teelt biedt ten opzichte van de teelt onder platglas vele voordelen.
Eén van de voordelen is, dat de werkzaamheden
veel gemakkelijker kunnen worden uitgevoerd.
Bovendien kan er altijd worden gewerkt, onafhankelijk van de weersomstandigheden. Een
ander voordeel is, dat het gewas onder staand
glas door de lagere luchtvochtigheid sterker is,
waardoor de vruchtzetting vooral bij de vroege
teelt veel beter verloopt.
Bij de teelt onder staand glas wordt bijna
altijd van broeimest gebruik gemaakt. Alle broeimestsoorten kunnen hiervoor worden benut,
maar de voorkeur gaat veel uit naar stro +
schiedammer in een verhouding van 1 : 5, of
naar stadsvuilbroeimest afkomstig van de
V.A.M.-bedrijven te Schiedam en Delft. Bij het
gebruik van stro + schiedammer wordt, wanneer de schiedammer over het stro is gespoten,
geen of bijna geen water meer gebruikt. Wordt
echter stadsvuilbroeimest gebruikt, dan is het
gebruik van veel water aan te raden om droogbroei te voorkomen. In beide gevallen moet het
gebruikte stro reeds aan verwering onderhevig
zijn. Meestal heeft echter de een of andere
voorteek plaats, zodat het stro niet vroeg in de
veuren kan worden gebracht. Om toch een
zekere verwering te hebben, verdient het aanbeveling het stro vroegtijdig op te slaan, des-

noods de draden door te knippen en de balen
niet te hoog op te stapelen. Tevens moet worden gezorgd voor een losse stapelwig, zodat
weersinvloeden op het stro kunnen inwerken.
De teelt van meloenen vindt vooral plaats in
licht verwarmde warenhuizen en in koude warenhuizen; ook wel als onderteek in jonge
druiven- of perzikkassen. Dat in zwaar verwarmde warenhuizen weinig meloenen worden
geteeld, vindt zijn oorzaak in het feit, dat het
licht de beperkende factor is. Het uitplanten
voor de vroegste teelt vindt omstreeks 20 maart
plaats. Men kan dan met een lichte verwarming
volstaan. De meeste meloenen worden in april
uitgeplant. Dat de teelt onder koud staand glas,
vroeg kan zijn, is de laatste jaren wel bewezen.
Er wordt een dankbaar gebruik gemaakt van
plastic als afdekmateriaal. Dit wordt soms des
avonds over de planten uitgespreid en des
morgens weer verwijderd. Ook legt men het wel
over enkele kasdraden, waarbij het 10 tot 14
dagen blijft liggen. De eerste methode is te
verkiezen in verband met de grotere hoeveelheid
licht, terwijl de constant hoge luchtvochtigheid
onder het plastic bij de tweede methode ook een
bezwaar is. Men krijgt dan een weker gewas en
moet bij het verwijderen van het plastic oppassen voor verbranding van het gewas.
Door het gebruik van broeimateriaal en met
behulp van plastic kunnen bij de vroege koude
teelt toch gunstige temperaturen worden verkregen.
Om van een goede groei verzekerd te zijn,

Afb. 1. Wanneer de vruchten voldoende licht krijgen wordt er een
mooi net gevormd.
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Afb. 2. Oogst van meloenen in het
warenhuis.

moet de temperatuur (vooral in het jeugdstadium) zowel voor grond als lucht niet beneden
18°C komen. De plantafstand varieert sterk als
gevolg van de gebezigde teeltwijze. Als norm
kan gelden, dat elke plant de beschikking moet
hebben over 1 m2 (afb. 1). Het snoeien wijkt
niet af van de bij de platglasteelt gebruikelijke
methode. Er worden meestal drie ranken aangehouden.
De vruchtzetting kan het best worden bevorderd door per 400 ramen één volk bijen te
plaatsen. Dit behoeft niet eerder te geschieden

dan wanneer volop bloei aanwezig is. Bij een
gelijkmatig gegroeid gewas zal één week voldoende zijn. In totaal kunnen wel 10 tot 12
vruchten per raam worden geoogst, waarvan 6 à
7 in het eerste zetsel worden gevormd (afb. 2 ) .
Een zeer gunstige omstandigheid bij de teelt
van meloenen onder staand glas is de mogelijkheid tot teeltwisseling. De meloen is namelijk
niet vatbaar voor kurkwortel, waardoor een afwisseling van tomaten- en meloenenteelt zeer geschikt is.

1. GEBRUIK V A N PLASTIC
Ook het afgelopen jaar was het niet mogelijk na te gaan, wat de waarde van plasticafdekking voor vorstwering is in vergelijking met een afdekking van papier.
Stroken zwart plastic onder de badding bevestigd ter bescherming van de wal van
platglasrijen hebben goed voldaan. Dit is speciaal nuttig voor gronden, waar de wallen
gemakkelijk afspoelen. Wallen op dergelijke wijze afgedekt blijven ook onkruidvrij.
In Delft is zwart plastic gebruikt voor afdekking van de grond in komkommerrijen.
Hierbij kwam naar voren, dat bij gebruik van plastic de luchttemperatuur overdag iets
hoger en in de nacht iets lager is. De grondtemperatuur werd weinig beïnvloed. De groei
was bij gebruik van plastic in het begin wat minder. Toen het raam echter was volgegroeid,
was de groei uitstekend en wat beter dan zonder afdekking. De komkommers waren
steeds goed schoon en er werd in het geheel geen hinder van onkruid ondervonden. Om
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de grond voldoende van water te voorzien werden hier en daar wat perforaties aangebracht.
Plastic is eveneens gebruikt voor afdekking van de grond bij een teelt van platglasaardbeien. Dit heeft zeer goed voldaan.

2. H E T GEBRUIK V A N V E N T I L A T O R E N IN KASSEN
Zeer geleidelijk blijkt het gebruik van ventilatoren in kassen toe te nemen, speciaal
bij de teelt van bloemen. De resultaten die in de praktijk werden behaald, hebben in
hoofdzaak betrekking op het voorkómen van schimmelziekten. Op het Proefstation is het
onderzoek naar de waarde van ventilatoren voortgezet. Naarmate bij gebruik van bovenverwarming harder wordt gestookt en naarmate het gewas minder hoog is, kan een groter
effect van het gebruik van ventilatoren worden verwacht. Er kan dan een gelijkmatiger
verdeling van temperatuur en luchtvochtigheid worden verkregen. In de zomer (zowel
tijdens donker als zonnig weer) kon in een anjerkas, waarin het gewas een hoogte had
van ± 1 m, geen duidelijke beïnvloeding van temperatuur en luchtvochtigheid worden
vastgesteld.
Momenteel zijn twee typen ventilatoren geplaatst in twee kassen met stooksla. Hier zal
worden nagegaan of er verschil in werking is tussen deze ventilatoren. Hierbij zal ook
worden gelet op de ontwikkeling en de gezondheidstoestand van het slagewas.

3. P R O E V E N M E T BLOEMEN E N BLOEMBOLLEN
a. Bewaartemperatuurproeven bij Nerine undulata en Nerine bowdeni
Bollen van een vervroegde partij Nerine undulata werden van 1 oktober 1957 tot
1 januari 1958 bij verschillende temperaturen bewaard. Een gedeelte van de bollen werd
constant bij resp. 5, 9, 13 of 20°C bewaard, terwijl een ander gedeelte de eerste 7 weken
bij bovenstaande temperaturen en de laatste 6 weken bij 20°C werd geplaatst. In geval
ze reeds bij 20°C stonden, werden ze na 7 weken bij lagere temperaturen bewaard. Het
teleurstellende resultaat was, dat bij geen der behandelde partijen bloei optrad. Bij nader
onderzoek bleek dat de aanwezige bloemknoppen alle waren verdroogd.
Bollen van Nerine bowdeni, die 10 weken bij resp. 9, 13, 17, 20 of 25°C waren
bewaard, werden op 16 april onder glas uitgepoot. Naarmate de temperatuur tijdens de
bewaring hoger was viel de bloeitijd vroeger. De partijen, die bij 13 of 17°C werden
bewaard, gaven het grootste aantal bloemen en de beste kwaliteit; bewaring bij 17°C had
het voordeel, dat de bloei gemiddeld 2l/ 2 week vroeger viel dan na bewaring bij 13°C.
Bij de oogst van de bollen op 2 januari 1959 bleek het gemiddelde gewicht het hoogst
te zijn bij de bollen, die bij 17°C en 20°C waren bewaard, terwijl het aantal gevormde
klisters bij deze behandelingen eveneens het hoogst was.
b. Invloed van de grondtemperatuur op de groei en bloei van fresia's
Knollen van de rassen Buttercup, Snow queen en Prinses Marijke werden na een
voorbehandeling van 3 maanden bij 30°C op resp. 12 augustus en 9 september bij bodemtemperaturen van resp. 10, 15, 20 en 25°C uitgepoot. Evenals bij voorgaande proeven
bloeiden ook nu de planten bij een grondtemperatuur van 10°C het eerst en van 25°C
het laatst. De vroeg gepote partijen, die 8 weken bij 10 en 15°C hadden gestaan, bloeiden
± 2 weken eerder dan de laat gepote partijen.
c. Bewaartemperatuurproeven bij fresia's
Opnieuw werd bij een 4-tal rassen de invloed op de bloeitijd en de bloemproduktie
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nagegaan van een lage temperatuur tijdens de bewaring. Deze temperatuurbehandeling
bestond uit 13 weken 30°C gevolgd door:
a.
b.
c.
d.
e.

niet koelen
4 weken 20°C
2 weken 13°C, 2 weken 20°C
2 weken 20°C, 2 weken 13°C
4 weken 13°C

Ook bij deze proef bleek de sterkst gekoelde partij bij alle gebruikte rassen het vroegst
te bloeien. Alleen waren dit jaar de verschillen tussen de behandelingen bijzonder klein,
hetgeen blijkt uit het feit, dat het verschil tussen niet gekoeld en 4 weken gekoeld bij 13°C
varieerde van 5 tot 10 dagen. Het aantal bloemen per kam was groter, naarmate de knollen
bij een lagere temperatuur hadden gestaan. Het aantal bloemstengels was na bewaring bij
20°C iets groter dan bij de andere behandelingen.
In verband met ervaringen in Lisse zijn knollen van het ras Snow queen aan een
enigszins afwijkende temperatuurbehandeling blootgesteld. Na bewaring gedurende 3
maanden bij 30°C ondergingen deze de volgende behandelingen:
a. 4 weken 13°C
b. 2 weken 17°C, 2 weken 9°C
c. 2 weken 17°C, 4 weken 9°C
Tussen de behandelingen a en b bleken slechts kleine verschillen te bestaan wat
betreft bloeitijd, produktie en aantal bloemen per kam. Door behandeling c werd ten
aanzien van behandeling a de bloeitijd met niet minder dan 23 dagen vervroegd. Bovendien nam het aantal bloemen per kam iets toe. Deze behandeling bleek evenwel een ongunstige invloed op het aantal bloemstengels uit te oefenen. Ook het z.g. duimen van de
bloemen werd hierdoor sterk in de hand gewerkt. Nagegaan wordt of andere rassen op
soortgelijke wijze reageren.
d. Rem- en verpopproeven bij fresia's
Knollen en kralen van fresia's zijn tot ± 3 maanden voor het uitplanten bewaard,
bij resp. 2, 5, 13 en 20°C. Het bleek nu dat bij langdurige bewaring (9 maanden) temperatuurbehandeling bij 13°C de voorkeur verdient (er vindt dan verpopping plaats).
Weliswaar blijven de knollen en kralen bij 2 en 5°C geheel in rust maar bij de daaropvolgende warmtebehandeling bij 30°C verdroogt het grootste deel. Bij kortere bewaartijd,
tot =t 6 maanden, voldoet bewaring bij lage temperaturen (2 en 5°C) echter beter dan
bewaring bij 13 of 20°C.
Verder kon worden vastgesteld dat knollen en kralen, die reeds een warmtebehandeling
bij 30°C achter de rug hebben, maar om de een of andere reden niet kunnen worden
uitgeplant, zich niet gemakkelijk langer laten bewaren. Bewaring van dergelijke knollen
gedurende 6 maanden bij 2, 5 en 13°C, opnieuw gevolgd door 3 maanden bewaring bij
30°C, gaf vooral bij de partijen die bij de laagste temperaturen (2 en 5°C) werden bewaard een zeer hoog percentage verdroogde knollen en kralen. Bij de beoordeling van
bovengenoemde resultaten moet wel rekening worden gehouden met het feit dat de
luchtvochtigheid in de ruimte van 30°C bijzonder laag is geweest.
e. Vergelijking kralen—bladkralen
Herhaling van deze proef met kralen en bladkralen van twee rassen (Buttercup en
Oranje zon) gaf de volgende resultaten. De groeikracht van de blad- of okselkralen was
vooral in de periode na de opkomst aanmerkelijk sterker dan bij de normale kralen.
Tijdens de bloei was dit verschil vrijwel verdwenen. De gemiddelde bloeitijd viel, zoals ook
bij voorgaande proeven werd opgemerkt, bij de bladkralen iets vroeger. Het verschil bedroeg bij Buttercup 1 dag, bij Oranje zon 9 dagen. Opgemerkt werd, dat bij Buttercup
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het aantal bloemstengels en het aantal bloemen per kam bij het gebruik van bladkralen
wat lager was en bij Oranje zon iets hoger.
f. Rustdoorbrekingsproef bij fresia's
Om de rusttoestand van de fresia te doorbreken is een kort durende temperatuurbehandeling toegepast waarbij eerst 1-2 weken een zeer hoge temperatuur is gegeven
(resp. 35 en 40°C) en de rest van de maand een zeer lage temperatuur (1°C). Een
temperatuur van 40°C is bij vers gerooid materiaal in elk geval te hoog. Na een behandeling bij 35°C verliep de opkomst weliswaar trager dan normaal, maar had toch voor
100 % plaats.
g. Voorkiemen van fresia's
Zoals bekend is kan de bloei bij fresia's van 1 tot 3 weken worden vervroegd door het
plantmateriaal na de warmtebehandeling bij 30°C, 2 à 3 weken bij 13°C te plaatsen. Het
leek van belang na te gaan of verdere vervroeging mogelijk is door het plantmateriaal,
wanneer het bij 13°C wordt geplaatst, in bakjes met vochtige turfmolm op te planten.
Vastgesteld werd dat knollen en kralen, die eerst gedurende 3 maanden bij 30°C werden
bewaard, zeer verschillend reageerden als ze daarna gedurende 3 tot 6 weken in kistjes
opgeplant bij 13°C werden bewaard.
Bij knollen werd de bloei ten aanzien van de droog bewaarde fresia's met gemiddeld
2 weken vervroegd. De sterkste vervroeging gaf de partij, die 6 weken was opgeplant. In
verband met de sterke spruit- en wortelontwikkeling is het wenselijk deze behandeling
niet langer dan 3à 4 weken voort te zetten. De kans op duimen van de fresia's neemt bij
deze behandeling iets toe. Vergeleken bij droog bewaren nam de totale produktie iets af,
doch het aantal bloemen per kam nam toe. Bij kralen werd de bloeitijd op geen enkele
wijze beïnvloed, terwijl wat de produktie en het aantal bloemen per kam betreft hetzelfde
werd waargenomen als bij knollen.
In aansluiting hierop zijn enkele bewaartemperatuurproeven genomen, waarbij het
materiaal na afloop van de bewaring werd voorgekiemd. Het blijkt dat het effect van de
wijze van bewaring niet wezenlijk wordt beïnvloed door het voorkiemen. Kralen zijn op
verschillende wijzen voorgekiemd, nl. met i week opklimmend van 0 tot maximaal 6
weken. De behandelingen 3 en 4 weken droog bewaard, gevolgd door resp. 3 en 2 weken
bewaring in opgeplante toestand, gaven de vroegste bloei.
h. Schermen van buiten-fresia's
Een proef, waarbij de invloed van het schermen met visnetten op de bloei zou worden
nagegaan, mislukte doordat het knolmateriaal zeer klein ( < 2) was en laat werd geplant.
Bij andere proeven, waarbij schermen werd toegepast, werden zowel de lengte van de
bloemstengel als de bloeitijd gunstig beïnvloed.
i. Vroegbloei bij irissen
Irisbollen, afkomstig van verschillende grondsoorten (klei, zand en veen) werden, na
een speciale temperatuurbehandeling voor vroegbloei te hebben ondergaan, half november in de vollegrond van een warenhuis gepoot: In tegenstelling met vorig jaar was het
bloeipercentage deze keer laag. Er bleek een duidelijk verschil tussen de bollen van verschillende herkomst te bestaan. Bollen afkomstig van kleigrond gaven 15 %, van zandgrond 2 3 % en van veengrond 37 % bloei. Evenmin als bij de vele teleurstellende praktijkgevallen in het voorjaar van 1958 was het mogelijk de juiste oorzaak van de slechte
bloei vast te stellen.
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j . Winterbloeiende leeuwebekken
Het afgelopen jaar werd een onderzoek ingesteld naar de invloed van zaaitijd en
belichting op de bloei van leeuwebekken bij een voorjaarsteelt. Hiervoor werd gebruik
gemaakt van de amerikaanse rassen Snowman, Golden spike, New times en Navajo. Er
werd op 3 tijdstippen gezaaid, nl. 1 oktober, 21 oktober en 12 november. Vanaf de opkomst werden alle zaaisels tenminste 14 dagen belicht ter voorkoming van smeul. Daarna
werd van elk zaaisel een gedeelte tot het uitplanten (Ie week van januari) doorbelicht. De
belichting vond plaats met behulp van fluorescentiebuizen. Het geïnstalleerd vermogen
bedroeg ± 100 W/m2. Per dag werd gedurende 16 uur belicht.
Het bleek, dat de partij die 1 oktober werd gezaaid en tot het uitplanten werd belicht
zeer veel ( ± 4 weken) vroeger bloeide dan de overige partijen. Dit geldt speciaal de
rassen: Snowman, Golden spike en New times, daar Navajo een van nature later bloeiend
ras bleek te zijn. Bij het 2e en 3e zaaisel bestond vrijwel geen verschil tussen onbelicht en
belicht. Deze behandelingen bloeiden alle de 2e helft van april.

4. TEELTWIJZE V A N T O M A T E N
a. Het enten van tomaten op vertchillende onderstammen
Er wordt gezocht naar onderstammen voor de tomaat, die resistentie tegen meerdere
bodemziekten in zich verenigen. Er zouden drie onderstammen worden beproefd, nl. één
die resistent zou zijn tegen knol en kurkwortel ( N K ) , één die resistent zou zijn tegen
knol en slaapziekte ( N V ) en één die resistent zou zijn tegen slaapziekte en kurkwortel.
Het zaad van laatstgenoemde onderstam kiemde zo slecht dat niet voldoende planten
beschikbaar waren. De beide andere onderstammen werden vergeleken met de eerder
beproefde kurkwortelresistente onderstam en met ongëënte planten.
Tegen de verwachting bleek onderstam N K niet resistent tegen knol te zijn, terwijl
ook de kurkwortelresistente onderstam ernstig door knol bleek te zijn aangetast. Gezien
de ernstige besmetting van de grond met knol is het dan ook niet verwonderlijk, dat de
onderstam N V de hoogste opbrengst gâf. De kurkwortelresistente onderstammen werden
niet door kurkwortel aangetast. Beoordeling op resistentie tegen slaapziekte was niet
mogelijk, daar geen slaapziekte voorkwam.
b. Proef met op kurkwortelresistente onderstam geënte tomaten in de praktijk
Er werd een praktijkproef uitgevoerd met op kurkwortelresistente onderstam geënte
tomaten in een licht gestookte teelt. In het betreffende warenhuis was de grond zwaar
met kurkwortel besmet. De onderstammen werden begin december uitgezaaid, de enten
werden 14 dagen later gezaaid. Begin maart werd uitgeplant; de eerste oogstdatum was
10 iuni.
De verschillen in groei tussen geënt en ongeënt waren groot; de geënte tomaten
groeiden veel sterker. Het verloop van de oogst was per 70 ramen als volgt:
Jgstdatum
17
27
9
21
23

juni
juni
juli
juli
aug.

aantal malen
geoogst
5
10
15
20
einde oogst

ongeënt
38
157
323
378
588

kg
„
„
„
„

geënt
17
112
345
512
948

kg
„
„
„
„

verschil
21 kg minder
45 „
„
22 „ meer
134 „
„
360 „
„

Voor de ongeënte tomaten was de opbrengst dus 8,4 kg per raam; voor de geënte
tomaten was dit 13,5 kg per raam, een meeropbrengst van 5,1 kg per raam of ± 61 %.
De wortels van de onderstammen bleven vrij van kurkwortel, de wortels van de ongeënte
tomaten waren zeer ernstig aangetast.
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c. Opbrengstvergelijkingsproef met geënte tomaten op ontsmette grond
Deze proef werd genomen om na te gaan of de combinatie van grondontsmetting en
het gebruik van op kurkwortelresistente onderstam geënte tomaten een nog hogere opbrengst geeft dan de toepassing van elk der methoden afzonderlijk. Er werden drie grondontsmettingsmiddelen toegepast nl. D.D., C.P.A. en stomen.
In het begin van de groei was de ontwikkeling van de planten overal gelijk, later bleef
de groei op de onbehandelde grond wat achter. De hoogste opbrengst werd verkregen
met de combinatie D.D.—geënte plant. Ook op de gestoomde en met C.P.A. behandelde
grond, was de produktie van de geënte planten groter dan op de onbehandelde grond. Er
werden opbrengsten verkregen van ongeveer 5 kg per plant.
Op de ontsmette grond waren de trossen groter. De combinatie grondontsmetting—
geënte plant had geen ongunstige invloed op de kwaliteit van de vruchten. Het gemiddeld
vruchtgewicht van de geënte planten op de ontsmette grond was vrij hoog, doch weinig
hoger dan van geënte planten op onbehandelde grond. De onderstammen waren sterker
aangetast door knol dan de niet geënte planten.
d. Het gebruik van geënte tomaten bij stóokteelten
Met het oog op de oogstverlating, die in spmmige gevallen optreedt bij het gebruik
van op kurkwortelresistente onderstam geënte tomaten, kon het gebruik van geënte
tomaten voor stookteelt niet zonder meer worden aangeraden. Om nader geïnformeerd te
raken over de mogelijkheden in dezen, werd een proef genomen in een vroeg stookwarenhuis. Tevens werd nagegaan of door middel van belichting de verlating bij geënte
planten kan worden voorkomen.
De uitplantdatum was 1 februari; hiertoe werden de onderstammen half november
uitgezaaid en de andere planten eind november. Het enten heeft in dit geval inderdaad
tot een vrij grote oogstverlating geleid. De totaal-produktie van de geënte tomaten was
wel groter dan van de ongeënte planten, doch doordat in het begin van de oogst de
produktie geringer was, is het gebruik van geënte planten financieel nadelig geweest.
Het belichten heeft geen invloed uitgeoefend op de vroegheid van de oogst bij de geënte
tomaten.
Doordat zowel de geënte als de ongeënte planten op gestoomde grond stonden, kan
verwacht worden, dat de resultaten met de geënte tomaten op met kurkwortel besmette
grond anders zullen zijn. Er wordt nog gezocht naar een entmethode, waarbij geen
verlating optreedt.
e. Onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van tompotten bij tomaten
Groeibeheersing. Tompotten worden soms gebruikt om een te sterke groei van de jonge
planten te voorkomen en daardoor de eerste tros beter tot ontwikkeling te laten komen.
Gebleken is, dat tompotten voor dit doel feitelijk wat groot zijn. De plant kan dan tijdens
de ontwikkeling van de eerste tros nog te sterk groeien. Naarmate de potten groter zijn,
vindt bovendien het doorwortelen in de kasgrond moeilijker plaats. Tijdens de ontwikkeling van de hogere trossen is de groeikracht dan soms te gering. Het is daarom
gewenst, een betrekkelijk kleine potmaat te gebruiken of de potten maar ten dele met
grond te vullen. Gezien dit laatste gaat men er in de praktijk steeds meer toe over om
bij de opkweek van stenen potten gebruik te maken. Hierin laat men dan de planten
staan tot de eerste tros voldoende ver is ontwikkeld en pas daarna wordt er uitgeplant.
Groeiverbeterïng op koude grond. Als op koude, late grond tomaten worden geteeld,
verloopt de ontwikkeling langzamer dan op vroege grond. Door op late grond tompotten
te gebruiken, kan een snellere ontwikkeling worden verkregen. In een proef werd een
oogstvervroeging van bijna een week verkregen.
Uitpoten van grotere planten. Een derde doel waarvoor van tompotten gebruik gemaakt
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wordt, is om de planten langer dan normaal door te kweken en in een groter stadium
naar de blijvende plaats over te brengen. Dit doet men wel ter besparing van brandstof,
om meer gelegenheid te hebben een voorteelt te bedrijven en om een oogstvervroeging te
krijgen. Uiteraard zijn wat grotere tompotten hierbij geen bezwaar. Omdat uiteindelijk
maar 9 of 10planten per raam kunnen worden geplaatst is wel een grote opkweekruimte
nodig. Ook vraagt deze methode veel extra arbeid. Bij een prijs van 14 cent per tompot
bedragen deextra kosten gemiddeld ruim ƒ 1,—per raam. Men zal steeds moeten nagaan
of dit bedrag bij de opbrengst terugkomt. Soms zal op andere wijze hetzelfde resultaat
kunnen worden bereikt, b.v.door het aanbrengen van eenwarme-luchtverwarming.
f. Dieven van tomaten
In 1953 was er bij vroege stooktomaten (Ailsa craig) een proef genomen met het
verwijderen van dieven van verschillende grootte. Er werden toen vrij belangrijke verschillen gevonden. Het afgelopen jaar vond een dergelijke proef plaats bij een late
voorjaarsteelt met het ras Moneymaker. Hierbij kwamen geen betrouwbare verschillen
naar voren, wat waarschijnlijk te wijten is aan de plaatselijk sterk uiteenlopende knolaantasting.
g. Tomaten met extra stengels
Zoals bekend, wordt in de praktijk op verschillende wijze getracht tot groeibeheersing
van de tomaat te komen in deeerste periode na het uitplanten. De ervaring heeft geleerd,
dat tomaatplanten, die bij het uitplanten reeds over een tros beschikken, minder krachtig
weggroeien. Hieruit kwam het idee naar voren om door een extra belasting met trossen
de groei te matigen. Hiertoe werden in een gestookte kas op zwaar gestoomde grond
Moneymaker-planten uitgezet, waarbij meer stengels en dus ook meer trossen werden
aangehouden. Deplantafstand was 80 x 60 cm.
Er werd geen verschil in groeikracht waargenomen. De normaal geteelde tomaten
groeiden even rustig als die, welke twee complete stengels extra kregen. Wel kwamen
grote verschillen in opbrengst en vroegheid naar voren. In onderstaande tabel is de
opbrengst in kg per 24 planten aangegeven.
Behandeling
Met 1 stengel
Met 1 stengel, doch met 1 dief
met 1 tros extra
, .
Met 1 stengel, doch met 1 dief
met 2 trossen extra
Met 1 stengel, doch met 1 dief
met 3 trossen extra . . . . . .
Met 2 stengels
Met 1 stengel doch met 2 dieven
elk met 1 tros extra
Met 3 stengels

19/6
18,2
18,2

Geoogst op
10/7
75,5
93,5

31/7
125,0
151,0

totaal
21/8
159,5
184,5

16,0

95,5

149,0

184,0

14,5
12,5

94,5
89,5

149,5
156,0

186,0
210,0

13,5
10,5

94,0
88,0

144,0
172,0

176,0
235,0

Er zijn steeds krachtig groeiende dieven aangehouden, die zich tegenover de trossen
bevonden.
Ondanks de abnormaal ruime stand is de oogst van de normaal geteelde tomaten zeer
goed ( ± 16kg per raam). Toch is de oogst van alle overige behandelingen aanmerkelijk
hoger. Eén tros extra geeft bij de allereerste oogst geen verlating, de overige behandelingen wel. Het zal van de prijs en de groeiomstandigheden afhangen hoe ver men kan
gaan.Het is nietuitgesloten, dat bij eennormale teelt ineenwarenhuis het effect van deze
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behandelingen minder groot zou zijn geweest. Door de lichte kas, de matige verwarming
(teelt iets verlaat), de ruime plantafstand en het kleine aantal aangehouden trossen bij de
planten langs de zijkant, zal het produktievermogen bij de normale teeltwijze niet volledig
zijn uitgebuit.

5. TEELTWIJZE V A N AUBERGINE EN PAPRIKA
a. Vergelijkingsproef met geënte aubergines
Als onderstam voor aubergines werden een Verticilliumresistente tomaat en een
kruising van een knolresistente tomaat met een Verticilliumresistente tomaat vergeleken.
Als ent werden een handelsras en een selectie, die van een tuinder ontvangen was,
gebruikt.
De groei van de geënte aubergines was zo sterk, dat de vruchtzetting en de produktie
benadeeld werden. Terwijl in vorige jaren met de geënte aubergines meeropbrengsten
van 50—100 % bereikt werden, was dit jaar de produktie van de ongeënte aubergines
groter dan van de geënte aubergines. Tussen beide onderstammen was vrijwel geen verschil. De geënte aubergines werden niet aangetast door Verticillium.
De tuindersselectie gaf een tweemaal 20grote kilogram-opbrengst als het handelsras. De
vruchten van deze selectie waren groter en mooier van vorm en kleur.
b. Het enten van aubergines op verschillende solanaceeën
Dit jaar werden weer enige solanaceeën als onderstam voor de aubergine beproefd om
na te gaan of andere solanaceeën dan de tomaat geschikt zijn om als onderstam te dienen.
Alleen vertegenwoordigers van het geslacht Datura bleken de tomaat als onderstam te
kunnen evenaren. De groei en produktie op Datura was gelijk aan die op tomaat, de
vruchten waren mooier van vorm. Op andere solanaceeën was de groei en produktie
minder goed.
c. Het enten van paprika en spaanse peper op verschillende solanaceeën
Verschillende solanaceeën werden beproefd als onderstam voor paprika en spaanse
peper om na te gaan of door middel van enten de opbrengst van deze gewassen verhoogd
kan worden. Op de meeste solanaceeën was de vergroeiing slecht en gingen de enten
vrij snel dood of groeiden slecht. Alleen wanneer paprika op Spaanse peper geënt werd
en omgekeerd, was de groei goed. De groei en produktie was dan ongeveer gelijk aan die
van ongeënte paprika en spaanse peper.

6. TEELTWIJZE V A N SLA
a. Het luchten bij herfstsla
Evenals voorgaande jaren werd in de herfst een proef opgezet met veel, normaal en
weinig luchten bij herfstsla onder platglas. Voor elke wijze van luchten was één platte bak
van 82 ramen beschikbaar. Als rassen werden gebruikt Proeftuin's blackpool en Attractie.
Bij de oogst bleek dat normaal luchten bij het ras Proeftuin's blackpool het grootste
aantal eerste soort leverde en ook het hoogste gemiddelde kropgewicht. Tussen veel en
weinig luchten was geen belangrijk verschil in opbrengst. Het ras Attractie gaf bij alle
drie manieren van luchten een gelijk gemiddeld kropgewicht. Ten opzichte van het optreden van rot in de kroppen was bij beide rassen een zeer duidelijke lijn te zien. Het
aantal rotte kroppen was bij weinig luchten belangrijk hoger dan bij normaal of veel
luchten.
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b. Perspotjes bij de teelt van koude sla
In een koud warenhuis werden de slarassen Meikoningin, Proeftuin's blackpool,
Interrex en Woma geteeld. De helft van de planten van elk ras werd omstreeks half
januari (later dan aanvankelijk het plan was) alslosse planten uitgepoot, de andere helft
werd in perspotten opgekweekt en in februari uitgeplant.
Bij de oogst gaven de rassen Interrex en Woma het grootste percentage A sla, daarna
volgde Proeftuin's blackpool. De rassen Interrex en Woma leverden bij het gebruik van
losse planten een hoger percentage A sla dan bij gebruik van perspotjes. Bij het ras
Proeftuin's Blackpool was er geen verschil tezien, terwijl bij het ras Meikoningin juist bij
het gebruik vanperspotten het percentage A slahet hoogstewas.

7. TEELTWIJZE VAN MELOENEN EN KOMKOMMERS
a. Meloenencultuurproef
Evenals vorige jaren is nagegaan, welke omstandigheden invloed uitoefenen op het
afsterven van meloenen. Tevens of door die omstandigheden de vruchtzetting en de
vroegheid kunnen worden beïnvloed. Hiertoe werd verschillend gegoten en bemest,
terwijl om de invloed van regen uit te sluiten, plastic in de wal werd aangebracht. De
grond was gestoomd.
Er zijn geen planten vroegtijdig afgestorven. Het over de veur bemesten is evenals
vorig jaar gunstig geweest voor de vruchtzetting. Bij regelmatig gieten was de vruchtzetting het minste. De vruchtzetting was aan de voorzijde van de rij, waarschijnlijk als
gevolg van het meer luchten aan deze zijde, aanmerkelijk beter dan aan de achterzijde.
Plastic in de wal werkte verlatend.
b. Plantafstandenproef bij meloenen
Evenals vorig jaar werd een plantafstandenproef genomen, waarbij de rassen Bender's
surprise en Honey dew werden gebruikt. Bij Bender's surprise 1 plant per raam en
2planten per 3ramen.Bij Honey dew 1plant per raam en 3planten per 2ramen. Tevens
werd kort en lang snoeien vergeleken. De opbrengst van 16 rarnen was:

1. Bender's surprise
„
„
2.
3. Honey dew
4.
„
„

1 plant/raam
2 planten/3 ramen
1 plant/raam
3 planten/2 ramen

aantal
89
88
27
27

totaal gewicht
in kg
69
78
36
34

Gezien hettotale gewicht bij de Bender's surprise zou een ruime plantafstand de voorkeur
verdienen, hetgeen ook vorig jaar tot uiting kwam, hoewel de plantafstanden toen anders
lagen. De opbrengst van Honey dew was zodanig laag, dat dit ras voor de teelt in ons
land niet geschikt geacht kan worden.
c. Het enten van meloenen op verschillende onderstammen
Zoekende naar andere onderstammen voor de meloen, waarbij geen onderstamscheut
behoeft te worden aangehouden, werd dit jaar weer een aantal cucurbitaceeën als onderstam beproefd. Van deze onderstammen werd nahet enten de scheut geheel weggenomen.
Op sommige onderstammen gingen de meloenen reeds vlak na het uitplanten dood;
op andere onderstammen bleven de meloenen wat langer in leven, maar na verloop van
tijd gingen echter alle planten dood.
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d. Het enten van komkommers op verschillende onderstammen
Het zoeken naar onderstammen voor de komkommer, die geen entchlorose teweegbrengen, werd dit jaar voortgezet. Er werden een vijfentwintig-tal cucurbitaceeën beproefd. De meeste van de cucurbitaceeën vergroeiden goed met de komkommer, waarbij
verschillende een flinke groeikracht aan de komkommer gaven. Toetsing ten aanzien van
het optreden van entchlorose was niet mogelijk, daar in het geheel geen entchlorose voorkwam. Met de meest groeikrachtige cucurbitaceeën zal het onderzoek worden voortgezet.
e. Opbrengstvergelijking van geënte komkommers
Omdat bij het enten van komkommers op Cucurbita ficifolia soms entchlorose optreedt, wordt gezocht naar een onderstam waarbij dit euvel niet optreedt. Vorig jaar
werden komkommers op twintig verschillende cucurbitaceeën geënt. De beste twee
hiervan werden nu als onderstam opgenomen in een opbrengstvergelijkingsproef naast
Cucurbita ficifolia en ongeënte komkommers. De te beproeven onderstammen waren
Cucurbita pepo pyriforme en Cucurbita pepo ovifera.
De groei van dekomkommers op de twee nieuwe onderstammen was minder fors dan
op C. ficifolia. Het aantal vruchten, dat geoogst werd van de komkommers op deze
onderstammen, was even groot als bij enting op C. ficifolia. In het begin van de oogst
produceerden de komkommers op C. pepo pyriforme en op C. pepo ovifera echter
minder dan op C. ficifolia. De sortering van de vruchten was voor de 3 geënte objecten
ongeveer gelijk. Er trad geen entchlorose op.

8. OOGSTMETHODEN VAN WITLOFWORTELS
In samenwerking met het Proefstation te Alkmaar zijn twee witlofrassen, ni. Malina en
Productiva op verschillende wijzen geoogst. Bij Malina werd een deel van de oppervlakte
gerooid op 28 september. De wortels werden op ronde hopen gezet met de pennen naar
binnen en het loof naar buiten. Een ander deel werd op 28 september opgewipt maar
bleef op de plaats staan en het laatste deel werd gerooid op 18 oktober. Bij alle
groepen werd op 19 oktober het blad afgesneden en direkt daarna ingekuild onder platglasmet gaasverwarming. Bij het ras Productiva werd dezelfde werkwijze gevolgd op een
latere datum.
Op 27 november werden de kroppen van Malina geoogst. De- opbrengstverschillen
tussen de verschillende behandelingen waren echter gering, ondanks het feit, dat er in
het blad vrij veel rot was opgetreden bij de partij welke na het rooien op ronde hopen
wasgezet. Dekroppen van het ras Productiva werden in de 2e helft van januari geoogst.
De vroegste rooiing gaf iets minder witlof van Ie kwaliteit.
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FYSIOLOGISCH ONDERZOEK
DE DAGLENGTEBEHOEFTE VAN WINTERSLARASSEN
Ir. IJ. VAN KOOT EN W. P. VAN WINDEN
Het is reeds lang bekend, dat de meeste in
ons land geteelde slarassen tot de lange-dagplanten gerekend moeten worden. Dit betekent,
dat boven een bepaalde kritieke daglengte het
in bloei schieten in belangrijke mate kan worden
vervroegd. De tot voor kort in Nederland geteelde slarassen reageerden echter in dit opzicht ook niet alle gelijk. Bij het ras Meikoningin
leidden daglengten boven 15 uur tot een vervroegd doorschieten. Om deze reden is dit ras
niet geschikt voor een zomerteelt.
Rassen, die in ons land zonder bezwaar in de
zomer kunnen worden geteeld, hebben ofwel
een kritieke daglengte boven de 17 uur (Attractie), ofwel ze zijn onverschillig voor de daglengte (Wonder van Voorburg).
De vraag doet zich nu voor, hoe het staat met
de daglengtebehoefte van de sinds enkele jaren
in gebruik gekomen winterrassen Regina en
Proeftuin's blackpool, die in de praktijk wel
worden aangeduid als „korte dag"-rassen. Deze
term werkt verwarrend, daar ook deze rassen tot
de lange-dag-planten gerekend moeten worden.
Ook bij deze rassen wordt nl. het in bloei komen
begunstigd door een lange dag. Toch zou het
kunnen zijn, dat er verband bestaat tussen de
geschiktheid voor de winterteelt en de daglengtebehoefte van deze rassen.
De vele ervaringen, die reeds met de rassen
Regina en Proeftuin's blackpool zijn opgedaan,
hetzij in proefnemingen, hetzij bij de teelt in
de praktijk, wijzen er op, dat de geschiktheid
voor winterteelt van beide rassen niet op dezelfde eigenschappen berust. Dit brengt mee,
dat onder bepaalde omstandigheden het ras
Regina de voorkeur zal verdienen en onder
andere omstandigheden Proeftuin's blackpool.
Voor het ras Regina is typisch, dat het bij lage
temperaturen beter door blijft groeien dan andere slarassen. Wellicht houdt dit verband met
het diep ontwikkelde wortelstelsel van dit ras.
Een deel van de wortels, dat zich bevindt in
diepere grondlagen, die minder snel afkoelen,
zal dan in een koude-periode langer en beter
blijven functioneren. Van een in belangrijke
mate afwijkende daglengtebehoefte is bij dit ras
niets gebleken.

Bij het ras Proeftuin's blackpool ligt het
accent ten aanzien van de geschiktheid voor
winterteelt elders. Dit ras schijnt het weinige
licht in de winter beter te kunnen benutten. In
samenhang hiermee kan het ook een iets ongunstiger licht-temperatuur-verhouding verdragen. Dit houdt in, dat men bij weinig licht in
de winter een wat hogere temperatuur kan aanhouden (men moet weliswaar bij het stoken
voorzichtig te werk gaan ter voorkoming van
„kourand", doch dit is een geheel andere kwestie). Men kan zich voorstellen, dat een ras met
een wat geringere lichtbehoefte op een vroeger
tijdstip in het jaar voldoende ver ontwikkeld
kan zijn om een bloemstengel te gaan vormen.
Daarbij zou dus passen een kortere kritieke daglengte. Het is nu gebleken, dat het ras Proeftuin's blackpool niet alleen bij weinig licht wat
sneller kan groeien en zwaardere kroppen kan
geven dan Meikoningin, maar ook dat dit ras
inderdaad reeds bij een wat kortere dag eerder
een bloemstengel gaat vormen dan Meikoningin.

Stengetlengte
^

Belichten tot eendaglengte van13uur

^
2e h

Uuur

HD
F^

'5uur
„

16uur

1
Afb. 1. Bij een 14-urige daglengte begint Blackpool reeds neiging tot doorschieten te vertonen. Bij
een daglengte van 15 uur schiet ze volledig door.
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Afb. 2. Duur van de dag van zonsopgang tot zonsondergang. Voor het fotoperiodisch effect zal hier
echter ± 1 uur moeten worden bijgeteld.

Dit verschil tussen Proeftuin's blackpool en
Meikoningin komt in depraktijk sterk tot uiting,
wanneer voor een herfstteelt vroegtijdig wordt
gezaaid. Het gevaar voor doorschieten als gevolg van een te lange dag in het eerste ontwikkelingsstadium blijkt dan bij Proeftuin's
blackpool veel groter te zijn. Terwijl Meikoningin pas bij een daglengte van 16 uur in
sterke mate doorschiet en dit bij een daglengte
van 15 uur veel minder doet, is de mate van
doorschieten van Proeftuin's blackpool bij een
15-urige dag reeds bijna even sterk als bij een
16-urige dag. Dit blijkt duidelijk uit Afb. 1,
waarin de stengellengte is uitgezet, die een bepaalde tijd na de daglengte-behandeling werd
gemeten.Zelfs bij een 14-urige dagschijnt reeds
een begin van stengelstrekking te zijn opgetreden.
In 1958 is het doorschieten van Proeftuin's
blackpool in de praktijk op uitgebreide schaal
gecontroleerd. Waar tussen 5 en 10 augustus
was gezaaid, hebben vrijwel alle planten een
zaadstengel gevormd. Bij zaaiing tussen 10 en
15 augustus varieerde het percentage schieters
van 10 tot 50 %. In de partijen, die tussen
15 en 20 augustus zijn gezaaid werden slechts
enkele schieters waargenomen, terwijl bij een
nog latere zaaidatum in het geheel geen schietersmeer optraden. Men ondervindt niet elkjaar
in dezelfde mate last van het doorschieten. De
meeste moeilijkheden doen zich voor in jaren
met veel helder, zonnig weer tijdens de eerste
groeiperiode. Wellicht is de periode voor zonsopgang en na zonsondergang, gedurende welke
de lichtsterkte voldoende is om een langedageffect te bereiken, dan wat langer, terwijl de
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nachtelijke afkoeling hierbij misschien een rol
speelt.
In Afb. 2 is het verloop van de daglengte
in de herfst uitgezet. De lijn duidt aan het tijdsverloop tussen zonsopgang en zonsondergang.
De tijd, gedurende welke de lichtsterkte voldoende is om een fotoperiodisch effect te veroorzaken, zal natuurlijk wat langer zijn. Gemiddeld zal men daartoe ongeveer een uur kunnen optellen bij de in de grafiek aangegeven
waarde. Het komt nu aan op de daglengte gedurende ongeveer 4 weken na het zaaien. Bij
uitzaaiing op 5 augustus kan men hiervoor
nemen de daglengte op 19 augustus, dit is bijna
141/2 uur, waarbij dan nog een uur opgeteld
moet worden. Dit is dus ruimschoots lang genoeg om Proeftuin's blackpool in ernstige mate
tedoen doorschieten. Bij uitzaaiing op 20augustus kan men hiervoor nemen de daglengte op 3
september, ditis 13V2uur> eveneens vermeerderd
met een uur. Gezien de korter wordende daglengte is het duidelijk, dat het gevaar voor doorschieten dan praktisch verdwenen is. Meikoningin kan in het najaar 10—14 dagen vroeger
worden gezaaid dan Proeftuin's blackpool. Dit
betekent, dat voor het vervroegd doorschieten
van Meikoningin een daglengte nodig is, die
ongeveer 3 kwartier langer is dan de daglengte,
die bij Proeftuin's blackpool dit effect reeds
teweeg kan brengen.
Het is bekend, dat vers slazaad vaak moeilijk
en ongelijkmatig kiemt. Dit isteverhelpen door
Stengel
lengte
32 r

£ ^ Belichten tot «endaglengte vanU uur
15 en16uur gemiddeld

I

Verszaad3 dagen Verszaad7dagen Verszaadniet Oudzaadniet
koelenbij l | à2 t l kooienbij1(4 2°Clkoelen
Ikoelen

Afb. 3. 3 tot 7 dagen koelen van het zaad oefent
geen invloed uit op het doorschieten van de sla.

Meikoningin
. Prooftuins Blackpool

20 uur
dagltngt«

Afb. 4. Invloed van de daglengte op de groeiduur van de
slarassen Meikoningin en Proeftuin's Blackpool.

trad wel doorschieten op, maar bij 3 dagen
koelen was de stengel iets korter en bij 7 dagen
koelen slechts weinig langer dan bij de planten,
die uit niet gekoeld zaad waren gegroeid.
In Afb. 4 is in beeld gebracht, welke invloed de lichtbehoefte en de daglengtebehoefte
uitoefenen op de groeiduur van het slagewas.
Een tekort aan licht kan leiden tot een langzamere groei, waardoor het tijdsverloop van
kieming tot zaairijping wordt verlengd. Een
daglengte, die groter is dan de kritieke daglengte kan de bloei versnellen en daardoor de
groeiperiode verkorten.

het zaad gedurende 3—7 dagen te koelen bij
een temperatuur van enkele graden boven nul.
Deze behandeling heeft in de praktijk ongeveer
gelijktijdig ingang gevonden met het gebruik
van Proeftuin's blackpool voor een herfstteelt.
Er is daarom wel gedacht, dat het koelen de
oorzaak van het doorschieten is geweest. Uit
Afb. 3 blijkt echter zeer duidelijk, dat het
doorschieten door een dergelijke kortstondige
bewaring van het zaad bij lage temperatuur niet
wordt bevorderd. Bij een 14-urige dag was de
stengellengte van de planten uit gekoeld zaad
zelfs nog iets korter. Bij een langere daglengte

*

1. WORTELONTWIKKELING VAN SCHORSENEREN
De groeimetingen zijn in 1958 voortgezet, gepaard gaande met temperatuurmetingen
ter plaatse van de punt van de hoofdwortel. De minimum grondtemperatuur heeft steeds
geschommeld tussen 8 en 12°C, behoudens de eerste 10 dagen, toen ze wat lager was.
Zolang de wortelpunt zich nog slechts op geringe diepte bevond, werden maximum
grondtemperaturen gemeten, die tot 6°C hoger waren. Op grotere diepte was er vrijwel
geen verschil meer tussen maximum en minimum temperatuur.
De invloed van de temperatuur op de diktegroei kan op deze wijze niet worden vastgesteld. Wel is het opvallend, dat de wortels in 1958 gemiddeld ongeveer 30 % dikker
waren dan in 1957. Begin oktober was de grootste omvang bereikt. Tot 10 juli is de
diktegroei in beide jaren vrijwel gelijk opgegaan. Daarna zette de diktegroei in 1958
aanmerkelijk beter door. Het lijkt moeilijk ditverschil aan de temperatuur toete schrijven.
85

Weliswaar was in 1958 na 10 augustus de temperatuur aanzienlijk hoger dan in 1957,
maar van 10 juni tot 10 juli was dit juist andersom, terwijl van 10 juli tot 10 augustus
de temperatuur in beide jaren vrijwel gelijk was. Wellicht is de ontwikkeling van de
schorseneren in 1957 geremd door de overmatige neerslag van dat jaar. Vanaf 10 juli tot
eind september is de neerslag bijna voortdurend belangrijk hoger dan normaal geweest. Hij
bedroeg in deze periode ongeveer 40 cm tegenover 20 cm in 1958. Ook deze laatste
hoeveelheid ligt nog iets boven het gemiddelde. Anderzijds is het ook mogelijk, dat de
grond waarop de schorseneren in 1958 werden geteeld, beter geschikt was voor deze
teelt, waardoor de wortels een grotere omvang konden bereiken.

2. W O R T E L O N T W I K K E L I N G V A N T O M A T E N
In de voorgaande jaren is het wortelonderzoek op kwalitatieve wijze geschied, d.w.z.:
alleen de wijze van beworteling is vastgelegd. In 1958 zijn ook kwantitatieve bepalingen
gedaan, waardoor eerder gedane waarnemingen met cijfers konden worden aangevuld.
Het gewicht aan bovengrondse delen blijft ook na de aanvang van de oogst nog toenemen, zolang zich nog nieuwe trossen kunnen ontwikkelen. Reeds voordat de oogst
begint valt evenwel geen verdere toename van het wortelgewicht waar te nemen. Alleen
het droge-stofgehalte van de wortels neemt nog enigszins toe als gevolg van de verdergaande verhouting van de hoofdwortels. De verhouding tussen het gewicht van de bovenen ondergrondse delen, het spruit-wortel-quotient, blijkt dientengevolge van 5 : 10 in het
vegetatieve stadium, gedurende de generatieve ontwikkeling te stijgen tot 20 : 30 of hoger.
Worden de planten kunstmatig in het vegetatieve stadium gehouden door steeds de
bloemtrossen in een jong stadium te verwijderen, dan blijft het spruit-wortel-quotient
laag. Enerzijds kan het gewicht van de bovengrondse delen minder hoog stijgen door
het ontbreken van vruchten; anderzijds stijgt het wortelgewicht tot het drie- of viervoudige
van dat bij normale planten. Ook het droge-stofgehalte van de wortels wordt aanzienlijk
hoger.

3. W O R T E L O N T W I K K E L I N G V A N SLA
De samenhang van de wortelontwikkeling van de plant met het vochtgehalte van de
grond iswederom bestudeerd in bakken voorzien van glazen wanden. Begin februari werd
bij het uitplanten van koude sla uitgegaan van grond, die respectievelijk 18, 15 en 12
gewichtsprocenten water bevatte. In de gebruikte slibhoudende zandgrond kwam dit
overeen met 100 % en ongeveer 75 en 50 % van de voor de plant beschikbare hoeveelheid
water bij veldcapaciteit. De beginvochtspanningen waren 2, 6 en 25 cm kwik. Na het
uitplanten is niet meer gegoten, behalve in één bak waar de vochtspanning tussen 2 en 6
cm kwik is gehouden.
Veldcapaciteit als uitgangspunt gaf een regelmatige wortelontwikkeling te zien met
een sterke zijwortelgroei. Door het gieten werd de wortelgroei niet zichtbaar beïnvloed.
Het droge-stofgehalte van de krop bij de oogst lag evenwel op 5 % tegen 6,4 % bij het
niet gegoten object. Het verse kropgewicht was in het gegoten object hoger, zodat de
totale droge-stofopbrengst niet verschilde.
Waar gestart was met 75 % e n 50 % van het beschikbare vocht, ontwikkelden zich
zeer rechte, vertikaal groeiende wortels. Aanvankelijk vertoonde het object-75 % de
sterkste zijwortelontwikkeling van alle bakken. De groei van hoofd- en zijwortels verliep
in het object-50 % veel trager dan in de overige objecten. Dit jaar was de wortelgroei
in het droogste object echter nog aanzienlijk sterker dan die in de vergelijkbare droge
objecten van de zomerteelten in 1956 (zie jaarverslag 1956). Het droge-stofgehalte van
de krop in de 75 %- en 50 %-objecten was bij de oogst respectievelijk 11,5 % en 13 %•
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De kropontwikkeling bleef echter sterk achter en de totale droge-stofproduktie was,
vooral bij het droogste object veel lager dan in de vochtige bakken.
Van vier slarassen, die eind februari in een koud warenhuis waren gezaaid in een
glazen bak, is de wortelontwikkeling als zaailing vergeleken. In tegenstelling tot de in
1957 verkregen resultaten groeiden de wortels van de Proeftuin's blackpool-planten nu
het snelst in de grond naar beneden. In 1957 betrof het echter een winterteelt met verspeende planten, nueenvoorjaarsteelt dieter plaatsewas gezaaid.
4. DE OPNAME VAN RADIO-ACTIEVE FOSFOR DOOR
JONGE TOMAATPLANTEN
Pas opgepotte tomaatplanten werden onder diverse omstandigheden voortgekweekt, nl.
bij lage en hoge luchtvochtigheid en in droge en natte grond. Voorts werd getracht de
verdamping te vergroten en zodoende de turgescentie-toestand van het blad te verlagen
door delucht in beweging te brengen met eenventilator en door een Elstein-donkerstraler
boven de planten op te hangen. Bij het oppotten werd de helft van de planten met een
P 3 2 bevattende oplossing bespoten, de andere helft van de planten kreeg P 3 2 via de
grond toegediend.
De opname via de wortels verliep het snelst bij lage luchtvochtigheid. Dit werd
waarschijnlijk veroorzaakt door de sterke verdamping, waardoor meer vocht uit de grond
moest worden opgenomen. Opmerkelijk was, dat de opname bij normale en hoge luchtvochtigheid vrijwel gelijk was.De vochtigheidsgraad van de grond heeft ook een duidelijke invloed uitgeoefend. De planten in de droogste grond hebben de meeste P 3 2 opgenomen, de planten in de vochtigste grond de minste P 3 2 . Wellicht kan dit aan een
betere doorluchting van de drogere grond worden toegeschreven, waardoor deze planten
over een beter functionerend wortelgestel konden beschikken. De als gevolg van luchtbeweging en bestraling weinig turgescente planten hebben meer P 3 2 opgenomen dan
planten die zeer turgescent waren.
Bij de bespoten groepen trad nogal wat verbranding op, waardoor de gevonden cijfers
niet geheel betrouwbaar zijn. Duidelijk kwam echter naar voren, dat de opname via het
blad veel sneller kan verlopen dan de opname via de wortels. De invloed van de luchtvochtigheid scheen tengunste van de normale luchtvochtigheid uit te vallen. Daarentegen
waren de planten bij de hoogste luchtvochtigheid het sterkst verbrand. De planten in de
vochtige grond hadden duidelijk minder P 3 2 opgenomen dan de planten in de droge
grond. Dit zal aan de betrekkelijk geringe turgescentie van de planten kunnen worden
toegeschreven, waardoor de spuitvloeistof gemakkelijker naar binnen gezogen werd. In
overeenstemming hiermee verliep de opname het best bij de als gevolg van luchtbeweging
en bestraling weinig turgescente planten. In het algemeen kan worden gesteld, dat de
opname van P 3 2 , zowel uit de grond als via bladbespuiting, is bevorderd door alle
groeiomstandigheden, die het blad minder turgescent hebben gemaakt en daardoor
de zuigkracht hebben vergroot.
5. BESPUITING VAN TOMAATPLANTEN MET
SUIKER EN UREUM
Gezien de wisselvallige resultaten van suiker-ureum-bespuitingen werd nagegaan, of
het tijdstip van spuiten van invloed kan zijn. De planten werden daartoe 4 en 10 maal
in deochtenduren en 4en 10maal in de namiddag bespoten. Na 4 weken oogsten hadden
de in de namiddag bespoten planten iets meer vruchten geleverd. Deze verschillen waren
echter spoedig verdwenen en ook in de totaalopbrengst kwamen geen duidelijke verschillen voor.
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Er zal verder gezocht moeten worden naar middelen, die een betere opname van de
voedingsstoffen door het blad kunnen bewerkstelligen. De vorming van een laag uitgekristalliseerde suiker ophet blad moet worden voorkomen.

6. BESCHERMEND EFFECT VAN SUIKERBESPUITINGEN
BIJ KOMKOMMER
Komkommerplanten werden 2 maal in de week gedurende 3 weken bespoten met
respectievelijk 0,2; 0,4 en 0,6% dubbelsuper en 0,25; 0,50 en 0,75 % ureum. Tevens
werden alle overeenkomstige concentraties dubbelsuper en ureum gecombineerd verspoten.
Alle met ureum bespoten planten vertoonden een lichte verbranding van de bladranden.
De hoogste twee concentraties dubbelsuper gaven een lichte bladverbranding, terwijl
tevens een wit residu op de bladeren zichtbaar was. Alle gecombineerde bespuitingen
gaven, afhankelijk van de concentratie, een lichte tot matige verbranding te zien, terwijl
tevens residuvlekken werden waargenomen.
Werd aan bovengenoemde oplossingen 10 % suikertoegevoegd, dan trad in geen enkel
geval verbranding op en ook de witte residuvlekken bleven achterwege. Wel vertoonden
alle met suiker biespoten planten glimmende plekken op de bladeren, veroorzaakt door
uitkristallisatie van de suiker. Opmerkelijk was, dat de bladkleur van de planten door
toevoeging van suikeraan despuitvloeistof lichter werd, terwijl deplanten, die met ureum
of met ureum gecombineerd met dubbelsuper bespoten werden, naargelang de concentratie, donkerder van kleur werden.

7. BELICHTING VAN TOMATEN
a. Verband tussen lichtbron en opkweektemperatuur
Fluorescentiebuizen en hogedruk kwiklampen zijn bij de opkweek van vroege stooktomaten bij twee verschillende temperaturen gebruikt. Bovendien is bij de hogedruk
kwiklamp nagegaan welk effect het aanbrengen van een glasplaat onder de lamp had.
De temperatuur tussen deplanten was hierdoor 0,5—1°Clager. Het temperatuurverschil
tussen beide behandelingen bedroeg deeerste 6weken van de opkweek ± 3°C; (waarbij
delaagstetemperatuur alsongeveer normaal kon worden beschouwd), de laatste 3weken
werd de temperatuur gelijk gehouden.
Na 5weken bleken de resultaten bij de lage temperatuur in het algemeen het best te
zijn. De invloed van de belichtingswijze was bij de lage temperatuur gering. Per plant
was de opbrengst bij het gebruik van fluorescentiebuizen ongeveer 60 gram hoger dan
bij het gebruik van hogedruk kwiklampen. Het aanbrengen van een glasplaat bij laatstgenoemd lamptype had bij lage temperatuur geen enkel effect. Bij hoge temperatuur was
er een grote invloed van de belichtingswijze. Het gebruik van afgeschermde hogedruk
kwiklampengaf verreweg het beste resultaat ( ± 5 5 0 gram per plant meer dan onbelicht).
Daarop volgdedeniet afgeschermde hogedruk kwiklamp ( ± 250gramper plantminder),
vervolgens de fluorescentiebuizen ( ± 400 gram per plant minder).
De totale oogst vertoonde minder duidelijke verschillen. De bij hogere temperatuur
opgekweekte planten hadden gemiddeld een iets lagere totaalopbrengst. De afscherming
met een glasplaat heeft de totaalopbrengst bij lage temperatuur enigszins ongunstig beïnvloed, bij hoge temperatuur daarentegen enigermate gunstig beïnvloed. Duidelijk is
gebleken, dat de door de lampen uitgestraalde warmte bij een betrekkelijk hoge temperatuur een ongunstige invloed uitoefent op de vroegheid, terwijl de invloed op de totaalopbrengst minder duidelijk is.
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b. Verschillende belichtingsmethoden
Op tomatenplanten bestemd voor een vroege teelt werden verschillende belichtingsmethoden toegepast. De planten werden eerst gedurende 2 weken continu belicht, d.w.z.
gedurende 24 uur per dag. Daarna werd een gedeelte der planten tot het uitplanten
respectievelijk 16 uur, 12 uur en 8 uur per dag belicht. Het overige deel werd tot het
oppotten 16 uur en daarna tot het uitplanten 8 uur per dag belicht. Een gedeelte van deze
partij werd na het uitplanten 8 maal met een suiker-ureum oplossing bespoten.
Er bleek een vrij duidelijk verband te bestaan tussen het aantal uren, die de lampen
hadden gebrand en de opbrengst. Naarmate de lampen langer hadden gebrand, viel de
opbrengst vroeger en was op een enkele uitzondering na ook de totaalopbrengst groter.
Opgemerkt werd, dat sterke en langdurige belichting in het begin van de opkweekperiode gunstig werken. Hoewel zulks uit deze proef niet zonder meer is af te leiden,
zijn er toch aanwijzingen dat, bij een gelijk aantal branduren en een gelijke hoeveelheid
toegevoerde energie, een zeer intensieve belichting (24 uur) in de aanvang gevolgd door
een geleidelijke afname van de lichtintensiteit en belichtingsduur (achtereenvolgens 16 en
8 uur) het beste resultaat geeft, terwijl deze methode van werken stellig het goedkoopst
zal zijn. De gecombineerde suiker-ureum-bespuitingen gaven een geringe verlating van de
oogst en een iets grotere totaalopbrengst te zien. In het vorige jaarverslag is vermeld,
dat het bij de nieuwe belichtingsmethode (aanvankelijk een intensieve belichting van 24
uur daags, gevolgd door een afnemende belichting) voor het eerst gelukt is om de door
belichting verkregen voorsprong tot het einde van de teelt te handhaven. Dit resultaat
werd dit jaar bevestigd. De beste serie (continu belicht, gevolgd door 16 uur tot uitplanten) gaf de eerste 5 weken 465 gram per plant meer, terwijl de totale oogst zelfs
680 gram per plant hoger lag. Bij de serie, die na 2 weken continu licht, tot het oppotten
16 uur en daarna 8 uur werd belicht, bedroeg de voorsprong na 5 weken 400 gram per
plant, terwijl de totaalopbrengst 540 gram hoger lag. Twee weken eerder zaaien (onbelicht) gaf een matige vervroeging (na 5 weken was er 160 gram per plant meer geoogst). De totaalopbrengst was vrijwel gelijk aan die van de belichte planten (500 gram
extra geoogst).

8. V E R D U I S T E R I N G V A N POTCHRYSANTEN
Van chrysantenrassen, die normaal als snijbloem worden geteeld, werd op 20 mei en
21 juni gestekt. De bewortelde stek van 20 mei werd 6 weken, die van 21 juni 4 weken
later getopt. Bij de vroegst gestekte partij begon de verduistering 2 weken na het toppen,
bij de laatst gestekte partij onmiddellijk na het toppen. De verduistering werd voortgezet
tot 30 september. Het bleek dat het op deze wijze mogelijk was potplanten van goede
kwaliteit te kweken. Dit betrof de rassen Balcombe, Perfection, Louis germ, Orchid
beauty en Vibrant. De rassen Christmas greeting en Enchantress bleken in verband met
hun te grote hoogte minder geschikt. De bloei viel bij de gebruikte rassen 12 weken na
het begin van de verduistering.

9.

SLAVERNALISATIE

In aansluiting op voorafgaande jaren is een proef opgezet om na te gaan op welke
wijze de oogst van slazaad in Nederland kan worden vervroegd. Door omstandigheden
kon het object „koelen van het zaad" dit jaar niet in de proef worden opgenomen. Verder
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waren er dezelfde objecten als in voorgaande jaren, ni. dagverlenging vanaf opkomst tot
uitplanten tot 17uur en bespuitingen met maleïne-hydrazide 100, 250 en 500 d.p.m. Als
nieuwe objecten werden toegevoegd: bespuitingen met gibberellazuur en continu belichten
van de plantjes gedurende 14 dagen vanaf de opkomst
Het gebruik van gibberellazuur had het vroegste doorschieten van de sla tot gevolg.
Daarna volgden continu belichten gedurende 14 dagen en belichten van de opkomst tot
uitplanten tot een daglengte van 17 uur. Wat betreft de zaadopbrengst lag dit jaar de
gedurende 14 dagen continu belichte groep het hoogst. Daarna volgde het gebruik van
gibberellazuur (2 maal toegepast) en als derde kwam de daglengte tot 17 uur. Meer dan
2 keer bespuiten met gibberellazuur gaf opbrengstvermindering, evenals het gebruik van
decresiet.
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VRUCHTZETTING ENPROEVEN MET GROEISTOFFEN
EEN VEELBELOVENDE GROEISTOF V O O R T O M A T E N
H. J. M. VAN DORST EN P. J. TER LAAK

De tot heden gebruikte groeistofpreparaten
voor de vruchtzetting bij tomaten, hebben als
actief bestanddeel monochloorfenoxyazijnzuur
(M.C.P.A.),
2-4
dichloorfenoxyazijnzuur
(2-4D) of ßnaftoxyazijnzuur (/9N.O.A.). Het
grootste effect wordt verkregen met middelen
op basis van 2-4D en M.C.P.A. Dit zijn tevens
de agressiefst werkende, waarbij het gevaar voor
beschadiging van het gewas en kwaliteitsvermindering van de vruchten het grootst is. Preparaten op basis van /JN.O.A. zijn het minst
agressief.
Sinds kort zijn proeven genomen, vooral bij
koude tomaten, doch ook bij een warme teelt
met een groeistofpreparaat op geheel andere
basis. Het bevat N-meta-tolylftaalaminezuur als
actief bestanddeel. Het wordt in de handel gebracht onder de naam „Duraset". Uit deze proeven is gebleken, dat met dit middel minstens
dezelfde vervroeging kan worden verkregen als
met de meest agressieve preparaten, zonder dat
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Afb. 1. Oogstverloop bij de verschillende behandelingen om de vruchtzetting te bevorderen.

hiermee enige schade aan het gewas optreedt.
Ook de vruchtvorm ondervond geen nadelige
gevolgen van de bespuiting.
In een proef bij late stooktomaten, werd
Duraset vergeleken met een groeistof op basis
van M.C.P.A. naast trillen en tikken. De sterkste vervroeging werd met Duraset verkregen,
terwijl de totaaloogst het grootst was bij trillen,
direct gevolgd door Duraset.
In één der proeven bij koude tomaten werd
Duraset vergeleken met groeistoffen op basis
van M.C.P.A., 2-4D en ^N.O.A. naast trillen
en tikken. Hoewel in deze proef trillen nog
betere resultaten gaf dan Duraset stond deze
groeistof zowel wat betreft vroegheid als totaaloogst aan de kop voor zover het de vergelijking
van de groeistoffen onderling aangaat. In een
andere proef, genomen door de Tuinbouwstudieclub „Poeldijk", eveneens bij koude tomaten, werd Duraset vergeleken met groeistoffen
op basis van 2-4D en ßN.O.A. naast trillen en
tikken. Ook in deze proef werkte Duraset het
meest vervroegend en gaf bovendien de hoogste
totaalopbrengst (zie grafiek). Uit deze grafiek
blijkt duidelijk, dat trillen een gelijkmatige verhoging van de opbrengst bewerkstelligt, welke
zich over de gehele oogstperiode uitstrekt. Bij
gebruik van groeistoffen is het oogstverloop anders. Men kan hiermee een sterke vervroeging
verkrijgen, maar de voorsprong ten opzichte van
trillen gaat geleidelijk verloren, behalve bij het
nieuwe preparaat Duraset. Deze ervaring is reeds
meermalen opgedaan. Het was opvallend dat na
bespuiting met Duraset, de bloempjes na verloop van tijd veel gemakkelijker afvallen dan
bij gebruik van andere groeistoffen. Dit is een
gunstig verschijnsel, omdat hierdoor de kans op
Botrytis-aantasting op de vrucht belangrijk wordt
verminderd. Wat de kwaliteit der vruchten betreft, kan gezegd worden, dat van de beproefde
groeistof-preparaten, Duraset de minste afwijkingen vertoonde. De beste vruchtkwaliteit werd
echter steeds verkregen bij trillen en tikken.
De resultaten met Duraset in de praktijk zijn
in het voorjaar van 1959 wel eens tegengevallen. In enkele gevallen hield dit verband met
een onjuist gebruik. Duraset moet nl. beslist op
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de dag, waarophetwordt klaargemaakt, worden
verspoten, daar dit middel speciaal bij hoge temperatuur snel ontleedt. Anderzijds zijn de omstandigheden dit voorjaar als gevolg van de
langdurige mistperiode wel zeer uitzonderlijk

geweest. De bloemaanleg is daardoor wel zeer
onvoldoende geweest, waardoor deze nieuwe
groeistof, die vooral de natuurlijke ontwikkeling schijnt te stimuleren, tijdelijk niet goed
tot zijn recht is gekomen.

1. EEN NIEUWE TRILLER VOOR BESTUIVING VAN TOMATEN
In een stookwarenhuis werd de Nivola-triller, een nieuw type trostriller beproefd. De
zetting van de meeste trossen werd door deze triller minstens in dezelfde mate verbeterd
als door de amerikaanse trostriller. Uit de oogstgegevens bleek, dat na 5 weken met
behulp van beidetrostrillers een vrijwel gelijk aantal vruchten isverkregen. De opbrengst
van getikte planten lag beduidend lager. De planten, die met de amerikaanse trostriller
waren behandeld, gaven echter een hogere totaalopbrengst, hetgeen gepaard ging met een
grotere mate van bloemvorming. Het lijkt niet waarschijnlijk dat dit een gevolg van het
trillen is geweest.

2. ONTWIKKELING VAN DE EERSTE TROS BIJ TOMAATPLANTEN
In het afgelopen jaar is getracht de ontwikkeling van de eerste tros bij tomaten te
beïnvloeden. Deplanten werden 2, 3of 4weken na opkomst met 0,1%Duraset bespoten,
terwijl de helft van deze planten gedurende de opkweek een nachttemperatuur van
± 10,5°C ontvingen en de andere helft van de planten een nachttemperatuur van
± 13,5°C.
De planten, die gedurende de opkweek bij lage nachttemperatuur groeiden, vormden
een eerste tros die belangrijk meer bloempjes bezat ( ± 25 % ) . Dit heeft echter niet
geleid tot een vervroeging of verhoging van de oogst. Het effect van de Durasetbespuitingen was gering. Deze hebben waarschijnlijk in een te laat stadium plaatsgevonden.
Bij een winterteelt van tomaten werd 10 dagen na opkomst met Duraset gespoten. De
bespoten trossen vormden gemiddeld ruim 50 % meer bloempjes.

3. ORGAANCULTUUR VAN TOMAATVRUCHTEN
Door het toevoegen van extra fosfor of groeistof (indolylboterzuur) aan de voedingsbodem is getracht de onwikkeling van vruchtbeginsels van tomaatbloempjes, afkomstig
van steektrossen te bevorderen. Tevens werd onderzocht of de eerste bloempjes van een
tros wellicht gemakkelijker tot een vrachtje konden uitgroeien dan de laatste bloemen
van een tros. Er werden geen duidelijke verschillen gevonden.
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4. DE KIEMING VAN TOMAATSTUIFMEEL IN VITRO
Er is getracht de kieming van tomaatstuifmeel in vitro te verbeteren door aan de
voedingsoplossing met 7% suiker en 0.007 % boorzuur verschillende stoffen toe te
voegen, zoals cysteine, vitamine Ben /ïnaftoxyazijnzuur. Dit leidde echter nimmer tot een
verhoging van het kiemingspercentage, evenmin als het in de oplossing suspenderen van
stijlen van tomaatbloempjes. Wel bleek opnieuw dat de toevoeging van boorzuur onontbeerlijk is.

5. BEWARING VAN TOMAATSTUIFMEEL
Om in dewinter over goed kiemend tomaatstuifmeel te beschikken, werd dit stuifmeel
gedurende 5 à 6 maanden bij —35°C bewaard. Vóór de bewaring en direct na het verzamelen van het stuifmeel, werd een gedeelte van de pollen door middel van een droogstraler en een ventilator gedroogd. Het overige stuifmeel werd met behulp van CaCl2 en
H 2 S0 4 bij 0, 10 en 20 % luchtvochtigheid gedurende 2]/2uur gedroogd, waarna de helft
van de buisjes met stuifmeel werd dichtgesmolten. De andere helft van de buisjes werd
bij dezelfde luchtvochtigheid, waarbij werd voorgedroogd, verder bewaard.
Ten slottewerd een groep bij 0% luchtvochtigheid voorgedroogd, terwijl tegelijkertijd
met een waterstraalluchtpomp de luchtdruk werd verminderd. Onder dezelfde omstandigheden vond de bewaring bij —35°C plaats.
Het stuifmeel in de dichtgesmolten buisjes kiemde na 5 à 6 maanden niet meer. Op
dat moment was het stuifmeel in alle open buisjes nog ten dele kiemkrachtig. Bewaring
bij 0 % luchtvochtigheid (CaCl2) gaf de geringste kieming, die echter door het verminderen van deluchtdruk aanzienlijk kan worden verbeterd. De beste resultaten werden
verkregen bij een bewaring bij 10en 20 % luchtvochtigheid. De kiemkracht bedroeg nog
ongeveer één derdevan het oorspronkelijke kiemingsvermogen.

6. BLOEMVORMING BIJ KOMKOMMER
De bloemvorming bij komkommer is afhankelijk van het jaargetijde. De vorming van
mannelijke bloemen wordt bevorderd door een hoge temperatuur en een lange dag; de
vorming van vrouwelijke bloemen door een lage nachttemperatuur en een korte dag. De
verhouding mannelijke : vrouwelijke bloemen is het meest kenmerkend en wordt sterk
beïnvloed door het jaargetijde waarin de opkweek van de planten plaatsvindt en door
de aanwezigheid van cucumis virus 1. (zie tabel).
Opkweek
januari
maart
mei
juli/augustus
oktober/november

Virusvrij
0,4 : 1
1,9 : 1
7,3 : 1
1,6 : 1

Cucumis virus 1
1,9
6,5
7,8
23,8
4,3

Doordat de vrouwelijke bloemen zonder bevruchting, dus parthenocarpisch uitgroeien
tot vruchten, zijn de mannelijke bloemen feitelijk overbodig en vaak zelfs schadelijk.
Door bestuiving kunnen zaadkoppen ontstaan, die minder waard zijn. In dit verband is
het interessant, dat uit onderzoekingen in Japan is gebleken, dat de geslachtstoestand van
de komkommer door groeistoftoediening kan worden beïnvloed (zie paragraaf 7).
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7. GROEISTOFBESPUITING EN KORTE-DAG-BEHANDELING
BIJ HERFSTKOMKOMMERS
Door middel van groeistofbespuiting met anaftylazijnzuur en N-meta-tolyl-ftaaiaminozuur (Duraset) werd getracht een beter uitgroeien van de vruchten te verkrijgen en een
verminderde ontwikkeling van mannelijke bloemen (zie vorige paragraaf). Voor laatstgenoemd doel werd ook een gedeelte der planten gedurende de opkweek aan een korte
dag- en een lagere nachttemperatuur onderworpen. Van een ander gedeelte der planten
werden de bloemen met komkommer- en met meloenenstuifmeel bestoven.
Door Fusariumaantasting is een groot gedeelte der planten vroegtijdig uitgevallen.
Geen van de behandelingen heeft een duidelijk effect te zien gegeven, noch op de bloemvorming, noch op het uitgroeien van de vruchten. Slechts bestuiving met komkommerstuifmeel gaf een groter aantal vruchten door het ontstaan van zaadkoppen. De financiële
opbrengst was hierdoor juist lager.

8. HET GEBRUIK VAN MALEÏNE-HYDRAZIDE TEGEN
VOOSHEID IN RADIJS
Radijsplantjes werden op verschillende tijdstippen bespoten met maleïne hydrazide
(1000 en 2000 d.p.m.). Vroegtijdige toediening, 2,5 week of langer voor het oogsten,
blijkt niet mogelijk. Er treden dan nl. misvormingen van de radijsjes op. In plaats van
kogelrond worden ze peervormig of cylindrisch, terwijl ook insnoeringen kunnen voorkomen. Bovendien bestaat er dan gevaar voor geelkleuring van het blad en voor groeiremming.

9. BESTUIVING VAN KASPRUIMEN
In het afgelopen jaar is het bestuivingsonderzoek voortgezet. De rassen Beauty en
Indian blood vragen geen vreemd stuifmeel.
Vorig jaar werd een gunstig effect opgemerkt van het stuifmeel van het ras Wickson
ophet ras Santa rosa. Dit jaar werd dit niet bevestigd. Wel gaf het stuifmeel van het ras
Wickson een betere zetting op het ras Golden japan dan stuifmeel van Beauty.
Ras de bloois zet moeilijk vrucht, ook bij het gebruik van vreemd stuifmeel. Het
stuifmeel van Golden japan gaf een betere zetting bij het ras Great yellow dan eigen
stuifmeel.

10. VRUCHTZETTING VAN FORMOSA EN GOLDEN JAPAN
Evenals vorig jaar werden drie gelijkwaardige bomen van het ras Formosa en van
het ras Golden japan door middel van plastic afgeschermd, om de invloed van de
klimaatsomstandigheden tijdens de bloei op de vruchtzetting na te kunnen gaan. In één
ruimte werd de temperatuur verhoogd met behulp van een klein type warmeluchtkachel.
In de tweede ruimte werd door middel van luchtbevochtigers de luchtvochtigheid hoog
gehouden. In de derde ruimte werd door een ventilator de lucht overdag in beweging
gehouden.
De omstandigheden tijdens de bloei waren gunstig. Jammer was het dat de boom van
het ras Formosa in de ruimte met deluchtbevochtigers tijdens de bloei afstierf en gerooid
moest worden.Waar de warmeluchtkachel stond waren detemperatuurverschillen feitelijk
te groot. Niettemin was de vruchtzetting bij het ras Golden japan in deze ruimte goed,
94

evenals in de ruimte waar de ventilator draaide. Van Formosa werden de meeste vruchten
geoogst in de ruimte waar de ventilator draaide. Een goede luchtbeweging tijdens de
bloei en vruchtzetting schijnt toch wel gunstig te zijn, wellicht in verband met een betere
droging en verspreiding van het stuifmeel.

11. STUIFMEELKIEMING BIJ KASPRUIMEN
Bij enkele rassen werd tijdens de gehele bloeiperiode de kieming van het stuifmeel
bepaald. Ook werd gelet op het snel of minder snel opengaan van de bloemen. Bij de
rassen Beauty en Wickson openen de bloemen zich zeer snel en is de kiemkracht van het
stuifmeel direct goed te noemen. Bij de rassen Golden Japan, Red june, Ras de bloois en
Formosa is juist het tegenovergestelde het geval.
De rassenWickson enIndian blood geven veel stuifmeel. Terwijl eerstgenoemd ras een
zeer hoog kiempercentage laat zien, vertoont laatstgenoemd ras lage cijfers. Het ras
Great yellow heeft geen kiemkrachtig stuifmeel.
De resultaten, die bij onderlinge bestuiving worden verkregen, zijn in sterke mate
afhankelijk van het kiemvermogen van het stuifmeel op het moment, dat de bloemen
opengaan.

12. BESPUITING VAN FRESIA'S MET GIBBERELLAZUUR
Getracht is de lengte van de bloemstengels bij buitenfresia's te vergroten door bespuiting met de nieuwe groeistof gibberellazuur. De eerste bespuiting werd uitgevoerd toen
de bloemstengels een lengte van ± 1 cm hadden bereikt. Daarna volgden met tussenpozen van 2weken nog 2bespuitingen. Degebruikte concentraties waren 25en 100 delen
per miljoen.
De laagste concentratie oefende geen enkele invloed uit. De hoogste concentratie gaf
de stengel een geringe lengtevermeerdering. Bovendien was er een aanwijzing dat de
bloei iets werd vervroegd.
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VEREDELING EN NIEUWE GEWASSEN
DE ONTWIKKELING V A N H E T P R U I M E N S O R T I M E N T O N D E R GLAS
D. DE MOS

Het sortiment kaspruimen is niet groot. Al
jaren is het ras Golden japan de meest bekende
kaspmim, ondanks het feit dat het zelfsteriel is
en wel eens moeilijkheden geeft bij de vruchtzetting.
N a de oorlog is het ras Beauty de oude rassen
komen verdringen als bestuiver, hoewel het daarnaast ook wel alleen geteeld wordt. Het ras
Ontario had heel wat langer werk om een plaats
te veroveren, thans is het daar volledig in geslaagd. Uit dit verloop zien we dat men rassen
gaat telen, die gemakkelijker vruchtzetten, want
ook het ras Ontario vraagt geen kruisbestuiving.
Op het Proefstation heeft men een reeks van
jaren een aantal rassen bekeken, om na te gaan
of het mogelijk was het sortiment aan te vullen.
Bovendien is onderzocht welke mogelijkheden
er waren bij de bestuiving, ook van de oudere
rassen. Het is niet onze bedoeling al de onderzochte rassen te bespreken. Wel zullen de ervaringen worden weergegeven van die rassen,
die mogelijk betekenis kunnen krijgen voor de
praktijk.
Great yellow
Dit ras rijpt 4 à 5 dagen later dan Golden
japan. De kleur is geel, maar lichter dan bij

Golden japan. De vorm is onregelmatig, meestal
is de ene helft dikker dan de andere helft. De
smaak is goed; de vrucht is minder sappig dan
van Golden japan.
De vruchtzetting is onder normale omstandigheden ruim voldoende. Kruisbestuiving is noodzakelijk. Golden japan bleek Great yellow goed
te bestuiven. Het stuifmeel van Great yellow
is echter ongeschikt om Golden Japan te bestuiven.
De boom is gezond en heeft een mooie bladstand. De sporen op het hout zijn kort gedrongen en mooi stevig. Evenals bij Golden
japan worden de meeste vruchten gevormd op
meerjarig hout.

Ras de bloois
Dit ras mogen we niet verwarren met Red
June (de bloois). Wel ishet van dezelfde kweker
afkomstig ni. de heer A. de Bloois te Maasland.
Waarschijnlijk is dit ras ontstaan uit een kruising tussen Golden japan en Formosa. Wat
betreft groeiwijze en bladstand is er nl. veel
overeenkomst met het ras Formosa. De moeilijker vruchtzetting heeft het ook wel gemeen met
laatstgenoemd ras, maar bij een wat minder

Afb. 1. Oogstbare Great Yelk
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Wickson.
Het is jammer dat de rijptijd van dit ras vrij
laat is, nl. eind juli. Dit ras heeft gunstige
eigenschappen. Zo is de zetting onder normale
omstandigheden goed, terwijl de smaak voortreffelijk is. De vrucht is amberkleurig en niet
geheel symmetrisch. Vaak is zij wat scheef.
Gewoonlijk is de hoogte groter dan de breedte,
terwijl een duidelijke punt aanwezig is.
Hoewel het een Japanse pruim is, heeft zij
niet de vlotte groei en typische bladstand, die
eigen is aan de Japanse rassen. Het blad is
betrekkelijk klein en donker groen. Niettemin
een ras, waard om te beproeven. De kassen,
waarin geplant wordt, zullen echter van nature
vroeg moeten zijn om te kunnen oogsten, voordat de pruimen van de volle grond worden
aangevoerd.
Indian blood

Afb. 2. Indian blooci onmiddellijk na de bloei.
sterke groei blijkt het toch wel mogelijk een
goede vruchtzetting te verkrijgen.
De smaak van de vruchten is heel goed; de
kleur — een gele ondergrond met lichte blos —
is aantrekkelijk. De vrucht rijpt ongeveer een
week later dan Golde.i japan. Bestuiving met
dit ras is mogelijk. Heel gunstige ervaringen
werden verkregen door Golden japan te bestuiven met Ras de bloois.
De boom heeft een prachtige bladstand en
maakt een gezonde indruk.
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Dit ras rijpt ± een week later dan Wickson.
Het is dus zeer laat rijp en dit is toch wel
jammer. De vruchtbaarheid is enorm. De bomen
zetten elk jaar zeer overvloedig, terwijl de vruchten bij een rijke oogst toch nog een flinke maat
krijgen. Indian Blood is fertiel en vraagt dus
geen vreemd stuifmeel. De kleur van de vruchten is paars-grijs met spikkels. Het vruchtvlees
is krotenrood. De smaak is heel goed.
Door de enorme vruchtbaarheid groeit de
boom maar matig. Een sterke onderstam is voor
een normale groei zeker noodzakelijk. Dit ras
zal alleen met succes geteeld kunnen worden
als de oogst vóór de buitenpruimen valt. In
dit verband denken we aan zeer vroege koude
kassen. Vanwege de rijke zetting is succes verzekerd.

1. VEREDELING, RASSENVERGELIJKING EN SELECTIE
a. Nieuwe pruimerassen
Het ras Beauty vraagt geen bestuiving met een ander ras, zodat de zetting in het algemeen goed is. Bij een rijke dracht is de kwaliteit beduidend minder; goed dunnen is dus
gewenst.
b. Druivekruisingen
Het afgelopen jaar is de ontwikkeling van de nieuwe druivekruisingen (tussen Golden
champion en Prof. aberson) goed geweest. De boompjes zijn krachtig gegroeid en
vruchttrossen aan de dieven hebbén aangekondigd, dat de jeugdperiode voorbij is en
dat de bomen in 1959 vrucht kunnen dragen. Dan zal voor het eerst een beoordeling op
vruchtkwaliteit kunnen plaatsvinden.
c. Nieuwe druiverassen
In dezelfde kas, waar druivekruisingen zijn ondergebracht, zijn dit voorjaar oogstekken uitgeplant van de italiaanse rassen Regina, Superfrankenthal en Vernaccia. Eerstgenoemd ras is een witte druif en het belangrijkste exportras van Italië. Beide laatstgenoemde rassen worden in Italië als verbeterde typen van de Frankenthaler beschouwd.
d. Druive-onderStammen
De belgische druive-onderstammen, die in 1956 ontvangen werden, zijn zodanig
gegroeid, dat in het voorjaar van 1959 voor het eerst Black alicante op deze onderstammen kan worden geënt. Dit betreft de onderstammen Ruggeri 140, 16-16, Golia,
Rupestris du lot, 186-64 en Malègue. Voorts zijn nog zestien niet gecultiveerde druivetypen aanwezig, waarvan enkele zich ook voor onderstam kunnen lenen. Het zal minstens
een jaar duren voor dit materiaal voor veredeling geschikt is.
e. Rassenvergelijking bij tomaat
In een laat gestookte kas werden dit jaar een aantal tomaatrassen vergeleken. Dit betrof
uitsluitend amerikaanse rassen, die in Amerika voor de teelt onder glas worden aanbevolen en voor een belangrijk deel nog vrij nieuw zijn. Geen van deze rassen is geschikt
voor onze teelten. Mogelijk lenen deze rassen zich echter voor uitgangsmateriaal bij de
veredeling. De hoge opbrengsten gaan vaak gepaard met een aantrekkelijke vroegheid.
Bovendien is de groei van vrijwel alle rassen gunstig; dit wil zeggen, dat de groei niet
alleen voldoende krachtig is, maar ook zeer gelijkmatig tot boven toe.
Het grote nadeel van deze rassen is het meer of minder gemoot zijn van de vruchten,
een eigenschap, die juist bij de vroege rassen met hoge opbrengst vaak sterk tot uiting
komt (Tucker's forcing x Ohio W-R 3 en Michigan x Ohio hybrid). Naast sterk gemote
vruchten vertonen deze rassen vaak ook behoorlijk ronde vruchten. Zoals bij meer
amerikaanse rassen, laat de uniformiteit dus nog wel wat te wensen over. Een ander
bezwaar is, dat de vruchten zich vaak moeilijk laten plukken.
f. Sortimentsproef met fresia's
De resultaten, die het afgelopen jaar met de rassenvergelijking bij knolfresia's werden
verkregen, stemden grotendeels overeen met die van het voorgaande jaar. Enkele rassen
van geringe waarde werden door nieuwe vervangen. Zo werden twee grootbloemige rassen
Eldorado (geel) en Orange favorite (oranje) in de proef opgenomen. Als voordelen
van deze en enkele overeenkomstige nieuwe rassen kunnen worden genoemd, de sterke
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groeikracht en de bloemgrootte. Ten aanzien van produktie en aantal bloemen per kam
blijven ze in de regel achter bij de oude beproefde rassen.
g. Veredeling en rassenvergelijking van aubergine
Het kruisingswerk is voortgezet door middel van zelfbestuiving en terugkruising. Ook
zijn een aantal praktijk-selecties vergeleken. Een aantal lijnen is geënt op een Verticilliumresistente onderstam (stam y). In tegenstelling met vorige jaren was dit jaar de oogst van
de kruisingsprodukten lager dan van het handelsras Lange violette. Ook het enten heeft
dit jaar niet opbrengst-verhogend gewerkt. Wellicht was als gevolg van het zwaar stomen
van de grond de groei zo sterk, dat de extra groeikracht als gevolg van heterosis-effect op
enten alleen maar nadelig is geweest. Hierop wijst ook het feit, dat de Lange violette dit
jaar ruim dubbel zoveel per plant opbracht als in 1957. De beide tuindersselecties en in
wat mindere mate het handelsras vertoonden de beste kleur.
h. Veredeling en rassenvergelijking van paprika
In 1958 zijn de kruisingen Californian wonder x Handelsras en Yolo wonder x Handelsras, op hun waarde beproefd. De opbrengst van 10 planten per groep was als volgt:
Handelsras
Yolo wonder
Cal. wonder
Cal. wonder x Handelsras

Yolo wonder x Handelsras
Keystone

aantal
144
128
126
79
255
134
143
167
70
182

gem. vruchtgewicht in g.
107
118
107
74
44
85
84
93
112
94

Een duidelijk opbrengstverhogend effect als gevolg van de bastaardering was bij deze
kruisingen niet bemerkbaar. Bij de voortzetting van het veredelingswerk zal ook het ras
Keystone worden betrokken, gezien het goede produktievermogen van dit ras.
i. Slakruisingen en rassenproeven in stookkas en koude kas
In het seizoen 1957-'58 zijn de proeven met de slakruisingen in samenwerking met het
I.V.T. te Wageningen voortgezet. Er waren hiervoor 3 verwarmde kassen en een koude
kas beschikbaar. Naast de diverse kruisingen werden ook de rassen Regina, Proeftuin's
blackpool en Interrex uitgeplant. Bij de oogst bleken enkele van de kruisingen gemiddeld
een hoger kropgewicht te hebben bereikt dan de handelsrassen. Erg groot waren deze
verschillen echter niet, omdat de kruisingen nog niet raszuiver waren en er daardoor per
stam vrij grote verschillen voorkwamen.
Van de meeste kruisingen zijn de beste kroppen uitgezocht voor de zaadwinning, zodat
er verwacht mag worden, dat de resultaten in de toekomst nog gunstiger zullen worden.
Enkele van de beste kruisingen zijn in kleine hoeveelheden aan een beperkt aantal kwekers
uitgegeven om onder diverse omstandigheden in de praktijk te worden beproefd.
j.

Slakruisingen in een herfstteelt

In een herfstteelt in het warenhuis op het proefbedrijf te Delft werd een selectie-proef
opgezet met de slakruisingen, welke in samenwerking met het I.V.T. te Wageningen
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voor de verschillende teeltwijzen worden geselecteerd. Het doel is, om speciaal voor de
herfstteelt een ras te vinden, dat betere resultaten geeft dan de bestaande rassen.
Bij de oogst bleken er verschillende stammen te zijn, welke een belangrijk zwaardere
krop leverden dan de rassen Proeftuin's blackpool of Attractie. Over het algemeen was
de gevoeligheid voor rand bij de nieuwe lijnen echter vrij groot, zodat er nog streng
geselecteerd zal moeten worden, voordat er voor deze teeltwijze een geschikt nieuw
ras gevonden zal zijn.
k. Spinazieras'senvergelijking onder koud glas
In een koud warenhuis werden vier selecties van het spinazieras Breedblad scherpzaad
zomer vergeleken met het wolfresistente ras Proloog. Het plan was, om alle rassen
op één dag te oogsten. Toen de vroegste rassen echter oogstbaar waren, waren enkele
Breedblad selecties nog zoveel achter in hun ontwikkeling, dat de oogst hiervan uitgesteld
moest worden. Zo werden op 26 maart het ras Proloog en één van de selecties Breedblad
scherpzaad geoogst. Per vakje leverde Proloog 14,3 kg en de selectie van Breedblad
scherpzaad 14,9 kg spinazie. Op 29 maart werden de andere drie selecties Breedblad
scherpzaad geoogst. Deze leverden toen resp. 15,3; 12,9 en 11,6 kg spinazie op. Uit deze
proef blijkt dus wel, dat het wolfresistente spinazieras Proloog een vroeg en produktief
ras is, dat beslist niet onder behoeft te doen voor de verschillende selecties Breedblad
scherpzaad zomer.
1. Meloenkruisingen
Evenals vorige jaren werden een aantal kruisingsprodukten beproefd, terwijl weer
enkele terugkruisingen zijn uitgevoerd. Dit geschiedde bij een normale teelt onder platglas
en bij een nateelt onder staand glas. Als beste van de kruisingen kwamen naar voren
Enkele net x Benders surprise (F2) en Honey dew x Enkele net (F2), terwijl ook Togo x
Groene ananas ( F l ) een goede indruk gaf. Van een groot aantal vruchten van de beste
planten is zaad gewonnen. Gezien de geslaagde nateelt zou het heel goed mogelijk zijn
twee generaties per jaar te telen. Hierdoor zou het gestelde doel wellicht spoediger
kunnen worden bereikt.
m. Veredeling van komkommer
De veredeling van komkommer op vruchtvuurresistentie is dit jaar, zowel in een
voorjaars- als in een herfstteelt voortgezet. In beide gevallen werden de jonge planten
voor het uitpoten met vruchtvuur geïnoculeerd.
Bij de voorjaarsteelt werden de nieuwe kruisingsprodukten vergeleken met Groene
standaard en enkele bittervrije rassen. De totaalopbrengst van de meeste nieuwe lijnen
lag boven de opbrengst van Groene standaard. De sortering was bij Groene standaard
in de meeste gevallen iets gunstiger. De opbrengst van de bittervrije rassen bleef beneden
die van Groene standaard.
In de herfstteelt werden enkele andere lijnen vergeleken met Groene standaard en met
Spotvrije. De opbrengst van deze lijnen was ongeveer gelijk aan die van Spotvrije, maar
iets lager dan van Groene standaard.
n. Landelijke proef met bittervrije komkommers
In het voorjaar van 1958 is een proef opgezet met de bittervrije komkommerrassen
No. 4 (Vetobit) en No. 24 (Nobit) van de fa. Rijk Zwaan. No. 4 is uitgezet op 39
bedrijven, verdeeld over het gehele land. No. 24 kon slechts op 7 bedrijven worden
uitgezet. Als vergelijkingsmateriaal is steeds het ras gekozen, dat door de betrokken
tuinder werd geteeld. De proef vond plaats onder verwarmd staand glas, koud staand
glas en platglas.
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De vroegheid en de sortering van de bittervrije rassen was ongeveer gelijk aan het
gemiddelde van de standaardrassen. De totaalopbrengst lag gemiddeld bij alle teeltwijzen
± 10 % lager dan bij de standaardrassen.
o. Herfstproef met bittervrije komkommers
Bij een late herfstteelt werden 2 bittervrije komkommerrassen en 4 bittervrije hybriden
vergeleken met Groene standaard en Spotvrije. De opbrengst was van Groene standaard
het hoogst en van Spotvrije het laagst; de opbrengst van alle bittervrije typen lag hier
tussenin. Van de bittervrije typen gaf bittervrije Green spot de hoogste opbrengst en
No. 24 de laagste.
p. Komkommerrassenvergelijking onder platglas
Op het proefbedrijf te Delft werden de volgende komkommerrassen bij een teelt onder
platglas vergeleken; Vurex, Flamex, Greenstick, Clares, Bittervrije no. 4, Bittervrije no. 24
en Primeur. Het grootste aantal vruchten leverde Primeur; hierop volgden resp. Vurex,
Greenstick, Flamex, Clares, Bittervrije no. 24 en Bittevrije no. 4. Flamex gaf het grootste
aantal A komkommers. Vurex en Greenstick gaven enkele A komkommers minder.
Primeur gaf het laagste aantal, terwijl de overige rassen met kleine onderlinge verschillen
hier tussenin lagen.
q. Aardbeirassenvergelijking
In augustus '57 werd een proef opgezet met enkele nieuwe aardbeirassen bij een
platglasteelt en bij een teelt in kistjes. Vergeleken werden de rassen Deutsch evern,
Macherauch's frühernte, Regina, Glasa en Oranda.
Verschil in vroegheid werd bij de teelt onder platglas vrijwel niet waargenomen.
Wat betreft de totaal opbrengst is Oranda de Deutsch evern voorbijgestreefd (resp. 56
en 48 kg per 28 ramen). Macherauch's frühernte en Regina hebben belangrijk minder
opgebracht, terwijl de opbrengst van Glasa slecht was. Na een korte-dag-behandeling
is er in het najaar weer geoogst, waarbij dezelfde lijn in de opbrengst te vinden was.
De hoogste opbrengst gaf weer Oranda met 2264 stuks (13,4 kg) per 28 ramen.
Bij de kistjesteelt was Regina het beste, gevolgd door Macherauch's frühernte. Glasa
gaf ook bij deze teeltwijze de laagste opbrengst. Bij het forceren van aardbeien komen
dus geheel andere uitkomsten naar voren dan bij een normale teeltwijze onder platglas.

2. N I E U W E GEWASSEN
a. Selectie van winterbloemkool
De resultaten van de teelt van winterbloemkool in de praktijk waren in het seizoen
1957-1958 goed. Doordat tijdens de oogst in maart de temperatuur in de kassen regelmatig onder 0°C kwam, was evenwel de oogstduur heel wat langer dan gebruikelijk is.
In één geval trad zeer ernstig waterziek op, wat een gevolg was van het feit, dat de grond
gestoomd was en het gewas zeer vroeg werd geplant.
Een handicap is nog het optreden van gele harten, in een percentage, dat varieert van
15 tot 20 % . Wel werd er in enkele gevallen op het plantbed zodanig geselecteerd, dat
het percentage gele harten is teruggebracht tot enkele procenten. De omstandigheden voor
de selectie moeten dan echter gunstig zijn. Is de temperatuur te hoog, dan treedt de
geelverkleuring eerst enkele weken na het uitplanten op. Het selectiewerk op het Proefstation is voornamelijk gericht op het verkrijgen van een winterbloemkool, die geen gele
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harten geeft. Een van de nieuwe stammen, die door selectie verkregen zijn, is waarschijnlijk
vrij van gele harten, terwijl de koolkwaliteit uitermate goed is.
Momenteel is ook een vroegere selectie gewonnen. De koolgrootte is iets geringer,
maar de oogst valt ± 14 dagen vroeger.
b. Plantafstandenproef bij winterbloemkool
N u de teelt van winterbloemkool geleidelijk in de praktijk ingang vindt, diende o.m.
te worden nagegaan, wat de beste plantafstand is voor een normale teelt. De teelt vond
plaats in een niet gestookte kas, die diep gestoomd was. Er werden twee plantafstanden
aangehouden, nl. 50 x 47,5 cm en 50 x 60 cm. In de ontwikkeling van het gewas kwamen
geen verschillen voor. De sortering was iets gunstiger bij de afstand 50 x 60 cm. Ondanks
dit verschil in sortering zal het waarschijnlijk aanbeveling verdienen de afstand 50 x 47,5
cm aan te houden vanwege het grotere aantal planten, dat op dezelfde oppervlakte kan
worden uitgezet.
Ter oriëntering van geïnteresseerden in de teelt van winterbloemkool geven wij de
prijzen, die met deze kool gemiddeld in het voorjaar van 1958 op de veiling te Naaldwijk
werden verkregen:

sortering
IA
I
II
III

prijs in centen
106
87
66
57
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BEWARING ENVERPAKKINGVAN TUINBOUWPRODUKTEN
BESCHADIGING V A N T O M A T E N BIJ OOGSTEN EN SORTEREN
P. A. KRUYK

Als gevolg van klachten, die vanuit Engeland
het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen
in Nederland hebben bereikt, is vanaf 1956
onderzoek verricht naar de oorzaak van deze
beschadigingen. Voor een belangrijk gedeelte
is dit onderzoek uitgevoerd door het I.B.V.T.
te Wageningen, dat speciale aandacht heeft besteed aan de verschillende typen van sorteermachines en de schade die deze kunnen veroorzaken. Ook door het Proefstation zijn in dit
verband enkele proefjes genomen. Hieruit konden verschillende gegevens worden verkregen,
die een beter inzicht geven in de factoren, die
de beschadiging teweegbrengen.
Oogsten.
Algemeen wordt bij het oogsten gebruik gemaakt van gevlochten tenen manden. Het vlechtwerk van deze manden is zodanig, dat aan de
binnenzijde verschillende meer of minder scherpe uitsteeksels voorkomen. Slechts zelden worden de vruchten in de plukmand gelegd. Meestal

moet het oogsten snel gebeuren en worden de
tomaten met meerdere tegelijk in de manden
gedeponeerd vanaf een hoogte, die wisselt van
30 tot ruim 100 cm. Een val van een tomaat
vanaf geringe hoogte op een uitsteeksel kan
gemakkelijk schade veroorzaken. Wel is er in dit
opzicht een groot verschil in gevoeligheid tussen
de verschillende rassen. Moneymaker is het
minst gevoelig. De Ailsa craig-typen zijn gevoeliger en Unie is uitermate gevoelig. Omdat
de tomaten met het kroontje worden geoogst,
blijft ook het harde steeleinde aan de vrucht.
Tomaten die vanaf een zekere hoogte op deze
harde steeleinden vallen, worden zeker beschadigd. Vaak ontstaat dan zelfs een flinke wond.
Een verbetering wordt verkregen als de manden
van een plastic voering worden voorzien.
Schuimplastic leent zich hier goed voor. Ook
het gebruik van rubbermanden of van plukmanden van polyvinyl kan veel beschadiging
voorkomen, hoewel het noodzakelijk is, dat de
vruchten zoveel mogelijk in de plukmand worden gelegd.

Afb. 1. Plukmand met interieu
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Afb. 2. Ingedeukte streepbeschadiging bij tomaat.

Sorteren.
Hoewel er tussen de verschillende sorteermachines onderling verschillen voorkomen t.a.v.
de mate van beschadiging, is vooral het vervuilen van de machine oorzaak van veel schade.
Verreweg de meeste beschadigingen worden
door het sorteren veroorzaakt, belangrijk meer
dan bij het oogsten. Vervuiling kan op verschillende manieren ontstaan. In de eerste plaats
doordat de tomaten zelf wat vochtig en b.v. door
opgespatte gronddeeltjes vervuild zijn. Het
vocht, vermengd met het groene tomatensap
blijft kleven op het hout van de machine en
eventuele zandkorreltjes worden mede vastgekit.
Aldus ontstaan kleine, maar soms scherpe oneffenheden. Is de machine wat ouder, dan is de
vernislaag op het hout dikwijls gebarsten. Er
springen stukjes vernis af en de aldus ontstane
holten zijn plaatsen, waar gemakkelijk afzetting
van vuil kan plaats vinden. Om sorteerschade te
voorkomen moet de machine daarom af en toe
goed worden schoongemaakt. Soda en warm
water vergemakkelijken het verwijderen van het
vuil met behulp van een borstel. Scherpe vernisranden kunnen worden weggevijld of afgeschuurd. Men voorkomt veel moeilijkheden door
de sorteermachine elke winter goed schoon te
maken en te vernissen.

diging ontstaan. Met uitzondering van de
wonden, die veroorzaakt worden door de stelen,
zijn de beschadigingen na het oogsten en sorteren niet direct zichtbaar. Naarmate de tomaten
langer worden bewaard, treden de beschadigingen duidelijker aan het licht. Dit gaat tot ongeveer 10 dagen na de oogst door. In onderstaande
tabel ishet verloop van de beschadigingen en het
verschil in gevoeligheid tussen Unie en Moneymaker voor de verschillende typen van beschadiging aangegeven.

Beschadigingen.
Als gevolg van minder juist oogsten en sorteren kunnen verschillende typen van bescha-

10 dagen na de

5 dagen na de oogst

aogst

Beschadigingstype
Unie

Moneyma ker

Moneymak er

Unie

Oppervlakkige streepjes
Ingedeukte streepjes
Putjes
Steelwonden
Zachte plekjes
Rotte plekken

1
2
19
15
4
36
0

2
19
25
44
7
44
0

3
45
64
285
7
91
3

1
7
36
105
0
14
3

2
13
19
144
2
19
3

3
7
16
265
5
21
5

1
8
16
30
4
44
1

2
24
28
55
7
42
4

3
76
98
411
7
96
10

1
4
18
119
0
26
1

2
11
12
139
2
28
3

3
10
19
307
5
37
4

Gezamenlijke beschadigingen

76

139

495

165

200

319

103

160

698

168

195

382

Aantal waargenomen beschadigingen per 5
vruchten.
1 = in kistje gelegd
2 == normaal in maand geoogst
3 = normaal geoogst en gesorteerd.

kg

Omdat soms enkele vruchten door sterk rot
moesten worden verwijderd, is het aantal beschadigingen dat 10 dagen na de oogst is geteld
minder dan in werkelijkheid voorkwam.
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1. BEWAARBAARHEID V A N T O M A T E N
De proeven met Flavorseal en andere waspreparaten om de houdbaarheid en de
kwaliteit van tomaten bij verzending te verbeteren, zijn het afgelopen jaar niet voortgezet. Er waren voldoende gegevens verkregen en de machine, die voor dit doel beschikbaar was gesteld door de Food Machinery Corporation moest weer worden teruggezonden.
Zodra centrale behandeling van tomaten met waspreparaten mogelijk wordt, zal verdere
aandacht aan dit probleem worden besteed.
2. NARIJPING V A N T O M A T E N
In het afgelopen najaar (half november) werd opnieuw een narijpingsproef opgezet met
tomaten. Bij een temperatuur van ± 20°C verliep de narijping aanmerkelijk sneller dan
bij ± 15°C. In daglicht rijpten de tomaten bij ± 15°C langzamer, bij ± 20°C sneller
dan in het donker. Wellicht houdt dit verband met de wat hogere luchtvochtigheid in
de warme ruimte. Continu belichting met fluorescentiebuizen ( ± 120 W/m2) versnelde
de narijping slechts weinig. Naarmate de tomaten meer licht ontvingen, nam het percentage door Botrytis aangetaste vruchten af, maar het percentage slappe vruchten nam
toe.
Afdekking met plastic versnelde de narijping zowel bij 15 als bij 20°C in belangrijke
mate, hoewel de temperatuur onder plastic slechts weinig hoger was dan erbuiten. De
aantasting door Botrytis was onder plastic 2 à 3 maal zo hoog als zonder plastic. In
tegenstelling hiermee was het percentage slappe vruchten bijzonder laag. Dit houdt verband met het verschil in luchtvochtigheid. Deze bedroeg bij het gebruik van plastic tussen
95 en 100 %, zonder plastic tussen ± 70 en 90 % . Het gewichtsverlies was bij gebruik
van plastic belangrijk lager. De beste narijping bleek plaats te vinden bij een temperatuur
van 18—21°C met behulp van aanvullende belichting en bij afdekking met plastic folie.
3. BEWAARBAARHEID V A N K O M K O M M E R S
Evenals bij tomaten zijn de proeven met waspreparaten bij komkommers dit jaar niet
voortgezet. Hoewel het mogelijk is om komkommers door een wasbehandeling een beter
uiterlijk en een wat langere gebruiksduur te geven is machinale behandeling, vooral bij
gestekelde komkommers, zonder deze te beschadigen niet eenvoudig. Bovendien zal het
gebruik van polytheenzakjes, waarmede verreweg de beste resultaten verkregen zijn, door
het geleidelijk dalen van de prijs van dit materiaal aantrekkelijker worden.
4.

KOELHUISBEWARING V A N D R U I V E N

In samenwerking met het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten (I.B.V.T.) werden de bewaarproeven voortgezet. De proeven werden op
enigszins andere manier opgezet dan in voorgaande jaren. Bij een proef met Black
alicante van verschillende herkomsten werden, naast het gewichtsverlies, de mate van
indroging en het optreden van diverse afwijkingen, ook het suiker- en zuurgehalte bepaald, alsmede de dikte van de schillen en de osmotische waarde. Bij deze extra bepalingen
konden geen duidelijke veranderingen in de betreffende eigenschappen worden geconstateerd. De bewaarresultaten waren gelijkluidend aan die van voorgaande jaren.
Wel waren dit keer de onderlinge verschillen geringer.
De 16 koelhuizen, die hebben deelgenomen aan de koelhuisvergelijkingsproef 1957-'58
zijn veel frequenter op temperatuur en luchtvochtigheid gecontroleerd dan voorheen. Dit
heeft toch niet aan het licht kunnen brengen, hoe bepaalde bewaarverschillen ontstaan.
De conclusie kan zijn, dat vooral de mate van bezetting van de koelcel een enorme invloed
heeft op de kwaliteit van de druiven. Kleine cellen, die tot het einde toe gevuld blijven,
geven de meeste kans op kwaliteitsbehoud.
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5. BEOORDELING KOELWAARDE VAN DRUIVEN
Met medewerking van het I.B.V.T. is voor het seizoen 1958-'59 een proef opgezet,
die een vijftal jaren zal duren en waaraan koelhuisdruiventelers vrijwillig kunnen meedoen. De bedoeling is om de druiven van deze telers te beoordelen op koelwaarde. Elke
teler levert hiervoor 4 kistjes van het ras Black alicante. Op een viertal tijdstippen na
begin januari vindt deze beoordeling plaats. Tevens worden opmerkingen gemaakt over
de verpakking, de wijze waarop is geoogst en het optreden van eventuele afwijkingen.
Er is medewerking verkregen van 71 bedrijven, die gezamenlijk 75 partijtjes geleverd
hebben. Deze druiven waren uit alle westlandse plaatsen met uitzondering van Maasland
afkomstig.
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PLANTEZIEKTEN EN -BESCHADIGINGEN
CHLOROSE-BESTRIJDING BIJ KASFRUIT
M. MOSTERT

Bij perzik en pruim zijn feitelijk alleen
mangaan- en ijzerchlorose van belang. Magnesiumchlorose is bij deze teelten praktisch van
geen betekenis. De mangaanchlorose komt het
meest voor en is te herkennen aan een vlekkerig
verkleuren van het blad. Het bladmoes tussen
de grovere nerven en langs de bladranden verkleurt van licht groen tot geel. Ijzerchlorose is
veel scherper getekend. Hierbij blijven alleen de
nerven (ook de allerfijnste) groen, terwijl het
bladmoes verkleurt van lichtgroen tot heldergeel; in erge gevallen tot wit (kleurloos). Beide
typen van chlorose kunnen zeer schadelijk zijn,
daar zij de groeikracht en de opbrengst doen
afnemen.
De verschillende perzikrassen zijn alle vrijwel
even gevoelig voor chlorose. Pruimen lijken in
dit opzicht iets minder gevoelig, doch tussen de
pruimerassen bestaat wel een groot verschil.
Beauty en June blood vertonen vrij snel en soms
in erge mate chlorose; Ontario en Utility vertonen vrijwel nooit chlorose. Golden japan kan
er soms behoorlijk last van hebben.
De chlorose inperzik enpruim hangt dikwijls
samenmet eenhogepH en eenhoog kalkgehalte
van de grond. Hierdoor worden mangaan en
ijzer vastgelegd in een voor planten opneembare

verbinding. Het bijmesten met mangaan- of
ijzersulfaat heeft dan ook dikwijls weinig of
geen resultaat. Een minder goed ontwikkeld
wortelstelsel, als gevolg van een te hoge of een
testerk schommelende grondwaterstand, kanhet
optreden van chlorose bevorderen. Evenzo een
slechte structuur (zoals een stijve dichte kleigrond of een ondoorlatende ondergrond) eneen
hoge zoutconcentratie. Drainering en verbetering van de structuur kunnen een belangrijke
verbetering van de chlorose teweegbrengen.
Zoals reeds werd vermeld geeft het bijmesten
met mangaan- of ijzersulfaat vaak onvoldoende
resultaten. Het was dus noodzakelijk dat naar
andere methoden werd omgezien om deze elementen aan de boom toe te dienen. Zomerbespuitingen met sterk verdunde oplossingen
(zoals die bij het buitenfruit wel worden gebezigd) komen voor kasfruit niet in aanmerking.
Enerzijds worden er geen bestrijdingsmiddelen
in spuitvorm, gecombineerd met spore-elementen, toegepast. Anderzijds kan de kwaliteit van
de vruchten sterk achteruitgaan (dauwbeschadiging bij pruimen). IJzerbespuitingen kunnen
bovendien nog bladverbranding veroorzaken.
Bespuitingen na de oogst hebben geen zin, omdat het oude blad weinig meer opneemt.

Afb. 1. Mangaangebrek bij pruim.
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Afb. 2. Mangaangebrek bij perzik.
De boorgaten-methode werd enige jaren geleden met bevredigende resultaten toegepast.
Doch het maken van grote wonden in de stam
maakte deze methode minder aantrekkelijk.
Goede resultaten werden verkregen door in de
winter het kale hout te bespuiten met een oplossing van 5 % mangaansulfaat of 2 % ijzersulfaat. De werkingsduur van deze bespuiting is
echter betrekkelijk kort. Tegen het einde van
het seizoen begint meestal de chlorose weer op
te treden. De bespuitingen moeten dus elk jaar
worden herhaald.
Ook werden goede resultaten bereikt door
turfmolm, welke tevoren in een oplossing van
0,5 % mangaansulfaat was gedrenkt, door de
grond te werken. Door delage p H vande molm
blijft de mangaan in oplossing. Deze methode
leent zich meer om toegepast te worden bij een
nieuwe aanplant op gronden, waar men chlorose
kan verwachten. De molm moet dan tijdig en
voldoende diep door de grond worden gewerkt
om mangaanvergiftiging bij onderteelten te
voorkomen. Bij een bestaande teelt ishet niet altijd mogelijk de behandelde turfmolm voldoende diep door de grond te werken, zonder veel
wortels te beschadigen. Het eerste jaar van toepassing verkrijgt men dan ook dikwijls onvoldoende resultaten. Houdt men echter de turfmolm vochtig, dan neemt de verbetering toe,
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doordat nieuwe wortels in de vochtige turfmolm ontwikkelen.
Bij druiven zijn magnesium- en mangaanchlorose het belangrijkst. Doordat ijzerchlorose
meestal van tijdelijke aard is (het treedt veelal
op in het voorjaar en herstelt zich als de grond
in de zomer warmer en droger wordt en dan
nog in weinig ernstige vorm), zal dit type van
chlorose slechts terloops behandeld worden.
Magnesiumchlorose bij druiven is gekenmerkt
door een grof patroon van lichtgroene tot gele
vlekken in het blad bij de witte rassen en van
lichtgroene tot rode vlekken in het blad bij de
blauwe rassen. Langs de hoofdnerven blijft het
bladmoes normaal groen. Mangaanchlorose heeft
een iets fijner patroon. Bij deze chlorose blijft
het bladmoes niet alleen langs de hoofdnerven,
doch ook langs de zijnerven groen. De rest van
het blad verkleurt van lichtgroen tot geel. Evenals bij perzik en pruim geeft ijzerchlorose ookbij
druiven een fijn en scherp patroon te zien. Alle
nerven en nerfjes steken helder groen af tegen
een gele tot witte achtergrond van de rest van
het blad.
Niet alleen de verschillen in chlorosepatroon
zijn kenmerkend. Ook de ouderdom van het
blad, dat is aangetast, geeft aanwijzingen omtrent het gebrek, waaraan de boom lijdt. De

Afb. 3. Mangaangebrek bij Golden champion.

oudste bladeren onderaan de scheuten vertonen
als regel magnesiumchlorose. Vandaar breidt de
chlorose zich uit naar de jongere bladeren. Ijzerchlorose openbaart zich het eerst aan de toppen
der scheuten, terwijl mangaanchlorose overwegend halverwege de scheut begint.
Niet alle druiverassen zijn even gevoelig voor
chlorose. De witte rassen zoals Muskaat van
alexandrië, Golden champion en Prof. aberson
zijn zeer gevoelig. Van de blauwe rassen zijn
Frankenthaler en Gros colman tamelijk gevoelig.
De factoren, die het optreden van mangaanen ijzerchlorose bij druiven in de hand werken,
zijn dezelfde die mangaan- en ijzerchlorose bij
perzik en pruim bevorderen. De magnesiumchlorose wordt bevorderd door een te natte
grond en door een minder goede structuur. Dikwijls blijkt, dat waar magnesium-chlorose wordt
waargenomen, het kaligehalte van de kasgrond
te hoog is als gevolg van zware kaligiften. Na
het verenten op een andere onderstam treedt ook
vaak chlorose op.
De bestrijding van magnesium- en mangaanchlorose door middel van een boorgaten-behandeling of een winterbespuiting heeft geen zin.
Enerzijds zijn de bomen te dun om te boren,
anderzijds is de schors te ruig zodat de sproeivloeistof niet in de bast kan doordringen. Bemesting met magnesiumsulfaat tegen magnesiumchlorose geeft vaak onvoldoende resultaat,
vooral op gronden met een hoog kaligehalte.
Een snoeiwond-behandeling gaf bij mangaanchlorose frappante resultaten te zien. Vers gemaakte snoeiwonden moeten daartoe in de winter worden ingesmeerd met een pasta van de
volgende samenstelling. In één liter water worden opgelost 400 gram suiker en 400 gram
mangaansulfaat. Vervolgens wordt nog 300
gram stuifzwavel toegevoegd. De suiker en de
zwavel dienen om de viscositeit van de pasta te
vergroten. De zwavel heeft bovendien nog een
zure werking, wat voor de maangaanvoorziening

gunstig is. De scheuten van de behandelde houten blijven mooi groen, terwijl de scheuten uit
adventieve (slapende) knoppen wel chlorose
vertonen. Elke snoeiwond moet dus behandeld
worden. Deze methode werd ook toegepast in
gevallen, waar sprake was van magnesiumchlorose. In plaats van mangaansulfaat werd 700
gram magnesiumsulfaat aan de suiker en zwavel
toegevoegd. De met deze pasta behandelde
bomen gaven wel een flinke verbetering van
de chlorose te zien, doch een algehele genezing
kon niet worden verkregen.
Ter bestrijding van magnesiumchlorose kan
het blad worden bespoten met een oplossing van
magnesiumsulfaat (bitterzout). Voor de bloei
tot aan het krenten wordt met een 1 % oplossing
gespoten, na het krenten met een 2 % oplossing. Uitvloeier wordt niet toegevoegd, omdat hierdoor bladverbranding kan optreden. Een
vroegtijdige toepassing van de bespuitingen is
van belang, daar de magnesium dan beter werkzaam is. De bespuitingen moeten wekelijks
worden uitgevoerd. Er kunnen dan bijzonder
goede resultaten worden verkregen.
In gevallen, waar magnesiumchlorose wordt
veroorzaakt door een tekort aan het element in
de grond, zal men door bemesting met bitterzout
de chlorose trachten te bestrijden. Voor een afdoend resultaat zal men meestal enkele jaren
achtereen flinke giften (7-14 kg per are) moeten
geven. Vooral kleigronden (waar door het adsorptiecomplex veel magnesium wordt gebonden) vragen grote giften magnesium. Waar
weinig opneembaar magnesium samen gaat met
een lage p H van de grond, kan met succes van
kalkmergels gebruik worden gemaakt, welke
veel magnesium bevatten.
Men dient echter in het oog te houden, dat
zowel de bespuitingen als de snoeiwond-behandelingen, steeds een tijdelijk karakter moeten
blijven dragen en dat uiteindelijke genezing van
de chlorose van de zijde der bemesting en grondverbetering moet komen.

*
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PATHOGENITEITSVERSCHILLEN TUSSEN EEN AANTAL
ISOLATIES V A N VERTICILLIUM ALBO-ATRUM R. et B.

Drs. K. VERHOEFF

Verticillium-aantastingen van verschillende
onder glas geteelde gewassen zijn reeds lang
bekend („slaapziekte"). In de praktijk worden
hiertegen de nodige maatregelen genomen. De
laatste jaren is gebleken dat tussen diverse isolaties van deze schimmel pathogeniteits-verschillen
kunnen bestaan ten opzichte van het gewas van
herkomst en andere gewassen.
Om dit na te gaan zijn een aantal isolaties van
Verticillium gemaakt uit ziek materiaal, afkomstig uit het zuidhollands glasdistrict. Deze isolaties zijn getoetst op een aantal onder glas geteelde gewassen, o.a. tomaat, aubergine, komkommer en chrysant. De planten werden geinoculeerd als het eerste echte blad zichtbaar
werd. De meest kenmerkende symptomen, die
daarna optreden zijn: geel kleuren en afvallen
van de cotylen, geel kleuren, verwelken en afsterven van de bladeren en achterblijven in groei
in vergelijking tot gezonde planten. Bij doorsnijden van de stengel is vaak een inwendige
bruinkleuring zichtbaar.
Wat de gevoeligheid voor de verschillende
Verticillium-isolaties betreft zouden de in de
proeven betrokken gewassen in drie groepen te
splitsen zijn. De eerste groep bestaat uit de
gewassen andijvie, chrysant, paprika, sla, spaanse peper en Verticilliumresistente tomaat. Deze
reageerden zwak of in het geheel niet, hoewel

na afloop van de proeven herisolaties van verschillende stammen konden worden verkregen.
De tweede groep wordt gevormd door de komkommer. Deze reageerde op slechts enkele isolaties, maar dan zeer hevig. Binnen 6 weken
na de inoculatie waren alle planten afgestorven.
De derde groep bestaat uit de gewassen aubergine, meloen en tomaat. Deze reageerden op
alle (aubergine) of op bijna alle isolaties (meloen en tomaat), terwijl sommige stammen de
planten binnen zes weken deden afsterven.
Wat de pathogeniteit van de verschillende
isolaties betreft, bleek duidelijk, dat elke isolatie
het meest pathogeen is voor het gewas van herkomst. Andere gewassen kunnen echter ook
soms worden aangetast. Een isolatie uit tomaat
bleek bijvoorbeeld het meest pathogeen op dit
gewas. Werden aubergines met deze isolatie geinoculeerd, dan trad ook hier verwelking op.
Ook kunnen uit een bepaald gewas isolaties
(bijvoorbeeld uit chrysant) zich in andere gewassen (o.a. tomaat) ontwikkelen, zonder dat
uitwendig symptomen optreden. Dit is een vorm
van tolerantie. Ditzelfde komt voor bij Verticilliumresistente tomaten.
Uit de proeven kwam tevens naar voren, dat
zowel de ouderdom van de plant ten tijde van
de inoculatie, als de groeiomstandigheden van
invloed kunnen zijn op de mate, waarin de ver-

Afb. 1. Tomaatplanten, 3weken na de inoculatie. Van links naar rechts: controle en geïnoculeerd met
isolaties uit respectievelijk witlof, tomaat, tomaat, tomaat, chrysant, aardbei en aardbei.
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Afb. 2. Meloenplanten, 3 weken na de inoculatie. Van links
naar rechts: controle en geinoculeerd met isolaties uit
respectievelijk tomaat, komkommer en chrysant.

schillende symptomen kunnen optreden. Naarmate een plant ouder is op het moment van de
inoculatie, duurt het langere tijd, voordat de
eerste symptomen optreden, terwijl de hevigheid van het ziektebeeld afneemt. Worden
planten in de herfst of winter geinoculeerd met
een bepaalde Verticillium-isolatie, dan treden de
symptomen eerder en in heviger mate op, dan
wanneer planten met die isolatie in voorjaar of

zomer worden geinoculeerd. Niet alleen de
bodemtemperatuur blijkt dan van invloed te
zijn, ook andere factoren (zonlicht) spelen een
rol. Onder slechte uitwendige omstandigheden
voor de tomaat, kan een zwak pathogène isolatie
deze plant bijna doen afsterven, hetgeen onder
voor dit gewas gunstige omstandigheden niet
voorkomt.
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K U R K W O R T E L BIJ T O M A A T

Ir. G. P. TERMOHLEN

Enige jaren geleden betekende het horen of
zien van de naam kurkwortel zoveel als een
atoombomexplosie: een ramp waarvan we niet
spoedig verlost zouden zijn. Het ziet er nu naar
uit, dat de gevolgen van het één zowel als van
het ander in mildere banen geleid zullen kunnen
worden. Wat niet wegneemt dat elke tuinder
bij de eerstkomende teelt graag definitief met
deze kwaal zal willen afrekenen. Helaas is dit
nog toekomstmuziek.
Kurkwortel kan zowel op zandgrond, als op
veen- of kleigrond in elke graad van hevigheid
worden aangetroffen. Het is vrijwel niet mogelijk een bedrijf te vinden, waar de ziekte niet
voorkomt, tenzij in het jaar, direct voorafgaande
aan de teelt, een zorgvuldige grondontsmetting
is toegepast. Zelfs het beginnen van een teelt
op „nieuw" land is geen garantie voor het gevrijwaard blijven van kurkwortel.
Afhankelijk van de grondsoort en van de
vochttoestand van de grond kunnen twee typen
in het ziektebeeld onderscheiden worden, de*
zogenaamde „dunne" en „dikke" kurk. (afb. 1
en 2) De bruine wortels met verdikkingen treft
men voornamelijk aan op de zwaardere gronden,
de wortels zonder verdikkingen en een spoedig
wegrottende schors op de lichtere gronden. Op
de te natte gronden zal de „dunne" kurk overheersen, onverschillig of deze gronden zwaar of
licht zijn. Onder te vochtige omstandigheden zal

„^

Afb. 1. „Dunne kurk". Links in besmette grond;
rechts in gestoomde grond.

de „kurk" sterker van zich doen spreken omdat
juist dan de schimmel, welke kurkwortel veroorzaakt, geassisteerd wordt door secundaire

Afb. 2. „Dikke kurk". Links in
besmette grond; rechts in gestoomde grond, (foto I.P.O. Wageningen)
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naar de primaire infectie en naar de verspreidingswijze bemoeilijkt door het feit, dat deze
schimmel sporen noch vruchtlichamen maakt.
Voorlopig wordt de schimmel aangeduid als
een „steriel" mycelium.
In infectieproeven is het gelukt reeds symptomen van kurkwortel te verkrijgen op één week
oude worteltjes. Hieruit volgt, dat het belangrijk
is bij de opkweek van plantmateriaal uit te gaan
van een gezond zaaimedium en van gezonde
potgrond.
Dat de verspreiding van de schimmel in de
grond langzaam verloopt, blijkt uit bijgaande
foto (afb. 3), die werd genomen van een wortelgestel na het beëindigen van een teelt in tompotten. De potgrond was besmet met kurkwortel
(aantasting), de grond in de tompot was gezond
(blanke wortels), de kasgrond was besmet (aantasting).De gevolgen van een aantasting kunnen
dus verzacht worden door een teelt in tompotten,
welke met gezonde grond gevuld zijn.

Afb. 3. Duidelijk is de besmetting van de grond te
zien. Het bovenste gedeelte gegroeid in gezonde
potgrond, is vrij van kurkwortel gebleven.

bodemorganismen, die het wegrotten van de
wortels versnellen.
Men hoort wel eens de mening verkondigen,
dat kurkwortel door een overvloedige vochtvoorziening, door een te droge toestand van de
grond of door een slechte struktuur kan ontstaan. Dit is beslist niet het geval. Genoemde
factoren werken remmend op de groei van de
plant. Als de grond dan bovendien met kurkwortel besmet is, komt de klap dubbel zo hard
aan. Het is heel goed mogelijk om bij een
slechte struktuur en onder te vochtige of te
droge omstandigheden gezonde wortels te telen.
Een goed gewas kunnen we dan echter niet verwachten. Daarom zullen verbetering van de
struktuur en een regelmatige vochtvoorziening
een gunstige invloed hebben op de groei van de
planten. Hoe beter deze factoren geregeld zijn,
des te beter ook vormen ze een tegenwicht voor
een eventuele aanwezigheid van een besmetting
met kurkwortel. Infiltreren of draineren kan de
kurkwortel niet buiten de deur zetten. Deze handelingen kunnen echter wel, als de omstandigheden dat eisen, een gunstige invloed op de
plantengroei uitoefenen.
Ofschoon vast staat dat de oorzaak van kurkwortel een schimmel is, wordt het onderzoek

De bodemtemperatuur heeft invloed op de
aantasting. Tussen 15°C en 18°C was de aantasting ernstig; met het toenemen van de temperatuur nam de aantasting geleidelijk af, tot
bij 30°C vrijwel blanke wortels werden gevonden. Helaas schuilt hierin geen mogelijkheid tot
bestrijding in de praktijk. Wat de aantastingsmogelijkheden betreft, bestaan er tussen de
stookteelt en de koude teelt dan ook geen verschillen. Het enige dat de tuinder kan doen,
is te zorgen voor een voldoend hoge bodemtemperatuur bij het uitpoten der planten, zodat
de wortelvorming tijdens het begin van de teelt
zo goed mogelijk verloopt.
Hoe komt het, dat na een grondontsmetting
de „kurk" weer vrij snel toeneemt en dat soms
op „nieuw" land een kurkwortel-aantasting
wordt gevonden? Geen enkele grondontsmetting
in de praktijk is in staat de schimmel, welke
kurkwortel veroorzaakt, voor 100 % te doden.
De nauwkeurigheid waarmee een ontsmetting
wordt uitgevoerd, is bepalend voor de kansen
van hergroei van de schimmel. Een andere factor
welke een rol kan spelen, is het opnieuw „binnenhalen" van de schimmel met b.v. besmette
potgrond. Het resultaat daarvan is, dat de besmetting direct over het gehele warenhuis verspreid wordt. Een verklaring van het voorkomen
van een aantasting bij een eerste teelt op een
voor tomaten „nieuwe" grond, is moeilijker te
geven. Het is niet onmogelijk, dat de schimmel
reeds in deze grond aanwezig was en misschien
is binnengebracht, vóór de teelt van tomaten
plaatsvond, door het uitpoten van planten, opgekweekt in besmette grond. De schimmel vindt
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niet alleen bestaansmogelijkheid in de grond,
maar ook in de wortels van gewassen als bloemkool, andijvie, komkommer. Het is namelijk gelukt, de schimmel te isoleren uit de wortels
van deze gewassen als deze in besmette grond
waren opgekweekt. Symptomen van kurkwortel
konden niet worden waargenomen. Een zichtbare aantasting wordt alleen veroorzaakt bij
tomaat en bij gewassen, die tot dezelfde familie
behoren, b.v. paprika, Spaanse peper, aubergine,
tabak, aardappel, zwarte nachtschade. Dikwijls
wordt bij de bestrijding van ziekten de aandacht
gevestigd op een goede hygiëne. Dit geldt ook
t.a.v. kurkwortel, want na het beëindigen der
teelt blijven de „poten" vaak te lang staan, om
dan soms nog in het wilde weg te worden uitgetrokken. Er blijft minder besmetting achter,
als het rooien der wortels op tijd en met zorg
geschiedt.
Hoewel een aantal cultuurmaatregelen kan
helpen de gevolgen van een aantasting beter te
doorstaan, kunnen zij de „kurk" niet onder de

knie houden. Het is algemeen bekend, dat stomen en chloorpicrine dat wel kunnen, zij het dan
tijdelijk. Andere grondontsmettingsmiddelen
bestrijden de kurkwortel beslist niet. Deze kunnen gerangschikt worden onder de zojuist genoemde cultuurmaatregelen, omdat ze een groeistimulans geven en daardoor de gevolgen van
een aantasting enigszins verzachten.
De laatste twee jaar is belangstelling gewekt
voor een geheel andere bestrijdingswijze, namelijk het enten van het te telen ras op een
tomaat-onderstam, welke resistent is tegen kurkwortel. Deze onderstam is een hybride, ontstaan
door kruising van een „wilde" (Lyc. hirsutum)
met een „gewone" tomaat. Ofschoon de onderstam niet geheel onvatbaar is, mag men met
voorbijzien van de enkele kurkplekjes gerust
zeggen, dat het wortelgestel blank is, als het
met dat van een cultuurras wordt vergeleken.
Het ideaal, dat door ons wordt nagestreefd, is
het kweken van een voor kurkwortel onvatbaar
ras. Uiteraard zal dit langere tijd vergen.

+
1. V O O R L I C H T I N G I N V E R B A N D M E T PLANTEZIEKTEN
In 1958 zijn 750 gevallen van ziekten en beschadigingen op het laboratorium nader
onderzocht.
Dit jaar is weer een aantal waarschuwingen verzorgd in verband met schurft, meeldauw,
insekten en spint in de fruitteelt. Op de volgende insekten werd de aandacht gevestigd:
bladluis, bloedluis, appelbloesemkever, rupsen van voorjaarsuilen, appelzaagwesp, rupsen
van bladrollers en het fruitmotje. Op 1 mei is een waarschuwingskaart in verband met
de koolvliegbestrijding verzonden.

2. FYSIOGENE ZIEKTEN EN BESCHADIGINGEN
a. Entchlorose bij komkommers
De proeven ter bestrijding van entchlorose bij komkommers werden dit jaar voortgezet.
Op een 5-tal bedrijven werd het gewas bespoten met een oplossing van 1,5 % ammoniumnitraat + 1 % magnesiumsulfaat + 0,2 % mangaansulfaat. In verband met de ernstige
aantasting werden de bespuitingen wekelijks uitgevoerd, in totaal werd 11 maal gespoten.
Op twee bedrijven was de aantasting zeer ernstig. Door de bespuitingen werd een algehele
genezing verkregen. Op de andere drie bedrijven was de beginaantasting niet zo ernstig.
Bij niet behandelde planten nam de chlorose in de loop van het seizoen toe terwijl de
behandelde planten zich vrij snel herstelden.
In de loop van het seizoen werd waargenomen, dat de bespoten planten vrijwel niet
door meeldauw waren aangetast terwijl de onbehandelde planten ernstig van deze ziekte
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te lijden hadden. Op twee bedrijven met een ernstige spintaantasting vertoonden de bespoten vakjes een aanmerkelijk geringere mate van aantasting.
b. Zaadkoppen bij komkommers
In een warenhuis te Reeuwijk werden na half mei vele zaadkoppen geoogst. In de
buurt, op 300-700 m, stonden 2 à 3 bijenvolken. Blijkens waarnemingen van het Rijksbijenteeltconsulentschap te Wageningen vlogen de bijen druk op de komkommers. Ook
kwamen hommels en vliegen voor. Tot begin juli kwamen minstens 10 maal zoveel bijen
voor als hommels. Na deze datum zijn geen hommels meer waargenomen. De invloed
van de vliegen op de bestuiving was onbetekenend. Een kweekkas op hetzelfde bedrijf met
komkommers, die 3 weken later in bloei kwamen, bleef tot in juli vrij van bijen. In
overeenstemming hiermee werden in de kweekkas in deze periode ook geen zaadkoppen
gevormd. De verklaring hiervoor ligt waarschijnlijk in het latere begin van de bloei, toen
de bijen reeds naar het warenhuis vlogen.
Uit waarnemingen van het Rijksbijenteeltconsulentschap op een zestal bedrijven in de
praktijk verricht, bleek, dat alleen honingbijen, hommels en zweefvliegen als bloembezoekers optraden. De invloed van de zweefvliegen op de bestuiving echter was te
verwaarlozen. De meeste zaadkoppen werden door het bezoek van bijen veroorzaakt. Op
slechts één bedrijf waren hommels de belangrijkste bestuivers.
Op een ander bedrijf, waar geen zaadkoppen voorkwamen, werd 2 dagen lang een
bijenvolk geplaatst. Het gevolg hiervan was het ontstaan van vele zaadkoppen. In een
latere periode ontstonden opnieuw vele zaadkoppen, die te wijten waren aan het bezoek
van hommels. Als gevolg van bijenbezoek worden soms reeds vroeg in het seizoen vele
zaadkoppen geoogst. Op één bedrijf was dit reeds in mei het geval.
c. Het bitter worden van komkommers
In het warenhuis op de proeftuin te Delft zijn een drietal proeven met het ras Groene
standaard uitgevoerd, die ten doel hadden de invloed van water, bodem en bemesting op
het optreden van bittere vruchten na te gaan. De eerste proef betrof een vergelijking
tussen het gieten met de slang en met de regenleiding. In de tweede proef werd op verschillende wijzen water gegeven met de regenleiding. Eén behandeling kreeg steeds zoveel
water, dat de grond voortdurend voldoende vochtig bleef. De tweede behandeling kreeg
half zoveel water als de eerste, maar op dezelfde tijdstippen en de derde kreeg evenveel als
de eerste, maar er werd half zo vaak gegoten. De invloed van de verschillende watergiften
is echter waarschijnlijk gering geweest, daar het grondwater niet tot beneden 80 cm is
gezakt. In deze proef werd ook de invloed van bodemafdekking onderzocht. Te onderscheiden waren: geen bodemafdekking, afdekking met vinkeveense veen en afdekking
met een mengsel van vinkeveense veen en rotte mest. In de derde proef werd de invloed
van overbemesting met verschillende stikstof-meststoffen nagegaan. De meststoffen waren
zwavelzure ammoniak, ammoniumnitraat, kalkammonsalpeter, kalksalpeter en bloedmeel.
De resultaten waren teleurstellend. De percentages bittere vruchten waren bij alle
behandelingen hoog. Tot 7 juli waren deze groter dan 70 % (op 5 cm van de steel gemeten). De verschillen tussen de behandelingen waren zeer klein. Hetzelfde gold voor
de opbrengsten. Dat de percentages bittere vruchten zo hoog waren, is wellicht gedeeltelijk
een gevolg van een ernstige aantasting door entchlorose.
d. Gevoeligheid van komkommerrassen voor het hitter worden van de vruchten
Onder staand glas is bij 5 rassen en hybriden nagegaan bij hoeveel vruchten minstens
5 cm van de vrucht bitter was. Na 6 weken waren de percentages bittere vruchten: Groene
standaard 56 %, Standex 57 %, Spotvrije 28 %, Spotex 36 % en Green spot 41 %.
Groene standaard en Standex waren dus het meest gevoelig, Spotvrije het minst. Tussen
beide groepen in lagen Spotex en Green spot.
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Evenzo is de gevoeligheid voor het ontstaan van bittere vruchten bij enkele veelbelovende vuurvrije komkommerrassen (hybriden) bij een platglasteelt nagegaan. Van een vijftal
verspreid gelegen bedrijven werden wekelijks in juli en augustus van de hybriden Green
stick, Vurex en Flamex, alsmede van Groene standaard enkele vruchten onderzocht.
De uiteindelijke percentages bittere vruchten waren bij Groene standaard 67 %, Green
stick 58 %, Flamex 49 % en Vurex 35 %. Hieruit blijkt, dat deze vuurvrije hybriden wat
minder gauw last hebben van bittere vruchten dan Groene standaard. Het gevondene is
een bevestiging van de ervaring in het vorige jaar opgedaan.
e. Klemhart bij bloemkool
Om na te gaan op welke wijze het optreden van klemharten bij bloemkool het beste
kan worden voorkomen, zijn verschillende manieren van toediening met molybdeen
vergeleken.
Ie. Aan de potgrond.
2e. Bladbespuiting.
3e. Zaadbehandeling.
Na het opkweken werden de planten uitgezet in een proefveld op de open grond.
Toevoeging aan de potgrond leverde de beste resultaten op, daar bij deze methode het
kleinste aantal klemharten voorkwam. De andere behandelingen gaven eveneens minder
klemharten, doch waren niet zo effectief als het mengen van molybdeen door de potgrond.
Geheel afdoende was deze wijze van toediening evenwel ook niet, zodat het onderzoek
zal worden voortgezet.
f. Schift, doorwas en hoorders bij bloemkool
Bij het onderzoek naar het optreden van schift, doorwas en boorders bij bloemkool is
dit jaar opnieuw gebruik gemaakt van de rassen Veentjes vroegste en Aristo. De planten
werden, evenals bij soortgelijke voorafgaande proeven bij drie verschillende temperaturen
opgekweekt. Het meest opmerkelijke was, dat dit jaar bij het ras Veentjes vroegste in een
laat stadium hartloosheid voorkwam. De temperatuur bleek hierbij van invloed te zijn. Bij
een koude opkweek was 28 % van de planten hartloos, bij een normale opkweek 23 % en
bij een warme opkweek 5 %•
Ten aanzien van doorwas is dit voorjaar speciaal gelet op het optreden van witte en
groene doorwas. Bij opkweek bij lage temperatuur trad het meest groene doorwas op.
Bij hoge temperatuur vooral witte doorwas. Omdat bij hoge opkweektemperatuur ook
schift optreedt, blijkt dat de omstandigheden, die schift bevorderen, ook het optreden en
de verschijningsvorm van doorwas beïnvloeden. Dit is bij Veentjes vroegste in nog
sterkere mate het geval dan bij Aristo.
Een warme opkweek heeft evenals bij vroegere proeven, het optreden van boorders
in de hand gewerkt.
g. Vuur bij fresia's
Uit de proeven van voorgaande jaren was duidelijk gebleken dat het schermen van
het gewas met 3 lagen visnet een vuuraantasting beperkt. Het lag in de bedoeling dit jaar
na te gaan of een combinatie van deze wijze van schermen met het regelmatig gieten van
de grond het effect kan verhogen. Er waren de volgende behandelingen: 1. droog, 2. vochtig, 3- droog geschermd, 4. vochtig geschermd. Aangezien het geen warme droge zomer
is geweest, was er tussen „droog" en „vochtig" slechts een zeer gering verschil. Het
verschil in vuuraantasting tussen geschermde en ongeschermde vakken was duidelijker.
De vuuraantasting werd op zand- en kleigrond eerst in de 2e helft van augustus van
betekenis. Er was toen gedurende enige weken weinig regen gevallen. Op veengrond was
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de aantasting veel sterker en zelfs in de 2e helft van juli al van betekenis. Het schermen
met 3 lagen visnet gaf daar niet voldoende effect. Er zijn aanwijzingen dat de planten
het meest gevoelig zijn voor een vuuraantasting wanneer de trekwortel en de bloemstengel
worden gevormd. Volgend jaar zullen waarnemingen worden verricht over het verband
tussen het stadium, waarin de plant verkeert en het optreden van vuur.
h. Het duimen van fresia's
Om na te gaan welke invloed de voorbehandeling van de knollen en de temperatuur
van de grond na het planten op het „duimen" van fresia's uitoefenen, werd een uitgebreide proef opgezet. De voorbehandeling bestond in het ene geval uit 16 weken
bewaring bij 30°C, in het andere geval uit 13 weken 30°C gevolgd door 3 weken 13°C.
De grondtemperatuur werd in z.g. Wisconsin-tanks gedurende 6 weken op een hoogte
gehouden van 10°, 15°, 20° en 25°C. Een deel van de bakken, waarin de planten
stonden, werd na 3 weken van de ene temperatuur naar de andere verplaatst.
Bij het ras Buttercup trad geen duimen op. Bij het ras Golden yellow waarbij alleen
de nabehandeling gevarieerd was, bleek dat sterke schommelingen in de grondtemperatuur
net duimen in de hand kunnen werken. Uit andere proeven is naar voren gekomen, dat
in bepaalde gevallen ook de voorbehandeling invloed kan uitoefenen op het duimen. Er
zijn aanwijzingen, dat zowel een sterke schommeling in temperatuur als een langdurige
koelperiode (langer dan een maand) in dit opzicht ongunstig zijn.

i. Staartwortel (kwaadstaartigheid) en watervlekken bij peen
Om te onderzoeken of bepaalde afwijkingen bij peen afdoende te bestrijden zijn met
grondontsmetting werd bij gelichte peen een proef uitgevoerd. Er werden drie middelen
toegepast: D-D (5,6 1per are), formaline (75 1per are) en het nieuwe middel Vapam
(5,6 1 per are). Daarnaast was ook een gedeelte gestoomd.
Wat de oogst aan goede wortels betreft, werd door toepassing van formaline, D-D en
stomen de opbrengst verhoogd. Vapam gaf geen opbrengstvermeerdering. Het aantal
kwaadstaartige wortels werd in meer of mindere mate verminderd door toepassing van
formaline, D-D en stomen; Vapam gaf hier ook geen resultaat. Geen der middelen bleek
echter in staat te zijn het optreden van watervlekken te voorkomen.
Grondmonsteronderzoek op aaltjes wees uit, dat er praktisch geen aaltjes voorkwamen,
die de „moeheid" in peen kunnen veroorzaken.
j.

Scheuren van peen

Dit jaar werd peen ontvangen, die een slechte kleur vertoonde. De opperhuid was stug
en het weefsel vlak er onder was uitgedroogd. Door veel water te geven scheurde de peen,
daar de opperhuid met het daaronderliggende weefsel niet meer meegroeide. Te droge
grond in het vroege voorjaar is waarschijnlijk de oorzaak van dit verschijnsel geweest.

k. Vochtonttrekking aan de stengel bij tomaat
In begin mei kwamen enkele klachten binnen over een dofgroene tot grijze bladkleur bij
tomaat. De bladstelen bleken enigszins hol te zijn, terwijl bij een ernstige aantasting ook
de stengel hol was. De planten waren in april te droog gehouden; op de droogste plaatsen
was de afwijking dan ook het sterkst. Waarschijnlijk is dit verschijnsel een gevolg van
wateronttrekking door de bladeren aan de stengel in een periode van helder zonnig weer.
Later zijn de planten weer normaal doorgegroeid.
123

1. Gasschade bij tuinbouwgewassen
In 1958zijn door het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek teWageningen op
verschillende plaatsen in het zuidhollands glasdistrict kastjes geplaatst om het fluorgehalte van de lucht te bepalen. Daarnaast werden de reukwaarnemingen in overleg met
de Commissie Bodem-, Water- en Luchtverontreiniging voortgezet.
In het laatst van oktober werd aan diverse gewassen schade geconstateerd. De beschadiging trad op in een strook begrensd door de Nieuwe Waterweg en een lijn lopend
van de Z.W.-grens van de gemeente Vlaardingen naar het verkeersplein Westerlee. In
verband metde tijd van het jaar was de schade, economisch gezien, gering. Het lijkt niet
uitgesloten, dat dit jaar behalve HF-schade ook S0 2 -schade is opgetreden.

m. Stofschade
Tijdens het aanhoudend mistige weer in februari 1959 werd veel hinder ondervonden
van een vorm van luchtverontreiniging die bekend staat als stofschade. Het glasdek van
kassen, warenhuizen en platglasrijen werd bedekt met een laagje aanslag bestaande uit
roet, vliegas en stof. Het gevolg hiervan was, dat de lichtdoorlatendheid van het glas
met 25 à 30 % verminderde. De toch reeds geringe lichthoeveelheid in de kassen werd
hierdoor drastisch verlaagd, hetgeen voor devroege teelten van tomaat, kaskomkommer en
sla beslist ongunstig was. Bij tomaat en komkommer werd de ontwikkeling van de
bloemen sterk vertraagd en overheerste de vegetatieve groei. Bij sla nam de kans op het
optreden van schimmelziekten en verbrandingsverschijnselen toe.
Aangeraden werd het glasdek tijdig schoon te maken met een oplossing van water en
vloeibare zeep. Het gebruik van poedervormige wasmiddelen is af te raden in verband
met kans op beschadiging vande planten.

n. Beschadiging door onkruidbestrijdingsmiddelen
Bij enige kwekers werd chloraatschade aan de gewassen waargenomen. Doordat
de beschadigingsbeelden bij de belangrijkste glascultures nu bekend zijn, kon aan de
hand hiervan de oorzaak worden vastgesteld. Hoewel door ons Proefstation telkens gewaarschuwd wordt tegen het gebruik van natriumchloraat in de omgeving van tuinbouwbedrijven, bleek ook nu weer dat door een onkruidbestrijding met natriumchloraat elders
op het bedrijf deze stof in de kassen terecht is gekomen en daar de schade veroorzaakt
heeft.
Verder werden 2gevallen van beschadiging door het onkruidbestrijdingsmiddel T.C.A.
waargenomen. Dit uit zich als groeistofachtige vergroeiingen. Het middel bleek via de
grond in deplanten tezijn binnengedrongen.
Dat onkruidbestrijdingsmiddelen door luchtramen kunnen binnenwaaien, bewees een
beschadiging bij sla in een warenhuis in de buurt waarvan een onkruidbestrijding in
tulpen met P.C.P.-olie was uitgevoerd.

o. Beschadiging door verf
Dit jaar werd bij enkele kwekers een beschadiging aan verschillende gewassen onder
glas waargenomen, die aanvankelijk onverklaarbaar was. N a onderzoek bleek de schade
veroorzaakt te zijn door een bepaalde soort witte verf, waarmee het hout geverfd was.
Waarschijnlijk ontwijken uit deze verf onder bepaalde omstandigheden gassen, die verbranding kunnen veroorzaken.
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p. Beschadiging van sla door aldrin
In afwijking van de voorschriften wordt aldrin-stuifpoeder wel eens over een jong
slagewas gestrooid ter bestrijding van aardrupsen. In enkele gevallen trad ten gevolge
hiervan ernstige schade aan het gewas op. Deze toepassingswijze van aldrin moet dan
ook worden afgeraden.
q. Beschadiging door chloorpicrine
Dit jaar is in verschillende gevallen min of meer ernstige schade opgetreden aan omliggende gewassen na toepassing van chloorpicrine. Enerzijds moet dit toegeschreven
worden aan het toegenomen gebruik van chloorpicrine ten gevolge van de lagere prijs.
Anderzijds is de uitbreiding van de teelt van herfstsla hieraan mede debet. Dit gewas
blijkt namelijk zeer gevoelig voor chloorpicrine te zijn. Vooral in een periode van stil
weer is de kans op schade aan ditgewas groot.
r. Papiervlekkenziekte bij prei
In 1958 is deze ziekte veel minder sterk opgetreden dan in de beide voorgaande jaren.
Zij ispraktisch nergens fataal geweest. In 1956 en 1957 is in tegenstelling met 1958 zeer
veel regen in de zomer gevallen. Er zijn een paar bespuitingsproeven uitgevoerd waarbij
koper, rhodaanbenzeen en zineb werden gebruikt. Deze bespuitingen gaven niet het gewenste resultaat.
In verband met de ernst van het probleem is contact opgenomen met het Proefstation
voor de Groenteteelt in de volle grond. Door Dr. Ir. H. A. van Hoof is een onderzoek
ingesteld waarvan het resultaat binnenkort gepubliceerd zal worden. Voorlopig zij hier
vermeld, dat het sterk is af te raden prei te telen op grond waarop besmet materiaal
terecht is gekomen.

3. VIRUSZIEKTEN
a. Virusresistentie bij tomaten
Van de derde terugkruising van een mozaïekresistent ras met het ras Glorie, werden
de nakomelingen op virusresistentie getoetst. De planten werden met verdund virus bevattend plantensap geïnoculeerd. De meeste planten vertoonden na inoculatie met de
verdunning 1 : 100 reeds virussymptomen. Dit wijst er op, dat de resistentie niet in voldoende mate behouden is gebleven.
De planten, die na inoculatie met bovengenoemde verdunning tegen het einde der teelt
nog geenmozaïekbeeld vertoonden, bleken het virus wel te bevallen. Deze planten waren
dus feitelijk tolerant in plaats van resistent. Zij werden gebruikt voor een vierde terugkruising met Glorie.
Uit het oorspronkelijke materiaal werd de meest resistente plant gezocht. Deze is
gekruistmet het ras Moneymaker.
b. Verschillen tussen Lycopersicum virus 1 en Nicotiana virus 1
Het is zeerwaarschijnlijk, dathet normalemozaïekbeeld bij tomaten in het zuidhollands
glasdistrict in verreweg de meeste gevallen wordt veroorzaakt door het Lycopersicum
virus 1. Tot nu toe werd aangenomen dat mozaïek meestal het gevolg is van infectie
met het Nicotiana virus 1.
Het naaldblad-verschijnsel, hetwelk men veelal aantreft bij jonge planten, die onder
lichtarme omstandigheden zijn opgegroeid, wordt steeds veroorzaakt door Lycopersicum
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virus 1.Onder dezelfde omstandigheden geeft Nicotiana virus 1hetgewone mozaïekbeeld.
Het Nicotiana virus 1 veroorzaakt op Nicotiana tabacum var. White Burley steeds
uitsluitend een mozaïekbeeld. Lycopersicum virus 1kan daarentegen verschillende ziektebeelden op deze plantesoort teweegbrengen, afhankelijk van de erfelijke aanleg van de
betreffende tabaksstam 1. Er zijn lijnen, die uitsluitend met necrotische vlekken op de
geïnoculeerde bladeren reageren. Andere lijnen reageren tevens met nerf- en stengelnecrose. Ten slotte iser nogeen 3etype, waarop eerst een mozaïekbeeld ontstaat en daarna
necrose.
c. Komkommernecrose virus
Van dit virus is nagegaan of het via dewortels dekomkommerplant kan binnendringen.
Hiertoe werden planten opgekweekt in met dit virus besmette grond in Wisconsintanks.
De grondtemperaturen bedroegen 13,17,21en 24 Q C. Op de bladeren en vruchten werden
nimmer symptomen van dit virus waargenomen. Aan het einde van deproef bleek dathet
virus bij 13°C grondtemperatuur de planten wel was binnengedrongen. Dit kon worden
aangetoond door middel van sapoverbrenging vanuit de kop der komkommerplanten op
bonenbladeren. Dat het virusbeeld gemaskeerd is geweest, is wellicht toe te schrijven
aan de vrij hoge luchttemperatuur gedurende de proef.
Om de overgang van dit virus met komkommerzaad te onderzoeken, werd van besmette
planten zaad gewonnen. Bij geen der nakomelingen werd dit virus opgemerkt, zodat
zaadovergang niet waarschijnlijk is.Om resistentie tegen het komkommernecrosevirus (en
tegen het komkommervirus 2) te vinden, werd komkommerzaad aangevraagd uit verschillende buitenlandse botanische tuinen. Het betreft hier weinig gecultiveerde vormen.
Na tweemaal, met deze virussen in de vorm van onverdund plantensap besmet te zijn,
bleven enkele planten over, die geen ziektebeeld vertoonden. Deze zijn gekruist met het
ras Spotvrije.
d. Gevoeligheid van nateeltkomkommers voor komkommervirus 1
Dit najaar is bij nateeltkomkommers in meer of mindere mate een aantasting door het
komkommervirus 1 opgetreden. De aangetaste planten waren steeds meer of minder druk
bezocht door bladluizen, nl. door de groene katoenbladluis (Aphis gossypi Glover).
Deze zal hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk gesteld moeten worden voor de overbrenging van het virus. De aantasting kan dan ook worden voorkomen door een regelmatige bladluisbestrijding uit te voeren. Zeer opvallend was, dat reeds in produktie zijnde
planten plotseling verwelkten en binnen enkele dagen afstierven. De oorzaak van dit
plotseling wegvallen moet gezocht worden in de aanwezigheid van dit virus gepaard
gaande met de meestal te lage temperaturen, waarbij deze teelt plaatsvindt.
e. Meristeemcultuur bij fresia's
De enkele vanuit meristeemcultures verkregen fresiaknolletjes zijn uitgepoot. Er hebben
zich 2 normale planten van het ras Prinses Marijke uit ontwikkeld, die weliswaar op
het blad geen afwijkingen vertoonden, doch wel een gebroken bloemkleur. Er zijn wederom een aantal uit meristeemcultures verkregen plantjes uitgeplant.

4. BACTERIE- E N SCHIMMELZIEKTEN
a. Botrytisstippen op tomaatvruchten
Uit proeven in 1957 is gebleken dat bij een „hard" gewas de luchtvochtigheid gedurende minstens ÏO1/» u u r hoog moest zijn om Botrytisstippen te krijgen na een be126

spuiting met Botrytissporen. Dit jaar konden zelfs bij een gedurende 25 uur gehandhaafde hoge luchtvochtigheid geen Botrytisstippen worden opgewekt. Het tomatengewas
is waarschijnlijk 20 „hard" geweest, dat de schimmel geen kans gekregen heeft, de
vruchten binnen te dringen.
b. Rotpoot bij tomaat
Bij het binnengekomen materiaal bleek dit jaar meer kanker (Didymella) voor te komen
dan Botrytis en Rhizoctonia. In andere jaren was Botrytis meestal de oorzaak van rotpoot.
c. Wit in sla
Het onderzoek betreffende de biologie van de veroorzaker van deze ziekte (Bremia
lactucae R.) werd dit jaar voortgezet. Hierbij bleek o.a. dat de uitbreiding van de
schimmel in bladeren van een „hard" gewas minder snel geschiedt dan in die van een
welig gewas. Ook de sporenproduktie is aanvankelijk minder.
Via het I.V.T. te Wageningen werden 200 slasoorten en -rassen verkregen welke op
hun vatbaarheid voor Bremia lactucae getoetst worden. Enkele van deze rassen blijken
onvatbaar te zijn voor deze schimmel.
In de praktijk ishetgehele jaar door wit in sla aangetroffen, zodat de schimmel via de
verschillende slateelten kan overblijven. Het isgebleken, dat met het bestrijden van deze
ziekte in een vroeg stadium (op het plantenbed) moet worden begonnen. Bij regelmatig
herhalen kan zinebin een dosering van ± 1gram per raam worden gebruikt.
d. Sclerotinia minor bij sla
Bij koude warenhuissla zijn 2 proeven genomen met Brassicol super strooipoeder en
Brassicol. Hierbij werden demiddelen op verschillendemanieren gebruikt, om na tegaan
of de goede werking bij deze teelt nog kan worden verhoogd door een gewijzigde toepassing. Helaas trad in de eneproef praktisch geen Sclerotinia minor op en bij de andere
was erzo'n sterke Sclerotinia sclerotiorum aantasting, waartegen de middelen niet werken,
dat ergeen conclusie omtrent S.minor konworden getrokken. Groeiremming trad niet op.
Bij vollegrondssla is in de zomer nog eens een proef genomen met Brassicol super
strooipoeder. Dit jaar was het resultaat met dit middel bij deze teelt beter dan in de
beide voorgaande jaren, toen er veel regen viel. De aantasting werd van 12% tot 5 %
teruggebracht. Wanneer het niet vooraf door de grond werd gewerkt, maar een week na
het planten met zand gemengd werd uitgestrooid, was dewerking nog iets beter. Op deze
manier toegepast gaf ookBrassicol (20 g/m2) goed resultaat. Verder is er bij vollegrondssla nagegaan of het effect van formaline kan worden verhoogd door het met Vermiculite
te mengen en uit te strooien. Een duidelijk voordeel trad bij deze proef niet op. Het
resultaat met het nieuwe middel RD 6584 was van dien aard, dat het in aanmerking
komt nog eens beproefd te worden.
e. Voetrot bij andijvie
In het jaarverslag over 1957werd vermeld dat grondontsmettingsproeven geen positief
resultaat opleverden, wat betreft de bestrijding van het voetrot. De oorzaak van deze
ziekte werd dan ook in een andere richting gezocht, nl. in het optreden van secundaire
parasieten als de planten in hun groei worden belemmerd. Dit jaar is een oriënterende
proef genomen om de invloed van een groeiremming (b.v. het weghalen van het glas
vanhet plantenbed) nategaan.Er bleek echter geen verband te bestaan tussen dematevan
groeiremming en het optreden van voetrot-verschijnselen.
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f.

Verticillium-aantasting bij verschillende gewassen

Uit het onderzoek, dat het afgelopen jaar is verricht, is gebleken, dat Verticilliumisolaties, afkomstig uit verschillende gewassen in pathogeniteit kunnen verschillen. In het
algemeen geldt dat de pathogeniteit van een isolatie het grootst is ten opzichte van het
gewas van herkomst. Naast dit gewas kunnen ook andere gewassen worden aangetast.
Ook in Verticilliumresistente tomatenplanten kan de schimmel zich ontwikkelen,
evenwel zonder dat symptomen optreden. Uit verschillende proeven is gebleken, dat de
uitwendige omstandigheden, met name het licht en de temperatuur, van invloed zijn op
de mate waarin symptomen optreden.
g. Bladvlekken veroorzakende schimmel bij komkommers
Er is een onderzoek ingesteld naar de verschillende schimmelziekten, die bladvlekken
veroorzaken bij komkommers. Naast vruchtvuur en meeldauw, waarvan de symptomen
goed bekend zijn, zijn hierbij betrokken: Corynespora melonis, Mycosphaerella citrullina
en Colletotrichum lagenarium. Hoewel de ziektebeelden vaak veel overeenkomst vertonen,
zijn bij een nauwkeurig onderzoek verschillen op te merken.
Corynespora melonis veroorzaakt hoekige, geel-bruine bladvlekken, die middenin het
bladmoes ontstaan en begrensd worden door de kleinere bladnerven. Deze schimmel
komt niet voor op de bladstelen en op de jonge bladeren.
Mycosphaerella citrullina geeft op de oudere bladeren grote bruin gekleurde vlekken,
waarop duidelijk de z.g. pycniden in de vorm van donkere stipjes aanwezig zijn. Op de
jonge bladeren komen geel gekleurde puntjes voor. Ook kan de stengelvoet worden aangetast vooral bij geënte komkommers.
Colletotrichum lagenarium veroorzaakt enigszins kantige bladvlekken, waarvan het
centrum vaak in de kleinere bladnerven begint. Op de grotere vlekken zijn bij microscopisch onderzoek duidelijk de bruin gekleurde setae of haren te zien, die uit het bladweefsel
steken. Deze schimmel komt eveneens op jonge bladeren voor en is dan niet te onderscheiden van Mycosphaerella citrullina. Tevens worden stengels en bladstelen aangetast,
waarop dan rotte, ingezonken plekken ontstaan.
Soms wordt ook Alternaria aangetroffen. Deze moet echter als een secundaire schimmel
worden beschouwd daar zij uitsluitend op reeds bestaande bladvlekken voorkomt. Het is
niet gelukt met deze schimmel een primaire aantasting te veroorzaken.
h. Rotte vruchten bij komkommer
Op enkele bedrijven werden in de maand juni rotte vruchten aangetroffen. De vruchten
vertoonden langs de zaadlijsten rottingsverschijnselen, terwijl zij uitwendig nog volkomen
gaaf waren. Bij enkele vruchten werden op de buitenkant gomplekjes waargenomen.
Bacteriën die uit de rotte vruchten geïsoleerd werden, bleken in staat te zijn vruchten
aan te tasten, terwijl op geïnoculeerde komkommerbladeren gele vlekjes met een waterige
rand ontstonden. Waarschijnlijk hebben we hier te maken met een aantasting door de
bacterie Pseudomonas lachrymans.
i. Fusarium bij komkommer en meloen
Dit jaar werden vrij veel klachten ontvangen over het afsterven van komkommerplanten.
Vooral planten die geënt waren op Cucurbita ficifolia stierven af. Uit deze onderstam
werd een Fusariumsoort geïsoleerd, die zeer pathogeen voor C. ficifolia is. Verder werd
soms opgemerkt, dat de ent in de onderstam wortels had gevormd. Hierdoor ging het
effect van het enten verloren en de ent stierf af door Fusariumaantasting.
Bij meloenplanten die slap gingen, werd verschillende malen Fusarium aangetroffen.
Waarschijnlijk heeft een periode van droogte de planten gevoeliger gemaakt voor deze
aantasting.
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j. Fusarium bij prei
Op een paar bedrijven werd een Fusariumaantastingbij prei aangetroffen, waardoor de
planten afstierven. Bij eeninoculatieproef, waarbij grond besmetwerd met dezeFusariumschimmel, bleken de preiplanten normaal door te groeien. Mogelijk is de gevonden
Fusarium secundair geweest.

5. KURKWORTEL BIJ TOMAAT
a. De Schimmel
De uit verkurkte tomaatwortels geïsoleerde steriele grijze schimmel kan in droge
grond bij 25°C ten minste een jaar in leven blijven, hoewel de pathogeniteit achteruit
gaat. De schimmel houdt zich waarschijnlijk met behulp van microsclerotiën in stand.
De afstervingstemperatuur van het steriel mycelium in vitro en in grond ligt tussen
40°C en 50°C. Volledige afsterving van de schimmel in besmette grond uit de praktijk
en in tot poeder gemalen verkurkte wortels is niet verkregen, ook niet na verhitting tot
90°C.
Van een willekeurige grond kan de besmettingsgraad worden vastgesteld door beoordeling van de aantasting van tomaatwortels, die gedurende 8 weken in deze grond
gegroeid zijn. Het is niet gelukt deze visuele beoordeling te correleren met het aantal uit
de wortels te isoleren culturen van het steriel mycelium. Er werd van elk object een
bepaalde gewichtshoeveelheid wortels fijngemalen in een huishoudmixer en met agar op
een plaat uitgestrooid. De percentages aantasting van 5 objecten bedroegen volgens de
visuelebeoordeling 68,45, 22, 6en 0, terwijl depercentages geïsoleerde schimmel respectievelijk 11, 5, 15, 15, 10 en 0 waren. De oorzaak is vermoedelijk voor een belangrijk
deel gelegen in het feit, dat de schimmel ook in blanke delen van een overigens aangetast wortelgestel voorkomt.
b. Waardplanten
Behalve tomaat kunnen ook andere solanaceeën, zoals paprika, Spaanse peper, aubergine, tabak, aardappel, Datura en zwarte nachtschade door kurkwortel worden aangetast.
Tomaat wordt het hevigst aangetast, tabak en aardappel het minst. Behalve uit de wortels
van genoemde gewassen kan het steriel mycelium ook geïsoleerd worden uit de wortels
van bloemkool, komkommer en andijvie. Uitwendig waren op deze wortels geen symptomen aanwezig.
c. Chemische bestrijding
Hoewel reeds bekend was, dat alleen stomen en chloorpicrine een goede bestrijding
van kurkwortel geven, is het effect van verschillende andere middelen op de aantasting
door kurkwortel nagegaan: parathion, D.D.T., aldrin, Kelthane, formaline, D.D.,
P.C.N.B., rhodaanbenzeen, zineb, captan en T.M.T.D. De middelen captan en zineb en
aanvankelijk ook P.C.N.B, en T.M.T.D. gaven een remming van de aantasting, echter
niet te vergelijken met die verkregen door chloorpicrine en stomen. Ook in proeven met
het steriel mycelium in vitro veroorzaakte captan een groeiremming. Voor de praktijk
heeft captan geenwaarde, omdat een toepassing voor dekurkwortelbestrijding te kostbaar
zou zijn en de werking onvoldoende is.
d. Kweken van resistente rassen
Ten behoevevan de veredeling werd een nieuwe infectiemethodiek ontwikkeld, waarbij
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planten, gegroeid in met poeder van verkurkte wortels geïnfecteerde grond, na 2 tot 3
weken op aantasting door kurkwortel konden worden beoordeeld.
Ofschoon ook resistente planten worden aangetast, bestaan tussen de aantasting van
deze en die van vatbare planten voldoende verschillen om een selectie mogelijk te maken.
De betrouwbaarheid wordt getoetst aan een F 2 van de kruising Lyc. esculentum x Lyc.
hirsutum. De voorlopige beoordeling maakt waarschijnlijk, dat de resistentie van Lyc.
hirsutum berust op twee factoren. De getoetste planten zijn na de beoordeling opgepot en
worden in besmette grond geplant om na 4 maanden opnieuw beoordeeld te worden.
Aanvankelijk werd verondersteld dat de resistentie tegen kurkwortel uit Lyc. hirsutum
niet te combineren was met andere gewenste tomaateigenschappen. Omdat in een zelfbestoven nakomelingschap van een eerste terugkruising van Lyc. esculentum met Lyc.
esculentum x Lyc. hirsutum enige resistentie is vastgesteld en omdat in een F 2 van de
oorspronkelijke kruising in een jong stadium van de planten vatbaarheidsverschillen
voorkomen, wordt met de F 2 verder gewerkt.
Van de kruising Lyc. esculentum x Lyc. glandulosum zijn via embryocultures enkele
F^planten verkregen. In een zeer beperkte hoeveelheid ouder selectiemateriaal van
dezelfde kruising (F 2 , F 3 ) werd geen combinatie aangetroffen van resistentie en gewenst
tomaat-type.
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DIERLIJKE BESCHADIGINGEN
DE BESTRIJDING VAN KASSPINT IN VERBAND MET
ZIJN LEVENSWIJZE
Ir.L.BRAVENBOER

Al jarenlang komen in de zomer klachten, dat
Ie spintbestrijding niet meer bevredigend veroopt. In de praktijk wordt dan al gauw gezegd,
lat spint resistent is geworden tegen de ge>ruikte middelen. Slechts in een beperkt aantal
»evallen blijkt dat inderdaad het geval te zijn.
n de meeste gevallen is echter van resistentie
;een sprake, maar moet het onvoldoende resulaat van de bestrijding gezocht worden in de
evenswijze van het spint. Daarom is voor een
;oed begrip van de resultaten van spintbestrijling kennis van de levenswijze van het dier
ïoodzakelijk.
De dieren overwinteren als volwassen wijfjes,
lie in allerlei schuilplaatsen weggekropen zijn.
Lodta. de temperatuur in het voorjaar hoger
vordt, komen ze te voorschijn en beginnen, na
ich enkele dagen gevoed te hebben, eieren te
eggen. In de verdere ontwikkeling kunnen de
'olgende stadia onderscheiden worden: larve,
e ruststadium, nymphe I, 2e ruststadium,
ïymphe II, 3e ruststadium, volwassen dier. De
arven zijn te onderscheiden van de andere
radia doordat zij 6 poten hebben in plaats van
Î. Zoals de naam al zegt, zijn de ruststadia bevegingloos. De dieren zitten dan in de oude
mid, waardoor ze goed beschermd zijn tegen
nvloeden van buiten af, zoals bestrijdingsniddelen. Na verloop van enige tijd barst de
mde huid open en komt het aldus vervelde
lier te voorschijn.
Op vrijwel elkmoment kanmen al deze stadia
ïaast elkaar op het gewas aantreffen, hetgeen
Ie bestrijding niet eenvoudig maakt. De actieve
itadia (larven, nymphen en volwassen dieren)
vorden gedood door middelen als diazinon,
nalathion, Kelthane enz., terwijl de eieren gelood worden door een middel als tedion. De
ruststadia worden echter doorgeen enkel middel
gedood. Alleen middelen met een lange naverking kunnen hier succes hebben, daar de
lieren dan nog gedood worden, als ze uit de
)ude huid kruipen en met het residu in aanraking komen. Tot nu toe is het echter vrijwel

uitgesloten om met een middel of een combinatie van middelen spint volledig op te ruimen.
De ontwikkeling van het dier is afhankelijk
van de temperatuur. De generatieduur (de tijd
die verloopt tussen het moment dat het ei gelegd wordt en het ogenblik, dat het dier volwassen is) is bij hogere temperatuur korter dan
bij lagere temperatuur. Zo is de generatieduur
bij een constante temperatuur van 18°C 25 dagen, terwijl deze bij 25°C 10 dagen bedraagt.
Bij 30°C duurt het zelfs maar één week. Ook
het aantal eieren dat door een wijfje per dag
gelegd wordt, is afhankelijk van de temperatuur. Zo worden bij 18°C slechts 2 à 3 eieren
per dag gelegd, bij 25°C bedraagt dit aantal

Afb. 1. De spintaantasting bij kaspruimen is typisch.
De sterk aangetaste bladeren hebben een gedeelte
van het bladmoes verloren.
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7 en bij 30°C worden er zelfs 12 per dag
gelegd.
Aan de hand van deze gegevens kan worden
verklaard, dat bij warm weer soms ware „spintexplosies" ontstaan. De ontwikkeling van het
dier verloopt dan zo snel en het aantal eieren,
dat per dag door de wijfjes gelegd wordt, is zo
groot, dat een onschuldig uitziende spintaantasting in één week tijds een gewas bijna kan
ruïneren. Doordat er dan zo'n groot aantal
dieren aanwezig is, is een goede bestrijding
veel minder gemakkelijk. Het maakt immers
een groot verschil of b.v. 100 of 1.000.000
dieren gedood moeten worden. Als men met
een bepaald middel 90 % der dieren doodt, zijn
er in het eerste geval nog slechts 10 over en in
het tweede geval nog 100.000. Binnen een paar
dagen is de aantasting weer zo ernstig, dat het
lijkt alsof er geen bestrijding is uitgevoerd. Om
het gehele jaar door een bevredigende spintbestrijding te verkrijgen, moet daarom worden
voorkomen, dat er op een bepaald moment veel
spint aanwezig is. Vooral bij warm weer is oppassen geboden. Het is dan noodzakelijk om de
spintbestrijding met kortere tussenpozen uit te
voeren dan gebruikelijk is.

Afb. 2. Glasbonen, ernstig door spint aangetast.

*

1. DE MELIGE KOOLLUIS BIJ SPRUITKOOL
In samenwerking met het I.P.O. te Wageningen werd een proef genomen ter bestrijding van de koolvlieg waarbij parathion en Phosdrin toegevoegd werden aan heptachloor voor een bestrijding van de melige koolluis. Bij deze proef werden diazinon en
parathion ter vergelijking ook afzonderlijk gespoten. Parathion, diazinon en Phosdrin
hebben niet de gewenste resultaten t.o.v. de melige koolluis gegeven.
Bij een proef, dié ter bestrijding van de koolgalmug (zie hieronder) werd opgezet
is op 12 en 22 augustus en op 11 september tevens tegen de melige koolluis gespoten.
Omdat malathion en Phosdrin tot kort voor de oogst kunnen worden gebruikt, werden
dezemiddelen 7oktober nog eens toegepast. Op de onbehandelde vakken was gemiddeld
28 % van de spruitjes door luis aangetast. Phosdrin (0,1 % ) , diazinon (0,15 %) en
malathion (0,3 %) gaven de beste resultaten. De aantasting was respectievelijk 11 %,
1 3 % en 1 4 % .
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2. DE KOOLGALMUG BIJ SPRUITKOOL
Er is een proef genomen om na te gaan met welk middel de beste galmugbestrijding
kanworden verkregen. Gebruikt zijn: 0,1 % parathion, 0,1 % diazinon, 0,2 % malathion,
0,1 % isolan en 0,1 % Phosdrin. Er is 7 maal gespoten en wel op: 25 juni, 4, 11, 17 en
24 juli, 12 en 22 augustus. Het was de bedoeling met de bespuitingen in augustus ook
een koolvlieg- en bladluisaantasting te bestrijden. Tegen de galmug voldeden diazinon en
isolan niet; malathion enPhosdrin gaven enig resultaat. Parathion werkte evenals in 1956
het beste (7 % aangetaste planten tegen 29 % bij onbehandeld). Geen van de middelen
heeft beschadiging gegeven.
3. WORMSTEKIGHEID BIJ SPRUITKOOL
In overleg met het I.P.O. te Wageningen is een proef genomen ter bestrijding van de
koolvlieg bij spruiten. Het was de bedoeling door bespuitingen met heptachloor in combinatie met andere middelen (parathion, Phosdrin) zowel de wormstekigheid, als een
luisaantasting (zie blz. 134) bij spruitkool te voorkomen. De aantasting door maden van
de koolvlieg was op de onbehandelde veldjes laag (5 %). Waar 0,2 % heptachloor was
gebruikt, kwam praktisch geen aantasting voor.
Bij een proef die ter bestrijding van de koolgalmug werd genomen (zie hierboven)
kwamen op de onbehandelde vakken in september gemiddeld 18 % wormstekige spruiten
voor. Hoewel de planten, met het oog op een koolvliegaantasting ook in augustus waren
gespoten, kwamen op de behandelde vakken eveneens veel wormstekige spruiten voor.
Bij parathion nog de minste (13 % ) . Er is bij deze proef geen heptachloor gebruikt.

4. HET KOOLMOTJE BIJ SPRUITKOOL
Dit jaar is het koolmotje in bijzonder grote getale opgetreden en indien er geen
bestrijding uitgevoerd was, zouden de spruiten plaatselijk sterk hebben geleden door
de vreterij van de rupsjes. In de tweede helft van juni kwamen rupsjes in de harten van
de spruitenplanten voor. In de eerste helft van juli eveneens. Bovendien was de schade,
door de eerste rupsjes aangericht, duidelijk zichtbaar geworden. Gedurende die tijd
vlogen er zeer vele motjes. Ook in de tweede helft van juli en de eerste helft van
augustus werden vele motjes waargenomen. Pas in de derde week van augustus groeiden
de onbespoten planten, die door de voortdurende vreterij (ook in het hart van de
planten) een sterke groeiremming hadden ondervonden, weer normaal door. De eerste
spruitjes, die zich in deoksels van de bladeren vormden, waren reeds beschadigd.
Uit bespuitingen ter bestrijding van de koolgalmug (zie hierboven) bleek, dat 0,1 %
parathion, 0,2 % malathion en 0,1 % Phosdrin goede resultaten gaven. Diazinon 0,1 %
en isolan 0,1 % waren niet effectief.

5. WORTELLUIS BIJ ANDIJVIE
Er zijn waarnemingen verricht om meer over de levenswijze van dit insekt te weten
tekomen. De aantasting is dit jaar veel sterker geweest dan in de beide voorgaande jaren,
toen er in dezomer veel regen viel.In tweepraktijkproeven zijn grondbehandelingen vóór
het poten met parathion, aldrin en heptachloor emulgeerbaar en stuifpoeder met elkaar
vergeleken. Bij de ene proef trad bij geen enkele behandeling vermindering van de aantasting op. Bij de andere proef werkte parathion emulgeerbaar wel gunstig. Hoewel geen
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der middelen voldoende resultaat heeft gegeven, bleken de spuitmiddelen toch iets betet
te werken dan de stuifpoeders.
Wanneer in dit gebied over wortelluis in andijvie wordt gesproken heeft deze naam
steeds betrekking op de wollige slawortelluis.In Naaldwijk werd in het najaar voor het
eerst een andere wortelluis waargenomen. Het bleek Trama troglodytes te zijn, die hier
op de andijvie voorkwam. De heer D. Hille Ris Lambers was zo goed ons de naam en
bijzonderheden over deze luis mede te delen.

6. DE BOLLEMIJT BIJ FRESIA'S
Het is verheugend dat deze parasiet, die in 1956 en 1957 bij enkele partijen fresia's
voorkwam, in 1958 slechts sporadisch is opgetreden. Dit zalvoor eengroot deel te danken
zijn aan het nauwkeurig verwijderen van aangetaste knollen tijdens het schoonmaken.
De proeven ter bestrijding van deze mijt zijn voortgezet. Omdat een warmwaterbehandeling voor de praktijk vele bezwaren met zich meebrengt, is speciaal aandacht aan een
hete-luchtbehandeling geschonken. Uit deze proeven is naar voren gekomen dat het
mogelijk is demijten op deze manier te bestrijden zonder het uitlopen van de knollen en
de gro^i van de planten te remmen. De behandeling dient echter 5 tot 9 weken na het
rooien plaats te vinden.

7. VRIJLEVENDE WORTELAALTJES BIJ SELDERIJ
In een druivekas, waar verschillende jaren achtereen selderij werd geteeld, kwamen
plekken met slecht groeiende planten voor. Door een onderzoek van de Planteziektenkundige Dienst te Wageningen kwam vast te staan, dat het aantal vrijlevende wortelaaltjes (Paratylenchus) op die plaatsen in de grond hoog genoeg was, om de slechte
groeivan deselderij tekunnen verklaren.

8. GRONDONDERZOEK OP HET AARDAPPELCYSTE-AALTJE
In 1958vond wederom een intensievegewascontrole bij de onder glas geteelde tomaten
plaats in de gebieden, waar vroeger veel aardappels geteeld zijn. Hierbij werden enkele
licht aangetaste plekken gevonden. Er werd geen bemonstering van de grond uitgevoerd.
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PROEVEN MET BESTRIJDINGSMIDDELEN
R E S I D U ' S VAN B E S T R I J D I N G S M I D D E L E N
Ir. L. BRAVENBOER

De laatste jaren is in de praktijk enige onrust
ontstaan doordat enkele tuinders beboet zijn,
omdat te veel residu van bestrijdingsmiddelen
op het door hen geveilde produkt werd aangetroffen. Er zijn hiervoor verschillende oorzaken aan te wijzen. Ten eerste neemt het gebruik van bestrijdingsmiddelen nog steeds toe.
Ten tweede gaat de Keuringsdienst van Waren
een steeds intensievere controle uitoefenen op
4e aanwezigheid van residu's van bestrijdingsrpiddelen. Ten derde hebben in bepaalde teelten
grote verschuivingen plaats gevonden, met name
ih de slateelt. Het is vooral in dit gewas, dat
de meeste moeilijkheden zijn voorgekomen,
doordat de herfst- en winterteelt een steeds grotere omvang gaat aannemen.
Het is namelijk gebleken, dat de residu's van
bestrijdingsmiddelen bij deze teelten minder snel
verdwijnen dan dit bij een voorjaars- of zomerteelt het geval is. Zo geldt b.v. voor parathion
een veiligheidstermijn van 3 weken. Bij een
wintsrteelt van sla blijkt dit echter veel te kort
te zijn. Het residu van parathion verdwijnt bij
deze teelt zo langzaam, dat spuiten, stuiven of
vernevelen van dit middel in een herfst- of
winterteelt geheel ontraden moet worden. Alleen
in rookvorm verdwijnt het residu van parathion

sneller, zodat het in deze vorm tot 3 weken
voor de oogst gebruikt kan worden. Hetzelfde
geldt ook voor diazinon. Om in de toekomst
moeilijkheden te voorkomen, is het gewenst om
ook voor andere middelen die in de herfst- of
winterslateelt gebruikt worden, ruimere veiligheidstermijnen te nemen. Middelen als malathion, sulfotep, Phosdrin en lindaan moeten bij
voorkeur ook niet later dan 3 weken voor de
oogst van herfst- of wintersla gebruikt worden.
Een middel als T.E.P. zou tot 1 week voor de
oogst gebruikt kunnen worden.
Wat hierboven over de insecticiden gezegd
is, geldt ook voor de fungiciden. Ook deze
middelen verdwijnen in de winter veel minder
snel dan in de zomer. Het is dan ook noodzakelijk om bij de bestrijding van de verschillende
schimmelziekten hiermee rekening te houden.
Van de veel gebruikte middelen T.M.T.D. en
zineb mogen slechts zeer geringe hoeveelheden
op het ten verkoop aangeboden produkt aanwezig zijn. Om te hoge residu's van T.M.T.D.
te voorkomen bij de bestrijding van smeul in
sla moet beslist niet meer bestoven worden als
de planten elkaar raken. In dit stadium heeft
de bestrijding ook geen effect meer. Bij de bestrijding van wit bij sla met zineb moeten de

Afb. 1. Tomaten met residu. Een
onattractief en gevaarlijk produkt.
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Afb. 2. Sla met een duidelijk residu
van bestrijdingsmiddelen.

toepassingen bij het begin van de teelt liggen.
Ook bij de bestrijding van wolf in spinazie
zijn in het afgelopen seizoen enige moeilijkheden geweest met te hoge residu's van zineb.
Daar voor een afdoende bestrijding de toepassing vrij lang voortgezet moet worden, is
het gewenst voor een vroege voorjaarsteelt van
spinazie wolfresistente rassen te gebruiken.

Ten slotte nog een algemene opmerking. Gebruik niet meer van de betreffende bestrijdingsmiddelen dan voorgeschreven wordt. Met deze
doseringen zijn afdoende resultaten te bereiken
en men loopt minder risico, dat er te veel
residu op de produkten wordt aangetroffen. Het
gebruik van een apparaat dat een goede en
regelmatige verdeling van het bestrijdingsmiddel geeft, is hierbij uiteraard noodzakelijk.

1. HERBICIDEN ( O N K R U I D D O D E N D E MIDDELEN)
a. Onkruidbestrijding bij schorseneren
In een proef bij schorseneren zijn de volgende middelen gebruikt: Chloor I.P.C. (4 1 per
ha), Chloor I.P.C. in korrelvorm (16 kg per ha) en C.D.E.C. (5 en 10 1 per ha). De
middelen werden toegepast toen het gewas ongeveer 4 cm hoog was. Voor de opkomst
is de gehele oppervlakte bespoten met 40 liter Aamergens per ha.
Chloor I.P.C. in een dosering van 4 liter per ha gaf de beste onkruidbestrijding, daarna
volgde 16 kg Chloor I.P.C. in korrelvorm. C.D.E.C. gaf ook in de hoogste dosering
slechts zeer matige resultaten. Schade aan het gewas kwam bij geen van de middelen voor.
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b. Onkruidbestrijding bij andijvie onder platglas
In twee platglasrijen met andijvie is een proef opgezet om onkruid met chemische
middelen te bestrijden. De geteelde rassen waren Haarlems volhart, No. 8 en Rosa bella.
Als bestrijdingsmiddelen werden gebruikt Chloor I.P.C. en I.P.C. in een hoeveelheid
van respectievelijk 5 liter en 8 kg per ha. De onkruidbestrijding was bij het gebruik van
Chloor I.P.C. goed, bij het gebruik van I.P.C. iets minder goed, maar toch wel voldoende.
Bij de oogst bleek echter dat Chloor I.P.C. enige groeiremming had gegeven. Bij alle drie
rassen lag de kg-opbrengst bij gebruik van Chloor I.P.C. iets lager dan bij gebruik
van I.P.C.
c. Onkruidbestrijding bij sla onder platglas
Bij een teelt van koude sla onder platglas is de toepassing van Chloor I.P.C. beproefd.
Dit middel werd voor het planten over de grond verspoten in een hoeveelheid van
4 liter per ha. De sla werd gedeeltelijk als losse planten uitgezet en gedeeltelijk in perspotjes. De onkruidbestrijding was goed. De sla leed echter zodanige schade, dat van een
mislukking van de teelt gesproken moet worden. Vooral de los geplante sla vertoonde
ernstige schade.
d. Onkruidbestrijding bij komkommers
In een platglasrij werden de afgelopen zomer op de Proeftuin te Delft enkele chemische
middelen toegepast voor de onkruidbestrijding bij platglaskomkommers. De volgende
middelen werden gebruikt: Simazin (1 kg per ha), Alanap (10 kg per ha) en Chloor
I.P.C. (4 1per ha). Daarnaast werd ook een gedeelte van de grond afgedekt met zwart
plastic.
Simazin gaf een redelijke bestrijding van het onkruid. Aan de komkommers was echter
enige schade waarneembaar in de vorm van een minder vlotte groei. Alanap gaf slechts
een geringe bestrijding van het onkruid. Of dit middel schade aan de komkommers heeft
gedaan, kon niet worden waargenomen, omdat dit vak ernstig beschadigd was door
schadelijke dampen vanuit het aangrenzende vak, waar Chloor I.P.C. was toegediend.
Chloor I.P.C. gaf zo'n ernstige schade aan de komkommers, dat dit middel beslist onbruikbaar is voor deze teelt. Plastic gaf een goede onkruidbestrijding, maar veroorzaakte
in de beginperiode een wat minder goede ontwikkeling van de komkommers. Dit is waarschijnlijk een gevolg geweest van de grotere schommelingen van de luchttemperatuur,
die boven het plastic optraden.
e. Onkruidbestrijding bij fresia's
Bij een proef in de volle grond werden de volgende middelen gebruikt: Chloor I.P.C.
(zowel in vloeibare als in gegranuleerde vorm), Aamergens, Shell W . en CD.E.C. in een
hoeveelheid van 5 en 10 1 per ha. Alle middelen werden kort voor de opkomst van het
gewas toegediend. De beste resultaten werden bereikt met Shell W . Daarna volgden
Chloor I.P.C. in vloeibare vorm, Aamergens en 10 1 CD.E.C. per ha. De slechtste resultaten
werden verkregen met 5 1CD.E.C. per ha en met Chloor I.P.C in gegranuleerde vorm.
Op 23 juni, nadat het gehele veld was gewied, werd opnieuw gespoten. De middelen
Shell W . en Aamergens konden echter in dit stadium niet meer worden toegepast. Hiervoor in de plaats werd het middel B 87 gebruikt in een hoeveelheid van 12l/ 2 1 per ha.
Ook nu gaf Chloor I.P.C vloeibaar de beste resultaten, daarna volgden Chloor I.P.C in
korrelvorm; CD.E.C. gaf een zeer matige bestrijding, terwijl B 87 vrijwel geen bestrijding
te zien gaf. Bovendien veroorzaakte laatstgenoemd middel enige schade aan de fresia's
in de vorm van grijs-bruine vlekjes op het blad. Van de andere middelen werd geen
schade waargenomen.
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2. F U N G I C I D E N ( S C H I M M E L D O D E N D E MIDDELEN)
a. Bestrijding van bladvlekkenziekte bij tomaat
In een praktijkproef werd de werking nagegaan van zineb, maneb en T.C.T.N.B.
(Bulbosan) al dan niet gecombineerd met magnesiumsulfaat en mangaansulfaat. De bespuitingen werden éénmaal per 10 dagen uitgevoerd. Het toevoegen van magnesium- en
mangaansulfaat bleek geen invloed te hebben op de werking van de middelen, noch op
de opbrengst. Er trad bij geen der combinaties beschadiging op. De beste bestrijding
werd verkregen met zineb, gevolgd door maneb en T.C.T.N.B. De hoogste opbrengst gaf
maneb, gevolgd door T.C.T.N.B. en zineb.
b. Bestrijding van smeul in sla
In aansluiting op proeven van vorig jaar werd nagegaan of grondontsmetting door
middel van stomen, D.D. en C.P.A. invloed uitoefent op het optreden van smeul in sla.
Het bleek dat noch de smeulaantasting noch het gemiddelde kropgewicht werd beïnvloed
door deze grondbehandelingen. Dit laatste was in tegenstelling tot de uitkomsten van
vorig jaar. Mogelijk was de bemestingstoestand van de grond dit jaar beter, waardoor
de opbrengstverschillen wegvielen.
Verder werd een aantal nieuwe fungiciden beproefd: het antibioticum griseofulvine,
dat vorig jaar in een lagere concentratie gebruikt was, en een drietal andere middelen.
Alle waren minder effectief dan T.M.T.D.
c. Bestrijding van kiemschimmel in spinazie
Daar het wegsmeulen van spinazie als gevolg van aantasting door kiemschimmels in
sommige gevallen in de praktijk moeilijkheden kan opleveren, werd dit jaar een bestrijdingsproef opgezet. Hierbij werden een grondbehandeling met P.C.N.B. (Brassicol), een
bestuiving van het gewas met P.C.N.B, en een combinatie van beide vergeleken met
bestuiving van het gewas met T.M.T.D. Daar de ziekte slechts in geringe mate optrad,
was het niet mogelijk de werking van de middelen te beoordelen. P.C.N.B, veroorzaakte
ernstige groeiremming van het gewas. De opbrengst van de T.M.T.D.-objecten was even
groot als van de onbehandelde objecten.
d. Bestrijding van bladvuur in komkommers
Doordat het gebruik van organische kwikmiddelen ter bestrijding van bladvuur in
komkommers niet meer is toegestaan, werden een aantal nieuwe middelen onderzocht op
hun werking tegen deze ziekte. In een praktijkproef werden met de middelen zineb,
captan, T.C.T.N.B. (Bulbosan) en karathane éénmaal per 10 dagen bestuivingen uitgevoerd. Captan en T.C.T.N.B. gaven goede resultaten, mits de middelen preventief
werden toegepast.
3. INSECTICIDEN EN ACARICIDEN (INSEKTEN- EN
M I J T E N D O D E N D E MIDDELEN)
a. Chemische bestrijding van spint in komkommers
Dit jaar werd een onderzoek gedaan naar de werking van verschillende spintbestrijdingsmiddelen in platglaskomkommerrijen. Uit de groep der fosforzure esters werden
diazinon en Phosdrin al dan niet gecombineerd met tedion verspoten. Verder werden
tedion (als spuit- en stuifmiddel) en Kelthane in de proef opgenomen. De beste resultaten
werden verkregen met Kelthane, gevolgd door diazinon + tedion, Phosdrin + tedion en
tedion stuif.
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Om het ontstaan van resistente spintvormen te voorkomen, moet afgeraden worden
uitsluitend Kelthanetegebruiken. Menkan ditmiddel beter afwisselen met een fosforzure
ester (diazinon, malathion of Phosdrin), al dan niet in combinatie met tedion. De fosforzure esters zullen tevens de eventueel aanwezige bladluizen doden. Specifieke spintmiddelen, zoals Kelthane en tedion doen dit niet.

4. GRONDONTSMETTING
a. Vergelijking van de middelen D.D. en C.P.A. met stomen
In een opbrengstvergelijkingsproef met tomaten werden drie wijzen van grondontsmetting toegepast nl.: stomen, D.D.-behandeling en een behandeling met een mengsel
van chloorpicrine en dibroomaethaan (C.P.A.). Vóór de toepassingwerd in degrond veel
„knol" en matig kurkwortel aangetroffen. Er waren vrijwel geen verschillen in totaalopbrengst. De bestrijding van de wortelknobbelaaltjes was het beste met D.D., de bestrijding die met stomen en met C.P.A. verkregen werd was iets minder. Met stomen en
C.P.A. werd een matige kurkwortelbestrijding verkregen. D.D. gaf geen bestrijding van
kurkwortel.
b. Grondontsmetting bij schorseneren
Er werd dit jaar weer een tweetal proeven genomen ter bestrijding van de z.g.
„sigaartjes". De ene proef omvatte een vergelijking van formaline met het nieuwe
middel Vapam. Het gebruik van beide middelen heeft slechts tot een geringe opbrengstvermeerdering geleid. De aaltjes, waardoor de „sigaartjes" waarschijnlijk worden veroorzaakt, werden met Vapam nog het beste gedood, hoewel in onvoldoende mate. Het
aantal „sigaartjes" was ook bij het controleobject niet groot. Formaline en Vapam gaven
eenlichtevermindering van het aantal „sigaartjes" tezien.
In de andere proef werd naast formaline en Vapam het middel D.D. opgenomen. De
opbrengstverhoging was met alle drie de middelen gering. Met D.D. werd het grootste
aantal goede wortels verkregen. Tevens werd met dit middel een goede aaltjesdoding
verkregen, hetgeen resulteerde in een gering aantal „sigaartjes". De aaltjesdodende
werking van Vapam en formaline was matig, hetgeen ook tot uiting kwam in het aantal
„sigaartjes". Bij de behandeling met formaline kwamen minder „sigaartjes" voor dan
bij behandeling met Vapam. De kleur van de wortels op de met D.D. behandelde grond
wasminder mooi dan bij de andere behandelingen.
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TECHNISCHE ONDERWERPEN
AANLEG V A N G R Q N D V E R W A R M I N G
K. OLIEMAN

Door de bijzonder goede resultaten met het
gebruik van grondverwarming bij de opkweek
van vroege stooktomaten en komkommers, bestaat hiervoor in de praktijk een toenemende
belangstelling. Doordat dan een lagere luchttemperatuur kan worden aangehouden, is bij
tomaten een mooiere gedrongen plant te verkrijgen. Ook de wortelvorming is beter, wat
vooral naar voren komt bij het verspenen of
oppotten van de planten. Ook bij de opkweek
van komkommerplanten werden zeer goede resultaten verkregen. Hiervoor is de grondtemperatuur verhoogd tot 20 à 25°C, waardoor het
gebruik van tabletten overbodig werd. Hier zal
uitsluitend worden besproken de technische uitvoering van bodemverwarming door middel van
warm water.

Diepte en afstand.
In de praktijk is wel gebleken dat een diepte
van 30-35 cm de meest gewenste is. Alleen in
die gevallen waar het grondwater erg hoog komt,
kan een ondiepere ligging beter zijn. De warmtespreiding is dan echter wat minder goed en
aan de oppervlakte zullen de temperaturen wat
minder gelijkmatig zijn. Bij een ligging van
30-35 cm diepte is een onderlinge afstand tussen
de pijpen van 1 meter ruim voldoende. Per warenhuiskap komt dit neer op 3 pijpen. Stelt men
wat minder hoge eisen, dan kan zelfs met 2
pijpen worden volstaan.
Maat van de huizen.
Voor verwarming van de grond is slechts
een geringe hoeveelheid warmte nodig en van
dit punt bezien is dus pijp van geringe diameter bv. een-duimspijp reeds voldoende. Er
is dan echter wel een gevaar van verstopping
aanwezig. Daar de grondverwarming het laagste
punt van het pijpennet vormt, zullen gemakkelijk roestschilvers e.d. juist in deze buizen blijven
hangen. Gezien dit feit is het beter een iets
dikkere pijp te kiezen bv. 38 mm.
Wijze van aanleg.

ÏÏPCTID VERW2 §M WG

Afb. 1. Een gescheiden grondverwarmingssysteem
met afsluiters.
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Grondverwarming kan op zeer eenvoudige
wijze worden aangelegd door de buizen voor de
bodemverwarming aan de bestaande hoofdleidingen te koppelen. Op elke spiraal moet dan
natuurlijk een kraan komen om deze te kunnen
afsluiten. Het nadeel van dit systeem is dat
steeds de luchtverwarming in bedrijf moet zijn
om de grond te kunnen verwarmen. Voor de
opkweek van komkommerplanten behoeft dit
geen nadeel te zijn daar hierbij toch steeds luchtverwarming nodig is. Bij tomaten ligt dit echter
geheel anders, daar vooral bij een lange opkweekperiode de luchttemperatuur zonder verwarming vaak reeds hoog genoeg zal zijn. Van
de grondverwarming zal men echter wel gebruik
moeten maken om te voorkomen, dat de bodemtemperatuur beneden de 15°C zakt.
Dit brengt met zich mee, dat beide verwar-

daar een hoge buistemperatuur spoedig een aankoeking van grond rond de buizen tot gevolg
heeft. Dit werkt isolerend. Anderszins bestaat
het gevaar, dat de grond te warm wordt.
Een watertemperatuur van 25 à 30°C zou het
meest gewenst zijn. Om dit te kunnen bereiken
zou men feitelijk een automatisch werkende
mengklep nodig hebben. Daar de aanschaffing
hiervan echter vrij hoge kosten met zich meebrengt, is op tekening 2 een handbediende
menginstallatie afgebeeld. Hiervoor is een
mengleiding aangebracht, waardoor een gedeelte
van het met lage temperatuur terugkomende
retourwater opnieuw in circulatie wordt gebracht. De hoeveelheid water, welke op deze
manier weer rondgaat, wordt door de afstelling
van de beide afsluiters (in meng- en aanvoerleiding) geregeld. Door een juiste stand van
deze kranen kan men het water voor de bodemverwarming vrij constant op het gewenste peil
handhaven. Het gebruik van een aparte pomp
is hierbij natuurlijk vereist.
Is de grond voldoende warm geworden, dan
kan de pomp worden afgezet en de kraan in de
aanvoerleiding worden gesloten. Om de zo juist
gemaakte afstelling van deze kraan niet ongedaan te maken, kan van een dubbel-instelbare
of van een aparte kraan gebruik worden gemaakt.
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Afb. 2. Omloopsysteem met mengregeling.

mingssystemen onafhankelijk van elkaar gebruikt moeten kunnen worden. Daarvoor zijn
bij de ingang van de kas zowel afsluiters op
de lucht- als op de grondverwarmingsleidingen
nodig. Op afbeelding 1 is aangegeven, hoe dit
praktisch is op te lossen. Dit betreft een omloopsysteem met spiralen, doch hetzelfde principe kan ook worden verwezenlijkt bij het z.g.
stooksysteem (afb. 2 ) . Indien er voldoende
pompdruk aanwezig is, zal er in de meeste gevallen geen aparte pomp in het grondverwarmingscircuit nodig zijn, vooral wanneer het over
niet te grote objecten gaat.
Regeling

Automatisch werkende installatie.

water-temperatuur.

De boven beschreven wijze van uitvoering
heeft als bezwaar, dat steeds gebruik zal moeten
worden gemaakt van water met een temperatuur, zoals dit voor de luchtverwarming circuleert. Deze zal in vele gevallen hoger zijn dan
eigenlijk voor grondverwarming gewenst is,

Wil men met dit systeem automatisch gaan
werken, dan kan dit zonder al te hoge kosten
gebeuren. Hiervoor is de aanschaffing van een
thermostaat en een magneetklep nodig. Deze
laatste wordt, zoals de tekening aangeeft, in de
aanvoerleiding geplaatst, terwijl de thermostaat
in de te verwarmen grond wordt gezet. Is de
bodem nu op een voldoende hoge temperatuur
gekomen, dan doet deze de pomp stoppen en de
magneetklep zich sluiten met het gevolg, dat
geen watercirculatie meer kan plaats vinden. Na
het zakken van de grondtemperatuur doet de
thermostaat de installatie weer in werking
treden.
Het voordeel van deze automatisering is wel,
dat zonder dat men er naar behoeft om te zien,
een vrij constante bodemtemperatuur kan worden gehandhaafd. Dit is gebleken van groot
belang te zijn voor het opkweken van goede
planten.

Ójp
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1. V O O R L I C H T I N G OP S T O O K T E C H N I S C H GEBIED
In het jaar 1958 zijn door de stooktechnici 201 tekeningen van verwarmingen gemaakt
en is de uitvoering hiervan gecontroleerd. Er zijn 392 betaalde adviezen verstrekt. Bovendien zijn 45 rookgas-onderzoeken of rendementsbepalingen uitgevoerd. Verder werden
er 48 ketelmetingen verricht.

2. PLASTIC REGENLEIDING
In het begin van 1959 kwam de firma Mulder te Voorburg uit met een verbeterd
soort harde plastic voor regenleidingen en tevens met een nieuw ontwerp regendop. Na
verschillende proefnemingen hebben wij kunnen constateren, dat deze plastic regenleiding zeer goed te gebruiken is en wel om de volgende reden: de stevige plastic buis
(P.V.C.) van 27 x 31 mm kan, mits op één meter ondersteund, keurig recht en strak
in de kassen of warenhuizen worden opgehangen. Het grote voordeel van deze grote
diameter is, dat men bij lange warenhuizen toch kan volstaan met één aansluiting.
Tevens volgt hieruit, dat een groter aantal buizen tegelijk kan sproeien. In iedere leiding
is een koperen filter geplaatst, zodat verstopping praktisch niet optreedt.
De sproeidoppen zijn klein en zeer precies gemaakt, zodat een goede waterverdeling
wordt verkregen. De opening van de sproeidoppen kan door middel van verschillende
stoeltjes worden ingesteld, wat betekent dat men de waterhoeveelheid naar behoefte kan
regelen in verband met de grondsoort. Tevens kan men door de vorm van het stoeltje
te veranderen vlak of met een boog sproeien. Zodoende kan men het systeem aanpassen
aan de hoogte van de glasbedekking en de aard van het gewas. Eenzijdige sproeidoppen
zijn natuurlijk ook verkrijgbaar. De montage is zeer eenvoudig. De kosten zullen waarschijnlijk lager zijn dan bij gegalvaniseerde regenleidingen.

3.

KASSENBOUW

Het streven naar een betere belichting in de kassen is dit jaar sterk naar voren gekomen.
Ook aan de duurzaamheid is men meer aandacht gaan schenken. Het kastype met een
kapbreedte van 9,30 m en 9,60 m wordt in de praktijk steeds meer gebouwd. Het dek
van deze kassen is van verzinkt ijzer. De glashelling van het dek bedraagt omstreeks 28°.
Hierdoor wordt een ideale belichting verkregen.
Een ander nieuw kastype is een verbeterd warenhuis met verzinkt ijzeren binnenbouw.
De dekhelling bedraagt ruim 20°. Dit type is soms uitgevoerd met een amerikaans grenen
dek, soms met een verzinkt ijzeren dek. De gevels zijn nog van hout.
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GEWASSENREGISTER
Aardappel, vroeg, pag. 120, 136.
Aardbei, pag. 104.
Andijvie, pag. 127, 135, 139.
Anjer, pag. 31,41,42, 46,71.
Appel, pag. 30.
Aubergine, pag. 78, 102, 116, 120.
Bloembollen, pag.72.
Bloemkool, pag. 29, 43, 44, 45, 53, 55, 58, 104, 105,122.
Chrysant, pag. 30, 89, 116.
Druif, pag. 29, 33, 101, 108, 109, 114.
Fresia, pag. 30, 72, 73, 74, 95, 101,122, 123, 126, 136, 139.
Iris, pag. 74.
Kaskommers, pag. 21,27.
Komkommer, pag. 27, 33, 47, 48, 51, 71, 80, 88, 93, 94, 103, 104, 108, 116, 120,
121, 124, 126, 128, 140.
Leeuwebek, pag. 75.
Meloen, pag. 28, 70, 79, 103,128.
Nerine, pag. 64, 72.
Paprika, pag. 78, 102, 116, 120.
Peen, pag. 123.
Peer, pag. 30.
Peper, pag. 78, 116, 120.
Perzik, pag. 30,33, 113.
Platglaskomkommers, pag. 27, 33,46, 52, 103, 104, 139.
Prei, pag. 125, 129.
Pruim, pag. 30, 94, 95, 99, 101,113.
Radijs, pag. 94.
Schorseneer, pag. 29, 85, 138,141.
Selderij, pag. 136.
Sla, pag. 28, 53, 54, 55, 63, 68, 72, 78, 79, 83, 86, 89, 102, 116, 124, 125, 127, 137,
139, 140.
Snijgroen, pag.31.
Spinazie, pag. 103,140.
Spruitkool, pag. 29, 134,135.
Tomaat, pag. 26, 32, 33, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 54, 55, 58, 63, 66, 75, 76, 77, 86, 87,
88, 89, 91, 92, 93, 101, 106, 108, 116, 118, 120, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 140, 141, 142.
Witlof, pag. 80.
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