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TEN GELEIDE

Hierbij mogen wij U het jaarverslag over 1961 in een wat gewijzigde vorm aanbieden. Door een
iets royaler formaat is het mogelijk geworden de tekst over twee kolommen te verdelen. Ook in
andere opzichten is aan de opmaak meer zorg besteed, waardoor ons inziens de leesbaarheid is
verhoogd, zodat de tuinder er gemakkelijker toe zal kunnen komen de voor hem belangrijke punten
te bestuderen.
Het afgelopen jaar was voor het Proefstation gunstig. Wel was het nog niet mogelijk een aanvang
te maken met de nieuwbouw van het laboratorium, maar de outillage op de tuin is belangrijk
verbeterd, terwijl momenteel nog enkele belangrijke projecten in uitvoering zijn. Een en ander zal
het mogelijk maken meer nog dan voorheen met het onderzoek vóór te blijven ten aanzien van
hetgeen zich in de glastuinbouw ontwikkelt.
Hoe moeilijk dit is, is het afgelopen jaar duidelijk gebleken. Het veredelingsonderzoek bij sla was
nog niet beëindigd of op flinke schaal eiste de CO a -voeding de aandacht. Dankzij de nieuwe zgn.
Variakas was het mogelijk om snel vast te stellen onder welke omstandigheden resultaten verkregen
kunnen worden. Niet alleen ten behoeve van sla, maar ook voor tomaat en komkommer zal dit
onderzoek moeten worden voortgezet. Bij de tomaat is onder meer onderzoek verricht naar de invloed
van temperatuurverhoging zowel voor als na de opkweek bij een vroege teelt. Het enten van tomaten
heeft een vaste plaats in de glastuinbouw veroverd. Bij de komkommer is de belangstelling vooral
uitgegaan naar de winterteelt, die op het Proefbedrijf „de Kring" in het seizoen 1960/1961 tot een
gunstig resultaat heeft geleid. Naast toegenomen belangstelling voor het bijmestonderzoek, krijgt de
bemesting via de regenleiding steeds meer aandacht, zowel in de praktijk als bij onze onderzoekers.
De resultaten van onderzoek en voorlichting, die in het afgelopen jaar werden behaald, geven reden
tot tevredenheid, waarbij wij echter de overtuiging hebben, dat nog veel voor verbetering vatbaar is.
Aan velen zijn we dank verschuldigd voor hetgeen zij voor onze instelling in het afgelopen jaar
hebben verricht. Dit geldt zowel voor de financiële steun die van verschillende zijden werd ontvangen
als voor de grote belangstelling die we van autoriteiten en telers hebben ondervonden en ook voor
ons personeel, dat van hoog tot laag hard voor de glastuinbouw heeft gewerkt.
Ir W. V A N SOEST
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS-PENNINGMEESTER OVER HET JAAR 1961

1. ALGEMENE ZAKEN
Bestuur
Door het overlijden van de ere-voorzitter, wijlen de heer W. Verheul en het bestuurslid wijlen de heer
V. F. Valstar en het aftreden van de heer B. Havenaar, onderging het Bestuur enige veranderingen.
Het Bestuur is thans als volgt samengesteld:
Ir J. M. Riemens, Den Haag, ere-directeur
N . P. v. d. Berg, Rotterdam, voorzitter
L. J. Barendse, Poeldijk, secretaris-penningmeester
N. J. A. van Dijk, Loosduinen, lid dagelijks bestuur
J. Th. Hendriks, Leidschendam
J. H. G. v. d. Hoeven, Naaldwijk
P. de Jong, 's-Gravenzande
C. L. J. Kerklaan, Pijnacker
J. v. d. Laar, de Lier
A. A. van Oosten, Schipluiden
Jac. Sonneveld, 's-Gravenzande
C. L. v. Steekelenburg, Wateringen
J. J. G. v. Steekelenburg, Kwintsheul
A. G. v. d. Torre, Berkel
N . J. v. Uffelen, Maasland
B. van Vliet, Voorschoten
L. v. Woerden, Honselersdijk
Vergaderingen
Op 28 maart 1961 werd in de Stadsdoelen te Delft de Algemene Ledenvergadering gehouden.
De aftredende bestuursleden N . J. A. van Dijk, A. A. van Oosten en N . J. van Uffelen werden
herkozen. In de plaats van de heer B. Havenaar, aftredend en niet herkiesbaar, werd de heer
A. G. v. d. Torre gekozen. In verband met het overlijden van het bestuurslid wijlen de heer V. F.
Valstar werd de heer J. H. G. v. d. Hoeven gekozen.
In I96I kwam het Algemeen Bestuur bijeen op 1 maart, 3 mei en 7 november. Het Dagelijks Bestuur
vergaderde bovendien nog twaalf maal.

Ledenoverzicht

LedenKringveilingen
Overige leden

1958

1959

1960

1961

1962

3258
2418

3325
2402

3345
2456

3694
2484

3795
2557

362

364

325

295

285

6038

6091

6126

6473

6637
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De stijging van het ledenaantal is hoofdzakelijk veroorzaakt door de toetreding van de veiling
Zwartendijk, zodat nu alle veilingen voor alle leden collectief aangesloten zijn.
Uitbreiding tuinen en gebouwen
De kas voor planteziektenkundig onderzoek, die in het begin van dit jaar vrijwel gereed was, kon
geheel in gebruik genomen worden. Op 26 juli verrichtte Dr Ir D. W . Stolp, inspecteur van het
tuinbouwkundig onderzoek, de ooeningsolechtigheid.
Voorts kon begin maart een complexkas van 900 m^, bestaande uit zeven kappen van 4.80 m breedte
en voorzien van een lichte verwarming in gebruik genomen worden. Bovendien werd een soortgelijke
kas ter grootte van 1800 m2 vrijwel voltooid. In deze kas is een ruime corridor aangebracht, die aan
weerszijden toegang geeft tot in totaal 23 afdelingen met afzonderlijk regelbare verwarming. Deze kas,
bestemd voor kleinere proeven, heeft terecht de naam Variakas gekregen. Een begin kon worden
gemaakt met de bouw van een complexkas met zes afdelingen voor de teelt van komkommer. Deze
krijgt een plaats waar voorheen een oud warenhuis stond, dat in de nazomer werd afgebroken.
De komkommerkasjes werden in I960 bij de verkoop van de Floriade-opstallen aangekocht.
Het interieur van het ketelhuis onderging een belangrijke verandering omdat de twee aanwezige
Schotse ketels werden vervangen door twee nieuwe ketels. Deze hebben voldoende capaciteit om de
toekomstige uitbreiding op te vangen.
Op de tuin te Delft konden nog geen nieuwe opstanden worden gebouwd, hoewel dit dringend
nodig is, omdat de vereiste vergunningen niet konden worden verkregen.
Door aankoop van een perceel grond ter grootte van ± 84 are van de heer L. P. Groenewegen
werd de tuin aan de noord-westzijde uitgebreid. Omdat het voormalige woonhuis op de tuin van de
heer Van Holk vrijkwam kon dit door de tuinchef worden betrokken. De woning, die vanouds door
de tuinchef werd bewoond, kon tijdelijk in gebruik worden genomen voor het onderbrengen van
enkele diensten.
2.

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN

In februari 1961 was de heer Sj. Vriend, hoofdassistent te Leiden, 25 jaar bij de voorlichting werkzaam.
Op 8 september 1961 werd onze administrateur, wijlen de heer S. M. van Guilik, na een ernstige
ziekte uit ons midden weggenomen. In hem verloor het Proefstation een uiterst bekwame medewerker. Moge hij rusten in vrede.
Verder verlieten de heren C. Noordanus en Th. Buitelaar resp. per 1 september en 1 december 1961
onze dienst i.v.m. hun benoeming als vaste leerkracht bij het lager tuinbouwonderwijs.
Per 31 december 1961 verliet de rayonassistent, de heer A. P. de Kleine, de voorlichtingsdienst i.v.m.
zijn benoeming tot chef van een nieuw proefbedrijf in Huissen.
Als assistenten werden aangesteld de heren Th. G. E. Debets, A. S. v. d. Ende en H. H. J. Simons.
N a een verblijf van ruim een jaar als tuinbouwdeskundige bij een ontwikkelingsproject in Tunis,
keerde Ir J. M. Jacobs weer terug in dienst van de voorlichting.
Voorlichting
Per 31 december 1961 waren werkzaam bij de Voorlichtingsdienst:
Ir J. M. Jacobs, Molenstraat 127, Monster, telefoon (0 1749) - 2993, Ingenieur bij de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst.
Medewerkers met een speciale taak:
H. N . J. Debets, Lange Broekweg 15, Naaldwijk, telefoon (0 1740) -4430, Hoofdassistent A, Kredietregelingen.
J. de Bloois, Marocstraat 6, Naaldwijk, telefoon (0 1740) - 5861, Hoofdassistent, Kredietregelingen.

J. C. van Leeuwen, Zuidbuurt 25, Maasland, telefoon (0 1899) - 2653, Hoofdassistent A, Bedrijfsinrichting en -ontsluiting.
P. A. Kruyk, v. d. Goesstraat 42, Honselersdijk, telefoon (0 1740) -4302, Hoofdassistent, Publicaties.
A. G. A. v. d. Nes, Melis Stokelaan 2084, Den Haag, telefoon (0 70) -664244, Hoofdassistent A,
Bloemen- en Bloembollenteelt.
G. Buys, Prinses Margrietstraat 2, Maasdijk, telefoon (0 1745) - 2822, Assistent A Westland, Bloemenen Bloembollenteelt.
J. van Egmond, Vredenhoeffstraat 21, Voorschoten, telefoon (0 1717) - 3164, Assistent A Kring,
Bloemen- en Bloembollenteelt.
A. Glas, Prins Hendriklaan 44, Hoofddorp, telefoon (0 2540) -6518, Hoofdassistent, Fruitteelt op
de open grond.
Vacature, Technicus, Stook- en Motortechniek en Kassenbouw.
j . Meyndert, Hogenbanweg 88 c, Rotterdam-W. II, telefoon (0 10) - 51870, Stooktechnicus.
M. J. de With, G. van Heemskerkstraat 50, Naaldwijk, telefoon (0 1740) - 5585, Stooktechnicus.
Medewerkers voor de algemene tuinbouwkundige voorlichting:
J. H. Groenewegen, Prinses Wilhelminalaan 38, Den Hoorn (post Delft), telefoon (0 1730) - 23295,
Hoofdassistent A Kring.
D. de Mos, Geestweg 6, Naaldwijk, telefoon (0 1740) -4323, Hoofdassistent A Westland.
I. Baelde, Weth. Schipperstraat 5, Berkel, telefoon (0 1891) - 2488, Hoofdassistent BergschenhoekBleiswijk.
H. J. van Gaaien, Oosteinde 59, Wateringen, telefoon (0 1742) - 2848, Hoofdassistent Wateringen.
Vacature, Assistent Den Hoorn, Delft.
L. G. Nederpel, Drapeniersgaarde 131, Den Haag, telefoon (0 70) -662260, Hoofdassistent Loosduinen.
D. Rodenburg, Weth. v. d. Vaartlaan 1, Pijnacker, telefoon (0 1736) - 2375, Hoofdassistent Veur.
Sj. Vriend, Plaspoelkade 37, Leidschendam, telefoon (0 1761) - 3862, Hoofdassistent Leiden.
F. G. van Dijk, T'riumphlaan 12,Delfgauw (post Delft), telefoon (0 1730) -31023, Assistent A Pijnacker.
A. P. v. d. Hoeven, Westgaag 19, Maasland, telefoon (0 1899) -2476, Assistent Poeldijk.
H. J. W. Konings, Meerweg 5, Berkel, telefoon (0 1891) -3236, Assistent Berkel.
A. J. Oosthoek, Opstalweg 13 a, Naaldwijk, telefoon (0 1740) - 6053, Assistent Naaldwijk.
H. Ouwerling, Berestein 11, Kwintsheul, telefoon (0 1742) -2646, Assistent A Honselersdijk.
D. de Ruiter, Zebrastraat 2, Rotterdam-O., telefoon (0 1804) - 2702, Assistent A Rotterdam.
A. J. Schoppers, Huis te Veldelaan 47, Maasland, telefoon (0 1899) - 2405, Assistent A Maasland.
A. Slobbe, Piet Heinstraat 60, De Lier, telefoon (0 1745) - 2113, Assistent A De Lier.
P. Vermaat, Hazelaarstraat 45, Monster, telefoon (0 1749) - 3766, Assistent A Monster.
E. van Zanten, Maasdijk 102, 's-Gravenzande, telefoon (0 1748) - 2735, Assistent A 's-Gravenzande.
Onderzoek
Ir Y. van Koot, Commissarisweg 4, Hoek van Holland, telefoon (0 1747) -693, Wetenschappelijke
leiding.
Afdeling Grondonderzoek en Bodemkartering:
Ir J. v. d. Ende, Fenacoliuslaan 36, Maassluis, telefoon (0 1899) - 3431, Afdelingshoofd Voedingsfysiologisch onderzoek.
Ir L. S. Spithost, Druivenstraat 16, Naaldwijk, Bemestingsonderzoek.
Ir C. J. v. d. Post, Prinses Margrietstraat 6, Maasdijk, telefoon (0 1745) - 2707, Onderzoek betreffende
de waterhuishouding. Gedetacheerd door het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding.
A. A. Steiner, Lohengrinstraat 42, Den Haag, telefoon (0 70) - 396833, Hoofd afdeling Plantenteelt
zonder aarde. Gedetacheerd door T.N.O.
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Th. Strijbosch, Hoofdassistent A, Bodemclassificatie
M. Q. v. d. Meys, Assistent bodemkartering
J. J. van Schie, Assistent bodemkartering
J. P. C. Knoppert, Hoofdassistent bemestingsadviezen
K. Buitelaar, Assistent bemestingsadviezen
M. Mostert, Assistent bemestingsadviezen
G. A. Boertje, Assistent bemestingsadviezen
M. v. d. Linden, Assistent bemestingsadviezen
C. Sonneveld, Assistent bemestingsproeven
J. P. van Bergen Henegouwen, Assistent grondmonstername
A. S. v. d. Ende, Assistent grondmonstername
L. Spaans, Assistent grondmonstername
P. A. den Dekker, Chef-analyst lab. voor grondonderzoek
P. Koornneef, Assistent voedingsfysiologie
P. A. van Dijk, Assistent grondonderzoek
J. J. C. de Koning, Assistent bemestingsproeven
Th. G. E. Debets, Assistent waterhuishoudingsproeven
H. H. J. Simons, Assistent bemestingsproeven.
Op deze afdeling werken als analyst(e): de heer A. H. v. d. Akker en mej. M. J. Th. Staats.
Als laboranten de dames: E. W . H. Bot, T. Doorduin, M. v. d. Ende, E. P. van Gaaien, E. van 't Hoog,
G. N . Koelewijn, A. v. d. Maarel, C. A. Middendorp, J. van Oosten, M. Prins, A. N . Overkleeft,
W . Smiemans, A. Tienkamp, H. H. M. de Vette, J. A. M. Visser, C. A. van Vliet en I. Wassenaar,
en de heren H. Koenen en H. A. J. Rodijnen.
Administratieve werkzaamheden: mej. W. M. C. Kester.
Grondmonstermagazijn: de heren L. v. d. Lee en B. A. de Poter.
Bij de afdeling „Plantenteelt zonder aarde" zijn in dienst (allen gedetacheerd door T.N.O.):
E. Schuurmans, Chemicus
Mej. A. M. Rijnbeek, Analyste
Mej. H. M. van Winden, Laborante
G. P. A. van Holsteyn, Tuinbouwkundig assistent.
Afdeling Plantenteelt en Planteziekten:
Dr Ir L. Bravenboer, Distelstraat 11, Hoek van Holland, telefoon (0 1747) -695, Afdelingshoofd
Planteziekten en ziektebestrijding.
Ir G. P. Termohlen, Weteringlaan 8, Delft, telefoon (0 1730) - 26449, Afdelingshoofd Teelt en
selectie.
Mej. W. M. Th. J. de Brouwer, Dotterbloemlaan 24, Den Haag, telefoon (0 70) - 361882, Entomologisch en mycologisch onderzoek.
Ir N . van Berkel, Prinses Marijkestraat 14, Maasdijk, telefoon (0 1745) - 2488, Fysiologisch onderzoek.
Dr K. Verhoeff, Dingemans v. d. Kasteeleplein 6, 's-Gravenzande, telefoon (0 1748) - 2885, Mycologisch onderzoek. Gedetacheerd door het Instituut voor Plantenziektenkundig onderzoek.
W. P. v. Winden, Hoofdassistent A teelt- en selectieproeven
P. A. Kruyk, Hoofdassistent teelt- en selectieproeven
J. W. H. van Veen, Assistent teelt- en selectieproeven
J. R. Kromkamp, Assistent teelt- en selectieproeven
Mej. J. M. H. M. v. Rest, Assistente teelt- en selectieproeven
14

T. Dijkhuizen, Assistent kasklimaat
Mej. W . van Ravestijn, Assistente fysiologie
W. den Boer, Hoofdassistent planteziekten en ziektebestrijding
G. Pet, Assistent planteziekten en ziektebestrijding
H. J. M. v. Dorst, Assistent virusziekten en groeistofproeven
Mej. D. Theune, Assistente planteziekten en ziektebestrijding
Mej. W . H. Snoek, Chef-analyste laboratorium.
Als analysten werken hier de dames: J. Govers, E. Tijssen en P. J. van der Sar.
Als laboranten de dames: E. Eijgenraam, H. Solleveld, J. A. Stolze, M. van Winkel en de heer
D. W . Galjema.
Onderwijs
G. Blom, Verspijcklaan 28, Naaldwijk, telefoon (0 1740) -4948, Leraar in algemene dienst.
K. Kieviet, Verspijcklaan 25, Naaldwijk, telefoon (0 1740) -4715, Leraar in algemene dienst.
Administratief

en technisch personeel
G. H. Ordelman, Malakkastraat 92, Den Haag,
telefoon (0 70) - 553322, Administrateur
J. W . G. Volkert, Bibliotheekbeambte
B. J. v. d. Kaay, Wiskundige (statistische verwerking)
H. J. Riemens, Excursieleider
Mevr. L. E. G. van Bovene-Beynon, Tekenares
A. C. Middendorp, Boekhoudkundige (kredietregelingen)
H. F. M. Wouters, Boekhouder
L. J. A. Bol, Fotograaf
Mej. I. J. L. Klinkenberg, Tekenares
F. Storm, Amanuensis
J. H. Cranenburgh, 2e Amanuensis
L. J. R. Cornelissen, Timmerman
L. P. Zwaanswijk, Schilder
J. Zeeman, Schilder
W. F. M. Baptist, Tuin-amanuensis

Schrijfsters en typisten de dames: A. van Baaien, H. v. d. Bos, C. L. E. C. Cornelissen, A. Flikweert,
I. W. H. Hofland, D. Lugtenburg, J. H. Nonkes, M. van Vliet en T. A. Wijnands.
Cantine- Mej. G. E. v. d. Sande.
Tuin
K. Olieman, Zuidweg 42, Naaldwijk, telefoon (0 1740) -4545, Tuinchef Naaldwijk.
B. Steenbergen, Prinses Marijkelaan 9, Schipluiden, telefoon (0 1730) - 20050, Tuinchef Proefbedrijf
„de Kring", Hoornseweg 29 a, Den Hoorn, telefoon (0 1730) - 26580.
De volgende tuinknechten zijn in dienst:
P. de Boer, N . K. Borst, S. W. Bos, J. W . Bouhuisen, A. J. M. v. d. Ende, G. Gaastra, C. v. d. Helm,
J. F. van Heuvelen, S. Heys, J. Klinkenberg, J. Menheer, J. M. van Nierop, J. P. van Oosten,
K. Vermeulen, G. Vollering, A. H. Wolters.
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Studiereizen
In 1961 werden de volgende buitenlandse studiereizen gemaakt:
1. Ir G. P. Termohlen en J. H. Groenewegen brachten van 6 t / m 13 februari een bezoek aan
Engeland i.v.m. de bestudering van de opkweek van de tomaatplanten voor de stookteelt.
Dit bezoek werd van 24 april t / m 2 mei in gezelschap van K. Olieman, tuinchef te Naaldwijk,
herhaald ter bestudering van de resultaten van de opkweek.
2. A. G. A. v. d. Nes bracht van 15 t / m 19 mei een bezoek aan Engeland ter bestudering van de
chrysantenteelt.
3. Van 29 mei t / m 2 juni werd door de Bond Westland een reis naar Guernsey onder leiding van
Ir W. van Soest georganiseerd. Hieraan werd deelgenomen door de heer L. J. Barendse, Voorzitter
van de Bond Westland, G. A. van Marrewijk, Voorzitter van de veiling Kwintsheul, Jac. Sonneveld,
Voorzitter van de veiling 's-Gravenzande. Bij deze reis werd studie gemaakt van de tomateteelt,
de economische aspecten, organisatie van de afzet, onderzoek, voorlichting en onderwijs.
4. Van 19 tot 28 juni vond onder leiding van Dr L. Bravenboer de buitenlandse assistentenexcursie
plaats. Het uit acht personen bestaande gezelschap bezocht bedrijven en proefstations in de Lea Valley
en in Zuid-Engeland.
5. A. G. A. v. d. Nes maakte van 29 september t / m 1 oktober een studiereis naar Denemarken
i.v.m. de chrysantenteelt aldaar.
3. VOORLICHTING
Op 27 januari bracht H.M. Koningin Juliana een bezoek aan het Westland. Hierbij stonden geen
bezoeken aan bedrijven op het programma, maar de directeur, de heer Ir W. van Soest, was wel in de
gelegenheid H.M. te vertellen over de tuinbouwproblemen in Zuid-Holland. Ter verduidelijking van
zijn toespraak was een kleine expositie ingericht. Bijgaande foto's geven hiervan een duidelijk beeld.
H.M. toonde grote belangstelling en bleek zeer wel op de hoogte te zijn van de ontwikkeling die
de glastuinbouw doormaakt.
De belangstelling voor het werk van het Proefstation blijft groeien, niet alleen in het eigen gebied,
maar in het gehele land. Er is een groeiende vraag naar voorlichting, zowel in groepsverband als
individueel. Aan de vraag om een individuele voorlichting is enigermate tegemoet gekomen door een
betere toerusting van een aantal assistenten in de vorm van een auto. Uitbreiding van het aantal
assistenten, waardoor de rayons zouden kunnen worden verkleind en meer aandacht aan de voorlichting
kan worden besteed, is nog niet mogelijk gebleken. Wij hopen toch dat dit in de naaste toekomst kan
worden verwezenlijkt. Wederom werden tientallen bijeenkomsten van studieclubs en andere organisaties
verzorgd. Bovendien werd weer meer voorlichting gegeven via de radio. In 1961 werden in de radio
Landbouwrubriek 24 praatjes of reportages verzorgd, terwijl bovendien medewerking werd verleend
aan de totstandkoming van een tiental normale radio-uitzendingen, één keer aan een schoolradiou;tzending en één keer aan een gedeelte van een televisieprogramma.
Aan de vraag naar meer voorlichting ten behoeve van de glasbedrijven buiten het Zuidhollands
Glasdistrict kon worden voldaan in de vorm van de regelmatige bijeenkomsten met de zgn. glasassistenten uit het gehele land. In 1961 waren er zes bijeenkomsten. Voorts werden ruim veertig
lezingen buiten Zuid-Holland verzorgd.
Bij de bezoeken, die de tuinders individueel of in groepsverband brengen aan de tuin te Naaldwijk
of te Delft, wordt ook voorlichting gegeven. Ook in 1961 kwamen vele duizenden telers zich op de
hoogte stellen van het werk dat op de proeftuinen wordt gedaan.
In I96I werd een begin gemaakt met de ontsluiting van de Vredebestlaan te Poeldijk. Bovendien
kwamen wat kleinere objecten tot stand, verspreid over het gehele gebied. Meerdere grote projecten
zijn in voorbereiding. Het feit, dat er voor subsidiëring nieuwe eisen aan de te maken wegen worden
gesteld (wegbreedte 7 m ) , zal ontsluiting in de toekomst — speciaal in de volgebouwde, oudere
gebieden — bemoeilijken.
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De voorlichting op bedrijfseconomisch gebied
kreeg wat meer aandacht. Een systematische opzet, waarbij in belangrijke mate in de behoefte
zou worden voorzien, kon door gebrek aan personeel nog niet worden verwezenlijkt. Wel
werden weer verschillende bedrijfs-economische

Publicaties

;><*«•#

De serie „Publicaties van het Proefstation voor
de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk" werd uitgebreid met de volgende
nummers:
87 Beschadiging aan tuinbouwgewassen door
fabrieksdampen, W. J. Mulder en W. den
Boer.
88. Resistance of spider mites to acaricides,
L. Bravenboer en D a . Theune.
89. Onderzoek over enige tuinbouwgewassen in
Florida, J. v. d. Ende..
90. De tomaat en het kasklimaat, J. H. Groenewegen.
91. De tuinbouw in Ierland, W. van Soest.
92. De teelt en afzet van tomaten op Guernsey,
W. van Soest.
De Mededelingen verschenen in 196T in totaal
15 maal. In de vakpers verschenen ook dit jaar
weer talrijke artikelen van onze medewerkers.
Ontwikkelingsmid dagen
Op 17 januari werd te Naaldwijk een voorlichtingsmiddag georganiseerd voor de bloemtelers.
Hiervoor bestond grote belangstelling.
Te Delft werd op 26 januari een voorlichtingsrniddag gehouden over kassenbouw en automatisering. Ondanks de actualiteit van deze onderwerpen was de belangstelling matig.
Grote belangstelling ondervond de komkommermiddag, die op 14 november te Delft werd georganiseerd. Hoofdschotel van deze middag was
de winterteelt van komkommers.
Voorlichting*stands

Hen beeld van de tentoonstelling, die door het Proefstation is ingericht ter gelegenheid van het bezoek van
H.M. de Koningin.
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Aan de bloemenkeuringen van de afd. Westland
van de Kon. Ned. Mij voor Tuinbouw en Plantkunde verleende ons Proefstation opnieuw
medewerking door het inrichten van stands.

Een uitgebreide stand, hoofdzakelijk in de vorm
van levend materiaal (komkommers en bloemen), werd ingericht op de in juli gehouden
Wéhaté. Voor deze stand was bijzonder veel
belangstelling.

worden opgemerkt, dat de beide boerenleenbanken een wat ruimere kredietpolitiek zijn gaan
volgen, waardoor minder snel een beroep op de
fondsen behoeft te worden gedaan.
4.

ONDERWIJS

Studieclubs
Opleidingscursus Tuinbomrkunde
dam (Bijzonder gedeelte)

L.O. te Rotter-

Het aantal leden van de studieclubs, die in ons
gebied werkzaam zijn, breidt zich nog langzaam
uit. N o g steeds worden door de studieclubs in
samenwerking met het Proefstation praktijkproeven genomen. Er wordt hierbij, meer dan
voorheen, gestreefd naar een zodanige opzet van
deze proeven, dat een goede vergelijking met
elders genomen proeven mogelijk is. Een woord
van dank komt toe aan de assistenten, die vele
van deze proeven helpen opzetten en verzorgen,
menigmaal ook in de uren die buiten de normale diensttijd vallen.
In 1961 werd weer een excursie naar Engeland
gemaakt, waarbij onze medewerker, de heer P.
A. Kruyk, de leiding had. Deze excursie, waaraan door 17 personen werd deelgenomen, vond
plaats van 24 t / m 28 juli.

Op 11 en 12 juli 1961 werden de examens voor
tuinbouwvakonderwijzer gehouden, waarbij alle
16 candidaten slaagden.
In januari begon een nieuwe opleidingscursus
Algemeen gedeelte A met 28 deelnemers. Deze
deden op 6 oktober schriftelijk en op 9 november mondeling examen, met het resultaat dat 18
cursisten slaagden. Op 21 november begon de
opleiding voor het Algemeen gedeelte B met
17 deelnemers.

Kredietregelingen

Tuinbouwvakscholen

Het aantal aanvragen voor borgstelling door het
Borgstellingsfonds voor de Landbouw en het
Waarborginstituut voor de Tuinbouw in ZuidHolland, dat door het Rijkstuinbouwconsulentschap is behandeld, was beduidend kleiner dan
in voorgaande jaren, evenals het bedrag waarvoor borgstelling werd verleend.

1. Westlandse teelten te Naaldwijk.
Op 28 november 196I werd de cursus
1960-'6l afgesloten. Aan alle 14 cursisten
kon het diploma worden uitgereikt. De
nieuwe cursus begon op 11 oktober met 17
leerlingen.
2. Bloemisterij te Naaldwijk.
De eindles werd op 13 oktober gehouden.
Na afgelegd examen kon aan 16 cursisten
een diploma worden uitgereikt. Eén cursist
werd afgewezen. Op 26 oktober begon de
nieuwe cursus met 32 deelnemers.
3. Kringteelten te Bergschenhoek.
Op 9 oktober 1961 werd de cursus 1960-'6l
beëindigd. 11 Cursisten ontvingen een diploma, 2 werden afgewezen. Op 12 oktober
begon de nieuwe cursus met 20 deelnemers.
4. Kringteelten te Pijnacker.
Op 9 oktober werd de cursus afgesloten met
18 cursisten, waarvan er 17 een diploma behaalden. Op 12 oktober begon de nieuwe

1959 I960 1961
Aantal aanvragen . . .
waarvan goedgekeurd . .
Aandeel B i . in milj. gld.

434
294
4.9

299
191
4.1

—
—
2.4

Sinds 1959 is dit bedrag gehalveerd. Dit is een
verheugend verschijnsel, temeer wanneer in aanmerking wordt genomen dat het in 1961 geinvesteerde bedrag vermoedelijk niet lager zal
zijn dan in de voorgaande jaren. Het betekent,
dat meer bedrijven thans een peil hebben bereikt
waarop zij zonder hulp van deze fondsen hun
investeringen kunnen financieren, hetgeen wijst
op een gezonde ontwikkeling. Daarnaast moet

Aan de cursus 1960/61 namen 14 cursisten deel.
11 Cursisten deden examen te Wageningen,
waarvan er 8 slaagden.
Opleidingscursus

tuinbouivvakonderivijzer
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cursus met 17 deelnemers. De lessen aan deze
cursus worden in Delft gegeven.
Bloemsierkunst I te Den Haag.
Op 5 juli 1961 slaagden bij het schoolexamen
9 van de 13 cursisten. Bij het examen Aalsmeer slaagden 13 cursisten.
De nieuwe cursus begon 13 september met
22 leerlingen.
Bloemsierkunst II te Den Haag.
Op 13 juli 196I werd de lopende cursus met
een examen besloten. 6 Cursisten slaagden,
4 werden afgewezen, 5 slaagden voor het
examen Bloemsierkunst.
7. Hoveniers te Den Haag.
De cursus 1960-'6l »verd in september besloten met een overgangsexamen. Van de 24
cursisten konden 16 tot het tweede leerjaar
worden toegelaten.

Lasairsus
De voorjaarscursus eindigde op 2 mei. Er werden 31 getuigschriften uitgereikt. Op 4 september begon de najaarscursus met 32 deelnemers.
5.

FINANCIEN

Een woord van dank aan het Rijk, de Provincie,
het Landbouwschap, het Produktschap voor
Groenten en Fruit, de Landbouwstichting
T.N.O. en de A.S.F, voor de ondervonden financiële steun mag ook in dit jaarverslag niet ontbreken.
Wij vertrouwen er gaarne op, dat wij op deze
zeer gewaardeerde medewerking mogen blijven
rekenen.
De secretaris-penningmeester,
L. J. BARENDSE.

TEELTVERLOOP EN AFZET VAN DE
BELANGRIJKSTE PRODUKTEN IN 1961

De ontwikkeling van de komkommerteelt

1951-1961

J. M. Jacobs en J. H. Groenewegen

Het is kenmerkend voor deze tijd, dat alles snel
verandert. Dit geldt ook voor de groenteteelt
onder glas en niet in het minst voor de komkommerteelt, één van de pijlers waarop de
groenteteelt onder glas rust. De komkommertelers hebben het spreekwoord: „Als het getij
verloopt, moeten de bakens verzet worden" goed
begrepen, dit gezien de vele veranderingen, die
allerwege plaats vinden. Omdat bij de komkommerteelt het getij zo bijzonder sterk verlopen is,
willen we er graag even bij stilstaan.
De teeltwijzen
Tien jaren geleden waren er enkele belangrijke
teeltwijzen en wel de teelt in speciale kassen en
de teeltwijzen onder platglas. Bij het platte glas
waren de teelt in verse rijen en in broeislarijen
van grote betekenis. De teelt in koude rijen was
van zeer beperkte omvang.
De teelt in de komkommerkasjes heeft zich, met
name te Loosduinen, iets verder uitgebreid. De
oppervlakte platglas kromp sterk in, vooral gedurende de laatste jaren. In 1951 was er nog
± 450 ha (in 1954 zelfs ± 500 ha) platglas
met komkommers, in 196l was dit 300 ha.
Het telen van komkommers in warenhuizen was
tien jaar geleden nog van geringe betekenis, zo-

wel in het vroege voorjaar als in de herfst. Ook
de teelt in koude warenhuizen kwam vrijwel
nog niet voor. Het areaal komkommers onder
staand glas bedroeg in 1951 ± 34 ha, in 1961
was dit rond 350 ha (afb. 1). Men kan stellen,
dat het warenhuis het platte glas verdringt.
Bovendien komt de teelt in warenhuizen tot ontwikkeling in gebieden waar voorheen de teelt
onder platglas niet voorkwam. Met name denken we hier aan 't Westland en Venlo. In de
warenhuizen kan men nu diverse teeltwijzen
onderscheiden. Men spreekt van een nateelt, een
winterteelt, een vroege- en een middelvroege
teelt en van de teelt in koude warenhuizen. Deze
verandering in teeltwijzen heeft geleid tot een
verschuiving in het aanvoerpatroon. Behalve een
opmerkelijke vervroeging (de top van de aanvoer is van juli/augustus verhuisd naar m e i /
juni), is ook een afvlakking van die top bereikt.
De aanvoer is regelmatiger over het jaar verdeeld. Er komt naar verhouding meer in het
vroege voorjaar en ook in het najaar (afb. 2).
Rassen
Het rassensortiment is regelmatig veranderd.
Tien jaar geleden kon onderscheid worden gemaakt in spotvrije en platglaskomkommers.
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Vooral onder platglas was vruchtvuur
toen nog een probleem. Dank zij veredelingswerk werd dit probleem opgelost en
weldra was het gehele in gebruik zijnde
sortiment gewijzigd. Aanvankelijk werd
de geringere groeikracht beschouwd als
een nadeel. In deze tijd van arbeidsschaarste kan men het ook als een voordeel zien (minder snoeiarbeid). Het geeft
echter consekwenties voor de snoei. Het
duurde enkele jaren voordat iedereen door
had, dat deze rassen sterk insnoeien minder goed verdragen.
Bij het verplaatsen van de teelt naar de
warenhuizen trad het bitterheidsprobleem
sterk naar voren, speciaal bij de gladde
typen. Ook dit probleem werd in betrekkelijk korte tijd opgelost en mede onder invloed van de keur op bitterheid werden
de nieuwe bittervrije rassen en hybriden
weldra op grote schaal gebruikt.
Inmiddels waren ook de half gestekelde
komkommers geïntroduceerd. Dacht men
van deze aanvankelijk dat het geen vlees
en geen vis was, het staat nu vast dat ze
bij de teelt in het warenhuis de belangrijkste plaats innemen. Zowel deze laatste,
als ook verschillende gladde typen zijn
vroeg vruchtbaar en in staat om zelfs midden in de winter op beperkte schaal vruchten te geven. Zonder deze rassen zou de
winterteelt van komkommers, waarbij
rond 1 november wordt uitgeplant, niet
goed mogelijk zijn. De oppervlakte winterteelt wordt momenteel geschat op
20 ha.

Afb. 1
De ontwikkeling
komkommers.

van de

oppervlakte

Afb. 2
Verdeling van de komkommeraanvoer
verschillende maanden in procenten
totale aanvoer.

over de
van de

Zieklen en bevrijding
Vruchtvuur en bitterheid zijn, dank zij de resistente rassen, geen probleem meer. Ook verschillende andere ziekten zijn nu beter te bestrijden
dan tien jaar geleden. Dit geldt met name voor
bodemziekten, 't wit, bladluis en niet in 't minst
voor spint. Overigens bleek ook hier weer, dat
er zich bij nieuwe mogelijkheden nieuwe moeilijkheden voordoen. Zo was 't wit tien jaar geleden een kwaal die veel komkommertuinders
niet eens kenden. Thans is het, ondanks de
goede middelen hiertegen, één van de belangrijkste ziekten. Het is waarschijnlijk, dat door
het hele jaar rond komkommers te telen de besmettingskansen veel groter geworden zijn. Een

Afb. 3
Aanvoerverloop van komkommers.

ander voorbeeld is het optreden van Pythium bij
ongeënte winterteelt-komkommers. Ook diverse
virusziekten treden helaas steeds heviger op.
Technische

ontwikkelingen

Technische ontwikkelingen hebben er toe bijgedragen, dat het telen van komkommers in
warenhuizen steeds beter en vroeger mogelijk
werd. W e noemen hier slechts de kastypen die
meer licht doorlaten, rationele en goed afstelbare stookinstallaties, grondverwarming die
speciaal voor een winterteelt onmisbaar is en die
opkweek zonder tabletten mogelijk maakte,
regeninstallaties al of niet voorzien van een
tegenstroomapparaat voor verwarming van het
water.

Afb. 4
Produktie van komkommers per ha.
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Economische

ontwikkelingen

Al deze verbeteringen op teelttechnisch gebied
hebben ertoe geleid dat de productie enorm is
toegenomen (afb. 3) van rond 50.000 ton in
1951 tot ongeveer 125.000 ton in 1961. Wanneer
men deze toename vergelijkt met de uitbreiding
van de oppervlakte, wordt wel heel goed duidelijk van hoe grote invloed al deze verbeteringen
zijn geweest (afb. 4 ) . De produktie per ha is
sinds 1951 bijna verdubbeld.
Het zou niet onlogisch zijn als het grotere aanbod
geleid zou hebben tot een sterke prijsdaling.
Bezien we de middenprijs over het gehele jaar,
dan blijkt dit niet het geval te zijn geweest. Deze
is niet onbelangrijk gestegen (afb. 5). In de
maanden april en mei, waarin de grootste verschuivingen plaats vonden, is er uiteraard met
de prijzen wel wat gebeurd. Vooral de prijs in
april is sterk gedaald. In de daarop volgende
maanden is de tendens tot prijsdaling niet meer
aanwezig. Veeleer is daar van een stijging
sprake, hoewel de aangevoerde hoeveelheden
zeker niet zijn verminderd. Over het geheel genomen mag men rustig stellen dat door de
hogere produktie per ha de prijsdaling ruimschoots is goedgemaakt.
De naar verhouding geringe prijsveranderingen
moeten natuurlijk het gevolg zijn van een sterk
toegenomen vraag, zowel uit binnen- als buitenland (afb. 6 ) . Vooral West-Duitsland, doch
daarnaast ook Engeland en Zweden tonen een
toenemende belangstelling voor onze komkommers. En dit is niet alleen een gevolg van de
stijgende welvaart, doch evenzeer van de sterke
verbetering van de kwaliteit, inwendig (geen
bitterheid meer) zowel als uitwendig (recht,
betere sortering, betere kleur e.d.).

de eigenschap hebben alleen maar vrouwelijke
bloemen te vormen, staan voor de deur. De ontwikkeling op het terrein van de teelt gaat ook
verder. De tuinder zal zijn bedrijfsvoering ook
in de toekomst weer moeten aanpassen aan de
nieuwe mogelijkheden, die zich voordoen.

Afb. 5
Middenprijs van

komkommers.
april
mei

gulden per 100kg.

gehele j a a r
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Perspectief
Overzien we het voorgaande, dan kan gesteld
worden, dat zich bij de komkommerteelt in de
laatste tien jaar zeer belangrijke ontwikkelingen
hebben voorgedaan. De tijd voor al deze veranderingen was rijp en velen hebben die tijd
verstaan. De ontwikkeling gaat door. Rassen
met nog meer resistentiefactoren en rassen, die
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Afb. 6
Uitvoer van komkommers naar enkele
landen.

6-1

5
4321
0

/

<•<<

/ >»

y

/

y
— i — i — i — i — i — i — i — i — i — i

'52 '53 '54 '55 '56 '57 '58 '59 '60 '61

25

1.

TOMAAT

Evenals in vrijwel alle naoorlogse jaren nam in
I96I de oppervlakte tomaten weer toe, evenals
de produktie. Het verloop van de laatste jaren
is als volgt:
1958
1959
I960
I96I

2265
2427
2589
2790

ha
ha
ha
ha

172.000
194.720
200.625
224.074

ton.
ton.
ton.
ton.

Behalve deze uitbreiding zien we ook een doorgaande verschuiving van de koude naar de gestookte teelt. De oppervlakte gestookte tomaten
bedroeg in 1961 1424 ha. Hierbij komt nog, dat
een niet onbelangrijk gedeelte van de als koude
tomaten aangemerkte oppervlakte toch enigermate wordt verwarmd door warme-luchtkachels
e.d. De grotere produktie kon een goede afzet
vinden naar het buitenland. De export steeg van
163.852 ton in I960 tot 186.014 ton in 1961.
De oppervlakte vroege stooktomaten is belangrijk
uitgebreid. Veel telers hebben in de eerste dagen
van januari geplant en er was ook meer belangstelling voor de teelt met een plantdatum in de
eerste helft van december, die we als winterteelt
zouden kunnen betitelen. Bij deze teelt valt het
op, dat er meer aandacht aan de opkweek wordt
besteed, waarbij de combinatieperspot veld wint.
Er waren veel klachten over het optreden van
virus en steektrossen. Er is bij deze teelt minder
van groeistof gebruik gemaakt dan in andere
jaren. De financiële uitkomsten vielen niet mee.
In het begin waren de prijzen wel gunstig, maar
een zeer grote aanvoer in juni deed de prijs dermate sterk dalen, dat de totaal-uitkomsten sterk
gedrukt werden. Op de veiling Naaldwijk b.v.
(aanvoer in juni 3.500 ton) was de middenprijs
van de tomaten in juni ƒ 0.74 per kg tegen
ƒ 1,05 in I960, ƒ 1,07 in 1959 en ƒ 1,31 in 1958.
De uitkomsten bij deze teeltwijze lagen in hoofdzaak tussen ƒ 10,— en ƒ 14,— per m 2 .
De licht gestookte tomaten, waarbij we ook de
tomaten mogen rekenen die door middel van
een warme-luchtkachel worden gestookt, ondergingen een sterke uitbreiding. Vooral bij gebruik van kachels kwam nogal wat Botrytisstip
voor, alsook wankleurigheid. De uitkomsten
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varieerden tussen ƒ 6 , — en ƒ 10,— per m 2 .
De koude tomaten hadden een uitstekend jaar. De
prijzen waren-in de maanden juli en augustus,
de tijd waarin de topaanvoer van de koude
tomatenteelt ter veiling komt, belangrijk hoger
dan normaal. Op de veiling Naaldwijk b.v. (aanvoer in juli 3.9OO ton, augustus 2.600 ton) was
de middenprijs voor de maanden juli en augustus resp. ƒ 0,72 en ƒ 0,48 per kg. In I960 was
dit resp. ƒ 0,54 en ƒ 0,33 en in 1959 resp. ƒ 0,50
en ƒ 0,26. Niettegenstaande bij deze teelt in
1961 vrij veel waterziek optrad, de zetting in het
begin veel moeilijkheden opleverde en er meer
meeldauw was dan normaal, lagen de gemiddelde uitkomsten tussen ƒ 5,— en ƒ 8,50 per m 2 .
Er is bij deze teelt meer geënt dan in andere
jaren.
De herfstteelt kreeg meer belangstelling. Hierbij
hebben de meeldauwvrije rassen, vooral Topcross, uitstekend voldaan. Wel kwam plaatselijk
nogal aardappelziekte voor. De resultaten waren
dikwijls verre van bevredigend. De oogst bedroeg 2.5 tot 4 kg per m 2 en de geldelijke uitkomsten ƒ 2,50 tot ƒ 5,— per m 2 .
2.

KOMKOMMER

De teelt van komkommers onderging in 1961
een belangrijke uitbreiding, die gelukkig door
een verhoogde export kon worden opgevangen.
Bovendien ging de verschuiving van platglas
naar staand glas verder door. Een en ander blijkt
uit het volgende staatje:
1959
1960
1961

platglas staandglas produktie
export
400 ha 165 ha 87.669 ton 57.160 ton
373 ha 274 ha 99-177 ton 63.010 ton
309 ha 354 ha 126.382 ton 85.792 ton

De belangstelling voor de komkommerteelt is
niet alleen aanwezig in de gebieden waar dit
Produkt steeds is geteeld. Met name in het Westland gaan meerdere telers tot deze teelt over.
Een nieuwe ontwikkeling, ni. de teelt van winterkomkommers, kwam in 1961 op het Proefbedrijf te Den Hoorn met goede resultaten voor
de dag.
De teelt in komkommerkassen gaf opnieuw zeer
goede resultaten. Er worden, speciaal in Loos-

duinen, jaarlijks nog komkommerkassen bijgebouwd. Bij deze teelt is de Spotvrije nog steeds
favoriet. Proeven met rassen uit de groep van de
tussentypen zijn geen succes geweest. De financiële resultaten per plant bedroegen gemiddeld
ƒ 28,— met een enkele uitschieter tot ƒ 34,—.
De teelt in gestookte ivarenhuhen kreeg de grootste uitbreiding, terwijl veel telers ook vroeger
gingen planten. In het begin kwamen hier en
daar wat moeilijkheden voor omdat men niet
voldoende vruchten aan de planten kon krijgen.
In het algemeen echter werd een uitstekende
produktie bereikt. Voor ruim 90 % maakt men
bij deze teeltwijze gebruik van de tussentypen.
Dit heeft tot gevolg dat de aanvoer van stekkomkommers op de veilingen sterk is teruggelopen. Waar men de neiging heeft om vroeg
te planten, bestaat veel belangstelling voor
grondverwarming. De belangrijkste kwaal was
het „wit", dat op alle bedrijven in meer of mindere mate voorkwam. Waar vroeg is geplant,
waren de financiële uitkomsten ƒ 15,— tot
ƒ 30,— per m2. Bij plantdata na half februari
waren deze ƒ 10,— tot ƒ 15,— per m 2 .
Bij de teelt in koude warenhuizen is nog steeds
een uitbreiding merkbaar, terwijl men hier ook
meer en meer van tussentypen gebruik gaat
maken. De opbrengsten varieerden tussen ƒ 5,—
en ƒ 10,— per m 2 .
De snel teruglopende
^latglaskomkommerteeli
kreeg nogal met moeilijkheden te kampen tijdens
de koude-periode in de tweede helft van mei.
Bovendien kwam veel ,,wit" voor en plaatselijk
nogal bladvuur. De opbrengsten varieerden van
ƒ 5,— tot ƒ 9,— per raam.
Veel belangstelling ondervond de nateelt, vooral
in het Westland. In deze teelt kwam veel virus
voor en soms ondervond men ernstige schade
van de activiteiten van bijen. De uitkomsten
waren erg wisselvallig. Degenen, die vroeg hadden geplant, kwamen aan de beste uitkomsten.
De opbrengsten varieerden van ƒ 2,50 tot ƒ 5,—
per m 2 .
3. OVERIGE

VRUCHTGEWASSEN

a. Meloen
De oppervlakte meloenen bedroeg 154 ha tegen

178 ha in I960. De produktie was ± 5.230 ton
tegen 7.016 ton in I960. In het algemeen zijn de
uitkomsten van de meloenenteelt niet bijzonder
gunstig geweest. Veelal is het niet gelukt om bij
de vroege meloenen een goede tweede snede te
krijgen. Hoewel er in I960 wat meer meloenen
van het ras Witte Suiker zijn geteeld, ging de
belangstelling vooral uit naar de Ogenmeloen.
De uitkomsten van dit nieuwe ras waren erg
wisselvallig, maar meestal onvoldoende. Voor de
stookteelt-meloenen varieerden de opbrengsten
van ƒ 5,— tot ƒ 7,— per m 2 ; bij de koude teelt
van ƒ 3 , — tot ƒ 4 , 5 0 per m 2 .
4.

SLA

Bij de teelt van sla vroeg een stroom van nieuwe
rassen de aandacht. De toepassing van CO2 bij
de voorjaarsteelt stond in het middelpunt van
de belangstelling. De produktie bedroeg 80.335
ton tegen 74.042 ton in I960. De export was
46.128 ton tegen 41.166 ton in I960.
Wintersla, vanouds een produkt uit de Kring,
wordt nu ook in het Westland meer en meer
geteeld. In hoofdzaak bepaalt men zich hierbij
tot de rassen Proeftuin's Blackpool en Vitesse.
Hoewel, mogelijk door de geringe hoeveelheid
licht in december, de sla in januari doorgaans
erg licht bleef, waren de financiële uitkomsten
niet ongunstig. Deze varieerden tussen ƒ 2,80
en ƒ 7,— per m 2 .
In de gestookte voorjadrssla werden vele nieuwe
rassen geprobeerd, waarvan vele niet al te succesrijk waren. Bij deze zich sterk uitbreidende teelt
(warme-luchtkachels en oliesalamanders) werden de verbrandingsgassen vaak in de teeltruimte vrijgelaten (CC>2-bemesting). Door het
verschil in prijs waren de uitkomsten nogal wisselend. Degenen die op een gunstig tijdstip aanvoerden, kwamen tot ƒ 3 , — à ƒ 6 , 5 0 per m 2 .
Anderen moesten genoegen nemen met uitkomsten tussen ƒ 2,— en ƒ 3,50 per m 2 .
De teelt van broeisla gaat sterk achteruit. Dit is
een gevolg van het feit dat deze teeltwijze veel
arbeid vraagt, terwijl de aanvoer tegelijk komt
met de vroege koude sla en de sla die met oliesalamanders is bijgestookt.
De koude voorjaarssla kwam bijzonder vroeg. Te
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's-Gravenzande werd de eerste koude sla reeds
op 3 maart geoogst. Het bleek, dat ondanks
geringe vorst, toch vorstschade (gebobbeld blad)
was opgetreden in enkele van de nieuwe rassen.
De prijzen waren niet best, vooral niet voor
degenen, die niet vroeg konden oogsten. De
opbrengsten varieerden van ƒ 1,— tot ƒ 2,50
per m 2 .
De geliebte sla had hier en daar nogal van het
weer te lijden (windschade). Bovendien waren
de prijzen dermate slecht, dat de opbrengsten
niet hoger kwamen dan ƒ 0,80 tot ƒ 1,50 per m 2 .
Op bijzonder veel bedrijven werd herfstsla geteeld. In het algemeen was de kwaliteit goed.
Wel gaven diverse nieuwe rassen teleurstellende
resultaten. Bovendien werden de normale oogsttijdverschillen door het warme en zonrijke weer
grotendeels genivelleerd. Dit werd aanleiding
tot topaanvoeren met lage prijzen. Een en ander
was oorzaak, dat de uitkomsten sterk wisselden,
nl. van ƒ 0,70 tot ƒ 4 — per m 2 .
5. OVERIGE
a.

Andijvie

De teelt van andijvie breidde zich wat uit. Dit
was zowel het geval met de winterteelt als met
de zgn. voorjaarsteelt. De teelt van gelichte andijvie liep iets terug. De teelt slaagde goed
behoudens vrij veel aanslag in de winterteelt.
De opbrengsten voor de winterandijvie waren
ƒ 1,50 tot ƒ 2,25 per m 2 . Dit was aanzienlijk
lager dan in het vorige seizoen, maar ten opzichte van de overige voorjaarsgroenten toch
nog heel goed.

c.

Spinazie

Bij de spinazieteelt ziet men vooral onder glas
een sterke omschakeling naar de wolfresistente
rassen. In het algemeen voldoen deze goed. De
spinazie was vroeg. Op 20 februari werd reeds
de eerste spinazie uit de koude kas aangevoerd.
De opbrengsten van de glasteelt varieerden
tussen ƒ 1,— en ƒ 2,50 per m 2 .

GROENTEGEWASSEN
Bloemkool

In het seizoen 1960-1961 is voor het eerst de
teelt van winterbloemkool in de natuur van betekenis geweest. Dankzij het gunstige weer in
de winter kwam geen schade in het gewas voor.
Te 's-Gravenzande werden 92.000 stuks winterbloemkool aangevoerd, die voor goede prijzen
van de hand gingen. Speciaal op verschillende
bedrijven aan de kust, waar ook de teelt van
bloembollen voorkomt, past een winterteelt van
bloemkool heel goed.
De resultaten van de kasbloemkool, waarvan de
oppervlakte jaarlijks terugloopt, waren niet al
te best. De financiële uitkomsten varieerden
van ƒ 1,50 tot ƒ 2,50 per m 2 . Daarentegen was
de teelt van vroege bloemkool in de natuur
uitermate goed. Wel kwam op veel percelen in
ernstige mate klemhart voor; een gevolg van de
weersomstandigheden, dat men had kunnen
voorkomen door ammoniummolybdaat tijdens
de opkweek toe te dienen. De opbrengsten van
de goede percelen waren hoog, nl. van ƒ 200,—
tot ƒ 350,— per are.
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b.

d.

Spruitkool

In bepaalde gebieden breidt deze teelt zich nog
steeds uit. Dit is vooral daar het geval, waar
men grote percelen (die zich goed lenen voor
machinale bewerking) in gebruik kan nemen.
Meer en meer wordt er b.v. van een plantmachine gebruik gemaakt. Bovendien staan
diverse nieuwe en betere rassen in de belangstelling. De teeltuitkomsten waren gunstig.

e. Peen
De teelt van peen onder glas was zeer lonend.
Gemiddeld werd een opbrengst van ƒ 4,— per
m 2 bereikt. In verband hiermee bestaat er ook
belangstelling voor late zomerpeen, die dan in
een kuil of als „overgooierpeen" wordt bewaard
tot de nawinter en het vroege voorjaar. Er wordt
gezocht naar een goede combinatie van stro en
plastic om de peen op het veld vorstvrij te
kunnen afdekken. Er is proefsgewijze gebruik
gemaakt van peenrooimachines.

/•
Duidelijk is gebleken, dat de huidige preiselecties vrijwel geen vorst kunnen verdragen.
Zowel de vorst in voorjaar als die in december
was oorzaak van complete mislukkingen bij de
preiteelt. Bovendien trad in zeer ernstige mate
papiervlekkenziekte op. Het slechte gewas had
tot gevolg dat de prijzen hoog waren.

6.

FRUIT

tegen 86.536 kg in i960. Door de grotere aanvoer was de gemiddelde prijs iets lager, nl.
ƒ 1,33 per kg tegen ƒ 1,49 in I960.

7.

BLOEMEN

De omzet van bloemen nam in 1961 niet onbelangrijk toe. Dit is mede veroorzaakt door de
uitbreiding van de vergunningen met 10 °/c. Er
is meer belangstelling gekomen voor de teelt
van rozen.

Druif
De resultaten van de druiveteelt in 1961 geven
weinig reden tot tevredenheid. In het begin van
het jaar waren nog zeer grote hoeveelheden in
de koelhuizen opgeslagen, die door een gebrek
aan vraag voor lage prijzen van de hand moesten. Dikwijls werd voor goede koelhuisdruiven
in de maanden januari, februari en maart niet
eens de prijs gemaakt, die er in oktober voor
was betaald. Dit was de eerste mislukking van
koelhuisdruiven na cle oorlog. De teelt van 1961
verliep goed. De gemiddelde prijs was op de
veiling te Naaldwijk ƒ 1,77 per kg tegen ƒ 1,66
en ƒ 1,68 resp. in i960 en 1959. Hoewel iets
minder dan in het voorgaande seizoen, werden
toch veel druiven in het koelhuis opgeslagen.
Ten aanzien van de teelt kan nog worden opgemerkt, dat er veel Botrytis voorkwam. Hiervan had vooral het ras Muskaat van Alexandrie
soms ernstig te lijden. Bovendien kwam veel
meeldauw voor, speciaal in de vorm van zgn.
steelkwaad, op het einde van het teeltseizoen.
Bijzonder hinderlijk was ook het optreden van
bananenvliegjes.
b. Perzik en pruim
De oppervlakte perziken en pruimen onder glas
nam opnieuw iets toe, nl. van 81 ha in i960 tot
± 85 ha in 1961. De prijs van de perziken was
iets beter, nl. op de veiling Naaldwijk in 196l
18.19 cent gemiddeld per stuk tegen 17.79 cent
in I960. Door de betere zetting steeg de aanvoer van kaspruimen niet onbelangrijk. Op de
veiling Naaldwijk was de aanvoer 108.260 kg

De veilingomzetten waren als volgt:
Veilingaanvoer in /'1.000 —

Berkel . . . .
Honselersdijk
Poeldijk . . .

1959

1960

1961

1.273
13.487
840

1.418
16.445
968

1.588
18.519
1.053

; 15.600 1 18.831
1

a.

21.150

Chrysant

De aanvoer van chrysanten nam belangrijk toe.
Die van troschrysanten was ruim 4l/ 2 miljoen
bos, wat ongeveer 20 % meer is dan in i960.
De middenprijs was 69-1 cent tegen 79.4 cent
per bos in I960. De aanvoer van grootbloemige
chrysanten (geplozen) was 8.64 miljoen stuks,
wat 15 c/o meer is dan in I960. De middenprijs
hiervan was 20.6 cent tegen 21.3 cent in i960.
Voor het eerst werden in 1961 het gehele jaar
door chrysanten aangevoerd. Dit is een gevolg
van de ingevoerde „jaarrondteelt", waarvoor bij
een aantal telers belangstelling bestaat. De invloed die van deze teelt uitgaat is groot, door
de invoer van nieuwe rassen en het feit dat de
kwaliteit beduidend beter is.
b. Eresta
De aanvoer van fresia's was bijna 10 % groter
dan in het voorafgaande jaar en bedroeg ruim
6 miljoen bos. Desondanks was de middenprijs
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wat hoger, ni. 84.2 cent per bos tegen 81.2 cent
in I960. De vergrote aanvoer is niet direct een
gevolg van uitbreiding. Wel is een teeltverschuiving merkbaar naar perioden, die een betere
opbrengst geven. Er wordt wat meer gebruik
gemaakt van „Stavé"-bakken om de teelt in de
kas enkele weken te bekorten.
Het „duimen" (onregelmatig gevormde bloemkammen) was in dit voorjaar erger dan in
voorgaande jaren. De oorzaak moet worden gezocht in de vrij hoge temperatuur in de maand
september. Omdat het ras Golden Yellow hiervoor extra gevoelig is en dit ras een belangrijke
plaats in het sortiment inneemt, viel het euvel
des te duidelijker op. Als voornaamste ziekteprobleem moet Fusarium worden genoemd. De
aantasting wordt o.m. bevorderd door het rooien
van niet geheel uitgerijpt materiaal.
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c.

Anjer

De anjerteelt breidde zich maar zeer weinig uit.
De aanvoer bedroeg 26]/2 miljoen stuks met een
middenprijs van 11.4 cent tegen 10.3 cent in
I960. Meer en meer wordt bij deze teelt gebruik
gemaakt van virusvrij stekmateriaal, afkomstig
van speciale bedrijven. In het sortiment kwam
geen verandering; 85 °/c wordt gevormd door
Simvariëteiten. Bij deze teelt is veel regenleiding
geplaatst, die bijzonder goed heeft voldaan.
d.

Snijgroen

De teelt van snijgroen breidde zich met liefst
30 % uit. Mede hierdoor was de middenprijs
per bos lager, nl. 64 cent tegen 78.5 cent in
I960. Desondanks zijn de uitkomsten per oppervlakte zeker niet slecht geweest.
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WEERSGESTELDHEID

Winter 1960-1961
(december I960 t/m februari 1961)
In alle drie de wintermaanden lag de gemiddelde
temperatuur boven normaal. Februari was wel
bijzonder warm. De gemiddelde temperatuur
was 7.0° C (normaal is 3.2° C). De winter was
ook nat. De drie wintermaanden hadden gezamenlijk 87.1 mm neerslag meer dan normaal.
December I960 was bijzonder lichtarm. Tegen
42 zonuren normaal werd slechts 27.7 uur zon
gemeten. Januari en februari waren aanzienlijk
gunstiger. In vergelijking met het landelijk gemiddelde hadden deze maanden resp. 28.9 en
21.4 uur zon meer dan normaal. Vorst kwam
weinig voor. De laagste temperatuur (—8.4° C)
werd tijdens een korte vorstperiode in januari
waargenomen. Over de gehele winterperiode
werd slechts op 14 dagen een minimumtemperatuur van 0° C of lager gemeten. Door de gunstige weersomstandigheden was de groei van de
gewassen voorspoedig en werd in februari reeds
veel kasgroente geoogst (spinazie, andijvie en
radijs).
Voorjaar 1961 (maart t/m mei)
Zowel maart als april waren gunstig voor de
ontwikkeling van de gewassen, speciaal voor die
onder koud glas. De temperatuur was in beide
maanden niet onbelangrijk boven normaal.
Bovendien bracht maart bijna 27 uur zon extra.
Ook werd in het geheel geen nachtvorst waargenomen. Mei daarentegen was koud. De ge-

middelde temperatuur was 1.3° C beneden normaal. Op enkele plaatsen in het gebied kwam in
die maand nachtvorst voor (op 29 mei zelfs tot
—3.0° C). Wel bezorgde mei ons 69 zonuren
extra (vergeleken t.o.v. het landelijke gemiddelde), hetgeen niet heeft kunnen verhinderen,
dat vooral de koude tomaten sterk in ontwikkeling werden geremd. Dit viel des te meer op,
omdat ze in april voorspoedig waren gegroeid.
Er viel dit voorjaar minder neerslag dan normaal. Het neerslagdeficit bedroeg 22.9 mm.
Zomer 1961 (juni t/m augustus)
Van de zomermaanden was juni verreweg de
gunstigste. De temperatuur was ongeveer normaal; er was echter 67.1 uur zon meer dan normaal, terwijl er minder neerslag viel. Zowel in
juli als in augustus was de temperatuur beneden
normaal, resp. 1.3° en 0.8° C. Wel gaf juli
enkele zeer warme dagen, waarbij 32.6° C als
maximumtemperatuur werd genoteerd. Het aantal uren zonneschijn was niet sterk afwijkend.
Er viel veel neerslag. Juli gaf een overschot
van 43.1 mm en augustus van 15 mm. Op 12 juli
werden enkele plaatsen in het Westland door
een windhoos geteisterd. Hierdoor trad op
diverse bedrijven ernstige schade op aan gewassen en opstanden.
Herfst 1961 (september t/m

november)

In september lag de gemiddelde temperatuur
belangrijk (2.2° C) boven normaal, waardoor
33

deze maand de warmste van het jaar werd.
Bovendien kwamen enkele dagen met hoge temperaturen voor. Ook oktober was warmer dan
normaal (1.9° C). Bovendien leverde deze
maand 56.1 uur zon extra. Dit was oorzaak van
een bijzonder snelle groei van de herfstgewas-
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sen, speciaal sla, waardoor de normale verschillen in oogsttijdstip vrijwel wegvielen. November
was iets kouder (0.4° C), maar had 20 uur zon
meer dan normaal. Er viel in de herfst veel
neerslag; het overschot over de drie maanden
gezamenlijk bedroeg 89-5 mm.
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Afb. 1
Eenvoudige meting van de
verdamping.

GROND, WATER EN BEMESTING

De behoefte aan gietwater

C. J. van de Post en J. C. van Leeuwen
Van het water dat de plant opneemt, wordt
meer dan 90 % verbruikt bij de transpiratie. Om
de behoefte aan gietwater te leren kennen, dient
men dus allereerst de transpiratie te meten. De
grootte van de transpiratie wordt bepaald door
de straling, de temperatuur, de luchtvochtigheid
en de windsnelheid.
De voornaamste factor bij de transpiratie is de
zonnestraling. Door de stralingsenergie gaat
water over in waterdamp. Dit proces verloopt
sneller naarmate de intensiteit van de straling
groter is en ook naarmate de temperatuur hoger
is. Daarnaast is de temperatuur van belang in
verband met de luchtvochtigheid. Bij stijging
van de temperatuur neemt de relatieve luchtvochtigheid af. De hoeveelheid waterdamp die
de lucht kan opnemen, het vochtdeficit, neemt
dan snel toe. De wind bevordert tenslotte de
afvoer van de vochtige lucht nabij het verdampend oppervlak en de aanvoer van drogere lucht.
Zijn voor een bepaalde periode de lichthoeveelheid, de luchtvochtigheid, de temperatuur en de
windsnelheid bekend, dan kan de verdamping
(transpiratie plus verdamping aan het grondoppervlak) worden berekend. Zo is over de jaren
1949 tot 1957 voor Naaldwijk gevonden, dat de
verdamping gemiddeld 560 mm per jaar bedraagt. Deze waarde geldt voor de omstandigheden in het vrije veld (de thermometerhut).
De omstandigheden onder glas wijken af van
die in het vrije veld. Als gevolg van de glasbedekking kan maar 50 tot 75 c/c van de straling

in de kas binnendringen; bij krijten is dit nog
minder. Daarnaast is de windsnelheid onder glas
maar gering. De temperatuur is echter hoger
dan buiten. Door gebrek aan voldoende gegevens
is het evenwel niet mogelijk om op dezelfde
wijze als voor buiten de verdamping onder glas
te berekenen.
Een schatting van de verdamping onder glas
kan worden verkregen door uit te gaan van de
ontvangen energie. Van de toegestraalde zonnestraling wordt ongeveer 40 % verbruikt voor de
verdamping. Per jaar bedraagt de stralingssom
gemiddeld 85.000 calorieën per cm 2 . Bij een
lichtdoorlatendheid van het kasdek van 75 ()c
wordt dus 0.4 x 0.75 x 85000 cal. = 25500
cal./cm 2 verbruikt voor de verdamping, hetgeen
overeenkomt met 425 mm water (1 mm vergt
60 cal.). Bij een lichtdoorlatendheid van 50 %
is de verdamping 283 mm per jaar.
In verwarmde kassen wordt een extra hoeveelheid energie in de kassen gebracht. Gedurende
een teelt van vroege stooktomaten wordt per m 2
40 1olie verstookt. Bij een rendement van 80c/c
komen hieruit 320000 kcal beschikbaar, ofwel
32OOO cal per cm 2 . Van deze energie gaat echter
meer verloren door uitstraling dan van de zonneenergie, omdat het temperatuurverschil tussen
binnen- en buitenlucht groter is dan in koude
kassen. Aannemende dat 25 c/c van de stookenergie verbruikt wordt voor de verdamping,
dan kan de verdamping door het stoken gesteld
worden op 133 mm. De totale verdamping in
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een gestookte kas met een lichtdoorlatendheid
van 75 c/c komt dus op 425 + 133 mm —
558 mm en op 283 + 133 mm = 416 mm bij
een lichtdoorlatendheid van 50 %. Om een indruk te verkrijgen van verschillen in potentiële
verdamping tussen de kastypen wordt gebruik
gemaakt van eenvoudige verdampingsbakken
(afb. 1).

Het waterverbruik onder glas
Bij proeven met stooktomaten is in de periode
van februari tot augustus een waterverbruik van
300 tot 350 mm vastgesteld. De proeven vonden
plaats in een kas met een lichtdoorlatendheid
van omstreeks 60 %. De vochtspanning van de
grond werd tijdens de teelt zeer laag gehouden
(3 tot 10 cm kwik). Bij deze teeltwijze mag
worden aangenomen, dat door uitwisseling met
het grondwater (capillaire opstijging minus uitspoeling) het waterverbruik van de plant weinig
is beïnvloed. Bij een stookteelt van tomaten in
bakken met grond en lavaliet is in de periode
van half januari tot begin juli een waterverbruik
(van plant en grond samen) van 300 mm gemeten (afb. 2). De lichtdoorlatendheid van deze
kas was ongeveer 75 %.
Voor bovengenoemde proeven kan het waterverbruik per plant op 100 à 120 liter worden
gesteld. Het gemiddelde verbruik van volwassen
planten blijkt in de zomermaanden ongeveer
1 liter per dag te zijn. De dagelijkse waterbehoefte varieert echter sterk. Bij een teelt in
potten met een vaste grondwaterstand zijn in de
zomer voor volwassen planten waarden gemeten
van nog geen halve liter bij koel zonloos weer
tot bijna 2 liter op hete zonnige dagen. Voor
komkommers is een gemiddeld waterverbruik
vastgesteld van 2 à 3 liter per dag.
Over de waterbehoefte van de voor- of nateelt
is vrij weinig bekend. Op grond van enkele gegevens met sla en bloemkool kan een bedrag
van 50 tot 100 mm worden aangegeven.
Tenslotte moet ook de directe verdamping van
de grond (evaporatie) in rekening worden gebracht. Deze vindt voornamelijk plaats in
perioden, dat de grond niet of slechts ten dele
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door een gewas wordt bedekt. De grootte van
dit verdampingsbedrag kan niet zonder meer
worden aangegeven. Het hangt af van de vochtigheidsgraad van de bovengrond en het capillair geleidingsvermogen (de opdrachtigheid)
van het profiel. Wanneer we de evaporatie stellen op 100 mm, wordt per jaar onder glas ongeveer 500 mm water verdampt (in moderne
kassen met zware verwarming nog wat meer).
Op weinig en niet opdrachtige gronden moet
deze hoeveelheid dus kunstmatig worden toegediend.

De aanvoer van het gietwater
In de zomermaanden wordt op veel bedrijven
één tot drie maal per week water gegeven. Dit
gebeurt vrijwel overal met behulp van vaste
regenleidingen. Hiermede wordt doorgaans een
oppervlakte van 2 tot 3 are tegelijk van water
voorzien. Bij een beregeningsintensiteit van 40
tot 60 mm per uur is de pompcapaciteit 10 à
18 m'! per uur.
In de tomateteelt wordt veelal per vak 10 tot
15 minuten beregend. Bij een intensiteit van
60 mm per uur wordt dan 10 tot 15 mm water
verstrekt. Bij gemiddeld zomerweer wordt per
dag 1 liter per plant, ofwel 3 mm verdampt.
Met twee keer 10 minuten beregenen wordt dan
voldoende water gegeven. Bij 15 minuten beregenen zakt reeds een deel van het water weg
naar het grondwater. Sedert de vaste regenleiding in gebruik is gekomen, is men op veel
bedrijven aanzienlijk meer water gaan geven.
In plaats van watergebrek treedt nu op de lichte
grond enige uitspoeling op en kan op de zware
gronden zelfs tijdelijk wateroverlast voorkomen.
In het algemeen verdient het aanbeveling om de
beregeningsduur wat te verkorten en zonodig de
frekwentie wat op te voeren. Alleen in perioden
met heet weer kan het gewenst zijn om door
een langere beregeningsduur te zorgen, dat ook
de diepere grondlagen voldoende vochtig
blijven.
Als er binnen een warenhuis geen grote grondverschillen voorkomen, is het gewenst dat de
watergift gelijkmatig is. Om verschillen tussen
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geschiedt zeer eenvoudig.
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het begin en het eind van de aanvoerleiding te
voorkomen, moet deze voldoende dik zijn. Een
3"-leiding is meestal voldoende; alleen op langgerekte bedrijven moet ten dele een 4"-leiding
worden gebruikt. Verschillen tussen het begin
en het eind van de sproeileiding moeten worden
ondervangen door op grotere afstanden van de
aanvoerleiding sproeidoppen met een grotere
doorlaatopening te gebruiken. Nabij de gevels,
waar de verdamping veelal groter is, dienen ook
doppen met een iets grotere doorlaat te worden
toegepast.
Het behoeft geen betoog, dat voor een goede
werking van de regenleiding het water voldoende schoon moet zijn. Zijn enkele sproeidoppen verstopt, dan valt er plaatselijk te weinig
water; zijn er filters aan het begin van de
sproeileiding vervuild, dan ontvangen grote
delen van de kas te weinig. Bij gebruik van
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slootwater is te allen tijde een goede voorzuivering van het gietwater bij de zuigbuis van de
pomp op zijn plaats.
De waterbehoefte
van het Zuidhollands

Glasdistrikt

Voor het gehele Zuidhollandse Glasdistrikt
vormt de benodigde hoeveelheid gietwater een
respektabel bedrag. Alleen voor de verdamping
is per ha glas elk jaar 5000 m 3 nodig. Voor de
3200 ha glas is dit 16 miljoen m 3 per jaar.
Behalve het water, dat nodig is ter aanvulling
van de verdampte hoeveelheid, is in de glasteelten nog water nodig voor het uitspoelen van
de grond. Hiervoor wordt jaarlijks 100 à 200
mm gebruikt, ofwel 3 tot 6 miljoen m 3 voor het
gehele distrikt.
Voor dit doel dient dus eveneens water van
goede kwaliteit beschikbaar te zijn.

Waar is nortonwater

bruikbaar

als

gietwater?
J. C. van Leeuwen

In het Zuidhollands Glasdistrikt worden regelmatig pogingen gedaan om via nortons gietwater te betrekken. Kosten noch moeiten worden gespaard, veelal echter tevergeefs. Gebruik
makend van gegevens uit het Geo-hydrologisch
archief van het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening (R.v.D.) en van de Rijkswaterstaat
is het mogelijk globaal aan te geven, waar het
plaatsen van een norton verantwoord kan zijn.
De belangstelling voor het nortonwater heeft
verschillende oorzaken:
1. Het is, althans aanvankelijk, glashelder.
2. Da temperatuur is constant en onafhankelijk

Afb. 1
Grens tussen zout
(: 300 mg Cl per
ondergrond van 2

van de diepte, waarop onttrokken wordt (op
30 m — N.A.P. is deze ± 12° C).
3. Wanneer de installatie voldoende is geïsoleerd, is ook gedurende strenge vorst
water van 12° C beschikbaar.
4. Beneden 25 m — N.A.P. is het water meestal
vrij van ziektekiemen.
Voorzichtigheid is echter geboden. Door verschillende oorzaken kan het grondwater onbruikbaar zijn. Het zijn vooral de gehalten aan
keukenzout (chloor-ion) en ijzer, die de bruikbaarheid van het water bepalen. Een gehalte
hoger dan 300 mg Cl/l ( = 500 mg NaCl/1)
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Gegevens van Rijkswaterstaat van Z.Holland
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is voor het gebruik onder glas reeds schadelijk.
De schadelijke grens van het ijzer is niet zonder
meer in cijfers weer te geven; zij is namelijk
afhankelijk van meerdere factoren. Bekend is
evenwel, dat bij een gehalte kleiner dan 4 m g / l
aan de gewassen onder glas geen schade door
verbranding of anderszins wordt ondervonden;
ook de afzetting van het hinderlijke geelbruine
ijzerfilmpje op alles dat door het water geraakt
wordt, blijft bij dit gehalte achterwege. Voorts
is bekend dat wanneer de pH van het water
voldoende hoog is — een pH van ± 8 — een
ijzergehalte van 7 à 9 m g / l ook nog geen schade
veroorzaakt.
Ook de hardheid van het water kan een bezwaar
vormen. Wanneer met hard water over de gewassen gesproeid wordt, kan zich op het blad
een hinderlijk neerslag afzetten. Voorts kan in
verwarmingsinstallaties ketelsteen worden gevormd. Vooral wanneer de installatie gebruikt
wordt voor het grondstomen, wordt er veel
water verbruikt en kan de afzetting van ketelsteen grote vormen aannemen.
Tenslotte kan zich in de zuigbuis een hoeveelheid metaangas ophopen. Alvorens water te
trekken, moet men dan het gas laten ontsnappen. Dit geeft praktische bezwaren en is niet
van gevaar ontbloot (brandgevaar).
Op grotere diepte in de grond is het water
overal zout en dus onbruikbaar. Daarboven ligt
een in dikte variërende laag zoet water. Op
bijgaand kaartje (afb. 1) is met lijnen aangegeven tot welke diepte zich in de diepere
ondergrond water met een voldoende laag Clgehalte bevindt. Dit water voldoet veelal tevens

aan de andere kwaliteitseisen. Langs de kust is
de aanwezigheid van zoet grondwater voornamelijk beperkt tot de duinreeks. Van Wassenaar
naar Hoek van Holland neemt de duinreeks snel
in breedte en hoogte af, zodat ook de voorraad
zoet water in deze richting snel minder wordt.
Alleen nabij Hoek van Holland, met name in de
Buiten-Nieuwlandse polder, wordt nog wat
bruikbaar water getrokken. Elders in het Zuidhollands Glasdistrikt wordt langs de rivieren
nog een beperkte hoeveelheid zoet water aangetroffen (zie afb. 2). Oostelijk van het gebied
neemt de voorraad zoet water in de ondergrond
vrij snel toe.
De oppervlakte waar zich in de ondergrond
bruikbaar water bevindt, is dus klein. Dit temeer
daar voor de strook langs de 25 m lijnen enige
beperkingen moeten gelden. De zoet-waterlaag
is hier immers maar dun. Het gevaar bestaat
dat bij sterke wateronttrekking het zoute water
omhoog wordt gehaald. Een norton op een dergelijke plaats kan zich tijdelijk herstellen, doch
blijft gevaarlijk. Meerdere nortons met één
pomp en tot geringe diepte aangebracht kunnen
hier een oplossing betekenen.
Buiten het aangegeven gebied is het niet verantwoord om zonder inlichtingen in te winnen
tot het plaatsen van een norton over te gaan.
In het genoemde archief (van het R.v.D.), gevestigd Parkweg 13 te 's-Gravenhage, bevinden
zich in dit opzicht veel gegevens. Na het bovenstaande is het wel duidelijk dat goed oppervlaktewater vrijwel overal in het Zuidhollands
Glasdistrikt onmisbaar is.
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De dwarsdoorsnede
Loosduinen-Gouda,
waarop zichtbaar de
watervoorraad langs de
rivieren en het duin.
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Het zoutgehalte van potgrond
L. S. Spithost en C. Sonneveld

Bij het chemisch onderzoek van potgronden uit
de praktijk was al meermalen gebleken, dat een
keukenzoutgehalte en een gloeirest, die belangrijk hoger lagen dan de voor tuinbouwgrond
gestelde grenzen, toch geen duidelijk nadelige
invloed hadden. Daarom is door middel van
proefnemingen getracht de schadelijke grenzen
nader te bepalen.
De invloed van het keukenzout en de gloeirest
op de groei van planten is afhankelijk van verschillende omstandigheden, zoals de vochtigheid
van de grond en de temperatuur. Om een indruk te krijgen van de reactie bij verschillende
omstandigheden, is er op elf bedrijven een proef
opgezet met twee soorten potgrond. Van het
ene mengsel (A) was de structuur goed, van
het andere mengsel (B) matig tot slecht. Het
organische stofgehalte was respectievelijk 40 en

32 %. Er werden uiteenlopende hoeveelheden
keukenzout en natriumsulfaat toegediend om de
invloed van respectievelijk het keukenzoutgehalte en de gloeirest na te kunnen gaan. Voor
het verhogen van de gloeirest is natriumsulfaat
gebruikt, omdat de gloeirest — naast de zouten
die afzonderlijk bij het grondonderzoek worden
bepaald — meestal voor een belangrijk deel uit
sulfaten bestaat. Als proefgewas is de tomaat
genomen.
Bij het grondonderzoek werden de volgende
hoeveelheden keukenzout en gloeirest gevonden:
NaCl in mg per 100 g droge grond:
A 115 - 319 - 541 - 762.
B 113 - 289 - 459 - 581.
Gloeirest in % van de droge grond:
A 1,55 - 2,47 - 3,25 - 4,65.
B 1,31 - 2,33 - 3,08 - 3,60.

Afb. 1
Links: te hoog keukenzoutgehalte.
Rechts: normaal gehalte.
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In mengsel B zijn de gehalten lager dan in mengsel A. Dit wordt
veroorzaakt door een verschil in volume-gewicht, (bij B hoger
dan bij A).
Bij het beëindigen van de opkweekperiode is er een standcijfer
gegeven, terwijl de planten gewogen zijn en de trosontwikkeling
beoordeeld is. De standcijfers lopen van 0 tot 10 en zijn hoger,
naarmate de kwaliteit van de plant beter is. Een cijfer 6 is juist
voldoende. Een laag cijfer is niet alleen gegeven bij een slecht
ontwikkelde plant, maar ook bij een te welig gegroeide plant. Bij
de objecten A en B met de laagste zoutgift is het plantgewicht op
100 gesteld. Het stadium van de trosontwikkeling is beoordeeld
door het cijfer 0 toe te kennen als de tros nog niet zichtbaar was.
Naarmate de tros verder ontwikkeld was, is het cijfer 1, 2 of 3
toegekend.

Het

keukenzoutgehalte

In de hieronder staande tabel volgen de resultaten van de keukenzoutproeven over de elf bedrijven gemiddeld:

mengsel

NaCl

standcijfer

plantgewicht

trosontwikkeling

A

115
319
541
762
113
289
459
581

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

100
93
89
79
100
100
93
83

1,2
1,1
1,1
0,8
1,3
1,1
1,1
0,9

B

Naarmate het keukenzoutgehalte hoger is, ligt het standcijfer
lager, vermindert het plantgewicht en is de trosontwikkeling meer
vertraagd (afb. 1).
Tussen de bedrijven waren grote verschillen aanwezig. Zo varieerde bij het hoogste keukenzoutgehalte het standcijfer per bedrijf
tussen 5,0 en 8,0; bij het laagste keukenzoutgehalte tussen 6,5 en
9,0. Het plantgewicht bij de hoogste keukenzouttrap daalde op
enkele bedrijven tot 50 à 60 c/h van dat bij de laagste keukenzouttrap. Op de bedrijven waar als gevolg van een lage grondtempe44

Afb. 2
Gloeirest van boven naar
onder resp. /.6, 2.5, 3.2 en
4.6»/o.

ratuur of zwak plantmateriaal de weggroei minder vlot is geweest, zijn bij een hoger
keukenzoutgehalte de grootste moeilijkheden ondervonden.
Na afloop van de proef is het keukenzoutgehalte van de potgronden weer onderzocht. De gemiddelde uitslag is weergegeven in de volgende tabel.

B

A

Mengsel

NaClvoordeproef
NaClnadeproef

115
232

319
345

541
450

762
632

113
236

289
350

459
445

581
528

Bij de lage trappen is er een toename van het keukenzoutgehalte, bij de hoge trappen
een afname. De toename kan zijn veroorzaakt door bijvoorbeeld opstijging van
zouten vanuit de kasgrond, de zouten van het gietwater en de vertering van de
organische stof. Het dalen van de hoge keukenzoutgehalten kan worden verklaard
met de uitspoeling door het gieten en de opname door de planten.
Samenvattend kan worden opgemerkt, dat bij het oppotten van tomaten het beste
resultaat wordt verkregen met potgrond die een laag keukenzoutgehalte bezit. Door
een hoger keukenzoutgehalte zullen de resultaten echter meestal niet belangrijk
minder zijn, zolang het gehalte bij een organische stofgehalte van 35 °/c beneden 450
blijft. Bij een hoger of lager percentage organische stof is ook het toelaatbaar
keukenzoutgehalte respectievelijk hoger of lager. Bij een wat hoog keukenzoutgehalte
van de potgrond is het van belang om in het begin te zorgen voor een voldoend
hoge grondtemperatuur en een goede kwaliteit van het plantmateriaal. In verband
met het gevaar voor opstijging van zouten uit de kasgrond moet deze een laag
zoutgehalte bezitten.

De gloeirest
De op bldz. 46 staande tabel geeft de resultaten weer van de gloeirestproeven, gemiddeld over de elf bedrijven.
Bij een hoger wordende gloeirest blijken het standcijfer en het plantgewicht terug
te lopen, terwijl de trosontwikkeling verlaat wordt (afb. 2).
Er kwamen echter belangrijke verschillen voor tussen de bedrijven. Het standcijfer
per bedrijf varieerde bij de hoogste gloeiresttrap tussen 4,7 en 7,8 en bij de laagste
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mengsel

gloeirest

standcijfer

plantgewicht

trosontwikkeling

A

1,55
2,47
3,25
4,65
1,31
2,33
3,08
3,60

7,8
7,2
6,8
5,9
7J
7,2
7,0
6,2

100
88
81
68
100
93
85
75

1,4
1,0
0,9
0,7
1,2
1,0
0,9
0,8

B

gloeiresttrap tussen 6,5 en 9,0. Het plantgewicht daalde bij de hoogste gloeiresttrap
soms tot minder dan de helft. Bij de hogere gloeiresttrappen werden evenals bij de
keukenzoutproeven de grootste moeilijkheden ondervonden op de bedrijven waar
de teeltomstandigheden vooral in het begin van de opkweekperiode minder gunstig
waren.
Op alle bedrijven is na afloop van de proef de potgrond weer onderzocht op gloeirest; de gemiddelde uitslag is weergegeven in de onderstaande tabel.
De gloeirest vertoont vrijwel overal een stijging; alleen bij de hoogste gloeirest van
object A is er een daling. De verklaring voor de stijging en daling is gelijk aan die
voor de stijging en daling van het keukenzoutgehalte.
Concluderend merken we op, dat de beste resultaten verkregen zijn met de potgrond
die de laagste gloeirest had. Door verhoging van de gloeirest tot ongeveer 2,4 %
zijn in enkele gevallen matige resultaten verkregen. Bij een organische stofgehalte
van 35 % mag de gloeirest voor het opkweken van tomaten dan ook niet boven de
2 % komen. Bij een hoger of lager organische stofgehalte is ook de toelaatbare grens
respectievelijk hoger of lager. Evenals bij een hoog keukenzoutgehalte is het ook bij
een hoge gloeirest gunstig te zorgen voor een goede kwaliteit van het plantmateriaal
en een voldoend hoge grondtemperatuur. In verband met de opstijging van zouten
vanuit de kasgrond is het gunstig dat deze een lage gloeirest bezit.

Mengsel

Gloeirest voor de proef
Gloeirest na de proef
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A

1,55
2,11

2,47
2,79

B

3,25
3,35

4,65
4,24

1,31
2,16

2,33
2,72

3,08
3,45

3,60
3,92

Beregenen met een mestoplossing
C. J. van de Post en C. Sonneveld

Het toedienen van de overbemesting tegelijk
met de watervoorziening van het gewas vindt
sinds enkele jaren steeds meer ingang. Men verkrijgt hiermede niet alleen een flinke arbeidsbesparing, maar bereikt ook een veel gelijkmatiger verdeling van de meststoffen dan bij
uitstrooien met de hand. Tevens kan de in water
opgeloste mest sneller de wortels bereiken.
De meststof wordt vooraf in een bak (e) opgelost (afb. 1). De geconcentreerde oplossing
wordt via de zuigbuis (b) van de pomp in het

gietwater gebracht. De concentratie wordt geregeld met een kraan (f) in de toevoerleiding
van de voorraadbak naar de zuigbuis ( d ) . Bij
gebruik van een concentratiemeter is de afstelling
van de regelkraan zeer eenvoudig. Kan men de
concentratie niet direct aflezen, dan moet men
vooraf vaststellen hoeveel mest er bij een bepaalde kraanstand per minuut wordt meegezogen. Door de tijdsduur te bepalen, die nodig
is voor het leegzuigen van de voorraadbak, is dit
te berekenen. Het spreekt vanzelf, dat tijdens

a pomp
b zuigbuis
c watervoorraad
d zuigbuis voor mestoplossing
e voorraad van mestoplossing
f regelkraan voor mesttoevoer
g persleiding
h meting van m e s t v e r d u n n i n g
i

c o n t r o l e van mestverdunning

k a f s l u i t e r s van sproeileidingen

Afb. 1. Schema van de dosering van opgeloste meststoffen in bet gietwater.
Al

trad in alle vakken met verbrandingsverschijnselen een Botrytisaantasting op. Bij zware verbranding was deze aantasting zeer ernstig en
stierven enkele planten voortijdig af.
In de praktijk behoeft verbranding niet op te
treden. Voor een normale overbemesting is het
namelijk geenszins nodig om met concentraties
hoger dan 1 atmosfeer te beregenen.

het watergeven geen extra mest in de voorraadbak moet worden opgelost, omdat dan de concentratie niet constant blijft.
De toelaatbare concentratie
In enkele proeven is voor een aantal meststoffen
nagegaan bij welke concentratie van het beregeningswater zich bij een tomategewas verbrandingsverschijnselen (afb. 2) kunnen voordoen.
Er werd beregend met concentraties van 1, 2 en
4 atmosfeer. De resultaten zijn weergegeven in
tabel 1.

Tabel 1. Mate van verbranding bij

2
atm.

sp.

3
atm.

**

sp.

*

De meststoffen ammoniumnitraat en zwavelzure
ammoniak, beide met
ammonium-stikstof,
blijken het meest agressief te zijn. Bij beregenen
met een concentratie van 1 atmosfeer treden
reeds sporen van verbranding op. De planten
hebben hiervan echter geen duidelijk nadeel
ondervonden. Bij beregenen met 4 atmosfeer
was de verbranding zeer ernstig.
Tengevolge van ernstige verbranding wordt de
plant in haar groei geremd. Bovendien kunnen
de bloemen zodanig beschadigd worden, dat de
zetting er onder lijdt. Dit euvel is bij beregening
met 4 atmosfeer ammoniumsulfaat geconstateerd. Bladverbranding in minder ernstige vorm
kan echter ook een belangrijk nadeel opleveren
door het optreden van een secundaire schimmelaantasting. In het vochtige najaar van i960
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Alleen die meststoffen kunnen worden toegepast, welke gemakkelijk en volledig in water

n met enkele concentraties meststoven.
1
atm.

NH4NO3 . . . .
(NH 4 ) 2 S0 4 . . . .
•KN0 3 + NH4NO3
(N iKaO = 1:1)
Ca(N0 3 ) 2 . . . .
KNO;,
K 2 S0 4

Toepassing in de praktijk

**

sp.

geen verbranding
sporen van verbranding
duidelijke verbranding
zeer ernstige verbranding

oplossen. Wanneer een niet-oplosbare vulstof
aanwezig is, zoals in kalkammonsalpeter, of
wanneer de meststoffen moeilijk in oplossing
gaan, zoals de meeste mengmeststoffen, zijn ze
niet bruikbaar. Voor het bijmesten van stikstof
wordt op de kalkrijke gronden zwavelzure ammoniak gebruikt en op de kalkarme kalksalpeter
of chilisalpeter. Als kalimeststof is kalisalpeter
zeer geschikt gebleken. Vormt het geringe percentage stikstof in deze meststof een bezwaar,
dan is men aangewezen op zwavelzure kali. Voor
de fosfaatbemesting wordt dubbelsuperfosfaat
46 % (geen 40 </c) genomen en voor de magnesiumbemesting magnesiumsulfaat (bitterzout).
Zonder extra arbeid is het mogelijk, iedere keer
als er wordt gegoten, kunstmest in het water
mee te geven; de mestvoorziening is dan zeer

regelmatig. Welke meststoffen en in
welke concentratie deze worden gegeven, hangt af van de voedingstoestand van de grond, de methode
van gieten en de aard van het gewas.
Door middel van het bijmestonderzoek kan de voedingstoestand van
de grond regelmatig worden gecontroleerd. Het is mogelijk gebleken
aan de hand hiervan advies te verstrekken over toe te passen meststoffen en concentraties. In de eerste
plaats vragen de stikstof- en kalivoorziening de aandacht. Onder invloed van opname door het gewas,
uitspoeling bij het gieten en vastlegging kunnen in korte tijd de gehalten aan deze elementen sterk afnemen. Het fosfaatgehalte is veel
minder aan schommelingen onderhevig. Op gronden waar de magnesiumopname moeilijkheden geeft,
wordt aan het gietwater ook wat
magnesium toegevoegd.
Bij de tomateteelt moet voor het op
peil houden van de voedingstoestand
regelmatig '/.v-- 1 /-' atm. stikstof en
kali aan het gietwater worden toegevoegd. Bij de vroege stookteelt
wordt aanvankelijk meestal kalisalpeter gebruikt (stikstof-kaliverhouding 1 : 3'/Vi- Later wordt overgegaan op mestmengsels met stikstof-kaliverhoudingen van 1 : 2 en
1 : 1 . Als de voedingstoestand van
de grond te laag is, moeten concentraties van l/j tot 1 atm. worden
gegeven om het voedingsniveau op
peil te brengen.
Voor de komkommerteelt is in het
algemeen een wat lagere voedingstoestand gewenst dan voor de
tomateteelt. Ook de stikstof-kaliverhouding ligt anders (1 : ll/ 2 of
1 : 1 ) . De hier gegeven voorbeelden
moeten als een gemiddelde worden
gezien. Afhankelijk van de omstan-
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Afb. 2
Bladverbranding na beregenen met een te hoog geconcentreerde mestoplossing.
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Tabel 2. Verhouding waarin meststoffen
stoffen te komen.

gemengd moeten worden om tot een gewenste verhouding van voedings-

Voed ingsstc ffenverhouding
bij b ^nadering

stikstof
N

kali
K20

2
2
1
1
2
2
1
1
2
1

50

fosfaat
P2O5

1

magnesium
MgO

Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi

Mensrverho udine meststoffen

kalisalpeter

kalksalpeter

3
2
1
1
3
2
1
1
4
2

2

chilisalpeter

zwavelzure
ammoniak

magnesiumsulfaat
(bitterzout)

dubbelsuperfosfaa
46%

1
2
2
2

2
1
2
2
2
4

1H
1H
iH
1
1

Tabel 3. Aantal kg meststof die per are worden
gegeven bij een beregeningsduurvan 10 minuten, een
regenleidingcapaciteit van 50 mrnluur en een concentratie van 1 atm.

Meststof

Percental e zuivere meststof
in het mengsel

stikstof
N

kali
K20

14
15
14
18
10
10
10
12
12
12

27
30
15
15
19
20
10
10
26
13

fosfaat
P2O5

magnesium
MgO

kalksalpeter
zwavelzure ammoniak . . . .
chilisalpeter
kalisalpeter
zwavelzure kali
magnesiumsulfaat (bitterzout) . .
dubbelsuperfosfaat 46°/o . . . .

kg/are

2.2
1.7
1.6
1.9
2.3
4.4
3.8

5
6
6
6
7
7

digheden kunnen belangrijke afwijkingen voorkomen.
Voor ons doel geschikte meststoffen met genoemde stikstof-kaliverhoudingen zijn nog niet
verkrijgbaar. De industrie tracht in deze behoefte
te voorzien. Door menging van kunstmeststoffen
kan men ook zelf elke gewenste stikstof-kaliverhouding bereiden. Niet alle kunstmeststoffen
kunnen worden gemengd. In tabel 2 is aangegeven, hoe men te werk kan gaan. Naast
mengsels die alleen stikstof en kali bevatten, zijn
ook enkele opgenomen met fosfaat of magnesium. Van al deze mengsels kan niet meer

dan 10 à 15 kg per 100 1water worden opgelost.
In tabel 3 is de hoeveelheid meststof aangegeven, die wordt verbruikt bij een beregeningsduur van 10 minuten met een regenleiding
van een capaciteit van 50 mm per uur en een
concentratie van 1 atm. Aan de hand van deze
tabel kan voor een andere concentratie de hoeveelheid worden berekend door het aangegeven
aantal kilo's te vermenigvuldigen met die concentratie. Een andere regenleidingcapaciteit
wordt gecorrigeerd door vermenigvuldiging met
1/50 maal die regenleidingcapaciteit. Voor de
tijdsduur van gieten is dit 1/10 maal het aantal
minuten dat gegoten wordt. Bij een beregeningsduur van 15 minuten, een regenleidingcapaciteit
van 60 mm en een concentratie van l/2 atm. aan
kalksalpeter, geeft men dus per are
60 15
— x— x'A x2.2 —2.0 kf» kalksalpeter.
50 10
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Afb. 1. Bad met 32

cultuurbuizen.

$$

x?

Meting ran osmotische waarden

J. van den Ende en P. Koornneef

Het optreden van fysiogene ziekten — zoals
neusrot en waterziek bij tomaat, rand bij sla en
waterziek bij bloemkool — hangt hoogst waarschijnlijk nauw samen met de hoogte van de
osmotische waarden in plant en substraat (grond
of voedingsoplossing). Vandaar dat wij voor de
bepaling van deze waarden methodieken hebben
uitgewerkt.
Na de methodieken aanvankelijk gebaseerd te
hebben op de methode Barger (4), is in 1958
overgegaan op de cryoscopische methode. De
osmotische waarde wordt hierbij bepaald door
middel van meting van de vriespuntsdaling.
Tussen de vriespuntsdaling en de osmotische
waarde van waterige oplossingen bestaat het
volgende verband:
O W = 12.06 A — 0.021 A 2
waarin O W = osmotische waarde in atm. en
A = vriespuntsdaling in graden C.
Hieronder volgt een beschrijving van de methodieken, die thans worden toegepast voor resp.
oplossingen, planteweefsels en bodemvocht.

Voor het onderkoelen wordt gebruik gemaakt
van een bad (afb. 1), dat overeenkomt met
het door Richards en Campbell (2) beschreven
bad. De badvloeistof, kerosine, wordt gewoonlijk op een temperatuur van ongeveer —3.5° C

Oplossingen
Bij de meting worden de oplossingen ondergekoeld, waarna de bevriezing door tikken of
door ijskristalletjes op gang wordt gebracht. De
temperatuur stijgt hierbij tot het vriespunt, tenminste wanneer de bij de bevriezing geproduceerde warmte niet naar de omgeving wordt
afgevoerd. Om het vriespunt te kunnen bepalen,
moet daarom een te sterke afgifte van warmte
word en voorkomen
ko

Afb. 2
Cultuurbuizen met monsterbuisjes:
a. glazen monsterbuisje voor metingen
in oplossingen;
b. perspex monsterbuisje voor metingen
in grond.
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gehouden. De temperatuurschommeling van de
kerosine bedraagt dz 0.1° C. Het bad is afgesloten door een deksel met ronde gaten, waarin
glazen cultuurbuizen zijn aangebracht. In elke
cultuurbuis hangt een monsterbuisje (afb. 2),
waarin voor een meting 2 ml oplossing wordt
gedaan.
De luchtmantel tussen de cultuurbuizen en de
monsterbuisjes heeft tot doel de reeds genoemde
warmte-afgifte tijdens het bevriezen te beperken.
Uiteraard doet zij dit eveneens tijdens het onderkoelen, vandaar dat dit ongeveer 1.5 uur duurt.
De luchtmantel zwakt tevens de temperatuurschommeling af. Voor de ondergekoelde oplossingen bedraagt deze slechts ± 0.01° C.
Het vriespunt wordt bepaald met een no. B8
320 05P/2K2 NTC-weerstand van Philips (afb.
3). NTC-weerstanden (thermistors) bezitten
een grote negatieve temperatuur-coëfficiënt. Het
verband tussen de temperatuur en de weerstand
is voor verouderde thermistors in de loop van
de tijd zeer constant. De weerstand van de door
ons gebezigde thermistor neemt in het temperatuurtraject van de metingen per 0.005° C temperatuurdaling met ongeveer 1 ohm toe. Zij
wordt met behulp van een weerstandsbank
(no. 2 l 6 0 G van Bleeker) in combinatie met
een galvanometer (no. AL2 van Kipp) op
0.1 ohm nauwkeurig afgelezen.
Tegelijk met een aantal onbekende oplossingen
worden steeds ook een aantal standaard-oplossingen gemeten. Gewoonlijk worden hiervoor
saccharose-oplossingen van een sterkte van 0.0,
0.1, 0.2, 0.3, 0.4
mol. per liter oplossing
genomen. Volgens Walter (3) bedraagt de osmotische waarde hiervan resp. 0.00, 2.64, 5.29,
8.13, 11.11
atm. Deze waarden worden
grafisch uitgezet tegen de bij het vriespunt van
de standaarden waargenomen thermistorweerstanden. De aldus verkregen lijn, vrijwel een
rechte, wordt gebruikt om de bij de onbekende
oplossingen waargenomen weerstanden te herleiden tot osmotische waarden.
Om de nauwkeurigheid van de metingen vast
te stellen, is met genoemde saccharose-oplossingen tien keer de bij het vriespunt behorende
thermistorweerstand bepaald. Later is dit nog
54
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Afb. 3
Thermistors:
rechts, voor metingen in oplossingen;
links, voor metingen in grond.

eens herhaald. De standaarddeviaties liepen voor
beide gelegenheden maar weinig uiteen. Voor
de afzonderlijke oplossingen bedroegen zij gemiddeld resp. 0.6, 0.3, 0.6, 0.9 en 1.1 ohm en
voor de vijf oplossingen tezamen 0.7 ohm.
Laatstgenoemde waarde komt voor de gebezigde
thermistor overeen met een osmotische waarde
van 0.04 atm.

Planteweejsels
Voor de bepaling van de osmotische waarde in planteweefsels wordt uitgegaan van
het sap, dat wordt verkregen door de weefsels te doden en vervolgens uit te persen.
De vriespuntsdaling van het sap wordt op geheel dezelfde wijze gemeten als de
vriespuntsdaling van oplossingen.
Het persen van de weefsels gebeurt met een hydraulische pers in combinatie met
enkele perscylindertjes (afb. 4 ) , die voor waterrijke weefsels een capaciteit hebben
van 6 ml sap. Om te zorgen dat helder sap wordt verkregen, worden de weefselmonsters bij het in de cylindertjes brengen verpakt in kaasdoek, dat enkele keren
in gedestilleerd water is uitgekookt. De druk in de cylindertjes wordt in twee
minuten tijd opgevoerd tot 170 atm., waarna deze druk nog twee minuten wordt
gehandhaafd.
Het doden van de weefselmonsters vindt plaats door middel van bevriezing. Zij
worden hiertoe in glazen potjes gedaan, welke — goed afgesloten — gedurende
minstens twee weken worden bewaard in een diepvries, die is afgesteld op —35° C.
Om na te gaan of deze temperatuur voldoende laag is, zijn enkele vergelijkingen
gemaakt met de — door Crafts, Currier en Stocking (1) aanbevolen — temperatuur
van vloeibare lucht. De vruchtwand en blaadjes van de tomaat werden hierbij als
toetsweefsels gebezigd. De vruchten waren afkomstig van planten uit een druppelbevloeiingsproef en de blaadjes van planten uit pottenproeven. De monsters vruchtwand werden voor de respectieve objecten (zie tabel) van dezelfde vruchten genomen en de blaadjes van dezelfde bladeren. Per blad werden twee tegenoverstaande
blaadjes gekozen, voor elk object één. Het aantal blaadjes bedroeg vijf per monster.

vruchtwand

Aantal
monsters

Vloeibare
lucht

16
24
24

7.64 atm.
13.56 atm.

Duur van bewaring in de diepvries
2 weken
7.61 atm.
13.43 atm.
14.54 atm.

7 weken

14 weken
7.67 atm.

14.80 atm.

De tabel laat zien, dat de gevonden osmotische waarden voor de bevriezingstechnieken en bewaartijden maar weinig uiteenlopen. De verschillen zijn statistisch
niet betrouwbaar. De door ons gebezigde bevriezingstechniek geeft dus voor de
onderzochte tomateweefsels dezelfde uitkomsten als de techniek met vloeibare lucht.
Tevens kan worden geconcludeerd, dat ook de onderzochte bewaartijden geen verschil opleveren.
Bodemvocht
Voor de bepaling van de osmotische waarde van bodemvocht volgen wij de methodiek van Richards en Campbell (2). Deze is gebaseerd op de meting van de vries55

puntsdaling
grond. Daar deze vriespuntsdalint niet alleen afhangt van de osmotische
v/aarde van het bodemvocht, maar ook van de
vochtspanning van de grond, dient bij de omrekening van vriespuntsdalingen op osmotische
waarden een correctie — aftrekken van de
waarde van de vochtspanning in atm. — te
worden aangebracht.
Bij de meting van de vriespuntsdaling in grond
worden andere monsterbuisjes (afb. 2) en een
an dere thermistor gebruikt als bij de meting
van de vriespuntsdaling in oplossingen en
plantesap. Voorts wordt de badtemperatuur niet
afgesteld op —3.5° C, maar op —2.0° C. De
thermistor is beschermd door een koperen manchetje (afb. 3). Haar weerstand neemt in het
temperatuurtraject van de metingen per 0.007° C

temperatuurdaling met ongeveer 1 ohm toe. De
gemiddelde standaarddeviatie — bepaald op
boven omschreven wijze — bedraagt 0.6 ohm
ofwel 0.05 atm.
Ter toetsing van de zo juist beschreven methodiek volgens Richards en Campbell hebben wij
een methodiek ontwikkeld, welke is gebaseerd
op de meting van de vriespuntsdaling van persvocht. Daar uit droge grond geen persvocht kan
worden verkregen, kan deze methodiek alleen
voor vochtige grond worden toegepast. Bij het
persen van de grond wordt de druk in drie
minuten tijd opgevoerd tot 500 atm., waarna
deze druk nog twee minuten wordt gehandhaafd. De vriespuntsdaling van het persvocht
wordt op dezelfde wijze gemeten als de vriespuntsdaling van oplossingen en plantesap; de
badtemperatuur wordt echter afgesteld op
—2.0° C.
Genoemde toetsing is uitgevoerd met twaalf
grondmonsters, die afkomstig waren uit een bemestingsproef, waarin uiteenlopende giften kalisalpeter, keukenzout en gips aan de grond waren
toegediend. De vochtspanning van de grond bedroeg bij de bemonstering ongeveer 0.08 atm.
De grondmonsters werden in glazen potten
gedaan, welke — goed afgesloten — gedurende
enige weken werden bewaard in voornoemde
diepvries.

Afb. 4
Perscylindertjes:
l'nks, compleet perscylindertje;
rechts, drie onderdelen van een perscylindertje.

De gevonden osmotische waarden liepen uiteen
van ongeveer 2 tot 5 atm. Voor de methodiek
volgens Richards en Campbell bedroegen zij gemiddeld 3.48 atm. (na correctie: 3.48 — 0.08 =
3 4 0 atm.) en voor de eigen methodiek 3.34 atm.
Het verschil tussen de gemiddelden „zonder
correctie" was statistisch betrouwbaar en het
verschil tussen de gemiddelden „met correctie"
niet. De methodieken gaven dus hetzelfde
resultaat.

D A N K B E T U I G I N G : Prof. M. H.
Raalte voorheen directeur van het Centrum voor
van Kaalte,
Plantenfysiologisch
Onderzoek, is ons behulpzaam geweest bij de uitwerking van de methodiek voor de bepaling van vriespuntsdalingen.
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1.

verbetering van grona en waterhuishouding
werd gegeven voor 47 bedrijven met een oppervlakte van 88 ha. Voorts is voor 57 objecten
met een oppervlakte van 64 ha een geschiktheidsbepaling gecombineerd met een advies voor verbetering van grond en waterhuishouding. In
totaal zijn dus onderzocht 144 objecten met een
gezamenlijke oppervlakte van 339 ha.
De nieuwe tuinbouwvestiging heeft momenteel

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

Over het jaar 1961 werden in totaal 2791 monsters meer ontvangen dan in I960. De onderstaande tabel geeft de aantallen monsters, gespecificeerd naar herkomst.

Voll :dig onderzoek
1961

1960

1961

7254
4006
217
119

7156
4166
190
206

4974
2579
14
28

6243
3968
35
18

11596

11718

7595

10264

Overige R.T.C.'s
Diversen

De tabel laat: zien, dat de grootste toename
voorkomt bij het onvolledig onderzoek (vnl.
bijmestonderzoek). In het consulentschap 's-Gravenhage werd ± 65 % van het aantal monsters
gestoken door monsternemers. Het abonneebijmestonderzoek bedroeg ongeveer 40 % van
het totale aantal bijmestmonsters.
Het aantal proefveldmonsters bedroeg 1731
(niet in de tabel vermeld); dit is 465 minder
dan in I960.
In de loop van 1961 zijn enige wijzigingen aangebracht in het bijmestonderzoek. Er is een
begin gemaakt met de bepaling van het totale
stikstofgehalte en voor de fosfaatbepaling is
overgegaan op de extractiewijze volgens Morgan. Enige voor meststoffen minder ter zake
doende bepalingen zijn uit de analyse weggelaten. Voor het meststoffenonderzoek is
tevens een nieuw analyseformulier ontworpen.
b.

Onvo llcdig onderzoek

1960

vooral plaats aan de rand van het Westland en
in de droogmakerijen in de Kring.
Niet alleen op nieuw gestichte, maar ook op
bestaande bedrijven wordt voor de ontwatering
een toenemend gebruik gemaakt van drainage
gecombineerd met putbemaling. Deze maatregel
is vooral noodzakelijk bij te hoge en te sterk
wisselende slootwaterstanden.
Bij de aanleg van drainage gaat men steeds meer
over tot het gebruik van plastic, drains. Dit
materiaal is gemakkelijk aan te leggen, terwijl
het op bepaalde grondsoorten i.v.m. gevaar voor
vollopen met zand de voorkeur verdient boven
aarden buizen.
In verschillende gevallen is advies gegeven voor
de aanleg van buisleidingen voor gietwatervoorziening en afvoer van regenwater vanaf de glasopstanden. Dit betrof voornamelijk nieuw te
stichten bedrijven en bedrijven die werden ontsloten.

Projielonderzoek

In 196I is op 40 objecten met een gezamenlijke
oppervlakte van 187 ha een bepaling van de
tuinbouwgeschiktheid verricht. Een advies voor

c. Onderzoek i.v.m.
van water

verontreiniging

Gedurende het natte jaar 1961 is het chloor57

gehalte van de boezemwateren van Delfland
vrijwel voortdurend lager dan 300 mg per 1
geweest. Alleen in september en oktober steeg
het gehalte in de omgeving van Delft en Maassluis plaatselijk tot 400 à 600 mg per 1, terwijl
in en nabij Rotterdam waarden van meer dan
600 mg per 1 werden gemeten.
Voor de praktijk zijn 111 watermonsters op
chloorgehalte onderzocht. Daarnaast is in 59
monsters (vnl. ketelwater) de hardheid en in
22 monsters het ijzergehalte bepaald. Het onderzoek op ijzer betrof voornamelijk water, dat uit
de ondergrond was opgepompt (zie ook het
artikel: Waar is nortonwater bruikbaar als gietwater van J. C. van Leeuwen op blz. 41). Bij
de kwaliteitsbeoordeling is aangehouden, dat
een gehalte tot 4 mg ijzer per 1 geen moeilijkheden zal geven. Bij hogere gehalten moet rekening gehouden worden met de kans op bruinverkleuring van het gewas en de opstanden.
Heeft het water bovendien een pH van 5.0 of
lager, dan is er ook kans op verbranding van
het gewas.
Het onderzoek en de advisering i.v.m. biologische verontreiniging geeft nog steeds veel
moeilijkheden.
2. WATER- E N LUCHTHUISHOUDING
a. Methoden van watertoediening
bij tomaten
Bovengrondse toediening van water is vergeleken met infiltratie via een nieuw type
poreuze buis. De buis is vervaardigd van plastic
( p . v . c ) , waarbij de mate van poreusiteit tijdens
de fabricage wordt ingesteld. Voor de infiltratie
zijn buizen met zeer kleine poriën gebruikt,
waaruit bij een lage druk of zuigkracht slechts
langzaam water uittreedt.
De buis is op een diepte van 15 cm tussen twee
tomatenrijen ingegraven. De aanvoer van water
vond continu plaats vanuit voorraadvaten. Door
tussenplaatsing van een vlotterbak werd een
constante drukhoogte van 75 cm gerealiseerd.
De bovengrondse watertoediening geschiedde
met behulp van een regenleiding die 20 cm
boven de grond was opgehangen.
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De behandelingen lagen in drievoud, terwijl in
elk vak planten van de rassen Glorie en Moneymaker waren uitgezet. Er werd begin maart uitgeplant. De oogst viel van mei tot augustus.
Doordat de uittreding van het infiltratiewater
in het begin wat stagneerde, zijn de leidingen
enkele keren bij een druk van 8 m waterkolom
doorgepompt. De totale watergift per plant bedroeg bij de infiltratie 62 1 tegen 98 1 bij de
beregening. De overbemesting werd in de infiltratievakken in opgeloste vorm toegediend via
de poreuze buizen; in de beregeningsvakken
werden de meststoffen op de grond uitgestrooid.
Bij de infiltratie werd een strook grond van
slechts 20 cm breedte vochtig gehouden. Dit
heeft geleid tot een concentratie van fijne wortels rondom de buis. Doordat bij de infiltratie
aanzienlijk minder water is verstrekt dan bij de
beregening, zijn bij de eerstgenoemde behandeling meer wortels in de ondergrond doorgedrongen. De wateropname vanuit het grondwater, dat gemiddeld 80 cm diep stond, zal in
de infiltratievakken dan ook wel het grootst zijn
geweest.
De opbrengst bedroeg gemiddeld 5.4 kg per
plant. Tussen de twee wijzen van watertoediening waren in dit opzicht geen betrouwbare verschillen aanwezig. De planten van het
ras Glorie leverden gemiddeld 5.8 kg, die van
het ras Moneymaker 5.0 kg. Deze verschillen
waren zeer betrouwbaar.
De toetsing van de poreuze buizen is voortgezet
in een herfstteelt van tomaten. In deze proef
waren drie typen poreuze buis opgenomen naast
een object met druppelbevloeiing. Slechts één
type buis bleek voldoende poreus te zijn. De
opbrengst van dit object verschilde niet van die
met druppelbevloeiing. De beide andere typen
poreuze buis waren te weinig doorlatend om
een normale watervoorziening te kunnen bewerkstelligen.

b.

Grondbewerkingsproef
bij tomaten

In een nieuwe kas, waarin de grond tengevolge
van het bouwen in de natte winter van 1960-61

zeer vast was gelopen, is nagegaan in hoeverre
het doorwerken van structuurverbeterend materiaal de groei en opbrengst van tomaten beïnvloedt. De volgende grondbewerkingen zijn
in viervoud toegepast:
1. Doorwerken van 6 cm bolsterveen door de
bovenste steek (structuurverbetering);
2. Oppervlakkig onderspitten van de voorraadbemesting, waarna de grond in de steek werd
vastgetrapt (dichte structuur);
3. Normaal spitten (controle).
De tomatenteelt startte begin maart. Er werd
gebruik gemaakt van het ras Moneymaker.
Het poriënvolume in de bouwvoor was eind
april als gevolg van het doorwerken van bolsterveen verhoogd van 44 tot 53 %. Op 40 cm
diepte was het poriënvolume in alle vakken ongeveer 48 %. Bij een doorlatendheidsmeting in
ringmonsters werd voor de laag van 5—10 cm
in het bolsterveen-object 4.0 m per etmaal gemeten en in de behandelingen 2 en 3 resp. 1.3
en 0.9 m per etmaal.
Gedurende de eerste twee maanden traden
duidelijke groeiverschillen op. Waar bolsterveen
was doorgewerkt, groeiden de planten iets snelier en bloeiden 3 dagen eerder. Zij waren gemiddeld 8 cm langer dan in behandeling 3 en
4 cm langer dan in behandeling 2. Na half mei
verdwenen de verschillen tussen de behandelingen.
Gedurende de eerste maand van de oogst werd
in het bolsterveen-object iets meer geplukt dan
bij de andere behandelingen, doch de verschillen
waren niet betrouwbaar. Ten aanzien van de
totaal-opbrengsten waren in het geheel geen
verschillen aan te tonen.
Bij de beoordeling van de wortelontwikkeling
na afloop van de teelt bleek, dat het doorwerken
van veen door de bouwvoor de bewortelingsintensiteit in deze laag had bevorderd. Door
vasttrappen van de bovengrond waren daarentegen meer wortels in de ondergrond tot ontwikkeling gekomen. Dat er geen blijvende
verschillen in groei en opbrengst tussen de
behandelingen zijn gevonden, hangt wellicht

samen met de waargenomen aanpassing van het
wortelstelsel.
c. Broeimaterialen bij komkommer
Op het proefbedrijf te Delft is onder platglas
de vergelijking van een aantal broeimaterialen
voortgezet. De volgende broeimaterialen waren
aanwezig: paardebroeimest, V.A.M, broeimest
met zwavel, V.A.M, broeimest zonder zwavel en
bolkaf.
Bij het gebruik van bolkaf duurde het enkele
dagen langer voordat dezelfde temperatuur werd
bereikt als bij de overige broeimaterialen. Tussen
de beide soorten V:A.M. broeimest en paardebroeimest kwamen praktisch geen verschillen in
temperatuur voor. Binnen een week waren de
temperaturen van alle behandelingen echter
gelijk.
De opbrengsten gaven wel verschillen te zien.
Bolkaf leverde 47.3 vruchten per plant en
paardebroeimest 44.3, terwijl van V.A.M, broeimest met zwavel en zonder zwavel resp. 42.1 en
41.7 vruchten per plant geoogst werden. Deze
verschillen kunnen niet door de geringe temperatuurverschillen bij het begin van de broei
zijn veroorzaakt. Mogelijk is er een invloed van
:de dommest op de groeiomstandigheden. Indien
dit zo is, zal dit verschijnsel in de toekomst
steeds groter moeten worden.
d. Vroegheidsverschillen

bij sla

Het proefplekkenonderzoek naar de invloed van
de grondsoort op de vroegheid van de voorjaarssla in koude warenhuizen is voortgezet. Door
toepassing van een nieuwe techniek van verwerking, nl. met behulp van een electronische
rekenmachine, was het mogelijk de vele gegevens, die in I960 op een groot aantal bedrijven waren verzameld, geheel te analyseren.
De bodemkundige gegevens bleken echter te
beperkt om een uitspraak te kunnen doen over
de invloed van de grond op de groei van de sla.
In het seizoen 196l-'62 wordt een nieuwe serie
gegevens verzameld. Hierbij worden de waarnemingen aan het gewas, het klimaat en de
grond sterk uitgebreid.
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e. De invloed van grondafdekmiddelen op de grondtemperatuur
en de groei van sla

brengst dan de andere afdekkingen en onbedekt.
De verschillen waren echter niet betrouwbaar.
f.

In een koude voorjaarsteelt van sla in een warenhuis zijn naast elkaar vier grondafdekmiddelen
gebruikt, te weten: bolsterveen, wit zand (beide
in een laag van 5 cm dikte), doorzichtig plastic
en zwart plastic. Voorts zijn objecten met grondverwarming en zonder grondafdekking in de
vergelijking betrokken.
De sla werd eind november geplant en was eind
maart oogstbaar. Als ras werd Proeftuins Blackpool gebruikt.
De temperatuur werd opgenomen met thermokoppels en geregistreerd op een twaalfpuntsrecorder. De metingen vonden plaats in de oppervlaktelaag van het afdekmateriaal en op
10 cm diepte onder het materiaal. In de objecten
met grondverwarming en zonder afdekmateriaal
werd bovendien op 40 cm diepte gemeten.
Op 10 cm diepte gaf doorzichtig plastic gemiddeld 0.5° C hogere temperatuur te zien dan
de afdekkingen met veen, zwart plastic en zand,
terwijl de temperatuur bij onbedekt maximaal
0.5° C lager lag. Tijdens de vorstperioden in
januari koelde het object met veen het minst af
en bleef ongeveer 0.5° C hoger dan zwart en
doorzichtig plastic en 1—1.5° C hoger dan zand
en onbedekt. Bij aanwezigheid van grondverwarming was de temperatuur op 40 cm diepte
gemiddeld 11° C hoger dan bij onbedekt en
op 10 cm diepte 6—8° C hoger dan de andere
objecten.
De groeitoename werd vijf keer vastgesteld door
weging. Daartoe werden steeds tien willekeurige
planten genomen. De invloed van de grondafdekking was tot aan de kropvorming duidelijk
zichtbaar. Op 9 maart was het gewicht bij onbedekt gemiddeld 23 gram tegen bij de grondafdekkingen gemiddeld 36 gram per plant.
Daarna vielen de verschillen geleidelijk weg. Bij
de laatste bepaling op 24 maart was grondverwarming zeer betrouwbaar beter dan de andere
objecten. Bij grondverwarming was het gewicht
206 gram tegen bij onbedekt 147 gram per
niant. Veen en zand gaven een iets hogere op60

Potgrondonderzoek

Uit de praktijk werden 100 monsters verzameld
van potgronden, zoals deze zouden worden gebruikt bij de opkweek van het plantgoed voor
de stooktomatenteelt. Met deze monsters werd
een proef opgezet — met tomaat als proefgewas
— om een indruk te verkrijgen van de kwaliteit.
Evenals uit het in I960 verrichte onderzoek
bleek ook dit jaar, dat de kwaliteit gemiddeld
onvoldoende was. Slechts ongeveer 25 c/c van de
onderzochte potgronden voldeed aan de eisen,
die aan een goed mengsel mogen worden
gesteld.
Dat de kwaliteit van de potgrond belangrijk is
— niet alleen voor het plantgoed, maar ook
voor de uiteindelijke opbrengst — bleek uit andere proeven. Hierbij werd uitgegaan van mengsels van uiteenlopende samenstelling, waarvan
de invloed werd vastgesteld bij de opkweek van
sla en tomaten (zowel stookteelt als koude
teelt). Het effect van de potgrond kwam zeer
duidelijk naar voren: verhoging van de kwaliteit
van het mengsel leverde een krachtiger uitgegroeide en beter ontwikkelde plant. Ook na het
uitpoten was deze invloed nog werkzaam. Er
werd een hogere opbrengst verkregen naarmate
het plantgoed beter was. Bij de tomaten werd
niet alleen de totale opbrengst door een betere
potgrond verhoogd, doch werd vooral ook de
vroegheid gunstig beïnvloed.
3.

PLANTEVOEDING
a. Bladbespuiting bij herfsttomaten

Om de invloed van de voeding via het blad na
te gaan, is er bij een teelt van herfsttomaten
een proef genomen, waarin verschillende bespuitingsmiddelen zijn getoetst. De eerste bespuiting is op 24 juni uitgevoerd en deze is
daarna om de 10 dagen herhaald. In totaal is er
9 maal bespoten.
De opbrengstgegevens zijn in de volgende tabel
samengevat:

bespuitingsmiddel

onbehandeld .
water
. . . .
grogreen . .
mengmest
20-30-10
ureum
. . . .
kalisalpeter . .

concentratie

kg per
plant

vruchten
per plant

0.50 »/o

2.8
2.6
2.8

49
46
48

0.50°/o
0.25 %>
0.75 °/o

2.6
2.6
2.7

47
46
46

giften bedroegen 0, 2.5 en 5 kg P2O.-, per are.
Er zijn gemiddeld 43 gezonde komkommervruchten per raam geoogst. De bemesting had
op dit aantal geen invloed. Bij het oogsten werden ook de afwijkende vruchten geteld en gewogen. De hoeveelheid hiervan nam toe bij
toenemende fosfaatgift.
Het gemiddeld kropgewicht van de sla werd
door de verschillen in bemesting niet beïnvloed.
d.

Uit de tabel blijkt, dat de verschillen tussen de
behandelingen gering zijn. De bladbespuitingen
hebben de opbrengst zeker niet gunstig beinvloed; in de meeste gevallen blijkt er zelfs een
tendens tot opbrengstverlaging aanwezig te zijn.
Dij de kwaliteitsbeoordeling zijn geen verschillen geconstateerd.
b. Spore-elementen bij sla en tomaat
op verschillende grondsoorten
Bij deze proef in betonnen bakken waren de
volgende grondsoorten aanwezig: heischenig fijn
zand, humusarm duinzand, humeus zand, veengrond en een grondmengsel bestaande uit drie
volumedelen zavelgrond en één volumedeel turfmolm. De grondsoorten kregen een bemesting
met een mengsel bestaande uit kieseriet en enkele
spore-elementen: 20 % MgO, 0.7 % Cu, 0.6 %
B, 0.3 % Zn, 0.05 % Co en 0.025 % Mo. Er
werden drie hoeveelheden aangehouden, nl.
0, 2.5 en 10 gram mestmengsel per bak (150 1).
He; mestmengsel had bij de sla geen invloed
op het gemiddeld kropgewicht, maar wel op de
kwaliteit. Hoe hoger de gift, hoe meer „rand".
Ook bij de tomaat werd alleen de kwaliteit beïnvloed. Het optreden van wankleurige vruchten nam bij toenemende mestgift af.
c. Fosfaatbemesting bij platglaskomkommer en herfstsla
Dit proefveld is permanent en ligt op het proefbedrijf ,,de Kring" te Den Hoorn. De fosfaat-

Stikstof-kali-magnesiumbemesting
bij platglaskomkommer en
herfstsla

Deze proef is genomen op het permanente
N-K-Mg-bemestingsproefveld op het proefbedrijf ,,de Kring" te Den Hoorn. Voor de komkommerteelt zijn per are de volgende mestgiften
toegediend:

stikstof
zwavelzure
ammoniak

kali
zwavelzure
kali

0 kg N
1.5 kg N
3.0 kg N

2.5 kg K 2 0
5.0 kg K 2 0

0 kg K 2 o

magnesium
bitterzout

0 kg MgO
2.5 kg MgO

—

Om de nawerking van de bemesting te kunnen
vaststellen, werd de herfstsla niet bemest.
De komkommers gaven per raam gemiddeld 40
gejonde vruchten. Het gemiddeld vruchtgewicht
bedroeg 657 gram. De gewasontwikkeling en
de opbrengst aan gezonde vruchten werden door
de bemesting niet beïnvloed. Naast de gezonde
vruchten werd ook een aantal afwijkende vruchten geoogst. Dit aantal bleek bij 5 kg K2O per
are het grootst te zijn.
Het gemiddeld kropgewicht van de sla bedroeg
172 gram. Een hogt kalitoestand in de grond
veroorzaakte een hoog gemiddeld kropgewicht.
Stikstof en magnesium hadden geen invloed op
de ontwikkeling van de sla. Wel bleek er een
duidelijke kali-magnesium-interactie aanwezig te
zijn. Bij toediening van magnesium nam name
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lijk het kropgewicht bij toenemende kalitoestand
niet 20 sterk toe als bij weglating van magnesium.
e. Stikstof meststof fen bij peen
en meloen
In een onverwarmd warenhuis is de invloed van
de stikstofvorm nagegaan. De volgende meststoffen zijn vergeleken met een object zonder
stikstofbemesting: kalkammonsalpeter, kalksalpeter, zwavelzure ammoniak, bloedmeel en
guano. De hoeveelheid zuivere stikstof bedroeg
voor peen 0.5 en 1 kg per are en voor meloen
1.5 en 3 kg per are.
De gemiddelde lengte van peen en loof bedroeg
resp. 8.3 en 49.3 cm en het gemiddeld gewicht
resp. 14.0 en 8.7 gram. De lengte en het gewicht liepen voor de diverse objecten vrijwel
niet uiteen. Bij geen stikstof was de kleur van
de peen echter beter en het loof lichter groen.
De meloen leverde gemiddeld 5.0 vruchten per
plant. Zowel het stikstofniveau als de stikstofvorm hebben de opbrengst niet beïnvloed.
f.

Tijdstip van stikstofbemesting
bij peen en meloen

Om na te gaan in hoeverre bij de stikstofbemesting de hoeveelheid en het tijdstip van toediening van belang zijn, is in een onverwarmd
warenhuis een proef genomen met vijf stikstofhoeveelheden. Voor peen bedroeg de stikstofbemesting resp. 0, 0.5, 1, 1.5 en 2 kg zuivere
stikstof per are en voor meloen resp. 0, 1, 2, 3
en 4 kg zuivere stikstof per are. Bij peen zijn
deze hoeveelheden op twee verschillende tijdstippen toegediend, namelijk: alles vooraf; de
helft vooraf en de helft als overbemesting.
De gemiddelde lengte van peen en loof bedroeg
resp. 8.2 en 49.1 cm en het gemiddeld gewicht
resp. 13.6 en 8.7 gram. Noch de stikstofhoeveelheid, noch het toedieningstijdstip hadden enige
invloed op de ontwikkeling van de peen. Meer
stikstof veroorzaakte wel donkerder loof.
Het uitvoeren van de overbemesting is bij de
meloen achterwege gebleven. In feite bestond
de proef dus uit zeven stikstoftrappen. De kgopbrengst aan vruchten werd door de bemesting
niet beïnvloed.
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g.

Kali-magnesiumbemest'mg
bij peen en meloen

Om de invloed van de. kali- en magnesiumbemesting na te gaan, zijn in een onverwarmd
warenhuis vier kali- en drie magnesiumgiften
in onderlinge combinaties met elkaar vergeleken. De bemestingshoeveelheden waren voor
peen 0, 1, 2 en 3 kg K2O per are en 0, 1 en
2 kg MgO per are. Voor de meloen werden
grotere hoeveelheden gegeven, ni. 0, 2, 4 en
8 kg K2O per are en 0, 2 en 4 kg MgO per are.
De gemiddelde lengte van peen en loof bedroeg
resp. 8.2 en 50.00 cm. De hoogste magnesiumgift veroorzaakte korter loof. Ondanks grote
variatie in grondanalysecijfers — kalicijfers uiteenlopend van 2 tot 19 en magnesiumcijfers van
89 tot 146 — werden geen verschillen in opbrengst en kwaliteit gevonden.
Bij de meloen bleek, dat het gewas aan het einde
van de teelt op de met magnesium bemeste
vakken langer groen bleef en later afstierf. De
gemiddelde opbrengst bedroeg 5.0 vruchten per
plant. De kalibemesting verhoogde het aantal
vruchten, maar had geen invloed op het totale
gewicht; dit impliceert dus dat de kalibemesting
het gemiddeld vruchtgewicht heeft doen afnemen. De magnesiumbemesting bleek gunstig
te zijn. Het totale gewicht werd door de grootste
magnesiumgift verhoogd. Het aantal vruchten
werd echter niet duidelijk beïnvloed.
h.

Organische meststoffen
bij peen en meloen

Op dit permanente proefveld in een onverwarmd warenhuis zijn de volgende objecten aanwezig: stalmest, A & P-compost, V.A.M.-compost, cacaoafvalkalk (Organo), turfstrooisels en
geen organische bemesting. Deze materialen zijn
in twee hoeveelheden toegediend. De proefgewassen waren peen (Amsterdamsche Bank) en
meloen (Enkele N e t ) .
De lengte van peen en loof bedroeg gemiddeld
resp. 8.0 en 47.3 cm en het gewicht resp. 17.3
en 7.9 gram. De hoge mestgift deed de lengte
en het gewicht van de peen afnemen; de diverse
materialen maakten in dit opzicht geen verschil.

Stalmest en de beide compostsoorten hadden
een remmende invloed op de lengteontwikkeling van het loof. Desondanks gaf stalmest het
hoogste loofgewicht.
De meloen werd zonder broeiveur geteeld. Het
aantal vruchten bedroeg gemiddeld 4.8 per
plant. Turfmolm en. het object zonder organische bemesting leverden de grootste produktie.
Op turfmolm waren de vruchten echter wat
kleiner.

4. RELATIE TUSSEN
WATERHUISHOUDING
EN PLANTEVOEDING
a. De schadelijkheid van verschillende zouten bij sla en tomaat
De proef is genomen met de gewassen sla en
tomaat, die na elkaar zijn geteeld. De gebruikte
zouten waren gips, keukenzout en kaliumnitraat,
welke zouten in alle mogelijke combinaties zijn
getoetst. Gips is in drie hoeveelheden toegepast
en keukenzout en kaliumnitraat elk in één hoeveelheid.
Het kropgewkht van de sla bedroeg gemiddeld
211 gram; 60 % van de kroppen vertoonde
rand. Bij de laagste gipsgift was het kropgewicht
iets hoger dan bij de hogere giften. Keukenzout
en kaliumnitraat hebben het kropgewicht iets
verlaagd en het percentage rand sterk verhoogd.
De opbrengst aan tomaten bedroeg gemiddeld
3.1 kg per plant; 0 . 4 % van de vruchten was
waterziek en 6.7 % was wankleurig. Keukenzout en kaliumnitraat hebben de opbrengst sterk
verlaagd. Hier staat tegenover, dat zij het waterziek en de wankleurigheid hebben doen afnemen.
b. Beregening met mestoplossingen
bij koude tomaten
Bij een teelt van koude tomaten zijn enkele
meststoffen als overbemesting toegediend via de
regenleiding. Dit geschiedde met behulp van
een concentratiemeter. Een controlebehandeling
ontving alleen leidingwater. De meststoffen

werden tot de volgende concentraties verdund:
1. KNO3 tot 1, 2 en 4 atm.
2. ( N H 4 ) 2 S 0 4 tot 1, 2 en 4 atm.
3. C a ( N 0 3 ) ä tot 2 atm.
De mestgift is voor alle vakken gelijk gehouden.
Dit is op dezelfde wijze gerealiseerd als in I960.
Om te kunnen nagaan of de meststoffen bij de
verschillende concentraties een nadelige invloed
op de ontwikkeling van het gewas hebben, werd
niet nagespoeld met leidingwater. Er is 14 keer
beregend, waarvan 7 keer met mestoplossing.
Op de dagen na de overbemesting is het gewas
beoordeeld op eventuele beschadigingen. Omdat
het gewas zacht was opgegroeid, waren de omstandigheden voor het optreden van schade
aanvankelijk gunstig.
Bij beregening met kalisalpeter werd bij een
concentratie van 4 atm. een ernstige beschadiging, bij 2 atm. een lichte beschadiging en bij
1 atm. vrijwel geen beschadiging waargenomen.
De beschadiging trad vooral op in de groeipunten boven in de plant. Bij beregening met
zwavelzure ammoniak werd bij 4 en 2 atm. een
ernstige beschadiging waargenomen en bij 1 atm.
een lichte beschadiging. De schade was hier in
de groeipunten in de kop en in de bloemslippen
aanwezig. Bij beregening met kalksalpeter
(2 atm.) werd een vrij ernstige beschadiging
waargenomen in de groeipunten boven in het
gewas.
De verbrandingsverschijnselen werden pas een
dag na het overbemesten duidelijk zichtbaar.
Was er gedurende het beregenen een felle zon,
dan waren de eerste tekenen van verbranding
dezelfde dag al zichtbaar. Naarmate de verdamping sterker is, is de eventuele schade dus
sneller te zien.
Door het ontstaan van dode bladpunten is er
veel Botrytis in het gewas opgetreden. Mede
hierdoor zijn er tussen de behandelingen geen
betrouwbare opbrengstverschillen gevonden.
c.

Druppelbevloeiing
bij winterbloemkool

In twee kappen van een onverwarmde blokkas
is een vergelijking gemaakt tussen verschillende
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meststofoplossingen, die alle zowel bij lage conoplossing was samengesteld met kalisalpeter en
centratie (14 atm.) als bij hoge concentratie
ammoniumsulfaat en de andere met kalisalpeter
(1 atm.) zijn toegepast. De in de eerste kap
en kalksalpeter.
gebruikte oplossingen bevatten stikstof, kali en
Als winterbloemkoolras werd Wiko stam 6 gemagnesium; N :K2O :MgO = 1 : 1.2 : 0.4 resp.
bruikt. In de eerste kap was bij 1 atm. 14 %
1 : 0.3 : 0.4. Die in de tweede kap bevatten
van de kolen waterziek en bij Y/4 atm. 7 %. In
alleen stikstof en kali; de stikstof-kaliverhouding
de tweede kap waren de verschillen minder
was voor beide oplossingen 1 : 0.3, maar de ene
duidelijk.
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PLANTENTEELT ZONDER AARDE

Bij teelt in grindcultuur kan men verschillende
opkweekmethoden gebruiken. Hierover werd bij
de herfstteelt I960 een proef genomen, die herhaald is bij de voorjaarsteelt 1961. Dezelfde
behandelingen werden toegepast, nl.

enkele malen was opgetreden, werd besloten de
proef voor een gedeelte op te offeren en van
enkele bedden de planten te analyseren, om zodoende nader geïnformeerd te worden over dit
verschijnsel.
De eerste vruchten werden geoogst op 19 april
van de in grind opgekweekte planten. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van
de produktie t / m 20 mei en t / m 20 juni, waaruit

1.
2.
3.
4.

Opbrengst in kg per bed (18 planten)

1. DE INVLOED V A N DE
OPKWEEKMETHODEN
BIJ DE TEELT V A N TOMATEN

opkweek in grind (gazen mandjes)
opkweek in perspot,
opkweek in stenen pot,
opkweek in kistjes met grond.

Voor de vergelijking van de grindcultuur met
de normale teeltwijze in grond werden planten
gebruikt, die opgekweekt waren in perspot.
Er is gebruik gemaakt van het ras Glorie. Voor
de opkweek in grind werd op 8 november gezaaid in zand, terwijl voor de andere objecten
op diezelfde datum gezaaid werd in grond. In
grind werd op 1 december „opgepot". Alle
overige planten werden op 6 december opgepot,
resp. in kistjes gepoot, nadat ze op 21 november
verspeend waren. Vanaf 19 december tot
9 januari werden alle planten belicht met T.L.
fluorescentiebuizen, 40 Watt per m 2 . Op
9 januari werden de planten in de proefinstallatie uitgepoot.
De planten uit stenen potten en uit kistjes,
v/aarvan de potgrond voor het uitpoten was
afgespoeld, vertoonden in het begin enige groeiremming, doch herstelden zich vrij snel. Halverwege de teelt vertoonden de planten die in grind
waren opgekweekt een zeer ernstige chlorose,
die de indruk gaf van ijzergebrek. Daar niets
er op wees dat de ijzervoorziening niet in orde
was en dit verschijnsel bij vorige proeven ook al

behandeling
grind,
opkweek in grind . .
grind,
opkweek in perspot .
grind,
opkweek in stenen pot .
grind,
opkweek in kistjes
grond,
opkweek in perspot .

t/m
20mei

t/m
20juni

40

72

41

71

36

67

33

68

27

74

een beeld kan worden gevormd aangaande de
vroegheid en de totale produktie.
Hieruit blijkt dat de in grind en in perspot opgekweekte planten het vroegst waren. De planten uit kistjes en stenen potten bleven achter in
produktie. De teelt in grind was bij deze proef
vroeger dan de teelt in grond, wat ook bij voorgaande proeven steeds gebleken is.
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namelijk steeds goed ( ± 6.5). Zonder N H 4 liep
de p H op, waardoor fosfaat neersloeg. Wel werd
de pH wekelijks met zwavelzuur bijgesteld, maar
tussentijds steeg zij toch weer.
De luchttemperatuur in de kas was tot april
overdag gemiddeld 27° C en 's nachts 22.5° C.
Verder was de gemiddelde dagtemperatuur tot
het eind van de proef 25° C en de gemiddelde
nachttemperatuur 19° C. De bodemtemperatuur
was gedurende de gehele proef ± 23° C tijdens
de bevloeiing (3 x per dag) en tussentijds
± 22° C. 's Nachts werd niet bevloeid, waardoor de bodemtemperatuur daalde tot ± 20° C.
Zolang het gewas jong was, werd de luchtvochtigheid door een vernevelingsinstallatie zo
goed mogelijk op peil gehouden. De relatieve
luchtvochtigheid was tot april overdag gemiddeld 70 %, daarna tot het eind van de teelt
80%.
Op 4 april werden de eerste komkommers gesneden en op 14 april was reeds meer dan ll/ 2
komkommer per plant geoogst; het gemiddelde
vruchtgewicht was toen 434 gram. Bij een zaaidatum van 30 januari mag dit redelijk snel worden genoemd. De gemiddelde totale produktie
per plant van Ie en 2e soort samen, wordt in
tabel 2 vermeld op vier data.
Volgens de statistische verwerking van de oogstgegevens zijn er op 30 april geen betrouwbare
verschillen tussen de produktiecijfers. In de vol-

2. DE I N V L O E D V A N STIKSTOF I N
A M M O N I U M V O R M BIJ K O M K O M M E R

Bij een teelt in grindcultuur is nagegaan of bij
de voeding van komkommers de toediening van
ammoniumstikstof — naast nitraatstikstof —
van belang is. Komkommerpitten van het ras
Sporu werden op 30 januari in zand gezaaid.
Op 6 februari werden de ± 3 cm lange kiemplantjes direct in de grindcultuur uitgeplant, te
weten acht stuks per bed, totaal negen bedden.
Het planten geschiedde in een „gootje" in het
grind, welk gootje — naarmate de hypocotyle as
verder strekte — geleidelijk aan met grind werd
opgevuld.
In drie bedden werd direct bij het uitplanten
2.5 milli-equivalent N H i per liter voedingsoplossing toegevoegd. Drie andere bedden ontvingen eenzelfde hoeveelheid, evenwel pas vanaf
het oogsten van de eerste snede. De drie
resterende bedden ontvingen geen ammoniumstikstof. Het ammonium werd toegevoegd in de
vorm van ammoniumsulfaat. Tijdens de teelt is
het ammoniumgehalte steeds op peil gehouden
door toediening op grond van tweewekelijkse
analyses.
De gemiddelde samenstelling van de voedingsoplossingen was als volgt (milli-equivalenten per
liter):
Tabel 1
Object

K+

Ca+ +

Mg+ +

5.0

15.8

3.6

4.7

21.9

5.1

18.6

5.1

H2PO4-

Geen N H 4

8.5

0.14

8.4

6.0

Later NH4

9.6

0.48

10.2

4.7

Direct N H 4

9.3

0.32

9.3

6.3

4.0

Hoewel onderlinge verschillen aanwezig zijn,
mag toch van redelijk vergelijkbare oplossingen
worden gesproken. Slechts het fosfaat is erg laag
bij het object zonder NH4. Dit is wel verklaarbaar. Bij de objecten met NH4 bleef de p H
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Cl-

N03-

SO4--

gende perioden is het object „direct ammonium"
beter in produktie dan de overige twee. De verschillen tussen „later ammonium" en „geen ammonium" zijn niet betrouwbaar. Er zal nog
onderzocht moeten worden in hoeverre deze uit-

25 oktober. De oogst vond plaats van 13 t / m
17 november.
De gemiddelde gehalten van de voedingsoplossingen in milli-equivalenten per liter en de gemiddelde osmotische waarden zijn in tabel 1 aangegeven.
In tabel 2 wordt het gemiddelde procentuele
aandeel van ieder ion gegeven in de totale bezetting.
Wat de osmotische waarde en het kaliumgehalte
betreft, is er een opmerkelijk verloop van A naar
C, maar C en D geven weinig verschil te zien.
Bezien we echter de essentiële voedingsstoffen
nitraat en fosfaat, dan is er in absolute hoeveelheden een opmerkelijke daling van A naar D.
Dat deze daling ook in de procentuele samenstelling tot uiting komt, maakt het des te meer
verantwoord de series A t / m D als afdalend in
„voedingswaarde" te beschouwen.
Alle series ontvingen een volledige gift sporeelementen volgens Hoagland; voor de ijzervoorziening werd 50 mg FeDTPA per liter gegeven. De pH-waarde werd steeds gehandhaafd
tussen 6.4 en 6.6.
Direct na het planten van de bewortelde stekken
werd belicht. Per bed werden twee gloeilampen
van 100 Watt gehangen; brandtijd van 24.00
uur tot 3.00 uur, tot 6 september. De lampen
hingen 1.5 meter boven het gewas.
Ieder bed werd in vier gelijke vakken verdeeld,
dus in ieder vak 24 planten. De vakken, die
werden genummerd van 1 t / m 4, ontvingen
respectievelijk bespuiting met grogreen 0.5 %,
ureum 0 . 2 5 % en mengmeststof ( 2 0 x 3 0 x 1 0 )
0.5 %, terwijl het vierde vak onbespoten bleef.

komsten zijn beïnvloed door een verhoogde
beschikbaarheid van de fosfor.
De totale gemiddelde produktie per plant was
ruim 47 komkommers bij een oogstperiode van
16 weken. Dit is praktisch drie komkommers
per plant per week, wat zonder meer goed genoemd mag worden.
Tabel 2

30 april . .
30 mei .
30 juni .
30 juli . . .

geen
NH4

later
NH4

direct
NH4

8.9
20.5
34.8
44.7

8.9
21.2
35.2
46.4

9.0
23.2
37.5
50.2

3. DE INVLOED
V A N VOEDINGSCONCENTRATIES
E N BLADBESPUITINGEN
BIJ CHRYSANTEN
Om na te gaan of en in hoeverre bladbespuitingen bij chrysanten een gunstige invloed hebben
op de ontwikkeling en produktie bij een goede
en minder goede voedingstoestand van het substraat, is een grindcultuurproef genomen, waarin in drievoud vier voedingsoplossingen met uiteenlopende concentraties werden vergeleken. De
twaalf grindbedden, die bij de proef betrokken
waren, hadden elk een oppervlakte van 3,8 m 2 .
Op 18 augustus 1961 werd elk bed beplant met
96 bewortelde stekken van het ras Bramsville
White. De hartbloempjes werden verwijderd op
Tabel 1

. .
. .
. .

milli-eq jivalenten per liter

osm.
waarde
in atm.

NO3-

H2P04-

so 4 --

ci-

K+

Ca+ +

Mg+ +

1.01
0.62
0.44
0.40

14.4
7.4
3.3
1.3

1.5
0.8
0.2
0.1

9.7
6.8
6.3
8.8

4.5
4.4
4.7
4.5

7.1
3.7
1.5
1.4

15.5
10.1
8.7
8.1

4.7
2.9
3.3
2.4
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De hoeveelheid opgebrachte stikstof was zodoende in de bespoten vakken vrijwel gelijk.
Met grogreen en mengmeststof werd bovendien
kalium en fosfaat opgebracht. De bespuitingen
vonden plaats op 31 augustus, 11, 20 en 29 september en 9 oktober, dus totaal vijf keer.

Het valt op, dat de oogst van object A later valt
dan van object B en deze weer later dan van
object C. Wij mogen niet concluderen, dat de
van A naar C afnemende totale ionen-concentratie hiervoor verantwoordelijk is, omdat ook
de procentuele samenstellingen van de oplossin-

Tabel 2
%
Serie
Serie
Serie
Serie

A
B
C
D

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

N03-

H2PO4-

SO4--

Cl-

K-i-

Ca+ +

Mg+ +

25.1
20.5
11.8
4.9

2.6
2.2
0.7
0.4

16.9
18.8
22.5
33.1

7.8
12.2
16.8
16.9

12.4
10.2
5.4
5.3

27.0
28.0
31.1
30.5

8.2
8.0
11.8
9.0

Resultaten
Reeds tijdens de teelt waren tussen de verschillende voedingsoplossingen vrij grote verschillen
in groei te zien. De hoogste concentratie (A)
gaf de beste ontwikkeling. Object B lag wat
achter, maar niet zo erg veel. De laagste concentraties (C en D ) bleven sterk in ontwikkeling
achter, maar van typische gebreksverschijnselen
was geen sprake. Tussen C en D konden geen
groeiverschillen worden opgemerkt.
De bladbespuitingen hebben tijdens de teelt
geen enkel zichtbaar resultaat gegeven. Dit is
vooral opmerkelijk voor de objecten C en D,
die weliswaar geen typische gebreksverschijnselen vertoonden, maar in ontwikkeling toch ver
achterbleven bij de objecten A en B.
Er zijn grote verschillen geweest in de rijpingsdata van de objecten A t / m D. Dit blijkt uit
tabel 3, waarin per datum het percentage geoogste takken is vermeld.

gen anders zijn. Dit temeer daar object D weer
een verlating geeft, terwijl de totale ionenconcentratie ongeveer gelijk is aan die van object C; ook hier is de procentuele samenstelling
weer anders. Er is geen enkel verschil geweest
in de oogsttijd tussen de onbespoten en met
verschillende middelen bespoten objecten.
Van elk object werden de volgende grootheden
bepaald (één tak is tevens één plant, omdat niet
werd getopt):
a. gemiddeld aantal bloempjes per tak;
b. gemiddeld gewicht per tak;
c. gemiddelde lengte per tak.

Tabel 4 geeft het aantal bloempjes per tak.
Tabel 4
voedingsopl.

Tabel 3
13
nov.
Serie A
Serie B
Serie C
Serie D
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15
nov.

0%
8%
30»/o 48°/o
52 % , 3 0 %
25% ! 5 1 %

17
nov.
92 »/o
22%
18%
24%

A

B

r^

22.2
20.6
20.5
20.2
20.9

17.6
16.7
18.9
16.7
17.5

14.0
14.3
13.3
140
13.9

totaal
;

100 %
100%
100%
100%

D

gem.

11.4
12.5
11.6
12.2
11.9

16.3
16.0
16.1
15.8
16.0

i

a

1

bc

9

G

*•

•S

3

3

&1
4
•° gemiddeld

Het blijkt dat de invloed van de voedingsoplossing bijzonder groot is geweest. Tussen A, B en
C (respectievelijk 20.9, 17.5 en 13.9 bloempjes
per tak) zijn de verschillen zeer reëel (waarschijnlijkheid groter dan 99 c/o). Tussen C en D
(respectievelijk 13.9 en 11.9 bloempjes per tak)
is ook een reëel verschil met een waarschijnlijkheid groter dan 95 %. De bespuitingen gaven
geen betrouwbare verschillen.
Tabel 5 geeft het gemiddelde gewicht per tak

Wat de lengte van de bloemtakken betreft,
dient te worden opgemerkt, dat de belichting
waarschijnlijk een tien dagen langer voortgezet
had moeten worden. Het geheel is namelijk wat
te kort gebleven. A en B (69 en 67 cm) zijn
zeer reëel langer dan C en D (59 en 59 cm),
maar tussen A en B en tussen C en D zijn geen
betrouwbare verschillen. De bespuitingen hebben
ook op de lengte geen invloed gehad.
Conclusies

in g r a m m e n .
Tabel 5
voedingsopl.
c

1

bß

9

•3

S-

3

4

-° gemiddeld

A

B

C

D

gem.

134.6
122.1
133.3
126.1
129.0

101.1
95.7
120.3
111.8
107.2

85.6
90.1
86.7
87.5
87.5

80.6
79.0
80.0
94.6
83.5

100.5
96.7
105.1
105.0
101.8

Ook op het gewicht is de invloed van de
voedingsoplossing groot geweest. A is zeer reëel
zwaarder dan B, C en D (waarschijnlijkheid
groter dan 99 %)• B is reëel zwaarder dan C en
D (waarschijnlijkheid groter dan 95 % ) . Tussen
C en D is geen betrouwbaar verschil. De verschillen tussen onbespoten en de gebruikte bespuitingen zijn onbetrouwbaar.

De samenstelling van de voedingsoplossing
in grindcultuur heeft een zeer reële invloed
op de ontwikkeling van chrysanten. Dit betreft zowel de vroegheid als het aantal
bloempjes, het gewicht en de lengte per tak.
Er zijn sterke aanwijzingen dat de totale
ionenconcentratie van grote invloed is, maar
het is niet uitgesloten dat ook de onderlinge
verhouding van de voedingsstoffen mede een
rol speelt.
In geen enkel opzicht werd een betrouwbare
invloed gevonden van het al of niet toepassen van bladbespuitingen (grogreen,
ureum en mengmeststof). Hierbij dient te
worden opgemerkt dat er bij deze proef
geen sprake is geweest van een gebrek aan
een bepaalde voedingsstof, ook niet bij de
laagste voedingsconcentraties. Het is niet uitgesloten dat de bespuitingen wel goede
resultaten zullen geven, indien er sprake is
van een specifiek gebrek.
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KLIMATOLOGISCHE WAARNEMINGEN

Spectaculaire verschillen zijn voorgekomen in de
2e en 3e decade van mei, toen de temperatuur
enigermate beneden het vriespunt daalde. Onder
voor nachtvorst gunstige omstandigheden blijken
de gebieden rond Berkel en BergschenhoekBleiswijk het meest van nachtvorst te lijden te
hebben. Hiertoe draagt ongetwijfeld de omstandigheid bij, dat hier de tuinbouwbedrijven veelal
grenzen aan grasland, dat het ontstaan van
koude lucht zeer in de hand werkt. Dit is vooral
te Berkel het geval, waar in heldere, rustige
nachten de laagste temperaturen werden genoteerd.
In het algemeen kan worden vastgesteld, dat de
in de nabijheid van de kust gelegen gebieden
minder van nachtvorst te lijden hebben gehad
dan de meer landinwaarts gelegene. Dit behoeft
echter lang niet altijd het geval te zijn. Onder
bepaalde omstandigheden blijken op droge
gronden, ook vlak langs de kust, lage temperaturen te kunnen optreden.
De laagste temperatuur die tijdens de waarnemingsperiode te Leidschendam is voorgekomen, was —0.6° C, te 's-Gravenzande
—0.4° C, te Bergschenhoek-Bleiswijk —1.4° C
en te Berkel —3.7° C.
Onderstaande tabel geeft een indruk van de
minimumtemperaturen in de 2e en 3e decade
van mei.

1. TEMPERATUURWA ARNEMINGEN
I N HET VOORJAAR
Evenals in enkele voorafgaande jaren zijn ook
in I96I op een twaalftal plaatsen in het Westland en de Kring metingen uitgevoerd om de
minimumtemperatuur kort boven de grond na
te gaan. Hierbij is tegelijkertijd de grondtemperatuur gemeten. De metingen zijn in de
periode tussen 25 maart en 31 mei uitgevoerd
op een drietal plaatsen te 's-Gravenzande, Leidschendam, Berkel en Bergschenhoek-Bleiswijk.
In de 2e en 3e decade van april en in de Ie
decade van mei zijn geen dagen voorgekomen
met voor het optreden van nachtvorst gunstige
omstandigheden. Vandaar dat in die periode in
het geheel geen temperaturen beneden het vriespunt werden genoteerd. De onderlinge verschillen in minimumtemperatuur in dit tijdvak waren
slechts gering. Dit zal mede te verklaren zijn
uit het feit, dat de gronden tengevolge van veel
regen zeer vochtig waren en derhalve goed
warmtegeleidend, zodat bodemverschillen in
mindere mate tot uiting zullen zijn gekomen
dan onder drogere omstandigheden. In het algemeen kon worden vastgesteld, dat de minimumtemperaturen in Bleiswij k-Bergschenhoek
en Berkel lager zijn dan die in 's-Gravenzande
en Leidschendam.

Gemiddelde minimumtemperatuur op 10 cmhoogteperdecade:

's-Gravenzande

mei II
III

Leidschendam

BergschenhoekBleiswijk

Berkel

6.9

6.8

5.4

5.9

6.7

6.1

4.6

4.9

5.2

5.3

5.6

5.5

6.1

6.0

5.1

4.3

5.3

3.9

2.3

2.4

2.1

1.4

2.0

2.1
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2. DE INVLOED V A N
GRONDAFDEKMIDDELEN OP DE
GRONDTEMPERATUUR IN DE WINTER
In de periode van 13 februari tot 4 maart zijn in
een koude kas metingen gedaan van de grondtemperatuur. De metingen geschiedden op 10
en 40 cm diepte onder een drietal afdekmiddelen, te weten:
1. een mengsel van bolsterveen en rotte mest
(verhouding 1 : 1 ) in een 5 cm dikke laag;
2. bolsterveen in een laag van 5 cm dikte;
3. sponsplaat, ter dikte van 0.5 cm.
Voorts waren onafgedekte vakken in het onderzoek opgenomen.
De temperatuur op 10 cm diepte vertoonde in
de onbedekte vakken een dagelijkse fluctuatie
van 3—6° C, onder de sponsplaat van 2—4° C
en onder het organisch materiaal van 1—3° C.
In de eerste en derde week van de meetperiode
kwam de temperatuur op 10 cm in de onbedekte
vakken tot 1 à 1.5° C boven die van de met
organisch materiaal bedekte vakken. Het verschil tussen onbedekt en sponsplaat was slechts
0.5° C. In de koude tweede week daalde de
grondtemperatuur in de onbedekte vakken het
sterkst, waardoor de verschillen wegvielen. Het
temperatuurverloop op 40 cm diepte was in alle
vakken nagenoeg gelijk.
Bij een andere proef bleef de grondtemperatuur
op 10 cm diepte het hoogst onder doorzichtig
plastic, nl. gemiddeld 0.5° C hoger dan bij afdekking met veen, zwart plastic of zand. Tijdens
de vorstperiode in januari koelde het object met
veen het minst af en bleef ongeveer 0.5° C
hoger dan zwart en doorzichtig plastic en 1° C
hoger dan zand en onbedekt.
3. LICHTMETINGEN ONDER GLAS
Voortgezette lichtmetingen met behulp van
adderende lichtmeters toonden aan, dat tussen
moderne kastypen met een dek bestaande uit
smalle ijzeren roeden en glas van grote afmetingen praktisch geen verschil in lichtverlies bestaat. Omstreeks half februari bedroeg het percentage lichtverlies bij een Bomkas (kapbreedte
9.60 m) gemiddeld 41 r/c, bij een rolkas (kap74

breedte 6.40) 40 % en bij een ongelijkzijdige
kweekkas 39 %. De Bomkas was gedekt met
gehamerd glas, de beide andere kastypen met
normaal glas. Vastgesteld werd verder, dat in
het voorjaar (half april) het lichtverlies belangrijk lager was dan midden in de winter (eerste
helft van januari). Bij het oude warenhuistype
bleek het lichtverlies in het voorjaar 27 %
kleiner te zijn dan in de winter. De indruk bestaat dat bij moderne kastypen dit verschil minder groot is.

4. LICHTAFHANKELIJKE
TEMPERATUURREGELING
In vier gescheiden kappen van een Bomkas (kapbreedte 9.60 m) werd de temperatuur geregeld
met behulp van lichtafhankelijke regelapparatuur van verschillend type, te weten Landis en
Gyr, L.A.T., Luvatherm en type Mulder. De
teelt bestond uit tomaten (planttijd begin
januari). Met thermografen werd nagegaan in
welke mate de gebruikte apparaten aan de gestelde eisen voldeden. Er is getracht de mogelijkheden van de verschillende apparaten zo goed
mogelijk te benutten. Ongelukkigerwijs is gebleken, dat de instelling van de apparaten ten
aanzien van de minimum nachttemperatuur niet
geheel gelijk is geweest.
De slechtste resultaten, met betrekking tot de
vroege opbrengst, gaf de regeling, waarbij de
nachttemperatuur aanvankelijk op ruim 14° C
was ingesteld. Het gewas vertoonde hierbij een
sterke vegetatieve groei, waardoor bloei en
vruchtzetting in het begin veel te wensen overlieten. Ook in het vak met de laagste nachttemperatuur ( ± 11° C) liet de vroegheid te
wensen over. In de beide vakken waar de nachttemperatuur ongeveer 13° C was, is de hoogste
vroege opbrengst verkregen.
De lichtafhankelijke temperatuurregeling in
deze twee vakken was dus min of meer vergelijkbaar. Dit betrof de regelapparatuur van
Landis en Gyr en de L.A.T. Van deze beide gaf
eerstgenoemde het gunstigste resultaat. Ten
aanzien van het temperatuurregime konden
tussen deze beide regelingen de volgende ver-

schillen worden opgemerkt. In de eerste plaats
een opzettelijk aangebracht verschil. Bij de
L.A.T. is door middel van een schakelklok reeds
2 uur voor zonsopgang de temperatuur verhoogd. Daar verzuimd is de verwarmingsbuizen
op de grond te leggen, is deze warmte niet aan
de grond ten goede gekomen en heeft daardoor
waarschijnlijk averechts gewerkt. Het tweede
verschil is, dat de Landis en Gyrregeling sneller
reageerde; 's ochtends steeg de temperatuur eerder en 's middags trad vlugger een daling op.
5. METINGEN V A N DE VERDAMPING
Zowel buiten (bij de meteorologische hut) als
in enkele kassen is gedurende een deel van het
jaar de verdamping bepaald van een vrij wateroppervlak. Hierbij is gebruik gemaakt van een
vereenvoudigd type verdampingspan, nl. wit-

geschilderde 10 1-bussen. Normaliter werden de
bussen op de grond geplaatst, doch tussen een
opgaand gewas kwam de plaatshoogte overeen
met de gewashoogte. Dagelijks is de stand van
het waterniveau in de bussen met behulp van
een micrometer opgenomen.
In de periode van 15 juni tot 29 september was
de verdamping buiten 375 mm, tegen 240 mm
in een éénruiterwarenhuis waarin meloenen geteeld werden. De verdamping in het warenhuis
was dus gemiddeld 64 c/c van de verdamping
buiten. Het percentage schommelde tussen 50
en 80 %.
Door vergelijking van de verdamping in lichte
en donkere koude kassen en warenhuizen wordt
getracht het verschil in kastype nader te karakteriseren. De invloed van de verwarming op de
verdamping wordt nagegaan in kassen met gelijke belichting en verschillen in temperatuur.
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De teelt van

herfsttomaten
P. A. Kruyk en J. R. Kromkamp

De teelt van herfsttomaten is de afgelopen jaren
belangrijk in omvang toegenomen. Dit is een
gevolg van de gunstige financiële uitkomsten en
van het feit dat op steeds meer bedrijven de
hoofdteelt vroeger begint. Doordat de hoofdteelt
ook vroeger wordt beëindigd, blijft er voldoende
tijd over voor een nateelt van herfsttomaten. De
teeltomstandigheden in de herfst verschillen niet
onbelangrijk van die van een normale voorjaarsteelt. Hierdoor moeten andere eisen gesteld worden aan de rassenkeuze, de opkweek van het
plantmateriaal, de behandeling na het uitplanten
en het stoken.
Rassenkeuze
De Ailsa Craig-typen en de Moneymakerselecties, die normaal voor een voorjaarsteelt
worden gebruikt, voldoen in een herfstteelt
meestal niet. De kleur van de vruchten laat
veelal te wensen over, terwijl de vatbaarheid
voor meeldauw, waarvan men in een herfstteelt
meer hinder ondervindt dan in een voorjaarsteelt, een groot bezwaar is.
De rassen, die overwegend voor de herfstteelt
kunnen worden gebruikt, zijn Briljant Ster,
Eurocross, Topcross en Robar. De eerste drie
rassen zijn weinig of niet gevoelig voor meeldauw en kunnen in een late teelt een goede produktie leveren. De vruchten van Briljant Ster
zijn zeer geschikt om lang te bewaren. De
vruchtvorm, die plat en wat gemoot is, is echter
voor het verkrijgen van een exportwaardige
kwaliteit onvoldoende. Robar is vatbaar voor

meeldauw en geeft gemakkelijk wankleurige
vruchten.
Op het Proefstation is een door het I.V.T. te
Wageningen beschikbaar gestelde nieuwe hybride in een proef met herfsttomaten opgenomen. Deze hybride vertoont in groei een
sterke overeenkomst met Ailsa Craig, is meeldauwresistent en maakt een uitstekende indruk.
Dergelijk materiaal is aan de particuliere selectiebedrijven uitgegeven om de introductie van
meeldauwresistente rassen te bevorderen.
In 1961 bleek, dat de meeldauwvrije rassen in
verschillende gevallen werden aangetast door de
aardappelziekte. Dit is te verklaren doordat geen
bestrijding tegen meeldauw behoefde te worden
uitgevoerd, een bestrijding, die ook werkzaam
is tegen de aardappelziekte. In de toekomst zal
men dus bij een herfstteelt in meeldauwvrije
rassen preventief aardappelziekte dienen te bestrijden.
Plantopkweek en uitplanten
Voor de herfstteelt moet een vrij jonge plant
worden uitgepoot, liefst een plant die nog bijna
geen wortels buiten de grondpot gevormd heeft.
Dit betekent een korte opkweek, die niet langer
behoeft te duren dan 3]/2 t o t 4 weken. Met oudere
planten bestaat de kans, dat er z.g. broeipoten
optreden, waardoor veel planten kort na het
uitplanten kunnen afsterven (afb. 1). Het is
verder zeer belangrijk een nauwkeurige bestrijding van bladluizen uit te voeren. De luizen
kunnen namelijk gemakkelijk het komkommer77
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virus 1 overbrengen, dat tezamen met tomaatmozaiekvirus dwerggroei veroorzaakt. (Hetzelfde ziet men gebeuren als kort na het uitplanten een hoge temperatuur samengaat met
een zeer hoge luchtvochtigheid.)
Tomaten, uitgeplant na begin juni, worden tot
de herfsttomaten gerekend. In het algemeen
wordt echter later geplant, omdat de voorafgaande teelt niet vroeger geruimd is. In niet
verwarmde kassen moet de teelt rond half oktober worden beëindigd. Om tot die datum een
voldoend hoge kg-opbrengst te verkrijgen, mag
niet veel later dan half juni worden uitgeplant.
In stookkassen kan de teelt tot in december
worden voortgezet, hoewel de verhouding geldelijke opbrengst—stookkosten het vaak wenselijk
maakt dat de teelt reeds in november beëindigd
wordt.
Omdat vanaf half september meestal geen goede
vruchtzetting meer plaatsvindt, moeten voor die
tijd voldoende gezette trossen aanwezig zijn.
Hoe vroeger wordt geplant, des te gemakkelijker
dit is te bereiken en des te groter kan de kwantitatieve opbrengst zijn. Later uitplanten dan
15 juli betekent altijd een oogstvermindering,
die vaak niet voldoende door een hogere prijs
wordt gecompenseerd. In 1961 is in enkele gevallen nog in de tweede week van augustus geplant. Ondanks uitzonderlijk gunstig weer in de
nazomer was het kwantum geoogste tomaten te
laag. Vaak had men dan niet meer dan drie
gezette trossen.
Behandeling tijdens de teelt

Afb. 1
Broeipoot bij herfsttomaten.
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In tegenstelling tot de vroege tomatenteelt behoeft in een herfstteelt niet naar een vroege
opbrengst te worden gestreefd. Integendeel zal
een verlating doorgaans tot een betere geldelijke
uitkomst leiden. Een verlating is te bereiken
door de tomaten op twee stengels te laten
groeien. Hierbij kunnen de planten in de rij
op een afstand van b.v. 70—80 cm worden geplant, terwijl de eerste goed groeiende dief
(juist tegenover de eerste tros) als tweede stengel tot het eind van de teelt wordt aangehouden.
Deze teeltwijze, waarbij per oppervlakte-eenheid
ongeveer tweederde van het normale aantal

Afb. 2
De minder goede zaadzetting in de herfst geeft ee
slechte vruchlvorm.

****!h",***«s

t

planten aanwezig is, geeft vrijwel geen vermindering van de totale opbrengst. Wel wordt de
oogst ongeveer 10 tot 14 dagen verlaat. Bij een
in 1961 genomen proef waren de resultaten als
volgt:
normaal
Geoogst tot 30/9
1.9 kg/m2
Geoogst van 1/10-31/10 3.4kg/m2
Geoogst van 1/11-7/12 1.9 kg/m2

2 stengelteelt

i

1.2 kg/m2
3.7kg/m2
2.1kg/m2

De cultuurmaatregelen, zoals bemesten, gieten,
luchten en stoken moeten er op gericht 2ijn een
zeer hard en stevig gewas te verkrijgen. Om
deze reden is het gewenst zwaar te bemesten, op
een vrij droge grond te beginnen en gedurende
de groei weinig te gieten. Er wordt steeds zeer
ruim gelucht, terwijl vroegtijdig wordt begonnen met bladplukken. Deze maatregelen verminderen de kans op Botrytis, de voornaamste
kwaal bij de herfstteelt. Indien er een meeldauwgevoelig ras geteeld wordt, dient, te beginnen één week na het uitplanten, wekelijks
een bestrijding te worden uitgevoerd. Bespuitingen met magnesiumsulfaat helpen zowel meel-

dauw als Botrytis voorkomen en geven het gewas
meer stevigheid.
Met een moderne stookinstallatie kan zonder
bezwaar reeds vroeg met stoken worden begonnen. In het begin is dit in hoofdzaak droogstoken. Hiertoe stelt men de thermostaat omstreeks half augustus in op 15° C. In koude
nachten bereikt men dan dat de pijpen warmte
afgeven, en de temperatuur, ondanks het feit
dat de luchtramen iets openstaan, vrijwel niet
daalt. Dit bevordert het opdrogen van het gewas en voorkomt een te hoge luchtvochtigheid.
Onder normale omstandigheden geeft de vruchtzetting bij herfsttomaten aanvankelijk geen
moeilijkheden. Na half augustus treedt evenwel
vaak een verminderde zaadzetting op. De minder goede zaadzetting heeft een slechte vruchtvorm tot gevolg, zoals te zien is op afb. 2 en 3.
Deze slecht gevormde vruchten zijn meestal hol.
Het gebruik van een trostriller voor de vruchtzetting van de hogere trossen verdient in dit
verband alle aanbeveling.
Lage temperatuurbederf en narijping
Beneden 10° C treedt in de vruchten een koudeeffect op, dat sterker is naarmate de temperatuur
lager is geweest. Dit heeft een minder goede
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kleurvorming tot gevolg en kan zelfs aanleiding
zijn tot het groen blijven van de vruchten, die
dan glazig worden en uiteindelijk tot rotting
overgaan. Speciaal bij koude tomaten komt dit
verschijnsel nogal eens voor. Om deze reden is
het noodzakelijk de ramen 's avonds te sluiten
als voor de nacht een temperatuur beneden
10° C wordt verwacht. Dit kan in september
reeds dikwijls voorkomen. Om lage-temperatuurbederf te voorkomen, is het wenselijk bij koude
tomaten omstreeks half oktober alle aanwezige
vruchten te oogsten. De teelt is dan geëindigd,
maar men kan de vruchten nog narijpen.
Het narijpen van vruchten is bij een koude teelt
belangrijker dan bij een stookteelt. Het is echter
vrijwel steeds zo, dat de teelt moet worden beëindigd vóór alle vruchten rijp geoogst zijn.
Na te rijpen vruchten dienen uiterst voorzichtig

te worden behandeld. Het is gewenst direct in
kistjes te plukken, waarbij dan nog onderscheid
moet worden gemaakt tussen groene vruchten
en vruchten die reeds het eerste begin van
kleuring vertonen. De groene vruchten worden
weer verdeeld in vruchten die volledig zijn uitgegroeid (60—85 dagen na de vruchtzetting)
en vruchten die nog niet volgroeid zijn. In de
kistjes mag slechts één laag vruchten komen. De
kistjes worden in een schuur of kweekkas opgestapeld en met plasticdoek afgedekt. Dit laatste is nodig om de noodzakelijke stevigheid van
de vruchten te behouden. De meest gunstige
temperatuur om snel na te rijpen is 18° C. Deze
temperatuur dient dan ook zoveel mogelijk benaderd te worden. Dit kan men bereiken met
behulp van een elektrische kachel of een kleine
petroleumkachel.

Afb. 3
Vruchten met een slechte vorm 2ijn vaak niet
goed gevuld.

80

Snoei en vruchtbaarheid
van de nieuwe komkommerhybriden
W . P. van Winden
De verandering in het rassensortiment van de
komkommer is de laatste vijf jaar bijzonder
spectaculair geweest.
Er is eerst zeer veel aandacht geschonken aan de
resistentie tegen vruchtvuur. Als resultaat van
het kweekwerk werden naast zuivere rassen ook
een aantal hybriden geïntroduceerd. In deze
periode onderging de teelt van komkommers in
warenhuizen een sterke uitbreiding. Hierbij
werd men geconfronteerd met het probleem van
de bittere komkommers. Door de kweekbedrijven is voor dit probleem snel een oplossing
gevonden. Na de introductie van enkele geheel
bittervrije rassen, werd het sortiment spoedig
uitgebreid met een aantal nieuwe hybriden die
een grote resistentie tegen bitterheid bezitten.
Bovendien is hierin resistentie tegen vruchtvuur
en in vele gevallen ook resistentie tegen bladvuur aanwezig. Deze hybriden hebben in korte
tijd een zeer groot deel van het areaal komkommers veroverd.
Deze snelle, radicale wijziging in het sortiment
heeft ook wijzigingen in de cultuurbehandelingen noodzakelijk gemaakt. De ervaring heeft
geleerd dat de methode van snoeien hierbij een
belangrijke rol speelt. De bittervrije hybriden
vertonen aanvankelijk een even sterke groei als
de oude rassen. Eenmaal in volle produktie,
komt echter de vorming van nieuwe scheuten
moeilijker tot stand en duurt deze ook langer
dan bij de oude rassen. Het herstellingsvermogen
is dus minder. Dit kan tot gevolg hebben dat de
tijd, die verloopt tussen twee „zetsels", langer is
dan bij de oude rassen. Er bestaan wel verschillen tussen de hybriden, maar geen enkele heeft
een even groot herstellingsvermogen als sommige van de oude rassen.
Door bij de snoei met deze eigenschap zoveel
mogelijk rekening te houden, kan dit bezwaar

meer of minder worden opgeheven. Bij de snoei
van een komkommerpiant is het vooral belangrijk de ontwikkeling van de vruchten te bevorderen. Factoren die mede de wijze van
snoeien bepalen, zijn de groeikracht van de
plant, het aantal vruchten dat de plant draagt
op het moment van snoeien en de leeftijd van
de plant.
Tot op welke hoog/e worden de zijscheuten
verwijderd?
Een belangrijke vraag is, tot welke hoogte de
zijscheuten moeten worden weggenomen. Bij een
teelt welke begin januari wordt uitgeplant, zal
dit meestal tot ± 30 cm hoogte zijn. In die tijd
van het jaar is het namelijk gewenst dat de plant
eerst voldoende groot wordt voordat de vruchtontwikkeling begint. De totale produktie zal
hierdoor toenemen.
Naarmate de teelt later in het seizoen begint,
moeten er minder zijscheuten worden verwijderd. Zo kan bij een plantdatum van half
maart volstaan worden met het wegnemen van
de zijscheuten tot een hoogte van ± 1 5 cm, terwijl bij nog latere plantdata goede resultaten
worden bereikt door slechts twee of drie scheuten te verwijderen.
Wcmneer gaan we de zijscheuten toppen?
Het tijdstip waarop de zijscheuten worden getopt, is van groot belang voor de ontwikkeling
van de vruchten en voor het vormen van nieuwe
zijscheuten. Wanneer de zijscheuten in de eerste
tijd te vroeg worden getopt, is de kans groot
dat de jonge vruchtjes aan deze scheuten onvoldoende tot ontwikkeling komen. Het tijdstip
van toppen is sterk afhankelijk van de groeikracht van de plant. Bij een sterke groei moet
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Afb. 1
Zolang de vruchten nog klein 'zijn, moeten
de zijscheuten flink ontwikkeld zijn voor
ze worden getopt.
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dit beslist later zijn dan bij een zwakke groei.
De koppen zullen bij een sterke groei belangrijk
verder ontwikkeld moeten zijn, waardoor de
snoei ingrijpender is en de groei wordt geremd.
De lengte van het te verwijderen gedeelte kan
in die gevallen 25 à 30 cm zijn (afb. 1).
Als norm kan echter gesteld worden dat het
blad waarna wordt getopt, bijna ten volle moet
zijn uitgegroeid. Op dat tijdstip is het jonge
vruchtje wat verder ontwikkeld en is de kans op
uitgroeien hiervan belangrijk groter. Hierbij
komt, dat de ontwikkeling van de zijscheut van
de tweede orde, die in hetzelfde oksel aanwezig
is als het vruchtbeginsel, niet of veel minder
krachtig tot ontwikkeling komt, wanneer de
scheut van de eerste orde laat getopt wordt.
Deze werkwijze heeft alleen zin als de vruchten
nog klein zijn. Indien de vruchten verder ont-

wikkeld zijn, zullen deze zelf al een remming op
de groei en de vorming van nieuwe zijscheuten
uitoefenen. Als dan nog een snoeimethode
wordt toegepast die de groei van de plant remt,
zou de groei hiervan te veel lijden en de produktie doen verminderen.
Naarmate de vruchten aan een plant groter zijn,
moeten de koppen in een kleiner stadium worden weggenomen. Is de oogst eenmaal in volle
gang, dan is het gewenst dat de te verwijderen
koppen niet groter zijn dan 5 à 10 cm (afb. 2).
De plant lijdt hierdoor minder en de zijscheuten
van een volgende orde komen sneller tot ontwikkeling.

Op hoeveel leden worden de scheuten getopt?
In de eerste tijd wordt bij de teelt in warenhuizen meestal op één lid gesnoeid. Soms geschiedt dit voor enkele scheuten op twee leden,

zeker als in het tweede lid een krachtiger vruchtbeginsel aanwezig is dan in het eerste lid. Deze
werkwijze kan worden aangehouden tot de plant
in volle produktie is. Daarna is het gewenst om
meer leden per scheut aan te houden. Zo zullen
bijvoorbeeld de bovenste twee of drie zijscheuten
van de eerste orde op twee of drie leden gesnoeid kunnen worden. Ook de zijscheuten van
de latere orde moeten dan langer gesnoeid
worden.
Naarmate de planten ouder worden, wordt op
een langere snoei overgegaan. Zo zal in de loop
van de zomer vaak op zes à acht leden gesnoeid
worden. Hoewel de scheutlengte zeer belangrijk
is, is het van nog groter belang dat de koppen
dan klein worden weggenomen. Het is namelijk
gunstiger om b.v. achter het vierde of vijfde lid
een klein kopje weg te nemen, dan om dezelfde
scheut eerst tot een lengte van tien leden te
laten ontwikkelen en deze tot op het zesde lid
terug te snoeien.

Afb. 2
Zodra de plant in produktie is, worden kleine
kopjes uit de •zijscheuten
genomen.
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De bladsnoei
Wat betreft de bladsnoei kan in het algemeen
gezegd worden dat het wegnemen van gezonde,
groene bladeren moet worden vermeden. Toch
komt het nogal eens voor dat, vooral bij een
zwaar gewas, het wegnemen van groen blad beslist noodzakelijk is. In die gevallen geven grote
bladeren aan de hoofdstengel zoveel schaduw
op de jonge scheuten, dat deze minder goed tot
ontwikkeling komen. Dan moet een zodanige
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bladdunning worden toegepast dat de scheuten
voldoende van het licht kunnen profiteren.
Want de belichting van de jonge scheuten is van
het grootste belang voor de ontwikkeling van
de vruchten.
De bladdunning dient geleidelijk te gebeuren
omdat te veel blad ineens wegnemen een ongunstige invloed op de groei van de plant kan
uitoefenen. Het moet dan ook worden afgeraden
meer dan twee à drie bladeren per keer weg te
nemen.

Teeltervaringen met de Ogenmeloen
H. J. van Gaaien

Het meloenenras Ogen is afkomstig uit Israël.
Van het I.V.T. te Wageningen werd zaad verkregen om dit ras op een aantal bedrijven op
kleine schaal te beproeven. De eerste ervaring
duidde namelijk op een grote vruchtbaarheid en
een vrijwel overbodig zijn van de snoei. Bovendien zou dit ras kwalitatief een aanwinst zijn.
Doordat het ras Ogen tegelijkertijd ook door
meerdere zaadfirma's werd aangeboden, werd dit
ras in 1961 op veel grotere schaal geteeld dan
aanvankelijk kon worden verwacht. Op enkele
bedrijven bedroeg de oppervlakte zelfs meer dan
1000 m 2 . Dit heeft er wel toe meegewerkt, dat
het afgelopen jaar met dit ras een ruime ervaring kon worden opgedaan, waarop dit artikel
grotendeels is gebaseerd. De groeikracht en de
vruchtbaarheid waren van bedrijf tot bedrijf
sterk verschillend. De uiteindelijke resultaten

waren dan ook zeer uiteenlopend. Het is wel gebleken dat de groei moet worden bevorderd om
de vruchten tot een voldoende grootte te laten
uitgroeien. De temperatuur, de vochtvoorziening en het gebruik van jonge planten zijn factoren die hierbij een belangrijke rol spelen.
Het ras Ogen blijkt meer warmtebehoeftig te
zijn dan de tot nu toe bekende rassen. Dit geldt
zowel voor de grond- als voor de luchttemperatuur. In het algemeen zal aan de vochtvoorziening van de grond veel aandacht besteed moeten
worden. Het wortelstelsel van het ras Ogen is
oppervlakkiger en van geringere omvang,
bovendien zijn de wortels zeer.fijn. Gieten kan
reeds in de eerste groeiperiode nodig zijn. Kort
(twee à drie weken) voor de oogst kan men
beter niet meer gieten, omdat het scheuren van
de vruchten erdoor wordt bevorderd. Jonge

Afb. 1
Enkele hoogronde vruchten, afkomstig van een krachtig groeiend
gewas. Deze vruchten zijn ook voldoende groot.
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planten groeien na het uitpoten gemakkelijker
door dan oude planten. Een oude plant vormt
te snel vruchtbeginsels, waardoor de plant te
veel lijdt. Het komt zelfs voor dat reeds tijdens
de opkweek de vruchtbeginsels worden gevormd. Het is daarom gewenst dat de opkweekperiode korter is dan zes weken, welke periode
normaal is voor andere rassen. De temperatuur
is hierbij zeer belangrijk; deze moet minimaal
17° C zijn.
De plantdichtheid mag niet groter zijn dan
11/2 plant per raam, hetgeen overeenkomt met
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Afb. 2
De groei van dit gewas is vrij zwak,
hierdoor lijn de vruchten rond en klein
gebleven.

een plantafstand van ± 50 cm. Wanneer een
matige groei wordt verwacht, zou men iets
nauwer kunnen planten, hoewel de resultaten
hiervan zijn tegengevallen.
Ondanks het grote aantal vruchtbeginsels werden meestal niet meer dan 5—6 vruchten per
plant geoogst. Deze waren tevens nog aan de
kleine kant. De groei bepaalt in belangrijke
mate de grootte en de vorm van de vruchten.
Bij een matige groei blijven de vruchten spoedig
te klein en bovendien platrond (afb. 2), vooral
de vruchten aan de eerste zijscheuten (hartvruchten). Deze vruchten groeien nimmer voldoende uit. Het wegnemen van vruchten, die na
de zetting te plat blijken te zijn, kan daarom
worden aangeraden. Bij een goede groei is de
vrucht iets hoogrond en voldoende groot
(afb. 1).
Snoeien is bij het ras Ogen evenzeer noodzakelijk als bij andere rassen. Alleen bij zwakke groei
zou snoeien achterwege kunnen blijven, al zal
elk geval afzonderlijk beoordeeld moeten worden. Na het toppen van de hoofdranken is het
gewenst de eerste zijscheuten te verwijderen.
Dit voorkomt tevens dat de z.g. hartvruchten
gevormd worden. De verdere snoei bestaat uit
het wegnemen van kleine kopjes op één blad
achter het vruchtbeginsel. Als de groei sterk is,
kan dit ook direct achter het vruchtbeginsel gedaan worden. Een te ingrijpende snoei verdraagt
een Ogenmeloen niet. Na de vruchtzetting bepaalt de groei of er nog meer gesnoeid moet
worden. Er worden dan echter ook niet meer
dan af en toe wat kopjes uitgenomen.
N a gelijktijdig zetten van een 4- tot 5-tal vruchten kunnen nog enkele vruchten nakomen. Toch
valt het aantal nakomers tegen en een z.g.
tweede snede wordt in het algemeen niet verkregen. W a t hiervan de oorzaak is, is niet bekend. De bevruchting wordt door bijen bevorderd.
Het oogsten van Ogenmeloenen is eenvoudiger
dan van de bestaande rassen. Wanneer de vruchten rondom de steel gescheurd zijn, zijn deze
geschikt om geoogst te worden. De vruchten
kunnen reeds eerder een bronskleur gekregen
hebben (hartvruchten soms reeds drie weken

voor rijpheid). Ongeveer één week later zijn de
vruchten geschikt voor consumptie. De houdbaarheid is van een rijpe vrucht beter dan van
een te vroeg geoogste vrucht.
Het „blank" oogsten is bij het ras „Ogen" bezwaarlijk. De noodzaak van het blank oogsten
is ook niet aanwezig. Een vrucht welke rondom
de steel net is gescheurd, is minstens nog één
week houdbaar. Een nadeel van te vroeg geoogste
vruchten is bovendien, dat deze onvoldoende op
smaak komen. Een bezwaar van het scheuren
rondom de steel is wel, dat deze vrij gemakkelijk loslaat. Wellicht zal aan de geelkleuring
van de steel een betere aanwijzing voor een
spoedig scheuren ontleend kunnen worden dan
aan de bronskleuring, die beslist geen deugdelijke maatstaf is voor de mate van rijpheid.
Het verdient aanbeveling om alleen de grootste
vruchten in grote bakken te verpakken, met acht
of tien stuks per bak. Kleinere vruchten zullen
in kleine bakjes beter tot hun recht komen.
Door onbekendheid bij de handel en de consument met het ras Ogen, was de prijs aanvankelijk beneden de verwachting. In de loop van het
seizoen is dit echter verbeterd. Gebleken is, dat
de prijs in sterke mate wordt bepaald door de
grootte van de vruchten. Het uiteindelijke oordeel van consument en handel schijnt toch een
voortzetting van de teelt te rechtvaardigen.
Smaak en houdbaarheid zijn in elk geval voortreffelijk, terwijl slechts een zeer dun schilletje
niet eetbaar is.
W a t betreft de teeltwijze kan nog het volgende
worden opgemerkt. Een vroege stookteelt, al of
niet aan touwtjes, biedt perspectief. Onder koud
staand glas is, in verband met de warmtebehoefte
van dit ras, vroeger uitplanten dan 1 april riskant. In een koud warenhuis of koude kas kan
het ras Ogen, b.v. tussen een teelt andijvie en
herfsttomaten, een goede aanvulling van het
teeltplan zijn. Deze teeltmethode behoeft geen
extra bodemwarmte. Onder platglas, dat omstreeks half mei vrijkomt bij het lichten van een
bonengewas, is een teelt van Ogenmeloenen
goed uitvoerbaar. Een vroegere plantdatum is
onder platglas ook mogelijk, mits extra bodemwarmte gegeven wordt.
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Afb.
Louis Genn., onbelicht, in volle bloei. (Opname

23/11)

Bloeibeïnvloeding bij chrysanten
J. W . H. van Veen en T. Dijkhuizen
De belangstelling voor bloeibeïnvloeding bij
chrysanten neemt steeds toe. Dit blijkt o.a. uit
de veilingverslagen van het afgelopen jaar. In
1961 is in ons ambtsgebied de chrysant vanaf
april aan de veiling geweest.
Om bloei te verkrijgen in een tijd, die afwijkt
van het normale tijdstip, dient men de factoren
die de bloei beïnvloeden, terdege te kennen.
Sinds 1948 is hieraan op het Proefstation te
Naaldwijk aandacht besteed. Zoals bekend is de
chrysant van nature een herfstbloeier, hetgeen
samenhangt met zijn korte-dag karakter; dit betekent, dat deze plant pas zijn bloemen begint
aan te leggen als de dag in de herfst voldoende
kort is geworden, d.w.z. als de kritieke daglengte is bereikt. Het tijdstip van bloei is afhankelijk van deze kritieke daglengte, van de
reactietijd (de periode die verstrijkt tussen
bloemaanleg en bloei) en van de reactie op de
nachttemperatuur van het betreffende chrysantenras.

Licht
Voor bloeibeïnvloeding komen vooral die rassen
in aanmerking, die normaal na de tweede helft
van oktober bloeien. In dit geval bedraagt de
kritieke daglengte 14 uur per etmaal (o.a. bij

het bekende ras Golden Seal) of minder. De
bloeibeïnvloedingsmogelijkheden zullen in dit
artikel nader worden toegelicht aan de hand van
de reactiewijze van het ras Golden Seal. Uit
onderzoekingen is n.1. gebleken, dat de kritieke
daglengte bij dit ras omstreeks 1 september
wordt bereikt. Dit is in tabel 1 weergegeven.
Nachtonderbreking (belichting) van 15 augustus tot 1 september, gevolgd door een korte dag
(van 16 uur) heeft niet geleid tot een beïnvloeding van het bloeitijdstip. Nachtonderbreking
van 15 augustus tot 15 september, gevolgd door
dezelfde korte-dag heeft daarentegen een uitstel
van de bloei met twee weken bewerkstelligd. Er
mag worden aangenomen dat de bloemknopaanleg is begonnen bij het begin van de
korte-dag behandeling, dus resp. op 1 en 15
september. Daar de controle gelijk bloeit met
eerstgenoemde behandeling, mag worden aangenomen dat ook onder natuurlijke omstandigheden bij dit ras de bloemaanleg begint omstreeks 1 september, temeer daar de periode die
verstrijkt tussen het begin van de knopaanleg
en de bloei (reactietijd) ongeveer constant is
(tien à elf weken). Het ras Golden Seal behoort
dus tot de 10 weken-groep. Willen we dus bij
dit ras in het najaar de bloei uitstellen, dan
dient vóór 1 september met de belichting begonnen te worden.

Tabel 1.
Gemiddelde bloeidatum en de reactietijd van het ras Golden Seal bij enkele

Behandeling

Nachtonderbreking van 15 aug.— 1 sept.
Controle
Nachtonderbreking van 15 aug.—15 sept.

lichtbehandelingen.

Gemiddelde
bloe datum

Aan tal dagen
versti eken tussen
:>egin knopaanleg
en bloei

13 nov.
14 nov.
28 nov.

74
75
75

89

Bloeiverlating
Het uitstellen van de bloei kan op twee wijzen
worden bereikt:
a. Door dagverlenging toe te passen, waarbij
de dag d.m.v. kunstlicht wordt verlengd tot 15
à 16 uur.
b. Door nachtonderbreking, waarbij de planten 's nachts gedurende enkele uren kunstmatig
worden belicht.
Het aantal uren per nacht, gedurende welke

kunstmatige belichting toegepast moet woxden,
is afhankelijk van de lengte van de nacht (tabel
2). De belichtingssterkte bedraagt zowel bij behandeling a. als b. 40 à 50 Watt geïnstalleerd
vermogen per m 2 , terwijl de ophanghoogte van
de gloeilampen 1 à 1.20 m boven het gewas bedraagt. Bij hogere lichtintensiteit zou het aantal
belichtingsuren in de nacht minder kunnen zijn.
Door middel van dagverlenging of nachtonderbreking kan de bloei in belangrijke mate van de
herfst naar het winterseizoen worder verschoven.

Afb. 2
Louis Germ., dagverlenging tot 14 uur; toch enkele knoppen. (Opname 23/11)
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Tabel 2.
Aantal uren zonlicht per etmaal en daarnaast het benodigd aantal uren kunstmatige belichting
bij nachtonderbreking en dagverlenging om bij het ras Golden Seal bloemaanleg tegen te gaan.
Aantal uren
zonlicht
per etmaal

Maanden

augustus

. .

Aantal uren
kunstlicht bij
nachtonderbreking

Aantal uren
kunstlicht
bij dagverlenging
tot 16 uur

2

14H

1H
iVi

september .

12H

oktober . .

10H

3

sy2

9
8

4

7
8

november
december

2

5

m

januari .

7Vi
6

ny2

3

VA

13H
15H

2

iVi

2

Vi

10

maart
april .
mei . .

Het voordeel van nachtonderbreking schuilt in
het feit dat met aanzienlijk minder belichtingsuren een even groot effect kan worden bereikt,
hetgeen een belangrijke stroombesparing geeft
(tabel 2 en afb. 1 t / m 3). Uit het voorgaande
blijkt dat de term korte-dag planten niet bijzon-

5
4

februari

der gelukkig gekozen is; het zou juister zijn om
van lange-nacht planten te spreken. Immers, bij
een lange nacht gaat de plant bloemknoppen
vormen; wordt deze lange nacht slechts enkele
uren onderbroken door kunstlicht, dan blijkt er
géén knopvorming op te treden.

Tabel 3.
Gemiddelde bloei en de reactietijd van het ras Golden Seal bij dagverkorting.

Behandeling

Nachtverlenging tot 14 uur van 15 aug.-

—15 sept.

Gemiddelde
bloeidatum

Aantal dagen
verstreken tussen
begin knopaanleg
en bloei

24 okt

71

14 nov.

75

91

Bloei vervroeging
Bloeivervroeging kan worden bereikt door de
planten kunstmatig lange nachten te geven, zodat bloemknopaanleg plaats vindt. Hiertoe kunnen de planten (bij het ras Golden Seal)
's avonds om 17 uur met zwart linnen of plastic
worden afgeschermd, terwijl dit materiaal
's morgens om 7 uur weer wordt verwijderd.
In afb. 3 is het effect vermeld bij het ras Golden
Seal van een nachtverlenging van 17 uur tot
7 uur vanaf 15 augustus tot 15 september. Door
de nachtverlenging is de gemiddelde bloeidatum
vervroegd van 14 november tot 24 oktober.
Hieruit blijkt dus, dat de bloei door middel van
nachtverlenging in belangrijke mate van de
herfst naar het zomerseizoen kan worden verschoven.

Temperatuur
De tweede belangrijke factor, waarmee rekening moet worden gehouden wanneer we de
bloei van chrysanten willen beïnvloeden, is de

nachttemperatuur tijdens de knopaanleg. Uitgaande van de optimum nachttemperatuur
tijdens de knopaanleg kunnen de chrysantenrassen in drie groepen worden ingedeeld.
1. Thermo-positieve rassen.
Dit zijn de rassen die een optimum nachttemperatuur tijdens de knopaanleg hebben van ongeveer 20° C. Naarmate de nachttemperatuur
tijdens de knopaanleg lager is, wordt de knopaanleg vertraagd. Vooral beneden 15° C is de
vertraging aanzienlijk.
2. Thermo-negatieve rassen.
De optimum nachttemperatuur tijdens de knopvorming is voor deze groep ongeveer 15° C. Bij
een lagere nachttemperatuur tijdens de knopaanleg wordt de bloei iets uitgesteld. Bij een
hogere nachttemperatuur treedt weldra in het
geheel geen bloemknopaanleg meer op.
3. Thermo-neutrale rassen.
Bij deze rassen ligt de optimum nachttemperatuur tijdens de bloemknopaanleg tussen 15° C
en 20° C. Bij een temperatuur lager dan 15° C
of hoger dan 20° C wordt de bloemknopaanleg
iets vertraagd.

Tabel 4.
Gemiddelde bloeidata van enkele rassen bij een
drietal lichtbehandelingen;
nachttemp. tijdens
knopaanleg 13° C.

Ras

Indianapolis
Little America
Brigitte . . .
Golden Seal .
Paris . . . .
Louis Germ
Fred Shoesmith
Long Isl. Beauty
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Gem. bl oeidatum
bij controle

9
9
13
13
15
20
23
24

nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.

Gen- . bloeidatum
bi nachtond.
van
15 aug.—1 sept.

9
9
15
13
16
20
22
25

nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.

Gem. bloeidatum
bij nachtond.
van
15 aug.—15 sept.

20
20
25
25
23
28
2
4

nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
dec.
dec.

Tabel 5.
Gemiddelde bloeidata en reactietijd bij verschillende nachttempcraturen tijdens deknopaanleg

10° C
Indianapolis . . . .
Little America .
Brigitte . . .
Golden Seal
Paris . . . .
Louis Germ . .
Fred Shoesmith
Long Isl. Beauty

In afb. 4 zijn de gemiddelde bloeidata van het
ras Golden Seal weergegeven, bij een uitgestelde
bloei (nachtonderbreking van 15 aug.—30 sept.)
en opgekweekt bij verschillende nachttemperaturen. De knopaanleg is enkele weken tegengehouden, om tijdens de knopaanleg de laagste
nachttemperaturen (10° C en 13.5° C) zo goed
mogelijk te kunnen handhaven.
Onmiddellijk valt in afb. 4 op, dat de partij
planten opgekweekt bij een nachttemperatuur
van 15.5° C, de vroegste gemiddelde bloeidatum
heeft, nl. 4 december. Daarna volgt de partij
met een nachttemperatuur van 18.5° C (gemiddelde bloeidatum 6 december). Bij de partijen
met een nachttemperatuur van 13 en 10° C viel
de gemiddelde bloeidatum resp. op 11 en 14 dec.
Deze uitkomsten wijzen in de richting dat het
ras Golden Seal een thermo-neutraal ras is. Een
thermo-negatief ras zou bij 18.5° C nl. een grotere bloeiverlating te zien hebben gegeven,
terwijl een thermo-positief ras bij 10° C een
grotere verlating zou moeten vertonen.
Toepassingsmogelijkheden

in de praktijk

Voor de praktijk kunnen deze gegevens van
grote waarde zijn. Men kan arbeids-toppen tijdens
de oogst door de bloei te vervroegen of te ver-

Reactietijd
afhankelijk van
temperatuur

Nachtonc erbrekim.
15 aug.- —15 sept

Ras

23-11
24-11
26-11
28-11
25-11
6-12
2-12
12-12

13° C 15.5° C 18.5° C
20-11
20-11
25-11
25-11
23-11
28-11
2-12
4-12

16-11
14-11
20-11
18-11
22-11
23-11
25-11
1-12

16-11
12-11
22-11
23-11
27-11
22-11
23-11
30-11

9 à 10 weken
9 à 10 weken
10 à 11 weken
10 à 11 weken
10 à 11 weken
11 à 12 weken
11 à 12 weken
± 12 weken

laten gemakkelijk voorkomen. Bovendien is het
heel goed mogelijk voor hoogtijdagen zoals
Allerzielen en Kerstmis rassen te telen die nor-

gem. bloeidatum
0-10%

10-90%

90.100%

10 C
13

C

15.5 C
18.5 C

28nov.

5 dec.

12dec.

19dec.

Afb. 4
Gemiddelde bloeidatum van het ras Golden Seal bij
een uitgestelde bloei (nachtonderbrekingvan 15/'8-30/9)
en vier temperaturen
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Afb. 3
Louis Germ, nachtonderbreking
van 23.00-1.00 uur. Nag geen
knop. (Opname 23/11)
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maal vroeger of later zouden bloeien. Bovee genoernde toepassingen geven slechts een kleine
verschuiviog van het teeltpatroon en zijn daarom vrij gemakkelijk te verwezenlijken.
Minder gemakkelijk is het op de gemengde bedrijven om b.v. voor moederdag chrysanten in
bloei te hebben. Men client dan namelijk bet
hele teeltpatroon te veranderen. Dit is echter het
overwegen waard, daar de prijzen van de bloemen in die tij d meestal zeer goed zij n.
Voorjaarsbloei
W anneer we de bloei in sterke mate willen beinvloeden, vloeit hieruit voort dat de planttijd
af moet wijken van het normale tijdstip. Bij het
bepalen van het planttijdstip moet er van de
bloei uitgegaao warden. Er wordt b.v. rond
10 mei bloei verlangd (moederdag). Als ras wil
men Golden Seal gebruiken. Hiervan is bekend
dat de reactietij d ti en weken is, hetgeen dus wil
zeggen dat tien weken voor de gewenste bloeidatum met de korte-dag behandeling begonnen
moet warden. Dit is dus op 1 maart.
Op 1 maart 1noeten de planten dus groat genoeg
zijn om een behoorlijke stengel en bloemkwaliteit te kunnen geven. Wanneer er een Stengel
per plant gekweekt wordt, zal men omstreeks
1 februari moeten planten. Worden de planten
get opt, clan zal de planttij d twee it drie weken
eerder moeten vallen.
Wanneer er op 1 februari geplant wordt, zijn

de dagen nog te kart om knopvorming te voorkomen. De periode dat de plant vegetatief 1noet
groeien (1 februari tot 1 1naart) zal men dus
nachtonderbreking toe moeten passen (tabel 2).
Om alle risico te voorkomen, is het raadzaa1n
dit ook reeds tijdens het stekken te doen.
Op 1 maart moet de knopaanleg beginnen. De
dagen zijn de eerste twee i drie weken van
nature nog kort genoeg om van een goed verloop van de knopvorming verzekerd te zijn.
Daarna is het beter om met verduisteren te beginnen omdat de dagen steeds langer warden en
dit tot gevolg kan hebben, <lat de bloei niet op
de normale wijze plaats vindt of zelfs totaal
mislukt, doordat de plant weer overgaat in
vegetatieve groei.
Gedrag van enkele andere rassen
Reeds eerder is in dit artikel vern1eld, dat
Golden Seal zich goed leende om als voorbeeld
te warden behandeld. Uit de tabellen 4 en 5
blijkt, dat ten aanzien van kritieke daglengte en
temperatuurrcactic dit ras in hoge mate overeenstemt met verschillende andere belangrijke
rassen. Wat betreft de reactietijd zijn er echter
wel duidelijke verschillen. Bij de in de tabellen
4 en 5 genoemde rassen loopt deze uiteen van
tien tot twaalf weken bij een nachtte1nperatuur
van 10-13° C. Bij wat hogere nachttemperatuur
schommelt de reactietijd tussen negen en elf
weken (Long Island Beauty elf a twaalf weken).
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groepen geh;
als volgt:

a. Hel gebruik van geënte tomalen
bij stookteelten
De bezwaren, die tegen het enten voor een
stookteelt naar voren gebracht worden, zijn de
oogstverlating en het risico een plant van mindere kwaliteit op te kweken. Om te onderzoeken
of deze bezwaren gegrond zijn, werden in 1961
in een stookteelt twee proeven met geënte tomaten genomen. Deze proeven werd resp. begin
januari en begin maart uitgeplant op gezonde
grond. In de vroege stookkas was de grond
gestoomd, terwijl in de late stookkas de grond
nieuw was voor tomaten. Hierdoor was een
goede vergelijking mogelijk van de vroegheid
van de geënte en ongeënte tomaten. De planten
werden op onderstam K geënt volgens de afzuigmethode.
In de vroege stookteelt bleven de geënte planten
na het uitplanten achter in ontwikkeling van
het gewas en van de tros. Na half april was deze
achterstand genivelleerd en groeiden beide objecten even sterk. De aanvankelijke achterstand
in ontwikkeling van de geënte tomaten heeft
een geringe oogstverlating veroorzaakt. De oogst
begon op 21 april en had het volgende verloop:

na 3 weken
na 6 weken
totaal

geënt

ongeënt

32.5 kg
111.8 kg
181.8 kg

42.9 kg
116.2 kg
166.9 kg

De geringe oogstverlating is dus later ruimschoots ingehaald. Wanneer in aanmerking
wordt genomen, dat de planten op gestoomde
grond stonden, mag de verwachting worden uitgesproken, dat het telen van geënte tomaten in
een vroege stookteelt goede resultaten kan
geven.
De late stookteelt vond plaats op voor tomaten
nieuwe grond, die echter vrij slecht van structuur was. De ongeënte planten hadden hier meer
moeite met weggroeien dan de geënte. De gewasontwikkeling van de geënte tomaten is steeds
belangrijk sterker geweest dan van de ongeënte
tomaten. De trosontwikkeling was voor beide
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na 3 weken
na 6 weken
totaal

De produktie aan tomaten was
geënt
53.3 kg
191.0 kg
427.7 kg

ongeënt
34.1 kg
133.7 kg
367.0 kg

Er was geen oogstverlating, de geënte planten
hebben zelfs vanaf het begin van de oogst een
grotere produktie gegeven. Bij het einde van de
teelt hadden de geënte tomaten een meeropbrengst bereikt van 17 % • Op grond, die besmet is met kurkwortel, zal naar alle waarschijnlijkheid het verschil tussen geënt en ongeënt
nog groter kunnen zijn.
Uit de praktijk zijn ook zeer gunstige resultaten
bekend van geënte tomaten, die begin februari
werden uitgeplant. Het opkweken van de planten vraagt dan wel extra zorgen omdat de planten dan in de meest ongunstige periode (eind
december) geënt moeten worden. Voor een teelt
die begin januari of begin maart wordt uitgeplant, zoals in bovenomschreven proeven het
geval was, is het minder moeilijk een goede
plant op te kweken.
b. Vergelijking van enkele
knolresistente onderstammen
In I960 werd door verschillende veredelingsbedrijven zaad in de handel gebracht van een
onderstam voor de tomaat, die zowel tegen knol
als tegen kurkwortel resistent zou zijn (stam
N K ) . Van twee firma's en van het Proefstation
werd uit een partijtje onderstamzaad een steekproef genomen ter beoordeling van de knolresistentie. Hierbij bleek, dat de onderstam van
het Proefstation niet door knol werd aangetast,
terwijl in de partijen van de beide firma's ongeveer 10 % van de planten vatbaar was voor
knol. Het zaad van onze onderstam was echter
zeer fijn en had een slechte kiemkracht.
Behalve deze onderstammen werden de onderstam K (resistent tegen kurkwortel) en het object ongeënt in een opbrengstproef opgenomen.
Aan de proef werd een onderstam toegevoegd,
die tevoren op resistentie tegen knol was geselecteerd en waarbij uitsluitend op de resisten-

te planten werd geënt. De proef werd half april
in een koud warenhuis uitgeplant. Na het uitplanten werd bij alle geënte objecten de eigen
wortel verwijderd. De groei van de tomaten,
geënt op de verschillende onderstammen, is
steeds ongeveer gelijk geweest. Alle geënte objecten waren - vooral aan het eind van de teelt
— veel beter in groei dan de ongeënte tomaten.
De produktie, die op de verschillende onderstammen werd verkregen, was per 96 planten
als volgt:

Geënt op stam NK (firma I)
Geënt op stam N K (firma II) .
Geënt op stam N K (Proefst.)
Geënt op geselecteerde NK . .
Ongeënt

ziekte werd ondervonden, werd een proef genomen met de onderstam KV, die resistent is
tegen kurkwortel en slaapziekte. Er werd een
vergelijking gemaakt tussen geënt op stam KV,
geënt op stam K (resistent tegen kurkwortel)
en ongeënt. Bij de geënte objecten werd bij een
deel van de planten de eigen wortel verwijderd.
De groei van de ongeënte tomaten is in verhouding tot andere jaren zeer goed geweest. De
aantasting door slaapziekte was minder dan in
voorgaande jaren. De planten geënt op stam

tot 1aug.

tot 1 sept.

totaal

115.5 kg
119.7 „
131.5 „
85.3 „
125.8 „
152.3 „

258.8 kg
252.1 „
284.3 „
242.3 „
251.5 „
253.9 „

356.3 kg
364.9 „
375.5 „
342.8 „
334.6 „
285.2 „

Alle geënte objecten gaven in deze proef een
oogstverlating ten opzichte van ongeënt. De
tomaten geënt op de geselecteerde stam N K
hebben in het begin minder geproduceerd, omdat de plant bij het uitplanten jonger was. De
totale produktie van alle geënte objecten was
belangrijk hoger dan van het ongeënte object.
De opbrengstvermeerdering was het grootst bij
stam N K van het Proefstation en het kleinst bij
stam K.
Bij het oprooien van de wortels bleken in de
onderstammen van de beide firma's nog resp.
10 % en 23.5 % vatbare planten voor te komen.
Van de geselecteerde stam N K en de onderstam
N K van het proefstation was 1 % vatbaar voor
knol. De ongeënte planten en stam K waren
ernstig door knol aangetast.
c. Het gebruik van een onderstam
resistent tegen slaapziekte
Op een bedrijf waar jaarlijks veel last van slaap-

KV, waarbij de eigen wortel was verwijderd,
werden niet door slaapziekte aangetast. In de
op stam KV geënte planten met eigen wortel
kwam wel aantasting voor, doch in mindere
mate dan bij de planten geënt op stam K. De
planten op stam K waren even ernstig door
slaapziekte aangetast als de ongeënte planten;
het maakte hier geen verschil of de eigen wortel
al of niet was verwijderd. De ontwikkeling van
het gewas bij de planten geënt op stam KV
zonder eigen wortel is steeds veel beter geweest
dan die bij de andere objecten.
De opbrengst van de ongeënte planten is in
deze proef in verhouding tot de geënte planten
goed geweest. Het enten had een verlating van
de opbrengst tot gevolg. Wanneer een ernstige
aantasting door slaap2iekte wordt verwacht, kan
enten op een slaapziekteresistente onderstam
goede resultaten geven, mits de eigen wortel
wordt verwijderd.
De opbrengst van de verschillende objecten had
het volgende verloop:
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Geënt op KV-zonder eigen wortel
Geëntop KV -met eigen wortel
Geënt op K-zonder eigenwortel .
Geënt op K-met eigenwortel .
Ongeënt

d. Het verwijderen van de
eigen wortel bij geënte tomaten
In gevallen waar men te maken heeft met door
kanker, slaapziekte of knol besmette grond en
geënt wordt op onderstammen, die resistent zijn
tegen deze ziekten, zal het wenselijk zijn de eigen
wortel van de geënte plant te verwijderen. Om
na te gaan of het verwijderen van de eigen
wortel goed uitvoerbaar is en in welk stadium
dit het beste kan gebeuren, werden in 1961 drie
proeven genomen, resp. in een vroege stookteelt,
in een late stookteelt en in een koude teelt.
Bij de planten, bestemd voor de vroege stookteelt, werd de eigen wortel enkele dagen voor
het uitplanten doorgeknipt. Ongeveer 15 % van
de planten is door deze maatregel doodgegaan.
Blijkbaar waren ent en onderstam bij deze planten onvoldoende met elkaar vergroeid. Na het
uitplanten bleek bovendien dit lossnijden van de
eigen wortel aanvankelijk een groeiremming te
hebben veroorzaakt. In vergelijking met ongeënte en met geënte planten met eigen wortel
was de ontwikkeling van de geënte planten zonder eigen wortel aanvankelijk zwak. Later waren
er tussen de drie objecten geen verschillen meer.
Het oogstverloop was als volgt:

na
1 maand

na
2 maanden

47.6 kg
51.3 „
66.4 „
62.2 „
98.5 „

221.7 kg
200.4 „
200.5 „
188.5 „
213.6 „
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317.6 k
271.4 ,
283.6 ,
258.0 ,
266.8 ,

De oogstverlating van de geënte planten, waarbij de eigen wortel was verwijderd, blijkt groter
geweest te zijn dan bij de geënte planten met
eigen wortel. Aan het eind van de oogst was de
produktie van de beide geënte groepen hoger
dan de produktie van ongeënte tomaten.
In een late stookteelt wordt een vergelijking
gemaakt tussen de volgende objecten:
1. Geënt, eigen wortel niet verwijderd.
2. Geënt, eigen wortel vóór het uitplanten verwijderd.
3. Geënt, eigen wortel na het uitplanten verwijderd.
4. Ongeënt.
Het verwijderen van de eigen wortel vóór het
uitplanten (twaalf dagen na het enten) had bij
ongeveer 10 % van het aantal planten afsterven
tot gevolg. Het lossnijden van de eigen wortel
na het uitplanten gebeurde vier weken na het
enten, toen de planten reeds waren aangebonden. In dit object zijn geen planten weggevallen.
Het is wel gebleken, dat het doorknippen van
de eigen wortel in dit stadium moeilijk uitvoerbaar is. De grootste groeiremming trad op in
het object waar de eigen wortel vóór het uit-

Geënt

Na 3weken
Na 6weken
Totaal . .

totaal

Ongeënt

met eigenwortel

zonder eigenwortel

32.5kg
111.8 „
181.8 „

26.4kg
95.5 „
175.6 „

42.9kg
116.2 „
166.9 „

Geënt
met eigen wortel
Na 3weken
Na 6weken
Totaal . .

53.3kg
191.0 „
427.7 „

Ongeënt

eigenwortel verwijderd
voor uitpl.
na uitpl.
37.7kg
149.6 „
389.6 „

planten was verwijderd. Het afsnijden na het
uitplanten gaf weinig groeiremming. Aan het
eind van de teelt konden tussen de geënte objecten geen verschillen in groeikracht meer worden waargenomen. Alle geënte objecten toonden
een beduidend betere groei dan de ongeënte
planten. De opbrengsten waren als aangegeven
in bovenstaande tabel.
Alle geënte objecten hebben steeds een hogere
produktie gehad dan ongeënt. Het verwijderen
van de eigen wortel gaf een opbrengstvermindering, die het grootst was waar dit vóór het uitplanten was gebeurd.
De proef in de koude kas had dezelfde objecten
als in de late stookteelt. Hier slaagde het verwijderen van de eigen wortel vóór het uitplanten
goed; slechts 2 % van de planten ging dood.
Na het uitplanten is geen groeiremming waargenomen. Bij de planten waar de eigen wortel
na het uitplanten was verwijderd, trad slechts
een zeer geringe groeiremming op. Alle geënte
objecten vertoonden steeds een betere groei dan
de ongeënte tomaten; tussen de geënte objecten
kwamen vrijwel geen verschillen voor. De opbrengsten waren hier:
Alle geënte objecten hebben ten opzichte van

34.1 kg
133.7 „
367.0 „

54.3kg
176.9 „
393.1 „

ongeënt een geringe oogstverlating gegeven.
De totale produktie was het grootst van de geënte tomaten.
Tussen de geënte objecten onderling was er
weinig verschil in opbrengst.
Uit deze proeven komt de tendens naar voren,
dat het verwijderen van de eigen wortel ongunstiger werkt, naarmate men vroeger met de
teelt begint. Om de eigen wortel met succes te
kunnen verwijderen, moet hoog worden geënt.

e. Het gebruik van geënte planten
in een herjstteelt
In een herfstteelt werd de produktie van op
onderstam K geënte planten vergeleken met die
van ongeënte planten. De proef werd op 6 juli
uitgeplant in een kas waar voordien een stookteelt van tomaten had plaats gevonden. De kas
was licht met kurkwortel besmet en plaatselijk
kwam wat knol voor. Er werd voor de herfstteelt niet ontsmet. De teelt duurde tot half
december en werd vanaf half september bijgestookt. Er waren in de proef verschillende
rassen opgenomen.

Geënt
met eigen wortel
Na 3 weken
Na 6weken .
Totaal . . .

59.6 kg
148.1 „
300.3 „

Ongeënt

eigen wortel verwijderd
voor uitpl.
na uitpl.
52.4 kg
140.4 „
298.8 „

63.8 kg
166.7 „
275.9 „

56.5 kg
156.9 „
322.2 „
i

.

—
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De ontwikkeling van het gewas is bij de geënte
planten van alle rassen gedurende de gehele
teelt iets sterker geweest dan bij de ongeënte
planten. De produktie van beide groepen is ongeveer gelijk geweest. Bij het beëindigen van de
teelt waren de ongeënte planten matig tot vrij
ernstig door kurkwortel aangetast. De knolaantasting was, vergeleken bij de stookteelt, toegenomen, hoewel de voor knol vatbare onderstam K niet ernstiger was aangetast dan de ongeënte planten.

2 februari, zijn bij het ras Moneymaker de plantafstanden in de rij van 40, 45 en 50 cm vergeleken. Deze afstanden komen overeen met
resp. 37s, 3 en 22/3 plant per m 2 . Bij dezelfde
plantafstanden is ook het opbrengstverloop bepaald indien in een vroeg stadium een dief met
één tros werd aangehouden. Bovendien is bij een
plantafstand in de rij van 50 cm het effect nagegaan van het aanhouden van twee dieven met
elk één tros. De oogstresultaten waren als volgt
(in kg per m 2 ) :

Normale teelt

Extra 1 dief
met 1 tros

Extra 2 dieven
met elk 1 tros

plantafstand

plantafstand

plantafstand

40 cm 45 cm 50 cm
Oogst tot 15/5 . .
„
„ 31/5 . .
„ 15/6 . .
„ 30/6 . .
„ totaal . . .

.
.
.
.
.

.
0.44 1 0.32
0.33
.
3.01 2.62 1 2.53
. ' 6.02
5.72
5.28
.
11.59 11.08
9.99
. 13.46 12.78 11.54

Deze proef heeft geleerd dat het enten voor een
herfstteelt, die pas begin juli wordt uitgeplant,
geen voordeel oplevert, ook niet als de teelt vrij
lang wordt voortgezet. Slechts bij nog vroeger
planten zal het enten voordelen kunnen bieden.
Indien de grond zwaar met kurkwortel is besmet, zal ook bij een korter durende teelt het
enten gunstig kunnen zijn. De ongeënte planten
hebben in een herfstteelt het voordeel, dat de
omstandigheden voor wortelontwikkeling in het
algemeen uitstekend zijn, waardoor dus de verschillen met geënte planten voor een groot deel
genivelleerd zullen worden.
ƒ. Plantafstanden en extra stengels
bij stooktomaten
In
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een matig vroege

stookteelt,

planttijd

40 cm 45 cm 50 cm

50 cm

0.27
2.68
6.33
11.89
13.80

0.20
2.70
6.19
11.04
12.76

0.20
0.20
; 2.45
2.52
i 5.57
5.61
1 10.54 10.65
! 12.20 12.47

Uit deze proef kwam dezelfde tendens naar
voren als bij een gelijksoortige proef in I960
werd waargenomen, nl. dat de opbrengst stijgt,
naarmate de plantafstand kleiner wordt. Dit
bleek ook op te gaan als een dief met één tros
werd aangehouden. De vroegheid werd door de
dichtere stand niet ongunstig beïnvloed. Het
aanhouden van een dief met één tros heeft bij
deze vrij vroege teelt weinig voldaan. De meeropbrengst, die vanaf half juni verkregen werd,
is te klein. Bovendien trad t.o.v. de normale
teelt een geringe oogstverlating op. Bij de grootste plantafstand, waar de planten over meer Jicht
konden beschikken, kwam het aanhouden van
een dief met één tros gunstiger naar voren. Bij
deze plantafstand had de groep, waar twee
dieven met elk één tros waren aangehouden,
vanaf eind mei de hoogste opbrengst.

g. Herfstteelt van lomaten
met twee stengels
Uit in voorgaande jaren genomen proeven met
tomaten met één stengel extra kwam naar voren
dat de oogst aanvankelijk wordt verlaat, zonder
dat dit een nadelige invloed heeft op de totale
produktie. In 1961 werd nagegaan of dit ook in
een herfstteelt kon worden bereikt. In de verwachting dat de prijzen zullen stijgen naarmate
de teelt vordert, zou dit voordelen kunnen
bieden.
De proef werd op 6 juli uitgeplant en vanaf
half september bijgestookt. Normaal geteelde
tomaten werden vergeleken met tomaten waaraan twee volledige stengels werden aangehouden. De plantafstand bij de normale teelt was
48 cm in de rij of ongeveer drie planten per m 2 .
Bij de planten, die op twee stengels werden geteeld, was de plantafstand in de rij 70 cm, wat
overeenkomt met twee planten per m 2 . Voor
deze proef werd het ras Eurocross gebruikt.
De oogst bij deze twee teeltwijzen gaf het volgende beeld (in k g / m 2 ) :
Oogst tot:

normaal

15/9
30/9
15/10
31/10
15/11
30/11
7/12

0.226
1.859
4.531
5.488
5.669
7.033
7.364

2-stengelteelt
0.106
1.162
3.714
4.840
5.164
6.582
6.930

Met deze proefopzet werd dus bij een teelt met
twee stengels aanvankelijk een oogstverlating
verkregen welke achterstand bij het beëindigen
van de teelt ten dele was weggewerkt. Het nog
aanwezige verschil is voornamelijk veroorzaakt
door één van de parallellen van de normale
teelt. Deze groep planten gaf door een kennelijk
betere standplaats een belangrijk hogere opbrengst.
h.

Opkiveektemperaturen
bij vroege stooktomaten

Bij een vroege stookteelt van de rassen Glorie

en Moneymaker is getracht door middel van een
tijdelijk hogere temperatuur tijdens de opkweekperiode de vroege en totale produktie gunstig te
beïnvloeden. Er werd op de volgende wijze verschil gemaakt in de tijdsduur van de behandeling met een hogere temperatuur.
a. 0 dagen 22—23° C dag en 16—17° C nacht.
b. 8 dagen idem.
c. 16 dagen idem.
Er werd op 31 oktober gezaaid. De temperatuurbehandeling werd gegeven vanaf het moment dat de kiemlobben gespreid waren (ongeveer twaalf dagen na het zaaien). Na deze
behandeling werden opkweektemperaturen gehandhaafd van 18—20° C gedurende de dag en
13—14° C gedurende de nacht. Alle objecten
werden opgekweekt in perspotten op grondverwarming, welke op 16° C werd gehouden.
Tengevolge van de tijdelijk hogere temperatuur
konden bij beide rassen de volgende invloeden
worden vastgesteld (tabel 1).
1. Het aantal bladeren tot de Ie tros nam toe.
2. De Ie tros bloeide eerder.
3. De ontwikkeling en de zetting van de Ie tros
waren beter.
4. De vroege en de totale opbrengst waren
hoger.
Voor alle factoren was het effect van de behandeling met een hogere temperatuur groter
naarmate deze langer was toegepast en tevens
sterker bij het ras Moneymaker dan bij het ras
Glorie. Het valt op, dat van de behandeling
met hoge temperatuur eveneens een gunstige
invloed uitgaat op de zetting van de 2e tros
(tabel 2).
Bij het ras Glorie waren zowel de vroege als de
totale produktie hoger, naarmate de behandeling
met een hogere temperatuur werd toegepast.
Moneymaker gaf in het eerste begin een wat
hogere opbrengst dan Glorie, doch werd spoedig
door dit ras voorbijgestreefd. Moneymaker heeft
de hoogste totaalopbrengst gegeven indien gedurende acht dagen een hogere temperatuur
tijdens de opkweekperiode werd gegeven. Dit
kan er op wijzen, dat een behandeling gedurende zestien dagen voor het ras Moneymaker te
lang is.
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Tabel 1.
Bloei en vruchtzetting: hoge temperatuurbehandeling.
0 dagen

Gem. bloeidatum in februari
. . . .
Gezette vruchten per 64 planten Ie tros
idem
2e tros

8 dagen

Gl.

Mon.

8
22
53
366

6.5
19
36
358

Gl.

16 dagen

Mon.

Gl.

Mon.

8
12
106
379

11
18
80
398

9
9
247
395

10
21.5
66
341

Tabel 2
Opbrengst in kg per 64 planten: hoge temperatuurbehandeling.
0 dagen
datum

30/4
15/5
31/5
21/6

/. Opkweektemperaturen en
temperaturen na het uitplanten
bij vroege stooktomaten
Bij een vroege stookteelt van het ras Glorie is
getracht door een bepaalde regeling van de temperatuur voor en na het uitplanten de vroege en
totale opbrengst te verhogen. De planten werden
tijdens de opkweekperiode op dezelfde wijze
behandeld als in de hierboven beschreven proef
met opkweektemperaturen bij vroege stooktomaten. In de proef werden de objecten opgenomen, die resp. een 0 en 16 dagen durende
behandeling met een hogere temperatuur hadden
gekregen. De planten werden op 7 januari in
drie afdelingen van een kas uitgeplant. De
nachttemperatuur in deze vakken was in de
maand januari resp. 10—12° C, 12—14° C en
12—14 °C, doch met een ± 3 uur kortere nacht.
De dagtemperatuur was voor alle vakken gesteld
op 20° C. Elke volgende maand werden zowel
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16 dagen

8 dagen

..

._
Gl.

Mon.

Gl.

Mon.

Gl.

Mon.

11.3
53.1
125.9
224.2

9.7
39.0
86.7
169.9

12.9
54.4
123.0
229.0

14.3
53.0
104.4
206.3

18.0
64.7
139.7
236.4

20.5
52.2
98.1
181.2

de nacht- als de dagtemperatuur 1—2° C hoger
gesteld.
Doordat de grondtemperatuur in de eerste
periode na het uitplanten te hoog was en de
grond iets te vochtig was, is de groei van de
planten dusdanig sterk geweest, dat de eerste
tros vrijwel geheel verloren ging. De hoge
grondtemperatuur is ook de reden geweest, dat
het niveau van de nachttemperatuur na het uitplanten betrekkelijk laag is gehouden. Wel kon
worden waargenomen, dat de aanvankelijke ontwikkeling van de eerste tros in het vak met een
hogere nachttemperatuur beter is geweest.
Enkele feiten, die in verband met de verschillen
in nachttemperatuur werden geconstateerd, zijn:
1. de bloei was vroeger, naarmate de nachttemperatuur hoger is geweest;
2. de zetting van de eerste en tweede tros was
beter, naarmate de nachttemperatuur lager is
geweest;
3. de vroege produktie is hoger bij een hogere

Gemiddelde

bloeidatum in februari en

aantal gezette vruchten per

96 planten van het ras Glorie

Aantal gezette vruchten
Nachttemperatuur

januari
januari
januari
kortere

10—12° C
12—14° C
12—14° C
nacht

Bloeidatum

0 dagen hoge temp.

16 dagen hoge temp.

Ie tros

2e tros

Ie tros

2e tros

27/2
24/2

8
0

639
451

53
24

704
606

23/2

3

420

10

478

Opbrengst in kg per 96 planten van het rasGlorie
Nachtte mperatuur
Datum

30/4
15/5
31/5
21/6

januari 10—12° C

januari 12—14° C

januari 12—14° C
kortere nacht

0 dagen
hoge temp.

16 dagen
hoge temp.

0 dagen
hoge temp.

16 dagen
hoge temp.

0 dagen
hoge temp.

16 dagen
hoge temp.

18
129
217
305

21
111
233
328

52
144
220
296

59
149
225
298

43
142
234
314

48
149
245
317

nachttemperatuur; de verschillen in totale produktie zijn tussen de temperatuurvakken gering.
Een en ander wordt verduidelijkt in de bovenstaande tabellen.
Een samenvattende conclusie aangaande de invloed van een hogere nacht- en dagtemperatuur
tijdens de opkweekperiode en van verschillen in
nachttemperatuur na het uitplanten kan als volgt
luiden:
1. Een hogere temperatuur tijdens het opkweken van de planten heeft een gunstige invloed op de zetting van de eerste en tweede tros,
op de vroege opbrengst en in mindere mate op
de totale produktie.
2. Een lagere nachttemperatuur na het uitplanten doet de zetting van de eerste en tweede
tros toenemen en lijkt een gunstige invloed te
hebben op de totale produktie.
3. Een hogere nachttemperatuur na het uitplanten verhoogt de vroege opbrengst.

j.

Zaaitijden en grondverwarming
tijdens de opkweek bij vroege
stooktomaten

Bij een vroege stookteelt van het ras Glorie is
de invloed nagegaan die de zaaitijd en de grondverwarming tijdens de opkweekperiode kunnen
hebben op de vroege en de totale produktie.
In combinatie met al of niet grondverwarming
werden de zaaidata 7, 19 en 31 oktober in de
proef opgenomen. De temperatuur was voor alle
zaaidata 18—20° C op de dag en 10—12° C
gedurende de nacht. De grondtemperatuur in de
objecten met grondverwarming was 15—16 ° C
en gemiddeld 3° C hoger dan in de objecten
zonder grondverwarming. Indien grondverwarming werd toegepast, vertoonden de planten een
iets sterker ontwikkeld gewas naarmate vroeger
was gezaaid. In de objecten zonder grondverwarming was dit juist het geval naarmate later
was gezaaid.
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De opkweek van alle behandelingen vond plaats
in stenen potten vanwege de lange opkweekperiode van de vroegste zaaidatum. Er werd op
5 januari uitgeplant; door middel van grondverwarming werd de temperatuur van de grond
op 16° C gehouden. Na het uitplanten zijn aanvankelijk de verschillen in ontwikkeling van de
planten nog iets toegenomen. Vanaf ongeveer
een maand na het uitplanten werden deze verschillen geleidelijk kleiner, maar zijn toch nog
tot eind mei zichtbaar gebleven.
De invloed van de ontwikkeling van de planten
der verschillende behandelingen aan het einde
van de opkweekperiode werd weerspiegeld in
het tijdstip waarop de eerste tros bloeide en in
de vroege en totale produktie. Dit wordt weergegeven in de volgende tabel.
!
Zaaidatum
7/10
19/10
31/10
7/10
19/10
31/10

Grondverwarming

_
—
—

+
+
+

Gem.

Sjrondverwarmint; stellig wel van

2. TEELTWIJZE V A N K O M K O M M E R
a. Het enten van komkommer
op verschillende onderstammen
Het zoeken naar een vervanger voor Cucurbita
ficifolia als onderstam voor de komkommer
werd in 1961 voortgezet met enkele nieuwe
cucurbitaceeën. Twaalf uit Rhodesia en de Ver.
Staten afkomstige cucurbitaceeën werden op hun
waarde als onderstam getoetst. Op twee ervan
werd een goede groei van de komkommers bereikt. Deze twee cucurbitaceeën zullen in 1962
nader worden beoordeeld. Hierbij zal vooral
Opbrengst per 64 pi. in kg

bl oeidatum

per eind mei

per 21 juni

7/3
7/3
27/2
24/2
27/2
27/2

32.4
20.6
49.9
69.7
48.2
50.6

202
200
244
261
235
233

Uit de tabel blijkt, dat planten die op 7 oktober
werden gezaaid en met grondverwarming werden opgekweekt, ongeveer tien dagen eerder
bloeiden dan planten van dezelfde zaaidatum
zonder grondverwarming. Per eind mei was van
deze behandelingen de opbrengst per plant resp.
1 kg en 0.5 kg. Voor de zaaidatum 31 oktober
maakte het voor de vroege en de totale produktie weinig verschil of wel of geen grondverwarming werd toegepast. De hoogste totaalopbrengst werd verkregen van de groep die op
7 oktober was gezaaid en met grondverwarming
was opgekweekt.
De conclusie is gerechtvaardigd, dat naarmate
voor een plantdatum in de eerste week van
januari vroeger in oktober wordt gezaaid, een
grondverwarming eerder wenselijk is. Het voorbehoud moet echter gemaakt worden, dat dan
wordt opgekweekt bij een betrekkelijk lage
luchttemperatuur. Zou bij een late zaaidatum
kunstlicht worden toegepast, dan is de aanwezig104

heid
belam

worden gelet op het optreden van entchlorose
en op de produktie.
b. Vergelijking van
grondverwarming en broeimest
bij platglaskomkommer s
In twee platglasrijen van 60 ramen elk werden
op 20 april komkommers uitgeplant. De ene rij
was door middel van plastiek buizen van een
grondverwarming voorzien, in een andere rij
was paardebroeimest gebruikt. Gedurende een
maand na het planten werd dagelijks de grondtemperatuur gemeten. Bij de grondverwarming
door middel van plastiek buizen varieerde deze
tussen 21 en 23° C, bij het broeimateriaal tussen
19 en 21° C.
Op 30 juni waren bij de grondverwarming 985
vruchten geoogst en bij de broeimest 1329
vruchten. Het gebruik van broeimest heeft dus
een duidelijke vervroeging van de opbrengst ge-

geven. De totaalopbrengst was bij de grondverwarming 2826 vruchten en bij broeimest 2717
vruchten. Dat de grondverwarming de achterstand in een voorsprong heeft omgezet, moet
worden verklaard uit het feit, dat gedurende de
zomer de groei op grondverwarming veel beter
is geweest.
c. Winterteelt van komkommer
onder staand glas
In het warenhuis op het proefbedrijf te Delft is
in de winter van 1960-'6l een proef genomen
met een winterteelt van komkommers. Voor de
proefopzet en de eerste resultaten wordt verwezen naar het jaarverslag I960, pag. 86. Als
aanvulling hierop kan nog worden vermeld, dat
bij de helft van de planten de vruchten aan de
hoofdstengel aangehouden zijn en bij de andere
helft verwijderd.
De planten, welke op 1 november zijn uitgeplant, waren het eerst in produktie en hebben
de hoogste totaalopbrengst gegeven. De rassen
Sporu en Bugrostan hebben per 1 februari 1961
2.4 en 2.3 vruchten per plant gegeven; de totaalproduktie van deze rassen was resp. 26 en 29
vruchten per plant. De vruchten van Sporu
waren iets zwaarder.
Het ras Spotvrije en een herfstteelt-selectie van
het Proefstation gaven een belangrijk lagere opbrengst aan de beide andere rassen. Uit de resultaten van de plantdata 1 december en 1 januari
kwam dezelfde tendens naar voren, hoewel de
vroege en ook de totaalopbrengst van elk ras
iets lager was.
In onderstaande tabel zijn de opbrengsten van
Sporu en Bugrostan bij verschillende temperaturen vermeld.
Vroege opbrengst in vruchten per plant van Sporu en
Bugrostanbij verschillende temperaturen
1 feb ruari

15° C
17.5° C
20° C

17 maart

Sporu

Bugrostan

Sporu

Bugrostan

2.3
2.3
2.6

1.7
2.5
2.7

10.1
10.3
9.4

12.6
10.4
10.4

Door het toppen van de hoofdstengel op verschillende tijdstippen werd aanvankelijk wel een
iets betere scheutvorming verkregen, maar de
opbrengst werd er steeds ongunstig door beinvloed. Bij alle rassen werd in elk temperatuurvak en bij elke plantdatum het effect nagegaan
van het al of niet aanhouden van vruchten aan
de hoofdstengel. In de eerste maand van de
oogst was de opbrengst iets hoger indien wel
stamkomkommers werden aangehouden; de totale produktie was echter voor beide behandelingen vrijwel gelijk. Aanvankelijk bleef vooral
Bugrostan bij de laagste temperatuur (15° C)
achter in opbrengst. Het vak met een nachttemperatuur van 20° C moest op 17 maart geruimd worden om plaats te maken voor een
andere proef. Op dat moment hadden de vakken
met de lagere nachttemperaturen hun aanvankelijke achterstand omgezet in een voorsprong.
d. Late herfstteelt van

komkommer

Begin september werden in een kas komkommers van het ras Sporu geplant, met het doel
het gewas tot eind december in goede conditie
te houden. Om dit te bereiken werd gebruik
gemaakt van grondverwarming door middel van
plastiek buizen. De kas was in drie afdelingen
verdeeld, waardoor het mogelijk was drie nachttemperaturen te geven, nl. 14° C, 16° C en
18° C. In een gedeelte van het vak met 16° C
was de grondverwarming niet aangesloten, om
te kunnen beoordelen of dit een nadelige invloed zou hebben op de groeikracht en op de
levensduur van de planten. Bij aanwezigheid van
grondverwarming is de temperatuur steeds ongeveer 20° C of nog hoger geweest. Na begin
oktober is de temperatuur in het vak zonder
bodemverwarming geleidelijk hier beneden gedaald, totdat begin december een temperatuur
van omstreeks 15° C werd bereikt.
De totaalopbrengst per 76 planten was als volgt:
14° C + grondverwarming 629 vruchten.
16° C +
892
18° C +
721
16° C —
812
In de vakken met 14° C en met 18° C zijn door
een virusaantasting enkele planten afgestorven,
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hetgeen de opbrengst nadelig heeft beïnvloed.
Desondanks kan als vrij zeker worden aangenomen dat een nachttemperatuur van 16° C het
beste is geweest. In het vak met 16° C heeft het
gedeelte met grondverwarming een hogere opbrengst gegeven dan het gedeelte zonder grondverwarming.
3. TEELTWIJZE V A N
OVERIGE VRUCHTGEWASSEN
a.

Cultuurmaatregelen
bij de O genmeloen

Met het uit Israël afkomstige meloenenras Ogen
is nagegaan of de groeikracht en de vruchtbaarheid door bepaalde cultuurhandelingen kunnen
worden beïnvloed. De proef werd genomen in
een verwarmde kas, waarbij de volgende behandelingen werden vergeleken:
1. alle zijscheuten van de eerste orde toppen op
twee leden;
2. alle zijscheuten van de eerste orde toppen op
één lid;
3. als no. 1, doch niet meer dan zes vruchten
per plant toelaten;
4. als no. 1, maar tevens gieten zodra de grond
wat droog werd.
Bij alle behandelingen werden de eerste vijf zijscheuten van elke hoofdrank geheel verwijderd
om een vruchtontwikkeling te dicht bij het hart
van de plant te voorkomen. Het dunnen van
vruchten kon niet worden toegepast omdat niet
meer dan zes vruchten per plant waren gezet.
De behandelingen 1 en 3 waren dus identiek.
Het gieten van de grond, zodra deze droog
werd, heeft het beste resultaat gegeven. Bij deze
behandeling werden in de eerste week van de
oogst 49 vruchten gesneden, tegen 34 en 32 bij
de overeenkomstige behandeling zonder gieten.
Behandeling 2 gaf 38 vruchten. Door het gieten
is de oogst dus vervroegd.
Ook de totaalopbrengst was bij gieten het beste:
190 vruchten tegen 157 en 176 bij dezelfde
snoeiwijze zonder gieten. Behandeling 2 gaf in
totaal 169 vruchten. Het snoeien van de zijscheuten van de eerste orde op één lid of op
twee leden gaf dus weinig verschil.
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b. Snoeimelhoden bij Ogenmeloen
In een koud warenhuis op een bedrijf in het
rayon de Lier werd een snoeiproef bij Ogenmeloenen genomen. Er werden twee of drie
hoofdranken per plant aangehouden, terwijl de
zijscheuten op twee of drie leden werden getopt.
Uit de resultaten bleek dat beter drie dan twee
hoofdranken aangehouden kunnen worden. Het
toppen van de zijscheuten op drie leden was
gunstiger dan het snoeien op twee leden.
c. De invloed van de zaaidatum
op de onhvikkeling
van de O genmeloen
Het is bekend dat het zaaien van de vanouds bekende meloenenrassen eerder dan begin februari
niet leidt tot een vroegere vruchtbaarheid. Omdat een eerste ervaring met het ras Ogen een
vroege vruchtbaarheid deed vermoeden, is nagegaan of dit ras eerder gezaaid kan worden
dan de overige rassen. De zaaidata waren 22 november, 12 december, 2 januari, 23 januari en
11 februari. Bij de drie vroegste zaaidata liet de
ontwikkeling van de planten zeer veel te wensen
over. De belangrijkste oorzaak hiervan was gebrek aan licht. Slechts een deel van de slechtere
ontwikkeling kan worden toegeschreven aan de
te lage temperatuur tijdens de opkweek.
Van de zaaidata 23 januari en 11 februari zijn
ongeveer half maart enkele planten in een verwarmde kas uitgeplant. Alle planten van de
23 januari-zaai gaven een minder goed resultaat
te zien, hetgeen vooral in een geringere groeikracht tot uiting kwam.
d. Oogststadium van de O genmeloen
Het doel was het stadium te bepalen, waarin de
vrucht het best geoogst kan worden. Daartoe
werden vruchten in de volgende stadia gesneden:
a. groen en gescheurd; b. groen, niet gescheurd;
c. gekleurd en gescheurd; d. gekleurd, niet gescheurd.
Met het oog op het verlies van het steeltje
bleek het wenselijk de vruchten van de Ogenmeloen te oogsten als deze juist nog niet ge-

scheurd zijn. Het is echter uiterst moeilijk te
voorspellen of het vanaf een bepaald moment
nog enkele dagen of een week zal duren voordat
de vrucht gaat scheuren. Daarbij komt, dat soms
de vruchten al enige weken vóór het scheuren
een geelkleuring vertonen, terwijl deze andere
vruchten op het moment van scheuren nog vrijwel groen kunnen zijn.
Uit smaakproeven kwam naar voren dat de
smaak het beste was, als de vrucht omstreeks het
tijdstip van scheuren geoogst werd. Ook werd
vastgesteld dat de smaak vrijwel niet nadelig
wordt beïnvloed, indien de vrucht vier tot vijf
dagen vóór het scheuren is geoogst. Vruchten,
geoogst op een moment dat deze reeds gescheurd zijn, kunnen zonder enig nadeel nog
zes tot acht dagen bewaard worden.
e. Het enten van meloenen
op verschillende onderstammen
Daar het aanhouden van de onderstamscheut van
Cucurbita ficifolia bij geënte meloenen op praktische bezwaren stuit, wordt nog steeds gezocht
naar een onderstam waarbij zonder onderstamscheut toch een goede groei wordt verkregen.
Voor dit doel werd in 1961 opnieuw een aantal
cucurbitaceeën onderzocht. Vóór het uitplanten
werd, na een goede vergroeiing van ent en onderstam, de kop van de onderstam geheel weggenomen. Eén der cucurbitaceeën gaf een zodanig resultaat, dat een onderzoek op grotere
schaal wenselijk is. Op de overige cucurbitaceeën
was de groei van de meloenen slecht of gingen
de planten voortijdig dood.
f. Blijver- en wijker-systeem
bij paprika
Half februari werd in een stookkas als „blijver"
het ras Yolo Wonder A geplant, waarbij de
afstand tussen de rijen afwisselend 50 en 75 cm
was. Waar deze 75 cm was, werd als „wijker"
het Amerikaanse ras Vinedale geplant, met het
doel na te gaan welke produktie met deze tussenteelt vroeg in het seizoen kon worden bereikt.
Door de geringe gewasomvang van het ras
Vinedale behoeft een dergelijke tussenteelt gedurende de eerste maanden geen bezwaar te zijn.

Op 20 april werd van beide rassen voor de
eerste maal geoogst. Op 31 mei werden de
wijkerplanten verwijderd; deze hadden toen een
omvang bereikt die te vergelijken is met die van
een flinke bonenstruik. Tot die datum waren
van het ras Vinedale gemiddeld 17.8 vruchten
per plant geoogst, tegen gemiddeld 5.1 vruchten per plant van het ras Yolo Wonder A. Het
gemiddeld vruchtgewicht van het wijkerras was
35 g en dat van het blijverras 61 g. Hoewel de
vruchten van het ras Vinedale belangrijk kleiner
zijn dan die van andere rassen, toont de vrucht
door zijn dunwandigheid en de wat puntige
vorm groter dan het gewicht aangeeft.
Er zijn geen aanwijzingen dat de totale produktie van het blijverras door de tussenteelt geleden
heeft. Toen op 27 oktober de teelt werd beëindigd, waren van het ras Yolo Wonder A
gemiddeld 30.6 vruchten per plant geoogst.
Deze produktie is van die aard, dat de tussenteelt hierop geen nadelige invloed uitgeoefend
kan hebben. De conclusie dat een tussenteelt van
het ras Vinedale opbrengstverhogend werkt, is
dan ook gerechtvaardigd.
g. Het enten van paprika
en Spaanse peper
op verschillende solanaceeën
Om bij paprika en Spaanse peper een grotere
produktie te bereiken, werden enkele jaren geleden entproeven genomen op de kurkwortelresistente onderstam en op tomaat. Toen werd
geënt volgens de spleetentmethode. De resultaten waren ongunstig. In 1961 werd geënt volgens de afzuigmethode. Zowel op de kurkwortelresistente onderstam als op tomaat waren
de groei en de produktie van paprika en Spaanse
peper gelijk aan die van ongeënte planten. Aan
het eind van de teelt bleek dat de onderstammen
geheel afgestorven waren. Hoewel de vergroeiing van ent en onderstam aanvankelijk goed
leek te zijn, is dit dus niet in voldoende mate
het geval geweest.
Het enten op andere vertegenwoordigers van de
familie der solanaceeën gaf, evenals in voorgaande jaren, slechte resultaten. Paprika en
Spaanse peper groeiden op deze onderstammen
slecht of in het geheel niet.
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4. TEELTWIJZE V A N SLA
a,

Grondajdekking
met organisch materiaal bij sla

Bij een slateelt in de winter van 1958-'59 en
1959-'60 werd door het afdekken van de grond
met organisch materiaal een hoger gemiddeld
kropgewicht verkregen. In de proef in de winter
van 19ó0-'6l werden eveneens bosgrond, veen
en veen gemengd met rotte mest vergeleken met
niet afdekken. Voor deze proef zijn de rassen
No. 57 en No. 69 van het I.V.T. en het Proefstation gebruikt, die werden uitgeplant in twee
kassen.
Hoewel de verschillen zeer gering waren, was
het gemiddeld kropgewicht bij het afdekken
toch iets hoger. De verschillen tussen beide
kassen waren groter dan de onderlinge verschillen tussen de afdekmiddelen. Voorts bleek, zoals
onderstaande tabel laat zien, no. 69 een hoger
gemiddeld kropgewicht te hebben dan no. 57.

No. 57

No 69

Afdekmiddel

veen
veen + rotte mest
bosgrond
niet afgedekt

kas 1

kas 2

kas 1

kas 2

134 g
136 g
139 o
132 g

126 g
125 g
126 g
124 g

156 g
154 g
150 g
143 g

132 g
134 g
130 g
129 g

b. Grond verwarming bij koude sla
Bij een slateelt in een koud warenhuis is grondverwarming toegepast om het effect hiervan
tijdens een vorstperiode te kunnen waarnemen.
In enkele kappen werden daartoe per kap vier
plastiek buizen aangebracht op een diepte van
ongeveer 40 cm. Na 1 januari 1961 is de grondverwarming aangezet. Een eerder gebruik hiervan zou, gezien het zachte weer, de sla extra snel
hebben doen groeien en daardoor gevoeliger
gemaakt hebben voor een eventueel optredende
vorst.
Reeds na één week was duidelijk te zien dat de
sla in de kappen met grondverwarming belangrijk sneller groeide dan in de kappen zonder
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grondverwarming. De grondtemperatuur werd
op 10 à 12° C gehouden. Tijdens de periode
van lichte vorst, die eind januari optrad, werd
deze enkele graden hoger gesteld. Bovendien
werd gedurende deze vorstperiode alle sla met
plastic afgedekt. De grond in de kappen zonder
grondverwarming gaf nog voldoende warmte
om ook bij deze sla vorstschade te voorkomen.
In het gedeelte met grondverwarming kon bij
de sla ook tijdens de vorst nog een groeitoename
worden waargenomen.
In de kappen met grondverwarming kon de sla
meer dan een week eerder geoogst worden dan
in de kappen zonder grondverwarming.
5. TEELTWIJZE V A N FRUIT
d. Teelt van muskaatdruiven
Ook in I96I was de groei van Muskaat op de
onderstam F. W. Seedling zeer goed. Er kwamen
voldoende trossen aan de scheuten.
Tijdens de bloei werd een gedeelte van de trossen getrild met de Amerikaanse trostriller en
een ander gedeelte behandeld met de plumeau.
Waar de trossen getrild waren, was de zetting
aanmerkelijk beter.
Hoewel de zetting bij de trossen, die bestoven
waren met de plumeau, ook goed was, verdient
het zeker aanbeveling om voortaan de trostriller
te gebruiken.
De vier jaar oude bomen gaven reeds een opbrengst die 70 c/o bedroeg van de in volle produktie zijnde bomen. De bessen en trossen waren
groot, maar de muskussmaak neemt bij een sterke
groei iets af. De gunstige groeiomstandigheden
en het enten op een onderstam zullen hierop
wel van invloed geweest zijn.
b. Black Alicante
op verschillende

onderstammen

De bomen hebben de kassen nu geheel gevuld.
De groei is goed, maar in het voorjaar waren
de scheuten en trossen vrij stug door de lage
temperatuur, die aangehouden werd voor de
bloemkool onder de druiven.
Per boom gerekend gaf de onderstam Forsters

White Seedling dit jaar het hoogste gewicht,
gevolgd door Frankenthaler, Gros Maroc en
Eigen Wortel. Bij de onderstammen Gros Colman en Frankenthaler kwamen nogal wat chlorose en „lamsteligheid" voor. Evenals vorig jaar
zullen de druiven weer bewaard worden in het
koelhuis om de houdbaarheid na te gaan.
c. Teeltwijze van perziken
De invloed van de opkweek is verdwenen omdat
ook de leibomen de kas nu gevuld hebben. Ten
aanzien van de vruchtbaarheid waren de verschillen tussen de rassen onderling vrij groot.
Champion groeit voor in de kas zeer sterk en
ondanks het feit dat bijen geplaatst zijn, was de
opbrengst veel te laag. Ook dit jaar bleek Peregrine meer vruchten te geven dan Lady (Palmerston). De resultaten bij de oogst waren per
boom als volgt:

Vrije vorm
Amsden
Champion
Leibomen
Lady (Palmerston)
Peregrine

Aantal
stuks

Gemiddeld
vruchtgewicht

387
189

52 gram
200 gram

304
688

147 gram
108 gram

d. Pruimerassen
op verschillende

stuiver het beste is. Het stuifmeel was afkomstig
van de rassen Wickson, Great Yellow, June
Blood en Golden Japan. Hoewel de zetting met
Wickson-stuifmeel iets beter was dan met het
stuifmeel van de andere rassen, kunnen de praktijkrassen June Blood en Golden Japan toch ook
goed als bestuiver gebruikt worden.
6. TEELTWIJZE V A N BLOEMEN
EN BLOEMBOLLEN
a. Rem- en verpopproej bij jresia
Om de invloed op de groei en bloei van het
remmen en verpoppen van fresiakralen na te
gaan, zijn het afgelopen jaar van de rassen
Golden Yellow, Snow Queen en Prinses Marijke
kralen gebruikt, die negen maanden bij 2° C,
5° C of 13° C bewaard zijn. Half juni is dit
materiaal buiten geplant.
De kralen die bij 2° C bewaard zijn, waren nog
volkomen in rust. De kralen bewaard bij 5° C,
waren gedeeltelijk verpopt, terwijl die, welke bij
13° C bewaard zijn, volkomen verpopt waren.
Het percentage uitval bij het plantmateriaal was
zeer gering. Daar het zwaartepunt van de oogst
pas na nieuwjaar is gevallen, kan omtrent het
effect van de bewaring op de oogstdatum nog
niets worden meegedeeld.
b.

onderstammen

Enkele nieuwe rassen werden dit jaar verder op
hun bruikbaarheid bekeken. Het blijkt dat Indian Blood en Wickson laat rijpen, hoewel de
kwaliteit van de vruchten goed is. De groei is,
ondanks het feit dat geënt werd op de sterke
onderstam Brompton, vrij zwak.
Formosa groeit op de onderstam Gele Kroos
matig sterk, maar gaf in het vierde groeijaar
voldoende vruchten. Great Yellow groeit zeer
sterk, ook op de matig sterke onderstam
Marianna. De vruchtbaarheid was hierdoor nog
niet groot.
Howard's Miracle werd bestoven met stuifmeel
van vier verschillende rassen. Dit werd gedaan
om de prakHjk te kunnen adviseren welke be-

Bewaartemperatuurproef
met verpopte jresiaknollen

Om de invloed na te gaan van een lage temperatuur vlak voor het planten bij verpopte
fresiaknollen die buiten geplant worden en
waarover in het najaar glas wordt aangebracht,
zijn de volgende temperatuurbehandelingen toegepast. Plantmateriaal van de rassen Buttercup,
Prinses Marijke, Blauwe Wimpel en Oranje Zon
is 11, 13 of 17 weken bewaard bij 30° C. Daarna
zijn de groepen van 11 en 13 weken 30° C gesplitst en resp. 6 weken bij 9 of 13° C en 4
weken bij 9 of 13° C bewaard, zodat alle behandelingen in totaal 17 weken duurden. Van
de rassen Buttercup, Prinses Marijke en Blauwe
Wimpel zijn zowel knollen als kralen uitgeplant,
van het ras Oranje Zon waren alleen knollen
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Datum einde van deoogst
Temperatuurbehandeling

17 wk. 30° C

ras
Buttercup
Prinses Marijke
Blauwe Wimpel
Oranje Zon

13 wk. 30° C 13 wk. 30° C
4 wk. 9° C 4 wk. 13° C

17-1
22-1
16-1
15-1

aanwezig. De plantdatum was 7 juli en op 22
augustus is het glas aangebracht.
In bovenstaande tabel is voor het knol-materiaal
de datum weergegeven, waarop 90 % van het
aantal bloemen was geoogst. Daar het gewas vrij
sterk in lengte varieerde, kan de bloei wat ongelijkmatig geweest zijn. Toch blijkt uit deze
cijfers, dat het koel bewaren een gunstige invloed heeft uitgeoefend op de vroegheid van de
bloei. Vooral bij de rassen Buttercup en Prinses
Marijke komt dit zeer sterk tot uiting.
c. Beivaartemperatuurproef bij fresia
Evenals het voorgaande jaar is getracht de
groeiperiode van in de zomer geplante fresia's
te bekorten door na de basistemperatuurbehandeling bij 30° C een nabehandeling te geven bij
9° C of 13° C. Hiervoor zijn kralen van de
rassen Snow Queen, White Swan en Rijnvelds
Golden Yellow gebruikt. Deze kralen werden
gedurende 11, 13 of 17 weken bij 30° C bewaard. Na deze bewaring werden beide eerstgenoemde groepen gesplitst en vervolgens resp.
6 en 4 weken bij 9 of 13° C bewaard. Op 5 juli

1-12
25-12
7-1
30-12

15-12
2-1
1-1
7-1

11 wk. 30° C 11 wk. 30° C
6 w k . 9° C 6 wk. 13° C
21-10
29-10
31-12
21-12

29-9
18-10
21-12
25-10

zijn de kralen geplant. Evenals vorig jaar is er
naar gestreefd de lucht en bodemtemperatuur
zo laag mogelijk te houden.
Het ras Snow Queen was zo sterk aangetast door
virus, dat aan de oogstcijfers hiervan geen waarde mag worden toegekend. Bij het ras Rijnvelds
Golden Yellow kwam de invloed van de nabehandeling op het bloeitijdstip het duidelijkst
tot uiting. Bij het ras White Swan was de
spreiding van de bloei gering. Waarschijnlijk is
de invloed van de temperatuurbehandeling bij
dit ras grotendeels te niet gedaan door de
tragere ontwikkelingen van dit ras in het winterhalfjaar. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten.
d. Winterbloeiende

leeuwebekken

In I960 is van de nateelt van enkele Amerikaanse leeuwebekkenrassen zaad gewonnen. Dit
materiaal is in 1961 doorgeteeld om te trachten
door verdere selectie tot goede, zaadvaste, winterbloeiende rassen te komen. Enkele selecties
waren in de F2 en F3 homogeen van kleur.
Ook zijn er enkele planten gevonden die be-

Datum van gemiddelde bloei
Rijnvelds
Golden Yellow

Temperatuurbehandeling
17 wk.
13 wk.
13 wk.
11 wk.
11 wk.
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30° C
30° C
30° C
30° C
30° C

—
—
—
—

4 wk.
4 wk.
6 wk.
6 wk.

13° C
9° C
13° C
9° C

:

!

18 januari
25 december
25 december
20 december
16 december

White Swan
18
20
16
15
15

januari
januari
januari
januari
januari

duidend minder zijtakken gaven. Hiervan is
zaad gewonnen om na te gaan of het mogelijk is
om op deze wijze tot een bruikbaar ras te komen,
dat minder vertakt en daardoor een arbeidsbesparing geeft in verband met het pluizen.
e,

Beivaartemperatuur
bij Nerine undulata

Van 10 maart tot 7 april zijn aan bollen de volgende temperatuurbehandelingen gegeven: 9° C,
13° C en 17° C, terwijl als controle een partij
bollen bewaard werd in gaasbakken in een fresiakas. De temperatuur was hier 10 à 15° C. Op
7 april zijn de bollen buiten geplant. De groei
van het gewas is zeer slecht geweest. Mede hierdoor is het effect van de temperatuurbehandelingen gering geweest. De gemiddelde oogstdata en de mate van bloei waren bij de verschillende temperaturen als volgt:

Bewaard bij

Gemiddelde
oogstdatum

Gemiddeld
% bloei

9°C
18° C
17° C
controle

24 oktober
16 oktober
21 oktober
24 oktober

24
24
17
34

De ervaring van voorgaande jaren was, dat de
bloei meer vervroegd werd, naarmate de temperatuur bij de bewaring hoger was. Bij deze
proef is deze ervaring niet bevestigd. Dat het
bloeipercentage bij de hogere temperatuur
(17° C) terug zou lopen, lag in de lijn van de
verwachting.
ƒ.

Bewaarmethoden
bij Nerine undulata

Door de verdamping van de bollen tijdens de
bewaring bij een hoge temperatuur tegen te

gaan, is bij Nerine undulata getracht het bloeipercentage op te voeren. Er is gebruik gemaakt
van twee partijen bollen, waarvan er één na het
rooien een tijd in gaasbakken in een fresiakas
is bewaard, terwijl de ander vlak voor de behandeling gerooid is. De bollen hebben de volgende behandelingen ondergaan:
1. Bewaard in plastic zakken.
2. Bewaard in cellofaanzakken.
3. De bol geheel in parafine gedompeld.
4. De onderste helft van de bol in parafine
gedompeld.
5. Alleen de bolbodem in parafine gedompeld.
6. Niet ingehuld bewaard.
7. De buitenste dode bolrokken verwijderd.
Deze zeven behandelingen hebben de bollen
ondergaan in een thermostaat bij 25.5° C. De
relatieve luchtvochtigheid bedroeg hierin
± 85 % . Daarnaast is een partij, behandeling 8,
bewaard in een fresiakas. Het bloeipercentage
varieerde sterk, nl. van 40 tot 9 0 % . Dit is
waarschijnlijk een gevolg geweest van het geringe aantal bollen per behandeling (tien stuks).
De normale praktijkbehandeling ( = behandeling 8) kwam nog als een van de beste naar

g. Het zaaien van orchideeënzaad
Zaad van Paphiopedilum insigne werd uitgezaaid
op een voedingsbodem volgens Burgeff (N3F)
en op een voedingsbodem volgens BurgeffKnudson. In beide gevallen werd na ongeveer
twee maanden een geringe kieming van het zaad
bereikt. Voordien is steeds voorweken van het
zaad noodzakelijk geweest, hetgeen een langdurige, tijdrovende en riskante methode is. Het
zaad van een Cymbidium-hybride klonterde zeer
sterk, waardoor een extra zware ontsmetting
nodig was.
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Een rationeel gebruik van trostrillers
Y. van Koor en W". van Ravestijn

Voor de verbetering van de zetting van tomaten,
vooral van vroege stooktomaten, wordt in de
praktij k veelal gebruik gemaakt van diverse trostrillers. Hoewel deze apparaten t.o.v. de kunstbij
een enorme tijdsbesparing geven, is het trilJen
van tomaattrossen een tij drovende en daardoor
vrij kostbare bezigheid. Bovendien blijken de
resultaten niet altijd aan de verwachtingen te
beantwoorden. V ooral gedure de warme zonnige
zomers ( o.a. 1959) is bet gun~ · ~ effect van bet
trillen t.o.v. onbehandelde of -o:tikte planten
gering.

Tijdsduur van trillen
Daaro1n zijn enige proeven opgezet, \vaarbij getracht werd tot een meer ecooomisch gebruik
van de trillers te komen. Allereerst werd nagegaan, hoelang de trilstok tegen iedere tros
gehouden moest worden, om een maxi1nale hoeveelheid stuifmeel op de stempel te doen belanden. Vergeleken werd: tikken, gedurende een
fractie van een seconde trillen en gedurende 1,
2 of 3 seconden trillen. Deze bestuivingen werden zowel bij helder zonnig weer als bij danker
betrokken weer uitgevoerd.
Twee. uur na de bestuiving werden de sten1pels
verzameld en bet aantal korrels op de stempel
geteld. De metbode van onderzoek is in het jaarverslag van 1960 gebeel beschreven, zodat hiernaar verwezen kan worden. De stuifmeelkorre1s,
die door de diverse bestuivingsmethoden op de
stempel terecht zijn gekomen, waren op het mo-

ment van controle nog alle blauw en aldus ge1nakkelijk van de reeds eerder op de stempel
gevallen korrels te onderscheiden. Reeds drie
uur na de bestuiving kunnen onder gunstige
omstandigheden de gekiemde korre1s rood-doorzichtig worden, waardoor ze niet meer van de
r~.eds vroeger gekiemde korrels te onderscheiden
21Jll.

Bij de tellingen van het aantal korrels op de
stempels, kwamen zowel tussen de diverse bebandelingen als tussen de verscbillende weersomstandigheden duidelijke verschillen naar
voren. In afb. 1 is bet aantal korrels op de
stempel bij de verscbillende behandelingen
grafisch weergegeven. Hieruit blijkt, dat bij
tikken slechts weinig korrels op de sten1pel
terecht komen, vooral bij danker weer. Werden
de trossen een fractie van een seconde getrild,
clan nam het aantal korrels op de stempels sterk
toe. In beide gevalJen (helder en donker weer)
werden er ruim 3 x zoveel stuifmeelkorrels op
de stempels geteld. Trilde men echter !anger
(1, 2 of 3 seconden) clan was het aantal korrels,
dat op de stempel werd gevonden, sterk aan de
weersgesteldheid gebonden. Bij scherp zonnig
weer vond men slechts weinig meer stuifmeel op
de stempel dan bij de getikte planten, maar bij
danker bewolkt weer werd bij langer trillen
steeds veel n1eer stuifmeel op de stempel gevonden clan bij de stempels, die afkomstig waren van
trossen, welke slechts een fractie van een seconde
waren getrild. Het grootste aantal korrels per
stempel ( ruim 120) werd clan na 1 en 2 second en
115
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trillen gevonden. Werd nog langer
getrild (3 seconden) dan nam het
aantal korrels per stempel weer af.
Dat bij zonnig droog weer slechts
bij een zeer kortstondig trillen een
gunstig resultaat wordt verkregen,
is achteraf wel verklaarbaar. Het
stuifmeel komt dan zeer gemakkelijk
los. Dit blijkt duidelijk uit het grote
aantal korrels op de stempel (gemiddeld ± 115 korrels) bij zeer
kortstondig trillen. Maar niet alleen
het loskomen van de korrels is belangrijk, het stuifmeel moet ook nog
op de stempel blijven vastkleven.
Onder droge omstandigheden is het
stuifmeel bijzonder „los" en de stempel betrekkelijk droog, waardoor de
kleefkracht sterk wordt verminderd.
Hierdoor stuiven de pollen gemakkelijk weg. Bovendien zullen de
korrels, die toch nog op de stempel
terecht komen, hiervan weer gemakkelijk afvallen vanwege de geringe kleefkracht.
Bij donker betrokken weer zal de
luchtvochtigheid veel hoger liggen,
met het gevolg dat het stuifmeel
minder snel loskomt. Bij een fractie
van een seconde trillen werden gemiddeld nog geen 90 korrels per
stempel gevonden. Trilde men 1 of
2 seconden, dan werden er gemiddeld meer dan 120 stuifmeelkorrels
per stempel geteld. Pas na een nog
langere tijd trillen (3 seconden)
nam het gemiddeld aantal korrels
per stempel weer af. Waarschijnlijk
zullen door een zo intensief trillen,
ook bij betrekkelijk vochtige omstandigheden, ondanks het kleverige
oppervlak van de stempel, de stuifmeelkorrels van de stempel worden
afgeschud.

Sterkte

trillen

Op dezelfde wijze werd de invloed van de sterkte
van de trilling nagegaan. Een Amerikaanse trostriller werd op een accu van 6 volt en een accu
van 4 volt aangesloten. De tomaattrossen werden hiermee gedurende 2 seconden getrild. De
resultaten zijn in afb. 2 in grafiek gebracht. Ook
hier komt tot uiting, dat bij zonnig weer na een
zo lange tijd trillen de hoeveelheid kiemend
stuifmeel op de stempel niet bijzonder groot is.
Tussen beide trilsterkten (voltages) was onder
deze omstandigheden weinig verschil bemerkbaar. In beide gevallen werden gemiddeld ruim
60 korrels per stempel gevonden.
Bij donker, bewolkt weer kwam de gunstige invloed van de sterkere trilling echter duidelijk
naar voren. Het trillen bij 6 volt gaf bijna 125
pollen per stempel te zien, tegenover slechts
85 korrels per stempel bij aansluiting op 4 volt.
Vooral in een periode van donker, bewolkt weer

Afb. 3
Goed gezette vruchten door een juist gebruik van de trostriller

kan het trillen van de tomaattrossen de bestuiving doen verbeteren. Men moet dan niet
alleen een krachtige trilling opwekken, maar
per tros moet zeker 1 seconde getrild worden.

Aantal malen trillen
Bovendien is in een praktijkproef nagegaan, of
het aantal keren trillen per week gereduceerd
zou kunnen worden. Alle eerste en tweede trossen zijn drie maal in de week getrild, maar daarna werden verschillende behandelingen toegepast. Bij een groep planten is doorgegaan met
3 maal in de week trillen. Een andere groep
planten werd afhankelijk van het weer 1, 2 of
3 maal in de week getrild, d.w.z. dat bij zeer
zonnig weer 1 maal in de week en bij zeer
donker en vochtig weer 3 maal per week werd
getrild. Een volgende groep planten werd wèl
3 maal per week getrild, maar per keer werd

niet meer dan 1 tros per plant behandeld. Tenslotte werden deze twee laatste behandelingen
gecombineerd toegepast. Er werd hierbij dus
afhankelijk van het weer 1, 2 of 3 maal getrild,
terwijl per keer niet meer dan 1 tros per plant
werd behandeld.
De zetting van de getrilde trossen lag in alle
gevallen hoger dan van de trossen, waarvan de
planten alleen getikt waren. Uiteraard waren
tussen de diverse trillingsmethoden bij de le en
2e tros geen verschillen in zetting waarneembaar. Het zettingspercentage van de trossen 3,
4 en 5 lag over het algemeen bij de 3 maal in de
week getrilde trossen het hoogst en bij de minst
getrilde trossen het laagst. Bij de trossen 6 en 7
waren geen duidelijke verschillen in zetting
tussen de verschillende wijzen van trillen meer

waarneembaar. Hoewel dus de zetting enigszins
door het minder trillen werd gereduceerd, bleek
de invloed op de oogst (in gewicht), zowel van
de vroege als van de totale oogst, volkomen verwaarloosbaar te zijn. Er zijn weliswaar wat minder vruchten gevormd bij de weinig getrilde
planten, maar dit is gecompenseerd door een
hoger gemiddeld vruchtgewicht. Merkwaardig
is, dat het gemiddeld vruchtgewicht van de in
het geheel niet getrilde (wel getikte) planten
verreweg het laagst lag (10 à 20 g lager).
Terwijl de oogst dus in geen enkel opzicht werd
benadeeld, kon een duidelijke tijdsbesparing
worden vastgesteld. In onderstaande tabel is opgenomen hoeveel tijd met de bestuivingen gemoeid was en hoeveel keren de bestuivingen
plaats vonden.

Tijd per plant aan de bestuivingen

Aantal
seconden

Aantal
keren

1. Tikken

11.7

40 x

2. 3 maal in de week trillen

84.5

23 x

3. Ie en 2e tros 3 maal in de week, daarna afhankelijk van
het weer 1, 2 of 3 maal per week trillen
. . . .

57.7

17x

4. Ie en 2e tros 3 maal in de week, daarna per keer
1 tros trillen

61.0

23 x

5. Ie en 2e tros 3 maal in de week, daarna afhankelijk van
het weer 1, 2 of 3 maal trillen (1 tros per plant)

45.6

17 x

Behandeling
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b =steed

Hieruit blijkt, dat steeds 3 maal in de week
trillen ± 7 maal zoveel tijd vergt als tikken.
Door het trillen van de weersomstandigheden
af te laten hangen en slechts 1 tros per keer te
trillen, kan deze tijd echter tot ongeveer de helft
worden teruggebracht. Door met meer overleg
te trillen, is bijna 50 % tijd uitgespaard, zonder
dat het enige nadelige invloed op de oogst heeft
uitgeoefend.
Conclusie

d.w.z. met een krachtige triller, terwijl elke tros
minstens een volle seconde moet worden aangeraakt. Voor zover met zonnig weer nog wordt
getrild, mogen de trossen slechts heel even worden aangeraakt, terwijl de kracht van de trilling
dan waarschijnlijk minder belangrijk is. Vanaf
de derde tros kan echter bij gunstig weer worden
volstaan met slechts één maal per week te trillen
en dan slechts één tros per plant. Dit geeft een
belangrijke tijdsbesparing en leidt niet tot enige
oogstderving.

Bij donker weer moet intensief worden getrild,
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De „Comect".
Boven: Het vat voor constant
vloeistof-niveau.
Rechts onder: schakelklok voor
loogverversing; hierachter bevinden zich de pompen voor de loogaan- en -afvoer.
Rechts midden: Brug van Wheatstone.
Rechts boven: Recorder (vierlijnenschrijvcr). Het linkse paneel: De
reactievaten met flowrators (op
deze foto ontbreekt no. 2), magneetkleppen
en
naaldventielafsluiters; achter dit paneel bevinden zich het loogreservoir, de
regelapparatuur
voor
loogverversing, de luchtpompjes en de
stabilisatoren voor de luchtstroom.

Het probleem koolzuurgas in de tuinbouw
A. A. Steiner

Reeds zeer lang geleden heeft de mens ontdekt
dat een zekere hoeveelheid warmte nodig is, wil
een plant zich goed ontwikkelen. Men merkte
nl. dat de planten zich in de zomer goed ontwikkelen en in de winter vrijwel niet, terwijl
men tevens voelde dat het in de zomer warmer
was dan in de winter. Dit verschil kon zonder
meetinstrumenten worden waargenomen.
Iets dergelijks geldt voor het licht. Er is een
reëel verschil tussen de daglengte en de lichtintensiteit in de zomer en in de winter en ook
hiervoor bezitten wij een zintuig, nl. ons oog,
zij het dat dit lang niet zo gevoelig is voor verschillen in lichtintensiteit als onze huid voor
verschil in warmte.
Natuurlijk heeft men getracht voor het begrip
warmte een maatstaf te vinden en een meting
te verrichten, onafhankelijk van ons gevoel. Dit
is op een wel zeer simpele wijze gelukt, getuige
de thermometer die men voor een luttel bedrag
kan kopen. Iets minder eenvoudig ligt de zaak
voor het licht. Meten en registreren van licht is
een vrij gecompliceerde kwestie, zeker wanneer
het gaat om licht van bepaalde golflengten. Het
is dan ook niet verwonderlijk, dat de doelbewuste toepassing van warmte in de tuinbouwpraktijk eerder ingang heeft gevonden dan de
doelbewuste toepassing van licht. Naarmate de
mens de laatste tientallen jaren dieper doordringt in de fysiologie van de plant, begint ook
steeds meer het besef door te dringen, dat men
temperatuur en licht niet mag zien als twee
factoren die onafhankelijk van elkaar op de
plant inwerken; zo is er geen op zich zelf staande optimale temperatuur en op zich zelf staande
optimale lichthoeveelheid. Het is een wisselwerking, die resulteert in een ideale „verhouding" tussen deze beide — en nog vele andere
— groeifactoren.
En nu het koolzuurgas. Wij weten sedert het

einde van de achttiende eeuw — dank zij de
Nederlander Van Ingenhousz — dat de enorme
hoeveelheden koolstof die normale groene planten nodig hebben, uitsluitend worden betrokken
uit de lucht waar deze als CO2 aanwezig is in de
voor dit doel onvoorstelbaar lage concentratie
van rond 0.03 %. Eerst in het midden van de
negentiende eeuw werden inzichten verkregen
in de behoefte van een plant aan elementen als
kalium, magnesium, fosfor, stikstof enz. Dit
heeft geresulteerd in de bemesting met kunstmest, die een geweldige vlucht heeft genomen,
terwijl een „CCVbemesting in de lucht" nog
geheel aan het begin van haar ontwikkeling
staat. Hoe komt dit nu?
Wel, over de gehele aarde is het gehalte aan
koolzuurgas in de lucht zomer en winter en dag
en nacht vrijwel gelijk. Zodoende kan men ook
moeilijk groeiverschillen opmerken als gevolg
van een ander gehalte. Er zijn wel gebieden
waar tijdelijk of blijvend een hoger CCVgehalte
kan voorkomen, nl. onder de bomen in een dicht
tropisch oerwoud, wanneer zich op de bodem
een flink dek bevindt van organische plantenresten. Hierin bevinden zich micro-organismen
die met elkaar een enorme hoeveelheid energie
nodig hebben, die zij verkrijgen door organische stof te verbinden met zuurstof — ademhaling dus — waarbij belangrijke hoeveelheden
koolzuurgas vrijkomen. Verderop zal nog blijken
dat ook in kassen het gehalte aan koolzuurgas
vrij sterk kan variëren, vooral wat betreft de dag
en de nacht, maar aangezien wij op grond hiervan nimmer groeiverschillen hebben kunnen
constateren en wij ook geen zintuig hebben dat
gevoelig is voor koolzuurgas, is er van praktijkzijde nimmer een dringende aanleiding geweest
deze kwestie nader in onderzoek te nemen.
Wel zijn er op de praktijk gerichte proeven
geweest, die evenwel vrijwel steeds een negatief
121

resultaat gaven. Een grote moeilijkheid was, dat
men niet over apparatuur beschikte die het gehalte aan koolzuurgas continu kon bepalen.
Enerzijds heeft men vermoedelijk nog al eens
gehalten aangebracht die giftig waren, anderzijds is het zo dat een volgens berekening aangebracht gehalte van 0.5 %, binnen één uur
praktisch tot 0.03 % kan dalen in een zgn. goed
sluitende kas met dichtgekit glas indien er een
beetje wind is! Een andere oorzaak van negatieve resultaten is dat het gebruikte koolzuurgas
niet voldoende zuiver was. (Een spoortje aethyleen of zwaveldioxyde werkt reeds zeer remmend!). Maar als voornaamste oorzaak moet
wel worden genoemd gebrek aan voldoende inzicht in de fysiologie van de plant. Koolzuurgas
is namelijk ook geen op zich zelf staande groeifactor met een absoluut optimum. Zo mag nu
wel worden aangenomen dat naast voldoende
licht ook een hogere temperatuur ingesteld moet
worden, wil men bij CCVbemesting in de lucht
een beter milieu scheppen, waarbij wij dan nog
niet eens durven spreken van een „optimum".
Dat het „koolzuurgasprobleem" de laatste jaren
actueel is geworden, is aan verschillende omstandigheden te danken. Het fysiologisch inzicht
werd dieper en mede als gevolg hiervan ontstond een sterkere behoefte aan meetapparatuur,
die in principe weer beter realiseerbaar werd
door de vooruitgang van de techniek. De directe
aanleiding tot een nader onderzoek inzake CO2bemesting is evenwel in vele gevallen de grindcultuur geweest. Met name in Duitsland en bij
ons is dit wel zeer duidelijk gebleken. Komkommers groeiden nl. slecht in grindcultuur indien
in dezelfde kas geen „normale" teelt plaats
vond. In een normale komkommerkas bevindt
zich een grote hoeveelheid organische stof als
bodemsubstraat. Bij grindcultuur ontbreekt deze.
De organische stof kan bij de heersende hoge
bodemtemperatuur in de komkommerkas een
belangrijke producent zijn van CO2. Om de werking van CÓ2 te kunnen onderzoeken, moet men
het gehalte aan koolzuurgas kunnen meten. Wij
hebben derhalve een simpele apparatuur samengesteld, die in het Jaarverslag van 1958 is beschreven (pag. 51 t / m 53).
Bij deze metingen bleek dat het CCVgehalte van

122

de kaslucht bij een teelt in grond 's nachts steeg
tot 0.2 %, maar 's ochtends bij het licht worden
binnen één uur daalde tot 0.02 %, terwijl het
gehalte bij de grindcultuur 's nachts slechts steeg
tot 0.06 % (ongetwijfeld nog dank zij de resten
van een overjarige staal) en overdag binnen één
uur daalde tot 0.01 % (zie jaarverslag 1958).
Hiermede waren sterke aanwijzingen verkregen
dat bij de grindcultuur een relatief tekort heerst
aan koolzuurgas, maar bovendien is het heel
goed mogelijk dat — gezien de snelle daling van
het gehalte in de eerste ochtenduren — ook bij
de normale teelt een CC>2-bemesting in de lucht
produktiebevorderend zou kunnen werken.
Daarna is de ontwikkeling ter hand genomen
van een zelfregistrerende volautomatische apparatuur voor de meting van het koolzuurgas op
vier plaatsen gelijktijdig, dus onafhankelijk van
elkaar. Dit was nodig om het onderzoek op
meer efficiënte wijze te kunnen voortzetten, zowel wat betreft een verdere inventarisatie van
het koolzuurgasgehalte in kassen in de praktijk
als proeven met CCb-bemesting.
Enkele ervaringen bij de slateelt in het vroege
voorjaar van 1961 hebben extra meegewerkt dit
onderzoek snel te voltooien. Men gebruikte nl.
bij de teelt van sla in kassen 's winters nog al
eens petroleumvergassers, waarvan de rookgassen in de kas terecht kwamen. Vooral in en
om 's-Gravenzande is in 1961 een bijzonder
gunstige invloed op de sla waargenomen. Hoewel gelijktijdig met het in zwang komen van
deze vergassers ook de teeltmethode wat betreft
luchten en temperatuur vrij grondig veranderde,
is men toch ook aan koolzuurgas gaan denken.
Inderdaad werd hier een gehalte van 0,2 % CO2
gemeten.
Eerst hebben wij ons georiënteerd over de
principes, die in aanmerking komen voor het
meten van koolzuurgas. Hierbij lag het niet in
de bedoeling de „nauwkeurigste" methode te
kiezen zoals bijvoorbeeld een spectrofotometrische bepaling in het infrarood, maar een
methode die voor op de praktijk gerichte proeven bruikbaar en bovendien niet al te kostbaar
zou zijn. Wij kozen het principe van de weerstandsmeting in natronloog, waarbij de temperatuurinvloed werd gecorrigeerd met behulp van

thermistors, opdat niet met een „blanco" behoeft
te worden gewerkt. Hierbij is de hulp ingeroepen van de Technisch-Physische Dienst
T.N.O. en T.H. te Delft.
Wij willen niet nalaten de bijzonder prettige
wijze van samenwerking te memoreren. Een bijzonder woord van dank dient te worden gebracht aan de heer Moelker van de T P D , die
door zijn enthousiasme en inzicht veel tot de
verwezenlijking heeft bijgedragen, speciaal wat
betreft de temperatuurcompensatie.
Een Austen-membraanpompje geeft — mits met
een constante spanning bekrachtigd — een constante luchtstroom. Dit pompje zuigt via een
zeer dunne plastic slang de te onderzoeken lucht
uit de kas (zie afb. 1). De aanzuigleiding is
vlak bij de pomp kortgesloten met de persleiding. In deze kortsluiting bevindt zich een
naaldventiel 1er regeling van de luchthoeveelheid. De perslucht passeert vervolgens een stabilisator, bestaande uit een messingvat van
25 x 25 x 300 mm (rechthoekig), dat door twee
tussenwanden in drie gelijke compartimenten is
verdeeld. In iedere tussenwand bevindt zich een
gaatje met een diameter van 0.2 mm. Deze stabilisator vangt de stoten van het membraanpompje
vergaand op, waarna de lucht door een tri-flat
flowrator stroomt. Dank zij de stabilisator is de
stand van de meetkogel goed afleesbaar. Bij
maatstreep 8.5 wordt 0.1 liter lucht per minuut
doorgevoerd.
De lucht komt vervolgens in een reactievat,
waarvan in afb. 2 een schets is gegeven. Voor
de luchtverdeling in het vat is een glasfilter L 2
gebruikt. In het vat bevindt zich 135 ml N a O H
0.01 N . Het „actieve" deel van het vat heeft een
hoogte van 425 mm. Bij de ingestelde snelheid
van 0.1 liter lucht per minuut wordt alle CO2
uit de lucht nog volledig geabsorbeerd door de
loog zolang het gehalte niet hoger ligt dan 0.6 %
en zolang niet meer dan 50 % van de aanwezige
loog is omgezet in carbonaat. De lucht stijgt via
de brede buis omhoog en dwingt hierdoor de
vloeistof met een redelijke snelheid via de smallere buis te circuleren, waardoor continu een
goede menging wordt verkregen. De luchtbellen
kunnen de meetcel boven in de buis niet storen,
dank zij de uitgetrokken tuit van de brede buis.

magneetklep
toevoer
maten in mm.

a s meetcel
b 1thermistor

rf-9

f* -18

lucht
g l a s f i l t e r L2
magneetklep
afvoer

Afb. 2
Het reactievat van „Comeet"
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De N a O H in het reactievat wordt omgezet in
Na->CO:t met een snelheid die afhankelijk is van
het COä-gehalte van de doorgevoerde lucht;
eveneens afhankelijk hiervan dient de loog
periodiek te worden ververst. Dit geschiedt volautomatisch. Een schakelklok, die één, twee of
drie maal per uur instelbaar is, geeft een impuls
aan een elektronische tijdregelaar, die een magneetklep opent onder het reactievat, waardoor
de „afgewerkte" loog wordt afgevoerd. Na 30
seconden sluit de afvoer en gelijktijdig wordt
een magneetklep boven het reactievat geopend.
Deze klep is verbonden met een hoger geplaatst
vat, waarin N a O H 0.01 N op een constant
niveau wordt gehouden door middel van een
overloop en een pomp die uit een lager gelegen
reservoir voor aanvoer in overmaat zorgt. Deze
pomp treedt in werking zodra de schakelklok
het signaal tot verversen geeft. De bovenste
klep blijft open gedurende een op 0.01 sec.
nauwkeurig instelbare tijd. Na sluiting van de
klep stopt ook de pomp die voor de loogtoevoer
naar het bovenste vat zorgt. Op deze wijze komt
steeds 135 ( ± 1 ml) loog in het reactievat. Deze
regeling is gekozen gezien de tijdnood waarin
wij waren geraakt door de roep van de tuinders
om slaproeven met koolzuurgas. Een nauwkeuriger regeling is te verkrijgen door de klep
te laten sluiten langs elektronische weg zodra
het gewenste vloeistofniveau is bereikt.
In het apparaat zijn vier reactievaten aanwezig
als boven beschreven, ieder met een eigen luchtaanvoer. Zij beschikken gezamenlijk over één vat
met constant loogniveau.
De weerstand in het reactievat wordt gemeten
met behulp van twee platina elektroden. De
weerstand wordt per reactievat éénmaal per minuut geregistreerd op een recorder in vier verschillende kleuren. Deze weerstand is een maatstaf voor de hoeveelheid loog, die omgezet is
in carbonaat en daarmede tevens voor het CO2gehalte in de aangezogen lucht. Bij de huidige
opstelling wordt de lucht aangezogen door
slangen van 15 m lengte. Gezien de tijd die de
lucht nodig heeft om het apparaat te bereiken,
wordt het C02-gehalte van de lucht op het punt
van aanzuiging in de kas pas 4.5 minuut later
op de recorder geregistreerd. Vermenging van
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de lucht in de aanzuigslang kan worden verwaarloosd, gezien het feit dat een menselijke
uitademing aan het eind van de slang 4.5 minuut
later een scherpe knik in de geregistreerde curve
geeft, terwijl de curve later weer met een scherpe
knik zijn oude weg vervolgt.
De meting geschiedt via een brug van Wheatstone, die als zodanig niet gevoelig is voor
temperatuurschommelingen, terwijl de op het
Proefstation voorkomende schommelingen in de
netspanning — die varieert van 190—235 volt
— evenmin invloed hebben. De weerstand in
een vloeistof is evenwel bijzonder temperatuurgevoelig. Dank zij de eerder genoemde Technische Physische Dienst, kon deze invloed worden weggenomen met behulp van thermistors;
deze hebben een negatieve temperatuurcoëfficiënt, waarmee de afwijkingen door de
temperatuur in het reactievat vergaand worden
gecompenseerd. Zo bedraagt de afwijking nog
maar ± 1 % van de waarneming bij temperaturen tussen 14° en 27° C. De afwijking wordt
± 3 % indien de temperatuur daalt tot 5° C
of stijgt tot 35° C. De gebouwde apparatuur
wordt „Comeet" genoemd (CO2 »zendapparatuur).
W a t betreft de met deze apparatuur verkregen
resultaten kan reeds worden vermeld, dat het
C02-gehalte in een kas bij een constante toevoeging veel sterker afhankelijk blijkt van de
„wind" dan wij ooit hadden kunnen vermoeden.
Gehalten van 0.15 % tot 0.40 % bij een
gelijke C02-dosering, maar bij een windkracht
van resp. 5 en 2 blijken heel normaal! Dit houdt
tevens in, dat wij bij dergelijke proeven wellicht
kunnen volstaan met een nog simpeler meetapparatuur dan wij nu hebben, omdat bij dergelijke schommelingen een meting tot op duizendste procenten (0.026 % of 0.027 % b.v.) geen
enkel nut heeft.
Tot slot willen we er op wijzen dat er, wanneer
men aanneemt dat sla het C02-gehalte in de
lucht uit kan putten van de normale concentratie
van 0.03 % tot 0.02 %, een onvoorstelbaar grote
hoeveelheid lucht nodig is. Een goede oogst sla
levert zeker 240 gram droge stof per vierkante
meter. Deze bevat minstens 70 % verbindingen
die voldoen aan de empirische formule CH2O
( = 168 gram). Hiervoor zijn rond 5.6 gram

moleculen COs nodig ofwel 132 liter CO2 (gerekend bij 15° C). Men heeft dan voor die ene
vierkante meter sla maar eventjes 1320 m 3 lucht
nodig. N u groeit sla niet steeds even snel. De
groeicurve is progressief; wij mogen aannemen
dat in de laatste 40 dagen vóór de oogst minstens 60 % van de droge-stofproduktie plaats
vindt. In 40 dagen is dus 60 % van 1320 m 3 ,
ofwel 792 m 3 lucht nodig.
Nemen wij nu aan dat de menging van de lucht
in het warenhuis dusdanig is, dat al deze lucht
ook inderdaad in voldoende mate bij het blad

komt, dan moet deze lucht bij een gemiddelde
kashoogte van 2.3 m toch minstens 792 : 2.3 =
343 x volledig worden ververst in 40 dagen.
Dit is altijd nog 8.5 keer per dag. Aangezien sla
slechts CO2 assimileert zolang er voldoende licht
is, betekent dit dat 's winters minstens één verversing per uur nodig is. Wij moeten dan ook
concluderen dat de sla 's winters over voldoende
CO2 kan beschikken, dank zij het feit dat de
meeste warenhuizen zo weinig dicht zijn dat ze
bij een beetje wind inderdaad veelvuldig worden
„gelucht".
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Bij het bewortelingsonderzoek wordt gebruik gemaakt ·va!I ·wortclbakken rnet een glaswand.
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1.

WORTELONDERZOEK
a. V ergroting 'Van bet u'ortelstelsel
bij koinkon1mer

In de literatuur was gevonden, dat vergroting
van het wortelstelsel bij de komkommer tot een
drastische opbrengst-verhoging kon leiden. In
een proef werd nagegaan of opbrengstverhoging
zou warden verkregen, als de onderste of twee
onderste zijscheuten werden afgelegd. Aanvankelijk wortelden de zijscheuten goed; na rui1n
twee maanden echter waren vele bewortelde
scheuten afgestorven. Er werden geen betrouwbare opbrengstverschillen verkregen bij planten
met en zonder bewortelde zij scheuten.

b. W ortelonttuikkeling in sla
De invloed van de grondten1peratuur op de
groei is nader bestudeerd. Zadra de temperatuur
beneden 8° C daalt, neemt de wortelgroei af.
Beneden 4° C staat ze nagenoeg stil. Wordt de
grondtemperatuur op 7° C of lager gehouden,
clan vindt de bovengrondse groei trager plaats
clan bij 10 of 15° C. Dit moet dus warden toegeschreven aan een geringere wortelgroei en
-activiteit bij de lagere grondtemperatuur.

2. OPNAME VAN VOEDINGSSTOFFEN
DOOR HET BLAD
a. Fytotoxische werking
van glycerine op tomaatplanten
Jonge tomaatplanten werden eenmaal in de week
gedurende vijf weken bespoten met een oplossiog, die naast 5 of 10 o/o suiker, 0.5 o/o ureum,
0.4 o/o 1nono-calciumfosfaat en 0.025 % sulfanyla1nide bevatte. Om de opname te verbeteren
werd aan deze oplossingen 0.1 % uitvloeier of
0.1 - 0.2 - 0.5 of 1 o/o glycerine toegevoegd.
Tevens werden er planten zonder meer met de
bovengenoemde concentraties glycerine bespoten. Daags na de bespuitingen werden de
planten afgebroesd.

Verbranding trad slechts bij die planten op,
welke met alleen glycerine (1 en 0.5 o/o) of 1net
5 ',Yo suiker + glycerine (1 - 0.5 - 0.2 en 0.1 o/o)
waren bespoten. De invloed van de hogere
glycerine-concentraties kwa1n tot uiting in een
ernstiger verbrandingsbeeld, hoewel de verbranding over het algemeen licht was. Op1nerkelij k
is, dat bij de 5 % suiker-oplossing glycerine eerder verbranding gaf clan het spuiten van glycerine zonder meer. Wellicht werd dit door de
toegevoegde ureum en 1nono-calciumfosfaat veroorzaakt en lag de suikerconcentratie te laag om
beschermend te kunnen werken. Bij de 10 o/o
suikerbespuitingen traden in het geheel geen
verbrandingsverschijnselen op.
De groei werd door alle bespuitingen t.o.v. de
onbespoten planten geremd. Vooral de hoogste
glycerinebespuitingen gaven een laag droog
loofgewicht. Door het toevoegen van suiker,
vooral bij 10 % suiker, werd dit effect verkleind.
Bij alle suikerbespuitingen bleef cchter een
vochtig en kleverig residu op de bladeren achter.

b. Suiker-ureun1-f osfor be spuitin gen
op tomaatplanten
Tomaatplanten werden na belicht te zijn geweest, met een voedingsoplossing bespoten. De
spuitvloeistof bestond uit 10 % suiker, 0.5 %
ureum, 0.4 % mono-calciumfosfaat en 0.025 %
sulfanylamide. Ter verbetering van de opname
werd of 0.1 o/o Shell uitvloeier of 0.2 o/o glycerine toegevoegd. Er werd vijf maal gespoten.
De planten werden 's ochtends gegoten, hetzij
dezelfde dag (voor de bespuiting), hetzij de
volgende dag. Hierdoor werd de turgescentic
belnvloed en wellicht daardoor de opoame.
De bloei van de le tros werd door de bespuitingen in het geheel niet belnvloed. De zetting
werd door alle bespuitingen enigszios verbeterd.
Op de zetting van de overige trossen hadden de
bespuitingen geen invloed. Oogstvervroeging
trad niet op. De totale produktie lag bij alle
bespoten planten hoger clan bij de onbespoten
planten, vooral als na de bespuitingen werd gegoten of als 0.2 % glycerine aan de spuitvloeistof was toegevriegd.
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c. Beschermende werking van suiker
bij magnesiumsul faatbes puitingen
op tomaat
Gezonde jonge tomaatplanten werden met 1, 2
of 4 % M g S 0 4 bespoten. Ter verbetering van
de opname werd bovendien nog 0.1 % uitvloeier, 0.2 % glycerine of beide aan de spuitvloeistof toegevoegd. Al deze spuitvloeistoffen
werden met en zonder toevoeging van 10 %
suiker toegepast. De bespuitingen vonden twee
maal in de week gedurende zes weken plaats.
Alleen de laagste concentratie M g S 0 4 (1 % )
gaf geen verbranding als het zonder meer of
met 0.1 % uitvloeier werd verspoten. Werd
glycerine of glycerine en uitvloeier aan de spuitvloeistof toegevoegd, dan gaven alle MgS0 4 bespuitingen afhankelijk van de MgSCVconcentratie, een meer of minder ernstige verbranding
te zien. Werd echter 10 % suiker toegevoegd,
dan bleef bij de spuitvloeistoffen zonder glycerine de verbranding volkomen achterwege. Werd
glycerine gebruikt, dan trad met suiker alleen
bij de hoogste concentratie MgSC>4 een lichte
verbranding op. Werd zowel uitvloeier als glycerine gegeven, dan gaven alle MgS0 4 -concentraties een lichte verbranding te zien.
Het magnesiumgehalte in de plant is door alle
bespuitingen verhoogd, bij hoge concentratie het
meest. Werd er echter suiker aan de spuitvloeistoffen toegevoegd, dan lag de magnesiumopname over het algemeen lager dan bij de
overeenkomstige bespuitingen zonder suiker.
Niettemin kon dank zij de beschermende werking van de suiker meer magnesium worden
opgenomen zonder dat verbranding optrad.

Proefveld

3. TOEPASSING V A N KUNSTLICHT
a. Belichting van tomaatplanten
In het kader van een landelijke proef werden
op drie plaatsen in het Westland, te weten
's-Gravenzande (S. P. van Dijk, Heenweg), den
Hoorn (J. A. P. van Marrewijk) en Naaldwijk
(Proefstation), op 2 februari belichte en onbelichte planten uitgezet. De belichte planten
waren resp. te 's-Graveland (Philips) en Wageningen (I.T.T.) opgekweekt, de onbelichte te
Sappemeer en 's-Gravenzande (S. P. van Dijk).
Belichting vond plaats met fluorescentiebuizen.
De eerste twee weken werd bij hoge lichtintensiteit continu belicht, daarna bij afnemende
lichtintensiteit gedurende 16 uur per dag. De
onbelichte planten afkomstig uit 's-Gravenzande
waren bij uitplanten beter ontwikkeld dan die
uit Sappemeer.
Afhankelijk van de groeiomstandigheden liepen
het begintijdstip en het verloop van de oogst
nogal uiteen. De verschillen in opbrengst tussen
belichte en onbelichte planten waren evenwel
vrij constant. Op 23 mei ( ± vijf weken na het
begin van de oogst) was per plant het volgende
geoogst (in kg) (zie tabel).
Tussen de beide belichte groepen bestond weinig
verschil. Het verschil in opbrengst na vijf weken
tussen de minst gunstige belichte en de te 's-Gravenzande opgekweekte planten bedroeg 200 g.
De in Sappemeer opgekweekte planten, die op
het moment van uitplanten nog wat klein waren,
lagen toen 420 g per plant achter bij de belichte.

Herkomst van het plantmateriaal
onbelicht

belicht

's-Gravenzande .
Naaldwijk
Den Hoorn .
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Wageningen

's-Graveland

's-Gravenzande

Sappemeer

1.47
0.93
1.06

1.48
0.83
1.00

1.28
0.61
0.79

1.02
0.43
0.67

b. Belichting en temperatuurrei
bij tomaat
Tomaatplanten werden bij verschillende dag- en
nachttemperatuur opgekweekt. Er zijn tijdens de
opkweek dagtemperaturen van resp. 18 en 20° C
en nachttemperaturen van 12 en 14° C aangehouden. Het grootste deel van de planten werd
resp. met hogedruk kwiklampen en menglichtlampen belicht. De belichte groepen werden gedurende de eerste twee weken bij hoge lichtintensiteit continu belicht. Met het ruimer zetten
van de planten nam de lichtintensiteit af en
werd ook de belichtingsduur van 24 uur naar
16 uur en tenslotte, na ± vijf weken, naar 12
uur teruggebracht. De niet belichte planten
werden 14 dagen eerder gezaaid. Het ras was
Glorie. De planten werden begin januari uitgeplant.
De combinatie 18° C dag- en 14° C nachttemperatuur gaf speciaal bij de met hogedruk kwiklampen belichte planten de sterkste opbrengstvervroeging. De resultaten bij de met menglichtlampen belichte planten waren bij de drie
temperatuurcombinaties vrijwel gelijk. De vervroeging was bij de met hogedruk kwiklampen
belichte planten gemiddeld iets groter dan bij de
met menglichtlampen belichte planten. De
vroege opbrengst van de onbelichte planten was
groter naarmate deze bij lagere temperaturen
waren opgekweekt. De combinatie 18° C dag- en
12° C nachttemperatuur voldeed dus het beste.
Hieruit blijkt, dat bij een betere lichtvoorziening
de temperatuur iets hoger mag zijn dan normaal
het geval is.
c.

Continubelichting
bij de opkweek van sla

Bij de opkweek van slaplanten voor de teelt
onder gelicht platglas is gebruik gemaakt van
fluorescentielampen en van Elstein-stralers. Op
20 oktober werd gezaaid (de rassen Proeftuins
Blackpool en Blondine). Van beide rassen werd
een groep planten vanaf de opkomst acht etmalen continu belicht resp. bestraald. Bovendien
werd van elk een controlegroep aangehouden.
Het ras Proeftuins Blackpool werd op het proefstation te Naaldwijk uitgeplant en Blondine op

het proefbedrijf te Delft. Bij de oogst van Proeftuins Blackpool bleek dat de planten vanonder
de Elstein-stralers een 20 gram hoger gemiddeld
kropgewicht leverden dan de andere groepen.
Bij Blondine was echter het kropgewicht van de
niet belichte groep 20 gram hoger.
De in de loop der jaren verkregen zeer wisselvallige resultaten zijn niet geheel verklaard.
Enerzijds kan een gunstig resultaat wellicht het
gevolg geweest zijn van ongunstige natuurlijke
lichtomstandigheden direct na het zaaien, anderzijds kan het uitblijven van enig gunstig effect
samenhangen met een beschadiging van een reeds
verder uitgegroeid wortelstelsel bij het verspenen. Overigens, hoe interessant op zichzelf,
is deze belichtingswijze voor de praktijk zonder
betekenis, daar men door keuze van zaaidatum
en overige groeiomstandigheden de gewenste
plantgrootte voldoende in de hand heeft.
d. Verduistering en belichting
bij chrysanten
Op 26 april, 4, 11 en 16 mei is een aantal
chrysantenrassen geplant voor de jaarrondteelt.
De reactietijd van deze rassen bedroeg 9 tot 10
weken. Met de korte-dagbehandeling is een aanvang gemaakt toen de planten een lengte van
± 20 cm hadden bereikt. Dit was 3 tot 4 weken
na het planten. De korte-dagbehandeling hield in
dat de planten van 's avonds 17 uur door middel
van zwart linnen verduisterd werden tot 's morgens 7 uur. Gedurende het weekend is er geen
verduistering toegepast. De oogst viel inderdaad
9 tot 10 weken na het begin van de korte-dagbehandeling en duurde slechts enkele dagen.
Na deze teelt is op 10, 17, 24 en 31 augustus
de kas weer beplant. Maar nu in verband met
de kortere daglengte en de lagere lichtintensiteit
met rassen die een reactietijd hebben van 11 tot
13 weken. Om voortijdige knopaanleg te voorkomen, hebben deze planten direct een nachtonderbreking gekregen van 23 uur tot 2 uur.
Drie weken na het planten waren de planten
voldoende groot om de knopaanleg te doen aanvangen. Hiertoe zou men wellicht hebben kunnen volstaan met het achterwege laten van de
nachtonderbreking. Om de nadelige invloed van
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de belichting van de er naast liggende bedden
teniet te doen, hebben de planten van de plantdata 10, 17 en 24 augustus echter resp. 3, 2 en 1
week een kunstmatige korte-dagbehandeling
gehad. De bloei, die afhankelijk van het ras
11 tot 13 weken na het begin van de korte-dagbehandeling begon, duurde ook ditmaal slechts
enkele dagen.

meelkieming na te gaan, is acht maal, met een
tussentijd van een week, een aantal planten met
dit virus geïnoculeerd. De stuifmeelkieming is
bij alle planten op dezelfde dag bepaald, juist
nadat de laatste partij planten met virus was
geïnoculeerd. Het stuifmeel was afkomstig van
planten, die op eenzelfde dag waren geïnoculeerd. Er zijn slechts zwakke virusbeeiden waargenomen. De kieming werd als gevolg van de
virusaantasting wel verminderd, maar een
duidelijk dieptepunt kon niet worden vastgesteld. Wel bleek, dat drie weken na de inoculatie vrijwel geen stuifmeel van deze bloemen
kon worden gewonnen.
Ook zijn met Lycopersicumvirus geïnoculeerde
tomaatplanten wekelijks gecontroleerd op stuifmeelvorming en stuifmeelkieming. Ook nu was
het virusbeeld zwak. Drie weken na de inoculatie
gaven met Lycopersicumvirus besmette planten
een kiemingspercentage van 50 %, de gezonde
planten een percentage van 85 %. De stuifmeelvorming was reeds twee weken na de inoculatie
wat minder (40 korrels per stempel bij de zieke
planten tegen 70 korrels bij de gezonde planten)
en drie weken na de inoculatie belangrijk minder
(5 tegen 24 korrels per stempel).
Om de invloed van de plaats van besmetting op

e. Belichting bij violieren
Door middel van belichting is getracht de bloei
van violieren te vervroegen. Hiertoe zijn de
planten alleen in de zaaibakken belicht of tevens
in de perspotten. In beide gevallen is op 12
januari begonnen met de belichting. Deze is
voortgezet resp. tot 26 januari en 14 februari.
Hierbij is gebruik gemaakt van fluorescentiebuizen (100 W / m 2 ) ; er is belicht van 1—17 uur.
Er zijn twee rassen gebruikt, nl. Diamant (wit)
en Guido Gezelle (wit). Op 14 februari zijn alle
behandelingen uitgeplant.
Bij het ras Diamant was de bloei, naarmate
langer belicht werd, vroeger, terwijl het aantal
bladeren en de lengte afnam. Bij het ras Guido
Gezelle was deze tendens in het geheel niet
aanwezig (onderstaande tabel).

Onbelicht
Ras

In zaaibak belicht

gem.
bloeidatum

gem.
aantal
bladeren

gem.
lengte
in cm

gem.
bloeidatum

gem.
aantal
bladeren

gem.
lengte
in cm

Diamant . .

25-4

12

25.2

23-4

10

Guido Gezelle

15-5

33

43.8

15-5

34

4. BLOEMVORMING EN BESTUIVING
a. De invloed van besmetting met
mozaïekvirus op de
stuifmeelvorming en kieming
bij tomaatplanten
Om de invloed van een besmetting van tomaatplanten met het Lycopersicumvirus op de stuif130

In zaai jak en perspot belicht

datum

gem.
aantal
bladeren

gem.
lengte
in cm

20.3

21-4

9

17.5

44.1

14-5

36

43.9

gem.

bloei-

de tomaatplant met Lycopersicumvirus op de
stuifmeelkieming na te gaan, werden de planten
als volgt op één dag geïnoculeerd. Per plant
werden steeds drie bladeren geïnoculeerd, waarvan steeds één blad boven en twee bladeren
onder een tros lagen. De bladeren lagen resp.
om de Ie, 2e, 3e en 4e tros. Op het tijdstip van
inoculeren was de Ie tros vrijwel uitgebloeid en

had reeds enkele gezette vrachtjes. Tros 2 was
in bloei en tros 3 was nog niet of net in bloei.
Tros 4 zat bij de jongste bladeren. Het ziektebeeld was weer zwak en de gevonden verschillen
waren te klein om een goed inzicht te kunnen
krijgen in de betekenis van de plaats van
infectie.

b. De 'invloed van castreren op de
stuifmeelkieming bij lomaatplanten
Bloemen van mannelijk steriele planten werden
al dan niet gecastreerd, waarna de ene helft van
de bloemen op een kunstmatige voedingsbodem
werd uitgeplant en de overige bloemen normaal
aan de plant bevestigd bleven. Hierna werden
alle bloemen met stuifmeel van Moneymaker
bestoven. Castreren werkte steeds nadelig op de
stuifmeelkieming, vooral als de bloemen aan de
plant bevestigd bleven. Het uitplanten op een
kunstmatige voedingsbodem beïnvloedde het
kiemingspercentage niet, maar wel werd de groei
van de kiembuizen iets geremd. Bovendien
kwam bij deze werkwijze steeds een groter aantal korrels op de stempel terecht, wat misschien
verband houdt met de verticale stand van de
bloempjes op de voedingsbodem.

c. Stuifmeelvorming en -kieming
bij gerslebloemen in tomaat
Oriënterend is de stuifmeelbezetting en kieming
bij normale tomaatbloemen en bij gerstebloemen
nagegaan. Hiertoe zijn op verschillende data
om 11.30 en 14.30 uur goede en gerstebloemen
verzameld, waarna de stijlen gefixeerd, gehydrolyseerd en gekleurd werden. Alle stuifmeelkorrels werden hierna geteld. Bij gerstebloemen
werd vrijwel geen stuifmeel op de stempel gevonden. Op de stempels afkomstig van goede
bloemen werden 50 tot 400 maal zoveel stuifmeelkorrels gevonden. Het kiemingspercentage
was bij de gerstebloemen gemiddeld slechts
4.5 % (11.30 uur) en 13.1 % (14.30 uur) tegen
resp. 73.0 % en 88.0 % bij de goede bloemen.
De slechte vruchtzetting van de gerstebloemen
is hiermee dus wel verklaard.

d.

Stuifmeelbewaring
van enkele Lycopersicumsoorten

Stuifmeel van Lyc. esculentum (tomaat), Lyc.
peruvianum en Lyc. hirsutum is gedurende ruim
acht maanden bewaard. Het stuifmeel werd al
dan niet voorgedroogd (2l/ 2 uur bij 15 of 20 %
luchtvochtigheid). Tevens is de invloed van een
COa-omgeving en van het verlagen van de druk
nagegaan. Het stuifmeel is bij —35° C bewaard.
Er is gewoonlijk dezelfde luchtvochtigheid aangehouden als tijdens het voordrogen. In enkele
gevallen werd echter bij een lagere luchtvochtigheid (15 en 10 % ) bewaard.
Het stuifmeel van Lyc. esculentum bleef het best
kiemkrachtig bij bewaring bij 15 % luchtvochtigheid. Voordrogen oefende geen invloed uit op
de stuifmeelkieming. Een C02-atmosfeer, een
verlaagde druk en een na het voordrogen veranderde luchtvochtigheid werkten nadelig. Het
stuifmeel van Lyc. peruvianum reageerde overeenkomstig behoudens een uitblijven van een
nadelig effect van drukverlaging.
Het stuifmeel van Lyc. hirsutum behield de
kiemkracht het beste in een C02-omgeving. Het
verlagen van de druk werkte bij dit stuifmeel
gunstig. Van de verschillende luchtvochtigheden
bleek 15 c/c het meest geschikt te zijn. Voordrogen oefende geen invloed uit op de kieming
als de luchtvochtigheid 15 % was. Verlaging
van de luchtvochtigheid na het voordrogen
werkte ook bij dit stuifmeel nadelig.
Bij de stuifmeelbewaringsproeven, die nu enkele
jaren achtereen zijn genomen, is steeds ongeveer
dezelfde lijn naar voren gekomen. Er mag daarom wel geconcludeerd worden, dat de beste
omstandigheden voor langdurige bewaring nu
wel ten naaste bij bekend zijn.

e. Bestuiving met
bewaard Lycopersicum stuifmeel
Bij een zeer vroege stookteelt (3 januari uitgeplant) werd getracht de vruchtzetting van
tomaat te verbeteren door bestuiving met bewaard stuifmeel. Gebruikt werd het stuifmeel
van Lyc. esculentum (tomaat). Lyc. hirsutum en
Lyc. peruvianum. Door de geringe hoeveelheid
131

licht in de periode na het uitplanten, samengaande met de hoge grondtemperatuur (grondverwarming), groeiden de planten door de eerste tros heen. Bij de hoger gelegen trossen was
de zetting matig goed. Duidelijke verschillen in
zettingspercentage traden niet op, al was de zetting bij bestuiving met bewaard Lyc. esculentum
stuifmeel iets beter. Er was geen verschil in
vroegheid. De totaalopbrengst lag bij de met
Lyc. esculentum en Lyc. hirsutum bestoven planten enigszins hoger dan bij de met Lyc. peruvianum bestoven planten en bij de alleen getrilde planten.

f. Invloed van trostrillen
op stuifmeelkieming bij tomaat
Er is nagegaan, hoe lang per tros getrild moet
worden om van een goede bestuiving verzekerd
te zijn. Er werd gedurende een fractie van een
seconde, 1, 2 en 3 seconden getrild. Bij droog
zonnig weer werden de meeste korrels op de
stempels geteld, als slechts een fractie van een
seconde werd getrild. Bij bewolkt vochtig weer
werden de meeste korrels gevonden als 1 à 2
seconden werd getrild.
Tevens is de invloed van de trilsterkte nagegaan
door de triller op een accu van 4 en 6 volt aan
te sluiten. In dit geval werd steeds 2 seconden
per tros getrild. Bij droog zonnig weer werd
geen verschil tussen het trillen met 4 of 6 volt
waargenomen, maar was het donker weer, dan
werden bijna 125 korrels op de stempel gevonden als met een triller van 6 volt werd getrild,
tegen slechts 85 korrels als een 4 volt triller
werd gebruikt (artikel op blz. 115).

g. Arbeidsbesparing bij trostrillen
Vanaf de derde tros werd bij tomaten één groep
planten 3 maal in de week getrild. De andere
planten werden afhankelijk van het weer 1, 2
of 3 maal per week getrild, of er werd wel
3 maal per week getrild, doch slechts 1 tros per
plant per keer. Door het minder trillen werd
het zettingspercentage van de trossen 3, 4 en 5
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wel iets verlaagd, maar de vroege zowel als de
totale opbrengst werden hierdoor in geen enkel
geval nadelig beïnvloed. Door deze wijze van
werken kan een arbeidsbesparing van ongeveer
50 % worden verkregen (artikel op blz. 115).

h.

Vergelijking
van enkele typen trostrillers

In een stookwarenhuis met tomaten (2 februari
geplant) werden de gewone Amerikaanse trostriller en het Nivola-type vergeleken. Het trillen
vond 3 x in de week plaats, terwijl in de controle dagelijks werd getikt. De zetting van alle
trossen werd door het trillen duidelijk verbeterd. Zowel de vroege als de totale opbrengst
lag bij de getrilde planten aanmerkelijk hoger
dan bij de getikte. De verschillen tussen de twee
trillers waren gering.
Later is nog een andere triller (eveneens een
Nivola-type) in het onderzoek betrokken. Bij
deze triller is het mogelijk de uitslag van de
trilstaaf te regelen. Zowel bij een kleine als bij
een grote uitslag (trillen gedurende 2 seconden
per tros) is het aantal stuifmeelkorrels op de
stempel geteld. Bij een grote uitslag kwamen
evenveel korrels op de stempel terecht als bij de
Amerikaanse triller. Bij een kleine uitslag was
het aantal stuifmeelkorrels groter dan bij tikken,
maar kleiner dan bij de Amerikaanse triller. Het
mogelijke voordeel van de zwakke trilling bij
de onderste trossen is niet nagegaan.

i. Invloed vruchtsnoei
op de groei van komkommer
Zoals bekend kan de vegetatieve groei bij de
komkommer vrijwel tot stilstand komen, als een
zetsel vruchten uitgroeit. Zijn er wat vruchten
van het zetsel geoogst, dan hervat de plant de
vegetatieve groei. Getracht is een ongestoorde
vegetatieve groei te verkrijgen door een deel van
de uitgroeiende vruchten te verwijderen. De
proef moest voortijdig gestaakt worden, daar
aan het gewas zo weinig vruchten uitgroeiden
dat vruchtsnoei geen zin had.

j.

Bestuiving bij aubergine

Er is nagegaan in hoeverre verwant stuifmeel
invloed heeft op de vruchtzetting en vruchtkwaliteit van aubergine. Bestoven werd met:
1. aubergine-stuifmeel,
2. petunia-stuifmeel,
3. datura-stuifmeel.
Deze behandelingen werden gecombineerd met:
a. castreren, bloem dichtbinden met loodband,
b. bloem dichtbinden met loodband,
c. castreren, bloem niet dichtbinden,
d. onbehandeld.
Een dag voor de bloei werd gecastreerd en
dichtgebonden. De bestuivingen werden uitgevoerd met behulp van een penseel. Er zijn
geen betrouwbare aanwijzingen gevonden, dat
petunia- en datura-stuifmeel de uitgroei van
auberginevruchten zouden kunnen bevorderen.
Bij een aantal vruchten is gelet op de hoeveelheid zaad, die ze bevatten. Dit bleek afhankelijk
van het gewicht van de vruchten,
vruchten tot 50 g 13 % volledig met zaad gevuld, 39 % geen zaad;
vruchten 50—100 g 23 % volledig met zaad gevuld; 29 % geen zaad;
vruchten 100—150 g 47 % volledig met zaad
gevuld;
vruchten boven 150 g 70 % volledig met zaad
gevuld.
k. Stuifmeelkieming van Muskaat
en een mutant van Muskaat
De stuifmeelkieming werd bij Muskaatdruiven
zowel op de stempel als buiten de plant nagegaan. In beide gevallen bleek het kiemingspercentage van het stuifmeel van een grootbessige mutant lager te liggen dan bij de gewone
Muskaat. Het aantal stuifmeelkorrels per stempel
was bij de mutant eveneens geringer dan bij de
Muskaat. De minder goede zetting bij de mutant
kan hierin zijn verklaring vinden. Bovendien
waren de stuifmeelkorrels van de mutant groter
dan die van de Muskaat. Ook het stempelweefsel
had bij de mutant een grovere structuur dan bij

de Muskaat. De stuifmeelkieming ging bij deze
twee stuifmeelsoorten steeds gepaard met het
uitstoten van de gehele polleninhoud. In vitro
(dus buiten de plant) bleken de kiembuizen
knotsvormig te eindigen. Dit knotsvormige
einde was bij de mutant veel duidelijker dan bij
de Muskaat.
Tevens werd onderzocht of de mutant ten opzichte van de Muskaat tri- of tetraploïd kon zijn.
Er werden echter geen verschillen in de chromosomenaantallen gevonden.
Tenslotte is nog onderzocht in hoeverre het vrijkomen van stuifmeel kan worden beïnvloed met
een trostriller. Het stuifmeel werd opgevangen
op glasplaten, die waren ingesmeerd met vaseline. Bij gebruik van een trostriller werd aanmerkelijk meer stuifmeel gevonden dan bij het
tikken van de trossen.
/.

Stuifmeelkieming
bij leeuwebekken

Bij een oriënterend onderzoek aangaande de
stuifmeelkieming en de bezetting op de stempel
van leeuwebekken bleek, dat de stuifmeelkieming op de stempel na 24 uur tot 85 à 93 %
kan oplopen. De stuifmeelbezetting op de stempel kan door middel van kunstmatige zelfbestuiving met een penseeltje ongeveer verdrievoudigd
worden. In geval van slechte zaadzetting zal
bestuiving met een penseeltje de zaadproduktie
vaak kunnen verbeteren.

5. TOEPASSING V A N GROEISTOFFEN
a. Het gebruik van een gametocide
bij tomaat
Het kruisen van tomaten op praktijkschaal
vraagt veel werk in verband met het castreren
van de bloempjes. Een gametocide op basis van
natrium 2.3 dichloorisobutyraat zou de meeldraden doden, waardoor castreren niet meer
nodig zou zijn. Dit middel werd in twee doseringen op tomaten toegepast. Het stuifmeel werd
met beide doseringen in voldoende mate gedood,
er trad geen zelfbestuiving op. Omdat de
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bloempjes na de bespuitingen niet opengingen,
moest, om vreemd stuifmeel op de stampers te
kunnen brengen, een deel van de bloem worden
verwijderd. Hierdoor gaf het bespuiten met
gametocide geen werkbesparing. De kruisingen
op de bespoten planten slaagden goed.

b. Verbetering van de trosgrootte bij
vooriaarsteelten van tomaat
Bij een vroege stookteelt (2 februari uitgeplant)
werd getracht de Ie tros door een „koude" behandeling en door een Duraset bespuiting te
vergroten. Vergeleken werden: een lage opkweektemperatuur (2 maanden een nachttemperatuur van ± 13 ° C en een dagtemperatuur van
± 18° C), een lage en daarna een hoge opkweektemperatuur (1 maand laag + 1 maand
hoog) en een hoge opkweektemperatuur (2
maanden een nachttemperatuur van ± 17° C en
een dagtemperatuur van ± 22° C). Steeds werd
de helft van de planten met 0.1 % Duraset bespoten.
Een invloed van de temperatuur op de trosgrootte kwam niet tot uiting. Wel bleek zowel
bij de lage temperatuur als bij de lage temperatuur gevolgd door een hoge temperatuur een
bespuiting met Duraset een zeer grote invloed
op de grootte van de Ie tros te hebben uitgeoefend. In beide gevallen werden er ruim
twee maal zoveel bloemen aan de Ie tros gevormd. Het aantal vruchten was eveneens bijna
twee maal zo groot. Deze trossen waren bovendien veel sterker vertakt dan de trossen van de
onbespoten planten. Niettemin trad over het
algemeen geen oogstvervroeging op. De bespoten planten bloeiden 2 à 3 dagen later dan
de onbespoten planten.
Ook bij een wat latere stookteelt (8 maart uitgeplant) werd getracht de eerste tros door een
„koude" behandeling of door een Durasetbespuiting te vergroten. In deze proef werd
evenmin een invloed van de temperatuurbehandeling op de grootte van de eerste tros gevonden. Door de Duraset-bespuiting werden de
eerste trossen van de planten die bij een lage
temperatuur zijn opgekweekt, bijna twee maal
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zo groot. Bij de normaal opgekweekte planten
vormden de bespoten planten ± 1/3 meer
bloemen aan de eerste tros dan de onbespoten
planten; de tweede tros had ongeveer l/j meer
bloemen dan bij de onbespoten planten. Deze
trossen waren tevens sterker vertakt. Door de
bespuitingen werd de beginbloei 1 à 2 dagen
verlaat. Ondanks het grotere aantal bloemen en
vruchten aan de onderste trossen gevormd, werd
de oogst noch vervroegd, noch vergroot.
In een koud warenhuis (5 april gepoot) is nogmaals dezelfde proef genomen. Na het uitplanten werd bij een deel van de planten een
extra stengel (dief met één tros) aangehouden.
Door Duraset werden zowel bij de lage als bij
de normale opkweektemperatuur de Ie, 2e, 3e
tros en de tros aan de extra stengel vergroot.
Het zettingspercentage was echter bij de met
Duraset bespoten planten steeds lager dan bij de
onbespoten planten. Hierdoor lag het aantal
gevormde vruchten slechts weinig hoger dan bij
de onbespoten planten. De opbrengst van de
normaal opgekweekte onbespoten planten lag
het hoogst vooral als een extra stengel werd
aangehouden.
Hoewel het verkrijgen van een belangrijk
grotere Ie tros niet leidt tot vervroeging en
vergroting van de produktie, kan toepassing in
de praktijk in de toekomst toch goede mogelijkheden inhouden. Door de grotere tros daalt het
gemiddeld vruchtgewicht, wat een belangrijk
betere kwaliteit tot gevolg heeft.

c. Verbetering van de trosgrootte
bij herfsttomaten
Bij een herfstteelt (7 juli geplant) werd getracht
de 4e en 5e tros te vergroten door te spuiten
met Duraset. Er werd één maal met 0.1 % of
twee maal met 0.05 % Duraset gespoten. De
bespuitingen vonden plaats, toen de planten
reeds 4 à 5 trossen hadden aangelegd. Het aantal
bloemen aan deze trossen werd niet beïnvloed
waarschijnlijk omdat de bespuitingen in een te
laat stadium plaats vonden. De trossen 6 en 7
zijn wel enigszins vergroot, vooral waar met
0.1 % Duraset gespoten werd.

ci. Groeipuntonderzoek

bij tomaat

Tomaatplanten (12 januari gezaaid) werden bij
drie verschillende temperaturen opgekweekt, te
weten: koud (nacht ± 12° C, dag ± 17° C),
normaal (nacht ± 16° C, dag ± 21° C) en
warm (nacht ± 19° C, dag ± 24° C). Vanaf
2 februari is met tussenpozen van drie en vier
dagen telkens een andere groep van tien planten
per temperatuurbehandeling met 0.1 % Duraset
bespoten. Tevens werden er dan planten op hun
trosaanleg gecontroleerd. Op 16 februari werd
bij de koud en normaal opgekweekte planten
voor het eerst een begin van trosaanleg waargenomen. Bij de warm opgekweekte planten
werd op 23 februari een eerste aanleg van de
tros waargenomen. Het aantal bladeren onder
de Ie tros was bij de hoogste temperatuur
duidelijk hoger dan bij de beide andere temperaturen, nl. 11.2 tegen 9.4 bij de middelste
temperatuur en 9-1 bij de laagste temperatuur.
Duidelijk is naar voren gekomen, dat het effect
van de Duraset-bespuiting sterk afhankelijk is
van het tijdstip van toepassing. Naarmate bij een
lagere temperatuur is gewerkt, was een duidelijker top waarneembaar ten aanzien van het
aantal bloemen, dat aan de Ie tros gevormd is.
Deze top viel bij de lage opkweektemperatuur
bij een bespuiting toen 10 % van de planten
een duidelijk zichtbare trosaanleg vertoonde. Bij
de normale en hoge opkweektemperatuur werd
het grootste aantal bloemen verkregen bij een
bespuiting op het moment dat bij 30 à 40 %
van de planten het groeipunt generatief was
geworden.

teelt No Seed en Tomafix het best. Van de met
deze preparaten behandelde planten was ook de
totaalopbrengst het hoogst. Bij de middelvroegeen late teelt gaf Duraset 0.2 % de sterkste vervroeging en de grootste totaalopbrengst.
Bij de late stookteelt is tevens het effect nagegaan van een bespuiting met Tomafix in de
concentratie 0.1 % op de l e en 2e tros, gevolgd
door bespuitingen met Duraset 0.1 % op de
volgende trossen. Deze werkwijze gaf zowel ten
aanzien van vroegheid en totaalopbrengst het
beste resultaat. Deze combinatie was beter dan
enige der afzonderlijke groeistofbehandelingen.
Bij de late stookteelt zijn ook een nieuwe groeistof onder nummer (713) in de concentratie
0.1 % en gibberellazuur in de concentratie
0.00005 % beproefd. Geen van beide gaf duidelijke resultaten.

ƒ. Bespuiting van koude tomaten
met gibberellazuur
Koude tomaten zijn bespoten met gibberellazuur
in de concentraties 0.01, 0.1, 1, 10 en 100 delen
per miljoen. De bespuitingen vonden alleen op
de bloemen plaats. Met alle concentraties werd
een betere vruchtzetting, een vervroegde oogst
en een grotere totaalopbrengst verkregen. Tien
delen per miljoen gaf de beste resultaten. Er is
een tendens dat hoge concentraties gunstig zijn
voor de vroegheid, terwijl bij lage concentraties
de zetting en de totaalopbrengst beter waren.

g.
e.

Groeistofbespuiting
bij stooktomaten

Bij vroege-, middelvroege- en late stooktomaten
werden enkele concentraties Duraset (0.05 %,
0.1 % en 0.2 % ) vergeleken met N o Seed 0.8 %
en Tomafix 0.1 %, naast trillen als controle.
In bovengenoemde teelten hebben alle preparaten een verbetering van de vruchtzetting en
een hogere totaalopbrengst gegeven. Ten aanzien van de vroegheid voldeden bij de vroege

Groeistofbespuiting
bij nateelttomaten

Bij nateelttomaten werd het effect van enige
nieuwe groeistofpreparaten op de vruchtzetting
nagegaan. Vergeleken werden Trylone 0.6 %,
Tomatotone 1.5 %, de groeistoffen onder nummer C1733 0 . 5 % , T 0 0 1 5 1 % naast Duraset
0.1 % en Tomafix 1 % met trillen als controle.
In deze proef gaven genoemde preparaten geen
noemenswaardige verschillen met de controleplanten.
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h. Groeistof bespuiting
bij komkommer
Van een groeistofbespuiting is alleen effect te
verwachten als een groeifactor in het minimum
verkeert. Bij een voorhanden komkommergewas,
waar de vruchtzetting in het voorjaar veel te
wensen overliet ten gevolge van een nauwe
plantafstand en weelderige groei, is met een aantal combinaties van groeistoffen getracht de
vruchtzetting te verbeteren.
De vrouwelijke bloemen werden drie maal per
week met een der volgende groeistoffen of combinaties ervan bespoten.
1.
2.
3.
4.

Gibberellazuur
^-naftoxyazijnzuur
2 -4D
^-naftoxyazijnzuur

5. 2 - 4 D

0.02 dpm.
2
dpm.
1 dpm.
2
dpm.
+ gibberellazuur 0.02 dpm.
1
dpm.
+ gibberellazuur 0.02 dpm.

Bij geen der behandelingen was de vruchtzetting
en opbrengst beter dan bij de planten, die geen
groeistof kregen.
i. Bespuiting van winterkomkommers
met gibberellazuur
In samenwerking met het Consulentschap Barendrecht werd op het bedrijf van de heer W . Valk
te Dubbeldam een gibberellazuur-bespuitingsproef op winterkomkommers uitgevoerd. Hiertoe werden tijdens de eerste vijf weken van de
bloei (3 januari tot 4 februari) de bloeiende
vrouwelijke bloemen tweemaal per week bespoten in de concentraties 10, 25 en 50 delen
per miljoen. De oogstgegevens gedurende de
eerste acht weken verzameld, lieten noch een
vervroeging, noch een grotere opbrengst zien.
Ook het bespuiten van planten in hun geheel
bleef zonder resultaat.
/'.

Acetyleengas
bij komkommers en augurken

In Rusland verkreeg men een sterke opbrengstverhoging bij komkommers, als men gedurende
zeven tot tien opeenvolgende dagen acetyleen136

gas op de jonge planten liet inwerken. In een
tweetal oriënterende proeven is nagegaan of
acetyleen opbrengstverhoging bij komkommer
en augurk zou kunnen geven.
De eerste proef vond in het voorjaar plaats
onder platglas. Onder het glas werden plastic
vakken afgeschoten. De behandelingen waren:
1. toediening van acetyleengas onder plastic;
2. onbehandeld onder plastic,
3. onbehandeld zonder plastic.
Veertien dagen na het uitplanten werd begonnen met het toedienen van acetyleengas uit
cilinders. De planten onder het plastic waren
toen wat in ontwikkeling vóór op de planten
zonder plastic. In een tijdvak van 14 dagen
werd op 7 dagen gas gegeven. Direct na de
laatste begassing werd het plastic verwijderd.
De planten onder het plastic waren nu sterk in
ontwikkeling achtergebleven. Waarschijnlijk
hebben ze op enkele zonnige dagen aan te hoge
temperaturen blootgestaan. Van een aantal planten werd het vers gewicht bepaald. Dit bedroeg
gemiddeld bij de drie behandelingen in bovenstaande volgorde 318 g, 338 g en 485 g. Het
uiterlijk van de planten onder plastic was sterk
veranderd (bossige planten, kleine gladde bladeren, grote kelkslippen).
In een tweede proef werd gedurende tien dagen
des nachts acetyleen toegediend aan één komkommerras uit Indonesië en aan twee augurkenrassen, Baarlose nietplekker en Guntruud. Van
deze komkommer en de augurk Guntruud is het
bekend dat ze pas laat vrouwelijke bloemen vormen en derhalve laat in produktie komen. De
augurk Baarlose nietplekker komt veel eerder in
produktie. Tijdens de acetyleenbehandeling
stonden de planten onder glazen bakken van
80 1 inhoud. Het acetyleengas werd verkregen
door elke avond 30 g carbid op vochtig filtreerpapier te leggen onder de glazen bakken. N a de
behandeling werden de komkommerplanten in
een kas en de augurken buiten geplant. Bij de
komkommer is de vroegheid niet beïnvloed.
Bij beide augurkrassen is het aantal mannelijke
bloemen door de behandeling sterk gereduceerd
(bij Guntruud tot op een derde, dit is 630
bloempjes minder), bij Baarlose nietplekker tot
op de helft of wel 116 bloempjes minder). Het

aantal vrouwelijke bloemen is hoegenaamd niet
beïnvloed. Er was geen eensluidend effect op de
opbrengst. Bij Baarlose nietplekker is het aantal
geoogste vruchten wat verlaagd, bij Guntruud,
waar de vermindering van het aantal mannelijke
bloemen veel ingrijpender was, daarentegen verhoogd (55 in plaats van 47).
k. Groeistofbespuiting

bij meloenen

Bij een warme rij enkele netmeloenen is getracht
door groeistofbespuiting de vruchtzetting te verbeteren. Tijdens de bloei werden de vrouwelijke
bloemen twee maal per week bespoten met
Duraset 0.1 %, een nieuwe groëistof onder
nummer (713) 0 . 1 % , N o Seed 0 . 4 % , Gibberellazuur 0.0001 % (1 d.p.m.) en Tomafix
0.8 %. Hoewel de gegevens niet geheel betrouwbaar zijn, gaven Duraset en Tomafix enige
oogstvervroeging, terwijl bij N o Seed, Duraset
en groëistof 713 de totaalopbrengst het hoogst
lag.
/.

Gibberellazuur-toediening
bij violieren

Enkele violier-rassen (No. 31 van M. C. van
Staaveren en de rassen Diamant en Guido
Gezelle van de firma Keessen-Hameland) werden met gibberellazuur behandeld. Vergeleken
werden: 4 maal 10 y, 2 maal 40 y en 2 maal 60 y
gibberellazuur per plant. Door alle gibberellazuurbehandelingen werd de oogst, zowel van de
vroege rassen (no. 31 en Diamant) als van het
late ras (Guido Gezelle) ± twee dagen vervroegd. De kwaliteit werd niet beïnvloed.

6. TOEPASSING V A N KOOLZUURGAS
a. Koolzuurgas bij tomaten
In een ruimte waar een proef met koolzuurgas
bij sla aan de gang was, is een oriënterende
proef bij tomaten (ras Moneymaker) gedaan.
Op 13 oktober werd gezaaid; 17 november zijn
de planten in de proefruimten gebracht. Er
waren zes behandelingen:

1. CO2 toegediend met een petroleumvergasser
met bijbelichting.
2. COa toegediend met een petroleumvergasser
zonder bijbelichting.
3. CO2 toegediend uit een cylinder met bijbelichting.
4. CO2 toegediend uit een cylinder zonder bijbelichting.
5. Geen CO2 toegediend met bijbelichting.
6. Geen CO2 toegediend zonder bijbelichting.
De gemiddelde dagtemperatuur lag bij alle behandelingen tot 10 december rond de 20° C,
daarna rond de 17° C. De nachttemperaturen
lagen om de 8° C, wat feitelijk te laag was.
Onder de vakjes lag grondverwarming, waarmee een gemiddelde bodemtemperatuur van
21° C werd verkregen. C02-toediening en belichting met menglichtlampen vonden plaats van
8 tot 16 uur. De eerste vijf dagen varieerde het
gehalte CO2 van 0.2 tot 0.5 %, daarna van 0.05
tot 0.25 %, afhankelijk van de windsnelheid. Bij
gebruik van een petroleumvergasser trad in de
eerste week na 't uitplanten S02-schade op. Het
berekende S02-gehalte bedroeg in deze periode
tot 1.5 deel per miljoen. Na de eerste week werd
een kleinere vergasser gebruikt. Verdere SO2schade bleef achterwege en de tomaten hervatten
de groei. In de vakken waar zuivere CO2 is toe.gediend, werd het C02-gehalte aangepast aan de
waarde, die bij de petroleumvergasser werd gevonden.
Viermaal is het vers gewicht bepaald van het
bovengrondse deel van de plant. Na 10 dagen
waren er nog geen verschillen in vers gewicht.
Na 17 dagen waren er al duidelijke verschillen,
die na 24 dagen nog waren toegenomen. Na 34
dagen, op 21 december, waren de versgewichten
van de behandelingen, in bovengenoemde volgorde, gemiddeld per plant: 24.9 g, 17.5 g,
34.7 g, 27.8 g, 24.0 g en 21.0 g. Bijbelichting
+ zuivere CO2 gaf verreweg het hoogste gewicht, gevolgd door dezelfde C02-behandeling
zonder bijbelichting. Bij deze behandeling was
het gewicht zelfs hoger dan bij enkel bijbelichting. Voorts had bijbelichten in deze proef het
sterkste effect wanneer tevens CO2 werd toegediend.
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b. Koolzuurgas bij sla
In het voorbije voorjaar verkregen vele tuinders
opmerkelijke resultaten bij hun sla, als ze de
rookgassen van hun petroleumvergassers overdag in de kas hielden. Er werd niet gelucht,
zodat de temperaturen vaak tot hoge waarden
opliepen (25° C of hoger), 's Nachts stookte
men de vergassers niet als het niet vroor en
zette men de luchtramen open. Er werd aldus
een vroege oogst van de sla verkregen, een hoog
kropgewicht en een zeer goede kwaliteit.
De zeer gunstige ontwikkeling van de sla kan
met de volgende factoren of combinaties ervan
hebben samengehangen:
1. het verhoogde CCVgehalte (de verbrandingsgassen bestaan bij volledige verbranding
vrijwel uitsluitend uit CO2 en waterdamp);
2. een verhoogde luchtvochtigheid, als gevolg
van de vrijkomende waterdamp;
3. de zeer hoge dagtemperaturen;
4. de zeer lage nachttemperaturen.
In het najaar is begonnen met een reeks proeven,
om de invloed van deze factoren vast te stellen.
Bij het eerste onderzoek zijn vier behandelingen
met elkaar vergeleken:
1. normale behandeling, d.w.z. dag en nacht
luchten (dagtemperatuur gemiddeld 21° C ) ;
2. overdag stoken met een petroleumvergasser
(ca. 28° C), waarbij de verbrandingsgassen in
de kas bleven, 's nachts vergasser uit en ruim
luchten;
3. overdag hoge temperatuur (ca. 28° C), met
behulp van centrale verwarming + CO2 uit een
gascilinder, 's nachts verwarming uit, geen CO2
en ruim luchten;
4. overdag alleen hoge temperatuur (ca.
28° C), met behulp van centrale verwarming;
's nachts verwarming uit en ruim luchten.
De sla (ras Proeftuins Blackpool) werd 18 september op gestoomde grond uitgeplant. Op
3 oktober is begonnen met de vier bovenvermelde behandelingen. Zolang het licht was, werd
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CO2 toegediend (600 1 per uur per 185 m 3 ).
In het vak met de vergasser werd een hoeveelheid petroleum verbrand, die ongeveer dezelfde
hoeveelheid CO2 gaf als de cilinder. Oktober
was een maand met veel zon, zodat op het heetst
van de dag ook in de vakken met hoge temperatuur moest worden gelucht. Op 25 oktober,
kort voor de oogst, werd het vers gewicht bepaald van 42 kroppen per behandeling. Dit bedroeg per krop:
normaal

vergasser

verwarming verwarming
+ CO2
alleen
142 g.
192 g.
238 g.
185 g.
Het effect van hoge temperaturen, samen met
de CO2 uit de cilinder, was dus wel zeer opmerkelijk. De kwaliteitsverschillen waren ook
sprekend. Bij de behandelingen zonder CO2 trad
vanaf ca. een week voor de oogst veel toprand
op, bij de beide andere behandelingen kwam
geen toprand voor. Bij de normale behandeling
werd de sla wat tuiterig (effect van het stomen).
De sla bij de vergasser was het donkerst van
kleur, gevolgd door de sla, die zuivere CO2
kreeg. Ook was bij beide laatstgenoemde behandelingen de krop zeer stevig. De sla bij alleen
hoge temperatuur was het zachtst en het lichtst
van kleur. Er was wel kropvorming opgetreden,
maar de kroppen waren graterig.
Een deel van de sla bij alle behandelingen was
afgedekt met groen nylongaas, dat ca. 35 c/c van
het licht tegenhield. Ten aanzien van het vers
gewicht was er tussen de vier behandelingen
eenzelfde verhouding als bij de niet afgedekte
sla. De gewichten lagen echter op een wat lager
niveau. Bovendien was er bij geen van de afgedekte vakken een goede kropvorming. Afgedekt en hoge temperatuur zonder meer gaf de
slechtst gevormde planten.
In november is een nieuwe proef opgezet, waarbij drie rassen zijn ingeschakeld, maar waarbij
de onderschepping van een deel van het daglicht achterwege gelaten is.
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Afb. 1
Procftuins Blackpool geeft op de meeste bedrijven nog
de grootste oogstzekerhad in de herfst- en vroege
wintertcclt.
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VEREDELING EN NIEUWE GEWASSEN

Nieuwe slarassen voor de teelt onder glas
W . P. van Winden

Geruime tijd, tot het begin van de vijftiger jaren,
werd voor de teelt onder glas bijna uitsluitend
het ras Meikoningin gebruikt. In 1952 en 1953
werden de rassen Regina, Proeftuins Blackpool
en Interrex geïntroduceerd, die elk een grote
verbetering bleken te zijn, in het bijzonder voor
de teelt in de herfst, de winter en het vroege
voorjaar. Hierdoor nam de mogelijkheid sterk
toe om in die perioden sla te telen met een
hoger kropgewicht en een betere kwaliteit.
Deze rassen waren toevallige vondsten in reeds
bestaande rassen, opgemerkt door een grotere
groeikracht en een betere kropvorming bij korte
dagen. De gedachte, dat een beter ras dan Meikoningin niet te vinden was, moest worden herzien. Wellicht is dit dan ook één van de redenen
geweest dat de veredeling van sla in versneld
tempo ter hand is genomen, zowel door de
particuliere selectiebedrijven als door het I.V.T.
te Wageningen in samenwerking met het Proefstation te Naaldwijk.
Sedertdien zijn er veel kruisingen gemaakt. Bi]
het selecteren is vooral gelet op groeisnelheid,
kropmodel, kropgewicht en kwaliteit. Weldra
bleek het noodzakelijk te zijn de selectie uit te
voeren in het groeiseizoen, waarvoor het toekomstige ras bestemd is. Voor de selectie in de
herfst bracht dit aanvankelijk moeilijkheden met
zich mee, doordat veel geselecteerde planten gedurende de winter verloren gingen, voornamelijk tengevolge van Botrytis-aantasting. Met behulp van kunstlicht bleek dit euvel echter
grotendeels te kunnen worden ondervangen. De
selectie in het groeiseizoen blijft noodzakelijk

tot stamzaad is verkregen. De vermeerdering
voor de handel kan normaal in het voorjaar of
in de zomer geschieden.
Als resultaat van het veredelingswerk zijn er de
laatste jaren vele rassen geïntroduceerd. Het is
vrijwel onmogelijk deze rassen afzonderlijk te
bespreken. Daarom zal worden volstaan met
enkele algemene opmerkingen, aan het eind
waarvan in tabel 1 een beknopt overzicht van
de nieuwe rassen zal worden gegeven. In dit
overzicht wordt naast een zeer korte karakterisering, de geschiktheid van het betreffende
ras voor een bepaalde teelt vermeld. Als uitgangsmateriaal voor deze veredeling zijn in
hoofdzaak de rassen Kampioen, Interrex, Regina
en Proeftuins Blackpool gebruikt.

Elk jaargetijde stelt andere eisen
Een ras voor de herfstteelt moet niet alleen een
goede kwaliteit en een voldoend hoog kropgewicht hebben, maar ook stevig zijn. Deze teelt
begint namelijk onder omstandigheden van veel
licht, benevens een hoge lucht- en bodemtemperatuur. De groei zal dus aanvankelijk snel verlopen. Naarmate de sla groter wordt, worden
de groeiomstandigheden ongunstiger, doordat
de hoeveelheid licht snel afneemt en de luchtvochtigheid toeneemt. Deze factoren werken een
zacht gewas in de hand, hetgeen nog versterkt
wordt door de omstandigheid, dat de temperatuur hoger is dan in het voorjaar bij eenzelfde
hoeveelheid licht. Het zal duidelijk zijn dat een
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dergelijk gewas gevoeliger is voor
schimmelziekten. Hierbij komt nog, dat
de gevoeligheid toeneemt, naarmate de
minder gunstige omstandigheden in
een ouder stadium van de plant voorkomen.
Ook de rassen voor de oogst in de
maanden december en januari moeten
voldoende stevigheid bezitten. De
groeiomstandigheden in de laatste
weken voor de oogst kunnen zo veel
te wensen overlaten, dat het gevaar
voor smeul, rand en koprot zeer groot
is. Er is nu niet alleen sprake van lichtgebrek en zeer hoge luchtvochtigheid,
maar veelal ook van lage temperatuur.
Mocht men noodgedwongen gaan
stoken, dan brengt deze overgang ook
grote gevaren met zich mee (plotseling
te sterk vochtverlies). Door het gewas
af te dekken met plastic voordat met
stoken wordt begonnen, kan beschadiging van de planten worden voorkomen.
Naarmate de dagen weer langer worden, is het minder moeilijk het gewas
gezond te houden. De ervaring heeft
dan ook geleerd, dat de rassen die door
hun zachtheid ongeschikt zijn voor een
late herfst- en winterteelt, in het voorjaar weer gebruikt kunnen worden.
Voor de voorjaarsstookteelt en voor de
teelt bij warme-luchtkachels komt een
groter aantal rassen in aanmerking dan
voor de teelt in late herfst en winter.
Voor de teelt in koude warenhuizen
speelt naast de vroegheid de resistentie
tegen vorst een belangrijke rol.

Tabel 1
Geschiktheid van de nieuwerassen
voor de verschillende teelten

Ras

Herfstoogst tot
15 dec.

eind fel

—
—
—

Ventura

—
—
—
(+)

Kordaat

+

—

—

Amplus

(+)

—
—
—

—
(+)
+
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
+
—

(+)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
+
—

Secura

Profos
Vitesse
Rapide
Kloek
Kwiek
Beauty
No. 102
Magiola
Delta
Valore

—
—
—
—
—
+
—
—
—
—

Ancora
Tinto
No. 57
No. 69
Primeur

Resultaten van de veredeling
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15 jan.

+
+
+
+

Agilo
Deciso

No. 39

Zoals boven reeds werd genoemd, is
o.a. het ras Proeftuins Blackpool gebruikt voor het veredelingswerk.
Vooral de stevigheid van het gewas in
herfst en winter en ook de goede groeikracht, waren eigenschappen die men

Winteroogst tot

+ — geschikt.
(+) = nog weinig ervaring.

—
—
—
—
—

|

!

r

oorjaar
stook

Warme
lucht

Koude
teelt

Dit ras is vrij zacht.

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
+
+
+
+

—
+
+
+
+

—
—
—
—

+

+
+
—

(+)
(+)

(+)

—
+
—
—

(+)

+
+

—

—

+
+
—

+
—
+
(+)

Groot van omvang. Vraagt een ruime plantafstand.
Vrij donker van kleur, stevig, kropt beter dan Proeftuins Blackpool.
Groeit vrij plat, wat gevoelig voor smeul, vormt in de winter een
goede krop.
Blijft soms te klein van omvang, krop is stevig.
Groeit snel, goede krop, voor de herfst wat zacht.
Groeit snel, soms wat welig, krop iets meer open dan Amplus.
Groeit snel, geeft goede krop en goed model.
Groeit eveneens snel, maar vrij plat, is daardoor wat gevoelig voor
smeul.

1

Groeit ook vrij snel, vormt een goede krop.
Groeit snel, is erg omvangrijk, bij stoken gauw te welig.

—
—
+
+
+
+
+

_
—
(+)

+

Voldoet op sommige bedrijven in de herfstteelt goed.
Groeit vrij snel, vormt een goede krop.
Zeer stevig, goede krop, matig vroeg.
Zeer stevig, goede krop, matig vroeg.
1
j

Waren in de winter 1960-'61 vroeg en goed bestand tegen de vorst.
Ervaring is echter nog zeer beperkt.
Vroege oogst, kwaliteit goed.
Lijkt veel op Proeftuins Blackpool, kropt echter beter.
Zeer vroeg, wat grof, tamelijk vorstgevoelig.
Stevige sla, goede kwaliteit, vrij vroeg oogstbaar.

143

graag in de nakomelingen wilde terugzien
(afb. 1). De ervaring heeft echter geleerd, dat
kruisen met dit ras beslist geen garantie geeft
voor een goede stevigheid van de nakomelingen.
Zo kunnen b.v. uit een kruising van Proeftuins
Blackpool x Interrex even gemakkelijk een zeer
zacht als een stevig ras uitsplitsen. Op afb. 2
zien we een nakomeling van bovengenoemde
kruising, die wel een grote groeikracht en een
mooie krop vertoont, maar voor de herfstteelt
toch beslist te zacht genoemd moet worden. In
het algemeen kan gesteld worden, dat het
nieuwe rassensortiment de eigenschappen bezit
om zwaardere en mooiere kroppen te leveren in
herfst en winter. Een bezwaar is echter, dat de
meeste rassen belangrijk zachter zijn dan Proef-

tuins Blackpool. Een overzicht van het nieuwe
rassensortiment treft men aan in tabel 1. Hierin
zijn de belangrijkste eigenschappen vermeld,
waaronder in de eerste plaats de teeltwijzen,
waarvoor ze bruikbaar zijn.
Om de meest gunstige resultaten met de veredeling te kunnen bereiken, is het noodzakelijk
dat de selectie plaats vindt in die teeltwijze,
waarvoor het ras zal worden gebruikt. Zo zal
men dus voor een herfstteelt de selectie in de
herfst en voor een voorjaarsteelt in het voorjaar moeten uitvoeren. Alleen op deze wijze is
het mogelijk om een zo groot mogelijk aantal
gunstige eigenschappen voor een bepaalde teeltwijze in een ras te verenigen.

Afb. 2
Een van de nieuwe rassen die wel een snellere groei en betere kropvorming
waarvan de zachtheid van het gewas grotere teeltrisico's meebrengt.

geeft dan Proeftuins Blackpool, maar

*: A-*m
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De gebruikswaarde van een aantal

spruitkoolrassen
Sj. Vriend

In het veilinggebied Leiden worden jaarlijks proeven met spruitkoolrassen genomen,
met het doel deze te toetsen op hun waarde voor de praktijk. Hierbij wordt gelet
op de kwaliteit (hardheid, kleur, sortering), de kg-opbrengst, de gevoeligheid voor
ziekten en de weerstand tegen vorst en andere weersinvloeden.
In tabel 1 zijn de resultaten vermeld van een in het seizoen 1960-'6l genomen proef
te Berkel, op vrij zware grond (velden A en B) en op vrij lichte grond (veld C).
De plantafstand was 66 x 68 cm, hetgeen overeenkomt met 224 planten per are.
Op 22 september I960 werd voor de eerste maal geoogst (Jade Cross op 2 september), terwijl voor de vierde en laatste maal geplukt werd op 15 februari 1961. In het
algemeen geldt, dat een ras op lichte grond een hogere kg-opbrengst bereikt dan op
zware grond. Daarom zijn de rassen naar hun opbrengst, zowel op zware als op
lichte grond, ingedeeld in groepen.
Selectie v. Hoogen (Electra) is het enige ras, dat zowel op zware als lichte grond
Tabel 1
OPBRENGST OP ZWARE G R O N D (VELDEN A EN B, GEMIDDELD PER

ARE)

Groep I
150—157 kg

Groep II
143—DO kg

Groep III
136—143 kg

Groep IV
129—126 kg

Stiekema vroeg
Vrcmo Inter
Lierse I (Vrémo Pré)
Selectie v. Hoogen
(Electra)

Huizer Vroeg
Stiekema Laat

Rozenburg's Roem
Roem v. Barendrecht
Selectie Bos
Huizer Stam A
Originele Huizer

Kogel
Jade Cross

OPBRENGST OP L I C H T E G R O N D (VELD C,

GEMIDDELD PER ARE)

Groep I
185—206 kg

Groep 11
164—185 kg

Groep III
150—164 kg

Groep IV
136—150 kg

Selectie Bos
Selectie v. Hoogen
(Electra)

Huizer vroeg
Stiekema vroeg
Originele Huizer

Vrémo Inter
Stiekema laat
Jade Cross
Kogel

Lierse I (Vrémo Pré)
Rozenburg's Roem
Roem v. Barendrecht
Huizer Stam A
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in groep 1 geplaatst kan worden. Uitgaande van de teelt op zware grond, is in het
algemeen de tendens aanwezig dat een ras lager geklasseerd wordt als dit geteeld
wordt op lichte grond. Enkele rassen, zoals Selectie Bos en Kogel, maken hierop
een uitzondering. Dit komt ook tot uiting in de gebruikswaardecijfers voor zware
en lichte grond (tabel 2 ) .
Een viertal van deze rassen is reeds gedurende minstens zes jaar in proeven opgenomen geweest. Gemiddeld gaf Electra (selectie v. Hoogen) de beste opbrengst.
Daarop volgde Lierse I (Vrémo Pré), terwijl Kogel en Originele Huizer elkaar
weinig ontliepen. In het algemeen kan nog worden opgemerkt, dat wanneer alle
beschikbare uitkomsten van rassenvergelijkingsproeven in dit gebied worden gemiddeld, men ongeveer dezelfde onderlinge verhoudingen vindt als in het seizoen
1960-'6l.
In tabel 2 zijn de weerstand tegen vorst, de sortering en de kleur van de spruiten,
alsmede de gebruikswaarde op zware en lichte grond voor de in tabel 1 genoemde
rassen met een cijfer aangeduid. Het cijfer voor de kleur is hoger, naarmate deze
donkerder groen is. De weerstand tegen vorst en de gebruikswaarde zijn beter,
naarmate het cijfer hoger is. De sortering is bepaald van de 2de, 3de en 4de pluk.
De totale oogst is op 100 gesteld, terwijl de sorteringen A, B, C en D zijn weergegeven in procenten van de totale oogst. Sortering A bestaat uit spruiten met een
doorsnee van 2—3 cm, B uit spruiten met 3—4 cm doorsnee, C uit die met een
doorsnee groter dan 4 cm en D uit die met een doorsnee kleiner dan 2 cm.
Tabel 2

Ras

Kleur

Lierse I (Vrémo Pré)
Rozenburg's Roem

.
.

.
.

.
.

Selectie van Hoogen (Electra)

.
.

Weerstand
tegen
vorst

lichte
grond

5

7

6

17

65

17

1

11

52 36 1

6

7

5

23

64

10

3

16

60 23 1

6

4M

26

64

9

1

19

58 22 1

6

5

31

61

7

1

21

66 12 1

6

7

5M
6M
7M

4

8

7M

30

59

7

4

23

64 12 1

7

7

7

6

27

59

13

1

23

60 16 1

8

6M

5

29

58

11

2

22

61 16 1

6

5

31

56

11

2

24

59 16 1

9

Selectie Bos

7

6

Late Huizer Stam A .

8

4M

7

0

8
7
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]

8

Kogel

.

zware
grond

Lichte grond
veld C
sortering v. d.
2e-3e-4e pluk
A B C D

Zware grond
veld A-B
sortering v. d.
2e-3e-4e pluk
A B C D

6

5M
5M
4M
5M

Roem van Barendrecht

Gebruikswaarde

6

5

33

53

12

2

20

64 15 1

5

6

39

51

8

2

21

46 32 1

7

42

50

6

2

20

63 16 1

5

37

45

14

4

18

69 12 1

22

5

0

22

75

6M
5

73

3 0

Kleur
De handel geeft in het algemeen de voorkeur aan gladde, harde, ronde en donkergroen gekleurde spruitjes. Deze eisen worden ook door de diepvriesindustrie gesteld.
Indien bij donkergroene spruitjes de blaadjes iets gevleugeld en min of meer
gerimpeld zijn, b.v. Vrémo Inter en Vroege Stiekema, gaat de voorkeur eerder uit
naar glad, hard en rond, gepaard gaande met een lichtere groene kleur (b.v. selectie
van Hoogen).
Sortering
Een gewas dat sterke weerstand heeft tegen vorst, zal in het voorjaar ook niet zo
spoedig „versleten" zijn. De sterkste weerstand tegen vorst hadden Electra (selectie
van Hoogen), Stiekema laat, Vrémo Inter, Rozenburg's Roem en selectie Bos.
Jade Cross was zeer vorstgevoelig.
Weerstand tegen vorst
Door de percentages B-spruiten van de diverse rassen met elkaar te vergelijken,
wordt een vrij goede indruk verkregen van de „grofheid". De rassen zijn in tabel 2
gerangschikt naar afnemend B-spruiten, verkregen op zware grond. De rassen die
op zware grond minder B-sortering geven, geven op lichte grond in het algemeen
juist meer B-sortering (verschuiving van A naar B). Op lichte grond (meer weelderige groei), was het percentage C-spruiten (verschuiving van B naar C) hoger en
het percentage A-spruiten lager dan op zware grond.
Afb. 1
Spruitenaanvoer op de Leidse veiling.

ENKELE O P M E R K I N G E N OVER DE RASSEN

Stiekema Vroeg
(J. A. Zwaan)

Rozenburg's Roem
(Hollandia)

Roem van Barendrecht
(Gebr. Broersen)

Vrij hoge, sterke stammen en
vrij sterke koppen. Goede
uniformiteit. Tamelijk vroeg.
Goede produktie. Gladde,
harde spruit, iets los aan de
voet en iets gevleugeld.

Groeihoogte normaal, vrij
sterke stammen en vrij sterke
koppen. Goede uniformiteit.
Matig vroeg. Spruiten voldoende hard, weinig gevleugeld, iets lange stronkjes.
Produktie vrij goed.

Groeihoogte normaal, sterke
stammen. Uniformiteit vrij
goed. Matig vroeg. Spruiten
rond, iets gerimpeld, weinig
gevleugeld. Produktie vrij
goed.

Vrémo Inter
(L. de Mos)
Hoog gewas, stammen niet
sterk, koppen vrij sterk. Vrij
vroeg. Uniformiteit goed. Op
lichte humeuze gronden te
weelderige groei, waardoor de
stammen spoedig omvallen en
de spruiten tamelijk los worden. Spruit voldoende hard,
iets gevleugeld. Goede produktie, behalve op te stikstofrijke lichte gronden.
Lierse I
(Vrémo Pré, L. de Mos)
Hoog gewas, met zwakke
stammen en vrij zwakke koppen.
Uniformiteit
goed.
Vroeg. Spruiten voldoende
hard, maar iets gevleugeld en
iets gevoelig voor gele en gesmette blaadjes. Ongeschikt
voor lichte stikstofrijke gronden wegens te geringe produktie en losse gevleugelde
spruiten. Op de zwaardere
gronden goede produktie.
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Electra
(selectie v. Hoogen,
J. A. Zwaan)
Op zeer zware grond is de
groei soms te zwak en op te
lichte stikstofrijke grond te
wild (omvallen van de stammen). Hoog gewas met sterke
stammen en vrij dunne, hoewel sterke koppen. Uniformiteit zeer goed. Matig vroeg
tot matig laat. Spruiten mooi
rond, glad, hard en weinig of
niet gevleugeld; iets gevoelig
voor een geel blaadje. Produktie goed, zowel op de
zwaardere als op de lichtere
gronden.
Stiekema Laat
(J. A. Zwaan)
Vrij hoge, sterke stammen en
sterke koppen. Uniformiteit
goed. Matig vroeg tot vrij
laat. Spruiten glad, hard, doch
iets los aan de voet; iets minder gevleugeld dan de Vroege
Stiekema. Goede produktie.

Vroege Huizer
(Jos Huizer)
Groeihoogte normaal. Vrij
sterke stammen, koppen iets
zwak.
Uniformiteit
goed.
Matig vroeg. Spruiten glad,
zeer hard en weinig gevleugeld; bij overrijpheid barsten
de spruitjes spoedig, waardoor
vier maal geplukt moet worden; iets gevoelig voor een
gesmet blaadje. Produktie
goed.
Kogel
( W . de Zeeuw J.G.zn.)
Groeihoogte vrij laag, dicht
geschakeld. Sterke stammen,
iets zwak in de koppen. Uniformiteit goed. Vrij vroeg.
Spruiten hard, doch iets gerimpeld en iets gevleugeld;
bij sterke groei op lichte
grond veel C-sortering. Produktie op lichte en stikstofrijke gronden vrij goed tot
goed. Groei en produktie zijn
op zware en stugge gronden
te gering.

Selectie Bos
(Roem van Kloosterburen,
Joh. Kats Azn.)
Vrij hoge, matig sterke stammen, koppen vrij sterk. Uniformiteit goed. Matig vroeg.
Spruiten vrij hard en glad,
v/einig gevleugeld; iets gevoelig voor gele en gesmette
blaadjes. Produktie goed.

Late Huizer stam A
(Jos Huizer)
Gewas en kwaliteit van de
spruiten zijn goed, doch in
verband met de vrij grote
vorstgevoeligheid en de matige produktie, is de oogstzekerheid van de originele
Huizer groter.

]ade Cross
(Hybride, van Japanse
herkomst)
Laag gewas, dichtgeschakeld;
zwakke koppen. Zeer moeilijk
te plukken. Uniformiteit goed.
Zeer vroeg. Spruitjes iets
langwerpig, hard en gesloten,
niet gevleugeld; gevoelig voor
gele en gesmette (vette)
blaadjes, waardoor dikwijls
moet worden geplukt. Mogelijk te gebruiken als nateelt
op erwtenland of vroeg aardapppelenland.
Ongeschikt
voor late oogst (in december
of later).

Afb. 2

Spruitkool ras: Vrémo-Inter.
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1. VEREDELING EN
RASSENVERGELIJKING BIJ T O M A A T
a. Het kweken van
virusresistente tomaatrassen
In I960 werden uit vier lijnen enkele planten
geselecteerd, die een geringere vatbaarheid voor
virus vertoonden. Van elk der vier lijnen werden
de nakomelingen van de twee gunstigste planten op hun gevoeligheid voor virus getoetst.
(Deze generatie was een tweemaal zelfbestoven
Ie terugkruising; de oorspronkelijke kruising is
gemaakt tussen Ailsa Craig en een uit Amerika
afkomstige resistente ouder). De planten werden twee keer met een virus-bevattend plantensap in de verdunning 1 : 10 geïnoculeerd. Tengevolge van de Ie inoculatie moest van elk
nakomelingschap reeds voor het uitplanten 75 %
van de planten als vatbaar worden verwijderd.
De resterende planten werden opnieuw geïnoculeerd. Eén maand na het uitplanten vertoonden
alle planten virusverschijnselen. Besloten werd,
de veredeling van dit materiaal te beëindigen.
Met dezelfde nakomelingsschappen werd een
opbrengstvergelijkingsproef genomen, waarbij
de planten niet opzettelijk met virus zijn geinoculeerd. Ongeveer drie weken na het uitpoten varieerde het percentage viruszieke planten der verschillende lijnen van 3 tot 47. Na zes
weken vertoonde meer dan de helft van het
aantal planten virusverschijnselen, terwijl na
acht weken alle planten ziek waren. Enkele
lijnen gaven t.o.v. Ailsa Craig een geringe oogstvervroeging te zien, terwijl enkele andere een
hogere totaalopbrengst gaven dan Ailsa Craig.
In een Fi-plant, verkregen uit de kruising Lyc.
esculentum x Lyc. glandulosum, werd in i960
^en hoge graad van virusresistentie waargenomen. Omdat deze plant zelfsteriel is, werd een
terugkruising gemaakt met Lyc. esculentum. Via
embryocultuur werd hieruit één plant verkregen,
die vatbaar was voor virus, maar wel gezette
vruchten leverde. In het twee maal zelfbestoven
nakomelingschap was onvoldoende resistentie
tegen virus aanwezig om een verdere veredeling
verantwoord te maken. Wel werd geconstateerd
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dat enkele lijnen een zekere mate van knolresistentie vertoonden.
In 1961 werd de Fi-plant niet alleen opnieuw
teruggekruist met Lyc. esculentum, maar ook
met de wilde ouder. Hiervoor werd behalve
Lyc. glandulosum, ook de hieraan nauw verwante Lyc. peruvianum gebruikt. Het resultaat
van de terugkruising met Lyc. esculentum was
even teleurstellend als in I960. Uit de terugkruising met de beide wilde typen werden 25
zaden verkregen, waarvan in 1962 zal worden
nagegaan of hieruit virusresistente planten afsplitsen van het type Lyc. esculentum. Bij de
terugkruising met Lyc. glandulosum en Lyc.
peruvianum werden planten gebruikt, die vooraf op resistentie tegen virus waren getoetst.
Hierbij bleek dat de resistentie beperkt is tot
enkele planten, hetgeen er op wijst dat de herkomsten der wilde typen verre van zuiver zijn.
b. Het kweken van
kankenesistente tomaatrassen
Uit de praktijk is bekend dat de onderstam, die
gebruikt wordt voor het enten van tomaat (Fi
uit de kruising Lyc. esculentum x Lyc. hirsutum), resistent is tegen kanker. Daar uit andere
veredelingsprojecten een aantal selecties beschikbaar was, afkomstig van kruisingen met Lyc.
hirsutum, werden deze selecties in 1961 getoetst
op resistentie tegen kanker. Omdat de toets niet
volledig betrouwbaar geacht werd, moest worden volstaan met een voorlopige indruk. Deze
was, dat in de F2 van de kruising Lyc. esculentum x Lyc. hirsutum planten voorkomen die
resistent zijn tegen kanker. In de overige selecties (zelfbestoven terugkruïsingsgeneraties) was
waarschijnlijk geen resistentie aanwezig. Voorts
werd de indruk verkregen dat de resistentie een
gecompliceerd karakter draagt.
c. Het kweken van
knolresistente tomaatrassen
De kruising Lyc. esculentum x Lyc. glandulosum
leverde in 1961, na terugkruising met Lyc. esculentum, een tweemaal zelfbestoven generatie.
Een aantal planten van verschillende lijnen was
onvatbaar voor knol. Behalve zelfbestuivingen

werden terugkruisingen
esculentum.

gemaakt met

Lye.

d. Vergelijking van tomaatrassen
in een herfstteelt
In een verwarmde kas zijn de volgende rassen
en hybriden vergeleken: Eurocross, Briljant Ster,
Robar, Moneymaker, Topcross en no. 60150
(I.V.T. Wageningen). Eurocross, Topcross en
no. 60150 zijn resistent tegen bladvlekkenziekte.
Het betrof een teelt, waarbij begin juli werd
geplant. Op 12 september werd begonnen met
oogsten. De hoogste opbrengst gaf no. 60150,
daarna volgden Eurocross en Topcross. De andere rassen gaven alle een lagere opbrengst,
waarbij geen grote onderlinge verschillen optraden.
Alle rassen waren enigszins aangetast door knol
en kurkwortel. De indruk bestaat, dat no. 60150
wat minder gevoelig is voor knol dan de andere
rassen. Op het einde van de teelt waren alle
rassen in lichte mate aangetast door Botrytis.
Het ras no. 60150 had iets minder van deze
ziekte te lijden, wat mogelijk een gevolg is van
de iets ruimere bladstand van dit ras, waardoor
een betere luchtcirculatie mogelijk is.

rassen zullen in een veredelingsprogramma
mogelijk goed op hun plaats zijn.
2. VEREDELING E N RASSENVERGELIJKING BIJ KOMKOMMER
a. Nieuwe

Nadat de nieuwe komkommerrassen Vetobit en
Nobit als eerste bittervrije rassen in de handel
waren gekomen, werden deze al zeer spoedig
door een aantal bitter-resistente hybriden gevolgd. Daarna is er gedurende enkele jaren
praktisch een stilstand geweest en heeft men de
gelegenheid gehad om het sortiment op zijn
waarde te leren waarderen.
In I960 en 1961 is er echter weer een nieuwe
stroom van hybriden op de markt verschenen,
waarvan op dit ogenblik nog weinig is te zeggen.
Om deze reden zijn er in de winter van 196l-'62
in totaal 28 oudere en nieuwe hybriden in het
warenhuis op het proefbedrijf te Delft uitgeplant.
3. VEREDELING
E N RASSENVERGELIJKING
BIJ ANDERE VRUCHTGEWASSEN
a.

e. Oriënterende rassenproef met
weinig gangbare tomaatrassen
Er werd een oriënterende rassenproef opgezet
met voornamelijk buitenlandse tomaatrassen en
hybriden. Enerzijds is de bruikbaarheid van dit
materiaal voor onze teeltwijzen beoordeeld en
anderzijds is nagegaan of hierbij eventueel geschikt materiaal voor veredelingsdoeleinden
aanwezig was. Het onderzoek omvatte ongeveer
60 rassen en hybriden, die bij drie verschillende
teeltwijzen werden beproefd, namelijk in een
vroege stookteelt, een lichte stookteelt en een
koude teelt.
Tijdens de teelt werden gegevens verzameld
over de vroegheid, opbrengst en kwaliteit van
de verschillende rassen. Sommige rassen bleken
vroeger te zijn dan de bekende rassen, doch de
opbrengst of andere eigenschappen waren dan
teleurstellend. Enkele van de hier beproefde

komkommerhybriden

Meloenkruisingen

Vergeleken met I960 was in 1961 de uniformiteit van de selecties opnieuw iets toegenomen.
Het selectiewerk was beperkt tot een aantal
lijnen uit de kruisingen Benders Surprise x Enkele Net, Benders Surprise x Witte Suiker en
Honey Dew x Enkele Net.
In de kruising Benders Surprise x Enkele N e t
vertoonden enkele lijnen uiterlijk veel overeenkomst met Enkele Net; de smaak was echter
belangrijk beter. In één lijn van de kruising
Benders Surprise x Witte Suiker werd een grote
vruchtbaarheid waargenomen. De vruchten
waren bedekt met een vrij zwaar ,,net" en
hadden een hoogronde vorm. De smaak van
deze vruchten was zoet en aromatisch. Het lijkt
verantwoord deze lijn op beperkte schaal bij
enkele telers uit te planten, om de waarde ervan
onder normale praktijkomstandigheden te kunnen toetsen.
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b. Veredeling en vergelijking
van paprikarassen
In een stookteelt van paprika werden in 1961
veredeling en rassenvergelijking voortgezet.
Doordat tengevolge van een groeistoornis de
stand van het gewas nogal ongelijk was, konden
van de selecties en rassen niet alle gewenste
gegevens worden verzameld. De indruk werd
echter bevestigd, dat enkele selecties, afkomstig
van een in 1957 gemaakte kruising, vroeg zijn
en bovendien een goede totaalproduktie hebben.
Het ras „Zoete Westlandse" van Gebr. v. d. Berg
heeft een duidelijke verandering ondergaan. De
opbrengst van het nieuwe type is hoger, doch
dit ras is iets later.
Oriënterend zijn de rassen Gamba (Israël), B.G.
(Duitsland) en B.V. (Duitsland) op hun
waarde beproefd. Deze rassen bleken echter
ongeschikt te zijn voor onze teelt. Gamba had
sterk gemote, dikwandige vruchten, die bovendien klein waren en snel rood kleurden. De
produktie was matig. De rassen B.G. en B.V.
gaven wel een goede produktie, doch de vruchten waren klein, smal en puntig; de kleur van
de vruchten was aanvankelijk geelgroen, later
licht-oranje.

4. VEREDELING
EN RASSENVERGELIJKING BIJ SLA
a.

Rassenvergelijking
in een berfstteelt

In een teelt van vroege herfstsla werd een vergelijking gemaakt tussen Agilo ( N o . 41) van
Rijk Zwaan en de No's 69, 57 en 115 van I.V.T.
en Proefstation. De kasgrond was kort voor het
planten van de sla gestoomd. Het effect hiervan
was duidelijk aan de groei te zien. Van de z.g.
tulpvorming had Agilo nog de minste last. Dit
ras, No. 57 en No. 115 groeiden belangrijk
beter en werden later door droogrand aangetast
dan N o . 69, dat hiervan in zeer ernstige mate
te lijden had. De aantasting door rand was bij
No. 115 het kleinst. De kwaliteit van de sla
was zodanig slecht, dat het verzamelen van
oogstgegevens achterwege is gebleven.
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b. Slarassen en -kruisingen
voor de late berfstteelt
In een herfstteelt van sla die begin december
werd geoogst, werden 50 selecties van de gezamenlijke slakruisingen van I.V.T. en Proefstation, benevens 18 door de zaadhandel aangemelde nieuwe rassen op hun waarde beproefd.
De selecties omvatten voornamelijk de kruisingen Kampioen x Interrex (No. 115), Regina x
Interrex, Regina x Proeftuins Blackpool en May
Princess x Regina.
No. 115 werd het hoogst gewaardeerd. De verschillende stammen van dit nummer vertoonden
een uitstekende stand. De kroppen waren goed
gesloten en voldoende zwaar. Er kwam geen
rand in voor. De lijnen van No. 115 zijn met
opzet niet geoogst, om mogelijk aanwezige
onderlinge verschillen in randgevoeligheid op
een later tijdstip nog te kunnen waarnemen.
De beste lijnen werden voor vermeerdering aangehouden. In de overige kruisingen werd het
selectiewerk eveneens, zij het op beperkte schaal,
voortgezet.
Van de handelsrassen had N o . 6180 van Gebr.
v. d. Berg het hoogste gemiddelde kropgewicht,
namelijk 160 gram. Deciso van Rijk Zwaan en
Blanke Kloek van Pannevis hadden resp. een
gemiddeld kropgewicht van 158 en 151 gram.
Het gemiddelde kropgewicht van de overige
rassen was lager dan 150 gram.
c. Slarassen en -kruisingen
voor de winterteelt
In een winterteelt zijn 67 slarassen en -kruisingen
uitgezet. Tijdens de teelt trad echter een zodanige smeulaantasting op, dat geen oogstgegevens konden worden verzameld.
d. Slarassen en -kruisingen
voor de vroege stookteelt
In het seizoen 1960-'6l werd in verwarmde
kassen een vergelijkende proef genomen tussen
enkele gezamenlijke slakruisingen van I.V.T. en
Proefstation en een aantal handelsrassen. Van
de kruisingen werden enkele lijnen beproefd
van No. 57 (Proeftuins Blackpool x Interrex),

No. 69 (Regina x Proeftuins Blackpool), No. 60
(Proeftuins Blackpool x Interrex) en N o . 39
(Kampioen x Interrex). Van de beste dezer
lijnen was het: gemiddelde kropgewicht resp.
161 g, 162 g, 167 g en 170 g.
Van Rijk Zwaan waren de rassen Vitesse, Agilo,
Rapide, Ancora en Magiola in de proef vertegenwoordigd, die respectievelijk een gemiddeld kropgewicht bereikten van 163 g, 139 g,
164 g, 156 g en 136 g. De rassen Amplus en
Delta van Gebr. v. d. Berg hadden resp. een
kropgewicht van 164 g en 145 g. Van de rassen
Kwiek, Kloek, Kordaat en No. 279 van Pannevis waren deze cijfers als volgt: 167 g, 149 g,
155 g en 143 g. Het ras Ventura van Nunhem
had een kropgewicht van 173 g, terwijl het
kropgewicht van het ras Alma van dezelfde
firma 160 g was.
Doordat rand en smeul in deze proef vrijwel
niet voorkwamen, konden mogelijke verschillen
in gevoeligheid tussen de rassen en kruisingen
niet worden vastgesteld.
e. Vergelijking van enkele slarassen
in een stookteelt
In vier kassen werd in een vroege stookteelt een
vergelijking gemaakt tussen de rassen Vitesse,
No. 57, No. 69 en Proeftuins Blackpool. Het
aantal geoogste kroppen per ras bedroeg 1300
stuks. Het aantal kroppen A-sla was voor deze
rassen respectievelijk 844, 651, 609 en 198, en
het gemiddeld kropgewicht 173 g, 178 g, 168 g
en 144 g. No. 69 had dus een hoger gemiddeld
kropgewicht, maar een lager aantal kroppen
A-sla dan Vitesse. Dit werd veroorzaakt door
de grotere omvang van Vitesse. Uit deze proef
komt duidelijk naar voren, dat Proeftuins Blackpool in de vroege stookteelt door enkele rassen
wordt voorbijgestreefd.
f. Slarassen en -kruisingen
voor een koude teelt
Evenals in voorgaande jaren werd ook in 1961
een aantal slakruisingen beproefd bij de teelt in
een koud warenhuis. Het merendeel was afkomstig van de kruising Kampioen x Interrex
(No. 39), waarvan 24 selecties werden uit-

geplant. Behalve de rassen Proeftuins Blackpool,
Interrex en Meikoningin, die ter vergelijking
aanwezig waren, werd een aantal rassen van de
zaadhandel in de proef opgenomen.
De gezamenlijke selecties van No. 39 hadden
een gemiddeld kropgewicht van 195 g. Het
kropgewicht van de drie beste selecties was resp.
219 g, 212 g en 206 g. Door de beste handelsrassen werden de volgende kropgewichten bereikt. Pannevis: Kwiek 204 g, Kloek 178 g;
Rijk Zwaan: Vitesse 190 g, Ancora 205 g, Magiola 191 g; Nunhem: Alma 192 g, Ventura
175 g; Gebr. v. d. Berg: Verbeterde Blackpool
202 g, No. 5930 199 g; J. Zwaan: N o . 35 170 g.
De rassen Proeftuins Blackpool, Interrex en
Meikoningin hadden respectievelijk een kropgewicht van 204 g, 180 g en 177 g.
g. Slarassen en -kruisingen
voor gelicht platglas
Verdeeld over het Proefstation te Naaldwijk en
het proefbedrijf te Delft werden in een gelichte
teelt 80 selecties uitgeplant. Het merendeel was
afkomstig van de kruisingen Kampioen x Interrex (type 39), May Princess x Regina, Twellose
Gele x Meikoningin en Passion Blanche x Interrex. Als vergelijkingsmateriaal werden de rassen
May Princess, Meikoningin, Blondine en
Attractie in de proef opgenomen.
Eén selectie uit de kruising Kampioen x Interrex
en het ras May Princess bereikten een gemiddeld
kropgewicht van respectievelijk 383 g en 382 g.
Andere selecties uit dezelfde kruising en enkele
selecties uit de kruising Passion Blanche x Interrex deden hiervoor niet veel onder. De rassen
Blondine, Meikoningin en Attractie hadden een
gemiddeld kropgewicht dat belangrijk lager was,
nl. resp. 333 g, 322 g en 320 g.
h. Selectie op smeulresistentie bij sla
In de winter 1959-'60 werd bij een teelt in een
koud warenhuis in de kruising Kampioen x
Interrex (No. 39) een selectie gevonden die vrij
bleef van smeul. Van elke plant van deze selectie
werd afzonderlijk zaad gewonnen. De nakomelingsschappen werden in 1960-'6l in een koude
teelt getoetst op resistentie tegen smeul. Om
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een mogelijke aantasting door smeul te bevorderen werden de planten, vergeleken met normaal, in een te groot stadium uitgeplant. Er
werd bovendien geen smeulbestrijding uitgevoerd. Toen kort voor de oogst een beoordeling
plaats had, bleek geen enkele selectie vrij te zijn
van smeul. Uit dit type kruising kan dus geen
smeulresistentie meer worden verwacht.

5. VEREDELING EN
RASSENVERGELIJKING
BIJ ANDERE GROENTEGEWASSEN
a. Selectie van

winterbloemkool

In 1960-'6l kon de selectie van winterbloemkool
zonder gele harten door omstandigheden niet
worden voortgezet. De lijnen worden d.m.v.
stekken in stand gehouden.

6. VEREDELING EN RASSENVERGELIJKING BIJ FRUITGEWASSEN
a. Druivekruisingen en -rassen
De resultaten van de druivekruisingen waren in
1961 zeer teleurstellend. De bomen, die in het
voorafgaande jaar een goede oogst van kwaliteitsdruiven gaven, bleven, ondanks een lange
snoei, soms geheel onvruchtbaar. Door een zeer
lange snoei met inleggers toe te passen en door
de temperatuur in de winter te verlagen, zal
worden getracht de vruchtbaarheid te verbeteren.
Het Italiaanse ras Superfrankenthal kan mogelijk
een uitbreiding vormen van het bestaande sortiment blauwe rassen. De tros wordt wat groter
dan van de gewone Frankenthaler. Bovendien
zijn de bessen wat grover, terwijl de kleur en de
smaak goed zijn. De schil is vrij stug, het vruchtvlees is stevig en de bes is sappig.
Het Italiaanse ras Regina (blauw type) voldoet
niet aan de eisen, die bij de druiveteelt in
Nederland gesteld worden.

b. Rassenvergelijking bij koolrabi
In 1960-'6l werd op vroegere data gezaaid dan
voor de teelt in het seizoen 1959-'60, om te bereiken dat de oogst omstreeks de jaarwisseling
zou vallen. De proef werd genomen met de
rassen Ozean, Roggli's Blauer, Roggli's Treib
en Witte Wener. Hiervan zijn de drie eerstgenoemde rassen afkomstig van de fa. Vatter,
Zwitserland. Elk ras werd achtereenvolgens gezaaid op 1, 8 en 12 september, corresponderend
met de plantdata 6, 11 en 16 oktober.
De groepen van de plantdatum 6 oktober konden de tweede helft van december worden geoogst. De ontwikkeling van de groepen van de
zaaidata 8 en 12 september was van dien aard,
dat de oogst werd verlaat tot ongeveer half
januari.
Het beste resultaat werd behaald met het ras
Roggli's Treib. Dit ras had een geringe gewasomvang en een grote knol. Het ras Witte Wener
gaf zeer veel afwijkende, langgerekte knollen,
terwijl het gewas omvangrijk was. De rassen
Ozean en Roggli's Blauer werden door de paarsblauwe kleur van de knollen minder geschikt
geacht.
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b.

Druive-onderstammen

Evenals in het voorjaar van I960 werd in de
herfst van 1961 opnieuw een aantal boompjes
Black Alicante op de botanische onderstammen
Ruggeri, 16-16, 186-64, Rupestres du Lot en
Golia in de praktijk uitgeplant. De onderstammen afkomstig uit de verzameling van wijlen
Prof. Sprenger zijn wel vermeerderd, maar
waren nog niet geschikt om te veredelen.

7. VEREDELING
E N RASSENVERGELIJKING
BIJ BLOEMEN E N BLOEMBOLLEN
a, Rassenvergelijking

bij chrysanten

Ter demonstratie van de jaarrondteelt zijn het
afgelopen jaar enkele troschrysantenrassen uit
het uitgebreide sortiment, dat hiervoor aangeboden wordt, op het proefstation opgekweekt.
De kas waarin deze teelt uitgevoerd is, bevatte
vier bedden, waarop achtereenvolgens drie chrysantenteelten zijn begroot.

De plantdata van de
eerste teelt waren op de
vier bedden resp. 26
april, 4, 11 en 16 mei.
Voor deze teelt zijn rassen met een korte
reactietijd gekozen. De
belangrijkste eigenschappen zijn in nevenstaande tabel vermeld.
Nadat deze rassen waren
geoogst, is de kas op 10,
17, 24 en 31 augustus
opnieuw beplant. Bij de
bedden, die op 10 en
17 augustus beplant zijn,
is gebruik gemaakt van
rassen met een reactietijd van elf tot twaalf
weken; bij de laatstgeplante bedden van rassen met een reactietijd
van dertien weken. De
belangrijkste eigenschappen zijn in nevenstaande tabel vermeld.
Uit deze tabel blijkt, dat
voor de tweede teelt een
volledig andersluidend
rassensortiment is gebruikt, waarbij het aantal bloemen per tak aanmerkelijk lager ligt dan
bij de rassen van de
eerste teelt. Voor de
teelt in de zomer lenen
zich nl. in het algemeen
de rassen, die van nature vroeg bloeien (door
korte reactietijd en betrekkelijk lange kritieke
daglengte). Deze bloeien
dus onder betrekkelijk
gunstige
omstandigheden wat licht betreft
en zijn daarom in staat
veel bloemen per tak te

Blocmvorm en blocirijkdom

Ras

Reward
Blueship
Iceberg
Gold Top
White Shasta

Kleur

diep rose
met geel hart
rose
wit
geel
wit met citroengeel kussen

Kleur

Ras

Reactietijd
in
weken

Gemiddeld
aantal
bloemen
per tak

enkelbloemig
decoratief
pomponbloemig
pomponbloemig

9
9
10
10

21.4
14.4
20.0
26.1

anemoonbloemig

10

20.8

Bloemvorm

Reactietijd
in
weken

Gemiddeld
aantal
bloemen
per tak

Bloemvorm

Souvenir

geel

enkelbloemig

11

16.9

Highbrow

gelig wit

pomponbloemig

11

10.3

Rubayat

donkerrood

pomponbloemig

11

11.8

Gold Ball

diepgeel

pomponbloemig

11

7.0

Venoya

lila

half
anemoonbloemig

12

5.5

Delmar

rose

pomponbloemig

12

7.3

Galaxy

brons

enkelbloemig

12

7.6

Yellow Galaxy

bronsgeel

enkelbloemig

12

8.2

Christmas Star

rood met
geel hart

enkelbloemig

13

8.9

Eminence

rose met
geel hart

enkelbloemig

13

6.2

Minstrel

lila

pomponbloemig

13

6.3

Corsair

diepgeel

pomponbloemig

13

5.5

Acclaim

wit

pomponbloemig

13

5.3

Omega

geel

pomponbloemig

13

9.2
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vormen. De rassen, die in de late herfst thuishoren, vormen daarentegen in het algemeen
belangrijk minder bloemen per tak.

band kan houden met het feit, dat deze serie
in een gunstiger periode opgroeide wat betreft
het licht. De belangrijkste eigenschappen staan
vermeld in onderstaande tabel.
Uit deze tabel blijkt, dat bij de serie 31, die
moeilijk selecteerbaar is, het percentage enkelbloemigen varieert van 5 % (no. 36) tot 27 %
(no. 35). Ook de trosbezetting wisselt sterk,
ni. van 4.3 (no. 39) tot 6.9 (no. 37).

b. Vergelijking van violierrassen
In de rolkas zijn de afgelopen winter twee
groepen violierrassen vergeleken, ni. de serie
31 en de Brilliant Excelsior-serie. Eerstgenoemde groep is als jong plantmateriaal aangekocht.

Ras

Gemiddelde
bloeidatum

No. 31
No. 32
No. 33
No. 34
No. 35
No. 36
No. 37
No. 38
No. 39
No. 40
Diamant
Sulphurea
Opaal
Topaas
Amathyst
Hammenhög
Granaat
Rubin No. 8
Lazuriet
Safier

1-5
5-5
2-5
29-4
3-4
2-5
3-5
1-5
1-5
1-5
21-4
24-4
29-4
28-4
22-4
23-4
21-4
18-4
22-4
22-4

Kleur

wit
rose
rood
geranium rood
geel
blauw
donker violet
granaat rood
rose lila
licht blauw
wit
zwavelgeel
rose
chamoise rose
lila rose
diep rood
karmijn rose
helder rood
zilver violet
licht blauw

Op 21 februari werden deze planten uitgepoot.
De Brilliant Excelsior-serie is op het proefstation opgekweekt en op 3 februari geplant.
Het verschil in 2aai- respectievelijk planttijd was
bij de oogst nog merkbaar. W a t betreft de
vroegheid mogen beide series dan ook niet vergeleken worden. Serie 31 heeft gemiddeld een
grotere steellengte bereikt, hetgeen echter ver156

°/o-enkel
bloemig

Stengellengte

Aantal
bloemen
per 10 cm
troslengte

Bloemdiameter
in cm

10
6
9
12
27
5
8
16
14
12
56
35
47
52
41
40
42
47
46
40

25
32
30
28
29
30
34
29
24
24
17
28
31
29
21
26
27
24
21
20

5.1
6.3
6.1
5.6
6.3
4.9
6.9
5.5
4.3
4.7
3.7
5.7
6.3
5.3
4.9
5.5
5.0
4.6
5.2
4.2

5.0
5.1
5.6
5.6
5.4
5.3
5.8
5.4
5.1
4.8
5.7
5.6
4.8
5.5
5.3
5.4
5.1
6.0
5.2
5.2

Bij de groep Brilliant Excelsior varieert het percentage enkelbloemigen van 35 % bij het ras
Sulphurea tot 56 % bij het ras Diamant. Deze
groep is niet selecteerbaar. De trosbezetting wisselde van 3.7 bij Diamant tot 6.3 bij Opaal. De
diameter van de bloem was het kleinst bij het
ras Opaal (4.8 cm) en het grootst bij het ras
Rubin No. 8 (6.0 cm).

BEWARING EN VERPAKKING VAN
TUINBOUWPRODUKTEN

Omstandigheden die de bewaar kwaliteit
van druiven beïnvloeden
P. A. Kruyk en Ja. van Rest

Gedurende enkele achtereenvolgende jaren zijn
in samenwerking met het I.B.V.T. vergelijkende
proeven genomen met het bewaren van druiven.
Deze druiven waren ten dele afkomstig van
bepaalde bewaarproeven, ten dele van een groot
aantal willekeurige bedrijven. Gezien de uitgebreidheid van het beschikbare materiaal, kunnen omtrent de invloed van bepaalde factoren
op de bewaarbaarheid van de druiven stellig
bepaalde conclusies worden getrokken.
De aard van de grond oefent een belangrijke
invloed uit op de bewaarbaarheid, hoewel de
verschillen die hierdoor kunnen ontstaan door
gunstige klimaatsomstandigheden kleiner worden. Zo was in het warme en zonnige jaar 1959
het verschil in bewaarbaarheid van Black Alicante afkomstig van zand- en kleigrond zeer
gering. Dit in tegenstelling tot de ervaring in
jaren met minder gunstig weer. Dan blijkt
duidelijk dat druiven, afkomstig van zandgrond,
sneller indrogen.
De voorteek oefent een duidelijke invloed uit
op de bewaarbaarheid. In tegenstelling tot de
algemene verwachting bleek in alle jaren, dat
van de belangrijkste voorteelten bloemkool de
minste invloed had op de bewaarbaarheid.
Druiven waar sla als onderteelt aanwezig was
geweest, gaven een duidelijk lager percentage
lang bewaarbare druiven. Weinig invloed gaat
uit van spinazie en radijs, terwijl bloemgewassen, zoals anemonen en irissen, zeer nadelig zijn.

Het achterwege laten van een voorteelt behoeft
de bewaarbaarheid beslist niet te verbeteren. De
indruk bestaat, dat de invloed van sla als voorteelt indirect is en in feite wordt bepaald door
de zoutconcentratie van de grond. Naarmate
minder zouten in de grond voorkomen, zal het
droge-stofgehalte van het druivegewas lager zijn
en de houdbaarheid van de druiven geringer.
Het feit dat druiven, afkomstig van jonge, snel
gegroeide bomen óók een minder goede bewaarbaarheid hebben, wijst mede in deze richting.
Voor een onderteelt als sla wordt sterk doorgespoeld, veel meer dan wanneer men bloemkool als onderteelt heeft.
Hoewel goed krenten mede bijdraagt tot een
gelijkmatige besgrootte en een goede trosvorm,
zijn verschillen in bewaarbaarheid tussen goed
en minder goed gekrente druiven niet aantoonbaar. Dit is evenmin het geval als door te laat
krenten de dauwlaag geleden heeft (afb. 1).
Een regelmatig en goed uitgevoerde zomersnoei
heeft een gunstige invloed op de bewaarbaarheid. Er zijn echter heel wat druivebomen, die
door de betrekkelijk geringe groeikracht gedurende de zomer weinig snoei behoeven. De
invloed van de rijpingssnoei is weinig duidelijk.
Ook hier bepaalt de massa van het gewas in
hoofdzaak de noodzaak om te snoeien. Waar een
sterke groeikracht aanwezig is, heeft rijpingssnoei een gunstige invloed op de bewaarkwaliteit. In het algemeen zal deze snoei wat later
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Afb. 1
Goede koeldruiven en goed
verpakt. Er zit echter wat
dauwbeschadiging op. Dit
is voor de bewaring niet
nadelig.

Afb. 2
Een voorzichtige behandeling bij het transport is
bijzonder belangrijk.
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moeten worden uitgevoerd dan algemeen wordt
gedaan. Een vroege rijpingssnoei kan aanleiding
zijn, dat de trossen (meestal aan de bovenzijde)
een bruinverkleuring van de huid gaan vertonen.
Dergelijke verkleuringen geven eerder aanleiding tot bederf, indien langer dan drie maanden wordt bewaard.
De belangrijkste gegevens, die de laatste jaren
bij het bewaaronderzoek naar voren gekomen
zijn, hebben echter betrekking op het oogsttijdstip. Gebleken is, dat druiven een zeker percentage droge-stof bereiken, waarboven vrijwel
geen verdere toename meer plaats vindt. Tijdstip
en hoogte hiervan worden bepaald door de
weersomstandigheden in de voorafgaande
zomer. Dit percentage wordt door een duidelijke
en regelmatige stijging bereikt. Een verdere verhoging van het droge-stofgehalte voltrekt zich
hierna maar uitermate langzaam tot maximaal
1 % boven het reeds eerder en snel bereikte
punt. Het is dus beslist niet waar, dat het drogestofgehalte in dezelfde mate blijft toenemen als
de druiven niet geoogst worden.
Ten aanzien van de bewaring is gebleken, dat
er algemeen wat té vroeg wordt geoogst. Uitgaande van rijpe druiven met een droge-stofgehalte, dat aan alle eisen voldoet, b.v. 16 à
17 %, zal de bewaarbaarheid toch beter zijn als

het oogsttijdstip wat meer naar achteren geschoven wordt. Hierbij bereikt men dat de bewaarduur wat wordt verkort, maar bovendien
vindt indroging in duidelijk mindere mate
plaats. In het algemeen zal dit betekenen, dat
men zonder bezwaar de voor het koelhuis bestemde druiven 14 dagen later kan oogsten als
onder gelijkblijvende omstandigheden nu gebruikelijk is. Een uitzondering moet echter
worden gemaakt voor druiven die laat rijpen.
Vanaf begin november wordt de kans op flinke
nachtvorst groot. Hoewel de invloed van een
zeer lichte vorst aan de druiven uiterlijk moeilijk valt waar te nemen, wordt de bewaarbaarheid hierdoor belangrijk minder. In november
is ook de luchtvochtigheid gedurende een groot
gedeelte van het etmaal zeer hoog. Er is dan
kans op het „springen" van de bessen, wat evenmin de bewaarbaarheid ten goede komt.
Een goede verzorging vanaf het moment van de
oogst is eveneens van grote invloed. Voorzichtig
behandelen (afb. 2) houdt de trossen in een
goed model, voorkomt dauwschade en geeft
minder Botrytis bij de bewaring. Deze „laatste
hand", die gelegd wordt aan de werkzaamheden
voor het verkrijgen van goede bewaardruiven,
is belangrijker dan algemeen nog wordt gedacht.
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T. B E W A R I N G V A N BLACK ALICANTE,
AFKOMSTIG V A N VERSCHILLENDE
ONDERSTAMMEN
Met druiven van het ras Black Alicante, geteeld
op eigen wortel en op de onderstammen Frankenthaler, Gros Maroc, West-Frisia en Forster's
White Seedling, is in het seizoen 1960-1961 in
het koelhuis een bewaarproef genomen. Vroegere ervaringen leerden reeds, dat de bewaarbaarheid van druiven, afkomstig van jonge
bomen, tegenvalt. Waarschijnlijk is dit dan ook
de reden, dat uit deze proef onvoldoende verschillen naar voren zijn gekomen.
Tot begin februari bleven de stelen tamelijk
groen. Daarna volgde een snelle indroging, zowel van de stelen als van de bessen. Druiven,
afkomstig van Black Alicante op eigen wortel,
waren tot begin maart goed bewaarbaar.

2. INVLOED OOGSTTIJD OP
BEWAARBAARHEID V A N DRUIF
In samenwerking met het I.B.V.T. te Wageningen is de oogsttijdenproef met het ras Black
Alicante in het seizoen 1960-1961 voortgezet.
De druiven waren afkomstig uit dezelfde kas
als die van de proeven in voorgaande jaren en
werden geoogst op 22 en 30 september, 10, 20
en 30 oktober en 9 november. De bewaring had
plaats tot 14 februari. Op elke oogstdatum werden van de boven-, midden- en onderlegger de
rijpste druiven geoogst; terwijl ook een groep
„voor de voet op" werd gesneden. Reeds op 30
september bleken alle druiven in de kas voldoende rijp te zijn voor consumptie. Bij de oogst
op 9 november kwamen enkele „springers" voor.
Desondanks werden deze druiven toch bewaard.
De resultaten van deze proef waren vrijwel
gelijkluidend aan die van in voorgaande jaren
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genomen soortgelijke proeven. De uitwendige
kwaliteit was belangrijk beter, naarmate later
was geoogst. Dit kwam vooral duidelijk naar
voren ten aanzien van de indroging en het optreden van rot. De op 9 november geoogste
partijtjes vormden een uitzondering. De „springers" waren alle tot rotting overgegaan, waardoor de waarde van deze druiven sterk was
verminderd. Slijtage kwam alleen voor in een
tweetal trossen die op 22 september waren
geoogst.

3. BEOORDELING KOELWAARDE
V A N DRUIF
Aan de bewaarproef met druiven werd in het
seizoen 1960-1961 door 85 telers deelgenomen.
Deze proef, die voor de derde achtereenvolgende maal genomen werd, omvatte 125 partijtjes
druiven. De beoordelingen vonden plaats op
11 januari, 8 februari, 8 maart en 5 april.
Ondanks slecht weer in de voorafgaande zomermaanden was de bewaarbaarheid in het algemeen
goed. Enkele partijtjes, afkomstig van jonge
bomen, bleken slecht bewaarbaar te zijn. De reeds
in voorgaande jaren opgemerkte tendens in verband met de invloed van de voorteek was ook
in deze proef weer merkbaar. Het beste waren
enkele partijtjes druiven uit kassen waarin geen
voorteelt had gestaan. Daarna volgden resp. partijen uit kassen met bloemkool, spinazie en sla.
Rot kwam weinig voor. Wel werd meer last van
slijtage ondervonden dan in andere jaren, vooral
bij weinig indrogende partijen van lichte
gronden. Bij partijtjes, die op verschillende data
uit dezelfde kas of van hetzelfde bedrijf werden
geoogst, bleken de laatst geoogste druiven steeds
het best bewaarbaar. Enkele partijen Golden
Champion waren niet langer bewaarbaar dan tot
begin januari.

PLANTEZIEKTEN EN -BESCHADIGINGEN
„ K a n k e r " in tomaten, K. Verhoef f
D e wollige slawortelluis ( P e m p h i g u s bursarius L.) bij andijvie,
Wa. de Brouwer
1. Voorlichting in verband met planteziekten
2. Fysiogene ziekten en -beschadigingen
a. Het bitter worden van komkommer
b. Zaadkoppen bij komkommer
c. Koustrepen bij komkommer
d. Klemhart bij bloemkool in de volle grond
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PLANTEZIEKTEN EN -BESCHADIGINGEN
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Kanker" in tomaten
K. Verhoeff

Bij deze ziekte, die veroorzaakt wordt door de
schimmel Didymella lycopersici, kan onderscheid gemaakt worden tussen voetrot en bovengrondse aantastingen. De kwekers spreken over
„kankerpoot" en „kanker". Het voetrot treedt
op, als de schimmel vanuit de grond de stengel
aantast, juist onder het grondoppervlak. De
schimmel kan ook de wortels binnendringen,
om daarna via de wortels naar de plantvoet te
groeien. Voor deze vormen van aantasting is
verwonding van de plant niet noodzakelijk. Wel
kan de schimmel via een wond sneller de planten binnendringen. Het resultaat van de genoemde aantastingsvormen is, dat de schimmel de
gehele stengelvoet doorgroeit (afb. 1). Hierdoor wordt de sapstroom vanaf de bladeren
naar de wortels en de toevoer van water in omgekeerde richting belemmerd; de planten verwelken en sterven af. Dit gebeurt echter pas, als
de schimmel al enige weken (vindt de aan-

Afb. 1
Begin van de schimmelontwikkeling in de stengel, ter hoogte van
het grondoppervlak. Aangetaste
cellen gedeeltelijk leeggezogen en
in elkaar gedrukt.

tasting van de stengelvoet via de wortels plaats,
dan soms al enige maanden) in de plant aanwezig is.
Als de stengel juist onder het grondoppervlak
wordt aangetast (afb. 2), kan men voor het
verwelken en afsterven een geelverkleuring van
de onderste bladeren waarnemen. Op de stengel
worden witte puntjes zichtbaar; dit is een reactie
van de plant op het afsnoeren van de stengelvoet: de plant tracht nieuwe wortels te vormen.
Zijn verschillende wortels aangetast (afb. 2),
dan blijft de plant achter in ontwikkeling vergeleken met gezonde planten. De kop van de
plant wordt donkergroen, hetgeen wijst op een
tekort aan water. Daarna kan een geelverkleuring der onderste bladeren optreden, waarna de
plant verwelkt en afsterft. Ter hoogte van het
grondoppervlak is de stengel ingesnoerd en
bruin verkleurd. Op het bruin verkleurde gedeelte zijn kleine, zwarte puntjes waar te nemen.

Dit zijn de zogenaamde pycniden,
waarin de sporen van Didymella
gevormd worden.
Stengelaantastingen kunnen op die
plaatsen ontstaan waar een verse
wond aanwezig is (afb. 3). Bovengrondse aantastingen kunnen nl. alleen door sporen worden veroorzaakt en de kiembuizen van de
sporen kunnen alleen door een verse
wond de plant binnendringen. Vandaar dat veel stengelaantastingen op
diefwonden en bladlittekens ontstaan. Ter plaatse van een aantasting
verkleurt het stengelweefsel bruin
en schrompelt iets ineen. In en op
het bruinverkleurde weefsel zijn de
zwarte pycniden zichtbaar. De bladeren boven en onder deze plek verkleuren geel en sterven af. De plek
zelf wordt langzaam groter, totdat
de schimmel de gehele stengel doorwoekerd heeft. Het gedeelte van de
plant boven de aantasting sterft
dan af.

Afb. 2

Vanuit de grond kan „rotpoot" optreden: direct ter
hoogte van bet grondoppervlak; indirect via aangetaste wortels.
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Ook in bladeren en vruchten kan de
schimmel zich ontwikkelen (afb. 3 ) .
Verwonding van deze delen is echter noodzakelijk.
Ondergrondse zowel als bovengrondse aantastingen kunnen optreden bij temperaturen tussen 10°
en 26° C. Bij lagere temperaturen
(12—15° C) ontwikkelt de schimmel zich veel sneller in de plant dan
bij hogere temperaturen ( ± 20° C).
Dit kan de verklaring zijn voor het
heviger optreden van „kanker" na
een koude periode, zoals van eind
mei tot begin juni 1961.
In zeer veel gevallen treedt, voordat
stengelaantastingen aanwezig zijn,
voetrot op in een aantal planten.
Hier vormt de schimmel de sporen,
die bij er omheenstaande planten
stengelaantastingen veroorzaken. De
bestrijding van Didymella moet dan

ook vooral gericht zijn op het voorkomen en
tegengaan van voetrot. Dit kan met behulp van
maneb met goed resultaat gedaan worden. Hierbij gaat het erom, de grond om de wortels en
om de plantvoet te zuiveren van Didymella. De
grond om de wortels kan behandeld worden
door één dag voor het uitplanten in het plantgat ongeveer 150 cc 0.1 % maneb te gieten.
Behandeling van de grond om de stengelbasis
kan geschieden door enige dagen na het uitplanten ongeveer 100 cc 0.1 c/c maneb tegen de
stengelbasis te gieten. Indien dit na enige weken
noodzakelijk blijkt, kan laatstgenoemde behandeling nog eens worden uitgevoerd.
Hoewel door het stomen van grond de erin
aanwezige Didymella wel gedood wordt, is de
kans op herbesmetting van de grond zo groot,
dat deze methode, als het er om gaat „kanker"
te bestrijden, beslist moet worden afgeraden.
Ditzelfde geldt, hoewel in mindere mate, voor
grondontsmetting door middel van chloor-

picrine. Ook na het ontsmetten van de gehele
kas- of warenhuisgrond blijft een manebbehandeling noodzakelijk.
Hoewel de onderstam K niet door Didymella
wordt aangetast, voorkomt enten volgens de
afzuigmethode op deze onderstam geen voetrot.
Via de wortels en stengel van de ent kan de
schimmel toch in de plant tot ontwikkeling
komen. Bij toepassing van de spleetentmethode
kan wel een goed resultaat worden verkregen.
Bovengrondse aantastingen kunnen heel moeilijk worden bestreden. Zijn de plekken nog
klein, dan kan de schimmel door V.B.C, gedood
worden. Daar bovengrondse aantastingen alleen
via verse wonden ontstaan, kan men trachten
aantastingen te voorkomen door het dieven en
bladplukken zoveel mogelijk tijdens sneldrogend
weer uit te voeren. Het snel verwijderen van
aangetaste planten is noodzakelijk om een grote
sporenverspreiding van de schimmel tegen te
gaan.

Afb. 3
Bovengrondse aantastingen kunnen
alleen na verwonding van de
plant ontstaan. Vooral diefwonden en bladlittekens, maar
ook wel vruchtstelen zijn hiervoor
geschikt.
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Afb. 1
Rechts: normale gal.
Links: niet doorgegroeide gal.
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De wollige slawortelluis (Pemphigus bursariusj bij andijvie

W a . de Brouwer

De economische schade, die de wollige slawortelluis in het Zuidhollands Glasdistrict aanricht, is
van geringe betekenis. Toch kan in droge
zomers de aantasting 20 sterk zijn, dat pleksgewijs planten waardeloos worden. Aangezien
op bepaalde bedrijven de plaag jaarlijks terugkeert, is nagegaan of met één van de moderne
bestrijdingsmiddelen een aantasting kan worden
voorkomen. De levenswijze van de parasiet is in
dit verband van veel belang.

De levenswijze
De wollige slawortelluis overwintert als ei
vooral op de Italiaanse populier. In april tijdens
het uitlopen van de bomen komen de eieren uit.
De luizen, die uit de eieren komen, gaan naar
een bladsteel en vormen daar een gal, die hun
spoedig omgeeft (afb. 1). In de holte van de
gal groeit de luis (stammoeder) en wordt volwassen. Gedurende deze periode groeit de gal
ook sterk. De stammoeder brengt langs ongeslachtelijke weg vele jongen voort. De jonge
luizen groeien in de gal op en worden alle
gevleugeld. Hoofdzakelijk in de tweede helft
van juni en juli verlaten de gevleugelde luizen
de gallen. In augustus is het aantal gallen, waar
nog luizen in zitten, gering. De gevleugelde
luizen gaan onder meer naar andijvie. Bladluizen
kunnen met luchtstromingen zeer ver worden
meegevoerd en zodoende kan andijvie worden
besmet wanneer geen aangetaste populieren in
de onmiddellijke omgeving staan. De gevleugelde luizen zetten eieren af op de bladeren bij de
grond (afb. 2). De jongen, die spoedig uit de
eieren komen, begeven zich naar de wortels van

de plant. Met behulp van hun zuigsnuit onttrekken ze sappen aan de wortels. Deze luizen
vermeerderen zich gedurende de zomer en veroorzaken de aantastingssymptomen bij andijvie.
Witte wasdraden, die worden afgescheiden,
geven een karakteristiek beeld. Zolang er gevleugelde luizen uit de gallen komen, is er besmettingsgevaar voor andijvie. In juli wordt de
aantasting doorgaans pas van betekenis. In
augustus en september komen de klachten. Bij
een sterke aantasting en vooral bij zonnig weer
gaan de planten op het midden van de dag slap
hangen. Duurt een zonnige periode lang, dan
kunnen dergelijke kroppen geheel te gronde
gaan. Indien de planten reeds in een jong
stadium ernstig worden aangetast, blijven ze in
groei achter. In het najaar worden overwegend
gevleugelde luizen gevormd, die de andijvie verlaten. Ze gaan naar de populier, waar jongen in
schorsspleten van de stam worden afgezet. De
jongen worden eierleggende wijfjes en mannetjes. Ieder wijfje legt één ei, dat overwintert.
Hierboven is vermeld dat het grootste gedeelte
van de wortelluis in het najaar gevleugeld wordt
en de grond verlaat. Een rest van luizen kan
achterblijven en geeft de mogelijkheid tot een
aantasting van een gewas in het voorjaar vóór
er aanvliegers van de populieren komen. Door
het gebruik van glas kan deze overwintering
worden bevorderd. Bepaalde percelen hebben
steeds last van de plaag. De mogelijkheid van
onvoldoende teeltwisseling is aanwezig, maar
wellicht zijn er ook percelen met een bijzonder
gunstige ligging voor aanvliegers (luwte). De
wollige slawortelluis kan o.a. andijvie, sla, witlof
en enige onkruiden uit dezelfde plantenfamilie
aantasten.
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Afb. 2
Eengevleugeldeluismet
eieren,afkomstig uit een
gal.
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Bestrijding
Wanneer er éénmaal een aantasting is, is het
niet mogelijk deze te bestrijden door een oplossing van een bestrijdingsmiddel bij de planten
te gieten. Planten verschillende malen bespuiten
gedurende de tijd dat er aanvliegers zijn, is bewerkelijk en het resultaat dubieus. Er is nagegaan of door een grondbehandeling vóór het
poten van andijvie een aantasting kan worden
voorkomen. De bestrijdingsmiddelen werden de

dag voorafgaande aan het poten van de andijvie
toegediend. Er zijn emulgeerbare produkten
gebruikt, aangezien daarvan meer resultaat werd
verwacht dan van spuitpoeders. De middelen zijn
met water verdund en met een gieter met fijne
broes over de proefveldjes verdeeld. De hoeveelheid water varieerde van 1 tot 2 1 per m 2 .
Na het toedienen van het bestrijdingsmiddel is
een waterzegel aangebracht om te sterke verdamping tegen te gaan. De resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Aantastingscijfer per 50 worte
Veengrond
27 juli 1960
15 sept. 1960

Ingezet:
Geoogst:

Kleigrond
18 juli 1961
6okt. 1961

350 ml'are

48

__

350 ml are

2

45

20 "/o diazinon

700 ml/are

1

25

Gusathion

350 ml/are

101

350 ml'arc

—

95

86

139

25 "/o parathion
20 °/o diazinon
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stelsels

. .

. . . .

—-

Gusathion en Rogor geven geen effect. Parathion valt tegen. Voor de praktijk is diazinon
op het ogenblik het beste middel, hoewel het
niet steeds een goed resultaat heeft gegeven.
In een hier niet vermelde proef in I960 op kleigrond heeft dit middel nl. gefaald. Een grondbehandeling wordt alleen geadviseerd wanneer
er een behoorlijke aantasting is te verwachten,
dus op een petceel waar regelmatig last van de
plaag wordt ondervonden en in een periode dat
er aanvliegers zijn.
Wordt op het plantenbed een lichte aantasting

waargenomen, dan is het goed de wortels nauwkeurig te spoelen in ruim water. Het is af te
raden zwaar aangetaste planten te poten. In de
praktijk wil men de planten wel in een oplossing
met een bestrijdingsmiddel dompelen voor het
uitpoten. Dit kan groeiremming geven en deze
behandeling is zo plaatselijk, dat er niet veel
effect van wordt verwacht in verband met aanvliegers. Wanneer er naar wordt gestreefd de
cultuuromstandigheden voor het gewas zo gunstig mogelijk te maken, zal de schade het geringst zijn. Vruchtwisseling is aan te bevelen.
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1. VOORLICHTING IN VERBAND
MET PLANTEZIEKTEN
In I96I zijn 675 gevallen van ziekten en beschadigingen nader onderzocht in het laboratorium.
Door de N.F.O. is in samenwerking met de
Plantenziektenkundige Dienst en de Voorlichtingsdienst een zestal waarschuwingskaarten aan
de telers toegezonden. Aanwijzingen werden gegeven voor de bestrijding van: mineermot,
bloedluis, spint, vruchtbladroller, fruitmotje en
bladluis. Dit jaar is in het bijzonder aandacht
besteed aan de bestrijding van de mineermot
(Nepticula malella).
Ten behoeve van de schurftwaarschuwingsdienst
zijn van half maart tot eind juni waarnemingen
verricht. Dit gebeurde op een hoofdpost in
Naaldwijk en op twee secondaire posten, die
door een teler in Zoetermeer en een teler in
Maasland werden verzorgd.
Op 14 april is een waarschuwingskaart in verband met de koolvliegbestrijding verzonden.

2. FYSIOGENE ZIEKTEN
E N -BESCHADIGINGEN
a. Het bitter worden
van komkommer
Evenals vorig jaar is getracht op zonnige dagen
met een waternevel de overmaat aan ingestraalde
energie weg te nemen en daardoor de vorming
van bittere vruchten te voorkomen. Er werd
gewerkt met de rassen Spotvrije en Spottex. Bij
beide rassen was er geen duidelijk verschil tussen
nevelbehandelingen en onbehandeld. Wellicht
houdt dit weer verband met storingen, die in
de apparatuur optraden en met verbranding aan
het gewas, die door het verdampen van zwavel
is veroorzaakt.
b. Zaadkoppen bij komkommer
Evenals vorig jaar is de invloed van zaadkoppen
op de opbrengst bij komkommers nagegaan. Er
waren weer drie behandelingen:
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1. geregeld alle bloemen bestuiven;
2. geregeld de helft van de bloemen bestuiven;
3. geen bloemen bestuiven.
In tegenstelling tot vorig jaar (jaarverslag I960,
p. 128) was de totaalopbrengst (van 40 planten)
bij 3 het laagst, nl. 1091 vruchten. Bij 1 en 2
was de opbrengst ongeveer gelijk, nl. 1309 en
1328 vruchten. De oorzaak van het verschil in
resultaat moet wellicht worden gezocht in de dit
jaar veel ongunstiger groeiomstandigheden. De
gewasontwikkeling was weelderig bij een nauwe
plantafstand (40—43 cm) (vorig jaar was de
afstand 50 cm en was de ruimte tussen de rijen
groter). Onder deze omstandigheid is de parthenocarpische vruchtvorming kennelijk ongunstig beïnvloed en heeft bestuiving opbrengstverhogend gewerkt.
Groot waren de verschillen tussen de opbrengsten van de planten langs de gevel en van de
planten op de rijen in het midden van de kas.
Van 60 planten langs de gevel werden 2754
vruchten geoogst tegen 1013 van 60 planten op
de middenrijen. Derhalve ruim 2.5 maal zo veel.
De oorzaak van dit grote verschil moet worden
gezocht in een slechtere belichting van de
middenrijen en in het ontbreken van verwarmingspijpen tussen deze rijen. Als gevolg van
deze situatie was de verdamping in het weelderige gewas waarschijnlijk onvoldoende, wat nadelig voor de vruchtzetting kan zijn geweest.
Bij de planten, waarvan de helft van de bloemen
is bestoven, zijn veel meer zaadkoppen geoogst
dan parthenocarpe vruchten. Tegenover een
oogst van 798 zaadkoppen (van 40 planten)
stond een oogst van slechts 282 parthenocarpe
vruchten. Dit jaar is een veel sterkere reductie
van de opbrengst aan parthenocarpe vruchten
opgetreden dan vorig jaar. Opvallend is, dat bij
de gevelrijen naast 547 zaadkoppen nog 225
parthenocarpe vruchten zijn geoogst, terwijl bij
de middenrijen naast 251 zaadkoppen slechts 57
parthenocarpe vruchten werden verkregen. Mogelijk heeft het groeistimulerend effect van de
met het stuifmeel meegebrachte of bij de zaadvorming geproduceerde groeistoffen zich sterker
gemanifesteerd, naarmate de omstandigheden
voor vruchtzetting ongunstiger waren.

c. Koustrepen bij komkommer
*/o witte doorwas

Het onderzoek van koustrepen bij komkommers
onder platglas ontmoet grote moeilijkheden, als
gevolg van de moeilijke regelbaarheid van het
klimaat onder glas. Voorts zijn steeds maar een
klein deel van de vruchten gevoelig voor koustrepen. Redenen waarom er naar gestreefd is
het koustreeponderzoek buiten de plant voort
te zetten.
Voor dit onderzoek zijn halfwas en kleinere
vruchten het geschiktst. Het is gelukt dergelijke
vruchten, nadat ze van de plant verwijderd zijn,
fris te houden door hun steel of het deel van de
stengel, waaraan de vrucht zit, eerst ca. tien
seconden in kokend water te dompelen en vervolgens in water van kamertemperatuur te
brengen. Het blad, in welks oksel de komkommer is gegroeid, dient te worden verwijderd,
daar dit blad vocht aan de vrucht zou kunnen
onttrekken.
d. Klemhart bij bloemkool
in de volle grond
Opnieuw is nagegaan in hoeverre de methode
van toedienen van ammoniummolybdaat van invloed is op het optreden van klemhart. Omdat
er dit jaar tengevolge van het gunstige weer in
het geheel geen klemhart is opgetreden, kunnen
geen resultaten worden vermeld.
e. Schijt, doorwas en hoorders
in bloemkool
Deze verschijnselen werden bestudeerd in een
vroege voorjaarsteelt onder staand glas en in
een zomerteelt in de volle grond. In de voorjaarsteelt werd het ras Aristo gebruikt. De planten zijn op verschillende wijzen opgekweekt:
onder platglas (al of niet gelicht), in een koude
kas en in een stookkas. In twee kassen is resp.
op 11 januari en 14 februari uitgeplant.
Boorders en hartloze planten traden in het geheel niet op. Groene doorwas en geschifte kolen
kwamen vrijwel niet voor. Witte doorwas
daarentegen kwam veel voor, vooral waar op
14 februari is uitgeplant, zoals uit de volgende
tabel blijkt.

Opkweek

uitplantdatum
11 jan.

Platglas gelicht . .
Platglas niet gelicht .

28.1
34.5
48.2
17.5

14 febr.
50.8
63.4
48.8
40.1

Er is tevens een duidelijke, hoewel nog niet
geheel verklaarde, invloed van de opkweekwijze.
Opvallend was, dat planten die in een jong
stadium door pijpolie waren beschadigd, in ernstiger mate witte doorwas vertoonden dan niet
beschadigde planten.
Bij de zomerteelt werd gebruik gemaakt van de
rassen Lecerf en Alpha (laat type). Er is met
twee zaadhoeveelheden gewerkt, nl. 1 en 5 gram
per raam. Tijdens de opkweek werden de volgende verschillen gemaakt:
1. normaal opgekweekt, hierbij werd na de opkomst het glas gelicht;
2. afdekken met rietmatten van 17—8 uur;
3. continu afgedekt met fresiamatten, waardoor de lichtsterkte tot 1/3 is teruggebracht.
Uitgeplant werd op 15 en 24 mei en 2 en 12
juni. Dit gebeurde op oude slarijen op het proefbedrijf „de Kring" te Delft.
Er traden geen boorders op, wat waarschijnlijk
samenhangt met de vroege plantdata en de gunstige groeiomstandigheden. Bij het ras Alpha
nam het percentage kolen met witte doorwas af,
naarmate de planten langer op het plantbed verbleven. In het ras Lecerf trad belangrijk meer
witte doorwas op. Op de tweede plantdatum
werd het laagste percentage kolen met witte
doorwas geconstateerd. Alleen op de eerste
plantdatum was bij continu afdekken het percentage witte doorwas belangrijk hoger: 96.2 %
tegen ± 65 % bij de andere behandelingen. Een
dichtere stand op het plantbed had vrijwel steeds
een hoger percentage kolen met witte doorwas
tot gevolg.
Groene doorwas kwam in het ras Alpha weinig
voor. In het ras Lecerf trad belangrijk meer
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groene doorwas op. Een dichtere stand op het
plantbed werkt het verschijnsel in de hand. Ook
wanneer de planten langer op het plantbed
stonden, nam het percentage groene doorwas
toe, behalve op de laatste plantdatum. Bij normale opkweek werden de meeste kolen met deze
afwijking gevonden.
Er kwam dit jaar vrij veel schift voor. Het
hoogste percentage bij Alpha (25 %) werd gevonden bij de vroegste plantdatum. Wanneer
later werd uitgeplant, nam het percentage geschifte kolen sterk af (bij Alpha tot ± 4 %).
f. Afwijkingen

bij peen

In betonnen putten, gevuld met resp. klei, veen,
zand en zavel, waarvan de eerste drie grondsoorten in natuurlijke ligging ongeschikt waren
voor de teelt van peen, werden twee peenteelten
achter elkaar uitgevoerd. De eerste teelt betrof
gelichte peen, de tweede was een normale opengrondsteelt. Een groot aantal typen van afwijkingen werd opgemerkt. Deze zullen hier
niet afzonderlijk worden besproken. Voor de
vergelijking zijn de percentages van alle typen
afwijkingen samengesteld (soms meer dan
100%).
Bij de gelichte peen was het aantal afwijkingen
gemiddeld 50 % hoger dan bij de opengrondspeen. Verdeeld over de vier grondsoorten, bedroeg dit percentage 68, 27, 56 en 50 %. Van de
grondsoorten gaf zand in beide gevallen het
geringst aantal afwijkingen en zavel slechts
weinig meer. Bij de eerste teelt (gelicht) was de
aantasting bij klei, veen en zavel resp. 86, 26
en 8 % hoger dan bij zand, bij de tweede teelt
(normaal) resp. 68, 53 en 13 % hoger. Het lijkt
waarschijnlijk dat, als gevolg van de minder
gunstige groeiomstandigheden in de winter, gemakkelijker groeistoornissen optreden die tot
afwijkingen aanleiding geven.
g. Slijtage van druiven
Daar over de oorzaak van het optreden van
slijtage in bewaardruiven nog weinig bekend is,
werd het nuttig geoordeeld door proeven een
nader inzicht in deze materie te verkrijgen.
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Het verschijnsel treedt op na enkele maanden
bewaren in een koelcel, en wordt het eerst waargenomen aan de trospunten, vooral bij trossen
die last hebben van z.g. lamme punten. Slijtage
komt veel voor bij druiven afkomstig van de
lichtere gronden.
Op een voedingsbodem werd van een suspensie
van schillen van versleten bessen een kweek gemaakt, om na te gaan of een bepaald organisme
een rol zou kunnen spelen bij het slijtageverschijnsel. Dit werd ook gedaan met een suspensie verkregen door versleten bessen met
steriel water af te spoelen. In beide gevallen
kon op vrij grote schaal een Phoma species worden geïsoleerd, waarschijnlijk Phoma viticola
Sacc. Deze schimmel werd niet gevonden als de
proef met gezonde bessen genomen werd.
h. Vuur bij fres/a
Dit jaar was er een duidelijk positief verband
tussen de hoge maximumtemperatuur gedurende
de laatste dagen van juni en begin juli en de
vuuraantasting. Tot eind augustus kwamen geen
hoge maximumtemperaturen meer voor en bleef
de vuuraantasting na het eerste optreden op hetzelfde niveau. Toen eind augustus weer hoge
temperaturen voorkwamen, begon het gewas op
het proefveld reeds af te sterven. Tussen de verschillende rassen bestaat een duidelijk verschil
in gevoeligheid voor vuur. Het is niet gelukt
met ultra-violette stralen verschijnselen van vuur
op te wekken. Grondafdekking met vlasscheven
leek in de praktijk het vuur te bevorderen.
Proeven, die in I960 en 1961 werden genomen,
hebben dit echter niet bevestigd. Door het gewas op zonnige dagen te broezen, werd de aantasting dit jaar iets verminderd.
Een gewas dat enige malen was bespoten met
een vrij hoge keukenzoutoplossing, had praktisch evenveel vuur als een gewas dat niet behandeld was en een gewas dat met leidingwater
was bespoten.
Er zijn ook proeven genomen om een mogelijk
verband van het optreden van vuur met de
wortelontwikkeling vast te stellen.
Planten uit kralen, die 6, 13 en 21 april waren
geplant, kregen begin juli meer vuur dan plan-

ten uit kralen, die 27 april, 4 mei en 12 mei
in de grond waren gelegd. Door wortelbeschadiging werd de groei geremd. Was de wortelbeschadiging hevig, dan stierven de onderste
bladeren onder geelkleuring af. Een toename
van het vuur trad niet op. In tegenstelling met
I960 werd door een extra hoge gift kalkammonisalpeter het vuur niet bevorderd. Met gietwater
werd een matige dosis keukenzout aan de grond
toegevoegd. Het vuur nam hierdoor niet toe.
W e r d nog meer keukenzout toegediend, dan
•werden de onderste bladeren geel en stierven af.

/. Gasschade bij tuinbouw gewassen
In 1961 werden de fluormetingen door middel
van z.g. fluorkastjes en de lichtmetingen door
het Instituut van Plantenziektenkundig Onderzoek te Wageningen voortgezet. In samenwerking met het Instituut voor Gezondheidstechniek
T.N.O. werden waarnemingen met regen- en
stofmeters gedaan. De reukwaarnemingen in
overleg met de Commissie Bodem-, Water- en
Luchtverontreiniging vonden ook weer plaats.
In samenwerking met het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek te Wageningen
werden op 28 bedrijven, verspreid in het Zuidhollands Glasdistrict, fresiaveldjes aangelegd.
Ten noorden van het industriecomplex te Vlaardingen bleek de beschadiging van de fresiaplanten sterker te zijn dan in noordwestelijke of
westelijke richting. Van deze veldjes werden
enige malen bladmonsters verzameld voor fluoranalyse.
In maart werd in de omgeving van Maasland
beschadiging bij spinazie onder glas waargenomen. In augustus werd een ernstige beschadiging
bij cyclamen waargenomen op een potplantenbedrijf te Vlaardingen. In september werd op
een groot aantal bedrijven beschadiging bij fresia
geconstateerd.

j.

Koetschade

In het voorjaar en in het najaar werden enkele
klachten ontvangen over schade door roet uit
schoorstenen van oliestookinstallaties. Veelal

betrof dit een installatie met z.g. overdrukbrander. Alleen op betrekkelijk korte afstand
van de schoorsteen werd schade ondervonden.
De schade bestond uit glasvervuiling, waardoor
minder licht wordt doorgelaten. Tevens is verbranding bij de gewassen opgetreden als gevolg
van een zeer lage zuurgraad van de roetdeeltjes
door de aanwezigheid van zwavel in de stookolie. Rondom de roetdeeltjes ontstonden hierdoor op een vochtig gewas verbrandingsplekken.

k. Beschadiging door
onkruidbestrijdingsmiddelen
en groeistojfen
Op enkele bedrijven werd chloraatbeschadiging
waargenomen bij tomaat, boon, komkommer,
spinazie en sla. In twee van deze gevallen was
de potgrond verontreinigd met natriumchloraat.
Bij andijvie onder glas is per abuis de voor een
buitenteelt geldende dosering van chloor I.P.C.
toegepast (dit is een viervoudige hoeveelheid).
Het andijviegewas heeft hiervan ernstig geleden.
Daarna heeft men getracht een gewas peen te
telen en knolselderijplanten op te kweken op
dit perceel. Dit is beide totaal mislukt.
Bij fresia trad groeistofbeschadiging op ten gevolge van verwisseling van chloor-I.P.C. met
M.C.P.A. als onkruidbestrijding. Bij sla werd
beschadiging waargenomen door overwaaien
van groeistof van een naastliggend landbouwperceel.
Enkele spruitkoolpercelen vertoonden groeistofachtige beschadigingen, die te wijten waren aan
het onvoldoende schoonmaken van de gebruikte
spuitapparatuur.

/. Beschadiging door verf
In 1961 werd een aantal klachten ontvangen
over beschadiging door verf. Het betrof steeds
z.g. muurvaste waterverven of beits. In enkele
gevallen kon de beschadiging gereproduceerd
worden. In één geval werd zes maanden na het
aanbrengen van de verf nog beschadiging waargenomen.
173

d.

3. VIRUSZIEKTEN
a. Dwergvirus bij tomaten
De laatste jaren treedt in het bijzonder bij nateelttomaten het z.g. dwergvirus regelmatig op.
Dit beeld wordt veroorzaakt door het tezamen
aanwezig zijn van Lycopersicum virus 1 en Cucumis virus 1 (stam chrysant). Het Cucumis
virus wordt door middel van bladluizen van
chrysanten naar de tomaten overgebracht. In alle
bezochte gevallen, waar deze aantasting optrad,
werden steeds chrysanten in de onmiddellijke
nabijheid van de tomaten gevonden en waren
tevens bladluizen in het gewas aanwezig of aanwezig geweest.

b. Complexe strepenziekte
bij tomaten
Op een zevental bedrijven werd complexe
strepenziekte (Lycopersicum virus 1 + Solanum
virus 1) bij tomaten gevonden. Op vijf van de
bedrijven trad de aantasting op in nieuwe warenhuizen, die gebouwd waren op grond waar voorheen aardappels geteeld waren. De aardappelopslag vormde de besmettingsbron van het Solanum virus 1. Op de twee andere bedrijven trad
deze ziekte op in oudere warenhuizen, waar
sinds zeer lange tijd geen aardappels gestaan
hadden. Het is niet duidelijk geworden wat hier
de infectiebron vormde van het aardappelvirus.

Geelbladvims

tomaten

Dit jaar werden enkele gevallen van geelbladvirus bij tomaten waargenomen. Na herhaalde
inoculaties werden steeds de voor genoemd virus
typische symptomen verkregen. Er werden
tweeërlei symptomen gevonden, nl. een matige
aantasting op het blad met extreme vlekking van
de vruchten en extreme aantasting op het blad
met matige vlekking van de vruchten. Beide
vormen waren steeds reproduceerbaar. Als de
eerstgenoemde vorm optreedt, is de schade vrij
groot.
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Tomaatmozaïekvirus
in watermonsters

Door inoculatie op tabak (White Burley) is
nagegaan, in hoeverre tomaatmozaïekvirus aanwezig kan zijn in de voedingsoplossing bij
plantenteelt zonder aarde. Bij een aantal grindcultuurbakken, waarin tomaten werden geteeld,
die door tomaatmozaïekvirus waren aangetast,
kon uit de voedingsoplossing dit virus worden
geïsoleerd. Uit leiding- en regenwater gelukte
dit niet. Er is een aanvang gemaakt met een
onderzoek van slootwater op de aanwezigheid
van virus.
e. Virus in sigaretten
Een 20-tal sigarettenmonsters, alle afkomstig
van verschillende merken, zijn onderzocht op de
aanwezigheid van virus. Hiertoe zijn inoculaties
op tabak (White Burley) uitgevoerd. In elf
monsters kon tabaksmozaïekvirus worden aangetoond en in twaalf monsters tomaatmozaïekvirus. Er schijnt enig verband te bestaan tussen
de herkomst van de tabak en de aanwezigheid
van besmetting.
f. Virusresistentie bij komkommer
In de zeven in I960 onderzochte komkommerrassen van Japanse herkomst werd dit jaar verder geselecteerd op resistentie tegen komkommervirus 2. Hiertoe werden de planten tweemaal
geïnoculeerd met driemaal verdund komkommervirus bevattend plantesap. Van de zeven
rassen werd er één aangehouden, welke een behoorlijke tolerantie tegen bovengenoemd virus
vertoonde. Van dit ras werden enige planten
zelfbestoven, terwijl tevens kruisingen met het
ras Spotvrije werden gemaakt.
g.

Virusverschijnselen
in paprika en Spaanse peper

Van paprika en Spaanse peper werden op verschillende bedrijven monsters verzameld van
viruszieke planten, om na te gaan door welke
virusziekten deze gewassen worden aangetast.
In de meeste monsters werd Lycopersicum virus

1 gevonden. In. twee gevallen was een ander
virus, hoogstwaarschijnlijk Cucumis virus 1,
aanwezig. In één van deze gevallen is een duidelijke bladluisaantasting aan de virusziekte
voorafgegaan.
h. Meristeemcultuur bij fresia
Enkele uit meristeemcultuur verkregen fresiaplanten kwamen tot bloei. De bloemen van deze
planten vertoonden streepjes en vlekjes, hetgeen
op het nog aanwezig zijn van fresiamozaïekvirus
wijst.
4. BACTERIE- E N SCHIMMELZIEKTEN
a. Kanker bij tomaat
In 1961 is op vrij veel bedrijven schade ontstaan
ten gevolge van aantastingen door Didymella
lycopersici, de veroorzaker van „kankerpoten"
en „kanker". In een aantal gevallen kon worden
vastgesteld, dat één of meerdere planten met
Didymella-voetrot de infectiebron vormden voor
het ontstaan van stengelaantastingen bij er omheen groeiende planten. De bestrijding van deze
schimmel moet dan ook vooral gericht zijn op
het voorkomen en tegengaan van het voetrot.
Uit kleinere proeven, waarin diverse middelen
zijn getoetst op hun werkzaamheid tegen deze
schimmel, is gebleken dat maneb (0.1 % ) de
beste resultaten geeft. In de praktijk is dit middel, ter bestrijding van voetrot, met betrekkelijk
goede resultaten gebruikt. Ook na meerdere
keren toedienen treedt geen groeiremming of
opbrengstvermindering op.
De groei van de schimmel op agar is optimaal
bij ± 21° C, de minimum- en maximumtemperatuur zijn 4° C en 30° C. Aantastingen kunnen
ontstaan tussen temperaturen van ± 10° C en
± 25° C. Bij lagere temperaturen (12—15° C)
verloopt de aantasting het snelst.
In de stengel kan het mycelium over betrekkelijk
grote afstanden vanaf een aantastingsplaats uitgroeien. Uitwendig breidt de bruine, iets ingezonken plek zich langzaam uit. Pycniden,
waarin de sporen ontstaan, worden op alle aangetaste plantedelen gevormd; het grootste aantal
per oppervlakte-eenheid ontstaat in de vruchten.

Worden jonge planten in besmette grond uitgeplant, dan kan het drie tot vier maanden
duren voordat de aantasting merkbaar wordt.
Via de wortels kan de schimmel naar de stengelbasis groeien, waarna de gehele plant verwelkt
en afsterft.
Na toetsing van verschillende Lycopersicumsoorten bleek, dat L. hirsutum var. glabratum
niet door Didymella wordt aangetast.
b. Rhizoctonia bij tomaat
Op slechts enkele bedrijven kwam in 1961
Rhizoctonia voetrot in ernstige mate voor. In
één geval is een 0.1 % P.C.N.B.-oplossing bij de
plantvoet gegoten. Het door de schimmel doorwoekerde deel van de schors droogde in, de
planten herstelden zich en groeiden normaal
door. Ook het drooghouden van het bovenste
grondlaagje is ongunstig voor deze schimmel.
Rhizoctonia solani kan gemakkelijk van de ene
tomateteelt tot de andere in de grond overblijven.
Rhizoctonia-voetrot kan optreden tussen 8° C
en 30° C bodemtemperatuur. Bij ± 24 ° C geschiedt de aantasting het snelst. De optimumtemperatuur voor de groei van de schimmel op
agar is 25° C.
c. Phytophthora bij tomaat
In de nateelttomaten (half juli geplant) trad in
een groot aantal gevallen bij de „meeldauw"resistente rassen een ernstige aantasting van
Phytophthora op. Het ziektebeeld bestond uit
grauw-bruine plekken op de vruchten en afsterven van het blad, waarbij soms ook donkere
vlekken op de stengel aanwezig waren. In deze
gevallen was de gebruikelijke bestrijding van de
bladvlekkenziekte niet uitgevoerd. In een nateelt zal dus ook bij deze rassen bespuiting met
maneb of zineb nodig zijn om Phytophthora
te bestrijden.
d. Echte meeldauw
op sla en komkommer
Het onderzoek naar echte meeldauw op sla is
uitgebreid tot de komkommer. Het ligt in de
bedoeling dit onderzoek een landelijk karakter
te geven.
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e, Sclerotinia bij sla
Volgens de literatuur kunnen drie soorten
Sclerotinia, ni. S. sclerotiorum, S. minor en S.
intermedia, voorkomen. De laatste soort zou
Sclerotien geven, die in grootte het midden
houden tussen beide eerstgenoemde soorten. In
dit gebied menen we alleen te doen te hebben
met S. sclerotiorum en S. minor. Om iets meer
over deze schimmels te weten te komen, wordt
de invloed van de temperatuur nagegaan op de
groei van het mycelium en de grootte en het
aantal gevormde Sclerotien.
Verder wordt getracht een bruikbare methode
te ontwikkelen om jonge slaplanten op gevoeligheid voor Sclerotinia te toetsen. Dit wordt gedaan op verzoek van het I.V.T. te Wageningen,
omdat daar bij de veredeling van sla ook de
Sclerotinia-resistentie zal worden bestudeerd.
f. Voetrot bij andijvie
In I96I is een aantal andijvie-planten opgekweekt in perspotten van gestoomde grond en
daarna uitgeplant in een kas, waar in I960 veel
wegval door voetrot was opgetreden. Tien dagen
na het uitplanten vertoonde een deel van deze
plantjes al symptomen van voetrot. Een ziekteverwekker zou in dit geval voornamelijk in de
jonge, uit de perspot gegroeide wortels aanwezig kunnen zijn. Aan de hand van microtoompreparaten, gemaakt van verschillende jonge
wortels van zieke planten, kon worden vastgesteld dat er hyphen aanwezig waren, intercellulair in het schorsparenchym en intracellulair
in het xyleem. Omdat in deze hyphen geen septa
konden worden waargenomen, wordt aan een
infectie door een Phycomyceet gedacht. In verband hiermee is de isolatiemethodiek in zoverre
gewijzigd, dat vooral op deze groep van schimmels wordt gelet. Een aantal Phycomyceten kon
geïsoleerd worden, zowel uit jonge wortels als
uit gronddeeltjes tussen deze wortels. Deze
schimmels worden op andijvieplanten getoetst.
Uit een bestrijdingsproef, die in het teeltseizoen
19ó0-'6l is genomen, kan de conclusie worden
getrokken, dat ontsmetten van de grond met
chloorpicrine de voetrotaantasting wel vermindert, maar niet in voldoende mate. Na behan176

delen van de grond met D.D. treedt er meer
voetrot op in vergelijking met de onbehandelde
vakken.
g. Papiervlekkenziekte bij prei
Over het algemeen was de aantasting in de praktijk niet zo hevig als in i960. Later in het
seizoen (oktober-november) was deze ziekte
plaatselijk wel ernstig. In samenwerking met het
„Proefstation voor de groenteteelt in de vollegrond" te Alkmaar is een bestrijdingsproef genomen. Het proefveld lag in 's-Gravenzande. Er
is vanaf eind juli eenmaal per 14 dagen gespoten, in totaal negen keer. Gebruikt zijn:
Koperoxychloride, zineb, captan, Glyodin en
nr. 366. Captan 0.5 % voldeed het beste. Eind
oktober trad een geringe koperbeschadiging op.
In de winter van 1960-'6l, toen de papiervlekkenziekte zeer hevig was, traden sporadisch
planten op die deze ziekte niet vertoonden.
Enige van dergelijke planten zijn verzameld en
er is zaad van gewonnen. In 1962 zal worden
nagegaan of de nakomelingen van bovengenoemde planten resistentie tegen Phytophthora porri vertonen.
h. Het afsterven van fresia's
door Fusarium
Omdat de laatste jaren het afsterven van fresia's
waarbij Fusarium een belangrijke rol schijnt te
spelen, toeneemt, is dit jaar een begin gemaakt
met een onderzoek over deze ziekte. Als oorzaak van de toename kan onder meer worden
gedacht aan nieuwe teeltwijzen (grotere spreiding in het jaar), het vaker terugkomen met dit
gewas op dezelfde grond, een verschuiving in
het rassensortiment en een niet altijd juiste behandeling in de rustperiode.
In de praktijk is ziek materiaal verzameld en aan
de ziektesymptomen is aandacht besteed. In verschillende gevallen kon Fusarium worden geisoleerd. Met deze Fusariumschimmels wordt
verder gewerkt. In samenwerking met het
„Laboratorium voor bloembollenonderzoek" te
Lisse zal worden nagegaan welke rol Fusarium
bij dit afsterven speelt. Aan de bestrijding van
deze ziekte zal ook aandacht worden besteed.

5. DIERLIJKE BESCHADIGINGEN
a. De wortelduhéndpoot

bij tomaat

In het laboratorium zijn de proeven, waarbij
verschillende bestrijdingsmiddelen op hun werking tegen de wortelduizendpoot worden getoetst, voortgezet. Alleen diazinon komt in aanmerking om in een praktijkproef te worden
opgenomen. Er is ook getracht na te gaan hoe
groot de nadelige invloed is van het gebruik
van parathion en lindaan bij jonge tomaatplanten. Er was bij behandeling van de omgeving van de perskluit een duidelijke nadelige
invloed bemerkbaar van 0.08 % parathionemulgeerbaar, 0.1 % lindaan mengolie en 0.15 %
lindaan spuitpoeder. Vooral na gebruik van de
laatste twee middelen groeiden de nieuwe wortels slecht. Parathion spuitpoeder 0.08 % gaf
iets minder schade. Parathion stuifpoeder was
niet nadelig, maar over de werking hiervan
komen wel klachten.
Met verschillende middelen zijn twee bestrijdingsproeven in de praktijk genomen. Parathion
en' lindaan voldeden het beste. Lindaan stuifpoeder werd door de jonge planten echter ook
vrij slecht verdragen. Voor de praktijk is parathion spuitpoeder op het ogenblik nog het beste
middel.
b.

Grondonderzoek
op het aardappelcyste-aaltje

In 1961 vond een intensieve gewascontrole bij
onder glas geteelde tomaten plaats in de gebieden waar vroeger veel aardappelen zijn geteeld. Hierbij werd geen uitbreiding van de
besmetting gevonden. Daarnaast werd in een
groter gebied steekproefsgewijze het tomatengewas gecontroleerd. Ook langs deze weg is
geen nieuwe aantasting gevonden.
c. De wollige slawortelluis
bij andijvie
Op drie verschillende grondsoorten (klei, zand,
veen) is een bestrijdingsproef opgezet. Voor het
poten van de andijvie is de grond begoten met
een oplossing van diazinon, Thiodan, Rogor en

VC 13. Op de zandgrond kwam zelfs op de
onbehandelde vakken geen aantasting voor. Bij
de beide andere proeven was het resultaat als
volgt:
Werking tegen de
wortelluis
klei
diazinon 175 ml/are
diazinon 350 ml/are
diazinon 700 ml/are
Thiodan
. . . .
V C 13

. . . .

matig
matig
goed
goed
slecht
praktisch geen

!

veen
slecht
goed
goed
goed
geen
geen

In verband met de grotere giftigheid van Thiodan blijft diazinon 350 ml/are het meest geschikt om in de praktijk te gebruiken.

d.

Koolvliegbestrijding
bij vroege natuurbloemkool

Gezien de belangstelling van de praktijk in verband met een mogelijke arbeidsbesparing is
nogmaals een proef genomen met een perskluitbehandeling ter bestrijding van de koolvlieg;
in de hoop dat een bestrijding op het veld
achterwege zou kunnen blijven.
Bij alle objecten (behalve de controle) is aldrin
gebruikt. De werking van aldrin, toegepast bij
zeer jonge planten die nog niet tegen elkaar
stonden, was niet voldoende. Een bestrijding in
het voorjaar kort voor het uitplanten is moeilijk
uit te voeren, omdat de planten tegen elkaar
staan. Het gaf echter een beter effect dan de
eerstgenoemde manier. Toch kan er in beide
gevallen wel voor worden gezorgd dat de bovenkant van de perskluiten bij het poten van de
kool voorzien is van een bestrijdingsmiddel,
maar dit heeft niet voldoende effect wanneer er
onbehandelde grond overheen komt. Als regel
komen de perskluiten lager dan het grondoppervlak, omdat de planten anders te veel van de
wind hebben te lijden.
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e. Rupsen bij spruitkool
Het was de bedoeling een proef te nemen met
rupsenbestrijdingsmiddelen, die korter voor de
oogst zijn toe te passen dan D.D.T. Evenals in
I960 trad de rupsenaantasting op het proefveld
zo laat in het jaar op en was zo gering, dat de
proef moest worden uitgesteld.
ƒ. Slakken
De kleine grijze slakjes van de soort Agrolimax
reticulatus bleken dit jaar op veel bedrijven
schade te veroorzaken. Een zeer goede bestrijding werd verkregen door zowel 's avonds
als de daaropvolgende morgen het gewas en de
grond te bespuiten met een metaldehyde-suspensie. Wanneer een niet te koude nacht volgde,
waren na de avondbespuiting vroeg in de
morgen grote aantallen slakjes boven op de
grond aanwezig. Door de bespuiting in de
vroege morgen te herhalen, werden deze exemplaren gedood.
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g. Schade door bananenvliegjes
aan druiven
In druiven is plaatselijk dit jaar ernstige schade
opgetreden door activiteiten van vliegjes. Deze
en hun maden voeden zich op bessen, die door
Botrytis zijn aangetast of zijn opengebarsten.
Het gevolg is, dat het sap door de tros naar
beneden loopt, waardoor de Botrytisaantasting
nog in de hand wordt gewerkt. De tros wordt
dan waardeloos.
De vliegjes worden in de praktijk fruitvliegjes
of wijnvliegjes genoemd. Het bleek dat we te
doen hadden met zgn. bananenvliegjes (Drosophila). Ter voorkoming van schade dienen open
bessen zeer nauwkeurig te worden verwijderd.
Een bestrijding door het roken van parathion
geeft wel een uitstekende doding van de vliegjes, maar de vermeerdering door uitkomende
maden geschiedt zó snel, dat reeds twee dagen
na de behandeling opnieuw een grote hoeveelheid vliegjes aanwezig is.

PROEVEN MET BESTRIJDINGSMIDDELEN
Enkele belangrijke
W. den Boer
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PROEVEN MET BESTRIJDINGSMIDDELEN

Enkele belangrijke punten bij de
chemische onkruidbestrijding
W. den Boer
In vorige jaarverslagen is er op gewezen, welke
grote gevaren het gebruik van natriumchloraat
op tuinbouwbedrijven met zich mee kan brengen. Dit allesdodend onkruidbestrijdingsmiddel
kan gemakkelijk vanuit de buitengrond in de
grond onder glas terecht komen, waardoor de
gewassen ernstig beschadigd kunnen worden.
Daarnaast werd verschillende malen ernstige
schade waargenomen door het gebruik van potgrond die met natriumchloraat was verontreinigd.
Veelal bleek dat de potgrond op een pad gestort
was, waarop natriumchloraat was gebruikt. Als
de potgrond dan vlak voor het gebruik gemengd werd, was de gehele partij grond besmet
en mislukte de teelt van de jonge planten.
Natriumchloraat is mede door de kans op schade
vrijwel verdwenen, maar er zijn andere stoffen
voor in de plaats gekomen. Deze stoffen, zoals
simazin en propazin, spoelen minder gemakkelijk uit. Wanneer deze stoffen in potgrond
terecht komen, ontstaat echter een ernstige groeiremming (afb. 1). Omdat deze stoffen minder
gemakkelijk oplossen, treedt de beschadiging
meer pleksgewijs op dan bij natriumchloraat.
Onkruidbestrijding

op paden

Bij een oordeelkundig en voorzichtig gebruik
is de kans op schade aan de gewassen te verwaarlozen, terwijl toch een goede onkruidbestrijding wordt bereikt. Op plaatsen waar pot-

grond wordt opgeslagen, kan echter geen onkruidbestrijding met langwerkende middelen
worden uitgevoerd. Tussen kassen waar veel
water komt, blijft de kans op uitspoeling aanwezig. Hierdoor kan het chemisch middel dan
bij de wortels van de planten in de kassen
terecht komen en schade geven. Daar de eerste
symptomen van beschadiging uit groeiremming
bestaan, vallen deze niet zo gemakkelijk op.
Het is gewenst, dat het middel in het najaar
volledig is afgebroken. Dit is te bereiken door
het moment van toepassen zo vroeg mogelijk
in het jaar te kiezen en de dosering laag te
houden. Zo is voor paden simazin een geschikt
middel. De uitspoeling is gering, waardoor de
directe doding van onkruiden bij een lage
dosering weliswaar slecht is. Wanneer de toepassing plaats vindt op grond, waar het onkruid
vooraf is verwijderd, zijn de resultaten echter
goed. Door in februari of maart een bestrijding
toe te passen, blijven de paden vrij van eenjarige onkruiden. Daar in het najaar deze stof
uit de grond verdwenen moet zijn, is het gewenst niet meer dan 1 à 2 kg simazin (50 % )
per ha te gebruiken. Dit in afwijking met het
voorschrift op de verpakking, dat 5 tot 30 kg
per ha vermeldt. Bij deze hoeveelheden is het
middel niet uitgewerkt en blijft er kans op beschadiging bestaan in het daaropvolgende jaar.
Om een juiste dosering te kunnen toepassen, is
het noodzakelijk de te behandelen oppervlakte
vooraf op te meten.
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Afb. 1
Tuinkers in grond met
simazin; links: goede potgrond; rechts: potgrond met
simazin.

Afb. 2
Andijvie; rechts: bespoten
met S l chloor-I.P.C. per
ha vóór het planten (onkruiden vrijwel
volledig
dood); links: onbehandeld.
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Prei; links: behandeld vlak
na het planten met 1 kg
simazin per ha; rechts: onbehandeld.
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Onkruïdbestrijding onder glas
Naarmate de moeilijkheden met de arbeidsbezetting op de bedrijven groter wordt, stijgt de belangstelling voor de chemische onkruidbestrijding. Naast de aromatische oliën (Shell W )
voor de schermbloemigen is het vooral chloorIPC dat toepassing vindt in de teelten onder
glas. Het gebruik van chloor-IPC is voor bladgroenten onder glas toegestaan onder voorwaarde, dat het gewas zelf niet met het middel
bespoten wordt. Het mag dus alleen vóór het
planten of vóór de opkomst toegepast worden.
Voor middelen met een lange nawerking, die
als selectief middel gebruikt worden, moet de eis
gesteld worden, dat het middel is uitgewerkt
voordat een nieuwe teelt wordt begonnen. Daar
chloor-IPC in het winterhalfjaar lang werkzaam
is, kan dan met geringe hoeveelheden van dit
middel worden volstaan (1.5 1 per ha). De onkruidbestrijdende werking is dan niettemin nog
zeer goed (afb. 2). Bij de hogere doseringen,
zoals deze in de volle grond worden gebruikt,
is de werking te langdurig en de kans op schade
aan het volgend gewas groot.
Bij andijvie en ook bij sla opgekweekt in perspot, zijn gunstige ervaringen opgedaan met het
gebruik van 1 1 chloor-IPC per ha. Van belang
is echter, dat tijdens de behandeling nog geen
onkruiden aanwezig zijn. Bij het planten dient
er op gelet te worden dat de wortels van de
planten niet met het bovenlaagje van de grond
in aanraking komen, daar dan beschadiging optreedt.

Onkruidbestrijding in de open grond
Bij de teelt van prei is vorig jaar schade opgetreden door het gebruik van simazin. In een
aantal gevallen was de oorzaak gelegen in overdosering. Uit proeven is gebleken, dat % — 1 kg
simazin per ha op lichte gronden geen schade
en een goede onkruïdbestrijding geeft (afb. 3).
Voordat de prei werd geoogst, kwamen er weer
onkruiden op, waaruit valt af te leiden dat het
middel tegen het einde van de teelt is uitgewerkt. Bij de schadegevallen, waar overdosering heeft plaatsgevonden, groeide in het

volgend voorjaar nog geen onkruid op het behandelde perceel. In een dergelijk geval kan dan
ook bij een volgende teelt nog groeiremming
optreden. Bij andere schadegevallen bleek het
plantgat niet voldoende dicht gemaakt te zijn.
De simazin-oplossing, die vlak na het planten
wordt toegediend, komt daardoor bij de preiwortels terecht, met als gevolg groeiremming en
soms afsterving van de planten.
Chloor-IPC is voor de preiteelt ook goed te
gebruiken. De kans op schade is wat minder
groot. Wanneer veel kruiskruid voorkomt, kan
enkele weken na het planten gespoten worden
met D.N.O.C., mits de temperatuur op het moment van bespuiting niet hoger is dan 20° C
en de luchtvochtigheid ongeveer 75 % bedraagt.
Voordat tot een chemische onkruïdbestrijding
wordt overgegaan, is het van belang de volgende punten te overwegen:
1. Het betreffende gewas of de gewassen in de
omgeving mogen niet gevoelig zijn voor het te
gebruiken middel. Zo verdragen b.v. komkommer, meloen en anemoon geen chloor-IPC en
ook de dampen ervan niet.
2. Het middel moet uitgewerkt zijn voordat
met een volgende teelt wordt begonnen.
3. De grondsoort speelt een grote rol bij de
kans op schade. Op zandgronden moeten lagere
doseringen worden gebruikt dan op andere
grondsoorten.
4. Bij middelen met nawerking worden de aanwezige onkruiden niet voldoende gedood. De
toepassing van deze middelen moet plaats vinden
voordat de onkruiden aanwezig zijn.
5. De wortels van het gewas mogen niet in
aanraking komen met middelen met nawerking.
Bij bol- en wortelgewassen kan het in dit verband een voordeel zijn als na opkomst wordt
gespoten, omdat de wortels dan dieper in de
grond zitten.
6. De grondoppervlakte bij middelen met nawerking dient bij de toepassing vochtig te zijn.
Wanneer grondbewerking (schoffelen) noodzakelijk is, dient dit zeer oppervlakkig te gebeuren, daar anders een niet behandelde laag
bovenkomt en de onkruiden weer gaan groeien.
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7. De benodigde hoeveelheid van het middel
dient nauwkeurig te worden afgemeten en over
de gehele oppervlakte zo gelijkmatig mogelijk
te worden verdeeld.
8. Sommige onkruiden zijn resistent tegen enkele chemische middelen (chloor-IPC doodt
geen kruiskruid).

9. Onkruidbestrijdingsmiddelen moeten gescheiden van andere planteziektenbestrijdingsmiddelen bewaard worden om vergissingen te
voorkomen. De spuitapparatuur dient na gebruik steeds zorgvuldig te worden gereinigd.

Afb. 1
Opbrengst per 224 planten indien
vruchtval tengevolge van Botrytis
optreedt.
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De bestrijding van bladvtekkenziekte (Cladosporium
en Botrytis cinerea bij tomaat

fulvum)

L. Bravenboer en D a . Theune

bestreden door deze in te smeren met een papje
van een T.M.T.D.-spuitpoeder. Voor de aantasting van bladeren en vruchten wordt in
hoofdzaak gebruik gemaakt van T.M.T.D. in
olie. Ten aanzien van Botrytisstip moet eerder
gedacht worden aan een juiste regeling van de
groeiomstandigheden (afharden van het gewas,
lage luchtvochtigheid).
Op het Proefstation is in de laatste jaren een
aantal proeven genomen met T.M.T.D. in oliebespuitingen. Hierbij werd niet alleen de werking van het middel op de Botrytisaantasting
van blad en vruchten nagegaan, doch tevens de
invloed op de opbrengst. De bespuitingen werden 1x per 10 dagen uitgevoerd met een
0.75 %-ige oplossing van T.M.T.D. in olie. In
tabel 1 staat het aantal vruchten dat door Botrytis is aangetast. Hieruit is duidelijk de goede
werking van T.M.T.D. in olie te zien. Om deze
resultaten te bereiken, moet minstens vijf maal
gespoten zijn.
De opbrengst is weergegeven in afb. 1. Het
blijkt, dat er vrijwel geen verschil is tussen de
objecten waarin wel T.M.T.D. in olie is gebruikt
en waarin geen T.M.T.D. in olie is gebruikt,
ondanks het feit dat in het object zonder
T.M.T.D. veel meer vruchten afgevallen zijn
dan in het object met T.M.T.D. Dit wijst er dus

De bestrijding van bladvlekkenziekte in tomaten
behoeft voor de praktijk geen probleem meer te
vormen. Reeds enkele jaren worden middelen
als zineb, maneb en T.C.T.N.B. (Bulbosan) met
succes tegen deze ziekte gebruikt. Door regelmatig ( l x per 10 dagen) met deze middelen
te spuiten en de bespuitingen vooral tijdig te
beginnen, kan men de aantasting tot een minimum beperken.
De bestrijding van Botrytis cinerea ligt minder
eenvoudig. In de eerste plaats komen meerdere
ziektebeelden voor. Terwijl de bladvlekkenziekte uitsluitend de bladeren en eventueel de
kelkbladeren aantast, zijn Botrytis-aantastingen
aan stengels, bladeren en vruchten bekend. Op
de vruchten kan een aantasting rondom het
kroontje optreden, wat gevolgd wordt door
vruchtval. Verder kent men nog het z.g.
Botrytisstip op de vruchten. De beelden op stengel en blad ontstaan voornamelijk op die
plaatsen, waar het plantenweefsel door een of
andere oorzaak beschadigd is. Over het ontstaan
van de vruchtaantastingen is nog onvoldoende
bekend.
Door deze verschillende ziektebeelden is het
waarschijnlijk onmogelijk om met één bestrijdingsmethode te volstaan. In de praktijk worden
de Botrytisplekken op de stengel met succes
Tabel 1. Vruchtval teng

'volge van Botrytis
Aantal afgevallen vruchten

Behandeling
1/8
T.M.T.D. in olie
Onbehandeld .

.

10/8

21/8

31/8

totaal

98

38

46

23

205

612

106

119

117

954
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T.M.T.D. in o l i e

op, dat door de T.M.T.D. in olie een oogstvermindering moet zijn ontstaan. Dit wordt bevestigd in afb. 2. Doordat in deze proef geen
vruchtval door Botrytis voorkwam, kon de
oogstreductie duidelijker worden geconstateerd.
Bij nadere analyse blijkt, dat dit ontstaan kan
zijn door een lager gemiddeld vruchtgewicht,
een verminderde vruchtzetting en de vorming
van kleinere trossen.
Tot zover zou alles nog vrij eenvoudig zijn, als
de praktijk niet met beide ziekten tegelijk te
maken had, waardoor de behoefte ontstaat aan
een gecombineerde bespuiting, zowel tegen bladvlekkenziekte als tegen Botrytis. Uit ervaring
is gebleken, dat een en ander niet altijd zonder
schade aan het gewas verloopt. Als men nu nog
tevens aan deze fungiciden bepaalde meststoffen
zoals magnesiumsulfaat en mangaansulfaat wil
toevoegen, dan zal men begrijpen dat dit in
bepaalde gevallen niet zonder risico kan geschieden.

1 00-

Afb. 2
Opbrengst per 224 planten indien geen vrucbtval tengevolge van Botrytis optreedt.

Bij proefnemingen op het Proefstation is gebleken, dat het mogelijk is bij koude tomaten
een combinatie van een middel tegen bladvlekkenziekte + T.M.T.D. in olie + magnesiumof mangaansulfaat te verspuiten zonder zichtbare schade aan het gewas. In alle gevallen werd
echter een oogstvermindering geconstateerd
door de T.M.T.D. in olie. Een gunstig aspect bij
toevoeging van dit middel was echter het feit,
dat de aantasting van de bladvlekkenziekte nog
verder teruggedrongen werd. Van magnesiumsulfaat werd soms een nadelige invloed op de
opbrengst vastgesteld, mangaansulfaat veroorzaakte geen oogstreductie.
Voor de praktijk zal het toevoegen van
T.M.T.D. in olie dus afhangen van de omstandigheid of een ernstige Botrytisaantasting verwacht wordt, die een grotere schade aanricht
dan de oogstreductie, die ontstaat door dit
middel. Verder zal de toestand van het gewas
van belang zijn bij het nemen van de beslissing
of een gecombineerde bespuiting uitgevoerd
kan worden: op een gevoelig gewas is het zeker
niet aan te raden. Of een en ander eveneens
geldt voor stooktomaten, zal nog nader moeten
worden onderzocht.
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Resistentie bij spint (Tetranychus

urticae)
L. Bravenboer en D a . Theune

Reeds jarenlang komen er klachten dat bepaalde
middelen, die voorheen met succes tegen spint
gebruikt werden, niet meer werken. Voor een
gedeelte bleken deze klachten ongegrond te zijn.
Wat is namelijk het geval? Vrijwel steeds
kwamen de klachten in de loop van de zomer
op het moment dat veel spint aanwezig was.
Paste men een bepaald middel toe, dan werden
na verloop van enige dagen nog veel levende
dieren aangetroffen en werd de conclusie getrokken dat het spint resistent geworden was.
Een eenvoudige rekensom toont echter aan, dat
dit beslist niet het geval behoeft te zijn. Indien
b.v. 100 dieren aanwezig zijn en hiervan wordt
95 % gedood, dan blijven er nog 5 over. Als er
echter 1.000.000 aanwezig zijn en er wordt eenzelfde percentage gedood, dan blijven er nog
50.000 over en kan men de indruk krijgen dat
vrijwel geen effect bereikt is.
Daarnaast zijn ook gevallen bekend, waar duidelijk resistentie is opgetreden. Dit is vooral het
geval in de fruitteelt onder glas. In de groenteteelt onder glas komt dit minder vaak voor,
omdat de kans daar groot is dat er steeds nieuwe
(niet-resistente) spint met het jonge plantmateriaal in de kassen gebracht wordt.
Resistentie tegen organische

fosforverbindingen

Enkele jaren na de introductie van parathion
in de glascultures werden de eerste gevallen
van resistentie tegen dit middel waargenomen.
In verschillende van de onderzochte gevallen
bleken de spintmijten een hoge graad van
resistentie te bezitten. Een van deze gevallen is
weergegeven in afb. 1. Hierin is het verband
tussen dosering en mortaliteit uitgezet bij een
normaal gevoelige en een parathionresistente
stam van het spint. De resistente stam blijkt
ongeveer 100 maal minder gevoelig voor parathion te zijn dan de niet resistente stam. Dit zou

nog niet zo verontrustend zijn indien deze mijten
alleen maar resistent zouden zijn tegen parathion. Dit is echter niet het geval; de dieren
blijken in meer of mindere mate resistent te zijn
tegen alle andere organische fosforverbindingen.
Dit wordt duidelijk gedemonstreerd in het
linker gedeelte van afb. 2. Hierin is zowel de
verhouding van de LD 50 van een niet resistente
en een resistente stam als de verhouding van de
LD 95 weergegeven.
Hoewel er vrij grote verschillen in gevoeligheid
van resistente en niet-resistente stammen bestaan
(vergelijk in dit verband parathion en diazinon), blijken de parathion-resistente mijten een
mindere gevoeligheid voor alle andere organische fosforverbindingen te bezitten. Heeft
men dus te maken met resistentie tegen een van
deze organische fosforverbindingen, dan kunnen de andere middelen uit deze groep ook geen
uitkomst meer geven. Middelen uit andere
groepen, zoals Kelthane, Dimite, Acricide en
Eradex, zijn echter nog volledig werkzaam tegen
spintmijten, die resistent zijn tegen organische
fosforverbindingen (afb. 2 rechts).
Resistentie tegen eidodende

middelen

De laatste jaren is ook een aantal gevallen gemeld, waarin eidodende middelen een onvoldoende effect gegeven zouden hebben. Ook hier
bleek niet altijd sprake te zijn van resistentie.
In enkele gevallen is echter bij nader onderzoek
vast komen te staan dat resistentie kan optreden.
In tabel 1 is de gevoeligheid gegeven voor
tedion van een resistente en een- niet-resistente
stam van het spint.
Bij de niet-resistente stam wordt bij een concentratie van 250 mg werkzaam bestanddeel/
liter bijna 100 % van de eieren gedood. Bij de
resistente stam daarentegen wordt bij een concentratie van 4000 mg werkzaam bestanddeel/
187

liter nauwelijks 30 % van de eieren gedood.
Niet alleen de eieren, maar ook de larven van
de resistente stam blijken veel minder gevoelig
voor dit middel te zijn. In tegenstelling tot de
situatie bij de organische fosforverbindingen
blijken mijten, die resistent zijn tegen een bepaald eidodend middel, niet resistent te zijn
tegen alle andere oviciden. Zo kunnen eieren
van een tedion-resistente stam van T. urticae
even gemakkelijk gedood worden met b.v.
chloorbenside, fenson (PCPBS) en chloorfenson
(PCPCBS) als die van een niet-resistente stam.
Uit de fruitteelt in de volle grond zijn overeen-

komstige praktijkwaarnemingen gedaan. In gevallen waar b.v. chloorbenside faalde, werden
met tedion goede resultaten behaald. Treedt er
dus resistentie tegen een bepaald eidodend middel op, dan is de kans groot dat met een ander
middel uit deze groep nog goede resultaten te
verkrijgen zijn, mits de middelen niet te nauw
verwant zijn.
Hoewel elders resistentie tegen andere spintmiddelen geconstateerd is (o.a. Kelthane),
hebben we dit in de groenten- en fruitteelt onder glas nog niet waargenomen.

mortaliteit

Afb. 1
Gevoeligheid van een resistente en een niet resistente
stam van T. urticae voor
parathion.
R ~ resistent.
NR = niet resistent.
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Afb. 2
Verhouding van de L.D. 50
resp. L.D. 95 van een stam
van T. urticae die resistent
is tegen paratbion en een
niet resistente stam ten aanzien van een aantal acariciden.
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1. HERBICIDEN
(ONKRUIDDODENDE MIDDELEN)
a.

Onkruidbestrijding
bij sla onder glas

In een proef op humusrijke zandgrond werd bij
een slateelt in perspotjes zowel vóór als na het
planten % , ll/ 2 en 3 1 chloor-IPC per ha toegepast. Bij toepassing na het planten over het
gewas gaven de genoemde doseringen zeer ernstige beschadiging. Zelfs wanneer na het spuiten
het gewas werd afgebroesd, ontstond nog een
sterke groeiremming. Voor het planten toegepast, bleek zelfs 3 1 chloor-IPC per ha op
deze grond geen opbrengstvermindering te
geven. Bij % 1 chloor-IPC per ha werd reeds
een goede onkruidbestrijding verkregen.
In samenwerking met de Keuringsdienst voor
Waren te Amsterdam werden residu-bepalingen
verricht. De resultaten van dit onderzoek hadden tot gevolg, dat de toepassing van chloorIPC vóór het planten van de sla werd toegestaan.
b. Onkruid.bestrijditig
bij andijvie onder glas
Bij andijvie onder glas is op verschillende grondsoorten zowel vóór als na het planten % , l l / 2
en 3 1 chloor-IPC per ha toegepast. Toediening
over het gewas gaf in alle gevallen enige groeiremming. Op kleigrond werd bij de toepassing
vóór het planten geen opbrengstvermindering
waargenomen. Op zavelgrond werd bij 3 1
chloor-IPC per ha vóór het planten toegepast
een geringe opbrengstvermindering vastgesteld.
Bij het gebruik van li/ 2 1 chloor-IPC per ha
werd geen opbrengstvermindering waargenomen, terwijl % 1 chloor-IPC reeds een goede
onkruidbestrijding gaf.
In samenwerking met de Keuringsdienst van
Waren te Amsterdam werd residu-onderzoek
gedaan. Dit had tot resultaat dat de toepassing
van chloor-IPC vóór het planten kan worden
toegestaan.
c.

Onkruidbestrijding
bij peen in de volle grond

Bij op rijen gezaaide peen zijn verschillende
doseringen van een tweetal nieuwe middelen
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(Amiben en Solan) vergeleken met Shell W en
chloor-IPC. Amiben gaf onvoldoende resultaten.
Solan bestreed grassen niet voldoende. Een
oriënterende proef met Ciba C 1983 gaf goede
resultaten.
d.

Onkruidbestrijding
bij schorseneren

Op zandgrond werd een tweetal voor-opkomstmiddelen (PCP in olie en Tri PE) vergeleken,
gevolgd door chloor-IPC na-opkomst. Tevens
werd een voor-opkomstbespuiting met chloorIPC uitgevoerd. Van chloor-IPC werd 4 en 6 1
per ha gegeven. De onkruidbestrijding van de
combinatie Tri PE gevolgd door chloor-IPC was
het beste. 6 1 chloor-IPC gaf een wat lagere
opbrengst dan 4 1 chloor-IPC per ha.
e.

Onkruidbestrijding
bij prei op het zaaibed

Op het zaaibed werd een aantal voor-opkomstmiddelen vergeleken, al of niet gevolgd door
selectieve na-opkomstmiddelen. De volgende
middelen werden gebruikt: PCP in olie, Tri PE
en diquat (voor-opkomst toegediend), chloorIPC, D N O C en Amiben (na opkomst). Aan het
gewas werd geen beschadiging geconstateerd.
Geen enkele voor-opkomstbehandeling was op
zich zelf voldoende voor een goede onkruidbestrijding. Het beste voor-opkomstmiddel was
Tri PE. De combinaties van Tri PE met chloorIPC of D N O C na-opkomst bleken de beste bestrijding te geven. De onkruidbestrijding bij
Amiben was slecht. In een oriënterende proef
werd een goede onkruidbestrijding verkregen
met Ciba C 1983.
f. Onkruidbestrijding

bij prei

In 1961 werden twee proeven genomen. Op het
Proefstation werden de volgende middelen gebruikt: Amiben in 10 en 15 1 per ha, Simazin
1 kg per ha, Propazin ll/ 2 kg per ha, Ciba
C 1983 5 en 10 kg per ha en de combinatie van
chloor-IPC 5 1 per ha, gevolgd door D N O C .
Amiben faalde als onkruidbestrijder en gaf
bovendien ernstige groeiremming aan het gewas.

Chloor-IPC gevolgd door D N O C gaf geen voldoende bestrijding in verband met het veel voorkomen van straatgras. Simazin, Propazin en de
hoogste gift Ciba C 1983 gaven een goede bestrijding.
In de praktijk werden op een lichte zavelgrond
de volgende middelen vergeleken: Simazin % kg
per ha, Amiben 10 1per ha, D N O C 5 kg per ha
en chloor-IPC 5 1per ha al of niet gevolgd door
D N O C . D N O C werd drie weken na het planten, de overige middelen vlak na het planten
toegepast. De onkruidbestrijdende werking van
Amiben was nihil. Simazin in deze lage dosering
gaf goede resultaten. Chloor-IPC zonder D N O C
viel tegen omdat er veel kruiskruid voorkwam.
De werking van D N O C was goed, maar duurde
te kort.
g. Onkruidbestrijding bij knohelderïj
Op zandgrond werd een proef opgezet met Propazin in 3 doseringen (%, 1 en ll/ 2 kg per h a ) .
Bij ll/ 2 kg Propazin was de onkruidbestrijding
beter dan bij de lagere doseringen. De verschillen in opbrengst waren gering, maar toch
heeft 11/2 kg Propazin enige groeiremming veroorzaakt.
h.

Kiveekbestrijding

nbarbe

In de praktijk werd een proefje opgezet om na
te gaan of er mogelijkheden zijn tot bestrijding
van kweek in rabarber. Op 29 november i960
werd met dalapon gespoten in een dosering van
10 en 20 kg per ha. In 1961 is aan de rabarber
geen beschadiging opgetreden. In juni kwam in
de behandelde veldjes kweek voor, dat vanuit
de randen weer in de veldjes groeide.
/. Onkruidbestrijding

bij knoljresia

Naar aanleiding van klachten uit de praktijk
over schade door chloor-IPC zijn de vooropkomstmiddelen PCP in olie, Tri PE, diquat
en Shell W gevolgd door twee maal chloor-IPC
°> 1 per ha na opkomst toegepast. Alleen bij
Shell W trad beschadiging aan het gewas op.
Bij de overige toepassingen werden geen afwijkingen aan de planten geconstateerd.

2. FUNGICIDEN
(SCHIMMELDODENDE MIDDELEN)

a. Bestrijding van bladvlekkenziekte
en Botrytis bij tomaat
Opnieuw is onderzocht het effect van toevoeging van T.M.T.D. in olie (ter bestrijding
van Botrytis) en van meststoffen (zoals magnesium- en mangaansulfaat) aan fungiciden ter
bestrijding van bladvlekkenziekte. Hierbij werden voor de bladvlekkenziektebestrijding zineb
en T.C.T.N.B, spuitpoeder gebruikt. Er werd
zeven maal gespoten met tussenruimten van tien
dagen. De resultaten tegen bladvlekkenziekte
waren met zineb iets beter dan met T.C.T.N.B.
Zineb gaf eveneens een hogere opbrengst. Het
aantal door Botrytis aangetaste vruchten was in
het object behandeld met T.C.T.N.B, het laagst,
evenals de aantasting van de bladeren.
T.M.T.D. in olie verminderde de aantasting
door bladvlekkenziekte. De opbrengst was bij de
objecten met en zonder T.M.T.D. in olie gelijk.
Dit was des te opmerkelijker, daar het aantal
Botrytis-vruchten in het T.M.T.D.-object beduidend lager lag. Hieruit moet geconcludeerd
worden dat door de T.M.T.D. in olie een oogstreductie is ontstaan. De aantasting van de bladeren werd door dit middel eveneens sterk teruggebracht.
Toevoeging van magnesiumsulfaat verminderde
de aantasting van de bladvlekkenziekte enigszins
en veroorzaakte een geringe oogstvermindering.
Het aantal Botrytis-vruchten werd niet beinvloed, evenmin als de aantasting van het blad.
Mangaansulfaat veroorzaakte enige toename van
de bladvlekkenziekte. De opbrengst vertoonde
geen verschil. De vruchtval door Botrytis werd
verminderd, de bladaantasting bleef gelijk.
Verder werden de middelen Allisan en een
nieuw kopermiddel vergeleken met zineb. Tegen
bladvlekkenziekte gaf zineb de beste resultaten;
het kopermiddel werkt onvoldoende. Het middel
Allisan verminderde de Botrytisaantasting het
sterkst.
191

b. Bestrijding van meeldauw
in komkommer
Omdat uit de praktijk klachten waren gekomen
over de werking van karathane, werd een proef
opgezet waarbij een spuitpoeder van dit middel
vergeleken werd met een emulgeerbaar produkt.
Verder werden de middelen Eradex en Acricid
in de proef opgenomen, die naast hun fungicide
eigenschappen tevens een spintdodende werking
bezitten. Eradex bleek de beste resultaten te
geven, doch veroorzaakte bij een concentratie
van 0.1 % lichte schade aan het gewas, die echter
geen nadelige invloed had op de opbrengst. Het
karathane spuitpoeder en het emulgeerbare produkt waren zowel wat de bestrijding als wat de
opbrengst van het gewas betreft aan elkaar gelijk
en iets minder dan Eradex. Een voordeel van
het emulgeerbare produkt was het ontbreken
van een zichtbaar residu op het gewas. De resultaten met Acricid waren aanvankelijk goed, doch
aan het eind van de proef bleef dit middel wat
achter. Wat de spintbestrijding betreft werden
goede resultaten verkregen met Eradex en
Acricid. De karathane-formuleringen waren niet
beter dan onbehandeld.
c. Bestrijding van smeul in sla
Het onderzoek naar een vervangingsmiddel voor
T.M.T.D. werd voortgezet. Phaltan en Allisan,
die vorig jaar eveneens waren beproefd, werden
op verschillende manieren toegepast. Naast bestuiving van het gewas, werden de resultaten
van een grondbehandeling alleen en een grondbehandeling, gevolgd door bestuiving van het
gewas, vergeleken. Waar geen grondbehandeling
was uitgevoerd, werd zes maal gestoven met
tussenruimten van 14 dagen. Hierbij werd
2 gram per m 2 gebruikt; waar wel een grondbehandeling was toegepast, werd slechts twee
maal gestoven. Voor de grondbehandeling werd
16 gram per m 2 gebruikt. Tussen deze behandelingen bleken geen verschillen te bestaan.
Een onderzoek met een nieuw kopermiddel
leverde gelijke resultaten op als T.M.T.D. en
betere resultaten dan de behandelingen met
Phaltan en Allisan. Het gemiddelde kropgewicht
was bij alle behandelingen hoger dan bij onbehandeld.
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3. INSECTICIDEN EN ACARICIDEN
(INSECTEN- EN MIJTENDODENDE
MIDDELEN)
a. Chemische en biologische
bestrijding van spint
in komkommer
Hoewel de verschillen minder groot waren,
werden de resultaten van vorig jaar bij de bestrijding van spint in platglaskomkommers met
Kelthane en diazinon, al of niet in combinatie
met de roofmijt Phytoseiulus riegeli, bevestigd.
In plaats van spuitpoeders werden nu echter
stuifpoeders gebruikt. Er is vijf maal gestoven
met tussenruimten van 10 dagen. Er werd 2 gr.
per raam gebruikt. Het middel Kelthane bleek
iets beter dan diazinon. De roofmijt alleen gaf
een even goede spintbestrijding als Kelthane.
De combinaties met de roofmijt waren beter
dan waar uitsluitend de acariciden gebruikt
werden.
b. Biologische bestrijding vati spint
bij fruit onder glas
Op perziken werden proeven genomen met de
roofmijt Phytoseiulus riegeli bij verschillende populatie-dichtheden van het spint. Zowel bij een
laag als bij een hoog populatieniveau werden
goede resultaten verkregen. Bij een beginpopulatie van ongeveer 1 roofmijt per maximaal 200
individuen van het spint werd geen economische
schade aan het gewas veroorzaakt. Bij populatieverhoudingen die gunstiger lagen voor de
natuurlijke vijand, kon deze zich door voedselgebrek niet handhaven. Hierdoor steeg de spintpopulatie, wat echter weer gevolgd werd door
een toename van het aantal roofmijten door
migratie van elders.
c. Chemische bestrijding
van resistente spint
In de praktijk werd een aantal gevallen geconstateerd van resistentie van spint tegen tedion.
Het bleek dat deze spint tegen de overige oviciden, zoals b.v. fenson, geen resistentie bezat,
evenmin als tegen specifieke spintmiddelen zoals
b.v Kelthane.

4. G R O N D O N T S M E T T I N G
a. Nieuwe grondontsmeltingsmiddelen tegen knol en
kurkwortel bij tomaat
Onder praktijkomstandigheden werd een aantal
nieuwe grondontsmettingsmiddelen beproefd op
hun werking tegen wortelknobbelaaltjes (knol)
en kurkwortel bij tomaat. Behalve op de bestrijding van de ziekten werd ook gelet op de
ontwikkeling van een slagewas en op de produktie van de tomaten. De nieuwe middelen,
die in de proef werden opgenomen, waren:
Trapex (vloeistof), Telone (vloeistof), V.C. 13
(vloeistof), G 33.946 (poeder) en A.C. 18.133
(poeder). Als vergelijkingsobjecten dienden het
mengsel van chloorpicrine en E.D.B., D-D en
onbehandeld.
De proef werd genomen in een onverwarmd
warenhuis op zandgrond, die ernstig met kurkwortel en vrij ernstig met knol besmet was. De
grondontsmetting vond in de tweede week van
oktober plaats. De sla, die begin januari in dit
warenhuis werd uitgepoot, groeide aanvankelijk
op alle middelen goed. Bij de oogst werd echter
geconstateerd, dat op een hoge dosering van
V.C. 13 en G 33.946 en op alle doseringen van
A.C. 18.133 de sla sen lager kropgewicht had
dan op onbehandek'e vakken. Op deze objecten
had de sla kennelijl: groeistoornis ondervonden.
Op de vakken, d,e met de andere middelen
waren behandeld, werd sla van prima kwaliteit
geoogst.
Op geen van de nieuwe middelen waren de ontwikkeling van het gewas en de opbrengst aan
tomaten zo goed als op het mengsel van chloorpicrine en E.D.B. Op de onbehandelde grond
was de ontwikkeling slecht en de opbrengst veel
lager. Even slecht of nog slechter was de groei
op de middelen G 33.946 en A.C. 18.133. De
middelen Trapex en Telone gaven een even
goede gewasontwikkeling en produktie als D-D.
De middelen V.C. 13 en G 33-946 gaven in beide
doseringen een opbrengst, die maar iets hoger
was dan bij onbehandeld. Bij het middel
A.C. 18.133 was de produktie zelfs lager dan bij
onbehandeld.

Het middel Trapex gaf op zandgrond een matige
bestrijding van knol en een slechte kurkwortelbestrijding. Op veengrond gaf dit middel een
vrij sterke groeistimulatie en een goede meeropbrengst ten opzichte van onbehandeld. Hier
was de bestrijding van knol matig en was er
geen effect tegen kurkwortel. Telone gaf evenals D D een goede bestrijding tegen knol en
geen bestrijding tegen kurkwortel. De middelen
V.C. 13 en G 33.946 gaven in beide doseringen
een geringe knolbestrijding, het middel A.C.
18.133 had geen effect tegen knol; deze drie
middelen hadden geen effect tegen kurkwortel.
Het mengsel van chloorpicrine en E.D.B, gaf
een goede bestrijding tegen knol en een vrij
goede bestrijding tegen kurkwortel.
b. Ervaringen met metham
Het grondontsmettingsmiddel metham o.a.
(Vapam, Monam, enz.) werd bij tomaat en komkommer nogmaals beproefd. Bij de tomaat werd
het middel op verschillende grondsoorten toegepast en werden verschillende toepassingswijzen
vergeleken. Bij komkommer werden oriënterende proeven genomen tegen wortelknobbelaaltjes,
Fusarium en Sclerotinia.
Op zandgrond werden in twee proeven verschillende doseringen en verschillende manieren van
inbrengen vergeleken. Metham werd door middel van gieten en door injecteren in de grond
gebracht; bij het gieten werd veel of weinig
water gebruikt. De doseringen waren 100 cc,
75 cc en 50 cc per m 2 . De laagste dosering werd
met weinig water in de grond gegoten en afgedekt met plastic.
In deze proeven hadden de verschillende toepassingswijzen zeer weinig invloed op de ontwikkeling van het gewas en op de produktie.
Daar de weersomstandigheden gunstig waren
voor een goede groei, is het verschil in mate van
wortelaantasting weinig tot uitdrukking gekomen. Met een lage dosering werd in deze
proef een even hoge opbrengst aan tomaten behaald als met een hoge dosering. In de ene
proef, waar veel knol voorkwam, was de knolbestrijding bij gieten en injecteren gelijk (in
beide gevallen matig) en werd geen bestrijding
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van kurkwortel verkregen. In de andere proef
kwam weinig knol voor; bij het ingieten met
veel water van zowel 100 cc als 75 cc metham
per m 2 werd de beste bestrijding van kurkwortel
behaald. Injecteren, ingieten met weinig water
en afdekken met plastic gaf minder resultaat
tegen de kurkwortelschimmel.
Op kleigrond werden twee proeven genomen
met metham, één bij een stookteelt en één bij
een koude teelt van tomaten. Bij de gestookte
teelt was er tussen 100 cc en 75 cc per m 2 geen
verschil in gewasontwikkeling bij de tomaat,
evenmin in produktie en bestrijding van kurkwortel. De grond was matig besmet met kurkwortel; deze werd door metham in geringe mate
bestreden; er kwam geen knol in de proef voor.
Dij de koude teelt werden ook twee doseringen
toegediend. Er was weer geen verschil in gewasontwikkeling tussen beide doseringen, de groei
van de planten was weinig beter dan van planten op onbehandelde grond. De produktie was
bij beide doseringen ook gelijk en slechts weinig
hoger dan bij onbehandeld. Op de zware kleigrond werd geen bestrijding van kurkwortel verkregen; knol kwam er in de proef niet voor.
In een late stookteelt op veengrond gaf metham
(100 cc per m 2 ) een vrij goede groeistimulatie.
Er werd een goede opbrengstvermeerdering bereikt met metham ten opzichte van onbehandeld.
Het effect tegen knol was matig, het middel gaf
geen bestrijding tegen kurkwortel.
Bij komkommers werd bij een platglasteelt
metham oriënterend toegepast als bestrijding
tegen Fusarium en Sclerotinia. Er kwam dit jaar
geen Fusarium in de proef voor, zodat het middel hiertegen niet getoetst kon worden. Tegen
Sclerotinia (rankenrot) gaf metham geen resultaat. Onder staand glas werd het tegen knol bij
komkommers gebruikt. Er kwam weinig knol
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voor, de bestrijdende werking kon dus niet voldoende worden nagegaan.
c. Combinatie van stomen
en chemische middelen
Wortelknobbelaaltjes (knol) worden soms door
alleen stomen of alleen een chemische ontsmetting onvoldoende bestreden. Op sommige bedrijven wordt daarom ter bestrijding van knol
zowel een chemisch middel toegepast als gestoomd. Hierbij rees de vraag of men het
chemische middel beter vóór of na het stomen
kan toedienen.
Om hierover nader geïnformeerd te raken, werd
in een warenhuis waar de knol moeilijk alleen
door stomen was te bestrijden, het middel D D
zowel vóór als na het stomen geïnjecteerd. Ter
vergelijking werden gedeelten van de kas alleen
gestoomd. Tevens werd nagegaan of hier met
succes het nieuwe (poedervormige) knolbestrijdingsmiddel Nemagon gebruikt kon worden.
De ervaring is, dat waar dit middel alleen is
toegepast, het wortelbeschadiging kan geven en
geen groeistimulatie.
Tussen de verschillende behandelingen werden
gedurende het hele teeltseizoen geen verschillen
in gewasontwikkeling geconstateerd. Geen van
de toepassingen gaf op enigerlei wijze groeistoornis. W a t betreft de toepassing en de groei
van het gewas maakte het geen verschil of het
chemische middel vóór of na het stomen werd
toegediend. De bestrijding van de knol was door
stomen alleen ook zeer goed, hoewel er in vorige
jaren onvoldoende resultaat werd behaald. Hierdoor kon een eventueel betere knolbestrijding
van de combinaties niet worden nagegaan en
ook niet of het verschil maakt of het chemische
middel vóór of na het stomen wordt toegepast.

TECHNISCHE ONDERWERPEN

1. VOORLICHTING
OP STOOKTECHNISCH GEBIED
In 1961 werden opnieuw veel technische adviezen gegeven. Er werden 54 tekeningen gemaakt voor de aanleg van verwarming en de
inrichting van ketelhuizen. Er zijn 12 ketelmetingen verricht en in enkele gevallen vond
rookgasonderzoek plaats. Er werden geen ledenketels op kwaliteit gekeurd. Door de stooktechnici, de heren Meyndert en De With (bij
ons gedetacheerd door het I.T.T. te Wageningen) werden 871 adviezen uitgebracht.
2. GLASWASMIDDELEN
In een oriënterende proef werd nagegaan in
hoeverre glas wordt aangetast door glaswasmiddelen op basis van fluorverbindingen. Wanneer
de behandeling volgens de gebruiksaanwijzing
plaats vond, bleek ongeveer 0.1 gewichtprocent
glas te zijn opgelost. Bij een sterker geconcentreerde oplossing of een langere inwerktijd dan
vijf minuten was de gewichtsvermindering van
het glas evenredig groter.
3. STOMEN MET GEBRUIK V A N PLASTIC
Doordat men er in is geslaagd een speciaal soort
plasticdoek te vervaardigen, dat bestand is tegen
temperaturen van meer dan 100° C, is het mogelijk geworden met behulp hiervan de grond
te stomen. De stoom wordt toegevoerd onder
het over de grond uitgespreide plastic-zeil. De
afmeting van het te gebruiken zeil hangt af van
de beschikbare ketelcapaciteit (350 kcal per m 2
per u u r ) , doch wordt meestal ter grootte van
een warenhuiskap genomen. Bij een kapbreedte
van 3.20 m wordt het zeil dan 3.60 m breed
gehouden om voldoende overslag te hebben. Bij

een lengte van 30 m wordt dan dus ± 100 m 2
gelijk gestoomd. Aan de zijkanten wordt het
plasticdoek vastgehouden met speciaal gemaakte
langwerpige zakjes, lengte 1 m, diameter 10 cm,
welke worden gevuld met fijn grind.
Een goede verdeling van de stoom onder het
plastic wordt verkregen door de stoom binnen
te leiden via poreuze linnen slangen, waarvan er
twee per kap moeten worden gelegd. Voor dit
doel wordt ook wel gebruik gemaakt van afgekeurde brandweerslangen, waarin om de 10 cm
gaatjes zijn geboord. Aldus wordt de stoom
onder het plastic gebracht. Dit komt door de
druk bol te staan. Door condensatie van de stoom
wordt de warmte aan de grond afgegeven. Voor
het goed kunnen indringen van de stoom zal de
grond vooraf goed los moeten worden gemaakt.
Een vrij grove verkruimeling door middel van
spitten is in dit verband beter dan frezen.
Voor licht stomen is ongeveer 6—8 uur nodig,
terwijl voor zwaar stomen op een duur van
8—12 uur moet worden gerekend. Daar de druk
onder het zeil uiteraard zeer laag blijft, behoeft,
indien de aanvoerleiding voldoende ruim is,
geen hogere keteldruk dan 0.5 ato te worden
toegepast. Een ander voordeel van deze manier
van stomen is dat de structuur van de grond
beter blijft dan bij andere methoden. Tevens
geeft het een belangrijke arbeidsbesparing.

4. AUTOMATISCHE LUCHTING
V A N KASSEN
De eisen die gesteld worden aan de beheersing
van het klimaat in de kassen, maken het steeds
meer gewenst om ook de luchting te automatiseren. W e kennen op het ogenblik twee systemen
nl. het perslucht-systeem en het door elektromotoren gedreven systeem.
Het perslucht-systeem werkt met cylinders, die
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door perslucht uit een compressor, een op- en
neergaande beweging maken, waardoor trekstangen of -kabels worden bewogen. Door middel van thermostaten en drukregelaars worden
de luchtramen geopend of gesloten. Het systeem
biedt mogelijkheden voor tussenstanden of evenwicht-standen, alsook tot het aanpassen van de
loopsnelheid van de luchtramen aan de temperatuurafwijking. De grootte van de eenheden
die op één cylinder kunnen worden aangesloten,
is beperkt i.v.m. de enorme krachten die op de
kasconstructie uitgeoefend worden.
Het systeem, dat met elektromotoren wordt aangedreven, werkt met vertraagde overbrengingen.
Deze doen een as ronddraaien, waarop de trekkabels van de luchtramen bevestigd zijn. Deze
as kan niet onbeperkt van lengte zijn, omdat
dan zoveel torsie optreedt, dat het geheel min-
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der goed regelbaar is. De automatisering vindt
plaats met een contactthermometer, die als opendicht-thermostaat bij te hoge temperatuur de
ramen geheel opent en bij te lage temperatuur
de ramen sluit. Er kan echter een begrenzing
van de open- of dicht-stand worden aangebracht,
die met behulp van een standenschakelaar met
de hand ingesteld kan worden. Het is bij dit
systeem tevens mogelijk automatisch te luchten
in afhankelijkheid van de luchtvochtigheid.
Daarbij zal in het algemeen een voorziening
worden getroffen, waardoor de ramen als gevolg
van een te hoge luchtvochtigheid slechts voor
een klein gedeelte worden geopend, wanneer in
verband met de temperatuur luchten niet nodig
zou zijn. Voor grote complexen verdient deze
methode waarschijnlijk de voorkeur, ook al is
ze duurder.
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DE ONTWIKKELING V A N DE KOMKOMMERTEELT 1951-1961 (pag. 21)
DEVELOPMENTS I N CUCUMBER CULTIVATION I N THE PERIOD 1951-1961
J. M. Jacobs and J. H. Groenewegen

There have been many changes in the field of cucumber cultivation during the past
decade. The range of varieties has been made immune to Cladosporium cucumerinum,
bitterness has been eliminated and the semi-prickly type has come into the foreground.
Cultivation under Dutch lights has decreased significantly while the use of glasshouses for this crop has increased correspondingly. The availability of glasshouse
cucumbers has led to a sharp increase in demand in spring and autumn. Winter
varieties have meanwhile been introduced.
N o time is being lost in putting new possibilities into practise.
Legenda of the figures
Fig. 1. Development of surface cucumbers.
Fig. 2. Breakdown of cucumber supplies in various months, expressed in percentage of total
supplies.
Fig. 3. Progress of cucumber supplies.
Fig. 4. Cucumber production per hectare.
Fig. 5. Average price of cucumbers.
Fig. 6. Exports of cucumbers to a number of countries.

DE BEHOEFTE A A N GIETWATER (pag. 37)
WATER REQUIREMENTS
C. J. van de Post and J. C. van Leeuwen
Generally speaking crops grown under glass transpire less than those outdoors.
Only 50-75 % of the available light penetrates the glass, added to this there is no
wind. The temperature, on the other hand, is higher under glass. Water consumption
of 300-350 mm has been noted with hothouse tomatoes and an average daily consumption of 3 mm, which is equal to one litre per plant. In the periods before and
after the main crop, 50 to 100 mm is needed. Under glass évapotranspiration can be
taken as being about 500 mm compared to a figure of 560 mm in the open at
Naaldwijk.
In most greenhouses, a spray installation is used for watering. During the summer
months, two or three ten minutes applications per week will be found adequate;
this will provide 20-30 mm of water. The installation has to be of such a design
.1.99

that an equal distribution throughout the house is assured. Where water from
ditches is used this should be purified. The annual water requirement for crops
grown under glass in the Zuidhollands Glasdistrict is estimated at 16 million cubic
metres. In addition to this, between 3 and 6 million cubic metres are needed for
leaching the soil.
Legenda of the figures
Fig. 1. Simple measurement of evaporation.
Fig. 2. In gravel cultivation watering is very simple.

WAAR IS NORTONWATER BRUIKBAAR ALS GIETWATER? (pag. 41)
WHERE CAN N O R T O N WATER BE USED FOR WATERING CROPS?
J. C. van Leeuwen

Generally speaking, the ground water found in the West of Holland is not suitable
for watering crops grown under glass. The main reason for this is the excessive
amount of sodium chloride present (300 mg Cl-ions per litre and more), added to
which the water can be too hard and may contain too much iron.
Immediately adjacent to the North Sea, however — in the dune region — fresh
water is to be found; this has accumulated as a result of the porosity of the dunes
and the height of the ground at that point, which enables the rainfall to force the
brackish ground water down to greater depths (see fig. 2).
Where the depth of the fresh water is at least 25 metres (see fig. 1) supplies
suitable for use in the nursery are available.
Legenda of the figures
Fig. 1. Boundary between salt and fresh subsoil water (:300 mg CI per litre) in the deeper
subsoil of South Holland.
Fig. 2. Section through Loosduinen-Gouda showing water supply along the rivers and dune.
lengte 200 x diepteschaal — length 200 x depth scale,
zout water
— salt water,
duin
— dune.

HET ZOUTGEHALTE V A N POTGROND (pag. 43)
SALT CONTENT OF POTTING-SOIL
L. S. Spithost and C. Sonneveld

Tests on soil used for potting has already shown that tomato plants can withstand
a fairly high concentration of salt during the raising period. A number of tests were
carried out to determine the influence of the sodium chloride content and the total
salt (sodium sulphate intervals). Soil tests revealed that the amount of sodium
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chloride varied from 113 to 762 mg per 100 gr. dry soil weight, and the total
salt content from 1.31 to 4.65 %. The amount of organic matter present was
approximately 35 %.
The best results were obtained in soils with the lowest sodium chloride and total
salt contents, and the higher these became the less was the yield. This was
particularly true in term of lower plant weight and retarded truss formation. As long
as the sodium chloride figure remained below 450 and the total salt content below
2 %, no serious difficulties were encountered, and these limits are considered
permissible.
Legenda of the figures
Fig. 1. Left: excessive sodium chloride content. Right: normal content.
Fig. 2. Total salt content (in %>), following down 1.6, 2.5, 3.2, 4.6.

BEREGENEN MET EEN MESTOPLOSSING (pag. 47)
SPRAYING WITH FERTILISER MIXTURES
C. J. van de Post and C. Sonneveld

The use of spraying installations in applying fertilisers has steadily increased in
recent years. For this purpose, of course, only those fertilisers which rapidly and
completely dissolve in water are suitable; moreover since the spray is normally
directed on to the crops, the maximum concentration is normally restricted to
1 atmosphere osmotic pressure. Only those fertilisers which contain nitrogen in the
form of ammonia can cause burning at such a concentration and thus when are used
the concentration is usually reduced to half an atmosphere or less.
In the soil, it is the nitrogen and potassium contents which display the greatest
changes, and thus these elements demand early attention in fertilising. Where there
is a deficiency of phosphate in the soil, this also can be compensated during spraying.
If the absorption of magnesium poses any problems, it may well be of value to
add magnesium to the spraying mixture.
In order to maintain the nutrient level for hothouse tomatoes, it is often necessary
to give regular feeds of 1/3 to 1/2 atmosphere nitrogen and potassium mixture.
For raising a too low nutrient level, y2-l atmosphere is used. In the early stages
of growth, the nitrogen/potassium ratio is usually 1 : 3. Later this may be changed
to 1 : 2 or equal parts. These figures should be taken as a general guide since
particular circumstances may demand other ratios.
Legenda of the figures
Fig. 1. Chart of quantities of soluble fertilisers for watering.
Fig. 2. Leaf burning after spraying with excessive concentration of fertiliser.
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pomp
zuigbuis
watervoorraad
zuigbuis voor mestoplossing
voorraad van mestoplossing
regelkraan voor mesttoevoer
persleiding
meting van mestverdunning
controle van mestverdunning
afsluiters van sproeileidingen

— pump
— suction tube
— water supply
— suction tube for fertiliser solution
— supply of fertiliser solution
— control cock for fertiliser supply
— pressure tube
— measure of fertiliser dilution
— control of fertiliser dilution
— spray tube cocks

METING V A N OSMOTISCHE W A A R D E N (pag. 53)
THE MEASUREMENT OF OSMOTIC PRESSURES
J. van den Ende and P. Koornneef

The method used by us to determine osmotic pressures is based on the measurement
of freezing-point depressions. For this purpose, Philips type B8 320 05 P / 2 K 2
thermistors were used, their resistance being measured with the aid of a Bleeker
2160 G resistance panel coupled to a Kipp AL 2 galvanometer. This arrangement
enabled an accuracy of 0.1 ohms to be obtained. The standard deviation of the
measurements was 0.04—0.05 atmospheres.
For the measurement of osmotic pressures in plant tissues, the plants were killed
and pressed, and the sap used for experiments.
Deep freezing (—35° C) was used to kill the plants. In the case of tomato plant
tissues, this method produced results identical to those obtained when the plants
were killed with liquid air.
The basis for determining the osmotic pressure of soil moisture is based on
measurement of freezing-point depressions in soil. For test purposes, measurements
were taken with moisture obtained under pressure. Since no moisture can be obtained
from dry soil, moist soil was used for the tests. The result was the samen by both
methods.

Legenda of the figures
Fig. 1. Bath with 32 cultivation tubes.
Fig. 2. Cultivation tubes with sample tubes:
a. glass sample tube for measurements in solution;
b. perspex sample tube for measurements in soil.
dubbelwandige deksel
kerosine

— double-walled cover,
— kerosene.

Fig. 3. Thermistors: for measurements in solution (right) and in soil (left).
Fig. 4. Small pressure cylinders. Complete (left), three components of a cylinder (right).
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DE TEELT V A N HERFSTTOMATEN (pag. 77)
GROWING A U T U M N TOMATOES
P. A. Kruyk and J. R. Kromkamp
Our experiments were conducted mainly with Eurocross and Topcross, two mildewfree varieties which, however, demand extra attention in the prevention of Phytophthora infestants. It has been found preferable to set the plants out while young.
They must be treated with a suitable insecticide in order to combat Cucumber virus
No. 1. Growth must be started on time; before the middle of June for plants in
the cold frame and before the middle of July for those in heated houses.
In order to retard the first crop, the plants may be allowed to develop two main
stems. The distance between plants should be 70-80 centimetres. Treatment should
be aimed at producing firm, rigid plants. This can be achieved by the use of ample
fertiliser, relatively little water, plenty of fresh air and, if possible, heating the
houses from mid-August in order to keep a relatively dry atmosphere. The formation
of fruit on the last trusses is often inadequate, and where this occurs it is desirable
to employ a truss vibrator. Below 10° C, low-temperature rot sets in and thus
tomatoes grown in unheated houses should be harvested before mid-October. Unripe
fruits should be picked and allowed to ripen further, care being taken not to damage
them during handling. They should be ripened at a temperature of 18° C and care
must be taken to avoid excess moisture loss (for example by covering with plastic
material).
Legenda of the figures
Fig. 1. Withered lower stems of heated autumn tomatoes.
Fig. 2. Poor seed formation in the autumn causes bad fruit shape.
Fig. 3. Badly formed fruits are often imperfect inside.
SNOEI E N VRUCHTBAARHEID V A N NIEUWE KOMKOMMERHYBRIDEN
TRIMMING A N D FERTILITY OF THE N E W HYBRID CUCUMBERS
W. P. van Winden

(pag. 81)

Experience has shown that the new hybrid varieties have more difficulty in
recovering from severe trimming than established varieties. Frequently the formation
of new shoots is too long delayed. This can, however, be largely avoided by applying
the correct trimming techniques.
To begin with, a number of sideshoots are removed completely. In the case of plants
started in January this is continued to a point higher than with those started in
March. The first of the sideshoots retained should not be pinched out too early
as this will retard the development of the fruit. It is better to delay pinching out
until the leaf immediately below is fully developed.
The larger the cucumbers become, the more small tips must be removed from the
sideshoots. Once cropping is in full swing, only the very small tips should be
removed since by this time the fruits exercise sufficient retarding action on the
growth.
In the beginning, the shoots are normally pinched out after the first leaf. Later
more growth is allowed before trimming.
Frequently strong upper sideshoots are pinched out after 2 or 3 leaves have formed
and, later still, after 5 or 8.
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Legenda of the figures
Fig. 1. While the fruits are small, the sideshoots must be allowed to develop well before
being pinched out.
Fig. 2. As soon as the plant produces fruit, the small tips of the sideshoots are removed.
TEELTERVARINGEN MET OGENMELOEN (pag. 85)
EXPERIENCES W I T H GROWING OGEN MELONS
H. J. van Gaaien
1961 saw the first experiments in growing this variety. The anticipated high
fertility was not realised in a single case. Each plant produced 5 or 6 melons-while
the rate of growth varied from weak to strong. The size of the fruit was proportionate to the rate of growth. The root formation at surface level was found to be less
than with established varieties and required more attention in respect to mulching.
The flavour and storage qualities of the fruit are excellent.
The reaction of consumers justifies further cultivation of the variety, preferably
in heated houses.
Legenda of the figures
Fig. 1. A few examples of fully rounded fruit obtained from a strong-growing plant. These
are of adequate size.
Fig. 2 The growth of this plant is relatively weak and this is reflected in the roundness
and small size of the fruit.
BLOEIBEÏNVLOEDING BIJ CHRYSANTEN (pag. 89)
INFLUENCING THE FLOWERING PERIOD OF CHRYSANTHEMUMS
J. W. H. van Veen en T. Dijkhuizen
Interest in methods of influencing the time at which chrysanthemums bloom is
increasing in Holland. The variety Golden Seal was used as a basis in determining
the factors which can affect the flowering period, such as length of daylight, night
temperature and reaction time. The variety chosen is thermoneutral (fig. 4 ) .
The length of day (approximately 14 hours) is critical and the variety has a reaction
time of just over 10 weeks (table 1). It may be taken as representative of an
important group of varieties already been grown in Holland (table 4 ) . The time
of blooming can be brought forward by subjecting the plants to a long artificial
night. Conversely this can be delayed by increasing the period of daylight and
interrupting the period of darkness. In both cases incandescent lamps rated at
40 to 50 watts per square metre were used and the exposure times are shown
in table 3. In these case of Golden Seal, the critical length of day for the formation
of buds falls on or about 1st September and thus if it required to retard the blooms
artificial lighting must be commenced before this date. The application of these
techniques is aimed at spreading work and also making the most-demanded varieties
available on the market at specific times.
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Legenda of the figures
Fig. 1. Louis Germ; not subjected to light (photographed 23rd November).
Fig. 2. Louis Germ; day extended to 14 hours. Some plants in bud (photographed
23rd November).
Fig. 3. Louis Germ; night interrupted from 23.00 tot 01.00.
No buds have formed (photographed 23rd November).
Fig. 4. Average date of blooming for Golden Seal variety subjected to delaying influences
night interruption from 15th August to 30th September) and 4 night temperatures.

EEN RATIONEEL GEBRUIK V A N TROSTRILLERS (pag. 115)
RATIONAL USE OF TRUSS VIBRATORS
Y. van Koot and W a . van Ravestijn

In order to determine the effect of truss vibration, the pollen germination of the
plant is checked by the smear method described in the Annual Report for i960.
The resulting values are dependent upon the prevailing weather. On dry, sunny days,
only a fraction of a second vibration produces the maximum amont of pollen on the
stigma; on overcast days, 1 or 2 seconds are required. After 3 seconds vibration,
the amount of pollen per stigma begins to decrease (fig. 1). In dry, sunny
weather, the pollen is released quickly and easily, however excessive vibration results
in it being shaken off again easily, probably partly due to the small adhesive power
of the stigma surface. The effect of the vibration power was determined in a similar
manner. The vibrator is connected to accumulators of 4 and 6 volts respectively.
Two seconds vibration is given. In the tests carried out in sunny conditions this was
found excessive (fig. 2). Under cloudy conditions, a strong vibration (6 volts)
produced the best result.
Practical tests were carried out to determine the effect which the frequency of
vibration treatment per week exerted. All first and second trusses were vibrated
three times a week. After this, less frequent treatment was needed, namely once,
twice or three times per week or one truss per plant, dependent upon weather
conditions. The resulting crop was considerably larger than that obtained by tapping;
moreover there was no difference in yield compared with plants subjected to thriceweekly vibration during their entire period of growth. This method resulted in a
saving of almost 50 % in time (see table).
Legenda of the figures
Fig. 1. Influence of the length of vibration period under two sets of weather conditions.
Fig. 2. Influence of the intensity of vibration under two sets of weather conditions.
Fig. 3. Example of well-formed truss resulting from the use of vibration.
zonnig weer
— sunny
bewolkt weer
— overcast
aantal stuifmeelkorrels per stempel — number of pollen grains per stigma
tikken
— tapping method
trillen
— vibration method
fractie van een seconde
— fraction of a second
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HET PROBLEEM KOOLZUURGAS I N DE T U I N B O U W (pag. 121)
THE PROBLEM OF CARBON DIOXIDE I N HORTICULTURE
A. A. Steiner

Comparative tests of the effect of CO2 present in the atmosphere on the development and yield of crops were previously hindered by the absence of measuring
apparatus capable of simultaneous and continuous registration of the concentration
at various points. Now, however, a comparatively simple instrument has been
developed which meets the demands. A description of this is contained in the
accompanying article, which also fixes attention on the importance of tests of
"fertilising through CO2 in the atmosphere".
Legenda of the figures
Fig. 1. The „Comet".
Top: vessel for constant liquid level.
Below, right: Time switch for lye changing.
Behind this are the supply and extraction pumps for the lye.
Right centre: Wheatstone bridge.
Top right: Recording apparatus (four line).
Left hand panel: Reactor vessels with Flowrators (no. 2 is not shown here), magnetic
valves, needle valves. Behind this panel are the lye reservoir, control apparatus for
lye changing, air pumps and air flow stabilisers.
Fig. 2. Reactor vessel of the „Comet".
magneetklep
— magnetic valve
toevoer
— supply
afvoer
— exhaust
meetcel
— measuring cell
maten in mm
— measurements (in mm)
actieve vloeistofhoogte — active liquid level
lucht
— air
glasfilter
— glassfilter

NIEUWE SLARASSEN VOOR DE TEELT ONDER GLAS (pag. 141)
N E W VARIETIES OF LETTUCE FOR GROWING UNDER GLASS
W . P. van Winden

Recent years have seen the arrival on the market of a large number of new varieties
of lettuce for cultivation under glass during the winter season. These varieties are
the result of crossing existing varieties and during their selection particular attention
has been paid to a high growing rate during periods of poor light and good headformation. A separate selection was made for each season.
For autumn cultivation, the lettuce must possess adequate rigidity to cope with
the decreasing amount of light and the high rate of moisture in the air. The chance
of Botrytis occurring is, of course, large.
Early winter varieties impose very high demands because the crop coincides with
the worst period of the year.
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The farther into the Spring the crop falls, the less difficult the conditions which
the mature lettuce must withstand. The Spring imposes less stringent demands on
rigidity than the Autumn. In the case of cold frame cultivation, resistance to frosi
is the major consideration in judging the suitability of a variety. The accompanying
Table gives a survey of the new varieties and the cultivation methods to which they
are suited. The new range of varieties possess characteristics giving larger and better
lettuces. One objection, however, is that most of these are noticeably softer than the
Proeftuins Blackpool variety.
Legenda of the figures
Fig. 1. In most nurseries, Proeftuins Blackpool continues to give the greatest crop reliability
for autumn and early winter cultivation.
Fig. 2. One of the new varieties which, although affording more rapid growth and better
crop formation than Proeftuins Blackpool, gives a softer plant and thus greater
growing risks.
tabel I:
— table I:
herfst
— autumn
oogst tot 15 december — crop up to 15th December
winter
— winter
voorjaarsstook
— spring heating
warme lucht
— heated air
koude teelt
— cold frame cultivation
geschikt
— suitable
nog weinig ervaring — little experience so far

DE GEBRUIKSWAARDE V A N EEN AANTAL SPRUITKOOLRASSEN
MARKETING PROPERTIES OF VARIOUS VARIETIES
OF BRUSSELS SPROUTS

(pag. 145)

Sj. Vriend

For several years now in the Leiden auction area, tests have been carried out with
a number of varieties of Brussels sprouts.
These tests are fully matched to practical conditions and provide a broad outline
for growers in their choice of varieties.
Vegetable wholesalers have a strong preference for round, hard, smooth, tight, dark
green sprouts with short stems and free of loose leaves at the base.
Other factors which have to be taken into consideration in assessing the marketing
properties are the yield, ease of picking and resistance to weather conditions. The
most important characteristics are shown in figures in table 2, in which the behaviour
of the varieties in light and heavy soil is indicated.
Generally speaking, the yield is greater in light soil (table 1).
A brief description of the main varieties is also included.
Legenda of the figures
Fig. 1. Brussels sprouts arriving at the Leiden auction market.
Fig. 2. Brussels sprouts, Vrémo Inter variety.
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OMSTANDIGHEDEN DIE DE BEWAARKWALITEIT V A N DRUIVEN
BEÏNVLOEDEN (pag. 157)
CONDITIONS AFFECTING THE STORAGE QUALITY OF GRAPES
P. A. Kruyk and J a . van Rest

Grapes grown in sandy soil are less suitable for keeping than those grown in clay
soil. Only in 1959 (an exceptional summer) were the differences noticeably smaller.
The influence of the pre-growth period on the keeping qualities of the fruit is
probably connected with the concentration of salt in the soil. In the case of certain
crops, for example lettuce, considerable washing-out takes place and this has an
unfavourable effect on the storage properties.
A good pruning in the summer is important. At the same time pruning before
ripening must not be carried out too early or burning of the grape skin may occur
bringing with it greater risks of rotting after the fruit has been stored for 3 months.
Tests have shown that the dry matter content of the grapes rises constantly and
fairly rapidly to a certain point; this is determined by the preceding weather
conditions. From then on the increase is very slow. The keeping qualities of the
grapes are improved if cutting does not take place too early.
Generally speaking this should be done 14 days after the dry matter content has
ceased its rapid rise. Sometimes, however, late varieties have to be cut earlier in
order to avoid frost damage and bursting of the fruit as a result of high humidity.
Legenda of the figures
Fig. 1. Good quality grapes from unheated house, well packed but displaying damage to
the natural wax layer resulting from dew.
This does not, however, affect the keeping qualities.
Fig. 2. Careful handling during transit is of paramount importance.

„KANKER" IN TOMATEN (pag. 163)
DIDYMELLA FOOT A N D STEMROT I N TOMATOES
K. Verhoeff

Footrot occurs, when the fungus Didymella lycopersici attacks the stem at or just
below soil level. Furthermore, the fungus can attack the root system, via which it
grows upwards to the stem base. At soil level the stem turns brown and a sunken
lesion becomes visible. The older leaves turn yellow, adventive root formation
occurs, and the whole plant wilts and dies. In the brown lesion, pycnidia are formed.
The conidia formed in this pycnidia may attack other plants. Germination tubes
of the conidia can only invade the host tissue via wounds.
Foot- and stemrot can occur at temperatures from about 10° C to about 26° C.
The incubation period is shorter at lower temperatures (12-15° C) than at higher
(about 20° C).
208

Disease control is only possible by controling the foot rot. This can be done by the
application of about 150 ml of a 0.1 % maneb solution in the planting hole about
one day before planting-out and by watering of about 100 ml of this solution against
the stem base, a few days after planting-out. Grafting on the resistent rootstock K
(Fi hybride of L. hirsutum var. glabratum x L. esculentum) is only suitable against
Didymella footrot when the wedgegrafting method is used.
Legenda of the figures
Fig. 1. Commencement of fungus development in the stem at soil level.
Affected cells have been partly sucked out and compressed.
Fig. 2. Root rot can occur, spreading from the ground; directly at soil level and indirectly
via affected roots.
Fig. 3. Infection above soil level can only result from injury to the plant. Wounds left
where sideshoots have been removed and scars on the leaves are the chief targets but
fruit stalks are also vulnerable.

DE WOLLIGE SLAWORTELLUIS (PHEMPHIGUS BURSARIUS L.)
BIJ ANDIJVIE (pag. 167)
THE LETTUCE ROOT APHID (PHEMPHIGUS BURSARIUS L.)
O N ENDIVE
W a . de Brouwer

Eggs of the lettuce root aphid overwinter mainly on Populus nigra var. italica.
In spring the fundatrices cause the formation of galls on the leaf stalks of this host.
Inside every gall, a fundatrix gives rise to young aphids. These mature (fundatrigeniae) and fly — particularly in Juni and July — to endive, lettuce, chicory a.o.
plants. There they lay their eggs and the young insects produced attack the roots
of the secondary hosts. The aphids reproduce rapidly. The affected plants may wilt,
and become stunted in growth. Generally speaking, losses in terms of money are
usually minor. In autumn winged aphids leave their summer hosts for the poplars
where they produce males and egg-producing females; the latter lay one egg each
and this overwinters. Overwintering of aphids on endive is probably of little
significance. The planting out of aphid-free plants and crop rotation are important.
Where an attack is expected treatment of the soil with diazinon is the best method
of prevention.

Legenda of the figures
Fig. 1. Right: normal gall. Left: undeveloped gall.
Fig. 2. Winged aphid (with eggs) from a gall.
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ENKELE BELANGRIJKE P U N T E N BIJ DE
CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING (pag. 181)
CORRECT USE OF SOME CHEMICAL WEEDKILLERS
W. den Boer

Sodium chlorate, which has proved very dangerous when washed-in under glass
has now been replaced by simazin and propazin. These, however, can also damage
the crop under certain circumstances. Care must be taken to see that they do not get
into the cultivating soil. The use of simazin and propazin is not recommended in
spots where large amounts of rain fall to the ground (e.g. alongside greenhouses
etc.). Both preparations remain active for a long period. The should by applied
to paths in small doses (1 to 2 kilogrammes simazin (50 % ) per herctare) early
in the season (February or March). Their action should be exhausted by the autumn.
Under glass, good results can be obtained by spraying with 1 litre chloor-IPC 40 %
per hectare before planting endive and lettuce in forcing pots. During planting
care must be taken to prevent the treated surface layer of soil from coming into
contact with the plant roots.
For outdoor cultivation of leeks, % kilogramme of simazin 50 % per hectare will
be found to give good protection against weeds. Care must be taken however to
see that the planting holes are completely filled otherwise the weed-killer will cause
damage to the leek roots. Chloor-IPC applied at the rate of 5 litres per hectare
gives less risk of damage but will not combat Senecio vulgaris L. To eliminate this
weed, D N O C should be applied later at the rate of 5 kilogrammes per hectare.
Legenda of the figures
Fig. 1. Cress sown in soil treated with simazin.
Left: good growing soil.
Right: growing soil with simazin.
Fig. 2. Endive. Right: after treatment with 1.5 litres chloor-IPC per hectare before planting.
Weeds are virtually dead.
Left: untreated.
Fig. 3. Leeks. Left: treated with 1 kilo simazin per hectare immediately after planting.
Right: untreated.
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DE BESTRIJDING V A N BLADVLEKKENZIEKTE (CLADOSPORIUM
FULVUM) EN BOTRYTIS CINEREA BIJ TOMAAT (pag. 185)
COMBATTING LEAF MOULD (CLADOSPORIUM FULVUM)
A N D BOTRYTIS CINEREA IN TOMATOES
L. Bravenboer and D a . Theune

A successful campaign against tomato leaf mould is being waged with the aid of
preparations such as zineb, maneb and T.C.T.N.B. The attacking of leaves and fruit
by Botrytis is being kept down satisfactorily by spraying with T.M.T.D. in oil,
however it has been shown that this preparation causes some drop in the yield.
Tests have shown that combined spraying against leaf mould and Botrytis can be
carried out on unheated tomatoes; moreover magnesium or manganese sulphate
may be added to the mixture in order to make good deficiencies of these two
chemicals. Here again some crop reduction will result from the use of T.M.T.D.,
however the leaf mould will be further repulsed. In some cases, the magnesium
sulphate was found to have an adverse effect on the crop.
Legenda of the figures
Fig. 1. Yield per 224plants where Botrytis has caused fruit to fall.
Fig. 2. Yield per 224plants where no loss of fruit has occurred as a result of Botrytis.
T.M.T.D. in olie — T.M.T.D. in oil
onbehandeld
— untreated

RESISTENTIEVERSCHIJNSELEN BIJ SPINT (pag. 187)
RESISTANCE OF SPIDER MITES TO ACARICIDES
L. Bravenboer and D a . Theune

Although resistance of spider mites to acaricides may occur in the open, the problem
is more serious in glasshouses, especially with regard to Tetranychus urticae.
It is evident that at first resistance to organic phosphorous compounds was found,
as only chemicals from this group were used. If a strain of spider mites is resistent
to one chemical of this group, it is also resistant to all the other organic phosphorous
compounds (cross-resistance).
In a number of cases resistance to ovocides has been found. In contrast to resistance
to organic phosphorous compounds, there is no cross-resistance in this case.
Strains of spider mites resistant to organic phosphorous compounds or ovocides are
not resistant to other specific acaricides.
Legenda of the figures
Fig. 1. Sensitivity of resistant and non-resistant types of T. urticae (resistance to parathion).
R = resistant. NR = non-resistant.
Fig. 2. Proportion of LD 50 and LD 95 respectively of a species of T. urticae resistant to
parathion and a species non-resistant to a number of acaricides.
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