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Uit enkele reacties is gebleken, dat de wegwijzer I—Izo zouden
we riet ten geleide kunnen noemen —-in ons vorig jaarverslag
net lezen en bestuderen v a n d a t verslag Keert bevorderd. D e
practische teler, die eens iets wil weten, vond net via dat
voorwoord gemakkelijker d a n door bet raadplegen van de uitvoerige inkoud. Voor ons is dit aanleiding wederom deze vorm
te kiezen.
Uiteraard beperken w e ons tot enkele v a n de belangrijkste
onderzoekingen. Er is in bet jaarverslag veel meer te vinden.
H e t is met een dergelijk verslag als met een vreemde stad. D e
wegwijzers k u n n e n U aanwijzingen geven de stad te bereiken.
E e n m a a l er aangekomen zult U er zelf de scboonbeid van
moeten ontdekken.
Tomaten.
D e invloed van bet beliebten v a n jonge tomatenplanten is in
bet verslagjaar wederom n a g e g a a n , zowel bij proeven op bet
Proefstation als in de practijk (zie blz. 34).
D e gunstige invloed op de ontwikkeling en de vroegbeid kwam
niet overal even sterk tot uitdrukking. Mogelijk, dat bet uitpoten
in betrekkelijk koude grond biervan mede de oorzaak is. D e
temperatuur van de grond is een belangrijke zaak. D a a r de
assistenten met een tbermometer w a r e n uitgerust, werd een
indruk verkregen v a n de verschillen die er b e s t a a n in grondtemperatuur tussen bet ene bedrijf en bet andere.
Uit w a a r n e m i n g e n bleek ook, dat op bet ene bedrijf de zetting
bet best verloopt langs de verwarmingsbuizen, terwijl op andere
bedrijven de middenrijen bet best gezet waren. H e t laatste
w a s dit jaar regel. Dit bangt samen met bet donkere weer in
M a a r t , waardoor spoedig een te böge temperatuur werd aangehouden. Dit nadeel zou kunnen worden verbolpen door alle
buizen laag bij de grond te b o u d e n en om de a n d e r e rij een
buis. W a a r dit verwarmingssysteem in bet afgelopen jaar werd
toegepast, voldeed bet goed. D e ontwikkeling van de verwarmingstecbniek beeft ook op dit punt onze volle a a n d a e b t . Z i e
voorts vruebtzetting van de tomaat op blz. 36.
Bij meerdere bemestingsproeven bleek duidelijk bet belang van
bet gebruik van organische meststoffen. Niet minder duidelijk
bleek het grote verschil in werkzaamheid tussen de verschil-

lende organische stikstofmeststoffen (zie blz. 28).
Vooral d.m.v. proeven met radio-actieve fosfor k w a m tot uitdrukking, dat bij lage grondtemperatuur fosfor in opgeloste
vorm toegediend, veel beter door de planten wordt opgenomen
d a n w a n n e e r deze meststof vooraf door de grond wordt gewerkt.
Vooral bij oppotten en uitpoten kan een fosforgift in de toekomst belangrijk worden (zie blz. 34).
H e t gebruik van de Amerikaanse triller kreeg snel burgerreent
in de practijk (zie blz. 56).
D e bladvlekkenziektebestrijdingsproeven („meeldauw ) zijn in
net verslagjaar voortgezet. D e resultaten van vorig jaar werden
bevestigd (zie blz. 34). Ziekten, die s a m e n h a n g e n met de bemesting, b.v. waterziek, w a r e n een punt van onderzoek (zie
blz. 26). D e ontwikkeling en de toepassing v a n bestrijdingsmiddelen tegen bodemparasieten wordt nauwlettend gevolgd.
Kurkwortel is nog steeds tomatenvijand no. 1. Mogelijkheden
tot bestrijding worden onderzocht (zie blz. 32).
Komkommers.
D e broeimestproeven werden voortgezet. Hierbij bleek p a a r d e n broeimest de beste resultaten te geven en V.A.M.-broeimest
goed bruikbaar te zijn (zie blz. 27).
N u door het enten van de komkommerplanten de teelt zekerder
geworden is en er enkele voor de wintertijd meer geschikte
slarassen ter beschikking zijn gekomen, neemt het gebruik v a n
centrale verwarming onder platglas plaatselijk toe.
In het voorjaar v a n 1954 trad het komkommervirus in sterke
mate op bij de latere kasteelt (warenhuizen in de Kring). Uit
proeven met zaad van zieke planten bleek, dat de kwaal met
het z a a d overgaat (zie blz. 49).
H e t onderzoek in verband met het optreden en bestrijden van
entchlorose werd voortgezet. Mogelijk bieden bespuitingen met
stikstormagnesium enig perspectief (zie blz. 44).

Sla.
D e zaadwinning v a n Proeftuins Blackpool gaf in 1954, ondanks
alle zorgen er a a n besteed, grote moeilijkheden en een pover
resultaat. D e vele bestellingen konden slechts voor een gering
deel gerealiseerd worden.
H e t inzicht inzake het optreden van slappe blaadjes, kourandjes,
rand en balrot werd verhelderd. A l s smeulbestrijder kwam het
middel T . M . T . D . sterk n a a r voren (zie blz. 55).

Bij de teelt van w a r m e sla werden verschillende soorten broeimest gebruikt (zie blz. 27). D e nieuwe slarassen Regina en
Proertuins Blackpool werden op verschillende zaaidata en bij
verschillende temperaturen gezaaid en onderling vergeleken
(zie blz. 33).
Bloemkool.
D e al eerder bereikte gunstige resultaten met molybdeen tegen
klemhart werden bevestigd door de proefuitkomsten in 1954
(zie blz. 45). O v e r de omstandigheden, w a a r o n d e r bruinkleuring bij bloemkool kan optreden en de mogelijkheden om dit
tegen te gaan, werden nieuwe gegevens bekend (zie blz. 45).
E e n rassenvergelijkingsproef bij vroege kaskool (zie blz. 40) en
de op bescheiden schaal genomen bewaarproeven verruimden
het inzicht (zie blz. 42). H e t onderzoek n a a r het optreden van
waterziek werd voortgezet (zie blz. 27).
Druif.
Evenals voorgaande jaren is er veel a a n d a c h t besteed a a n de
bewaring van druiven. D a a r er steeds meer gekoeld wordt, is
het goed zich op de hoogte te stellen van de mogelijkheden en
moeilijkheden bij de bewaring (zie blz. 43). S O 2 vond in het
verslagjaar algemene toepassing (zie blz. 43).
D e verpakking in zakken is met succes voortgezet (zie blz. 42).
Veel bestrijdingsmiddelen tegen spint w e r d e n op h u n bruikbaarheid onderzocht (zie blz. 55).
Freesia.
D e Freesiabewaartemperatuurproeven
voortgezet (zie blz. 3 l ) .

w e r d e n met succes

Chrysant.
H e t verduisteren v a n chrysanten maakt het mogelijk om rassen,
die een buitengewone marktwaarde hebben, doch slechts gedurende een b e p a a l d e tijd aangevoerd worden, ook op andere
tijdstippen in bloei te hebben. D a a r o m is hiermee ook in 1954
voortgegaan (zie blz. 36).
Tenslotte willen w e er op wijzen, dat er wederom een viertal
artikelen zijn opgenomen.
M o g e dit jaarverslag bijdragen tot bevordering van de vruchtbare samenwerking tussen het Proefstation en zijn leden.

IrW. VANSOEST.

A. JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS-PENNINGMEESTER
OVER HET JAAR 1954.
Algemeen.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
W. Verheul, Wassenaar, Ere-Voorzitter.
Ir J. M. Riemens, 's-Gravenhage, Ere-Directeur.
J. Middelburg, Naaldwijk, Voorzitter.
N. J. A. v. Dijk, Loosduinen, Secretaris-Penningmeester.
N. P. v. d. Berg, Rotterdam, Lid Dagelijks Bestuur.
J. Barendse, Poeldijk.
B. Havenaar, Berkel.
A. J. Hendriks, Leidschendam.
Joch. v. d. Hout, Maasdijk.
P. de Jong, 's-Gravenzande.
C. L. J. Kerklaan, Pijnacker.
A. A. v. Oosten, Schipluiden.
Jac. Sonneveld, 's-Gravenzande.
C. L. v. Steekelenburg, Wateringen.
J. v. Steekelenburg, Kwintsheul.
N. J. v. Uffelen, Maasland.
C. v. Vliet, Voorschoten.
L. v. Woerden, Naaldwijk.
De Algemene Jaarvergadering vond plaats op Maandag 29 Maart 1954. In deze
vergadering werd het bestuursvoorstel tot aankoop van het naast het Proefstation
gelegen perceel tuinland met opstanden met algemene stemmen aangenomen.
Tegelijkertijd werd het Bestuur door de Vergadering gemachtigd tot het aangaan van
een hypothecaire geldlening groot ƒ100.000.—. Door deze aankoop zal het in de nabije
toekomst mogelijk zijn de zo zeer noodzakelijke uitbreiding te kunnen geven aan ons
Proefstation.
De aftredende bestuursleden, de Heren A. J. Hendriks, Joch. v. d. Hout en
J. v. Steekelenburg werden herkozen, terwijl in de vacature, ontstaan door het zich
niet meer herkiesbaar stellen van de Heer Ph. N. v. Ruyven, voorzien werd door de
verkiezing van de Heer C. L. v. Steekelenburg.
Een woord van dank aan de Heer van Ruyven, die gedurende 13 jaar deel uitmaakte
van het Bestuur, mag hier niet ontbreken. Wij spreken de hoop uit, dat de Heer van
Ruyven nog een lange reeks van jaren getuige mag zijn van de verdere uitbouw
van ons Proefstation.
Het dagelijks bestuur vergaderde in 1954 16 maal, terwijl er 5 vergaderingen waren
van het volledige bestuur.
Het Ledenoverzicht van de laatste 5 jaar geeft het volgende beeld:
1951
1952
1953
Leden Bondsveilingen
3307
3396
3285
Leden Kringveilingen
2263
2276
2286
Overige leden
494
473
462
6064

6145

6033

1954
3264
2420
423

1955
3333
2480
364

6107

6177

Onderzoek
Voor een overzicht van het verrichte onderzoek kunnen wij verwijzen naar de
verdere hoofdstukken van dit Jaarverslag.
In verband met het steeds toenemende aantal te onderzoeken grondmonsters en om
de snelheid van afwerking te bevorderen was het noodzakelijk om de laboratoriumruimte voor dit onderzoek uit te breiden. Daartoe werd de voormalige werkplaats
bij het grondlaboratorium getrokken en werd een nieuwe werkplaats naast de
bestaande garages gebouwd.
Deze uitbreiding ging vanzelfsprekend gepaard met uitbreiding van de laboratoriuminventaris, zodat deze uitgaven belangrijk boven de begroting kwamen.
Eveneens was het nodig, dat overgegaan werd tot de aanstelling van 2 assistenten,
die naast de werkzaamheden voor de bemestingsproeven tevens belast werden met
het nemen van grondmonsters ter plaatse. Aan de leden werd enige malen een invulkaart toegezonden, waarop ingevuld kon worden, wanneer zij grondmonsters gestoken
wilden hebben. Deze wijze van werken werd, voor zover nagegaan kon worden, door de
leden op prijs gesteld. Hierdoor kon een vlotter verloop van het onderzoek worden
bewerkstelligd.

In het verslagjaar werden de volgende buitenlandse studiereizen gemaakt:
14 Mei
Phytopharmaceutisch Symposium te Gent bezocht door Ir L. Bravenboer.
17 t/m 22 Mei Bezoek aan de eilanden Jersey en Guernsey door I r W. v. Soest.
Voorlichting.
Het assistentencorps onderging enige wijzigingen. De Heer J. van Veen ging na een
kortstondige dienst over naar het Landbouw Economisch Instituut.
De hoofdassistent D. van Staalduine vond een nieuwe werkkring bij T.N.O. en werd
belast met de onkruidbestrijding in de tuinbouw. Van de stooktechnische medewerkers
verlieten de Heren C. Harteveld en J. R. van Rij de dienst om in particuliere bedrijven
over te gaan.
Wij willen deze medewerkers dank zeggen voor het werk, dat zij in onze dienst
verricht hebben.
In ontstane vacatures werd voorzien door de aanstelling van de Heren W. P. van
Winden en K. Olieman.
Het Borgstellingsfonds voor de Landbouw en het Waarborginstituut van Zuid-Holland
vroegen veel werk van onze dienst.
De volgende voorlichtingsmiddagen werden georganiseerd:
2 Februari te Naaldwijk over de druif.
5 Maart te Leiden over de spruitkool.
2 November te Delft over de sla.
Deze bijeenkomsten werden druk bezocht.
De demonstratiedagen op het Proefstation, georganiseerd om bepaalde interessante
proefresultaten te bezichtigen, trokken ook veel belangstelling, o.a. de slarassenproef, de Freesia-bewaar- en temperatuurproef, de proef met het belichten en trillen
van tomaten. Verder vormen de proeven op onze tuin een steeds groter object voor
individuele kwekers en excursies uit het eigen gebied, andere ambtsgebieden en uit
het buitenland.
Een korte statistiek van de bezoekers geeft het volgende beeld:
750 tuinders op de speciale demonstratiedagen,
816 tuinders, individuele bezoeken,
1446 tuinbouwers in opleiding,
526 personen, die tuinbouwonderwijs of -voorlichting geven,
2599 overige belangstellenden.
Het aantal voorlichtingsavonden neemt steeds toe. In het verslagjaar werden niet
minder dan 110 avonden door onze medewerkers verzorgd. Hieronder waren vele
forumavonden, lezingen, praatavonden enz. De grote activiteit van de plaatselijke
studieclubs dient hierbij vermeld te worden. Deze avonden worden over het algemeen
zeer druk bezocht en hieruit blijkt, dat er bij de kwekers veel belangstelling bestaat
om de kennis van de verschillende problemen te verdiepen.
De assistent ter plaatse heeft vooral een adviserende taak bij het werk van de
studieclubs en geeft leiding aan de opzet der proeven en de te maken excursies. Ook
in het afgelopen jaar werden weer enkele studieclubs opgericht.
Deze werkwijze heeft tot gevolg, dat het contact van de praktijk met het Proefstation
steeds hechter wordt.
Door verschillende omstandigheden werd het beter geacht het fruitteeltvoorbeeldbedrrjf te De Lier niet langer als zodanig aan te merken.
Op verschillende tentoonstellingen en keuringen was het Proefstation aanwezig met
een voorlichtingsstand, b.v. op de Wéhaté, diverse fruitkeuringen, de voor- en
najaarsbloemenkeuring.
De uitgave van het Mededelingenblad heeft enige uitbreiding ondergaan. Het ligt
in de bedoeling dit zo mogelijk 2x per maand te laten verschijnen.
De adressen van de rayonassistenten met hun werkgebied zijn:
I. Baelde, Puttekade 349a, Boskoop
(p. Waddinxveen).
Berkel.
P. van Daalen, Dorpsstraat 31, Bergschenhoek.
Waddinxveen. Tel. 01892—421.
H. J. van Gaaien, Hofdijkstraat 8, Maasland.
Maasland. Tel. 01899—923.
G. J. Heesen, Julianastraat 47, Poeldijk.
De Lier. Tel. 01749—3045.
A. P. de Kleine, Tweemolentjeskade 73, Delft.
Den Hoorn. Tel. 01730—20852.
D. de Mos, Geestweg 10, Naaldwijk.
Naaldwijk. Tel. 01740—4323.
P. J. ter Laak, Nieuwe Tuinen 1, Honselersdijk.
Poeldijk.
L. G. Nederpel, Loevensteinlaan 389, Den Haag.
Loosduinen. Tel. 01700-325791.
K. Olieman, Nieuwdorperweg 43, Reeuwijk.
Rotterdam. Tel. 01829—440.
H. Ouwerling, Oosteinde 41a, Wateringen.
Honselersdijk.
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D. Rodenburg', Vlielandseweg 121, Pijnacker.
D. de Ruiter, Zebrastraat 2, Rotterdam-O.
B. Steenbergen, Goudenregenlaan 30, Delft.
W. Stokdijk, Julianastraat 55, Wateringen.
P. Vermaat, Hazelaarstraat 45, Monster.
E. van Zanten, Maasdijk 53, 's-Gravenzande.
Vervolgens zijn in dienst:
H. N. J. Debets, Lange Broekweg 15, Naaldwijk.
J. de Bloois, Marocstraat 6, Naaldwijk.
Sj. Vriend, Veurse Straatweg 218, Leidschendam.
J. H. Groenewegen, Colmanstraat 4, Naaldwijk.
A. G. A. v. d. Nes, Rederijkerstraat 95, Den Haag.
F. J. Bettink, Oudemansstraat 336, Den Haag.
H. Kooyman, Veenendaalkade 351, Den Haag.
C. Noordanus, Stationsstraat 80, Zoetermeer.
L. v. d. Wijden, Vaartplein 6, 's-Gravenzande.
R. v. d. Zande, Kwaklaan 18, Wateringen.
C. Lamers, Goudenregenstraat 102, Capelle a.d. IJssel.
J. Meyndert, Hogenbanweg 88c, Rotterdam-N.
J. M. Vente, Frisoplein 2, Delft.

Veur. Tel. 01736—375.
Rotterdam. Tel. 01804—702.
Delft. Tel. 01730—20050.
Wateringen. Tel. 01742—357.
Monster.
's-Gravenzande. Tel. 01748-735.
Hoofdassistent Ie klas.
Tel. 01740—4430.
Hoofdassistent Borgstellingsfonds.
Hoofdassistent Leiden.
Hoofdassistent Kring.
Hoofdassistent Bloemen- en
Bloembollenteelt.
Tel. 01700—323574.
Assistent Bloemen- en Bloembollenteelt.
Hoofdassistent Motortechniek.
Tel. 01700—393129.
Hoofdassistent Stooktechniek.
Tel. 124.
Assistent Fruitteelt open
grond. Tel. 01748—753.
Assistent economische aangelegenheden.
Stooktechnicus.
idem.
idem.

Op het Proefstation zijn werkzaam:
I. Afdeling Grondonderzoek en Bodemkartering.
Grondonderzoek en bodemkartering.
I r L. J. J. v. d. Kloes,
Grondonderzoek en bodemkartering.
I r J. v. d. Ende,
Hoofdassistent bodemkartering.
Jac. C. v. Leeuwen,
Hoofdassistente bemestingsadviezen.
Mej. J. Hilkemeyer,
Assistent A. bemestingsproeven.
M. Q. v. d. Meys,
Assistent A. bodemkartering.
Th. Strijbosch,
Assistent bodemkartering.
C. J. Groenewegen,
Assistent bemestingsproeven.
D. Klapwijk,
Assistent bemestingsadviezen.
J. P. C. Knoppert,
Assistent bemestingsadviezen.
M. Mostert,
Assistent bodemkartering.
J. J. v. Schie,
Assistent bemestingsproeven.
A. Slobbe,
Assistent bemestingsproeven.
A. v. Uffelen,
Tekenaar bodemkartering.
F. Hilkemeyer,
Chef-laborant.
P. A. den Dekker,
3 analysten,
10 laboranten,
2 schrijfsters.
I I . Plantkundige afdeling.
Ir IJ. v. Koot,
I r L. Bravenboer,
I r A. A. de Vette,
Mej. W. M. Th. J. de
Brouwer,
W. P. v. Winden,
P. A. Kruijk,
W. den Boer,
T. Dijkhuizen,
H. J. M. v. Dorst,
Mej. W. Snoek,
Mej. J. C. Manintveld,
Mej. D. Theune,

Virusziekten en physiologisch onderzoek.
Plantenziektenbestrijding.
Plantenveredeling en physiologisch onderzoek.
Plantenziekten.
Hoofdassistent selectie- en cultuurproeven.
Assistent A. selectie- en cultuurproeven.
Assistent A. plantenziekten.
Assistent A. bloemen- en belichtingsproeven.
Assistent groeistofproeven.
Chef-laborante.
Analyste schimmelproeven.
Analyste insectenproeven.

Mej. C. Wilmar,
Analyste grondontsmetting.
Mej. W. v. Ravestijn,
Analyste physiogene ziekten.
5 laboranten.
I I I . Onderwijs.
K. Kievit en G. Blom, Leraren in algemene dienst.
Voor leraren Rijkstuinbouwschool zie aldaar.
IV. Administratie en Technisch Personeel.
S. M. v. Guilik,
Administrateur.
G. H. Ordelman,
Kantoorchef.
G. A. Beerling,
Bibliotheekbeambte.
Mevr. L. E. C.v.Bovene, Tekenares.
J. Jansen,
Fotograaf.
H. J. Riemens,
Excursieleider.
F. Storm,
Amanuensis.
J. v. Cranenburgh,
2e Amanuensis.
L. J. R. Cornelissen,
Timmerman.
L. P. Zwaanswijk,
Schilder.
L. P. F. Reygersberg,
Chauffeur.
7 Schrijfsters en 1 Schrijver,
2 Werksters.
V. Tuin.
H. H. v. Holsteyn,
Chef.
Ph. v. Zoelen,
Ie knecht, Groenten en Fruit.
G. Buis,
Ie knecht, Bloementeelt.
9 tuinknechts en 2 leerlingen.
Onderwijs.
Rijkstuinbouwschool.
Uit alle delen van het Zuid-Hollands Glasdistrict kwamen in het afgelopen jaar weer
leerlingen naar Naaldwijk om daar een tuinbouwopleiding met middelbaar karakter
te beginnen of voort te zetten. Op 7 September 1954 werd met de beide voorbereidende- en de eerste en tweede klassen van de feitelijke school het vierde
schooljaar ingeluid.
De huidige huisvesting, in het oude distributiekantoor aan de Dijkweg te Naaldwijk,
is geenszins ideaal, maar gelukkig zijn er plannen voor een waardiger behuizing.
Het docerend personeel bestaat voor een deel uit mensen, die hun hoofdtaak bij de
Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst of het Proefstation hebben, en voor een ander deel
uit vaste docenten, die hoofdzakelijk met lesgeven belast zijn.
Momenteel is het lerarencorps als volgt samengesteld:
Ir W. v. Soest, directeur.
Ir W. J. Mulder, plv. directeur,
Th. A. C. H. Bakx,
B. H. Blok,
G. Blom,
Mevr. L. E. C. v. Bovene,
F. J. v. d. Burg,
M. Jochemsen,
K. Kievit,
H. Kooyman,
J. G. Lokhorst,
H. W. Meyburg, econ. drs,
A. G. A. v. d. Nes,
I r P. J. Taconis,
Ir A. A. de Vette,
J. M. T. IJsseling.
Tuinbouwvakschool voor de Westlandse Teelten.
Op 1 April 1954 werd de eindles gehouden van de cursus 1952—1954. Aan 7 leerlingen
kon het diploma worden uitgereikt.
De nieuwe cursus 1954—1955 begon 14 October 1954 met 13 leerlingen.
Tuinbouwvakschool voor de Kringteelten.
Van deze school, die nu ruim een jaar bestaat, wordt de eerste eindles gehouden
in April 1955.
De nieuwe cursus 1954—1955 begon 14 October 1954 met 12 leerlingen.
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Vakschool voor Bloemsierkunst.
Het schriftelijk en mondeling examen van deze school werd afgenomen op 27 Juli
1954. Het practijkgedeelte werd op 17 Augustus 1954 gehouden.
Van de 12 leerlingen, die aan het examen deelnamen, kon aan 8 leerlingen een getuigschrift worden uitgereikt. Aan het examen „Aalsmeer" werd eveneens deelgenomen
door 12 leerlingen, waarvan er 9 slaagden.
De nieuwe cursus 1954—1955 begon per 2 November 1954 met 14 leerlingen.
Lascursus.
Aan 39 van de 48 cursisten werd op de eindles op 10 Maart 1954 een getuigschrift
uitgereikt.
Op 7 October 1954 v,rerd weer een nieuwe cursus begonnen met 48 cursisten.

',

Mo torcursussen.
Ook in 1954 werden weer een aantal cursussen georganiseerd, n.1. Naaldwijk,
Nootdorp, De Lier en 's-Gravenzande. In totaal namen 75 cursisten aan deze
cursussen deel.
Vacantiecursus Leerkrachten
Tuinbouwonderwijs.
Zowel in de maand Juli als in Augustus werd bovenstaande cursus gegeven. Het
onderwerp was „Physiogene Ziekten". De belangstelling voor deze cursus was zeer
goed. Het ligt in de bedoeling om weer een dergelijke cursus te organiseren, waarbij
dan een ander onderwerp behandeld zal worden.
Lagere Tuinbouwscholen.
Het aantal dezer scholen bleef dit jaar ongewijzigd, n.1. 10.
Algemene
Tuinbouwcursussen.
In het verslagjaar 1954 werden de volgende cursussen georganiseerd:
15 eerstejaarscursussen met 4 parallelklassen . . . 329 cursisten
19 tweedejaarscursussen met 6 parallelklassen . . . 406
,,
4 derdejaarscursussen
61
„
19 speciale cursussen met 1 parallelklas
325
„
Totaal 1121 cursisten.
Cursus Tuinbouwvakonderwijzer.
,
Deze cursus, waarvan in Maart 1955 het eerste deel beëindigd wordt, telt op heden
25 cursisten.
Cursus voor de acte Tuinbouwkunde l.o.
In Juli 1954 werd een cursus beëindigd; voor het afgenomen examen slaagden
3 cursisten.
Opleidingscursus tot opleiding van technisch
veilingpersoneel.
Qp 9 September 1954 werd deze cursus begonnen met 24 leerlingen.
Publicaties.
De volgende nummers kwamen in de serie „Publicaties van het Proefstation van de
Groenten- en Fruitteelt onder Glas" te Naaldwijk uit:
No. 46. I r IJ. van Koot, I r D. van Slogteren, Mej. M. C. Cremer en Mej. J. Camfferman, Virusverschijnselen in Freesia's.
No. 47. J. H. Groenewegen, I r L. J. J. van der Kloes, I r IJ. van Koot en I r A. de
Zeeuw, Productie en afzet van de Italiaanse tomaat.
N o . 48. D. van Staalduine, Selectieve onkruidbestrijding bij schermbloemigen.
N o . 49. I r L. Bravenboer en Mej. J. Manintveld, Chemische bestrijding van vruchtvuur bij platglaskomkommers. (In druk)
No. 50. I r J. van den Ende, Groeiafwijkingen die samenhangen met de waterhuishouding in de plant.
N o . 51. I r J. D. Bijloo, I r L. Bravenboer en Dr I r M. Oostenbrink, Grondontsmetting bij de tomatenteelt ter bestrijding van het aardappelcystenaaltje.
Een begin werd gemaakt met het uitgeven van de z.g. korte folders. Dit betreft het
geven van korte wenken in populaire vorm betreffende een bepaalde teelt of een
bepaald onderwerp.
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In 1954 versehenen in deze reeks:
No. 1. Waarom chemisch grondonderzoek?
No. 2. Geraken Uw bloemkoolplanten nog in de klem?
In de diverse vakbladen en tijdschriften verschenen verder 89 artikelen van onze
medewerkers.
Financiën.
Wederom mochten wij subsidies ontvangen van het Rijk, de Provincie, het Centraal
Bureau van Tuinbouwveilingen en de A.S.F. Voor de ondervonden en gewaardeerde
medewerking in deze zeggen wij hartelijk dank.
Het financieel overzicht over het afgelopen jaar vindt U op de volgende bladzijden
afgedrukt.
De Secretaris-Penningmeester:
N. J. A. v. DIJK.
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B A L A N S P E R 31 DECEMBER 1954.
Kas
561.58
Giro
3. 759.53
Tuingrond
11. 000.—
Nieuwe tuin
. . . .
104, 319.27
14 .951.—
Bouwgrond
906.41
Gebouwen
Kassen
10.—
Warenhuizen
. . . .
5.—
Verwarmingsinstallatie
520.—
Waterleiding
. . . .
1—
Matten
. . . . . .
1.—
1.—
Tuinspoor
Z a d e n en B r o e d . . .
3.—
Meststoffen
1.—
000.—
Brandstoffen
. . . .
Inventaris Lab. . . .
940.—
Chemicaliën
. . . .
1.—
Potoartikelen
. . . .
1.—
684.—
Veilingfust
700.—
Benzine
A a n d e l e n Coöp. Ver. v/h
V e r k . Afd. P r o e f t u i n
61.000.
Zekerheidsstelling Centraal
Beheer
. . . .
227.—
Debiteuren . . .
659.—
Rijkssubsidie
.000.—
Subsidie P r o v i n c i e
.000.—
Subsidie P r o e v e n .
.000.—
Subsidie P u s . Centr.
Bureau
. . . .
.000.—
Contributies . .
.740.Algemene onkosten
250.—
Volkswagen
. .
.000.—
Onkosten auto
.206.21
N a d e l i g saldo 1954
.946.77
ƒ 391.394.77
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Kapitaal
Hypotheek
Hypotheek nieuwe tuin
Bank
Crediteuren . . . . .
Afschrijving g e b o u w e n
Pensioenen
Loonbelasting . . . .
Sociale l a s t e n . . . .
Belastingen
Mededelingen
. . . .
Waterleiding
. . . .
Gas
Electriciteit
. . . .

ƒ 146.488.21
8.400.—
100.000.—
61.759.32
2.496.84
36.400.—
2.358.93
3.498.78
24.294.85
1.860.20
2.689.—
100.—
250.—
798.64

ƒ 391.394.77

B. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE.
J. C. BREEMAN,
Geestweg 34.

NAALDWIJK, 28 Februari 1955
Aan het Bestuur van het Proefstation voor
de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te
Naaldwijk.

Mijne Heren,
Hierdoor deel ik Uw Bestuur mede, dat de controle van de boekhouding over het
jaar 1954 heden door mij werd beëindigd met het nazien van de Balans en Verlies- en
Winstrekening per 31 December 1954.
Betreffende de controle bericht ik U het volgende.
De kasopnamen, met de daaraan verbonden controle van de bescheiden van de ontvangsten en uitgaven, zijn regelmatig geschied.
Gedurende het jaar 1954 werd vier keer op willekeurige data, zonder voorkennis van
de administrateur de kas opgenomen.
Over mijn bevindingen bij deze kasopnamen werd steeds schriftelijk aan Uw Bestuur
gerapporteerd.
Tijdens de controles werden alle door mij gevraagde inlichtingen met de meeste
bereidwilligheid verstrekt.
Wat de uitgaven voor het Proefstation betreft, worden deze eerst in de rekening
opgenomen, nadat deze door de Directeur zijn goedgekeurd.
Betreffende de Balanscijfers geef ik U over ondergenoemde rekeningen de volgende
toelichting.
Kas. Het bedrag ad ƒ561.58 was in overeenstemming met het saldo van de geheel
getelde en per 31 December 1954 afgesloten kaskaart.
Postcheque- en Girodienst. Het bedrag ad ƒ1.759.53 werd accoord bevonden met de
per 31 December 1954 door genoemde dienst afgegeven dagafrekening.
Nieuwe tuin. Totaal aankoop ƒ140.264.77, verkoop opstanden ƒ30.945.50, afschrijving
ƒ5.000.—, Balanswaarde ƒ104.319.27.
Gebouwen. Terugboeking naar Kapitaal ƒ6.000.—, bijboeking verbouwing zolder
ƒ10.769.27, nieuwbouw werkplaats ƒ 16.637.14; Balanswaarde ƒ 88.906.41.
Verwarmingsinstallatie. Afschrijving ƒ630.—, Balanswaarde ƒ2.520.—.
Brandstoffen. Voorraad ƒ10.000.—. Met de waardering kan ik mij, gezien de opgave
van de Tuinchef, verenigen.
Inventaris Laboratorium. Bijgeboekt werden verschillende aankopen tot een bedrag
van ƒ5.419.94. Afgeschreven werd ƒ2.499.94. Balanswaarde ƒ 9.940.—.
Veilingfust en Benzine. Betreft per 31 December 1954 aanwezige voorraden.
Zekerheidsstelling Centraal Bureau. Zie bijboeking rekening Kapitaal.
Debiteuren. Een gespecificeerde opgave van de verschuldigde bedragen werd bij de
rekening overgelegd. Aanhoudende zorg voor de inning van de verschuldigde bedragen
werd aanbevolen.
Subsidies. Betreft nog te ontvangen bedragen van het Rijk, 1953 ƒ8.000.—, 1954
ƒ30.000.—, Provincie ƒ10.000.—, Proeven ƒ1.000.— en Centraal Bureau ƒ3.000.—.
Contributies. Dit bedrag is nog te ontvangen van één veiling.
Volkswagen. Op deze rekening werd ƒ3.000.— afgeschreven.
De overige rekeningen bleven onveranderd of behoeven m.i. geeiï toelichting.
Kapitaal. Bijgeboekt werd wegens activering instrumenten ƒ1.660.—, Zekerheidsstelling Centraal Bureau ƒ1.227.—. Afgeboekt werd wegens overbrenging naar gebouwen
ƒ6.000.—, nadelig saldo 1953 ad ƒ7.610.18'min ƒ4.000.— subsidie is ƒ3.610.18. Balansbedrag ƒ 146.488.21.
tlypotheek olg. Hierop werd de normale aflossing gedaan van ƒ400.—.
Hypotheek olg nieuwe tuin. Voor het financieren van de aankoop van de nieuwe tuin
werd een hypotheek opgenomen van ƒ100.000.—.
Bank. Het saldo schuld bij de Bank bedroeg op 31 December 1954 ƒ61.759.32. Een
rekening-courantafschrift van de Bank per genoemde datum bevestigde dit bedrag.
Crediteuren. Een saldolijst van de nog te doene betalingen werd bij de rekening
gevoegd.
Afschrijving gehouwen. Bijboeking verbouwing zolder ƒ 10.769.27, plus de voorgeschreven afschrijving ad ƒ2.800.—.
Balansbedrag ƒ36.400.—.' De overige rekeningen betreffen verschillende bedragen
voor objecten, als in de Balans genoemd.
Beschouwing over de Verlies- en Winstrekening ten opzichte van de ramingen. Over
het algemeen geven deze cijfers een stijgende lijn te zien. De voornaamste verschillen
worden onderstaand toegelicht.
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Inventaris Laboratorium en Werkplaats. Betreft uitbreiding van het Laboratorium
en vergroting inventaris daarvan, teneinde een vluggere afwerking van het grondonderzoek mogelijk te kunnen maken.
Onkosten tuin. Bijzondere uitgaven werden gedaan voor freesia- en irissenbollen
ƒ2.272.72, Bestrijdingsmiddelen ƒ1.055.75 en reparaties en veranderingen in de tuin
ƒ 6.563,40.
Brandstoffen. Het totaal kolenverbruik bedroeg ca 300 ton, waarvan een derde wordt
geschat voor verwarming van de gebouwen.
Administratiekosten.
Zijn hogere uitgaven voor de aankoop van een nieuwe schrijfmachine.
Interest. Deze zijn ontstaan door een regelmatig hogere schuld bij de Bank.
Interest en afschrijving nieuwe tuin. De rente bedroeg ƒ1.922.22 en de afschrijving
ƒ 5.000.—.
Personeel. Verhoging 6 % lonen en salarissen met ingang van 1 October 1954, benevens enige uitbreiding personeel i.v.m. grondonderzoek.
Auto. De afschrijving bedraagt ƒ3.000.—, de rijkosten ƒ147.97.
Contributies. De opbrengst contributies kwam ongeveer aan het geraamde bedrag.
Verrichte diensten. Door verhoging van de tarieven en hoger aantal grondmonsters,
kwam het ontvangen bedrag met ƒ 13.723.18 boven de raming.
Opbrengst tuin. De opbrengst van de tuin overtrof de raming met een bedrag van
ƒ10.485.93.
Subsidie proeven. De subsidie van één der belanghebbenden werd ten opzichte van
de raming met ƒ2.500.— verlaagd, doordat genoemd bedrag minder werd ontvangen,
dan oorspronkelijk was toegezegd.
Rijkssubsidie. In uitzicht werd gesteld een hogere subsidie over het jaar 1954 van
ƒ 10.000.—.
Uiteindelijk geeft de Verlies- en Winstrekening een nadelig saldo van ƒ 14.946.77. Dit
bedrag is als ongedekt tekort op de Balans vermeld.
Mijn algemene indruk over de administratie is, dat deze over het afgelopen jaar met
zorg is gevoerd. Met de opstelling van de jaarcijfers kan ik mij verenigen en kan ik
Uw Bestuur derhalve adviseren de rekeningen goed te keuren zoals deze zijn aangeboden.
Vertrouwende, U met bovenstaand naar genoegen te hebben voorgelicht, volgt onderstaand nog een verkorte opstelling van de Balans, waaruit de financiële positie van
Uwe Instelling gemakkelijk is af te leiden.
Bezittingen:
Vaste bezittingen
Kas en Postcheque- en Girodienst
Voorraden
Aandelen Coöperatie
. . . .
Diverse vorderingen
. . . .
Ongedekt tekort 1954

ƒ 234.654.68
4.321.11
11.390.—
61.000.—
65.082.21
14.946.77
ƒ 391.394.77

Schulden:
Kapitaal
Afschrijving gebouwen
Hypotheken o/g
Boerenleenbank (rekening-courant)
Diverse verplichtingen aan derden

ƒ146.488.21
36.400.—
108.400.—
„ 61,759.32
38.347.24
ƒ 391.394.77
De controleur van de financiële
administratie van het Proefstation
voor de Groenten- en Fruitteelt onder
Glas te Naaldwijk.
w.g. J. C. BREEMAN.
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C. TEELTVERLOOP EN AFZET VAN DE BELANGRIJKSTE PRODUCTEN
IN 1954.
1. Groenten onder glas.
Tomaten.
In 1954 is de teelt weer belangrijk uitgebreid. Ter oriëntatie geven we de oppervlaktecijfers over de laatste drie jaren:
Jaar
Warm
Koud Totaal (in ha) 1 )
1952
1953
1954

464
535
633

918
980
1012

1382
1515
1645

Opvallend hierbij is, dat de stooktómatenteelt in 1952 ruim 33.5 % van de totale
oppervlakte innam, in 1953 ruim 35 % en in 1954 ongeveer 38.5%. In 1954 is de
stookteelt met 98 ha en de koude teelt met 32 ha toegenomen.
De productie was groter dan in 1953 en het exportpercentage hoger. Van de totale
productie ( ± 110.000.000 kg) werd 83.600.000 kg uitgevoerd, tegen 63.000.000 kg in
1953. Naar alle landen, waarheen we tomaten exporteren, nam de export toe. Het
exportverloop (in tonnen) naar de voornaamste landen ziet er als volgt uit:
1952
1953
1954
West-Duitsland
43.763
37.982
47.534
Verenigd Koninkrijk
16.828
18.202
24.624
Zweden
2.200
2.700
2.945
Ierse Republiek
1.942
2.223
2.941
België + Luxemburg
512
1.690
4.445
De vroege stooktomaten bleven wat kleiner van stuk. Een mogelijke verklaring
hiervoor is het te weinig gieten; de weersomstandigheden waren hiervoor niet gunstig
en de grond was droger dan men vermoedde.
De donkere natte zomer is aanleiding geweest tot het sterk optreden van Botrytis
in het gewas en op de vruchten. Vruchtrui kwam bij de koude teelt veelvuldig voor.
Dit verlies werd gecompenseerd door het beter uitgroeien van de vruchten.
Door het koude weer werd de oogst verlaat. De grootste aanvoer van tomaten viel
in het Westland ongeveer 14 dagen later dan in 1953 en 1952, n.1. in de week van
18—24 Juli.
Vooral de laatste maanden van het seizoen lag de gemiddelde prijs iets hoger dan
gemiddeld over de laatste jaren. Te Naaldwijk werd in Augustus 1.5 cent per kg meer
gemaakt dan in 1953. De nateelt (2de teelt) had weinig te betekenen.
De schade, door kurkwortel ontstaan, is zeker van economische betekenis. Andere
kwalen, zoals het wortelknobbelaaltje laten zich gemakkelijker en goedkoper bestrijden. Aan grondontsmetting is zeer veel aandacht besteed. De practijk heeft begrepen,
dat het op peil houden resp. verhogen van de opbrengst van de bestaande kassen
minstens even belangrijk is als het uitbreiden van de glasopstanden.
Komkommers (kas en platglas).
Naar de oppervlakte gerekend konden deze teelten zich practisch handhaven. Dit
pleit voor de komkommertelers, gezien de „concurrentie" van de tomatenteelt, de
hoge kosten van de komkommerteelt en de moeilijkheden met de arbeidsvoorziening.
Oppervlakte (in ha)
1952
1953
1954
Staand glas
41
51
45
Platglas
504
514
506
Hoewel het een zeer moeilijk jaar was, zijn de opbrengsten weinig beneden normaal
gebleven voor zover het de platglasteelt betreft. De goede prijzen inspireerden de
telers tot een goede verzorging van het gewas tot het einde toe. Een zonzijde van de
donkere, koude zomer is, dat sterke temperatuurschommelingen en extreem hoge
temperaturen uitbleven. Van zeer warm weer, gevolgd door een koude periode, kan
het gewas sterk lijden. Dit bleef de telers bespaard!
De totale export was groter dan in 1953, n.1. 39.500 ton tegen 35.763 ton in 1953.
De export naar Zweden verdubbelde en kwam van 1.100 ton op 2.100 ton. Naar
West-Duitsland ging 34.700 ton tegen 30.700 ton in 1953. Engeland importeerde
minder: in 1953 1.360 ton, in 1954 ruim 900 ton.
1

) Cijfers hebben steeds betrekking op het gehele land, of de landelijke aanvoer
resp. uitvoer.
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Dat het met de kaskomkommers minder goed ging, demonstreren de cijfers van de
Loosduinse veilingen. Op een aanvoer van 6.500.000 stuks in 1953 werden er in 1954
950.000 stuks minder aangevoerd. Deze achterstand is vooral ontstaan tijdens het
donkere weer in Maart. Als we hierbij in aanmerking nemen, dat de teelt van nateeltkaskomkommers in 1954 nog is toegenomen, dan kan worden aangenomen, dat de
vroege teelt ruim 1.000.000 stuks minder heeft geleverd.
Meloenen.
De teelt nam iets toe, n.1. van 130 ha in 1953 tot 133 ha in 1954.
De uitkomsten, vooral van de vroege meloenen waren goed. De koude teelt ondervond
hinder van de vele regen en de lage temperatuur in de zomermaanden.
De belangstelling voor de vroege teelt neemt iets toe. Het ontijdig afsterven van de
planten, meestal voordat de eerste vruchten geoogst zijn, kan zeer nadelig zijn voor
het uiteindelijk resultaat en heeft daarom de volle belangstelling van onze instelling.
Sla.
De glasteelt heeft sterk te lijden gehad van de vorstpsriode, welke van 22 Januari
tot 18 Februari duurde. De omstandigheden, waaronder de vorst optrad, waren
ongunstig (zie onder weersgesteldheid). Het donkere weer tijdens en na de dooi
stond herstel van het gewas in de weg. Gelukkig hebben ook hier, evenals bij
sommige andere gewassen, de prijzen veel goedgemaakt. Voor matige kwaliteit
werden vaak hoge prijzen gemaakt.
De herfstsla onder glas gaf vaak aanleiding tot teleurstelling. Daar, waar het gelukt
een kwaliteitsproduct te telen, zit er wel perspectief in. Waarschijnlijk als gevolg
van de geringere aanvoer was de export van iets minder omvang dan in 1953, n.1.
15.000 ton tegen 18.500 ton in genoemd jaar.
De platglasverwarming voor de combinatie sla-komkommers werd uitgebreid,
vooral in Veur—Leidschendam.
Bloemkool (kas- en rijenkool).
Evenals in 1953 was de kaskool laat oogstbaar. Twee jaren achtereen is gebleken,
dat men met bloemkool in druivenkassen voorzichtig moet zijn. In verschillende
gevallen werden de druiven niet goed rijp en werd aanzienlijk minder 1ste soort
geoogst. Daar bloemkool een aantrekkelijke teelt is, die goede opbrengsten geeft,
willen wij, bij herhaling, er nog eens op wijzen vroege selecties te gebruiken.
Ook de rijenkool vond vlot kopers. Er was echter plaatselijk nogal vorstschade.
Andijvie (kas en gelichte rijen).
Daar, waar niet of niet goed was afgedekt tijdens de vorstperiode, is schade ontstaan
(zie bij sla). De prijzen vormden door de geringere aanvoer geen probleem.
Bospeen (rijenteelt).
Heeft sterk van de vorst geleden. Er is veel slechte peen geoogst. Het goede product
bracht hoge prijzen op.
2. Groenten in de volle grond.
Bloemkool.
Door een onvrijwillige beperking (gevolgen van de winter en klemhartaantasting) gaf
de vroege bloemkoolteelt uitstekende resultaten. Door het koude, natte weer mislukte
de late zomer- en herfstteelt voor een deel. Deze teeltvorm is echer voor het ZuidHollands Glasdistrict van niet veel belang. Door de geringere productie was ook de
uitvoer kleiner.
Export bloemkool
1953
1954
15.400 ton
10.700 ton.
Sla en andijvie.
Behalve in het voorjaar is de slateelt vaak op een mislukking uitgelopen. Het voor
ongunstige weersomstandigheden minder gevoelige gewas andijvie gaf veelal nog
goede kg-opbrengsten. De prijzen waren meestal hoog als gevolg van de schaarste,
zowel hier als elders.
Export van enige omvang is er bijna nooit. In 1954 werd echter ± 2.000 ton uitgevoerd. In de herfst liep de teelt vroeger af dan normaal (te nat).
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Spruitkool.
B e h a l v e op enkele t e n a t t e p e r c e l e n k o n d s s p r u i t k o o l zich goed o n t w i k k e l e n , w a a r d o o r ook m i n d e r h i n d e r o n d e r v o n d e n w e r d v a n z i e k t e n en p l a g e n dan in a n d e r e j a r e n
(koolvlieg, k o o l g a l m u g , l u i s ) . D i e n t e n g e v o l g e w e r d een u i t s t e k e n d e o o g s t v e r k r e g e n .
Zowel de p r o d u c t i e a l s de k w a l i t e i t w a r e n p r i m a . H e t p r o d u c t k o n v l o t w o r d e n
afgezet.
3. F r u i t onder g l a s .
Druiven

( s t o o k en k o u d ) .
H e t a r e a a l (in h a ) loopt n o g t e r u g ;

1952

1953
1954
532
490
475
Als g e v o l g v a n de v o r s t en de o m s t a n d i g h e d e n , w a a r o n d e r deze o p t r a d (zie
blz. 48) is, v o o r a l bij h e t w i t t e r a s Golden C h a m p i o n , s c h a d e o p g e t r e d e n . Do
p r o d u c t i e is dan v o o r een j a a r v e r l o r e n .
B e h o u d e n s dit euvel k o n h e t g e w a s zich n o r m a a l o n t w i k k e l e n . Op een a a n t a l
bedrijven (zie ook o n d e r b l o e m k o o l ) w e r d e n de v r u c h t e n n i e t goed rijp. E r is n o g
eens duidelijk g e b l e k e n , w a t de k w a l i t e i t v a n de g r o n d b e t e k e n t . Men v r e e s d e a a n vankelijk, d a t de k o e l h u i s d r u i v e n m i n d e r h o u d b a a r z o u d e n zijn; d a t is e c h t e r
meegevallen.
De b u i t e n l a n d s e b e l a n g s t e l l i n g n e e m t n o g s t e e d s af. D a a r t e g e n o v e r s t o n d een verh e u g e n d g r o t e v r a a g v a n de b i n n e n l a n d s e c o n s u m e n t e n . De r e c l a m e , die v o o r h e t
p r o d u c t g e m a a k t w o r d t , zal h i e r a a n n i e t v r e e m d zijn, al v r a g e n w e ons af, of deze
b e l a n g s t e l l i n g in de t o e k o m s t g e c o n t i n u e e r d z a l w o r d e n .
O p n i e u w is gebleken, d a t de N e d e r l a n d s e k a s d r u i f n i e t k a n c o n c u r r e r e n m e t de
b u i t e n d r u i v e n en a n d e r z o m e r f r u i t . I n de m a a n d e n A u g u s t u s , S e p t e m b e r , O c t o b e r en
N o v e m b e r k u n n e n v o o r e x p o r t g e e n of n a u w e l i j k s lonende prijzen w o r d e n g e m a a k t .
D i t k o m t pas, ook in 1954, na 1 D e c e m b e r . V o o r a l a l s ook de S p a a n s e A l m e r i a d r u i v e n v a n de m a r k t v e r d w e n e n zijn, stijgen onze k a n s e n . Z o r g e n v o o r v r o e g e
s t o o k d r u i v e n vóór A u g u s t u s of goede k o e l h u i s d r u i v e n is h e t p a r o o l .
De g e m i d d e l d e prijs v o o r koude, blauwe d r u i v e n p e r k g w a s op een r e p r e s e n t a t i e v e
v e i l i n g in 1953 ƒ 1 . 1 1 , in 1954 ƒ 1.15.
De g e m i d d e l d e j a a r p r i j s v o o r witte d r u i v e n w a s ƒ 1.50.
I n J u l i w a r e n de prijzen o v e r 1953 en 1954 r e s p . ƒ 2.28 en ƒ 2.33 p e r k g .
1953
September
ƒ 0.93
October
„ 1.—
November
,, 1.04
I n D e c e m b e r l i g t de g e m i d d e l d e prijs a l w e e r r o n d ƒ 1.40 en
kwaliteit vaak meer gemaakt.
Perziken

en

1954
ƒ 1.01
„ 0.99
,, 1.—
wordt voor export-

pruimen.
O p p e r v l a k t e in h a

1952
1953
1954
119
98
82
De v r u c h t z e t t i n g v a n de p e r z i k e n w a s belangrijk b e t e r d a n bij p r u i m e n . D e z e liet
p r u i m e n in veel g e v a l l e n t e w e n s e n over. De p r u i m e n p r i j z e n w a r e n gelijk a a n
v a n 1953. De p e r z i k e n w a r e n belangrijk d u u r d e r . D a t de v r u c h t z e t t i n g ook
p e r z i k e n n i e t o v e r a l g o e d was, bewijst de s t e r k e a c h t e r u i t g a n g in de a a n v o e r .
prijzen w a r e n bijna 50 % h o g e r .
A a n v o e r en prijzen v a n de v e i l i n g „ N a a l d w i j k " zien er a l s v o l g t uit.
1953
1954

Aanvoer
2.234.000 s t u k s
1.385.000 s t u k s

bij
die
van
De

Prijs
ƒ 10.53 p e r 100 s t u k s
ƒ 15.85 p e r 100 s t u k s

4. Bloementeelt.
Freesia.
De F r e e s i a t e e l t , v o o r a l de t e e l t v a n k n o l f r e e s i a ' s , n e e m t n o g s t e e d s in o m v a n g en
b e t e k e n i s toe. De prijzen zijn goed g e w e e s t d o o r h e t l a n g a a n h o u d e n v a n de „ w i n t e r prijzen".
H o e w e l koel, v o c h t i g w e e r v o o r z a a i f r e e s i a ' s g u n s t i g is, h a d h e t l a n g a a n h o u d e n d e
r e g e n w e e r t o t gevolg, d a t de k w a l i t e i t t e g e n v i e l , v o o r a l v a n F r e e s i a r é f r a c t a alba.
H e t t e v r o e g in bloei k o m e n v a n z a a i g e e l beïnvloedde de prijs o n g u n s t i g .
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Amerikaanse anjers.
Deze teelt breidt zich uit. In het ambtsgebied staat ± 13 ha. De financiële uitkomsten
zijn goed geweest, mede door het feit, dat het ook bij de anjerprijzen haast geen zomer
is geweest. De gevreesde, scherpe prijsdaling in de zomermaanden bleef goeddeels uit.
In ons gebied komen naast de Sim-sports de rassen Elisabeth en Mia Brenner voor.
Chrysanten.
Ondanks minder beschot en soms minder goede kwaliteit gaf deze teelt door de hogere
prijs aantrekkelijke resultaten. Het gevaar van uitbreiding is aanwezig.
Snijgroen.
De beteelde oppervlakte nam toe, de productie per oppervlakte-eenheid was lager
dan normaal. De prijzen waren in tegenstelling tot de bloemenprijzen vaak laag. Het
gezegde „dure bloemen, goedkoop groen" ging dus weer eens op. De teelt zal eerder
af- dan toenemen.
5. Fruit in de volle grond.
Al is hard-fruitteelt in het Zuid-Hollands Glasdistrict niet zeer belangrijk, er is
toch een toegewijde kern telers, die goede prestaties leveren. De jaarlijkse fruitkeuring
te Naaldwijk en de Kerstveiling te Maasland zijn er de opvallende bewijzen van. Ook
de fruittelers deelden in de algemene moeilijkheden van het teeltjaar 1954, met dit
verschil, dat er in tegenstelling met de groenten in de volle grond een overvloedige
oogst was van hard fruit, vooral van appels. Plaatselijk is er enige schade door nachtvorst of door hagel ontstaan. Er moest vaak onder moeilijke omstandigheden worden
geoogst.
Ook in ons gebied is bewezen, dat, zelfs in jaren met een rijke oogst en matige prijzen,
bij een moderne aanplant, die een hoge kg-opbrengst aan uitstekende kwaliteit paart,
de fruitteelt rendabel kan zijn.
D. WEERSGESTELDHEID.
1. Overzicht.
Winter 1953—1954 (December 1953, Januari + Februari 1954).
In aansluiting op de daaraan voorafgaande maanden was December warnier dan
normaal; de neerslag was geringer (te Naaldwijk 52.7 mm tegen normaal 68). Tegen
de jaarwisseling kwam er enige vorst, die zich tot 8 Januari voortzette. Hierdoor
werd geen schade veroorzaakt.
Hierna volgde een periode van vrij zacht weer, tot op 22 Januari de vorst opnieuw
inzette, nu, met een kleine onderbreking, aanhoudend tot 18 Februari. De laagste
temperatuur tijdens deze vorstperiode bedroeg —12.7° C op 2 Februari. Deze vorst
is voor de tuinbouw zeer schadelijk geweest. Vooral door het zachte weer in de
voorafgaande November- en Decembermaanden was het gewas vrij welig gegroeid.
Mede door het ontbreken van een sneeuwdek, de zeer sterke wind en de soms zeer
lage luchtvochtigheid (tot 32 % op 29 Januari) heeft het gewas nogal van uitdroging
te lijden gehad. Schade werd toegebracht aan peen, sla en spinazie. Op verschillende
bedrijven bleken later de druiven slecht uit te lopen als gevolg van het indrogen
van een stamgedeelte tijdens de vorstperiode.
Voor de plantopkweek was Februari ook nog zeer ongunstig, omdat vanaf de 2de
week de zon vrijwel niet meer heeft geschenen.
Voorjaar 1954 (Maart t\m Mei).
Maart was zeer somber. De temperaturen waren hoger dan normaal (te Naaldwijk
gem. 8.1° C tegen normaal 5.8° C). De neerslag was vrij hoog, vooral in het begin
van de maand (56.2 mm tegen 43 mm normaal). Voor de gewassen was het vooral
nadelig, dat het aantal zonne-uren aanzienlijk beneden normaal gebleven is, n.1. 73
tegen 121 normaal. Als gevolg hiervan konden veel gewassen de moeilijkheden van
de vorst niet te boven komen en is zowel de kwantiteit als de kwaliteit bij tal van
gewassen ver beneden normaal gebleven. Vooral is er veel sla weggevallen. Bij de
kaskomkommers was de vruchtzetting zeer slecht. Koude anemonen vertoonden ook
schade. De tomaten bloeiden moeilijk.
In April bleef de temperatuur beneden normaal. Op 18 April werd lichte nachtvorst
waargenomen, waardoor plaatselijk vroege aardappelen enige schade opliepen. Door
de voortdurende noordwestelijke en noordoostelijke winden was ook de luchtvochtig20

heid laag. De neerslag was uiterst gering (te Naaldwijk 16.3 mm tegen 45 mm
normaal).
Mei was vrij normaal, ook al viel er wat te weinig regen.
In het algemeen is het voorjaar te droog geweest. Dit gaf o.a. nadelen bij de opkomst
van schorseneren. In veel gevallen was men genoodzaakt met een regenleiding de
grond te bevochtigen, alvorens er kon worden uitgezaaid.
Zomer 1954 (Juni tlm

Augustus).

De gehele zomer heeft zich gekenmerkt door zeer sterke regenval. In Naaldwijk werd
in de maanden Juni, Juli en Augustus resp. 67.6, 161.4 en 130.8 mm neerslag gemeten
tegen normaal resp. 55, 69 en 76. De grootste hoeveelheid viel op 26 Juli, n.1. 38 mm.
Van de 92 dagen in deze drie maanden viel op 63 dagen neerslag.
Met uitzondering van Juni waren de zomerse maanden aanzienlijk te laag in temperatuur. Het natte, koude weer had een zeer nadelige invloed op tal van tuinbouwgewassen. Vooral de producten van de vollegrond hadden hiervan te lijden. Op diverse
bedrijven kwamen schorseneren in het water te staan, zodat later bij het oprooien
veel wortels rotte punten hadden. Diverse laag gelegen en minder goed ontwaterde
spruiten- en uienpercelen vertoonden verdronken plekken. De nateelt bonen mislukte
geheel. Tomaten werden algemeen sterk door Botrytis aangetast. Het donkere weer
had echter een gunstige invloed op de zetting van de bovenste trossen en het uitgroeien
van de vruchten.
Najaar 1954 (September t\m

November).

De eerste maanden van het najaar (September—October) brachten meer regen dan
normaal. In November was de neerslag beneden normaal.
Vooral in September was ook de temperatuur aan de lage kant en was er zeer weinig
zonneschijn. Door de geringe temperatuurschommelingen is het waarschijnlijk te verklaren, dat er bij druiven weinig Botrytis is opgetreden. Het is maar weinig voorgekomen, dat de druiven 's morgens vochtig waren. De bewaarbaarheid is dan ook
goed geweest. De buitenchrysanten, die overwegend in deze maand geoogst worden,
gaven slechte resultaten. De kwaliteit was uitermate slecht en de opbrengst viel
zeer tegen.
October was bijna even somber als September. De temperatuur was tamelijk hoog.
Dit zette zich voort in November. Door dit warme weer ontwikkelden de slaplanten
zich zodanig snel, dat diverse telers te grote planten moesten uitplanten. In andijvie
trad toen tamelijk „rand" op.
2. Weerberichtgeving en waarschuwingen voor de tuinbouw.
Ook dit jaar werden voor de „Mededelingen voor Land- en Tuinbouw", die door het
K.N.M.I. te De Bilt verzorgd worden, regelmatig adviezen ingestuurd. Dit betrof
hoofdzakelijk te nemen maatregelen als gevolg van plotselinge weersveranderingen.
Ook werden enkele bestrijdingsadviezen doorgegeven en omgeroepen.
3. Vorstschade.
In het begin van 1954 werd vrij ernstige schade in de glastuinbouw aangericht door
een ongeveer drie weken durende vorstperiode. De directe bevriezing was niet steeds
de oorzaak van de grote schade. De bijkomende sterke en droge Oostenwinden veroorzaakten een zeer lage luchtvochtigheid, terwijl door de lage grondtemperatuur de
wortels onvoldoende functionneerden. Zodoende zijn er meer gewassen beschadigd
door verdroging dan door rechtstreekse bevriezing. De periode na de vorst was
voor het herstel van de planten ongunstig.
Zeer duidelijk is bij deze vorst de waarde van de afdekking naar voren gekomen. Zeer
goed heeft de afdekking met z.g. geolied papier voldaan. Dit kon in brede, lange
stroken worden aangebracht, terwijl dit papier geen vocht aantrekt, wat b.v. krantenpapier in vrij sterke mate doet. Als gevolg van de sterkere vochtaantrekking en het
minder goed afsluiten van het afgedekte oppervlak waren de resultaten met krantenen soortgelijke papiersoorten zeer matig.
Gunstige resultaten zijn in de toekomst te verwachten van een afdekking met plastic.
Dit neemt in het geheel geen vocht op, is in grote, brede stroken aan te brengen en
laat bovendien een belangrijk deel van het licht door.
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E. GRONDONDERZOEK EN GIETWATERONDERZOEK.
1. Chemisch grondonderzoek.
Binnengekomen practijkmonsters:
Jan. Febr. Mr» Apr. Mei Juni

Juli

Aug. Sip«.

Oct.

Nov. Dec.

Totaal

1953:
555 356 314 265 194 220 703 999 1758 1713 1052 715 8844
1954:
393 196 455 227 247 279 636 1783 2120 1872 1077 753 10038
In het totaal van 1954 zijn begrepen 1892 monsters uit andere consulentschappen
en 220 monsters uit het buitenland. Naast de normale practijkmonsters werden dit
jaar nog 689 monsters voor bijzonder onderzoek ontvangen en bovendien voor het
eerst een aantal monsters (244) voor onderzoek op N, P en K i.v.m. het bijmesten
van tomaten. Laatstgenoemd onderzoek heeft alleen plaats in aansluiting op voorafgaand volledig grondonderzoek.
De stijging van het aantal practijkmonsters vanaf 1949 met ongeveer 1000 monsters
per jaar heeft zich dus weer voortgezet. Toch konden de resultaten van het onderzoek
weer iets vlugger verstuurd worden. Voor alle monsters geschiedde dit binnen drie
weken, in de minder drukke tijd overigens binnen tien dagen.
BINNENGEKOMEN GR0N0M0NSTERS PER MAAND.
AANTAL MONSTERS.
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De toename van het aantal monsters is niet al te zeer ten laste gekomen van de
drukke maanden September en October. Vooral in Augustus kwamen meer monsters
binnen, waardoor deze maand ook tot de drukke maanden is gaan behoren. Deze
grotere spreiding is van belang voor een snelle verwerking. Zij is voor een deel het
gevolg van de activiteit van twee assistenten, die speciaal voor de monstername
werden aangesteld.
2. Onderzoeik naar stikstofleverantie (mineralisatie) van de grond.
Een 100-tal grondmonsters werd onderzocht op het vermogen om voor de plant
opneembare ( = minerale) stikstof te leveren. Er bleek vaak een relatie te bestaan
tussen de „groeikracht" van de grond en het „mineralisatie"-cijfer, al zijn er natuurlijk
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tal van factoren, die het effect van de stikstofwerking kunnen verstoren. Voor niet
al te humusrijke gronden (tot 15 %) was er een samenhang te vinden met het humusgehalte. Hoe meer humus, des te groter was het stikstofleverend vermogen.
De methode berust op onderzoekingen, die op het laboratorium van de N.O.P. (Dr.
Harmsen, later Dr. v. Schreven) zijn verricht. Een bezwaar van de methode is de
lange duur van het onderzoek (10 weken). Getracht wordt hieraan tegemoet te komen.
3. Profielomderzoek.
In het afgelopen jaar werden 142 bedrijven gekarteerd met een oppervlakte van
153 ha. In overheidsopdracht werd 259 ha onderzocht. Voor enkele polders werd in
aamenwerking met de Provinciale Waterstaat de meest gewenste slootwaterstand
vastgesteld.
Voorts werd door de karteerders in samenwerking met de rayonassistenten een
groot aantal mondelinge adviezen uitgebracht. Deze betroffen dikwijls reeds gekarteerde bedrijven, waarvan de kwekers nader ingelicht wilden worden over de watervoorziening.
4. Onderzoek in verband met zout gietwater.
In dit natte jaar is de zouttoestand van het boezem- en polderwater over het
algemeen bevredigend geweest. Alleen in begin Juni liepen de zoutgehalten plaatselijk
iets op: Sammersbrug 1.0; Schie 0.9; Rodenrijse Vaart, Zweth en Naaldwijk 0.8;
Delfgauw en Vlaardingse Vaart 0.7 gram per liter.
De toestand in de Zuidbuurt was ook in dit gunstige jaar nog onbevredigend. In
Mei werd een keukenzoutgehalte van 1.9 gram per liter waargenomen.
Er werden dit jaar voor de practijk 75 watermonsters op keukenzout onderzocht.

F.ONDERZOEKINVERBANDMETDE WATERHUISHOUDING.
1. Onderzoek naar de water- en luchthuishouding van de grond.
Het wekelijks onderzoek naar de vochttoestand van de grond in kassen en warenhuizen en buiten werd gedurende 1954 voortgezet op dezelfde bodemtypen als in 1953.
Er werd nu bovendien een aantal bodemtypen uit de Kring in het onderzoek betrokken, t.w. oude zeeklei, meermolm, restveen en bovenland (klei en veen). De resultaten
kunnen als volgt samengevat worden:
a. De invloed van de natte zomer en herfst is onmiskenbaar terug te vinden in de
grondwaterstand. Een sterke daling na begin Juli, zoals in 1953 optrad, bleef
achterwege.
b. De vorstperiode van begin 1954 veroorzaakte een merkwaardig sterke, tijdelijke
daling van het grondwater.
c. Op zandgronden treedt de horizontale waterverplaatsing zo snel op, dat het
spoelen in één warenhuis de grondwaterstand ook in verschillende omliggende
kassen doet stijgen.
d. Drainage heeft vooral in het afgelopen jaar een sterk effect gehad op de grondwaterstand onder glaje (gorsgrond). De extremen in grondwaterstand war^jj op
de opengrond groter dan resp. in de kas en het warenhuis (gorsgrond).
e. Nu de p F karakteristieken van de gronden gereed zijn, blijkt, dat de vochtgehalten
in het traject rond pF 2 het meest voorkomen onder glas.
f. Het gieten, zoals door de practijk wordt toegepast, sorteert over het algemeen
een weinig merkbaar effect op het verloop van het vochtgehalte in de lagen tussen
0 en 60 cm diepte. Men krijgt de indruk, dat de grondwaterstand een grotere
invloed heeft dan het gieten.
g. De grond wordt in warenhuizen, wat vochtgehalte betreft, meer uitgeput dan in
druivenkassen.
h. Het koolzuurgehalte van de grond tot ± 60 cm diepte kwam nooit boven 2 % uit.
Indien het hoog was, gebeurde dit in een tijd van grote wortelactiviteit en niet in
natte perioden, zoals elders wel is geconstateerd.
2. Drainage- en üifiltratieproef.
De proef werd verlegd naar warenhuis I I en gewijzigd. Er werd ditmaal bij een
tomatenproef onderzocht, welk soort buis het best geschikt is om in een infiltratiereeks (15 of 30 cm diepte) dienst te doen. Per twee rijen planten lag één reeks. Het
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water werd door middel van een slang in (een opstaand stuk van) de reeksen gebracht
en kon slechts door de buiswand naar buiten treden.
De opbrengsten demonstreerden, wat ook op het oog reeds zichtbaar was, n.1. de
ongelijkheid van de 3 herhalingen. Overigens kreeg men de indruk, dat de Tripsbuizen
het beste voldeden uit een oogpunt van waterverdeling in de grond. Bij controle van
de wortelontwikkeling na afloop van de proef bleek bij het object, waar met de
slang werd gegoten, dat de wortels tot de diepte van de drainering (75 à 80 cm)
waren doorgedrongen. Bij de infiltratie-objecten werden de wortels vooral aangetroffen rond de kokers (15 en 30 cm. diepte).
Er zal op grotere schaal worden nagegaan, of deze manier van water-toediening
aanbeveling verdient.
3. Waterstandsproef in betonnen putten.
In de winter van 1953—'54 werd in de waterstandsputten (rioolbuizen) sla geplant
(ras Meikoningin), nadat de grond gestoomd was. Er waren 3 waterstanden gecombineerd met drie behandelingen van de grond met organisch materiaal ter hoogte van
de grondwaterspiegel (tuincompost, turfmolm en blanco). Dit jaar gaf de behandeling
met turfmolm een duidelijke opbrengstvermeerdering; de opbrengsten bij de composten blancobehandeling waren nagenoeg gelijk. De hoogste opbrengst werd verkregen
bij de middelste waterstand (60 cm) en de laagste bij de laagste waterstand (80 cm).
Ook de sortering lag bij de 60 cm waterstand gunstiger (meer sortering I ) .
Bij tomaten was het aantal stuks en de kg-opbrengst bij de laagste waterstand
(80 cm) het hoogst; ook het aantal stuks van de sortering A en B was hoger. Wat
betreft de behandelingen met organische stof was compost het beste, daarna turfmolm
en de blanco behandeling.
Aangezien het aanbrengen van organische stof onder de waterspiegel niet de
gewenste werking heeft vertoond (verwacht werden reductieverschijnselen met
daaraan verbonden schadelijke invloed op de wortels), wordt in het komende jaar de
proef veranderd. Er worden verschillende grondsoorten gebruikt met de 3 huidige
waterstanden (40, 60 en 80 cm) onder weglating van de bovenbedoelde behandelingen
met organische stof.
4. Onderzoek naar de waterhuishouding van de plant.
a. Methoden om de waterbalans van de plant te bepalen.
Bij bloemkool en tomaten werd een flink aantal groeimetingen verricht. Bij
een waterzieke bloemkool bleek, dat deze tengevolge van de verdamping overdag
veel meer in omvang afnam dan een gezonde kool. Dit wijst er op, dat waterzieke
kolen hun vocht minder goed kunnen vasthouden.
Bij tomaten werd waargenomen, dat de groei van de vruchten bij een geringe
vochtvoorziening afneemt en na een watergift direct weer toeneemt. Vruchten aan
geknakte trossen vertonen een grotere dagelijkse schommeling in omvang dan
vruchten aan niet geknakte trossen. Op deze wijze is de storing in de waterhuishouding tengevolge van het doorknikken dus waar te nemen.
Met hulp van het Instituut voor Rationele Suikerproductie te Bergen op Zoom
werd een papier-chromatograf isch onderzoek ingesteld naar de organisch-chemische
samenstelling van bloemkool. Het is reeds gebleken, dat het gehalte aan diverse
suikers bij het waterziek worden een sterke wijziging ondergaat.
b. Waterverbruiksproef bij bloemkool.
Deze in opzet en uitvoering sedert 1953 onveranderd gebleven proef leerde ons,
dat er in de periode tussen 3 April en 14 Mei (40 dagen) in totaal ± 100 1. water
door 10 planten werd opgenomen, dus minder dan in 1953. Het verbruik per decade
was resp. ± 10, 17, 29 en 44 liter, waaruit niet een overgang van vegetatieve naar
generatieve ontwikkeling blijkt. Dit zal grotendeels gezocht moeten worden in de
weersomstandigheden, die vooral in de 2de decade weinig, in de 3de veel en in de
4de decade vrij veel zonuren brachten met daarmee gepaard gaande hoge
temperaturen.
e. Waterverbruiksproef
bij tomaten.
Evenals de bloemkoolplanten verbruikten de tomaten minder water dan in voorgaand jaar (40 1.), hetgeen eveneens aan de weersomstandigheden moet worden
geweten. Wel werd in grote trekken weer bemerkt, dat de plant een maximale
waterbehoefte heeft, zolang de vegetatieve groei ongeremd is. Wordt de plant
getopt en begint de oogst, dan neemt van lieverlee het waterverbruik
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af. Goeft men een zodanig grote dosis stikstof, dat de planten een donkere kleur
krijgen en minder fors groeien, dan is ook het waterverbruik geringer.
d. Waterhuishoudingsproef
bij tomaten.
Deze proef, bestemd om de invloed van verschillende vochttoestanden in de grond
op de tomaat na te gaan, vertoonde, zoals overigens deze gehele complexkas,
een zeer ongelijke stand en opbrengst van de herhalingen. Het was daardoor
moeilijk gevolgtrekkingen te maken.
G. BEMESTINGSPROEVEN MET KUNSTMESTSTOFFEN.
1. Druivenbemestingsproef.
De Prankenthalerbomen produceerden van de drie in deze N-K-Mg bemestingsproef
gebruikte rassen het beste. Black Alicante en ook Prof. Aberson bleven wat achter.
Op toenemende stikstofgiften reageerde alleen Frankenthaler gunstig, de beide andere
rassen ondervonden nadelen van grotere giften dan 12 g N per boom. Stijgende kaligiften bleken overal schadelijk voor de productie, maar magnesium leek voor Prof.
Aberson en Frankenthaler voordelig, hoewel de chlorose in eerstgenoemd ras nog in
sterke mate bleef optreden.
2. Perzikenbemestingsproef.
Deze vollegrondsproef, waarin stikstof- en kalibemestingen werden gevarieerd,
leverde in dit vijfde jaar een goede productie. Hierbij was de hoogste stikstofgift
nadelig voor de grootte van de opbrengst; met de middelste gift (90 gram N per
boom) werd het grootste gewicht genoteerd. Kali werkte in giften, groter dan
60 g K2O per boom, nadelig; de grond is nog steeds vrij rijk aan kali.
3. Tomatenbemestingsproef.
De zeer grote hoeveelheid rekenwerk, aan deze bakkenproef verbonden, leidde ertoe,
dat de gegevens van 1953 niet tijdig voor het vorige jaarverslag gereed waren.
Gelukkig is het de Afd. Wiskundige Verwerking van het Departement voor Landbouw
gelukt de berekeningen voor 1954 voorrang te verlenen, zodat deze nu reeds gereed
zijn.
Zowel in 1953 als in 1954 verkregen wij een duidelijk grotere opbrengst, naarmate
meer N werd toegediend (max. 9 g per plant). Beïnvloedde kali de oogst in 1953
niet overtuigend, in het afgelopen jaar was de middelste K-trap het hoogst in
productie. Fosfaat heeft alle keren, sedert het in de proef werd gelegd (1952), in
de hoogste trap de grootste oogst opgebracht. Magnesium bleek in 1954 voor het
eerst een betrouwbaar gunstig effect te sorteren, in samenhang met de duidelijke
symptomen van Mg-gebrek, die eveneens dit jaar pas voor het eerst sprekend waren
en vrij vroeg optraden.
Het optreden van groenkragen (gele koppen) werd zowel in 1953 als 1954 het sterkst
beïnvloed door de kalibemesting. Toenemende giften deden het optreden verminderen.
Ook magnesium heeft dit effect; in 1954 in betrouwbaarder mate dan in 1953. In
voorgaande jaren had fosfaat eenzelfde werking, maar in 1954 bleek hiervan niets.
Stikstof gaf in 1953 en 1954 een maximum aantal groenkragen bij de middelste trap;
de hoogste trap had weer relatief een geringer aantal afwijkende vruchten.
Waterziek trad noch in 1953, noch in 1954 in sterke mate op, maar werd beide jaren
het sterkst beïnvloed door stikstof en kali. Dit laatste element had in toenemende
mate een remmend effect; bij de stikstof kwam het grootste aantal waterzieke vruchten
bij de middelste trap voor en het geringste aantal bij de laagste trap. Het blijkt, dat
stikstof en kali hierbij een duidelijke interactie bezitten. De indruk bestaat verder,
dat toenemende fosfaatgiften eveneens ongunstig werken. Magnesium werkt weinig
of niet.
Over het met waterziek verbandhoudende optreden van bruin-verkleurde vaatbundels
in de vruchtwand zijn de resultaten van beide jaren niet gelijk. Voor 1954 loopt dit
verschijnsel vrijwel parallel met waterziek. In 1953 leken toenemende fosfaatgiften
echter wat minder gestreepte vruchten te doen ontstaan.
4. Fosforbemesting bij het opkweken van tomaten.
De proef van verleden jaar werd herhaald. Per m 8 potgrond werd resp. 0, 1 of 2 kg
superfosfaat intensief doorgemengd. Bovendien waren er een drietal objecten, waarbij
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naast een gift van 1 kg superfosfaat de volgende behandeling werd toegepast: planten
tijdens het opkweken 5 maal bespuiten met 0.2 % orthofosforzuur of 0.4 % dubbelsuper of 3 maal 10 cm 3 voedingsoplossing per plant toedienen.
De planten, waarbij de fosfortoediening achterwege werd gelaten, bloeiden ongeveer
10 dagen later dan de andere planten. Ook de oogst viel daardoor later. Na 12 maal
oogsten hadden zij 0.45 kg tomaten per plant opgeleverd en de andere planten
ongeveer 0.85 kg. Alleen de planten, waaraan voedingsoplossing was toegediend,
hadden 0.95 kg geproduceerd.
Later werden de opbrengstresultaten gestoord door standplaatsverschillen. De totale
opbrengsten per 128 planten waren als volgt: 0 en 2 kg superfosfaat ± 395 kg; 1 kg
superfosfaat en 0.2 % orthofosforzuur ± 440 kg; 0.4 % dubbelsuper en voedingsoplossing ± 465 kg. Vooral bij 2 kg superfosfaat werd de opbrengst gedrukt door
ongunstige standplaatsfactoren. Afgezien hiervan komen de resultaten in het algemeen overeen met die van verleden jaar. Alleen was de toediening van voedingsoplossing dit jaar gunstig. Dit zal veroorzaakt zijn, doordat de grond dit jaar
vochtiger was, zodat de planten geen last hadden van een te hoge zoutconcentratie
in de potkluit, zoals verleden jaar het geval was.
5. Bladbespuitlng by tomaten met opgeloste kunstmest.
Tomatenplanten werden gedurende 8 weken na het uitplanten (op 3 Juni) éénmaal
per week bespoten met de hieronder volgende oplossingen. De vermelde opbrengsten
zijn uitgedrukt in kg per 40 planten.
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Uit deze gegevens blijkt, dat 19-22-16, Plantfood, diammoniumfosfaat en ureum
opbrengstverhogend hebben gewerkt. De 1% % oplossingen van de laatste twee
stoffen gaven echter een lagere opbrengst. Dit als gevolg van een vrij ernstige bladverbranding. De bladverbranding bij 19-22-16 en Plantfood was veel geringer. De
behandelingen met kalisalpeter en stikstofmagnesia gaven weinig of geen bladverbranding. Deze stoffen hebben echter ook niet opbrengstverhogend gewerkt.
6. Tomatenbemestingsproef in verband met waterziek.
Variaties in grondsoort (zand, zavel, veen), in zoutconcentratie en in kalk- of
Doriumgift konden hun invloed op het optreden van waterziek in deze pottenproef
niet demonstreren, omdat dit verschijnsel in het geheel niet optrad. Wel bleek op
alle genoemde grondsoorten de bruinkleuiing van vaatbundels in de vruchtwand (bij
doorsnijden van de vrucht als zwarte stipjes of ook wel aan de buitenzijde van de
vrucht als donkere streepjes zichtbaar), een afwijking, die o.i. verband houdt met het
optreden van waterziek, sterker op te treden bij de hoogste van beide toegepaste
zoutconcentraties. Hoewel de productie bij de objecten in zilverzand, waarin kalkdoseringen werden toegediend, zeer laag was, kwam de gunstige werking van
toenemende giften kalk goed uit. Borium (alleen toegediend bij de grootste kaligift:
30 g landbouwpoederkalk per plant) had een nadelige werking.
7. Slabemestingsproef.
Ook in 1954 is een slabemestingsproef gevolgd op de tomatenbemestingsproef van
1953. De bemesting is dezelfde als in 1953 werd toegediend. De plantdatum was
3 Maart, ± een maand later dan in 1953; dit i.v.m. de temperatuurgevoeligheid van
het kwartszand. Ondanks het later uitplanten zijn nog vrij veel planten uitgevallen
door „smeul". Met stijgende stikstof- en fosforgiften nam het kropgewicht toe, evenals
het percentage „rand" en „smeul". De oogst bestond daarbij in toenemende mate uit
sla van sortering I. Bij grotere kaligiften nam het kropgewicht in geringe mate af,
maar ook het percentage „rand" en „smeul". Magnesium had geen duidelijke werking.
Dat dit jaar, ondanks gelijkgebleven mestgiften, de hoogste stikstoftrap ook de
hoogste opbrengst gaf, in tegenstelling tot de resultaten van 1953, werd vermoedelijk
veroorzaakt door een lager N-niveau van het zilverzand als gevolg van een grotere
onttrekking door de tomaten.
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8. Bloemkoolbemestingsproef in verband met waterziek.
Ir. nulpotten met een mengsel van geestgrond en turfmolm werd het optreden van
waterziek bij bloemkool nagegaan. Hiertoe werden de volgende variaties toegepast:
normaal en veel gieten; enkelvoudige en geconcentreerde meststoffen; veel stikstof
met weinig kali en weinig stikstof met veel kali.
De resultaten lieten zien, dat verschil in gieten de' grootste invloed had. Bij normaal
gieten trad in ernstige mate waterziek op en bij veel gieten slechts in geringe mate.
Het effect van de mestvorm was iets minder. Het gebruik van geconcentreerde meststoffen was gunstig. De stikstof :kaliverhouding had nog weer iets minder invloed,
doch was nog steeds van betekenis. Veel stikstof en weinig kali gaf meer waterziek
dan weinig stikstof en veel kali.
9. Proeven met sporenelementen.
Opnieuw werden practijkproeven genomen met een F r i t (Ferro Enamels) sporenelementenmengsel. De Frit is toegediend aan de mengmeststof 12—10—18 (4, 8 en
16% Frit) in hoeveelheden, variërend van 350 gram tot 3 kg per are. Als gevolg van
de weersomstandigheden zijn weinig betrouwbare gegevens verkregen. De gegevens
over de tomatenproeven en de resultaten met een hoger geconcentreerde F r i t en met
mangaanfrit zijn nog niet geheel verwerkt. De resultaten i.v.m. de klemhartenproef
zijn op blz. 45 vermeld.
10. Eenjarige serieDemestingsproeven met stikstof bij tomaten, koud geteeld.
In 1954 is een begin gemaakt met het nemen van bemestingsproeven in de praktijk,
omdat de resultaten, verkregen uit bemestingsproeven in betonnen bakken en nulpotten, niet aansluiten bij de omstandigheden in de praktijk.
Daar volledige bemestingsproeven in kassen en warenhuizen in de praktijk (tuinbouwbedrijven) zeer kostbaar zijn, werd op een 5-tal grondsoorten, n.1. humusarme zandgrond, zandgrond, zavelgrond of lichte klei, zware klei en veengrond, een proef in
duplo opgezet in een koud warenhuis, waarbij alleen de stikstofhoeveelheden
varieerden en wel en niet werd overbemest.
Practisch alle warenhuizen hadden in de herfst en winter 1953—1954 opengelegen
en het proefperceel werd niet met organische mest behandeld.
De stikstofgift bestond uit vier trappen, waarbij een zeer lage stikstofgift of in het
geheel geen stikstof en een zeer hoge gift. Als stikstofmest werd gebruikt kalkammonsalpeter, zowel voor de bemesting vooraf als voor de overbemesting.
Van de 18 bedrijven hebben er twee duidelijk, op het oog zichtbaar, gereageerd, bijna
direct na het uitplanten, en een stuk of vijf, zes in geringere mate en later.
De wiskundige verwerking van de oogstgegevens is echter nog niet gereed.
De oorzaak van het geringe resultaat is o.i. toe te schrijven aan de nog aanwezige
reserve (oude kracht) in de grond en omdat de bemestingstrappen nog niet ver genoeg
uit elkaar lagen. Wel is opgevallen, dat op bedrijven, waar regelmatig met organische
mest (schiedammer en rotte mest) gewerkt wordt, de verschillen tussen de diverse
N-trappen gering zijn, ook t.o.v. de veldjes, waar geen stikstof gegeven werd.
H. ONDERZOEK BETREFFENDE ORGANISCH MATERIAAL IN DE GROND.
1. Broeimestproeven.
Evenals in voorgaande jaren werden ook in dit jaar de proeven met verschillende
soorten broeimateriaal voortgezet, zowel bij de teelt van warme sla, gevolgd door
komkommers, als bij vroege komkommers.
Warme sla, gevolgd door komkommers.
Bij deze teelt werden de volgende soorten en hoeveelheden broeimateriaal met elkaar
vergeleken:
1. 50 kg paardenbroeimest
+ 3 kg stro per raam.
2. 100 kg verse V.A.M, broeimest + 8 kg stro per raam.
3. 40 kg verse V.A.M, broeimest -I- 8 kg stro per raam.
4. 40 kg verse V.A.M, broeimest + 8 kg stro per raam + 1 ons ureum; stro +
V.A.M, gemengd.
5. 40 kg oude V.A.M, compost + 8 kg stro per raam; stro+ compost gemsngd.
6. 40 'kg oude V.A.M, compost + 8 kg stro per raam.
7. 15 kg tarwestro
4- 250 g ureum per raam.
8. 15 kg roggestro
-f- 250 g ureum per raam.
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Naast de paardenmest waren de vakjes tarwestro en roggestro met ureum gemiddeld het hoogst in temperatuur. Alle V.A.M, objecten, zowel de verse als de oude
V.A.M., gaven ongeveer een gelijke temperatuur te zien, welke gemiddeld enkele
graden lager lag dan bij paardenmest en stro + ureum het geval was. Ook was er
geen verschil van enige betekenis aanwezig tussen het mengen van het stro + ureum
met de V.A.M, compost ten opzichte van het niet mengen.
De opbrengstverschillen, welke er waren bij de verschillende soorten broeimateriaal,
waren te gering om hier een conclusie uit te trekken.
Vroege komkommers.
Bij de teelt van vroege komkommers werden de volgende broeimaterialen vergeleken:
1. 50 kg paardenbroeimest
+ 3 kg stro per raam.
2. 40 kg verse V.A.M, broeimest
+ 8 kg stro per raam; de as uit de V.A.M.
gezeefd.
3. 40 kg oude V.A.M, compost
+ 8 kg stro per raam.
4. 40 kg verse V.A.M, broeimest
+ 8 kg stro per raam; de as niet gezeefd.
5. Prefabricated compost
+ 3 kg stro in de veur.
6. Prefabricated compost
+ 5 kg stro onder de schroot.
Gedurende de eerste 10 dagen gaf paardenbroeimest de hoogste temperatuur, kort
daarop gevolgd door verse V.A.M, broeimest. Het uitzeven van de as heeft bij de
V.A.M, broeimest gunstig gewerkt, daar de temperatuur in de uitgezeefde objecten
steeds enkele graden hoger was dan in de niet uitgezeefde. De temperatuur van de
prefabricated compost lag steeds tussen die van de uitgezeefde en van de niet
uitgezeefde V.A.M, objecten in. Oude compost was steeds het laagste in temperatuur.
De opbrengst was bij het gebruik van paardenbroeimest het hoogste, bij het gebruik
van prefabricated compost in de veur het laagste. Deze slechte opbrengst kan verklaard worden door het feit, dat er niet genoeg water aan de prefabricated compost
toegevoegd kon worden en de komkommers zodoende van droogte te lijden hebben
gehad. In de opbrengst van de overige objecten was weinig verschil.
2. Potgrondproef.
Tomaten, opgekweekt in mengsels, waarin V.A.M, stadsvuilcompost (Schiedam),
opklimmende hoeveelheden turfmolm en al of niet scherp zand waren verwerkt,
werden uitgeplant in de blokkas om de productie na te gaan. Door de ongelijke stand
en opbrengst van de herhalingen kan geen conclusie aan de resultaten worden verbonden. Uit de notities over de stand tijdens de opkweekperiode valt af te leiden,
dat wintervuil de mooiste planten opleverde. Hoewel het verschil maar klein was, leek
toch de toevoeging van zand gunstig te werken fl deel zand op 1 deel huisvuil)
evenals de grootste hoeveelheid turfmolm. De planten in het mengsel 1 V.A.M.,
1 scherp zand en 7 turfmolm waren tijdens het uitplanten dus het mooiste.
3. Proef met structuurregelaars.
Op een tweetal bedrijven op zware kleigrond met een slechte structuur werden
structuurregelaars toegepast. Er konden geen verschillen in de ontwikkeling van de
platglasgewassen (meloenen en bloemkool) in vergelijking met die van onbehandelde
grond worden geconstateerd. Wel zag men aan de grond duidelijke structuurverschillen, vooral na een periode, dat de grond open had gelegen en er veel regen was
gevallen.
4. Proef met organische stikstofmeststoffen.
De stikstofwerking van de volgende meststoffen werd vergeleken in een pottenproef
met als gev/as tomaten: ammoniumnitraat, gedroogd bloed, oplosbaar bloedpoeder,
hazenlijmmeel, hoornmeel, ledermeel (gestoomd), ornamin en ureaform (gestoomd).
De stikstofwerking bleek in vermelde volgorde af te nemen. Ook bij grotere mestgiften bleef de productie bij bemesting met ornamin en ureaform nog ten achter. De
opbrengstgegevens waren in overeenstemming met die van een stikstofmineralisatieproef (zie blz. 22). Alleen kwam de stikstof uit ornamin hierbij nog langzamer vrij,
dan op grond van de opbrengstgegevens verwacht werd.
5. Proeven met Humon en Vollhumon.
Humon en Vollhumon zijn organische meststoffen van de Oesterreichische Stickstoffwerke te Linz. Zij bevatten ongeveer 50 % organische stof en 3c/rstikstof. Vollhumon
bevat verder nog 3 % fosfor en 3% kali.
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PRODUCTIE OPNEEMBARE STIKSTOF
ORGANISCHE STIKSTOFMESTSTOFFEN.
mgr. N per 100 gr. droge grond i"l05° C.1.

ammoniumnilraar.
gedroogd bloed,
rood oplosbaar bloed.
hoornmeel.
hazenlljmmeel.
leermeel.
ureaform.
ornamin.

~~3
17 24 3 9
februari.
maart.

17 24 monsterdate 1954.

Met deze producten is een pottenproef genomen en een proef op de opengrond. Zij
gaven geen opbrengstverhoging t.o.v. alleen kunstmest. Nu is de waarde van organische mest speciaal gelegen in een verbetering van de physische toestand van de
grond, zoals een verbetering van de structuur en een verhoging van het vochthoudend
vermogen. Voor het verkrijgen van een belangrijk betere physische toestand, welke
ook tot uiting komt in een betere opbrengst van de gewassen, is meestal meermalig
gebruik van organische mest noodzakelijk. In dit verband zullen deze proeven
gedurende meerdere jaren moeten worden voortgezet.
I. PHAENOLOGISCHE EN KLIMATOLOGISCHE WAARNEMINGEN.
1. Nachtvorstwaarnemingen.
Evenals voorgaande jaren werden ook in 1954, in samenwerking met het K.N.M.I. te
De Bilt, temperatuurwaarnemingen gedaan bij aardappelen en aardbeien met als doel:
de invloed van de ligging van het perceel en de grondsoort bij het optreden van lage
temperaturen na te gaan.
De waarnemingen werden gedaan in de periode van 15 Maart tot 31 Mei. Op de
vroegste percelen trad op 18 April enige schade op, omdat plaatselijk de temperatuur
tot —5.2° C daalde (De Lier). Op dezelfde datum was de minimumtemperatuur te
Poeldijk slechts —3.0° C.
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Het aantal keren, dat nachtvorst is waargenomen, geeft grote verschillen tussen de
diverse waarnemingsplaatsen. Gedurende de waarnemingsperiode werd op één plaats
te 's-Gravenzande en te Poeldijk 11x een temperatuur beneden 0° C gemeten, te De
Lier 16x, te Maasland 18x en te Pijnacker zelfs 24 x.
2. Vruchtantwikkeling bij tomaat.
De ontwikkeling van tomaatvruchten werd met zelfregistrerende apparaten vervolgd.
Deze ontwikkeling verloopt vrij regelmatig. Tegen het kleuren wordt de groei
steeds minder. Na het begin van het kleuren staat de ontwikkeling meestal stil. Bij
snel gegroeide vruchten met een laag soortelijk gewicht zien wij bij het afrijpen
zelfs wel een daling in de groeicurve optreden. Bij minder snel gegroeide vruchten
met een hoog soortelijk gewicht neemt de omvang van de vruchten ook bij het
kleuren nog toe. Alleen valt de toename in omvang niet meer voornamelijk in de
nacht, zoals voor het kleuren het geval is, maar juist overdag.
3.Koolontwikkeliing bij bloemkool.
De ontwikkeling van de kool werd met zelfregistrerende apparaten vervolgd
(zie blz. 24). In Mei 1953 was reeds gebleken, dat deze ontwikkeling bij een voldoend
hoge temperatuur regelmatig verloopt. Tegen het oogstrijp worden neemt de groei
langzamerhand iets af. De ontwikkeling van kleine tot oogstrijpe kool duurde 5—6
dagen.
in de maand Maart van dit jaar bleek echter bij brocoli, dat de groei bij lage temperatuur afneemt. Zelfs werd tijdelijk een algehele stilstand in de ontwikkeling
waargenomen. Toen daarna de temperatuur weer opliep, groeide de kool weer normaal
door. De ontwikkeling van kleine tot oogstrijpe kool duurde 10—12 dagen.

J.CULTUURPROEVEN.
1. Plastic eenruiters.
In de loop van de afgelopen zomer ontvingen we een aantal eenruiters, waarvan het
glas vervangen was door plastic. Onder deze eenruiters zijn eerst komkommers
uitgeplant en daarna andijvie.
Onze voorlopige conclusie is, dat de groei van de planten aanvankelijk niet minder
was dan onder gewoon glas. In de winter ondervindt men echter nadeel van de
sterke condensvorming tegen het plastic. Hierdoor kan ook verklaard worden, dat de
planten onder de plastic ramen eerder door schimmelziekten aangetast werden dan
onder de eenruiters.
Ook het feit, dat de plastic eenruiters extra beveiliging vragen om wegwaaien te
voorkomen, is een punt van belang.
2. Plastic in warenhuizen en kassen.
Een proefje met het gebruik van helder plastic langs de gevels en zijkanten (Noorden Oostzijde) van gestookte kassen en warenhuizen toonde aan, dat hierdoor de temperatuur in de gestookte ruimte veel gelijkmatiger was. Van de sterke afkoeling,
welke normaal op die plaatsen optreedt, vooral op de hoeken van de kas, werd nu
geen hinder ondervonden en de groei van de planten verliep veel regelmatiger. Vooral
voor de vroeg gestookte kassen is gebruik van dit plastic zeer belangrijk.
Daarnaast is er een proefje opgezet, waarbij in een warenhuis ook de eenruiters aan de
onderzijde met plastic bekleed werden. Ten opzichte van de temperatuur gaf dit zeer
gunstige resultaten. De dagtemperatuur was in het afgeschermde gedeelte gemiddeld
3 à 4° C hoger dan in het niet afgeschermde deel, terwijl de minimum nachttemperatuur zelfs 4 à 5° C hoger lag.
Een ernstig bezwaar is echter, dat er tegen het plastic veel condensvorming optreedt,
waardoor dit een melkachtig uiterlijk krijgt en veel minder licht doorlaat. Er zal nog
worden nagegaan of dit bezwaar door een andere wijze van bevestiging kan worden
ondervangen.
3. Proeven met bloemen en bloembollen.
a. Winterbloei van gladiolen.
Evenals vorig jaar is getracht d.m.v. belichting en suikerbespuiting de bloei van
gladiolen te verlaten. De rassen Abu Hassan en Johann Strauss, die inplaats van
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Circe en Happy End werden gebruikt, bleken hiervoor totaal ongeschikt te
zijn. Bij het ras Allard Pierson waren de resultaten gunstiger. Alleen bij de laatste
plantdatum (20 Augustus) was de opkomst slecht en het aantal verdroogde bloemstengels hoog. De indruk bestaat, dat wet suikerbespuitingen een groter effect
wordt verkregen dan met belichting. Bij de vroegste zaaidatum bloeiden de
planten te vroeg.
b. Vroegbloei bij Iris Wedgewood.
In aansluiting op hetgeen in het vorig jaarverslag aangaande deze proef is medegedeeld, kan nog worden vermeld, dat het percentage nieten bij de op 10 November
geplante bollen gemiddeld 90 bedroeg. De op 20 November op normale diepte
geplante bollen gaven gemiddeld 60% nieten, terwijl een ondiep geplante
partij bij dezelfde plantdatum 30% nieten bevatte. Het hoge percentage nieten
bij de eerste plantdatum houdt zeer waarschijnlijk verband met de hoge grondtemperatuur tijdens en na het uitplanten, veroorzaakt door een niet voldoende
afsluitende kraan van de bodemverwarming. De gunstige invloed van het koelen
op de ontwikkeling van de bloemen werd hierdoor grotendeels tenietgedaan.
Bij alle groepen viel de bloei tussen 4 Januari en 6 Februari. De verschillen
in bloeitijd tussen de verschillende groepen zijn van geen betekenis.
Dit jaar is deze proef enigszins gewijzigd voortgezet. In plaats van de maten 9
en 10 werden nu 8 en 9 gebruikt. Opgemerkt werd reeds, dat maat 8, zowel bij
normaal als ondiep planten, een zeer hoog percentage nieten geeft.
c. Bewaartemperatuurproef
met Freesia.
Van de Freesia-rassen Buttercup, Caro Carlee, White Madonna, Snow Queen en
Oranjezon werden, zoals reeds in het jaarverslag over 1953 is medegedeeld, knollen
gedurende 9, 11, 13, 15 of 17 weken bij 31° C bewaard, gevolgd door 0, 2 of 4
weken 13° C. De totale duur van de behandeling was 17 weken. Het blijkt, dat
ook de duur van de warmtebehandeling (bewaring bij 31° C) van invloed is op
de bloeitijd. Bij de rassen Caro Carlee en White Madonna gaf 15 weken 31° C de
vroegste bloei. Bij Buttercup en Oranjezon was 17 weken 31° C het vroegst, terwijl
Snow Queen niet op de duur van deze behandeling reageerde. Bij alle rassen
bloeiden de groepen 9 weken 31° C het laatst.
Bewaring gedurende 2 tot 4 weken bij 13° C na de warmtebehandeling gaf in alle
gevallen een vroegere bloei. De combinatie 13 weken 31° C gevolgd door 4 weken
13° C gaf bij alle rassen de vroegste bloei. Het aantal zijstengels neemt in geringe
mate af, naarmate de Freesia-knollen langer bij 13° C worden bewaard. Wat het
aantal bloemen per kam betreft, bleken de rassen verschillend te reageren. Bij
Buttercup en Oranjezon nam het aantal bloemen per kam af, naarmate langer bij
13° C werd bewaard. Bij White Madonna en Caro Carlee nam het aantal daarentegen toe, terwijl bij Snow Queen 2 weken 13° C iets meer bloemen per kam
gaf dan 0 en 4 weken.
Dit jaar wordt deze proef zowel bij knollen als kralen uitgevoerd, terwijl inplaats
van Caro Carlee Blauwe Wimpel in de proef is opgenomen. De indruk bestaat, dat
de tot nu toe verkregen resultaten een grote mate van overeenstemming vertonen
met die van vorig jaar.
d. „Verpoppen" van Freesia-knollen.
Bij de rassen Buttercup, Snow Queen en Oranjezon vond de beste verpopping
plaats bij 13° C. Bij lagere bewaartemperatuur (9° C) verpopte van de rassen
Snow Queen en Oranjezon een groot aantal knollen niet, doch de knollen behielden
wel hun groeikracht. Een hogere temperatuur (17° C) gaf bij deze zelfde rassen
een groot aantal verdroogde knollen. De bloei viel vroeger, naarmate de knollen
bij een lagere temperatuur werden bewaard.
p.. Vroegrooiproef bij Freesia.
Dat te vroeg rooien van Freesia-knollen ten koste van de knolopbrengst gaat, is
bekend. De vraag deed zich evenwel voor, in hoeverre dit het geval is en pf de
bloeitijd en de groei van het gewas hierdoor worden beïnvloed. Van de rassen
Buttercup en Oranjezon werd een gedeelte direct na de oogst van de bloemen
gerooid en de rest resp. 3 en 6 weken later. Een aantal knollen werd op 16 Augustus, de overigen 3 of 6 weken later geplant. De opbrengst aan knollen was bij
6 weken later rooien ongeveer verdubbeld. Ook de hoeveelheid kralen was veel
groter. Bij de op 16 Augustus geplante partijen bloeiden de laatst gerooide knol31

len het eerst. Het aantal zijstengels en het aantal bloemen per kam waren groter,
naarmate later werd gerooid. Later planten vertraagde de bloei van de laat
gerooide knollen.
f. Proef met normale kralen en okselkralen bij Freesia.
Zogenaamde okselkralen worden bij verschillende Preesia-rassen, in gering aantal,
in de oksels van de bladeren gevormd. Van de rassen Buttercup, Caro Carlee,
Oranjezon, Snow Queen en White Madonna werden dit jaar kleine partijtjes
normale kralen en okselkralen van gelijke grootte naast elkaar uitgeplant. Duidelijk bleek, dat de opkomst bij okselkralen sneller verloopt. Ook de bloei valt bij
deze kralen vroeger, terwijl het gewas aanmerkelijk steviger is.
g. Bewaartemperatuurproef
bij Ornithogalum
thyrsoides.
Bij dit uit Centraal Afrika afkomstige bolgewas wordt nagegaan, of vervroeging
van de bloei, door middel van temperatuurbehandeling tijdens de bewaarperiode,
mogelijk is.
De opkomst was slechter en later, naarmate de knollen bij een lagere temperatuur
waren bewaard. Tussen de verschillende temperaturen boven 17° C was er in dit
opzicht weinig verschil.
4. Teeltwijze en vruchtzetting van Muscaatdruiven.
In het afgelopen jaar was de vruchtzetting van de Muscaat op de meeste bedrijven
bevredigend. Ook nu kwam naar voren, dat de zetting zekerder is, wanneer men de
gewenste behandeling vóór en tijdens de bloei toepast.
Het droogstoken van de druiven vanaf eind Augustus was vooral in dit donkere en
sombere jaar gunstig. De aantasting van Botrytis werd tegengegaan en de bewaarbaarheid van deze druiven is beter.
Bij de in 1951 aangevangen onderstammenproef in betonnen bakken waren de resultaten in 1954 als volgt:

Serie

Gewicht van het
snoeisel
in grammen
per boom

Eigen wortel
Black Alicante
Prankenthaler
Forster's White Seedling
Gros Colman

1470
1677
1576
1431
1672

Gewicht van de
druiven
in grammen
per boom
3316
4714
3976
3998
3860

Percentage
lamsteligheid
0.3
0.2
0.5
0.1

0.05

Zoals uit bovenstaand staatje blijkt, is de lamsteligheid bij alle onderstammen vrijwel
nihil geweest. Opmerkelijk is de opbrengst van de Muscaat op Black Alicante, die
dit jaar aanzienlijk hoger ligt dan de overigen, terwijl vorig jaar de opbrengst hiervan
juist het laagst was.
Verdrogingsverschijnselen van de trosjes, zoals deze zich in 1953 hebben voorgedaan,
werden dit jaar vrijwel niet waargenomen.
5. Teeltwijze van tomaten.
a. Het enten van tomaten op onderstammen, die resistent zijn tegen knol en
kurkwortel.
In aansluiting op het onderzoek in 1953 werd een onderzoek verricht naar de
invloed van het enten op de opbrengst, indien de geënte planten in gezonde grond
worden geplant.
E r werden 4 verschillende onderstammen gebruikt, te weten: een Verticilliumresistente, een „knol"resistente, een kurkwortelresistente en een practijkras. De
opbrengst werd vergeleken met die van ongeënte planten. In alle gevallen, waar
geënt was, bleek de opbrengst lager te liggen dan bij de ongeënte planten; speciaal
het enten op de kurkwortelresistente onderstam gaf een zeer lage opbrengst.
Merkwaardig was, dat juist bij deze laatste enting een zeer ernstige chlorose
optrad, waardoor uiteraard de opbrengst belangrijk werd beïnvloed.
Het onderzoek naar kurkwortelresistente
onderstammen werd voortgezet. Een
75-tal verschillende Solanaceeën werd onderzocht op hun vatbaarheid voor kurk32

wortel, terwijl bovendien werd nagegaan, of tomaten er op geënt konden worden.
Tegelijkertijd werd de resistentie tegen „knol" beoordeeld. Hoewel er enkele
vertegenwoordigers van deze plantenfamilie bij waren, die wellicht mogelijkheden
bieden, is het niet eenvoudig planten te vinden, die aan alle eisen voldoen.
b. Opkweek van tomatenplanten.
Verschillende opkweekmethoden zijn met elkaar vergeleken met het doel na te
gaan, welke methode het best kan worden gevolgd in verband met het toepassen
van belichting. Breedwerpig zaaien, gevolgd door verspenen in een grondpot en
daarna oppotten in een stenen pot gaf, zowel bij belichte als onbelichte planten,
de vroegste oogst. Van de belichte partij, welke in kistjes was gezaaid, gaven de
planten, die daarna ruim waren verspeend, een iets vroegere oogst dan bij normaal
verspenen. Bij de niet belichte planten waren de verschillen tussen ruim en normaal verspenen minder duidelijk.
6. Temperatuur- en lichtbehoefte van verschillende slarassen.
In de winter van 1953—1954 zijn de rassen Regina, Proeftuins Blackpool en Meikoningin gekweekt bij verschillende zaaidata en verschillende temperaturen. Uit deze
proef bleek duidelijk, dat de rassen Regina en Proeftuins Blackpool in de korte
winterdagen aanmerkelijk sneller groeiden dan Meikoningin. Bovendien kwam hierbij
naar voren, dat de twee eerstgenoemde rassen bij een hogere temperatuur ook
gemakkelijker een goede krop vormden.
Het ras Regina groeide in de winter steeds iets sneller dan het ras Proeftuins
Blackpool, terwijl Meikoningin steeds vrij ver bij deze beide rassen achterbleef. Hoe
later in het voorjaar echter werd geoogst, hoe kleiner de verschillen tussen de rassen
werden. Hieruit kunnen we dus afleiden, dat bij een grotere hoeveelheid licht
Meikoningin even snel groeit als Regina en Proeftuins Blackpool.
7. Het gebruik van prepost-balen bij de teelt van kaskomkommers.
Onder de naam prepost werden strobalen, die op een bepaalde manier zijn geprepareerd
(waarschijnlijk met stikstofmeststof), in de practijk beproefd. De balen werden
meestal voor de komkommerbedden in de grond gegraven. Daarna moesten gedurende
een week bepaalde hoeveelheden water op de balen worden uitgegoten, waarna deze
in broei geraakten.
De invloed van deze balen op het gewas was tweeledig. Ten eerste wordt door de
vrijkomende warmte de grond in het bed ook warm, wat een beter weggroeien van
de planten tengevolge kan hebben. Bij toepassing in een gehele kas verwachten we,
dat minder lang behoeft te worden voorgestookt en dat na het uitpoten ongestraft
iets lagere temperaturen kunnen worden aangehouden. Dit laatste dus, omdat de
grond toch warm is en het gewas dientengevolge toch doorgroeit. Het gebruik van
prepost zou dus een kolenbesparing kunnen betekenen.
Een tweede werking van prepost is, dat na vertering een mooie organische massa
overblijft, waarin de planten gaan wortelen. In bepaalde gevallen was hierdoor iets
verder in het seizoen de groei beter en de opbrengst hoger.
K. PHYSIOLOGISCH ONDERZOEK.
1. Vernalisatie van andijvie.
Met het groeistofpreparaat Decresiet (werkzaam bestanddeel maleïne hydrazide)
werden buiten opgekweekte andijvieplanten op verschillende tijdstippen bespoten om
het vroegtijdig doorschieten te voorkomen.
Er waren geen duidelijke verschillen in aantal schieters tussen de verschillende
behandelingen, waarschijnlijk doordat de gebruikte concentraties te laag waren.
2. Wortelontwikkeling bij tomaten.
Evenals vorig jaar werden ook nu bij een 3-tal tomatenplanten de wortels bestudeerd.
Ditmaal werd het ras Cromco gebruikt. In grote lijnen kon, hetgeen in 1953 was
opgemerkt, worden bevestigd.
Bij deze proef komt zeer duidelijk tot uiting, dat de tomaat eerst een groot gedeelte
van de beschikbare energie gebruikt voor de vorming van het wortelgestel. Tot
2 weken na het planten bedroeg de gemiddelde groeisnelheid van de wortels 23 mm
per etmaal. Enkele dikke wortels (dikker dan 1 mm) groeiden nog iets sneller, n.1.
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80 mm per etmaal. In het beginstadium waren alle wortels volledig bezet met
wortelharen, terwijl aan de meeste wortels spoedig zijwortels werden gevormd.
Drie weken na het planten nam de wortelgroei in snelheid af, terwijl binnen 4 weken
(toen de bloei begonnen was) de wortelontwikkeling stilstond, maar de bovengrondse
groei doorging.
Door de hoge grondwaterstand (gemiddeld ± 70 cm) en de heischenige ondergrond
werd de beworteling van de diepere lagen belemmerd. Dit is vermoedelijk de reden,
dat de beide volgende weken in de bovensteek hernieuwde wortelgroei plaatsvond
(groei 4—10 mm per etmaal). Daarna steeg het grondwater periodiek tot 50 cm en
begon een bruinkleuring aan de punten van de dunnere wortels op te treden.
Na de oogst (± 2 maanden later) werd weer een hernieuwde wortelgroei geconstateerd, voornamelijk in de bovenste 40 cm van het profiel.
Om een duidelijker verband te vinden tussen de wortelontwikkeling en de vruchtvorming van de tomaat zullen in 1955 bij een gedeelte van de planten de trossen
worden verwijderd. Bovendien zal aandacht worden geschonken aan de wortelontwikkeling op verschillende gronden in de practijk, waarbij ook gelet zal worden op
water- en luchthuishouding van de grond.
Ook bij sla zal een onderzoek naar de wortelontwikkeling worden ingesteld.
3. Wortelontwikkeling van tomaten in koolas.
Bij de bestudering van verschillende profielen in de practijk werd onze aandacht
getrokken door die profielen, waar de ondergrond uit koolas bestaat. Teneinde de
bewortelingsmogelijkheden hierin na te gaan werd, naar analogie van een Duits en een
Engels onderzoek een proef opgezet. Hierbij groeiden tomaten in nulpotten zonder
bodem, waarin 5 1. kleigrond was gebracht. De bodemloze potten werden op grove
(uitgezeefde) en fijne (niet uitgezeefde) koolas geplaatst. In de potten werd alleen
gegoten na het bijmesten. De planten werden van water voorzien in de koolas, waarbij
bleek, dat de niet gezeefde as min of meer dichtslempte en het water slecht doorliet.
De wortelontwikkeling was in de gezeefde (grovere) as krachtig en gaaf, in de fijne
as minder uitgebreid, terwijl de wortels er ook korter en minder grof waren.
De bovengrondse delen bleven eveneens achter in groei. Dit verschil was ook merkbaar in de productie. In de uitgezeefde as leverden de planten gemiddeld 4.092 kg
en in de fijne as gemiddeld 3.303 kg tomaten op per plant. Omstreeks half Juni trad
een begin van bruinkleuring van de bladpunten op, speciaal in de fijnere koolas.
Later groeide dit uit tot een ernstige bladverbranding, veroorzaakt door een te grote
hoeveelheid borium. Afgezien van deze storing kon wel worden vastgesteld, dat zeer
hoge opbrengsten kunnen worden verkregen van een klein volume grond, mits steeds
voor voldoende water, lucht en voeding wordt gezorgd.
4. Invloed van temperatuur en Höht op de fosforopname door jonge tomatenplanten.
Het onderzoek met radio-actieve fosfor werd voortgezet, waarbij weer gebruik
gemaakt kon worden van een door de A.S.F, welwillend voor dit doel afgestane
Geiger-Müller teller.
Opnieuw bleek, dat bij lage grondtemperaturen de fosfor uit een ,,starter"-oplossing
door jonge tomatenplanten veel sneller wordt opgenomen dan fosfor, welke als
bemesting door de opkweekgrond is gemengd (in beide gevallen is mono-ammoniumfosfaat gebruikt). Bij een temperatuur van 14° C werd de eerste week na het oppotten
uit de ,,starter"-oplossing zelfs 6 maal zoveel fosfor opgenomen, terwijl in de 2de
week na het oppotten nog altijd 3 maal zoveel werd opgenomen.
Bij een grondtemperatuur van 17° C werd belangrijk meer fosfor opgenomen dan bij
14° C, ook bij gebruik van een ,,starter"-oplossing.
Typisch was, dat bij een betrekkelijk lage grondtemperatuur (14° C) tomatenplanten,
welke tevore'n extra licht hadden ontvangen, van een bij het oppotten toegediende
„starter"-oplossing direct veel grotere hoeveelheden opnamen dan niet
belichte
planten. Waarschijnlijk is dit te verklaren uit het grotere tekort aan fosfor, dat in
de belichte planten bij deze lage grondtemperatuur is ontstaan. Uit foto's, die met
behulp van radio-actieve stralen zijn gemaakt, bleek, dat, bij gebruik van een „starter"oplossing, niet alleen de opgenomen hoeveelheid fosfor veel groter was dan bij
toediening van gelijke hoeveelheden fosfor als bemesting of als bladbespuiting, maar
dat ook de verdeling door de gehele plant gelijkmatiger was. Bij bespuiting was de
fosfor vaak in de bladpunten geconcentreerd.
5. Proeven met belichting en toediening van voedingsstoffen aan het blad.
a. Invloed van verschillende factoren op het resultaat van de belichting
bij tomaten.
De resultaten van de belichting bij op 27 October en 6 November 1953 uitgezaaide
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tomaten waren dit jaar bijzonder gunstig. Na 5 weken bedroeg de meeropbrengst
van de belichte, op 27 October gezaaide tomatenplanten ruim 440 g per plant
en bij de op 6 November gezaaide tomaten 400 g per plant. De planten werden
opgekweekt op een verwarmd tablet. Belichting vond plaats met hogedrukkwiklampen (HO450W) vanaf het verspenen tot het uitplanten (6 Januari 1954). Bij
verspenen, oppotten en uitplanten werd een „starter"-oplossing, bestaande uit 1 %
dubbelsuper, toegediend.
Tevens bleek bij deze proef, hoe groot de invloed van de grondtemperatuur na het
uitplanten op de vroege opbrengst kan zijn. Door het niet goed functionneren van
een afsluiter van de grondverwarming liep de bodemtemperatuur in een gedeelte
van de kas te hoog op (plaatselijk tot boven 20° C). Na 5 weken waren de
opbrengsten per 16 planten als volgt:
Bodemtemperatuur
±15° C
± 16—20° C
Belicht
19.080 g
17.970 g
Onbelicht
11.830 g
6.100 g
Speciaal de onbelichte planten hadden dus zeer te lijden van de te hoge temperatuur.
Tevens is nagegaan, in hoeverre een extra fosfaatgift tijdens de opkweek van
belichte en onbelichte planten van invloed is op de opbrengst. Door de hoge
buitentemperaturen was het effect slechts gering. Bij vergelijking van fosfaattoediening in de vorm van bespuiting, bemesting en starteroplossing bleek laatstgenoemde vorm het gunstigst te zijn.
b. Belichting van tomaten in de practijk.
In het voorjaar van 1954 werd op 21 bedrijven een onderzoek ingesteld naar de
bloei en vruchtzetting bij belichte en niet belichte planten. In alle gevallen was
de ontwikkeling van de 1ste tros bij belichte planten het gunstigst. Het verschil
was bij de 2de tros slechts gering. De gunstigste werking van de belichting tijdens
de opkweek strekt zich dus in het algemeen niet verder uit dan tot en met de
ontwikkeling van de 2de tros. Naarmate het gunstige effect op de onderste trossen
sterker is geweest, is de terugslag later veelal des te groter, zodat soms de totaalopbrengst zelfs enigszins kan worden verlaagd.
Terwijl de belichting zijn gunstige invloed vooral uitoefent op de trosontwikkeling
en in mindere mate op de vruchtzetting, heeft het gebruik van een trostriller uitsluitend een belangrijke verbetering van de vruchtzetting tengevolge. Belichting
geeft dus vooral een groter aantal bloemen, terwijl de trostriller er voor zorgt,
dat hiervan een hoger percentage vruchtzet.
Bovendien is uit deze enquête duidelijk naar voren gekomen, dat, tengevolge van
het zeer donkere weer van de 2de week van Februari tot eind Maart, enige tijd
na het"uitplanten veelal een iets te hoge temperatuur is aangehouden, waardoor
de trosontwikkeling en de vruchtzetting bij de planten langs de verwarmingsbuizen
minder goed was dan bij de planten langs de paden.
c. Belichting en suikerbespuiting bij kaskomkommers.
Belichting en hogedrukkwiklampen (HO450W) vanaf het oppotten tot het uitplanten gaf dit jaar betere resultaten dan belichting tot het uit elkaar zetten. Het
verschil in opbrengst bedroeg na 3 weken één komkommer per plant. Belichting
tot het uit elkaar zetten, gevolgd door een tweetal bespuitingen met een 10 %
suikeroplossing, gaf slechts een geringe opbrengstverhoging te zien t.o.v. dezelfde
belichtingstijd zonder suikerbespuiting. Het effect van de belichting tot het uit
elkaar zetten was zeer gering. Dit moet voor een belangrijk deel worden geweten
aan het optreden van vruchtrot tijdens de lang aanhoudende periode van donker
weer in het voorjaar van 1954.
Op een ander bedrijf, waar met fluorescentiebuizen 40 Watt werd belicht, is eveneens nagegaan, hoe lang de belichting van kaskomkommers moet worden voortgezet (belichtingstijd 1—13 uur). In dit geval maakte het practisch geen verschil,
of de belichting tot 7 dagen voor het uitplanten of tot aan het uitplanten werd
voortgezet. Ten opzichte van de niet belichte planten waren de verschillen daarentegen duidelijk. Na 2 weken was van de belichte planten ruim 1 komkommer
per plant meer geoogst. Na 5 weken bedroeg het verschil ruim 2 vruchten per
plant.
d. Suikerbespuiting bij aardbeien.
Gedurende 3 weken, voorafgaande aan de bloei, werden bespuitingen met suiker
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op het ras Deutsch Evern uitgevoerd. Het effect was dit jaar weer niet bijzonder
groot. Tweemaal per week spuiten met een 10°7r suikeroplossing, terwijl de planten
de volgende dag werden nagebroesd, gaf nog de hoogste opbrengst, n.1. 8c/r meer
dan onbehandeld. Éénmaal per week spuiten met een 10 % suikeroplossing zonder
nabroezen gaf een opbrengstverhoging van 5%. Laatstgenoemde manier is het
meest aantrekkelijk, daar hierbij met 3 bespuitingen kan worden volstaan, terwijl
in het eerstgenoemde geval 9 maal moest worden gespoten. Wijziging van de
oogsttijd als gevolg van de suikerbespuitingen vond niet plaats.
6. Verduistering van chrysanten in verband met vervroeging van de bloei.
Dit jaar werd bij een buitenteelt van chrysanten op 4 laatbloeiende rassen, te weten
Golden Seal, Autumn Brightness, Fred Cain en Sabuna, een kortedagbehandeling
toegepast. Daartoe werden de half Mei uitgeplante chrysanten gedurende 3, 4, 5 of
6 weken van 17 uur tot 7 uur met behulp van nieuwe rietmatten verduisterd. De
verduistering is aangevangen, toen de scheuten een lengte van 45 à 50 cm hadden
bereikt.
Er trad bij alle rassen een belangrijke vervroeging van de bloei op (Golden Seal
bloeide 6 weken eerder). Vijf weken verduistering zaf in doorsnee de beste resultaten,
hoewel bepaalde rassen op een verduistering gedurende 4 of 6 weken iets beter
reageerden. Evenals vorig jaar was de kwaliteit van de bloemen zeer goed en de
lengte van de stengels ruim voldoende.
Tevens is bij deze rassen de kortedagbehandeling direct na het toppen toegepast.
Tegen de verwachting in waren de stengels bij deze rassen voldoende van lengte. De
bloeitijd werd hierdoor nog aanmerkelijk sterker vervroegd. De totale vervroeging
bedroeg aldus bij Golden Seal ± 10 weken (de oogst viel voornamelijk in de eerste
week van September). De kwaliteit van de bloemen was goed. Nagegaan zal worden,
of andere rassen op dezelfde wijze reageren.
L. VRUCHTZETTING EN PROEVEN MET GROEISTOFFEN.
1. Vruchtzetting van de tomaat.
a. Watervoorziening en vruchtzetting.
In aansluiting op de vorig jaar op het Proefstation genomen proef, waarbij getracht werd om door tal van cultuurmaatregelen de groei van stooktomaten in
het jeugdstadium te beheersen, werd dit jaar het onderzoek voortgezet op een
drietal bedrijven met veengrond. De volgende behandelingen werden toegepast:
a. Uitpoten in kartonnen dozen (met gaten in de bodem).
b. Uitpoten op ruggetjes van 40 cm hoogte.
c. Uitpoten op grond, waar fijn gehakt stro doorheen gewerkt was.
d. Normaal uitpoten.
Het principe bij a en b is een wat snellere uitdroging van de grond, waardoor te
snel weggroeien voorkomen wordt. Tevens zal het sneller op temperatuur komen
van de grond gunstig kunnen zijn. Het principe bij c is de in de grond aanwezige
stikstof tijdelijk vast te leggen om aldus een te sterk weggroeien te voorkomen.
Van stikstofvastlegging werd niets waargenomen. Waarschijnlijk was het stro nog
niet voldoende fijn gehakt of te laat àân de grond toegevoegd.
Een belangrijke temperatuurverhoging bij de ruggen en dozen werd niet waargenomen. Ongetwijfeld hangt dit samen met het donkere weer gedurende het
afgelopen jaar. Waar met de slang werd gegoten, spoelden later de ruggen
grotendeels weg. Waar met de regeninstallatie werd gegoten, droogden de
ruggetjes later te veel in. Aldus gaven deze ook niet het verwachte resultaat.
De dozen veroorzaakten op elk bedrijf de sterkste groeiremming in de jeugdperiode. Op twee van de drie bedrijven resulteerde dit in een iets vroegere oogst.
De groeiremming is echter iets te groot geweest met als gevolg, dat de totale
productie wat achterbleef. Wellicht had dit kunnen worden voorkomen door
tijdiger water te geven.
b. Bestuiving met Amerikaans
trilapparaat.
De Amerikaanse trostriller werd dit jaar bij onbelichte planten vergeleken met
de kunstbij en normaal tikken. Alle behandelingen werden vanaf het begin van de
bloei van de 1ste tros tot het einde van de bloei van de 6de tros 3 maal per week
uitgevoerd. Ook werd nagegaan, in hoeverre de „sterkte" van de trilling bij deze
trostriller van belang is. Daartoe werd de triller respectievelijk op een spanning
van 4 en van 6 Volt aangesloten.
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De groep planten, behandeld met de triller aangesloten op 6 Volt, gaf een
opbrengstvermeerdering van 22.5 % t.o.v. tikken. De triller op een spanning van
4 Volt aangesloten gaf een opbrengstvermeerdering van 11% t.o.v. tikken. De
kunstbij gaf aanvankelijk een iets gunstiger, aan het eind van de teelt een iets
minder goed resultaat dan de op 4 Volt aangesloten triller. De trostriller is dus
verre te verkiezen gezien het grotere effect en de gemakkelijker werkwijze.
Een nadeel van een krachtig trillen is evenwel, dat het gevaar voor beschadiging
van de trossteel toeneemt en daarmee de kans op virusinfectie. Eventuele beschadiging van de trossteel kan worden voorkomen door de trillende staaf van een
dun rubberslangetje te voorzien. Er wordt gezocht naar middelen om de kans op
overbrenging van virus door de trostriller tot een minimum te beperken. De bedoeling is een geschikte stof te vinden, waarmee de staaf van de triller of het
rubberslangetje kan worden ingesmeerd.
c. Invloed van de wijze van
groeistofbespuiting.
Op stooktomaten werd het effect van groeistofbespuiting nagegaan bij toediening
onder verschillende spuitafstanden. Tevens werden enkele spuitapparaten vergeleken. Om een indruk te verkrijgen omtrent de druppelgrootte bij de verschillende wijzen van spuiten werd methyleenblauw aan de spuitvloeistof toegevoegd.
Door de sproeidoppen te richten op gladde kartonnen kaarten konden dan duidelijke nevelbeelden worden vastgelegd. Hierbij is gebleken, dat naarmate met een
hogere druk wordt gewerkt en de sproeidop op een grotere afstand wordt gehouden (tot ±- 50 cm) een gelijkmatiger beeld met fijnere druppels wordt verkregen.
Het geven van afzonderlijke stoten, zoals bij de flitspuit gebeurt, veroorzaakt een
zeer slechte verdeling. Het is te verwachten, dat in zo'n geval gemakkelijk
afwijkende vruchten worden gevormd.
Jammer genoeg is bij deze proef in het geheel geen groeistofbeschadiging opgetreden, zodat het verband tussen nevelbeeld en mate van beschadiging niet kan
worden vastgesteld.
De oogst werd door alle behandelingen aanmerkelijk vervroegd. De beste resultaten
werden hierbij verkregen door bespuiting met een pulvérisateur bij 4 atm. op
50 cm afstand.
d. Bewaring van tomatenstuifmeel.
Stuifmeel van tomaten werd door middel van een zogenaamde droogstraallamp
gedurende 36 uren bij 3verschillende temperaturen gedroogd. Dit om te voorkomen,
dat het stuifmeel tijdens de bewaring samenklontert en zijn kiemkracht verliest.
Vastgesteld werd, dat na droging bij 24° C de kiemkracht van het stuifmeel
slechts weinig was gedaald. Van het bij 38.5° C gedroogde stuifmeel kiemde
slechts een klein gedeelte, terwijl bij nog hogere temperaturen de kiemkracht
geheel verloren gaat.
Daar de kiemkrachtbepaling nog wel eens moeilijkheden oplevert, zal worden
nagegaan, of behalve boorzuur ook andere stoffen die kieming bevorderen.
Gebleken is reeds, dat de hoeveelheid stuifmeel die per bepaling wordt gebruikt,
grote invloed op de uitslag kan uitoefenen.
2. Vruchtzetting bij meloenen.
Bij een warme rij met suikermeloenen werden verschillende groeistofpreparaten vergeleken. Vanaf het begin der bloei werden deze 4 maal met tussenpozen van 5 dagen
toegediend. Doordat de bloei lang duurde, zijn er na de laatste groeistofbespuiting
nog vele gezette vruchten bijgekomen. Hierdoor was er vrijwel geen verschil in totaal
opbrengst. Desondanks veroorzaakten de preparaten Kresiviet D en Seedless Set een
duidelijke oogstvervroeging.
Om de invloed van de spuitfrequentie na te gaan, werd bij een warme rij suikermeloenen gedurende 15 dagen vanaf het begin der bloei om de 3 en 5 dagen met het
groeistofpreparaat Kresiviet D gespoten.
Ook in deze proef zijn er na de laatste groeistofbespuiting nog vele gezette vruchten
bijgekomen. Niettemin is er van de bespoten planten bijna 1 kg per raam meer
geoogst. De oogst werd bovendien weer aanmerkelijk vervroegd, waarbij bespuiting
om de 3 dagen de gunstigste resultaten gaf.
3. Zaadbehaindeling met groeistoffen.
Het groeistofpreparaat 66f, dat de groei van verschillende planten zou stimuleren
en een kiembevorderende werking zou hebben, is op de laatste hoedanigheid in
enkele proefjes getoetst. Het preparaat X 12, dat naast de kiembevorderende werking
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t e v e n s een k r a c h t i g e r w o r t e l g e s t e l zou geven, is e v e n e e n s g e t o e t s t .
Bij 66 f w e r d e n enkele proefjes g e n o m e n m e t s l a z a a d en b l o e m k o o l z a a d . Bij voldoende v o c h t v o o r z i e n i n g gaf t o e d i e n i n g v a n 66 f geen enkel effect. O n d e r e n i g s z i n s
d r o g e o m s t a n d i g h e d e n w e r d e c h t e r m e e r m a l e n een duidelijke invloed w a a r g e n o m e n .
Bij een proef m e t X 12 w e r d e n geen n o e m e n s w a a r d i g e v e r s c h i l l e n gevonden.
4. Groeistofbespuiting bij sla.
De p r o e f n e m i n g e n m e t 66 f zijn d i t j a a r n i e t v o o r t g e z e t . W e l is g e t r a c h t n a t e g a a n
of b e s p u i t i n g e n m e t m a l e ï n e h y d r a z i d e en a n a p h t y l a z i j n z u u r invloed k u n n e n u i t o e f e nen op h e t o p t r e d e n v a n r a n d .
De r e s u l t a t e n w a r e n n i e t duidelijk. E n e r z i j d s w a s d i t een g e v o l g v a n g r o t e s t a n d p l a a t s v e r s c h i l l e n , anderzijds is waarschijnlijk m e t w a t t e lage g r o e i s t o f c o n c e n t r a t i e s
gewerkt.
5. Vruohtzetting bij aardbeien.
Bij b u i t e n a a r d b e i e n w e r d een g r o e i s t o f b e s p u i t i n g s p r o e f u i t g e v o e r d m e t h e t p r e p a r a a t
A g r o x o n e , c o n c e n t r a t i e 150 d.p.m. D e z e g r o e i s t o f b e s p u i t i n g w e r d g e c o m b i n e e r d m e t
een b e r e g e n i n g .
Zowel h e t g e m i d d e l d v r u c h t g e w i c h t a l s de t o t a a l o o g s t zijn d o o r a l l e b e h a n d e l i n g e n
v e r b e t e r d . G r o e i s t o f b e s p u i t i n g gaf g e e n b e t e r e v r u c h t z e t t i n g , doch wel een a a n m e r kelijk h o g e r g e m i d d e l d v r u c h t g e w i c h t , h e t g e e n s p e c i a a l bij de n i e t b e r e g e n d e p l a n t e n
t o t u i t i n g k w a m . B e r e g e n i n g leidde zowel t o t een b e t e r e v r u c h t z e t t i n g a l s t o t een
h o g e r g e m i d d e l d v r u c h t g e w i c h t , z o d a t de t o t a a l o p b r e n g s t belangrijk h o g e r w a s .
6. Vruchtzetting by pruimen onder glas.
De v r u c h t z e t t i n g v a n p r u i m e n in k o u d e k a s s e n en w a r e n h u i z e n is in 1954 vrij g o e d
g e w e e s t . I n h e t a l g e m e e n h a d m e n g u n s t i g ( w a r m ) w e e r tijdens de bloei. T o c h k o m t
s t e e d s duidelijker n a a r voren, d a t v o l l e d i g e z e k e r h e i d v o o r een goede z e t t i n g p a s
v e r k r e g e n k a n w o r d e n , a l s e r een w e i n i g k a n w o r d e n g e s t o o k t . Waarschijnlijk zijn er
in d i t v e r b a n d m o g e l i j k h e d e n m e t een m o b i e l e v e r w a r m i n g of h e t e - l u c h t - k a c h e l .
E r w e r d e n n o g geen v r u c h t z e t t i n g s p r o e v e n g e n o m e n bij F o r m o s a en S a n t a R o s a .
7. Stuifmeelkieming bij Muscaatdruif.
I n h e t a f g e l o p e n j a a r zijn o p n i e u w enkele p r o e v e n g e n o m e n om de k i e m k r a c h t v a n
M u s c a a t s t u i f m e e l t e bepalen.
E v e n a l s v o o r g a a n d j a a r gaf b e w a r i n g bij een h o g e l u c h t v o c h t i g h e i d (100 %) en l a g e
t e m p e r a t u u r (15° C) de b e s t e r e s u l t a t e n .
N a g e g a a n is ook, o n d e r w e l k e w e e r s o m s t a n d i g h e d e n in de p r a c t i j k h e t b e s t e k i e m krachtig Muscaatstuifmeel wordt verkregen. Hiertoe werd stuifmeel verzameld van
een bedrijf u i t Poeldijk (zowel u i t een k a s a l s u i t een w a r e n h u i s ) , w a a r de g r o e i v a n
M u s c a a t g o e d w a s . H e t h o o g s t e k i e m p e r c e n t a g e w e r d b e r e i k t tijdens z o n n i g weer,
bij een t e m p e r a t u u r v a n 32° C en een l u c h t v o c h t i g h e i d v a n 78 %. Hierbij b e d r o e g
h e t k i e m p e r c e n t a g e in de k a s 60.6 en in h e t w a r e n h u i s 46.8.
M. V E R E D E L I N G E N N I E U W E G E W A S S E N .
1. Veredeling, rassenvergelijking en selectie.
a. Perziken-

en pruimenrassen

en

onderstammen.

De o n d e r s t a m m e n p r o e f m e t A m s d e n in de s t o o k k a s l e v e r d e d i t j a a r de onderstaande gemiddelde uitkomsten per boom:
Opbrengst per
b o o m in k g

Onderstam
Brompton
Gele K r o o s
St. J u l i e n C
Blauwe Kroos

!
I

65.7
47.6
41.9
34.5

Aantal vruchten
p e r boom
647
435
441
329

I Gemiddeld v r u c h t gewicht
!
'
!
I

102
109
95
105

Deze r e s u l t a t e n zijn geheel o v e r e e n k o m s t i g m e t die, w e l k e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
1953, in v o o r g a a n d e j a r e n w e r d e n v e r k r e g e n .
De n i e u w e p e r z i k - en p r u i m e n r a s s e n k o n d e n h e t a f g e l o p e n j a a r n o g n i e t w o r d e n
beoordeeld.
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b.

Druivenkruisingen.
De kwaliteit van de druiven van het ras Prof. Aberson op het Proefstation was
het afgelopen jaar goed. Scheuren trad niet op en er werd weinig hinder van
Botrytis ondervonden. In de practijk trad plaatselijk aanzienlijk meer Botrytis
op, terwijl hier en daar ook de opbrengst tegenviel. Scheuren trad vrijwel nergens
op. Door het vroege oogsttijdstip waren de prijzen steeds uitstekend.
In het afgelopen voorjaar is Prof. Aberson teruggekruist met Golden Champion.
Het zaad is gestratificeerd en in Februari uitgezaaid.

c. Beproeving van buitenlandse
tomatenrassen.
Een aantal uit het buitenland ontvangen tomatenrassen werden oriënterend
beproefd. Er werden geen oogstbepalingen verricht, doch de tomaten werden
beoordeeld naar groei, productie en kwaliteit van de vruchten. Met uitzondering
van de tomaat Nieuw Zeeland waren alle rassen, n.1. Rutgers, Pennheart, Valiant,
Burpee's Big Boy Hybrid, Firm tomato, Valnorth, L.M.R., Burpee's Sunnybrook
en Geneva uit Amerika afkomstig.
Nieuw Zeeland was een matige, gedrongen groeier met extra grote bladschijven.
De vruchten waren 2 à 3 hokkig, doch bonkig. Zij vertoonden sterk het verschijnsel
van groene ruggen.
Rutgers was een sterke groeier met vrij grote trossen. De vruchten waren sterk
gemoot en matig gekleurd.
Het ras Pennheart was een zeer slechte groeier met meerhokkige vruchten, die
slecht van vorm en kleur waren.
In groei en vruchtkwaliteit kwam Valiant sterk met het vorige ras overeen.
Bovendien waren de vruchten zacht en vertoonden kurkstrepen.
Burpee's Big Boy Hybrid is een sterke groeier met kleine trossen en meerhokkige,
grove vruchten, die gevoelig zijn voor groenruggen.
Een slechte kwaliteit vruchten gaf ook Firm tomato, die matig van groei, zeer
vatbaar voor meeldauw en bovendien heterozygoot bleek te zijn.
Naast een zwakke groei gaf Valnorth meerhokkige, puntige vruchten, die goed
van kleur waren.
L.M.R. bleek een gewone leafmold-resister te zijn. Groei en vruchtvorm waren
goed. Dit ras vertoonde in sterke mate het euvel van groene ruggen.
Burpee's Sunnybrook deed zich als een voor ons normaal type tomaat voor. De
groei was fors met overwegend vrij ronde en slechts enkele meerhokkige
vruchten. De kleur was uitstekend. Bovendien bleek dit ras vroeg oogstbaar.
Geneva gaf een gedrongen groei te zien met vruchten, die buitengewoon slecht
van kwaliteit waren.
Van de hierbij beproefde tomatenrassen is het overgrote deel voor de teelt onder
onze omstandigheden ongeschikt. Alleen het ras Burpee's Sunnybrook is een
nadere beproeving waard.
d. Rassenvergelijking bij tomaat.
In een stookwarenhuis werden enkele cultuurrassën alsmede enige nieuwe van
het I.V.T. ontvangen F l ' s onderling vergeleken. Op grond hiervan kon de volgende
korte beschrijving van elk der rassen en F l ' s worden gemaakt.
U n i e . Vormde vafi onder een zwaar en van boven naar verhouding een licht
gewas. De vruchten zijn vaak meerhokkig, iets gemoot en plat en in het algemeen
groot en nogal zacht. Kleur een weinig flets.
G o u d e n S t e r . Planten iets gerekter dan Moneymaker. Vruchten soms meerhokkig en gemoot. Voldoende hard en vrij goede kleur.
E x p o r t W o n d e r . Middelmatig zwaar gewas. Het blad werd snel geel.
Vruchten soms meerhokkig, groot en gemoot en altijd min of meer hoekig. Iets
zacht en soms groenkragen.
E 1 ect r a. Vormde 'aanvankelijk lange, dunne planten. Vruchten iets platrond
en hoekig en nogal zacht. Vooral later in het seizoen. Onregelmatige kleuring en
enkele groenkragen.
M o n e y m a k e r . Van onder tamelijk zwaar gewas. Vruchten goed van vorm
en kleur.
A i l s a C r a i g . Vruchten 2—3 hokkig , soms hoekig en vooral later in het
seizoen w a t zacht.
A i l s a C r a i g x H.E. S. 4 2 4 5. Was niet geheel uniform. Meeste planten
aanvankelijk langgerekt. Vruchten 2—3 hokkig, vrij grof, hoog rond en goed van
vorm en kleur. Enkele planten echter met minder goede vruchten.
M o n e y m a k e r x E a r l y N o r t h . Vormde geen zwaar gewas. De meer39

hokkige vruchten waren plat, flets van kleur en gemoot. De 2—3 hokkige vruchten
ook niet mooi rond. Vruchten bovendien nog vrij zacht. Opbrengst matig.
Rénova x Ailsa
C r a i g . Vrij zwaar gewas. Ronde tot hoogronde
2-hokkige vruchten, soms iets scheef of van een punt aan het neuseinde voorzien.
Kleur en hardheid voldoende. Opbrengst hoog.
T u c k q u e e n x R é n o v a . Gewas vrij gedrongen. Vruchten vaak meerhokkig,
zeer groot en soms tevens gemoot en vrij plat. Kleur vrij goed en voldoende vast.
Opbrengst hoog.
R o b a r x E a r l y N o r t h . Gewas niet zwaar. Vruchten vaak meerhokkig,
niet groot, iets plat en gemoot. Veel groene ruggen en neusrot.
M o n e y m a k e r x M e t e o r . Vruchten groot, bleek, vaak meerhokkig en
gemoot. Vrij veel neusrot en tamelijk zacht.
In het algemeen kan gezegd worden, dat de vruchten van Moneymaker van goede
kwaliteit waren, gevolgd door de F l ' s Renova x Ailsa Craig en Tuckqueen x
Renova en de rassen Ailsa Craig en Gouden Ster.
e. Selectie Calceolaria en Cineraria.
Hoewel de resultaten bij de selectie van Calceolaria's de laatste jaren niet ongunstig waren, zijn de proeven met dit gewas gestaakt, gezien de betrekkelijk geringe
waarde van deze cultuur voor dit gebied.
De selectieproeven bij Cineraria, welke nog worden voortgezet, gaven dit jaar
weer goede resultaten te zien. Niet alle groepen bezitten de gewenste gelijkmatigheid. De vraag naar jonge planten neemt gestadig toe. Helaas kon door de slechte
zaadzetting slechts ten dele aan deze vraag worden voldaan.
f. Vroege aardappelrassenproef.
In samenwerking met het C.I.L.O. te Wageningen werden ook in 1954 de proeven
met vroege aardappelen voortgezet. Op een lichte zandgrond te 's-Gravenzande
werden de volgende rassen vergeleken: Eersteling, Barima, Rietsema, M 619
en Doré.
Bij de oogst op 26 Juni bleek, dat Barima de hoogste opbrengst gaf. Het gemiddeld knolgewicht was echter lager dan bij de overige rassen, maar zelfs na het
uitsorteren van alles wat kleiner was dan 35 mm bleek de opbrengst nog bijna
1 kg per 16 planten hoger te liggen dan bij Eersteling. Na de Barima volgde
Eersteling, vervolgens Rietsema, M 619 en tenslotte Doré.
g. Beproeving van auberginerassen.
Dit jaar werden in een koud warenhuis dezelfde auberginerassen beproefd als in
het voorafgaande jaar. Nu werden evenwel alle rassen, op de normale wijze geteeld,
vergeleken met dezelfde rassen, geteeld volgens het systeem van tomaten, waarbij
dus regelmatig is gediefd. Nagegaan werd, of dit de productie kon vergroten
of vervroegen.
De rassen,die zeer veel vruchten leveren,zoals Sadohara (Korean long) en Early long
purple gaven als gevolg van het dieven aanzienlijk minder stuks, bovendien daalde
de totale k g opbrengst. Selectie van der Knaap gaf evenwel na het uitdieven
méér vruchten en een grotere kg-opbrengst. Bij de rassen New Hampshire Hvbrid,
Florida High Bush, Sadohara en selectie v. d. Knaap veroorzaakte het uitdieven
een duidelijke vervroeging van de oogst.
De groeikracht, vruchtbaarheid, vruchtvorm en kleur van de beproefde rassen
bleken overeen te komen met de reeds eerder gedane waarnemingen. De handel
houdt angstvallig vast aan het lange, cylindrische, donkerpaarse model en betaalt
aanzienlijk lagere prijzen voor aubergines, die. wat betreft kleur en vruchtvorm,
afwijken. De rassen New Hampshire Hybrid, Early long purple, Florida Market
en Florida Beauty bieden dan ook weinig mogelijkheden. Selectie van der Knaap
en in mindere mate ook Sadohara geven door de handel gewenste vruchten. Tussen
deze beide rassen en Florida High Bush zullen het komende jaar enkele kruisingen
worden verricht.
h.
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Bloemkoolrassenvergelijking.
In samenwerking met het I.V.T. werd een rassenvergelijkingsproef met kasbloemkool genomen.
De gebruikte rassen van V e e n t j e leverden veelal een zeer matige kwaliteit
(spoedig los). Bovendien bleken sommige herkomsten uitgesproken laat te zijn.
M e c h e l s e leverde een zeer goede kool. Sommige herkomsten waren bovendien

zeer vroeg1. Uit het oogpunt van vroegheid verdient beproeving bij verschillende
zaaitijden aanbeveling, temeer daar dit ras behoorlijk vorstresistent is.
V r o e g e A l p h a leverde een zeer goede kool, die evenwel 5 à 10 dagen later
is dan Mechelse en tamelijk vorstgevoelig.
i. Proeftuins
Blackpool.
Zaadwinning.
De zaadteelt van Proeftuins Blackpool is ook dit jaar weer op de gewone wijze
beoefend. Door de slechte weersomstandigheden van de afgelopen zomer was de
zaadoogst echter ver beneden de verwachting, zodat er niet geheel aan de vraag
voldaan kon worden. Om in de toekomst zaadgebrek van dit slaras te voorkomen
is er een hoeveelheid zaad aan de handel uitgegeven voor vermeerdering.
Selectie.
In de winter van 1953—1954 is er een aantal stammen van het slaras Proeftuins
Blackpool uitgeplant in een van de kassen van het Proefstation om in dit ras
verder te selecteren. Ook in de winter van 1954—1955 wordt deze selectie op
dezelfde voet voortgezet.
Practijkervaringen.
Ook in de practijk heeft Proeftuins Blackpool in veel gevallen goed voldaan.
Vooral bij de teelt van vroege broeisla in de gestookte bakken waren de resultaten zeer goed. Daarnaast is ze op verschillende bedrijven als herfstsla geteeld.
In de meeste gevallen was de kwaliteit, vooral bij de latere teelten, heel goed.
In enkele gevallen trad er in ernstiger mate „smeul" op dan bij andere rassen.
Ook bij de winterteelt in stookwarenhuizen zijn goede resultaten verkregen.
j.

Schorsenerenrassenproef.
Op een viertal bedrijven, n.1. 2 te 's-Gravenzande, 1 te Loosduinen en 1 te Leidschendam, is vorig jaar een schorsenerenrassenproef opgezet met een 8-tal veel
gebruikte handelsselecties van niet-schieters en Duplex.
Hoewel alle gegevens nog niet verwerkt zijn, is toch reeds de indruk verkregen,
dat, wat betreft wortelkleur en opbrengst, de verschillen niet groot waren.
In kleiner verband zal de proef in 1955 worden herhaald.

k. Beproeving van nieuwe meloenrassen.
Dit jaar werden er in de practijk enkele proefjes op kleine schaal gedaan met het
meloenras Benders-Surprise op verschillende grondsoorten. Over het algemeen
liet de vruchtbaarheid van dit ras veel te wensen over. Wel kwam duidelijk naar
voren, dat de resultaten op de lichtere gronden beter waren dan op de zwaardere
gronden.
Gezien de goede eigenschappen, waarover dit ras beschikt, zal in de komende
jaren worden nagegaan, hoe dit ras het best kan worden geteeld.
1.

Bonenrassenproef.
Deze zomer is er een proef met enkele nieuwe rassen van stamslabonen opgezet.
De rassen Exelsa, Blanda, Probator en Dubbele Witte werden met elkaar vergeleken. De weersgesteldheid is in de afgelopen zomer echter zodanig geweest, dat
de teelt grotendeels mislukt is. Er kunnen dus geen betrouwbare conclusies
getrokken worden. Wel kan gezegd worden, dat bij deze weersgesteldheid geen
van de nieuwe rassen de Dubbele Witte in opbrengst kon evenaren.

m.

Spruitenrassenproef.
Naar aanleiding van de in de winter 1953—1954 genomen spruitenrassenproef kan
nog de volgende korte rasbeschrijving worden gegeven.
Roem van Barendrecht was de vroegste selectie met de hoogste totaalopbrengst.
De spruiten waren behoorlijk vast en de kleur was goed; dit ras had echter het
meeste last van vette spruiten. Plukt bovendien vrij moeilijk. Is weinig vorstresistent.
Vroege Lierse kwam in opbrengst op de tweede plaats. Het percentage eerste
soort was hier echter het hoogst. De kleur van de spruiten was iets te bleek. Is
weinig vorstresistent.
Selectie Hoogenraad kwam in opbrengst op de derde plaats. De kleur van de
spruiten was vrij bleek, de kwaliteit was matig. Goed vorstresistent.
Originele Huizer (Late Huizer) kwam in opbrengst op de vierde plaats. De
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spruiten waren aanvankelijk goed vast, doch later losser. De kleur was zeer goed.
Matig vorstresistent.
Late Lierse kwam in opbrengst op de vijfde plaats. De spruiten waren vrij klein,
de kwaliteit was heel goed. Matig vorstresistent.
Selectie van Geest was het laagst in opbrengst met veel kleine spruitjes, welke
wat bleek van kleur waren. Goed vorstresistent.
Deze proef is in de winter 1954—1955 alleen op kleigrond in Maasland voortgezet.
2.Nieuwe gewassen.
a. Kersen onder glas.
De in 1947 in kas I I I geplante kersen zijn in de afgelopen winter gerooid. De
bloei was dit jaar later dan normaal en viel in de eerste helft van Maart. De
oogst viel evenwel niet later, n.1. van 16 April tot 10 Mei. Evenals voorgaande
jaren kwam Kassins Frühe in opbrengst sterk naar voren.
De proef met kersen in een licht verwarmde stookkas heeft aangetoond, dat de
teelt van kersen onder glas technisch goed mogelijk is. Hiervoor dient men uit te
gaan van de vroegste rassen, waarvan vooral Kassins Frühe in aanmerking komt.
Ondanks redelijke prijzen (in 1954 van 10—3 cent per stuk en gemiddeld 4 cent)
zal deze teelt echter in het algemeen niet voldoende lonend zijn.
b. Brocoli.
In een vorstvrij gehouden kas werden een 12-tal selecties met elkaar vergeleken.
De planten waren 31 Juli uitgezaaid, 30 Augustus opgepot en 19 September in de
kas uitgeplant. Het merendeel van de selecties heeft niet voldaan. Hierbij bleef
het gewas te klein van omvang en was de kwaliteit van de geoogste kolen matig
tot slecht.
Stamzaadselectie biedt evenwel gunstige perspectieven. Een tweetal selecties
gaven van half Maart tot April kolen van uitstekende kwaliteit.
N. BEWARING EN VERPAKKING VAN TUINBOUWPRODUCTEN.
1. Betere verpakkingsmethoden voor kasfruit.
Evenals in 1953 was het ook dit jaar weer mogelijk de verpakking van druiven in
cellofaanzakken uit te voeren. Via het I.B.V.T. te Wageningen werden de zakken
gratis verkregen en eveneens kosteloos onder de tuinders gedistribueerd. In tegenstelling met 1953 bestond er dit jaar een zeer grote vraag naar zakken. In eerste
instantie werden steeds die telers voorzien, die ook in 1953 medewerking verleenden.
Door de handel werden eveneens veel zakken voor druivenverpakking afgeleverd.
Vooral op de veiling Honselersdijk werden regelmatig verpakte druiven aangevoerd.
In het algemeen lag het prijsverschil nog gunstiger dan vorig jaar.
De ervaringen van de handel werden weer nagegaan. In tegenstelling met vorig jaar
werd nu het grootste gedeelte door de exporthandel afgenomen. Het merendeel werd
naar Engeland gezonden. Duidelijk is gebleken, dat de kwaliteit van de te verpakken
druiven bepalend is voor het resultaat van de verpakking. Het is nogal eens voorgekomen, dat uitgeknipte trossen verpakt werden of meer dan één trosje in een
zak gedeponeerd werd. Indien deze verpakkingswijze voortgang zal vinden, is een
zeer strenge keur van veilingwege noodzakelijk.
2. Bevvaarbaarheid van bloemkool.
De in 1953 begonnen proef werd ook dit jaar voortgezet. Op 11 Juni is een aantal
bloemkolen in het koelhuis geplaatst. Er was een gedeelte ongedopt. Op 9 Juni
waren de meeste kolen bespoten met 2,4 D of met maleïne hydrazide (Decresiet). De
partij werd tot 29 Juli, d.i. bijna 7 weken, bewaard. Op die datum moest worden
geruimd, omdat gebleken was, dat het betreffende koelhuis reeds 8 dagen niet meer
koelde. De verkregen resultaten zijn dus zeer betrekkelijk.
Gebleken is, dat de gedopte kolen vaster blijven dan de kolen in blad. Dit kan
mogelijk verklaard worden door de grotere verdamping van de kolen met blad. Ook
dit jaar bleek weer, dat de wat kleinere kolen gemakkelijker vastblijven dan de
grotere maten. Van de controle-kolen lieten de bladstelen geheel los; bij de met
2,4 D bespoten groepen zaten de bladstelen nog goed vast, terwijl de kolen bespoten
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met Decresiet, zij het in mindere mate dan de contrôle, toch ook blad loslieten. De
minste schimmel trad op in de groepen, die met 2,4 D bespoten waren.
Vastgesteld werd, dat de grijze, ingezonken plekjes, die tijdens de bewaring optreden,
een gevolg zijn van voorafgaande beschadiging. Uiteraard trad dit dus bij de in blad
bewaarde kolen minder op. Bij het bewaren van bloemkool zal het dus noodzakelijk
zijn de kolen volkomen onbeschadigd in het koelhuis te brengen.
3. Bewaarbaarheid van meloenen.
Door middel van inhulling in poly-aethyleen (Utiflex) is getracht de bewaarbaarheid
van meloenen te vergroten. Hierbij is uitgegaan van normale exportmeloenen, afkomstig van een als zeer goed bekend staand bedrijf.
De verpakte meloenen rijpten minder snel dan onverpakte. De hoge luchtvochtigheid
in de verpakking bleek echter eea bezwaar te zijn. Hierdoor kon gemakkelijk
schimmel optreden, zodat de langere bewaarbaarheid als gevolg hiervan teniet werd
gedaan. Een moeilijkheid is bovendien de bepaling van het juiste stadium van
oogstrijpheid.
4. Bewaarbaarheid van tomaten.
In samenwerking met het I.B.V.T. zijn te Wageningen een aantal bewaarproeven
met tomaten genomen. Er werd gebruik gemaakt van het ras Victorie, terwijl ter
oriëntatie enige proeven met Unie werden genomen. Tussen beide rassen traden
geen verschillen op.
Duidelijk is gebleken, dat een bewaring beneden 10° C en gedurende 10 dagen het
narijpen van gedeeltelijk en geheel groene tomaten onmogelijk maakt. Bij een bewaring gedurende 5 dagen rijpten de vruchten nog wel wat na. Rijpe tomaten, die
gedurende resp. 5 en 10 dagen bij temperaturen beneden 10° C werden bewaard, gingen
achteruit in kwaliteit. Op de vruchten vertoonden zich waterige vlekken.
5. Koelhuisbewaring van druiven.
In samenwerking met het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten (I.B.V.T.) te Wageningen werden de bewaarproeven in de seizoenen
1953—1954 en 1954—1955 voortgezet.
In het seizoen 1953—1954 werden voor de rassen Black Alicante en Muscaat van
Alexandrie herkomstproeven genomen. Black Alicante van 12 herkomsten vertoonde
grote verschillen in bewaarbaarheid. Duidelijk werd de algemeen geldende mening
bevestigd, dat druiven afkomstig van zandgronden minder goed houdbaar zijn dan van
zavel- en kleigrond. Bij een juiste behandeling tijdens het seizoen is de voorteelt
niet zo belangrijk. Van de druiven, die op 11 Februari nog in prima conditie verkeerden, was 2/3 afkomstig van bedrijven, waar een voorteelt van bloemkool
gestaan had.
Vóór de oogst kan vrijwel steeds een goede indruk verkregen worden van de te
verwachten bewaarbaarheid. Het ruim gekrent zijn, een harde schil, een hoog suikergehalte en de diepe waslaag (dauw) geven in dit verband uitstekende
aanwijzingen
voor een goede bewaarbaarheid.
Bij Muscaat van Alexandrie werd nagegaan, of druiven afkomstig uit gestookte kassen
beter bewaarbaar waren dan die afkomstig uit koude kassen. Van de koude druiven
bleken 2 van de 3 partijen slecht houdbaar. Van de druiven uit de stookkassen voldeed
1 van de 3 partijen slecht.
In het seizoen 1954—1955 is een bewaarproef genomen met Golden Champion om
de oorzaak van het optreden van bruine vlekjes tijdens de bewaring na te gaan. Van
een goed bedrijf werden 2 partijtjes druiven in het koelhuis opgeslagen. Het belangrijkste verschil was gelegen in het droge-stof-gehalte; van de ene partij bedroeg dit
n.1. 12 % en van de andere partij 16 à 17%. Uiteraard was de kleur van eerstgenoemde
partij belangrijk groener. Bruine vlekjes zijn echter tijdens de bewaring niet opgetreden. De Golden Champion werd rond Nieuwjaar in uitstekende conditie geruimd.
Naast bovengenoemde proef zijn er voor het seizoen 1954—1955 nog een tweetal
proeven lopende, n.1. een herkomstproef met Black Alicante en een koelhuisvergelijkingsproef tussen 11 koelhuizen in het Zuid-Hollands Glasdistrict. Hierover zijn echter
op dit moment nog vrijwel geen resultaten bekend.
6. Toepassing van gassen bij koeldruiven.
De eerder in samenwerking met het I.B.V.T. genomen proeven om het optreden van
schimmelvorming door middel van SO2 (zwaveldioxyde) tegen te gaan, behoefden
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niet te worden voortgezet. Vrijwel door een ieder, die druiven teelt, is in het lopende
seizoen SO2 met succes toegepast, zodat dit middel momenteel een belangrijke
bijdrage levert tot een goede bewaring van druiven. Wel zijn er te Wageningen nog
proeven opgezet om de SO2 tolerantie van de druiven te bepalen.
De proeven met bewaring van druiven in containers met een speciale zuurstofkoolzuurgasverhouding te Wageningen worden nog steeds voortgezet. De resultaten
zijn tot heden nog weinig hoopgevend.
O. PLANTENZIEKTEN EN BESCHADIGINGEN.
1. Voorlichting in verband met plantenziekten.
In 1954 zijn 925 gevallen van ziekten en beschadigingen op het laboratorium nader
onderzocht.
Dit jaar werden weer een aantal waarschuwingen verzorgd i.v.m. te bestrijden ziekten
en plagen. De kaarten voor de fruitteelt werden, evenals verleden jaar, verzonden
door de afdeling Midden-Zuid-Holland van de N.F.O.; de waarschuwing voor de
groenteteelt door onze instelling. Er werden kaarten voor de fruitteelt verzonden op
de volgende data: 29Maart, 12April, 3Mei, 14 Mei, 26 Juni, 13 Augustus, 26 Augustus.
De aandacht werd gevestigd op de bestrijding van: schurft, late schurft, meeldauw,
spint, appelzaagwesp, bladluis, bloedluis, bladrollers en het fruitmotje.
1 Mei is een waarschuwingskaart i.v.m. de koolvliegbestrijding verstuurd.
2. Physiogene ziekten en beschadigingen.
a. Chlorosebestrijding

bij kasfruit.

Er werden dit jaar opnieuw proeven genomen met een boorgatbehandeling
bij pruimen, waarbij het ijzerzout van aethyleen-diamine-tetra-azijnzuur
(Sequestrene) ditmaal werd gecombineerd met het mangaanzout. Een mengsel van
beide zouten werd vergeleken met een mengsel van mangaan en ijzercitraat en
een mengsel van mangaan- en ijzersulfaat. Omdat bij vorige proeven de normale
dosering van 1 g per m 2 bladoppervlak niet geheel voldoende was, werden van het
sulfaat en Sequestrene ook even grote hoeveelheden zuiver ijzer en mangaan
gegeven, als in 1 gram citraat aanwezig is.
Beide Sequestrene behandelingen gaven, in tegenstelling tot vorig jaar, sterke
bladverbranding te zien. Sulfaat gaf nagenoeg geen verbranding. De chlorose
werd het beste genezen door de Sequestrene behandelingen, die een zeer goed
resultaat gaven. De sulfaat- en citraatbehandelingen waren iets minder, echter
nog beduidend beter dan de controle.
De bomen, die in de winter van 1952—1953 met 100 gram Sequestrene (Fe) werden
bemest, vertoonden ook dit jaar geen verbetering in de bladstand.
Voorts werd dit jaar een proef genomen ter bestrijding van mangaanchlorose bij
druiven. Winterbespuiting en boorgatbehandeling zijn bij dit gewas minder goed
mogelijk. Er werd daarom overgegaan tot het insmeren van de verse snoeiwonden
met het volgende papje: 1 liter water met 400 gram mangaansulfaat, 400 gram
suiker en 300 gram stuifzwavel. Deze behandeling gaf een frappant goede genezing
van een overigens ernstige chlorose. Elke snijwond moet worden ingesmeerd. De
uitlopers van slapende knoppen waren steeds chlorotisch, dus ook die van de
behandelde bomen.
b. Chlorose tengevolge van

magnesiumgebrek.

In het Zuid-Hollands Glasdistrict treedt magnesiumgebrek bij tomaten gewoonlijk
niet in ernstige mate op. Dit jaar waren er echter tal van zware aantastingen,
hetgeen veroorzaakt zal zijn doordat de grond nat en koud was. Voorts werd in
verschillende gevallen geconstateerd, dat magnesiumgebrek samenging met een
ernstige kurkwortelaantasting. Bespuitingen met 2 % magnesiumsulfaat gaven
goed resultaat. De bespuitingen dienen met tussenpozen van ongeveer twee weken
enkele malen te worden herhaald.
c. Entchlorose bij

komkommers.

Van een zevental bedrijven, waar de komkommers entchlorose vertoonden, werd
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in 1953 gezond en chlorotisch blad verzameld. Dit materiaal werd dit jaar geanalyseerd. Het chlorotische blad bleek t.o.v. het gezonde blad steeds weinig magnesium
en weinig stikstof te bevatten.
In verband hiermee werden dit jaar in de practijk enkele proeven genomen met
het bespuiten en bijmesten van ammoniummagnesiumsulfaat. De bespuitingen
met 2 % oplossingen werden met tussenpozen van twee weken 5 maal uitgevoerd.
Andere planten werden 4 maal bijgemest met % kg ammoniummagnesiumsulfaat
per tien planten per keer.
In een drietal gevallen werd de entchlorose, zowel door de bespuitingen als door
het bijmesten, voorkomen. In een vierde geval, waar de afwijking in ernstige vorm
optrad, werd wel een belangrijke verbetering verkregen, doch de chlorose werd
niet geheel onderdrukt. Op weer drie andere tuinen trad in de proefrijen geen
entchlorose op, maar wel daarnaast. Tweemaal bespuiten met ammoniumagnesiumsulfaat gaf ook hier een vermindering van de chlorose.
In een andere proef werden planten vergeleken, welke normaal verent waren, en
planten, welke slechts verent waren, om te zien, of een goede of minder goede
vergroeiing van de ent en de onderstam invloed uitoefent op het optreden van
entchlorose. Bovendien werd er bij een gedeelte van de planten een sterke vruchtdunning toegepast en bij een ander gedeelte een normale vruchtdunning.
In geen der gevallen is er echter entchlorose opgetreden.

d. Klemhart en hartloosheid bij bloemkool.
De proefnemingen bij klemhart werden ook dit jaar voortgezet. Nagegaan werd
de invloed van molybdeen (Mo) bij de rassen Alpha en Vroege Verbeterde
Mechelse. Overeenkomstig
de verwachtingen trad er bij Vroege Verbeterde
Mechelse aanzienlijk minder klemhart op dan bij Alpha.
Evenals vorig jaar werd ook nu weer duidelijk aangetoond, dat door het bemesten
van de kweekgrond met Mo een klemhartaantasting volkomen kan worden tegengegaan. De wijze van toediening aan de kweekgrond maakt geen verschil, al
verdient de methode, waarbij het Mo in oplossing*wordt toegevoegd, uit practische
overwegingen de voorkeur.
Het bespuiten van de planten voor het uitplanten gaf eveneens gunstige resultaten, alhoewel minder dan wanneer de Mo door de kweekgrond is gemengd. Het
bespuiten met Mo na het uitplanten gaf geen resultaat.
Het bemesten van de opkweekgrond en de uitplantgrond met Frit gaf bij de
toegepaste hoeveelheden resp. weinig en geen resultaat.
Bij beide rassen bleek Mo een gunstige invloed op de vroegheid uit te oefenen.
Ook bij Vroege Verbeterde Mechelse, waar weinig klemhart optrad, bleek toch
de vroegheid door Mo gunstig te zijn beïnvloed.
De molybdeenbehandeling in verschillende gronden door middel van de Aspergillusmethode heeft interessante resultaten opgeleverd. Indien minder dan 5 gamma
(0,000005 g) molybdeen per 100 gram grond aanwezig is, blijkt dit steeds funest
te zijn. De bloemkoolplanten vormen dan voor vrijwel 100 % klemharten. Toch kan
ook bij een hoger molybdeengehalte in de grond de aantasting soms nog ernstig
zijn.
e. Oppervlakkige

zwartbruinkleuring

van geoogste

bloemkool.

In het vorige jaarverslag is er reeds op gewezen, dat dit verschijnsel optreedt,
wanneer de geoogste kool enige uren zonder afdekking in de zon staat. Naarmate
de kolen te voren zwaarder gedekt zijn geweest, zijn ze gevoeliger.
De verkleuring trad niet op, wanneer de geoogste kolen onder glas in de zon
werden geplaatst. Daarentegen kon de verkleuring kunstmatig worden opgeroepen
door ze enkele uren bloot te stellen aan de straling van een ultraviolet-lamp (golflengte 2500 A°). De verkleuring wordt dus teweeg gebracht door het ultraviolette
deel van de zonnestraling.
Naar aanleiding hiervan zijn proeven genomen met inhulling van de bloemkool in
verschillende min of meer doorzichtige folies. Er bleek een duidelijk verband te
bestaan tussen de mate van zwartbruinkleuring en de doorlatendheid v&n de
folies voor ultraviolette straling.
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f. Gasbeschadiging aan tuinbouw gewassen.
Evenals vorig jaar werden in de omgeving van Rotterdam en Vlaardingen in
samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap Barendrecht gladiolenproefveldjes aangelegd om een indruk van de verspreiding der schadelijke gassen te
krijgen.
Bij gunstige wind bleek tot op een afstand van ± 4 % km van de fabriekscomplexen een beschadiging aan de gladiolenbladeren te kunnen optreden. Overeenkomstige beschadigingsbeelden konden in het laboratorium worden verkregen door
gladiolen enige tijd te plaatsen in een ruimte met een uiterst geringe concentratie
fluorwaterstof (0.1 deel op 1.000.000 delen lucht). Ook begieting van de grond
met water, waarin natriumfluoride was opgelost, of injectie van planten met
NaP-houdend water had genoemd resultaat.
Andere chemicaliën kunnen soortgelijke beschadigingsbeelden oproepen. Voor
vaststelling van de oorzaak der in het veld waargenomen beschadigingen dient
men daarom o.a. over fluor-analyses van het aangetaste materiaal te beschikken.
In samenwerking met de Keuringsdienst voor Waren te Rotterdam is een begin
gemaakt met dit soort analyses.
Enige malen zijn in Vlaardingen beschadigingen aan spruiten gerapporteerd, die
waarschijnlijk door fabrieksdampen werden veroorzaakt.
g. Zaadkoppen bij

komkommers.

In aansluiting op een eerder plaats gehad hebbende enquête, waaruit de indruk
werd verkregen, dat de honingbijen in belangrijke mate aansprakelijk kunnen
worden gesteld voor het optreden van zaadkoppen, is dit jaar de volgende practijkproef opgezet.
Van een dubbele rij groene platglaskomkommers werden 50 ramen afgesloten met
vliegengaas ter voorkoming van ongewenste bestuiving. De overige 50 eenruiters
deden dienst als controle. Bovendien werden vanaf 19 Juli regelmatig waarnemingen verricht betreffende «bloemvorming en zaadzetting. Dit geschiedde ook
bij een viertal andere rijen met verschillende plantdata. Tot 1 Augustus waren
geen bijen aanwezig. Vóór 19 Augustus werd geen enkele zaadkomkommer
geoogst. Het percentage zaadkoppen na 19 Augustus (komkommers met een
duidelijke verdikking aan het ondereinde van de vruchten) was:
Gaasrij (plantdatum begin April)

6%

Controle (plantdata van begin April tot half Mei) gem. 6 9 %
Controle (plantdatum begin Juni)

50 %.

Er is dus een tendenz aanwezig, dat hoe jonger het gewas en hoe krachtiger de
groei, hoe minder de gevoeligheid is voor de vorming van zaadkoppen. Dit was
ook reeds bij de eerder genoemde enquête gebleken.
De in de zaadkoppen gevormde zaadjes bleken bijna alle voos te zijn. Alleen de
zaadhuid was uitgegroeid, waarschijnlijk onder invloed van met het stuifmeel
meegekomen groeistoffen. Vanaf 19 Augustus nam, behalve bij de laatste plantdatum, het aantal van deze zaadjes zeer sterk toe.
Bij het bloem-onderzoek viel op, dat een proefvakje met niet geënte komkommers
veel meer mannelijke en minder vrouwelijke bloemen leverde dan vrijwel tegelijk
gepote geënte planten. Bij de niet geënte komkommers werd dan ook ongeveer
3 maal zoveel zaad gevormd, terwijl deze zaadvorming reeds eind Juli in belangrijke mate plaats had.
h. Besverbranding

bij druiven.

Verbrande bessen als gevolg van directe zonbestraling of hoge kasluchttemperatuur komen ieder jaar voor. Het was echter opvallend, dat in deze zonloze zomer
deze beschadiging in ernstige mate optrad. Door het gebrek aan zon is het gewas
echter gevoeliger geworden. De volgende factoren zijn van invloed op de mate
van besverbranding:
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1. De hoeveelheid blad in verhouding tot het aantal trossen. Zijn er veel bladeren
en komt er een warme dag, dan wordt een grote hoeveelheid water verdampt
en dit water kan voor een deel aan de bessen worden onttrokken, waardoor
deze inschrompelen. Rijkdragende bomen, waarbij in verhouding dus minder
water aan de bessen werd onttrokken, hadden over het algemeen minder last
van de beschadiging.
2. De ouderdom van de boom. Jonge bomen met veel blad en weinig vruchten
hadden om dezelfde reden meer te lijden van deze beschadiging dan oudere
bomen in volle productie.
3. De grootte van het wortelstelsel. Waar het wortelstelsel door slechte structuur
van de grond of onvoldoende afwatering niet in optimale conditie verkeerde
en dus niet in staat was op een warme dag veel water aan te voeren, trad
hevige beschadiging op.
i. Verbrande bladpunten bij Freesia's.
Licht gekleurde bladpunten en bladranden, die ontstaan door verbranding, zijn in
de afgelopen herfst bij verschillende Freesia-aanplantingen in belangrijke mate
opgetreden; speciaal na de warme dagen van 1 September en 3 October. Enige
tijd na de verbranding waren de randen van de verbrandingsvlekken rood gekleurd, zodat het gewas de indruk maakte hevig door het „vuur" te zijn aangetast.
Jonge planten zijn minder gevoelig voor verbranding dan een half-volgroeid gewas.
Wanneer in de herfst plotseling een extra warme dag komt, zou getracht kunnen
worden door verhoging van de luchtvochtigheid en door schermen de verdamping
tegen te gaan.
j . Groeistofbeschadiging

bij tomaat.

Bij vestiging van glastuinbouw in weide-gebieden of in streken met veel graanteelt
ondervindt men nogal eens hinder van groeistofbeschadiging. Verschillende tuinbouwgewassen, zoals b.v. de druif, zijn hiervoor zeer gevoelig. Dit jaar is ernstige
schade aan tomaten waargenomen.
De oorzaak hiervan moet gezocht worden in het gebruik van groeistoffen, zoals
2.4 D en M.C.P.A., voor onkruidbestrijding in grasland en bij granen. Deze middelen
mogen nimmer te fijn worden verstoven of verneveld, daar dan naburige gewassen,
ook onder glas, ernstig worden beschadigd.
Toepassing van deze middelen langs slootkanten of in het in de sloot werpen van
een restant van de groeistoffen is oorzaak geweest van een ernstige beschadiging
van tomatenplanten, die met het slootwater werden gebroesd. Er ontstaat dan
een ernstige misvorming en bruinkleuring van de stengel, waar zich na korte
tijd tal van wortelbeginsels ontwikkelen. Het verzwakte weefsel is zeer gevoelig
voor Botrytis, zodat de bovenste helft van de planten geheel kan wegrotten.
k. Smaakbederf

bij tomaten.

Naar aanleiding van in de practijk opgetreden smaakbederf bij tomaten is nagegaan, of v.b.c. en dergelijke stoffen smaakbederf kunnen teweegbrengen. Vooralsnog werd alleen smaakbederf opgemerkt, wanneer de vruchten in rechtstreeks
contact met deze middelen zijn geweest.
Om na te gaan, of het uitsnijden van Botrytisplekken bij tomaat en het insmeren
van deze wonden met v.b.c. invloed heeft op de smaak van de vrucht, werd dit
jaar bij enkele planten een snijwond gemaakt onder de 2de, de 3de, de 4e en de
5de tros en deze ingesmeerd met onverdunde v.b.c. Ook werden alle 4 behandelingen aan één plant toegepast. Van alle trossen werden enkele vruchten op smaak
beoordeeld. In geen enkel geval werd enige nadelige invloed van de v.b.c. op de
smaak der vruchten ondervonden.
1. Beschadiging door onjuiste toepassing van

sporenelementen.

Bij tomaten werd opnieuw beschadiging door boriumovermaat waargenomen. In
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één geval bleek bij vergissing borax inplaats van kalisalpeter voor overbemesting
te zijn gebruikt.
Bij herfstsla ontstonden, als gevolg van boriumbeschadiging, kort voor de oogst
doorschijnende randjes aan de bladeren. Later verdroogden deze randjes.
Om de beschadigingsbeelden in de practijk beter te kunnen leren onderscheiden
werd een proef opgezet, waarbij een overmaat van verschillende sporenelementen
werd toegediend.
m. Beschadiging van tomatenplanten

door bij suikerbespuiting

gebruikte

uitvloeier.

In Januari kwamen klachten over beschadiging van de hartblaadjes bij jonge
tomatenplantjes. De planten waren belicht en met een suikeroplossing bespoten.
De oorzaak van de schade was het gebruik van een te hoog percentage uitvloeier.
Inplaats van de normale concentratie was bijna het tienvoudige gebruikt.
n.

Chloraatbeschadiging.
De druivenboompjes, welke in 1953 begoten waren met een oplossing van natriumchloraat, vertoonden dit jaar geen afwijkingen meer.
Nu werd in Januari aan druivenbomen, die in de bekende bemestingsputten stonden, een oplossing van natriumchloraat toegediend. In Mei, toen de bomen al
behoorlijke scheuten hadden gevormd, trad voor het eerst beschadiging op. Het
beeld was precies gelijk aan het beeld, dat in 1949 op verschillende bedrijven was
waargenomen.
Ook in andere gewassen, zoals komkommer en tomaat, trad in 1954 chloraatbeschadiging op. Men zal met de toepassing van natriumchloraat in de tuinbouw
zeer voorzichtig moeten zijn.

o. Vorstschade bij druiven.
In April en Mei waren er op verschillende bedrijven druivenbomen, waarvan de
groei te wensen overliet. Vooral in de kop van de kassen en meestal aan de zonzijde of aan een vrijstaande gevel waren er zelfs vele scheutjes, die afstierven
als ze een lengte van ± 10 cm hadden bereikt. Ook kwam het voor, dat het hout
boven in de kas gedeeltelijk dood was. Dit leidde op enkele bedrijven tot het
afzagen van bomen.
Het bovengenoemde verschijnsel wordt beschouwd als een gevolg van het samengaan van:
1. Het lang doorgroeien van de bomen in de herfst van 1953.
2. Een te droge grond.
3. De vorst met sterke wind gedurende de winter (uitdroging).
4. Een te lage luchtvochtigheid van eind April tot begin Mei 1954 (veel zon).
De bomen, die niet te hevig waren beschadigd, herstelden zich, wanneer de kaslucht
vochtig werd gehouden.
Bij Frankenthaler was de schade het ergst, bij stookkassen meer dan bij koude
kassen en bij leggers erger dan bij staand snoer.
p. Vorstschade bij sla.
Omstreeks half Februari kwam op verschillende bedrijven een afwijkend beeld
van vorstbeschadiging bij sla voor (in koude warenhuizen en onder platglas). De
harteblaadjes van de planten waren vooral bij Proeftuins Blackpool, maar ook bij
Regina, zwart. De verkleuring begon vanaf de punten van de bladeren. Doordat
deze rassen lang in het najaar doorgroeien, is het hart daarvan waarschijnlijk
wat gevoeliger dan dat van Meikoningin, waarbij dit verschijnsel vrijwel niet
optrad. Wanneer het groeipunt niet beschadigd was, hervatten de planten na de
vorst de groei. Het optreden van „smeul" op de afgestorven delen kon veelal
worden voorkomen door de luchtvochtigheid zo laag mogelijk te houden.
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q. Vorstschade bij peen.
Waar de peen niet geheel is weggevallen, zijn de volgende verschijnselen opgemerkt:
1. Als de punt van de hoofdwortel was afgestorven, bleef de peen te kort; deze
was soms ook harig.
2. Kort na het einde van de vorst traden overlangse scheurtjes op. Dit werden
bij het doorgroeien van de peen grote barsten. Soms was bij de oogst meer
dan 50% gebarsten. Deze barsten waren door de vergroeide randen gemakkelijk te onderscheiden van de bekende scheuren, die na regen ontstaan.
3. Bij geringe vorstschade was alleen de buitenkant van de peen wat verkurkt
(speciaal bij de kop).
4. Dit jaar waren er extra veel stokkige peentjes en schieters.
De verschillende verschijnselen kunnen ook samengaan. Op droge plekken trad
de meeste schade op.
3. Virusziekten.
a. Virusziekten

bij tomaat.

Dit jaar werden enkele voor ons nieuwe verschijnselen aangetroffen, die echter
teruggebracht konden worden tot reeds bekende virusziekten.
1. Een combinatie van het tomatenmozaïekvirus en een stam van het komkommervirus no. 1. Deze ziekte werd ditmaal aangetroffen bij de normale teeltwijze
in warenhuizen. Op een bepaald moment vertoonden de koppen van de planten
een hevig mozaïekbeeld, terwijl de vruchten aan de veel lager zittende trossen
voor een groot deel oppervlakkig bruin waren gekleurd. Pas geruime tijd later
vormden zich de typische draadvormige bladeren. De planten waren aangetast
door bladluizen, die het komkommervirus no. 1 kunnen overbrengen.
2. Het aardappel X virus, al of niet in combinatie met het tomatenmozaïekvirus. Het merkwaardige was in dit geval, dat het ziektebeeld vaak slechts
zeer zwak was. In het uiterste geval werden alleen kleine putjes in de vruchten
opgemerkt en een zwakke necrose op het blad, welke alleen aan de onderzijde
zichtbaar was.
b. Virusresistentie

bij tomaten.

Van de kruising van een virusresistent Amerikaans ras met het Hollandse ras
Glorie werden de nakomelingen op virusresistentie getoetst. Deze werden geïnoculeerd met verdund virusbevattend plantensap. Bij de verdunning 1 :1000 bleken
enkele planten tot het einde der teelt geen virus te bevatten. Deze werden teruggekruist met het ras Glorie.
c. Virus in

komkommers.

De laatste jaren wordt het komkommermozaïekvirus (Cucumis virus no. 2) steeds
veelvuldiger waargenomen. Dit jaar werd het virus reeds in zeer jonge planten
gevonden. Gebleken is, dat het virus gemakkelijk met het zaad kan overgaan.
Nagenoeg vers zaad, afkomstig van viruszieke planten, kan minstens 10 % zieke
planten leveren. Er wordt nagegaan, of bij bewaring van het zaad de besmetting
stand houdt.
d. Virusziekten

bij Freesia's.

Het is gebleken, dat de blad- en bloemafwijkingen bij het ras Marion steeds door
het Freesia-mozaïekvirus worden veroorzaakt. Dit werd bevestigd door het serologisch onderzoek, dat door het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse
is verricht. E r zijn aanwijzingen, dat indien bij dit ras tevens het bonenvirus no. 2
aanwezig is, de groei dermate slecht is, dat de planten hierdoor zeer vroegtijdig
afsterven of in het geheel niet opkomen.
Bij de rassen Bronzen Giant en King of the Yellow is gebleken, dat de blad49

afwijkingen, welke hier veelvuldig voorkomen, niet door virus worden veroorzaakt.
Indien deze rassen met virus worden geïnoculeerd, hebben de planten hiervan
ernstig te lijden.
Betreffende het ras Snow Queen zijn er aanwijzingen, dat de necrotische verschijnselen op bladeren en knollen door het Freesia-mozaïek worden veroorzaakt.
Viruszieke Freesia-knollen werden na het rooien aan een warmwaterbehandeling
onderworpen om op deze wijze te trachten het bonenvirus no. 2 te doden. Na
54° C gedurende 2 uur en 55° C gedurende 1 uur bleef slechts een gedeelte der
knollen leven, doch het virus werd niet gedood.

4.Bacterie- en schimmelziekten.
a. „Smeul" bij spinazie.
Het ziektebeeld van „smeul" bij spinazie, waarbij de bladstelen en de stengeltjes
op de grens van lucht en grond zwart worden, is maar al te bekend. Dat het vooral
optreedt bij een dichte stand van het gewas en op vochtige grond, is ook bekend.
Dit jaar is nagegaan, welke parasiet de eigenlijke oorzaak is. Van verscheidene
percelen uit dit gebied is spinazie met „smeul" door de Plantenziektenkundige
Dienst te Wageningen onderzocht en nu blijkt de schimmel Pythium debaryanum
de veroorzaker te zijn.
b. Een nieuwe bacterieziekte

bij tomaten.

Door I r P. C. Koek van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen is vastgesteld, dat in de afgelopen zomer in dit gebied op 2 plaatsen een nieuwe bacterieziekte bij tomaten (Pseudomonas solanacearum) is opgetreden. Het ziektebeeld
komt in een beginstadium zeer veel overeen met slaapziekte, doordat de onderste
bladeren naar beneden hangen en slap worden. De bekende gele vlekken, die dan
bij slaapziekte optreden, komen niet voor; ook gaat de kop niet slap hangen. De
vaatbundels in de stengel zijn wel bruin gekleurd. In een later stadium lijkt de
aantasting veel op bacterieverwelkingsziekte (Corynebacterium michiganense),
doordat er bruine strepen op de stengel komen.
Aangezien deze ziekte zich sterk kan uitbreiden en in de grond overblijft, is het
gewenst bij het eerste optreden in te grijpen. Mochten zich in het komende seizoen
verschijnselen voordoen, die op bovengenoemde ziekte lijken, dan worden we
daarvan gaarne in kennis gesteld.
c. Het enten van tomaten op voor Verticillium resistente

onderstammen.

In aansluiting op de proeven van vorig jaar werden opnieuw potproeven genomen
met 5 voor Verticillium resistente Amerikaanse rassen als onderstam. Als ent
werden planten van het ras Victorie gebruikt.
Er trad een lichte tot matige Verticilliumaantasting op. Alle rassen vertoonden
in meer of mindere mate resistentie tegen de ziekte. In de meeste gevallen bleken
echter de op de onderstam geënte Viétorie-planten een ernstiger bruinkleuring
van de houtvaten te vertonen dan dé onderstam zelf. Dit verschijnsel trad het
minste op, wanneer Moscow als onderstam was gebruikt. Dit ras vertoonde ook
op zichzelf de beste resistentie tegen Verticillium. Bovendien werd de productiviteit van de geënte planten bestudeerd (zie blz. 32).
d. Loodglans bij perzik en pruim.
De in 1953 aangevangen bespuitingen met 0.1 % superol werden in 1954 op grotere
schaal voortgezet. Steeds werden takken en bladeren overvloedig bespoten, zodat
de vloeistof hiervan afliep.
In 1953 werden slechts een 2-tal bespuitingen na de oogst toegepast. Daar de
groei van de bomen dan reeds minder wordt, is het niet verwonderlijk, dat het
resultaat zeer matig was.
In 1954 werd het aantal bespuitingen opgevoerd tot 4 à 5, waarvan er gewoonlijk
2 of 3 enige tijd voor de pluk plaats vonden (in Mei of begin Juni). De andere
bespuitingen geschiedden meestal in Juli. Nimmer trad enige schade op. Het
resultaat was wisselvallig; verschillende malen een aanzienlijke verbetering, doch
soms weinig effect.
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e. Sclerotinia minor bij sla.
Evenals in 1953 is getracht na te gaan, of kleine hoeveelheden formaline toch een
afdoende resultaat bij de bestrijding van bovengenoemde schimmel kunnen geven.
Gebruikt zijn 18, 9 en 5 1. per are; 9 1. per are is ook in combinatie met een
grondafdekking (turfmolm tijdens de groei) toegepast. T.M.T.D. was ook in de
proef opgenomen. Op de onbehandelde vakjes was gemiddeld 39 % van de sla
aangetast. Op zo'n sterk besmette grond hielpen deze geringe hoeveelheden formaline practisch niet. Alleen 9 1. per are in combinatie met de grondafdekking
gaf een gunstig resultaat. Er was geen verschil te zien tussen vakjes waar de
formaline met een gieter en die waar de formaline met een pulverisator was
toegediend. T.M.T.D. voldeed niet.
f. Botrytisstippen

op

tomatenvruchten.

Dit jaar werd een proefje opgezet om na te gaan, onder welke omstandigheden
Botrytisstippen bij tomatenvruchten optreden.
Alleen bij vruchten, die bespoten waren met een sporensuspensie van Botrytris en
daarna werden ingehuld, trad Botrytisstip op. Wanneer 6 uur of korter ingehuld
werd, traden geen stippen op. Bij water spuiten en langdurig inhullen traden
evenmin stippen op.
De stippen worden binnen een week na de infectie zichtbaar. De jongste vruchten
zijn he-t gevoeligst. De laatste weken voor de oogst worden geen stippen meer
gevormd.
g. „Vuur" bij Freesia's.
In het vorige jaarverslag is reeds medegedeeld, dat in samenwerking met de
Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen de levenswijze zou worden nagegaan
van de schimmel Heterosporium, die het „vuur" bij Freesia's zou veroorzaken. Uit
Preesia-bladeren met „vuur" heeft Ir W. P. de Leeuw, die aan bovengenoemde
dienst is verbonden, getracht de schimmel te kweken. Ondanks vele pogingen
gelukte dit niet. Men mag aannemen, dat „vuur" bij Freesia's in dit gebied veelal
het gevolg is van minder gunstige groei-omstandigheden. Deze conclusie wijkt dus
wel sterk af van de mening, die jarenlang heeft geheerst.
Teneinde na te gaan, welke omstandigheden hier een rol spelen, is er een oriënterend proefje genomen met zaai-Freesia's (Réfracta alba en Super Freesia's), die
in de zomer buiten in kisten stonden en op verschillende manieren zijn afgedekt.
Waar bij scherpe zon de kisten werden afgedekt met schermmatten, kwamen de
minste ,,vuur"vlekken voor. Zonder afdekking was het aantal vlekjes wat groter,
terwijl dit aantal het grootst was bij de planten, die voortdurend onder platglas
hebben gestaan. Grote temperatuurverschillen tussen de groepen zijn er niet
opgetreden; er is n.1. voortdurend veel gelucht.

P. DIERLIJKE BESCHADIGINGEN.
1. Beschadigingen, veroorzaakt door insecten en andere geleedpotige dieren.
a. Vangbak- en

practijkwaarnemingen.

Evenals de voorgaande jaren is er weer een proef genomen om na te gaan, of
koolvliegpoppen, die in zand- en veengrond zijn gelegd, op dezelfde data uitkomen.
De poppen zijn op 2 data in de grond gebracht, n.1.24 Februari en 10 Maart. Uit
de zandgrond kwamen de eerste vliegen, afhankelijk van het inbrengen in de
grond, 7 en 9 April te voorschijn. Uit de veengrond 9 April, maar dit betrof slechts
een enkel exemplaar. Als het resultaat van de 3 jaren, dat een dergelijke proef is
genomen, wordt nagegaan, blijkt, dat de 1ste vliegen uit de veengrond ongeveer
op dezelfde tijd of een paar dagen later te voorschijn zijn gekomen dan uit de
zandgrond.
De waarschuwingskaart (zie blz. 44) voor de koolvliegbestrijding bij de 1ste
vlucht is aan de hand van bovengenoemde vangbakwaarnemingen en eiwaarnemingen bij de planten uitgezonden.
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b. Zaadbehandeling

tegen

preivlieg.

In de practijk wordt wel eens geklaagd, dat behandeld zaad moeilijkheden geeft
bij het machinaal zaaien. Deze moeilijkheden treden niet op, wanneer men de juiste
hoeveelheid lijmoplossing en DDT poeder gebruikt. Voor het zaaien verdient het
aanbeveling het teveel aan poeder af te zeven.
c. Aantasting

van kaskomkommerplanten

door

vliegmaden.

De aanwezigheid van vliegmaden in de staalgrond gaf de kwekers dit jaar minder
moeilijkheden dan voorgaand jaar. Toch waren de omstandigheden, in ons vorige
jaarverslag genoemd, waardoor het massaal optreden van de vliegmaden verklaard
werd, dit jaar ongeveer hetzelfde. Dat er echter niet meer schade is ontstaan, is
te danken aan de regelmatige controle. Waren de maden in die mate aanwezig, dat
er schade verwacht kon worden, dan werden de bedden direct met Parathion in een
concentratie van 0.2 % begoten. Hierdoor kon bijna steeds iedere schade worden
voorkomen.
d. De melige koolluis bij spruitkool.
Omdat de diepvriesindustrie veel hinder ondervond van „vette spruiten" en dit
aan het I.P.O. te Wageningen mededeelde, heeft dit Instituut ons verzocht een
proef te nemen ter bestrijding van de melige koolluis. Deze bladluis speelt een
zeer belangrijke rol bij het ontstaan van „vette spruiten". Met de volgende middelen is gewerkt:
1.
2.
3.
4.

Parathion,
Malathion,
Diazinon,
E P N 300.

E P N voldeed niet. De andere middelen zullen nog nader worden vergeleken.
Volgens Dr H. J. de Fluiter is luisbestrijding (enige malen Parathion spuiten in
Mei) bij de koolplanten, die voor zaad worden geteeld, zeer belangrijk. Deze
planten zijn practisch altijd door de melige koolluis aangetast, die er op overwintert. Ze vormen de besmettingsbron voor de spruitkool, die op de velden staat.
e. De koolgalmug bij spruitkool.
De koolgalmug kan bij een sterke aantasting de kwaliteit van de vroeg te oogsten
spruiten zeer benadelen.
1. Wanneer bij de 1ste of 2de vlucht van deze mug het hart van de planten wordt
aangetast, vormen de spruiten in de oksels van de onderste bladeren zich te
vroeg. Ze zijn dan los en waardeloos.
2. Wanneer de aantasting in het hart zo hevig is, dat de hoofdstengel ook wordt
beschadigd, kunnen zich daar later geen mooie spruiten vormen.
3. De galmug kan de spruiten, die zich in Augustus en begin September in de
oksels van de bladeren beginnen te vormen, eveneens aantasten.
Er is dit jaar een bestrijdingsproef tegen deze galmug genomen. Er is met verschillende concentraties Parathion-emulsie, Parathion-stuifpoeder en E P N 300
gewerkt. E P N voldeed niet. De hoogste concentratie Parathion-emulsie, n.1. 0.25 °7c
(dit is 10 maal zo hoog als de voorgeschreven dosis) gaf beschadiging. Met
Parathion-emulsie en -stuifpoeder wordt het volgende jaar weer een proef genomen, omdat de bestrijding met 5 behandelingen niet afdoende was. Parathionstuifpoeder mag, i.v.m. vergiftigingsgevaar voor naburige gewassen, in de practijk
niet in het vrije veld worden gebruikt.
2. Andere tüeriyke beschadigingen.
a.

Slakkenbestrijding.
In het najaar kan vooral op natte gronden veel schade door kleine slakjes worden
veroorzaakt. Het bekende slakkendood (methaldehyde gemengd met zemelen)
heeft als bestrijding tegen deze kleine slakjes niet goed voldaan, omdat deze niet
voldoende met dit middel in aanraking komen.
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Slugit, een nieuw slakkenbestrijdingsmiddel waarvan de werkzame stof eveneens
metaldehyde is, gaf goede resultaten. Met dit middel moet de grond en het gewas
worden bespoten. Na ongeveer een week moet de bestrijding worden herhaald. Bij
grote aantallen slakjes gaf de toepassing volgens de gebruiksaanwijzing het beste
resultaat (1 1. Slugit op 160 1. water, hiervan 1 1. op 2 m'2 spuiten). Wanneer het
aantal slakjes niet hoog is, kan bij verlaging van de hoeveelheid vloeistof ook nog
een redelijk resultaat worden bereikt (b.v. 1 1. Slugit op 80 1. water, hiervan
1 1. op 4 m 2 ).
b. Grondonderzoek op het

aardappelcystenaaltje.

Najaar 1954 werd opnieuw een systematische bemonstering van kassen en warenhuizen uitgevoerd. In totaal werden voor dit doel ± 2800 monsters gestoken.
Deze monsters werden door de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen
onderzocht. Er heeft sinds de vorige bemonstering (2 jaar geleden) vrijwel geen
uitbreiding van de besmetting plaats gevonden.
c. Het wortelknobbelaaltje

bij anjers.

Bij een pottenproef is gebleken, dat door één begieting van de grond met een
2 % Parathion-oplossing (25 %) voor het planten, gevolgd door 2 begietingen met
1 % Parathion na het uitplanten, de aaltjes in zwaar besmette grond afdoende
worden bestreden. Dit leidde echter tot een vermindering van de opbrengst aan
bloemen van 50 %. Behandelingen, uitsluitend na het uitplanten, gaven geen voldoende resultaat.

Q. PROEVEN MET BESTRIJDINGSMIDDELEN.
1. Herbiciden (onfaruiddodende middelen).
a. Onkruidbestrijding

bij aardbeien.

De proeven met chemische onkruidbestrijding op aardbeien zijn voortgezet. In het
voorjaar werd een perceel aardbeien bespoten met E.H. 1, 4 kg per ha. De eerste
periode na de bespuiting viel er geen regen; het gevolg was, dat een maand na de
bespuiting nog geen verschil tussen behandeld en onbehandeld te zien was. Daarna
is er flink regen gevallen en twee maanden na de behandeling was het verschil
dan ook zeer duidelijk. De bespoten gedeelten waren practisch vrij van onkruid,
terwijl er op de onbespoten percelen tamelijk veel onkruid aanwezig was.
Op een ander perceel werd eenzelfde behandeling, maar dan met 8 kg E.H. 1, in
October uitgevoerd. Dit land was tijdens de bespuiting niet onkruidvrij: toch waren
de verschillen een maand na de bespuiting zeer groot. Op het onbespoten gedeelte
stond niet alleen veel meer onkruid, maar het was tevens ook veel sterker ontwikkeld. De totale hoeveelheid onkruid op de onbespoten percelen was zeker het
drievoudige van wat op de bespoten percelen aanwezig was.
Schade aan de aardbeien was er in geen van de twee gevallen te constateren. Om
E.H. 1 met succes toe te passen, moet het verspoten worden op land dat 10 tot
14 dagen tevoren met de schoffel onkruidvrij gemaakt is, daar het voornamelijk
werkt op kiemend onkruid. Het onkruid mag dan ook nog niet boven de grond staan.
In November is er op een perceel aardbeien met diverse concentraties I.P.C.
gespoten om te zien, waar de schadelijke grens van dit middel ligt voor dit gewas.
Om de invloed van deze bespuitingen na te gaan, zal er in het voorjaar van 1955
op deze veldjes een opbrengstbepaling worden gedaan.
Tenslotte is er in deze herfst nog een proef opgezet met diverse andere middelen,
n.1. kalkstikstof, D.N.C., I.P.C. en chloor I.P.C. In het voorjaar zal er op deze
veldjes weer bestreden worden, n.1. met I.P.C, E.H. 1 en chloor I.P.C. Bij de
toepassing van kalkstikstof en D.N.C, was de schade aan het gewas vrij ernstig,
bij de andere middelen was er geen schade waar te nemen.
b. Onkruidbestrijding

bij schorseneren.

Bij schorseneren werd op drie bedrijven een onkruidbestrijding met pre-emergence
middelen uitgevoerd voor de opkomst van het gewas. Het gaf een gunstige bestrij53

ding van onkruid, terwijl er geen nadelige invloed op de kieming van de schorseneren viel waar te nemen.
Door deze proeven zijn de ondervindingen van voorgaande jaren dus bevestigd.
Het gebruik van pre-emergence middelen bij schorseneren kan worden aanbevolen,
mits er gespoten wordt bij droog weer en voordat de eerste schorsenerenplantjes
boven de grond komen.
c. Onkruidbestrijding

bij

komkommers.

Dit jaar ontvingen wij het nieuwe middel „Alanap", dat in Amerika vrij veel
gebruikt wordt voor de onkruidbestrijding bij komkommers en andere tot dezelfde
familie behorende gewassen.
Ter oriëntering is hier een proefje opgezet, waarbij verschillende hoeveelheden
van dit middel per raam zijn toegediend. Resultaten aangaande de onkruiddodende
werking zijn niet waargenomen. Schade aan het gewas ontstond er echter evenmin,
zodat in het aanstaande jaar deze proef met grotere hoeveelheden zal worden
voortgezet.
d. Onkruidbestrijding

op leeg land.

Daar de zeer natte zomer en herfst de mechanische onkruidbestrijding sterk
bemoeilijkte, is er een proefje opgezet om het onkruid op leeg zand chemisch te
doden. De volgende middelen zijn hierbij gebruikt: formaline 10 %, 1 1. per 10 m 2 ;
Shell A.D., 400 cc per 10 m 2 ; Aamergens 4 %, 1 1. op 10 m 2 ; V.B.C. 10 %, 1 1. op
10 m 2 ; I.P.C. 0.75%, 1 1. op 10 m 2 en I.P.C. 0.75% + Aamergens 4 % , 1 1. op
10 m 2 . Van deze middelen gaven Aamergens en formaline de beste resultaten. Ook
Shell A.D. gaf goede resultaten, maar dit middel is aanmerkelijk duurder dan
de beide andere.
«
Hoe vroeger deze middelen toegepast worden, hoe beter het resultaat zal zijn,
daar op een later tijdstip de temperatuur gaat dalen, het onkruid groter wordt
en het gewas moeilijker opdroogt. Dit zijn drie factoren, welke een ongunstige
invloed op de bestrijding zullen uitoefenen.
2. Fungiciden (schimmeldodende middelen).
a. Bestrijding van Botrytis in tomaten.
Er werd een practijkproef genomen ter bestrijding van Botrytis in tomaten met
T.M.T.D. spuit- en T.M.T.D. stuifmiddel. Hoewel de behandelingen begonnen, voordat de ziekte optrad, werd er tegen het einde van de teelt, zowel bij de behandelde
als de onbehandelde percelen, vrij ernstige aantasting in de vorm van plekken op
stengels en bladstelen geconstateerd.
b. Bestrijding van „bladvlekkenziekte"

bij tomaten.

Dit jaar werd een practijkpro'èf genomen, waarbij de werking van een aantal
carbamaten, zowel in spuit- als in stuifvorm werd vergeleken, n.1.: T.M.T.D.,
ziram, ferbam, zineb, maneb en nabam (dit laatste middel werd alleen in spuitvorm
toegepast). Bovendien werden een stuifmiddel van het Shell-laboratorium te
Amsterdam en een spuitmiddel van Philips Roxane in de proef betrokken. Ook
werden de middelen Cupremuls-spuit en koperhydroxyde-stuif toegepast. Als
standaardmiddelen werden de tot nu toe gebruikelijke preparaten Bulbosan-stuif,
Cladox-stuif en Shirlan-spuit gebruikt. De stuifmiddelen werden 1x per week, de
spuitmiddelen 1 x per 14 dagen toegediend.
Zeer goede resultaten werden verkregen met de spuitmiddelen zineb, Shirlan,
maneb en nabam. Van de stuifmiddelen werd nog een goede werking verkregen
met Bulbosan, Cladox, zineb en maneb. Welke van deze middelen het meest voldeed, kan niet gezegd worden, daar de middelen onder verschillende omstandigheden werden toegepast. Alle overige middelen hadden weinig of geen effect.
De opbrengst van ernstig door Cladosporium aangetaste vakjes was aanzienlijk
lager dan van gering aangetaste vakjes, soms wel 0.5—1 kg per plant. Bij de zwak
aangetaste planten viel de oogst echter iets later. De met maneb-stuifmiddel
behandelde objecten gaven bij boven beschreven proeven een bijzonder goede
opbrengst.
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Aan het ontwikkelen van een laboratoriummethode om snel een indruk te verkrijgen over de werking van nieuwe middelen werd verder gewerkt.
Daar maneb mangaan bevat, ward nagegaan, of door dit middel Mn-gebrek bij
tomaten kan worden bestreden. Hiertoe werd op 3 bedrijven een oriënterende proef
genomen rnet het maneb-spuitmiddel. Op alle 3 bedrijven werd het middel toegepast op een volgroeid gewas, dat reeds chlorose vertoonde. Bij 2 bedrijven werd
weinig resultaat waargenomen. Bij het derde bedrijf vertoonden de behandelde
planten inderdaad enige verbetering. Het ligt in de bedoeling dit jaar de proefnemingen voort te zetten bij jonge tomatenplanten.
c. Bestrijding van „smeul" in sla.
Dit jaar werd een practijkproef genomen ter bestrijding van „smeul" in sla, waarbij
3 verschillende methoden werden toegepast, n.1.:
A. Grondontsmetting, waarbij de middelen gemengd met zand over de grond worden gestrooid en ingeharkt. Na het uitplanten enige malen stuiven.
B. Grondontsmetting door de middelen over het grondoppervlak te verstuiven,
Na het uitplanten enige malen stuiven.
C. Alleen enige malen stuiven na het uitplanten.
Dit jaar trad een ernstige ,,smeul"-aantasting op. Zeer goed resultaat werd verkregen met T.M.T.D.-stuifmiddel.
Ook nog goede bestrijding gaven T.M.T.D.spuitmiddel, Phygon en Bulbosan. Brassicol en captan hadden een geringer effect.
Er was weinig verschil te zien tussen bovengenoemde drie toepassingsmethoden.
d. Bestrijding van „wolf" in spinazie.
Dit jaar werd alleen een practijkproef onder glas genomen. Zaadontsmetting met
kopersulfaat, na opkomst stuiven of spuiten met zineb en een combinatie van
beide werden vergeleken. Er trad matige „wolf'aantasting op.
Zaadontsmetting met kopersulfaat gaf een matige bestrijding. Goede bestrijding
werd verkregen bij stuiven of spuiten met zineb na opkomst, maar het beste effect
gaf de gecombineerde toepassing.
e. Bestrijding van Sclerotinia minor in sla.
Er werd een 30-tal middelen getoetst volgens vorig jaar ontwikkelde laboratoriummethoden (directe werking op het mycelium en directe werking op de
Sclerotien). Er werden tamelijk wisselende resultaten verkregen. Dit jaar worden
de proefnemingen voortgezet met potproeven om na te gaan, in hoeverre bovengenoemde laboratoriummethoden enige overeenkomst met de resultaten in de
practijk vertonen.
8. Insecticiden en acariciden (insecten- en. mijtendodende middelen).
a. Chemische bestrijding van spint.
Zowel op het laboratorium als in de practijk werd het spintbestrijdingsonderzoek
op grote schaal voortgezet. De in de vorige jaren verkregen resultaten werden
hierbij bevestigd. Enkele nieuwe middelen werden onderzocht op hun waarde voor
de spintbestrijding in de glascultures. Basudine rookstroken en het eidodende
middel Tedion bieden goede mogelijkheden.
Het onderzoek naar de Parathionresistentie bij spint werd voortgezet. Hierbij
bleek, dat voor middelen die zeer nauw verwant zijn aan Parathion (b.v. E P N
300) Parathion-resistente spint ook een hoge mate van resistentie vertoonde. Voor
middelen, die minder nauw verwant zijn met Parathion (b.v. T E P en Basudine)
was deze resistentie geringer.
b. Biologische bestrijding van spint.
De waarde van het spintetende kevertje als natuurlijke vijand van het spint werd
zowel op het laboratorium als in de practijk onderzocht. Uit de verkregen resul55

taten bleek, dat het dier op grote schaal opruiming kan houden onder het spint.
In verschillende gevallen was één toepassing van een selectief middel (b.v.
Aramite) voldoende om tesamen met het spintetend kevertje het spint binnen
toelaatbare grenzen te houden.
Tevens werd een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de waarde van een
andere roofvijand van het spint, n.1. een mijt, die tot het geslacht Typhlodromus
behoort.
R. GRONDONTSMETTING.
1. Grondontsmetting tegen het afsterven van meloenen.
In aansluiting op de proeven van vorig jaar werd dit jaar op 3 bedrijven een proef
genomen met het organisch kwikpreparaat F 55. Daar vorig jaar groeiremming van
het gewas is opgetreden, werd dit jaar de ontsmetting 4—10 dagen voor het uitplanten
toegepast. Bovendien werd een geringe hoeveelheid (38 g per raam) na het uitplanten
in een kring om de plant gestrooid en ingeharkt. Bij geen van de toegepaste methoden
werd groeiremming waargenomen. In tegenstelling met vorig jaar werd op geen.
enkel bedrijf een gunstig effect van het middel geconstateerd. Alle behandelde planten
stierven vrijwel gelijktijdig af met de onbehandelde planten.
2.

Practijkproef met 7 verschillende grondontsmettingsmiddelen.

In een warenhuis, waar een zeer ernstige aantasting van „knol" en kurkwortel was,
werd een proefje genomen met de volgende middelen:
Zwavelkoolstof
Formaline
Chloorpicrine
Dibroomaethaan
DD
Chloorbroompropeen
Broommethaan

50
70
3.5
4.2
7
7
7

l./are.
l./are.
l./are.
l./are.
l./are.
l./are.
l./are.

Bij het laatste middel werd onmiddellijk na de toepassing een plastic zeil over de
grond gelegd, terwijl bij de andere behandelingen de grond werd afgedekt met een
waterzegel. Er was een voorteelt spinazie. Hoewel de stand van het gewas bij de
onbehandelde objecten het beste was, lag de opbrengst niet zo hoog. Tussen de middelen onderling was er niet veel verschil; zwavelkoolstof, chloorpicrine en onbehandeld gaven nog de minste opbrengst aan spinazie.
Zoals bij vroegere proeven ook reeds was geconstateerd, was chloorpicrine het enige
middel, dat een bestrijding van kurkwortel bij tomaten gaf. Alle andere middelen
gaven in dit opzicht geen werking van betekenis te zien. Tegen „knol" gaven alle
middelen, behalve zwavelkoolstof, een goede tot zeer goede werking. De objecten,
behandeld met formaline, chloorpicrine en chloorbroompropeen vertoonden bij het
oprooien nog een lichte aantasting.
De opbrengst was bij de met zwavelkoolstof behandelde objecten belangrijk lager dan
bij de andere middelen. Ook dibroomaethaan gaf een wat lagere opbrengst. De
opbrengsten van de andere middelen ontliepen elkaar niet veel.
3. Vergelijking van de phytotoxische werking van DD en dibroomaethaan.
Bij vergelijkende proeven, die in de zomer werden uitgevoerd, bleek, dat de eerste
dagen na de toepassing dibroomaethaan meer beschadiging aan jonge tomatenplanten
gaf dan DD. Daarentegen bleef DD gedurende een langere periode phytotoxisch dan
dibroomaethaan. Het onderzoek wordt voortgezet bij jonge slaplanten en bij verschillende temperaturen.
4. Onderzoek naar de oorzaken van de groeistimulatie na toepassing
van een grondontsmettingsmiddel.
Er werden verschillende werkmethoden toegepast om een eventuele verklaring te
vinden voor de groeistimulatie, te weten:
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a. Tellingen van het aantal bacteriën in de grond na de ontsmetting.
b. Bepaling van de snelheid van vertering van cellulose draden en eiwitdraden na
de ontsmetting.
c. Verloop van de stikstofmineralisatie na de ontsmetting (zie ook blz. 22).
Er werd met 3 middelen gewerkt, n.1. stomen, chloorpicrine en DD. Bij de 3 behandelingen was het aantal bacteriën na de behandeling belangrijk hoger dan in de
onbehandelde grond. Bij het stomen was het aantal bacteriën aanvankelijk weinig
hoger dan bij onbehandeld. Later bedroeg het aantal bacteriën het 5- tot 7-voudige
van onbehandeld. Chloorpicrine gaf aanvankelijk een zeer sterke stijging van het
aantal bacteriën te zien (tot meer dan het 10-voudige). Later nam het aantal weer
sterk af. Bij DD werd regelmatig een 2- tot 3-voudige populatiedichtheid van de
bacteriën waargenomen.
Ten aanzien van de vertering van cellulose en eiwitdraden werden nog slechts oriënterende proeven genomen. Uit de verkregen resultaten konden nog geen conclusies
worden getrokken.
Bij het verloop der stikstofmineralisatie bleek, dat er na een behandeling met chloorpicrine regelmatig een grotere hoeveelheid stikstof vrijkwam dan bij onbehandelde
grond. Bij stomen kwam aanvankelijk een grote hoeveelheid stikstof vrij, later was
dit niet meer het geval en kreeg men de indruk, dat er zelfs minder vrijkwam dan
bij onbehandeld. Bij DD was er niet veel verschil met onbehandelde grond.
5. Grondonismetting bij schorseneren.
In aansluiting op het onderzoek van 1953 werd een proef genomen op een perceel,
waar het vorig seizoen een schorsenerenteelt mislukt was tengevolge van het voorkomen van z.g. „sigaartjes". Hierbij werden de middelen DD, dibroomaethaan en
formaline in de winter in de grond gebracht. Dibroomaethaan bleek slechts een
geringe verbetering gegeven te hebben. Met DD en formaline werden goede resultaten bereikt.
De totale opbrengst was bij de met DD behandelde percelen echter belangrijk groter
dan bij de formaline-objecten.
6. Grondontsmetting bij peen.
In verband met de minder goede groei van peen op verschillende bedrijven werd een
oriënterende proef uitgevoerd met DD en formaline. De behandelingen met DD
bleken de groei niet verbeterd te hebben. Bij de met formaline behandelde objecten
werd een belangrijk hogere opbrengst verkregen, terwijl bovendien de kwaliteit van
de peen veel beter was dan bij DD en onbehandeld.
S. TECHNISCHE ONDERWERPEN.
1. Tomaten trostriller.
In ons vorige jaarverslag hebben wij gewezen op de toepassingsmogelijkheden van de
trostriller ter bevordering van de bevruchting. In het afgelopen seizoen zijn diverse
uitvoeringen van deze trostrillers in de practijk beproefd. Niet alle trillers zijn even
geschikt.
De triller moet in staat zijn de gehele tros met één aanraking voldoende in trilling
te brengen zonder echter de plant te beschadigen. Hiertoe is een sterke trilling met
een frequentie van tenminste 35 trillingen per seconde nodig. Om voldoende kracht
te verkrijgen, moet het magnetische circuit zo goed mogelijk gesloten zijn. De constructie met 2 spoelen en een U-vormig kernsysteem is waarschijnlijk het gunstigst.
De trillerstaaf van zilverstaai voldoet goed, maar moet omkleed worden met rubber
of plastic van ± 6 mm uitwendige diameter om beschadiging van de plant, te voorkomen. Aan het trillercontact moeten we hoge eisen stellen. In de practijk treedt
altijd enige vervuiling op door het stuifmeel. De contacten moeten voldoende groot
en hard zijn om inbranden tegen te gaan en herhaaldelijk bijstellen te voorkomen.
De door ons beproefde triller van de „Coöp. Ver. v/h Verkoopafdeling Proeftuin"
heeft grote wolframcontacten en behoefde gedurende het gehele seizoen niet bijgesteld
te worden, terwijl de contacten nog niet zichtbaar waren ingebrand.
Om een maatstaf aan te geven hoe sterk het trilapparaat moet zijn, zouden wij de
volgende proef willen aanbevelen.
Bij een belasting van 250 gram en de juiste spanning moet de triller nog in beweging
komen.
Tevens maken wij U er op attent, dat een accu, welke enige maanden niet wordt
gebruikt, als verloren kan worden beschouwd. Br bestaat een mogelijkheid tot het

/
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bewaren van de accu's in de wintermaanden. Deze accu's krijgen dan de verzorging,
welke zij nodig hebben.
2. Plasticslang.
In 1954 is een 1*4" plasticslang van de firma A.C.O. beproefd. Hierby is opgevallen,
dat de slang bij koud weer minder buigzaam is, hoewel dit voor het materiaal tot
nog toe geen schadelijke gevolgen heeft gegeven. Na een jaar gebruik werden geen
breuken of uitwendige beschadigingen waargenomen. Wanneer hard aan de slang
wordt getrokken, kan deze knikken bij de aansluiting op de kraan. Een voordeel
is het geringe gewicht.
3. Nieuw type tuinslang.
Aan de in ons vorig jaarverslag genoemde, door de firma Guljé geleverde 1" tuinslangen, merk „gold slang", is het volgende vastgesteld.
Na intensief gebruik gedurende 3V2 jaar is noch aan de buitenzijde noch aan de
binnenzijde van de slang slijtage waargenomen. Tevens hebben deze slangen de eigenschap niet te knikken. Onze conclusie is, dat deze slang voor de tuinbouw ondanks
de iets hogere prijs aan te bevelen is.
4. Nieuwe koppeling voor eternietbuizen.
Bij de eternietverwarming werden nieuwe koppelingen aangebracht. Deze bleken in de
practijk veel beter te voldoen dan de oude. De buizen komen nu samen precies
halverwege de koppeling, waardoor de kans op het uitschieten der buizen bij uitzetting
veel minder is geworden en da afdichting beter.
5. Grondverwarming.
Op de tuin zijn de buizen in kas 6 meer naar de gevels gebracht, waardoor een gelijkmatiger warmteverdeling werd verkregen. De grondverwarming voor tomaten bleek
nu prima te voldoen. De temperatuur van onze grond werd de eerste tijd op 15° C
gehouden.
In de practijk worden dit jaar op verschillende grondsoorten proeven genomen met
ondergrondse verwarming, zowel met warm water verwarming als met électrische
verwarming. De verwachting is, dat hierdoor een betere verhouding tussen de gronden de luchttemperatuur zal worden verkregen. Wellicht zal aldus tevens een besparing
op de verwarmingskosten bereikt kunnen worden.
6. Nieuwe kastypen.
Indien een bestaand warenhuis met eenruiters wordt veranderd in een warenhuis met
vast glas (Venlose bouw), dan komen per kapje 122 eenruiters inplaats van 110.
Per 1000 eenruiters scheelt dit 108 m"- meer glasoppervlak. Bovendien is er minder
schaduw van de nok en de dorpels op de goot ( ± 50 m 2 per 1000 ramen). Bij dit type
warenhuis krijgen we dus een groter lichtdoorlatend oppervlak van 108 + 50 = 158
m 2 per 1000 ramen. Bij gelijktijdige lichtmetingen in beide typen warenhuizen werd
bij de Venlose bouw inderdaad 10—15% meer licht gevonden. Het behoeft geen
betoog, dat een dergelijke verhoogde lichtdoorlating voor voorjaarsteelten zeer gunstig is. Het type Bomkas laat stellig nog meer licht door, al zijn ons hieromtrent
nog geen nauwkeurige cijfers bekend.
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T. ARTIKELEN.
1. Virusbeslrijding bij Freesia.
door
A. G. A. v. d. Nes.
Het virus is zonder twijfel de meest gevreesde ziekte, welke in de Freesia voorkomt.
Partijen, welke gezond genoemd kunnen worden, treft men slechts sporadisch aan en
deze gezondheid is slechts in stand te houden door een zeer strenge selectie. Wanneer
niet of niet voldoende geselecteerd wordt, neemt het virus in enkele jaren dusdanig
toe, dat een lonende teelt niet meer mogelijk is. Bloemproductie en kwaliteit nemen
sterk af en de handelswaarde van de knollen wordt vrijwel nihil.
Om een goede selectie toe te passen is het nodig, dat men de verschijnselen, die door
een virusaantasting worden opgeroepen, goed kent, zodat men aangetaste planten kan
verwijderen. Daarnaast moet men voorkomen, dat gezonde planten worden besmet.
Het ziektebeeld.
Het onderzoek, dat sinds 1947 op het Proefstation in samenwerking met het Laboratorium voor bloembollenonderzoek te Lisse is ingesteld, wees uit, dat de uiterlijke
verschijnselen afhankelijk zijn van de mate van aantasting, het ras en het virus
waarmede men te maken heeft. Er is n.1. geconstateerd, dat er minstens twee verschillende viren in Freesia voorkomen, n.1. het z.g. Freesia-virus en het Phaseolusvirus 2.
De volgende uiterlijke verschijnselen kunnen voorkomen:

Afb. 1. Geelgrijze strepen op het blad tengevolge van virusziekte.
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Afb. 2. Vlekkerige bloemen tengevolge van virusziekte.
Op

het

blad:

a. weinig opvallende licht- en donkergroene vlekjes, vooral daar, waar het blad uit de
schede komt.
b. duidelijke geelgrijze en grijze vlekjes en strepen, soms ook op de stengel (afb. 1).
c. later soms bruinkleuring van deze vlekjes en strepen.
d. geelgrijze of grijze streepjes en vlekjes op de groene „kelk" onder de bloem.
Op de b l o e m :
a. de kleuren zijn niet egaal, doch vlekkerig (afb. 2).
b. de bloemkroon komt niet geheel open en vertoont even onder de bloemslippen
een insnoering (knijpers, afb. 3).
c. de bloemslippen zijn gerafeld, waarbij de meeldraden en stamper boven de bloemkroon uitsteken.
Bovengenoemde verschijnselen zijn lang niet altijd allen waar te nemen. Zo komt het
dikwijls voor, dat bij een plant, waarvan gedurende de groei het blad geen enkel
symptoom te zien geeft, de bloem toch misvormd of vlekkerig is. In het algemeen
kan men zeggen, dat, bij een voldoende sterke aantasting door Phaseolusvirus 2, bij de
meeste rassen virusverschijnselen op het blad zichtbaar worden, terwijl veel rassen,
bij een aantasting door Freesia-virus of een geringe aantasting door Phaseolusvirus 2,
alleen maar breking van de bloemkleur vertonen. Hieruit volgt, dat het, wil men
een goede selectie toepassen, noodzakelijk is om vanaf de opkomst tot het rooien
een regelmatige controle uit te oefenen. Vooral met het oog op een eventuele verspreiding van het virus is het nodig om zieke planten zo snel mogelijk te verwijderen.
De verspreiding.
Zeer waarschijnlijk gaat het virus van Freesia niet met zaad over. Het is dan ook
algemeen bekend, dat uit zaad opgekweekte planten in het eerste jaar een sterke
groei vertonen, die bij het doorkweken van de knol later afneemt, waarschijnlijk
door besmetting met virus. Deze besmetting van buitenaf kan plaatsvinden:
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Afb. 3. Links: „Kn ijpers

Rechts: Gezond.

1. door bladluizen;
2. doordat men tijdens de oogst met mes of schaar sap van een zieke op een gezonde
plant overbrengt.
Verder zijn vrijwel altijd alle knollen en kralen van een plant, die door virus is
aangetast, eveneens besmet, zodat ook op deze manier de verspreiding zeer sterk is.
De bestrijding.
Het is tot nu toe onmogelijk gebleken om planten, die door virus waren aangetast
weer gezond te maken. De bestrijding kan alleen bestaan uit het vernietigen van
zieke planten en het voorkomen van besmetting. Daar de kans op besmetting groter
wordt, naarmate de aantasting meer algemeen in de partij voorkomt, is het noodzakelijk om de besmette planten z o s n e l m o g e l i j k te verwijderen. Een kweker,
die een partij knollen koopt, dient zich de grootst mogelijke zekerheid te verschaffen,
dat deze partij aan redelijke eisen van gezondheid voldoet. De groeiomstandigheden
dient men zo gunstig mogelijk te maken, daar een sterk groeiende plant een grotere
weerstand tegen virus heeft. Toch mag men hieruit niet de conclusie trekken, dat
op die manier een plant gezond te maken is. Het weerstandsvermogen wordt alleen
verhoogd. Gedurende de gehele cultuur dient men luis snel en afdoende te bestrijden.
Parathion voldoet in dit opzicht vrij goed, doch, mits men de voorschriften nauwkeurig in acht neemt, kan beter systox, een middel dat door het blad wordt opgenomen
en op deze manier de plant voor lange tijd voor luis giftig maakt, worden gebruikt.
Dit middel is echter ook voor de mens zeer giftig.
De selectie, dus het verwijderen van zieke planten, dient gedurende de gehele cultuur
zorgvuldig en regelmatig plaats te vinden. Iedere zieke plant wordt met knol en al
uitgetrokken en vernietigd.
Het is vrij zeker, dat de grootste besmetting plaats vindt door sap-overbrenging tijdens
de oogst. Het is practisch onuitvoerbaar om mesjes en schaartjes na iedere geoogste
bloemstengel te ontsmetten. De enige mogelijkheid is dus om, voordat men gaat
oogsten, te zorgen, dat a l l e afwijkende planten verwijderd zijn. Het beste kan men
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dus, b.v. de middag v o o r d e o o g s t , wanneer het goed licht is, alle openkomende
bloemen en kleurende knoppen beoordelen en de planten, waarvan de bloemen
afwijkingen vertonen, uittrekken. De hoofdbloemstengel kan men desgewenst nog
veilen, de rest wordt vernietigd. Vooral daar bij het oogsten van Freesia dikwijls
gebruik gemaakt wordt van niet ter zake kundigen en men nogal gehaast is, is het
te voren selecteren zeer noodzakelijk.
De kwekers, die gewend zijn om de grote knollen te verkopen en de kralen zelf uit
te planten, willen wij er op wijzen, dat, aangezien dan niet altijd alle planten bloeien,
de selectie moeilijker wordt, zodat nog nauwlettender toezicht vereist is.
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2. Het gieten van tomaten op moeilijke gronden
door
Th. Sti-ybosch
Onderzoekingen op het Proefstation hebben geleerd, dat de ontwikkeling van tomaten
duidelijk in twee delen uiteenvalt. In het eerste gedeelte, direct na het uitplanten,
besteedt de plant vooral aandacht aan de ontwikkeling van het wortelgestel. In het
tweede gedeelte staat de wortelgroei practisch stil en valt de nadruk vooral op de
vorming en de verdere uitgroei van de vruchten (vruchtzetting en het zwellen van
de vruchten). Naarmate de wortels in de eerste periode beter groeien en dus een
uitgebreider wortelgestel ontstaat, zal dit wortelgestel beter in staat zijn tijdens de
tweede periode een groot aantal vruchten van voldoende vocht te voorzien.
Dit is ook de bsdoeling van het algemene advies: de groei van de bovengrondse delen
in het begin kalm te houden en niet te vroeg te gaan gieten. Door de kalme bovengrondse groei krijgt de plant de gelegenheid het wortelgestel te ontwikkelen en
door niet te gieten worden de wortels gedwongen diepere vochthoudende lagen op
te zoeken (afb. 1). Het is natuurlijk noodzakelijk, dat de grond het naar de diepte
groeien van de wortels mogelijk maakt. Hoewel de tomaat in dit opzicht niet kieskeurig is en ook zwaardere kleigronden diep doorwortelt, komen er toch omstandig-

Afb. 1 .

Gunstig wortelgestel, dat zich tot op grote
diepte flink ontwikkeld heeft.
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Afb. 2. Oppervlakkige beworteling.

heden voor, dat de wortels maar tot een geringe diepte kunnen doordringen en het
wortelgestel niet meer dan een zeer beperkte omvang bereikt (afb. 2).
Pactoren, die de wortelgroei belemmeren zijn o.a.:een te hoge grondwaterstand tijdens
het eerste gedeelte van de ontwikkeling of een ongunstige structuur, waardoor de
diepere lagen onvoldoende bewortelbaar zijn. Het laatste komt voor op gronden
met een te dunne teeltlaag, zoals opgevaren gronden, waarvan de opgevaren laag te
dun is en de ondergrond van slechte kwaliteit is. Ook heischenige zand- en zavelgronden en indrogende veengronden laten veelal slechts een zeer oppervlakkige
beworteling toe, met het gevolg, dat het gewas in de tweede periode sterk droogtegevoelig is en bloemrui e.d. gemakkelijk optreden.
Wij kunnen gewassen met een dergelijk oppervlakkig wortelgestel helpen door te
zorgen, dat het bovenlaagje, waarin zich de wortels bevinden, voldoende vochtig blijft.
Dit is een nauwkeurig werk, vooral omdat juist dit bovenlaagje zo gemakkelijk
uitdroogt. Veel water ineens geven heeft geen zin, want het water, dat in de diepere
lagen terechtkomt, is toch niet bereikbaar voor de wortels. Regelmatige controle
van de bewortelbare laag en, als deze te droog wordt, direct water geven over de
gehele oppervlakte, is de enige methode, waarmede men op deze gronden het gewas
in de moeilijke periode in stand kan houden.
Het is ook mogelijk, dat de wortels zich bij voorkeur ontwikkelen in een laag, die
zich dieper in het profiel bevindt. Hier is het dus van belang, dat juist deze diepere
laag voldoende vochtig blijft. In dit opzicht zijn in het droge voorjaar van 1954 veel
fouten gemaakt, doordat wel de bovengrond vochtig werd gehouden, maar de gegeven
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Afb. 3.

In de grond geplaatst raam voor het bestuderen
van de wortelontwikkeling.

hoeveelheden water te gering waren om de diepere laag te bereiken, waarin zich de
meeste wortels bevonden en welke dus geheel droog werd getrokken. In dergelijke
geyallen zien we de planten zelden slap gaan, maar de zetting is onvoldoende en
de vruchten blijven klein.
Op gronden, waar zich regelmatig droogteverschijnselen als bovenvermeld voordoen,
moet de kweker op de eerste plaats nagaan, op welke diepte zich de meeste wortels
bevinden. Dit kan gebeuren door enkele wortels van een plant een eind te vervolgen
door ze bloot te leggen (afb. 3). Dit kan het beste gebeuren, als de 2de tros gaat
zetten. Wanneer dit met 3 à 4 planten per 1000 ramen gebeurt (zonder die planten
ernstig te beschadigen), kan een voldoende indruk over de ontwikkeling van het
wortelgestel worden verkregen.
Weten we eenmaal, op welke diepte de meeste wortels zitten, dan moeten we die laag
regelmatig op vochtigheid controleren. Iedere kweker heeft ervaring genoeg met
grond om vast te stellen, of een grond voldoende vochtig is. Voor de controle van de
grond en vooral van de grond uit diepere lagen zijn kleine grondboortjes verkrijgbaar,
die voor dit doel zeer geschikt zijn. Op deze wijze kunnen we niet alleen op gronden
met beperkte mogelijkheden de groei zonder stoornissen laten verlopen, doch komen
we tevens tot een meer doelbewuste wijze van water geven.
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3. Het randen en andere verdrogingsverschijnselen by sla
door
J. H. Groenewegen.
Bij sla kunnen we een viertal verdrogingsverschijnselen onderscheiden. Het zijn:
„slappe blaadjes" bij jonge planten; „kou-randjes", zoals die vooral voorkomen op de
buitenste bladeren van Proeftuins Blackpool; het gewone „randen", dat vooral bij
oogstbare of bijna oogstbare kroppen optreedt en „inwendig rand" of „balrot", dat
vooral bij zwaardere kroppen voorkomt.
De hoofdoorzaak bij elk van deze verschijnselen is, dat de v e r d a m p i n g op een
bepaald moment g r o t e r i s d a n d e o p n a m e . De vochtopname kan te gering
zijn, doordat de grond te zout, te zuur, te koud of te droog is. De verdamping, dus
de afgifte van vocht door de plant aan de lucht, zal te groot zijn, als de luchtvochtigheid laag is. Door stoken en luchten kan dit bevorderd worden. Door schermen en
broezen echter kan een te lage luchtvochtigheid worden tegengegaan. De verdamping
zal ook weldra te groot zijn, als planten te g e v o e 1 ig, dus te week zijn. De planten
kunnen dan het vocht onvoldoende vasthouden. Een te gevoelig gewas zal vooral
ontstaan door te weinig lichttoetreding (overdreven schermen en donker weer), door
te hoge temperaturen (speciaal 's nachts) en door een te rijke stikstofbemesting. De
volgende afwijkingen kunnen zich voordoen als de verdamping sterker is dan de
wateropname:

Afb. 1 . .Slappe blaadjes"

1. „Slappe blaadjes" (afb. 1).
Dit verschijnsel treedt vooral op, als de planten nog betrekkelijk jong zijn. Soms
komt het al op het plantenbed voor. Het zijn meestal één of twee van de oudste
blaadjes, die slap gaan. In het algemeen hebben de jongere blaadjes een sterkere
zuigkracht en kunnen daarom het vocht beter naar zich toe trekken. Heel vaak ziet
men de slappe blaadjes omstreeks Januari optreden. Enerzijds is de grondtemperatuur
dan laag, zodat de wateropname belemmerd wordt, anderzijds is het bovengrondse
weefsel dan zeer week als gevolg van de geringe hoeveelheid licht in de winter. Dit
week zijn kan bevorderd worden door op donkere plaatsen uit te zaaien, door te
W

dicht uit te zaaien en door in de voorwinter te hard te stoken. Wel heeft men in dit
laatste geval tevens een iets warmere grond. Wil men in de voorwinter flink stoken,
dan zal men dit daarom vooral overdag en niet 's nachts moeten doen. Ook ziet men
het optreden op het moment, dat met stoken begonnen wordt. Door de droge lucht is
dan de verdamping plotseling te veel versterkt.

Afb. 2.

.Kourandje" (Proeftuins Blackpool).

2. „Kou-randjes" (afb. 2).
Dit verschijnsel doet zich voor bij wat oudere planten, die echter nog geen krop
gevormd hebben. Er vormen zich dan tal van afzonderlijke kleine roestbruine vlekjes,
speciaal dicht langs de rand van de oudste bladeren. Ook hierbij kan men zich weer
voorstellen, dat, als de verdamping iets groter is dan de wateropname, de oudste
bladeren met de minste zuigkracht het eerst beschadigd worden. Vooral het ras
Proeftuins Blackpool is gevoelig voor dit verschijnsel. Het zwaartepunt moet hier
vooral op een te geringe wateropname gelegd worden. Heel vaak is een betrekkelijk
koude grond de oorzaak. Daarnaast speelt ook de gevoeligheid weer een grote rol.
Bij sla, die, voor ze in groei stil gaat staan, week gegroeid is, treedt dit verschijnsel
veel ernstiger op dan bij stevig gegroeide sla.
3. „Randen".
Dit verschijnsel is nog het meest bekend. Hierbij kleuren vooral de randen van die
bladeren bruin, die juist van de krop beginnen los te laten. Dit zijn weliswaar betrekkelijk jonge bladeren, doch, doordat ze min of meer zijn gevormd onder afsluiting
van het licht, is het weefsel zeer teer en gevoelig voor te sterke verdamping. Het blad
heeft hierdoor ook weer een mindere zuigkracht en zal, als de wateropname iets te
gering is, daarom eerder een tekort aan vocht hebben dan het iets oudere blad.
Zoals bij de inleiding werd opgemerkt, kan door tal van oorzaken de opname te
gering zijn. Onze indruk is echter, dat de grond op het eind van het groeiseizoen in
veel gevallen te droog is. Op het eind echter is de sla het grootst, verdampt dan het
meest en heeft juist dan het meeste vocht nodig. Een te droge grond heeft als
tweede nadeel, dat het zoutgehalte in de grond relatief te hoog wordt. Gieten durft
men in veel gevallen niet goed i.v.m. „smeul" of ,,'t wit". Vooral „smeul" treedt
echter vooral op bij een minder goede groei. Gieten moet men daarom, als het voor
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de groei van het gewas nodig is, niet achterwege laten met het oog op schimmelziekten. Vroegtijdig gieten is in dit verband echter zeer gewenst.
Een te grote verdamping kan tegengegaan worden door te broezen of te schermen.
Worden beide echter teveel toegepast, dan ontstaat een te gevoelig gewas. Ook het
luchten is hierop van invloed. Naarmate het weer overdag scherper, winderiger en
droger is, moet daarom minder worden gelucht en zoveel mogelijk van de wind af
worden gelucht. Het kan zelfs nodig zijn het luchtgeheel te laten zakken (vooral in
koude warenhuizen). Stoken geeft ook een droge lucht en sterke verdamping. Bijna
oogstbare sla moet daarom indien enigszins mogelijk niet meer gestookt worden.
De gevoeligheid van bijna oogstbare sla wordt vooral beïnvloed door de nachttemperatuur. Lage nachttemperaturen geven een stevig gewas, hoge temperaturen een week
(gevoelig) gewas. Dit is dus een tweede reden om bijna oogstbare sla niet meer te
stoken. Zonder 's nachts te luchten koelt de sla in stookwarenhuizen 's nachts meestal
voldoende af. Bij de vroegste koude sla is dit ook vaak nog het geval. Bij zoele
nachten echter zal het aanbeveling verdienen om in koude warenhuizen te luchten
om op die manier de gewenste afkoeling te krijgen. Het kan dus voorkomen, dat
's nachts meer gelucht moet worden dan overdag.
4. Inwendig „rand" of „balrot".
Dit betreft bruin- tot zwartkleuring van de randen van de geheel van het licht verstoken zittende bladeren van zwaardere kroppen (vooral gelichte sla en vollegrondssla). Bij vochtige weersomstandigheden gaan deze randen gemakkelijk tot rotting
over, waarbij de krop van binnen uit geheel wegrot („balrot").
Inwendig rand ontstaat in eerste instantie, doordat bij onvoldoende wateropname en
sterke verdamping de hardere buitenste bladeren het vocht onttrekken aan het binnenste van de krop. Doordat de binnenste bladeren geheel onder afsluiting van licht
en lucht zijn gevormd, zijn ze bijzonder teer en houden ze het vocht slecht vast. De
omstandigheden, waaronder dit optreedt, zijn in het algemeen dezelfde, als bij rand
is besproken. Omdat het verschijnsel bij gelichte sla en vollegrondssla het meest
optreedt, kunnen echter veel minder maatregelen ter voorkoming worden getroffen.
De belangrijkste maatregelen zijn: zorgen voor een goede vochtigheidstoestand van de
grond en een goede verhouding tussen stikstof- en kalivoorziening.
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4. Het koelen van druiven
door
P. A. Kruijk.
Eisen tijdens de teelt.
Of een partij druiven later met succes kan worden gekoeld, is vooral afhankelijk
van de behandeling tijdens het voorgaande teeltseizoen.
De kas moet ruim worden aangebonden. Hierdoor gaat men een geregeld hoge luchtvochtigheid tegen en kunnen de druiven, mede als gevolg van de betere lichttoetreding, harder worden.
Er moeten niet teveel trossen worden aangehouden. De druiven kunnen dan beter
rijpen, het suikergehalte zal hoger komen en dit komt de bewaarbaarheid ten goede.

Afb. 1

Ruim gekrente tros.
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Ruim krenten, waarbij vooral voldoende binnenbessen verwijderd worden, is vereist
om de schillen harder te maken (afb. 1). Later in het koelhuis kan de luchtcirculatie
dan beter plaatsvinden, waardoor een plaatselijke stijging van de luchtvochtigheid
in de tros wordt voorkomen en warmte snel en geregeld wordt afgevoerd.
Bij de bemesting dient zuinig met stikstof en royaal met kali te worden omgegaan.
Teveel stikstof maakt de trosstelen en bessen te week, terwijl met voldoende kali
het gewas harder wordt.
Tijdens de teelt, vooral als de kleuring begonnen is, moet weinig of niet worden
gegoten en steeds ruim worden gelucht. Ook hierdoor kan bereikt worden, dat het
gewas niet te welig groeit en bij de oogst voldoende is afgehard.
Ideaal is om ongeveer 14 dagen voor de oogst de z.g. rijpingssnoei toe te passen.
Hierbij worden de scheuten ± 30 cm ingenomen. De zon kan dan volop in de kas
komen. De druiven verkrijgen hierdoor een betere kleur, het zoetgehalte neemt wat
sneller toe en de schillen worden harder.
Oogsten.
Een hoog suikergehalte is vereist. Hoe hoger het suikergehalte is, des te beter is in
het algemeen de bewaarbaarheid. Bij de genomen proeven is ook de indruk verkregen,
dat de indroging minder sterk plaats vindt, naarmate het suikergehalte hoger ligt.
Aan een hoog suikergehalte moet binnen een redelijke tijd voldaan zijn. Laat men
de druiven voor dit doel te lang hangen, b.v. tot in November, dan gaat toch de
bewaarbaarheid achteruit. Dit is te verklaren, omdat met het verder gaan van de tijd
dagelijks de luchtvochtigheid in de kas toeneemt, waardoor het gewas weker wordt
en gemakkelijker tijdens de bewaring door schimmel wordt aangetast.
Bij het oogsten moet niet in de trossen worden geknipt. Trossen, die door schimmel
zijn aangetast, die aangevreten of dauwloos zijn, komen niet voor bewaring in aanmerking. Ook te grote trossen zijn minder gewenst.
Steeds wordt er bij droog, liefst wat winderig weer geoogst. Het te gebruiken
materiaal moet voldoende droog zijn. Vooral bij gebruik voor koelhuisdruiven moet
er op worden gelet, dat de houtwol reukloos is. Het papier in het kistje moet glad
zijn. Dun vloeipapier verspreidt het vocht van een gesprongen of rottende bes over
een groot deel van het kistje.
Vervoer.
Het vervoer moet tijdens droog weer plaatsvinden. Er moet voorzichtig worden
gereden, eventueel met wat minder spanning in de banden, om beschadiging te voorkomen. Het varen is nog de beste vorm van vervoer.
Bewaarbaarheid.
De bewaarbaarheid is beter, naarmate nauwlettender aan bovenstaande eisen is voldaan. Alleen een grote nauwkeurigheid tijdens de teelt en een zorgvuldige behandeling tijdens het oogsten en transporteren zijn een waarborg voor een lange
bewaarbaarheid. De onderteelt behoeft niet van invloed te zijn, al zal hierdoor in het
algemeen de productie iets lager liggen. Bij de teelt van bloemkool in het voorjaar
bestaat het bezwaar, dat min om groei in het gewas te houden de kasgrond te lang
vochtig houdt.
Bij de genomen proeven is er wel verschil in bewaarbaarheid gevonden tussen de
diverse grondsoorten. In het algemeen kan men druiven, van zandgrond afkomstig,
wat minder goed lang bewaren dan druiven, afkomstig van zavel- en kleigrond. Ook
bij laatstgenoemde gronden treden onderling soms grote verschillen op, die te verklaren zijn door de groeikracht ter plaatse. Waar de groei zeer sterk is, is het
gevaar voor een wat week gewas gemakkelijk aanwezig met als gevolg, dat hierdoor
de bewaarbaarheid minder wordt.
Naarmate de waslaag (dauw) minder is, komt het rimpelen wat sterker naar voren,
terwijl ook schimmels de bessen gemakkelijker aantasten.
Invloed van het koelhuis.
Naast de toestand van het product zelf spelen de omstandigheden in het koelhuis een
betekenende rol. Gunstig is, als de luchtvochtigheid in het begin wat lager (90 %)
gehouden wordt. Na enige weken is een luchtvochtigheid tussen 92 en 95% gewenst.
Om te sterke indroging tegen te gaan moet een koelcel zoveel mogelijk gevuld blijven.
Naarmate er meer partijen uitgaan, neemt de kans op indroging toe. In geval van
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meerdere cellen in één koelhuis is het daarom gewenst de druiven steeds zoveel
mogelijk in één of enkele cellen bij elkaar te houden en de partijen eventueel te
verplaatsen, als een gedeelte opgeruimd is. Gewenst is ook, op het oog gelijke kwaliteiten zoveel mogelijk bij elkaar te plaatsen, zodat men de minst bewaarbare druiven
zoveel mogelijk in één cel krijgt en de druiven, die het langst te bewaren zijn, even-

AfL. 2.

Botrytis-aantasiing
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eens. Gunstig is het daarom in het koelhuis een schrift bij te houden, waarin één en
ander van de bewaarde partijen vermeld wordt, zodat men voor een komend jaar over
enige gegevens beschikt om vooruit te selecteren.
De temperatuur wordt zoveel mogelijk op V2° C boven 0 gehouden. In verband met
de thermostaatwerking zal steeds een lichte schommeling in temperatuur optreden,
b.v. tusssen 0 + 1° C. Zijn de schommelingen groter, dan zal dit nadelig zijn voor
de bewaarduur. Een goede luchtcirculatie (ventilator) zorgt er voor, dat de temperatuur in de cel zo gelijk mogelijk is.
Andere producten dan druiven moeten niet in de cel voorkomen, omdat hierdoor
o.m. smaak en geur beïnvloed kunnen worden. Zelfs zou het gunstig zijn om de
diverse druivenrassen afzonderlijk te bewaren, omdat b.v. Golden Champion een iets
lagere luchtvochtigheid vraagt dan Black Alicante.
Bewaringsmoeilijkheden.
Een van de ernstigste moeilijkheden bij het koelen van druiven is steeds de aantasting door Botrytis (afb. 2). Vooral de aantasting, die veelal pas na Nieuwjaar optreedt
en waarbij de licht ingedroogde stelen gaan schimmelen, maakt soms vele partijen
waardeloos. De resultaten van de bestrijding van Botrytis met SO2 zijn zo gunstig
geweest, dat dit middel thans algemeen wordt toegepast (afb. 3). Door dit middel
wordt de bewaarduur niet verlengd, maar men kan wel de kwaliteit aanzienlijk beter
op peil houden.

Afb. 3.
72

Apparaat voor toediening van SOL>.

De indroging, die onvermijdelijk bij elke vorm van bewaring optreedt, is voor een
deel afhankelijk van de luchtvochtigheid, die men in de koelcel handhaaft; verder van
de aard van het product. Uit de proeven is voldoende komen vast te staan, dat het
uiterlijk niets positiefs zegt over de mate van indroging. Een uiterlijk behoorlijk
ingedroogde partij kan soms precies zoveel gewicht verloren hebben als een partij
druiven, waaraan nog weinig te zien is.
Het nadeel van het indrogen kan niet worden opgeheven door de luchtvochtigheid
zodanig te verhogen, dat dit vrijwel niet meer optreedt, zelfs niet, nu de Botrytis
beter bestreden kan worden. Zodra de luchtvochtigheid iets te hoog is, kunnen n.1.
springers voorkomen.
Af en toe hoort men nog wel eens klachten over het ruien van de bessen. Deze laten
dan zonder aanwijsbare oorzaak los van de besstelen. Uit waarnemingen is gebleken,
dat speciaal onrijpe druiven en druiven, die onder welige omstandigheden gegroeid
zijn, dit euvel vertonen. Meestal echter niet voor Nieuwjaar. Heeft men door
omstandigheden een dergelijke partij, dan doet men er verstandig aan deze tijdig te
ruimen. Zoals bekend, bezit het ras Gros Maroc de eigenschap gemakkelijk te ruien
en kan dit hierbij ook veel eerder in de tijd optreden.
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