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JAARVERSLAG
over

1952
van het

PROEFSTATION
VOOR DE

GROENTEN- EN FRUITTEELT
ONDER GLAS
TE NAALDWIJK

Directeur Ir J. M. RIEMENS

O v e r n a m e v a n gedeelten v a n dit J a a r v e r s l a g , alsmede h e t ontlenen
v a n gegevens, is uitsluitend t o e g e s t a a n m e t b r o n v e r m e l d i n g .

A. JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS-PENNINGMEESTER OVER HET
JAAR 1953.
In het Bestuur kwamen geen wijzigingen, zodat dit uit de volgende personen is
samengesteld:
W. Verheul, Wassenaar, Ere-Voorzitter.
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, Leidsehendam.
Joch. v. d. Hout, Maasdijk.
P. de Jong, 's-Gravenzande.
C. L. J. Kerklaan, Pijnacker.
A. A. v. Oosten, Schipluiden.
Ph. N. v. Ruijven, Rijswijk.
Jac. Sonneveld, 's-Gravenzande.
J. v. Steekelenburg, Kwintsheul.
N. J. v. Uffelen, Maasland.
C. v. Vliet, Voorschoten.
L. v. Woerden, Naaldwijk.
Algemeen overzicht.
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op Dinsdag 4 Maart 1952 in Rotterdam.
De aftredende bestuursleden de heren J. Middelburg (Voorzitter), P. de Jong,
N. J. v. Uffelen, C. v. Vliet en L. v. Woerden werden herkozen.
In deze vergadering werd het bestuursvoorstel om de bestaande crediethypotheek van
f 105.000.—, die destijds ten behoeve van de Verkoopafdeling was aangegaan te
liquideren en een nieuwe crediethypotheek af te sluiten tot een bedrag van
f 75.000.— ten behoeve van het Proefstation, met algemene stemmen aangenomen.
Zoals gebruikelijk vergaderde het dagelijks bestuur ééns per 2 à 3 weken, terwijl het
voltallige bestuur 3 maal vergaderde en 1 maal een excursie naar enige instituten
in Wageningen ondernam.
Het ledenoverzicht geeft het volgende beeld:
Leden Bondsveilingen
Leden Kringveilingen
Overige leden

1949
3501
2524
455

1950
3516
2391
472

1951
3307
2263
494

1952
3396
2276
473

1953
3285
2286
462

6480

6379

6064

6145

6033

Onderzoek.

De afdeling chemisch grondonderzoek bereikte een mijlpaal in haar geschiedenis en
wel deze, dat op 7 Februari 1952 het advies bij het 75.000ste grondmonster kon
worden uitgereikt. De ere-voorzitter, de heer W. Verheul, heeft dit advies in tegenwoordigheid van het Bestuur overhandigd aan de inzender, de heer N. v. Steekelenburg te Kwintsheul. Behalve dat het bewuste monster gratis werd onderzocht, kreeg
de heer v. Steekelenburg als extra premie: gratis onderzoek van alle grondmonsters
van zijn bedrijf tot het 100.000ste monster binnenkomt.
Doordat een begin gemaakt kon worden met de zolderverbouwing was per 1 Augustus
het nieuwe laboratorium gereed en kon de stroom grondmonsters in een vlotter
tempo dan voorheen worden afgewerkt. Tevens was het aantal krachten voor de
advisering van de grondmonsters uitgebreid, zodat er geen belangrijke stagnatie was
in de verzending der adviezen.
In het verslagjaar werden enige studiereizen naar het buitenland gemaakt en wel door
de volgende medewerkers:

Ir L. Bravenboer,
Ir L. Bravenboer,
Ir L. J. J. v. d. Kloes,
Ir L. J. J. v. d. Kloes,
Ir IJ. v. Koot,
Ir IJ. v. Koot,
Ir A.de Zeeuw,

Phytopharmaceutisch Symposium te Gent (29 en 30 April).
Phytopharmaceutisch Congres te Parijs (15—20 September).
Int. Bodemkundig Congres te Dublin (19 Juli—4 Augustus).
Int. Tuinbouwkundig Congres te Londen (7—19 September).
Ver. Staten van Amerika (4 April—28 Juli).
Int. Tuinbouwkundig Congres te Londen (7—14 September).
Ver. Staten van Amerika (10 Mei—3 December).

Doordat de chef-laborante van de plantkundige afdeling, mej. H. Hopman, door haar
huwelijk onze dienst ging verlaten en zij werd opgevolgd door mej. W. Snoek, die
chef-laborante was op de afdeling grondonderzoek, werd in de ontstane vacature
voorzien door de aanstelling van de heer P. A. den Dekker.
Op 13 December overleed onverwachts onze medewerker H. v. Pelt, die sinds Juli 1950
aan onze instelling als schilder was verbonden. Onze deernis gaat uit naar zijn echtgenote en jonge kinderen; hijzelf ruste in vrede.
Omtrent de verslagen van de in 1952 gedane onderzoekingen verwijzen wij naar het
technische gedeelte van dit jaarverslag.
Voorlichting.
In tegenstelling tot het vorige jaar kwam er geen verandering in het assistentencorps. Wel kon, door de medewerking van het Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen, overgegaan worden tot de aanstelling van een 2-tal stooktechnici, teneinde op
de bedrijven voorlichting te geven met betrekking tot de verwarmingsproblemen en
het nuttig effect van het brandstoffenverbruik. Hiertoe werd op 26 Februari 1952
in de Stadsdoelen te Delft een ontwikkelingsmiddag georganiseerd voor de stooktuinders, waar de heren L. J. de Kok (Lid van de Ministeriële Commissie ter bezuiniging op brandstoffen) en M. M. Taal (I.T.T.) alsmede ir Riemens de verschillende
problemen in verband met het zuinig en nuttig gebruik van brandstoffen naar voren
brachten. Nadat beide stooktechnici zich hadden ingewerkt, werden door hen talrijke
adviezen op de bedrijven gegeven, zodat in vele gevallen een aanmerkelijke bezuiniging op het brandstoffenverbruik bereikt werd.
Het Fruitteelt-demonstratiebedrijf te De Lier werd dit jaar door meerdere kwekers
bezocht, terwijl ook door verschillende alg. tuinbouwcursussen een excursie naar dit
bedrijf werd gemaakt. Wij willen hierbij mededelen, dat geïnteresseerden steeds dit
bedrijf kunnen bezoeken, doch dat vooraf overleg met het Proefstation noodzakelijk is.
De algemene inventarisatie der tuinbouw in ons ambtsgebied werd voortgezet en
maakte goede vorderingen.
De uitgave van het maandelijkse Mededelingenblad werd voortgezet.
Op de Handelsbeurs te Pijnacker alsmede op de Wéhaté te Naaldwijk was onze dienst
present met een stand, waar diverse inlichtingen omtrent ons werk werden verstrekt.
Hieronder volgt een opgave van de door ons verzorgde ontwikkelingsavonden in het
afgelopen jaar.
8 Jan.
9 Jan.
22 Jan.
28 Jan.
28 Jan.

Oosterbeek
Honselersdijk
Zwaagdijk
Monster
Poeldijk

Ir
C.
Ir
Ir
J.

L. J. J. v. d. Kloes

Noordanus
L. J. J. v. d. Kloes
L. J. J. v. d. Kloes
C. v. Leeuwen

31 Jan.
1 Febr.
21 Febr.
25 Febr.
27 Febr.
28 Febr.
3 Maart
4 Maart
6 Maart
7 Maart
18 Maart
19 Maart
27 Maart
28 Maart
16 April
17 April

Pijnacker
Bergen (N.H.)
Langeraar
Schipluiden
Naaldwijk
Pijnacker
's-Gravenhage
Rotterdam
Kwintsheul
's-Gravenzande
Maasland
Maasdijk
Rotterdam
Amsterdam
Wageningen
Wageningen

Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
J.
Ir
Ir
Ir
Ir

L.
J.
L.
L.
L.
L.
L.
J.
L.
L.
L.
C.
L.
L.
L.
J.

J. J. v. d. Kloes
M. Riemens
J. J. v. d. Kloes
J. J. v. d. Kloes
J. J. v. d. Kloes
J. J. v. d. Kloes
J. J. v. d. Kloes
M. Riemens
J. J. v. d. Kloes
J. J. v. d. Kloes
J. J. v. d. Kloes
v. Leeuwen
J. J. v. d. Kloes
J. J. v. d. Kloes
J. J. v. d. Kloes
M. Riemens

Film bodemkartering.
Economisch stoken.
Film bodemkartering.
Film bodemkartering.
Bodem, bodembewerking en
drainage.
Film bodemkartering.
Landbouwintegratie.
Film bodemkartering.
Film bodemkartering.
Film bodemkartering.
Geologie.
Film bodemkartering.
Landbouwintegratie.
Film bodemkartering.
Film bodemkartering.
Film bodemkartering.
Grond- en bodemkartering.
Film bodemkartering.
Film bodemkartering.
Film bodemkartering.
Druiventeelt.

17April
Sept.
Sept.
23Oct.
28Oct.
12Nov.
19Nov.
19Nov.
19Nov.
20Nov.
24Nov.
26Nov.
27Nov.
29Nov.
1Dec.
9Dec.
12Dec.
16Dec.
18Dec.

Wageningen
Londen
Londen
Honselersdijk
Delft
's-Gravenhage
Leiden
Wateringen
Honselersdijk
N. a.d. IJssel
's-Gravenzande
Honselersdijk
Monster
's-Gravenhage
HoogezandSappemeer
Capelle a.d. IJssel
Delft
's-Gravenhage
Berkel

Ir J. v. d. Ende
Ir L. J. J. v. d. Kloes
Ir L. J. J. v. d. Kloes
A. G. A. v. d. Nes
Ir L. J. J. v. d. Kloes
Ir L. J. J. v. d. Kloes
J. H . Groenewegen
Ir L. J. J. v. d. Kloes
A. G. A. v. d. Nes
. Groenewegen
J.
D.
Staalduine
A. G A. v. d. Nes
G. J. Heesen
Ir J. v. d. Ende

Chemisch grondonderzoek.
Film bodemkartering.
Bemesting tomaten.
Bloementeelt.
Film bodemkartering.
Film bodemkartering.
Komkommerteelt.
Film bodemkartering.
Freesiacultuur.
Slateelt.
Bloemkoolteelt.
Anjercultuur.
Druiventeelt.
Bodemverzilting.

L. G. Nederpel
Ir L. J. J. v. d. Kloes
J. H. Groenewegen
Ir J. M. Riemens
J. H. Groenewegen

Kaskomkommerteelt.
Film bodemkartering.
Slateelt.
Landbouwintegratie.
Tomatenteelt.

Ten gerieve van de leden volgen hieronder wederom
ten met hun werkgebied:
G, H. M. Bless, Beatrixstraat 11, De Lier.
P. v. Daalen, Dorpsstraat 31, Bergschenhoek.
H. J. v. Gaaien, Oranjestraat 12, Maasland.
G. J. Heesen, Julianastraat 47, Poeldijk.
A. P. de Kleine, Tweemolentjeskade 73, Delft.
P. A. Kruijk, v. d. Goesstraat 42, Honselersdijk.
A. Markus, Beeningerstraat 40c, Rotterdam.
D. de Mos, Geestweg 10, Naaldwijk.
L. G. Nederpel, Vreeswijkstraat 821,Den Haag.
D. Rodenburg, Vlielandseweg 121, Pijnacker.
D. de Ruiter, Hulkstraat 27D, Rotterdam.
B. Steenbergen, Goudenregenlaan 30, Delft.
W. Stokdijk, Julianastraat 55, Wateringen.
P. Vermaat, Hazelaarstraat 17, Monster.
R. v. d. Zande, Kwaklaan 18, Wateringen.
E. v. Zanten, Maasdijk 53, 's-Gravenzande.
Verder zijn in dienst:
H. N. J. Debets, Lange Broekweg 15, Naaldwijk.
J. de Bloois, Zuidweg 38, Naaldwijk.
Sj. Vriend, Veurse Straatweg 218, Leidschendam.
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, Voorweg 91, Zoetermeer.
L. v. d. Wijden, Vaartplein 6, 's-Gravenzande.
G. W. Brouw, Tienhovenselaan 21,Den Haag.
C. Lamers, Goudenregenstraat 102, Capelle a.d. IJssel.

de adressen van de rayonassistenDe Lier. Tel. 01745 no. 528.
Berkel.
Maasland.
Poeldijk. Tel. 01749 no. 3045.
Den Hoorn.
Honselersdijk. Tel. 01740
no. 4302.
Rotterdam.
Naaldwijk. Tel. 01740 no. 4323.
Loosduinen.
Veur.
Rotterdam.
Delft.
Kwintsheul. Tel. 01742 no. 357.
Monster.
Wateringen.
's-Gravenzande.
Hoofdassistent Ie klas.
Tel. 01740 no. 4430.
Hoofdassistent Westland.
Tel. 01740 no. 4545.
Hoofdassistent Leiden.
Hoofdassistent Bloemen- en
Bollenteelt. Tel. 01700 no.
323574.
Assistent Bloemen- en Bollenteelt.
Hoofdassistent Motortechniek.
Tel. 01700 no. 393129.
Hoofdassistent stooktechniek.
Tel. 124.
Assistent fruitteelt open grond.
Stooktechnicus.
Stooktechnicus.

Op het Proefstation zfln werkzaam:
Afdeling Grondonderzoek en Bodemkartering.
Ir L. J. J. v. d. Kloes, Grondonderzoek en bodemkartering.
Ir J. v. d. Ende,
Grondonderzoek en bodemkartering.
Jac. C. v. Leeuwen,
Hoofdassistent bodemkartering.

Mej. M. Hilkemeyer,
M. Q. v. d. Meys,
Th. Strijbosch,
T. Dijkhuizen,
C. J. M. Meyer,
C. J. Groenewegen,
J. P. C. Knoppert,
M. Mostert,
F. Hilkemeyer,
P. A. den Dekker,
9 Laboranten.
//. Plantkundige afdeling.
Ir IJ. v. Koot,
Ir A. de Zeeuw,
Ir L. Bravenboer,
Mej. W. M. Th. J.
de Brouwer,
D. v. Staalduine,
J. H. Groenewegen,
W. den Boer,
H. J. M. v. Dorst,
Mej. W. Snoek,
Mej. G. v. Antwerpen,
Mej. J. C. Manintveld,
7 Laboranten.
///.

Onderwijs.
K. Kievit,
G. Blom,
M. Jochemsen,
J. Touwen,
P. J. v. d. Burg,

Hoofdassistente bemestingsadviezen.
Assistent bemestingsproeven.
Assistent bodemkartering.
Assistent bodemkartering.
Assistent bodemkartering.
Assistent bodemkartering.
Assistent bemestingsadviezen.
Assistent bemestingsadviezen.
Tekenaar bodemkartering.
Chef-laborant.

Virusziekten en physiologisch onderzoek.
Plantenveredeling en phaenologie.
Beproeving bestrijdingsmiddelen.
Plantenziekten.
Hoofdassistent selectie- en cultuurproeven.
Hoofdassistent selectie- en cultuurproeven.
Assistent plantenziekten.
Assistent groeistofproeven.
Chef-laborante.
Analyste.
Analyste.

Leraar,
Leraar,
Leraar,
Leraar,
Leraar,

algemene dienst.
algemene dienst.
Rijkstuinbouwschool.
Rijkstuinbouwschool.
Rijkstuinbouwschool.

IV. Administratie en Technisch personeel.
Administrateur.
S. M. v. Guilik,
Kantoorchef.
G. H. Ordelman,
G. Beerling,
Bibliotheekbeambte.
Mevr. L. E. C. v. Bovene,
Tekenares.
Fotograaf.
J. Jansen,
H. J. Riemens,
Excursieleider.
Amanuensis.
P. Storm,
J. v. Cranenburgh,
2e Amanuensis.
L. J. R. Cornelissen,
Timmerman.
Schilder.
L. P. Zwaanswijk,
Chauffeur.
L. P. F. Reygersberg,
6 Schrijfsters en 1 schrijver
2 Werksters.
V.

Tuin.
H. H. v. Holsteijn,
Chef.
W. Bongers,
Ie knecht.
9 Tuinknechts, 2 leerlingen.
Onderwijs.

Rijkstuinbouwschool.
Zoals uit de opgave van het Personeel blijkt, werden in 1952 twee vaste leraren aangesteld, n.1. de heren J. Touwen en F. J. v. d. Burg.
Het aantal leerlingen in de 2e voorbereidende klasse bedraagt 17, dat van de Ie voorbereidende klasse is 22. Per 1 September 1953 zal weer een eerste voorbereidende
klasse gevormd worden, terwijl dan tevens begonnen wordt met de eerste klasse van
de werkelijke school. De belangstelling van de streek voor deze school overtreft de
verwachtingen.
In de Commissie van Toezicht kwam een wijziging door het bedanken van de heer
J. J. Schuyt te Leidschendam. Een voorstel ter voorziening van deze vacature is
reeds uitgegaan.

Tuinbouwvakschool voor de Westlandse Teelten.
Op 8 April 1952 vond de eindles plaats van de cursus 1950—1952. Aan 17 leerlingen
kon het diploma worden uitgereikt.
De nieuwe cursus 1952—1954 begon per 1 October 1952 met 12 leerlingen.
Aan de cursus 1951—1953 wordt door de volgende personen les gegeven in de daarbij
vermelde vakken:
Fruitteelt:
J. de Bloois, H. N. J. Debets, L. v. d. Wijden.
Groenteteelt:
Sj. Vriend.
Bloementeelt:
A. G. A. v. d. Nes.
Bloembollenteelt:
A. G. A. v. d. Nes.
Terminologie:
A. G. A. v. d. Nes.
Natuurkunde:
G. Blom.
Plantkunde:
K. Kievit.
Plantenziekten:
Ir IJ. v. Koot.
Dierkunde:
Ir L. Bravenboer.
Kennis van de grond:
Ir L. J. J. v. d. Kloes.
Bemestingsleer:
Ir J. v. d. Ende.
Scheikunde:
K. Kievit.
Engels:
G. Blom.
Economie:
K. Kievit.
Verwarmingstechniek:
C. Noordanus.
Tuinbouwtechniek:
H. Kooyman.
Kassenbouw:
C. Noordanus.
Fruitteeltvakschool.
Gedurende het verslagjaar is er geen nieuwe cursus gestart. De per 12 December
1951 begonnen cursus heeft 28 Januari 1953 de laatste les, zodat de eindles in
Februari 1953 verwacht kan worden.
Vakschool voor Bloemsierkunst.
Na veel voorbesprekingen en medewerking van Rijk en Gemeente kon per 2 December
1952 de opening plaats vinden van de Vakschool voor Bloemsierkunst te 's-Gravenhage.
De Gemeente 's-Gravenhage heeft ruimte voor deze school beschikbaar gesteld op
het terrein van de Dienst der Gemeenteplantsoenen aan de Kwekerijweg.
Als leraren zijn aan deze school, die uitgaat van de Cursus Commissies uit de afdelingen 's-Gravenhage, Leiden, Wassenaar en Rotterdam van de Kon. Ned. Mij voor
Tuinbouw en Plantkunde, verbonden de heren: J. P. van Alff, W. Hendriks, A. G. A.
v. d. Nes en J. Vogel.
De school kon starten met 13 leerlingen.
Lascursussen.
Te Naaldwijk vond de eindles van deze cursussen plaats op 12 Maart 1952. Te Pijnacker
werd een zomercursus georganiseerd, waarvan de eindles plaats vond op 15 October
1952.
De nieuwe cursussen te Naaldwijk begonnen per 21 October 1952 met 47 cursisten.
Motorcursussen.
In het najaar 1952 konden te Berkel, Naaldwijk en Westerlee deze cursussen beginnen
met in totaal wederom 55 cursisten.
Lagere Tuinbouwscholen.
Het aantal dezer scholen bleef ongewijzigd, n.1. 9.
Algemene
Tuinbouwwintercursussen.
Er werden 25 Algemene Tuinbouwwintercursussen en 11 cursussen voor volwassenen
georganiseerd met een totaal van 979 leerlingen.
Cursus
Tuinbouwvakonderwyzer.
Het examen van het 2e gedeelte van deze cursus vond plaats op 7, 8 en 10 October
1952. Aan de 21 cursisten konden de volgende diploma's worden uitgereikt:
Groenten- en Fruitteelt
... 10 x
Fruitteelt
6x
Groententeelt
5x
Van de gelegenheid om zich aan te melden voor het toelatingsexamen voor een nieuwe
cursus tot opleiding van tuinbouwvakonderwijzer maakten niet minder dan 53 personen gebruik.

Cursus Keurmeester aan een Fruit- en Groentenveïling.
Deze cursus werd voor het eerst in ons gebied georganiseerd en op 4, 5 en 6 Maart
1952 vond het examen plaats. Er werden 31 candidaten opgeroepen, waarvan er 30
verschenen. Aan 25 personen kon het diploma worden uitgereikt, terwijl 5 candidaten
moesten worden afgewezen.
Cursus voor de acte Tuinbouw L.O.
Op 19 Januari 1952 startte de nieuwe cursus ter opleiding voor de acte Tuinbouw
L.O., die te 's-Gravenhage wordt gegeven. De lessen worden gevolgd door 26 deelPublicaties.
Wederom kon de serie „Publicaties van het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas" worden uitgebreid en wel met de volgende onderwerpen:
No 28. Ir IJ. v. Koot en mej. J. Camfferman, Een ziekte bij tomaat, welke door
een combinatie van tomaten- en komkommermozaiek wordt veroorzaakt.
No 29. J. H. Groenewegen, Nieuwe slarassen voor de teelt onder glas.
No 30. Ir IJ. v. Koot en mej. J. Camfferman, Groeistofbespuiting en suikerbespuiting
bij aardbeien onder glas.
No 31. Ir L. J. J. v. d. Kloes, Het randen van sla.
No 32. W. M. Th. J. de Brouwer, De pruimebladgalmug bij kaspruimen en haar
bestrijding.
No 33. D. v. Staalduine, Welke mogelijkheden biedt Cavalliusspinazie voor de teelt
onder glas?
No 34. Ir IJ. v. Koot, Tuinbouw op de Kanaaleilanden.
No 35. Ir IJ. v. Koot en mej. G. v. Antwerpen, Belichting en suikerbespuiting van
komkommers.
No 36. Ir J. v. d. Ende, De betekenis van het chemisch grondonderzoek te Naaldwijk voor de bemesting bij teelten onder glas.
No 37. Ir J. M. Riemens, De druiventeelt.
No 38. Ir J. v. d. Ende, De invloed van zout gietwater op de ontwikkeling van verschillende gewassen onder glas.
In de „Elto-serie" is verschenen het werkje: „Fruitteelt onder Glas".
In de vakbladen werden de volgende artikelen van onze medewerkers gepubliceerd:
No

Datum

1.

21 Febr.

2.

13 Maart

3.

3 Juli

4.

3 Juli

5.

20Nov.

6.
7.

3 April
lMei

8.

28 Aug.

9.

28 Aug.

10.

6 Nov.

11.

24Dec.

Schrijver (ster)

Vakblad

Onderwerp

Tomaat.
G. J. Heesen en
Groenten en Fruit Rond het uitplanten van tomaten.
A. Markus
J. H. Groenewegen Groenten en Fruit De vruchtzetting van tomaten.
P. A. Kruyk
Groenten en Fruit Practische chemische grondontsmetting bij tomaten.
P. A. Kruyk
Groenten en Fruit De tegenwoordige practijk
van het grondstomen voor
tomaten.
W. Stokdijk en
Groenten en Fruit Belichting bij tomaten.
mej. G. v. Antwerpen
Druif.
D. v. Staalduine
Groenten en Fruit Witte druivenrassen.
P. A. Kruyk
Groenten en Fruit Voorjaarsmaatregelen in
druivenkassen.
G. Blom
Groenten en Fruit De betekenis van de druiventeelt in het Westland.
P. A. Kruyk
Groenten en Fruit Enkele opmerkingen over
de oogst en afzet van druiven.
Groenten en Fruit Onderteelten in druivenkasD. de Mos
sen.
De snoei van de druif.
D. de Mos
De Fruitteelt

No

Datum

12. ;21 Febr.

13. 10 Jan.
14. 31 Jan.
15.

3 April

-16. 'i28 Aug.

Schrijver (ster)

Vakblad

Onderwerp

Perziken en pruimen.
JIr A. de Zeeuw IGroenten en FruitjVruchtzetting bij pruimen
j
J
Jonder glas.
Komkommer.
Groenten en Fruit De kaskomkommer in het
S. Vriend
stookwarenhuis.
B. Steenbergen en Groenten en Fruit Opkweek van komkommerplanten voor het platte glas.
D. Rodenburg
A. P. de Kleine
Groenten en Fruit Cultuurmaatregelen bij jonge platglaskomkommers.
P. A. Kruyk
Groenten en Fruit Verpakkingsmogelijkheden
voor komkommers.

23. I 16 Oct.
24. i 6 Nov.

Sla.
,J. H. Groenewegen |Groenten en Fruit Het verband tussen de mogelijkheid en wijze van slateelt en de vochtigheid en
luchtigheid van de grond.
A. Markus
Groenten en Fruit Zijn cultuurmaatregelen bij
de slateelt wel belangrijk?
A. P. de Kleine
Groenten en Fruit Nabeschouwing over de teelt
van warme sla onder platglas in de winter van 1951—
1952.
G. H. M. Bless
Groenten en Fruit Combinatieteelten voor sla
onder platglas.
D. Rodenburg
Groenten en Fruit Warme sla of broeisla?
D. de Mos
Groenten en Fruit De slateelt in onverwarmde
kassen en warenhuizen.
A. Markus
Groenten en Fruit Slateelt onder staand glas.
A. Markus
Groenten en Fruit Slakwekers opgelet.

25. ; 21Aug.

|P. A. Kruyk

17. , 3 Jan.

18. 13 Maart
19. 12 Juni

20.

16 Oct.

21. 16 Oct.
22. 16 Oct.

Andijvie.
IGroenten en FruitjAndijvieteelt onder staand

I
26. 110 Jan.
27. I 1 Mei
I

28. I 14 Febr.

29. i28 Febr.

30. | 3 April
31. I 6 Juni
32. |20 Juni
33. 26 Juni
34. 27 Juni

|glas.

Spinazie.
D. v. Staalduine [Groenten en Fruit|Rondom de glasspinazieteelt.
Bloemkool.
jW. den Boer en |Groenten en FruitIPhysiogene ziekten bij
D. v. Staalduine |
|bloemkool.
Aardbeien.
IW. Stokdijk
IGroenten en FruitlDe aardbeienteelt onder glas
!
j
|in het Westland.
Spaanse peper, paprika en aubergine.
iE. van Zanten enIGroenten en FruitlDe teelt van Spaanse peper,
'H. J. v. Gaaien |
|paprika en aubergine.
Princessebonen.
[W. Stokdijk
|Groenten en Fruit]Princessebonen onder glas.
Vollegronds fruitteelt.
Vruchtdunnen bij appel en
L. v. d. Wijden
De Tuinderij
peer.
Meer evenwicht tussen groei
De Tuinderij
L. v. d. Wijden
en vruchtbaarheid bij jonge
bomen door uitbuigen.
L. v. d. Wijden
Groenten en Fruit Zomersnoei in de Fruitteelt.
Zomerbehandeling van verDe Tuinderij
IL. v. d. Wijden
ente bomen.
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No

Datum

Schrijver (ster)

Vakblad

1
\

Onderwerp

i

35.

4Dec.

L. v. d. Wijden

De Tuinderij

;Het verplanten van vruchtbomen.
Groenten en Fruit Grondonderzoek en bemesting- in de Fruitteelt.

36.

4Dec.

L. v. d. Wijden

37.

14 Febr.

Ir L. Bravenboer

38.

26 Juni

Groenten en Fruit

39.

3 Juli

D. de Mos en
P. A. Kruyk
G. W. Brouw

40.

3 Juli

Groenten en Fruit

41.
42.

3 Juli
20 Sept.

H. Kooyman en
P. A. Kruyk
H. Kooyman
G. Blom

Groenten en Fruit
De Tuinderij

43.

16 Oct.

C. Noordanus

Groenten en Fruit

44.

27 Nov.

L. G. Nederpel en
H. Kooyman

Groenten en Fruit

Diversen.
De Fruitteelt

Groenten en Fruit

Ziektebestrijding in de fruitteelt onder glas.
Enkele opmerkingen over de
tuinbouw in Frankrijk.
Brandstofbesparing bij oude
ledenketels.
Regeninstallaties in de tuinbouw.
Slangkoppelingen.
De luchtvochtigheid in de
glasteelten.
Kasverwarming met eternietpijpen.
Is de belichting van cultuurgewassen op economische
wijze mogelijk?

Financiën.
Ook dit jaar mochten weer subsidies en bijdragen ontvangen worden van het Rijk,
de Provincie, het Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen en de A.S.F. Een woord
van hartelijke dank voor deze steun mag op deze plaats zeer zeker niet ontbreken.
In de hierna volgende Exploitatierekening en Balans vindt de lezer een overzicht
van het gevoerde financiële beleid.
Tot besluit van dit verslag een woord van hartelijke dank aan allen, die op enigerlei
wijze het Proefstation van dienst zijn geweest, terwijl deze Instelling bij voortduring
in de belangstelling wordt aanbevolen.
De Secretaris-Penningmeester,
N. J. A. VAN DIJK.
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BALANS PER 31 DECEMBER 1952.
Bezittingen:
Rijkssubsidie
Subsidie Provincie
Subsidie A.S.F.
Contributie
Kas
Giro
Zaden en broed
Foto-artikelen
Tuingrond
Bouwgrond
Gebouwen
Kassen
Warenhuizen
Verwarmingsinstallatie
Waterleiding
Matten
Tuinspoor
Debiteuren
Brandstoffen
Meststoffen
Chemicaliën
Inventaris Lab
Veilingfust
Aandelen Coöp. Ver.
v/h Verk. Afd. Proeftuin
Te vorderen onk. auto
Vrachtauto

Schulden:
5.000.—
3.000.—
1.000.—
7.720.—
646.60
3.230.13
3.—
1.—
11.000.—
14.951.—
60.000.—
10.—
5.—
3.500.—
1.—
1.—
1.—
15.190.21
8.000.—
1.—
1.—
1.—
1.710.80

9.525.73
2.522.57
2.984.88
2.216.22
412.67
4.349.50
100.—
200.—.
125.—
250.—
9.200.—
143.211.39
1.444.31
20.030.73
1.308.32
1.259.62

„ 61.000.—
167.20
„ 3.000.—
ƒ 199.140.94
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Bank
Crediteuren
Loonbelasting
Sociale lasten
Personeel
Stooktechnische voorl.
Waterleiding
Gas
Electriciteit
Telefoon
Hypotheek
Kapitaal
Reserve
Voorgeschr. Res. Lab. .
Mededelingen
Belastingen

ƒ 199.140.94

B. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE.
J. C. BREEMAN,
Geestweg 34.
Naaldwijk, 9 Februari 1953
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 Balans en Verlies- en Winstrekening over
het jaar 1952 van het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te
Naaldwijk door mij werd gecontroleerd.
Ik deel U hierover het volgende mede:
De controle van de jaarrekening is geschied in aansluiting met de driemaandelijkse
kasopnamen en het daarbij regelmatig gehouden boekenonderzoek.
De kasopnemingen werden steeds op willekeurige tijdstippen gedaan, zonder voorkennis van de met de administratie belaste beambte.
Elk kwartaal werd hierover aan Uw Bestuur schriftelijk gerapporteerd.
Mijn bevindingen uit deze kwartaalsrapporten samenvattende met de verrichte eindcontrole kan ik verklaren, dat de administratie nauwgezet en met zorg wordt gevoerd.
Alle verantwoordingsstukken werden nagegaan.
De ontvangsten werden tijdig en op de juiste wijze geboekt bevonden. De uitgaven
konden door behoorlijke kwijtingsbewijzen worden gestaafd.
De rekeningen wegens leveringen aan het Proefstation werden, na voorzien te zijn
van de goedkeuring van de Directeur, geboekt en daarna verder afgewerkt.
Het in de Balans opgenomen saldo Kas ad f 646,60 is in overeenstemming met de
per 31 December 1952 afgesloten kaskaart.
Het in de Balans vermelde saldo van de Postchèque- en Girodienst ten bedrage van
f 3.230,13 was gelijk aan het door genoemde instelling opgegeven bedrag aan het
einde van het boekjaar.
De schuld in rekening-courant aan de Coöperatieve Boerenleenbank „De Voorschotbank" te Naaldwijk werd accoord bevonden met het door de Bank verstrekte saldo
per 31 December 1952 ad f 9.525,73.
Wegens subsidie is als nog te vorderen geboekt f 9.000,— n.1.: het Rijk f 5.000,—,
de Provincie f 3.000,— en de A.S.F, f 1.000,—. Een bedrag groot f 1.000,— wegens
verlaging subsidie van het Rijk over het jaar 1951 moest worden afgevoerd.
Wegens nog verschuldigde contributie komt op de Balans voor een bedrag van
f 7.720,—, te splitsen in veilingen (6) f 7.630,— en particulieren f 90,—.
Van Debiteuren staat in de Balans vermeld als nog te incasseren f 15.190,21. Een
gespecificeerde opgave hiervan werd overgelegd. Dit bedrag is belangrijk hoger dan
het vorige jaar, hetgeen in hoofdzaak zijn oorzaak vindt in de verhoging van de vergoeding en de hoeveelheid van de monsters.
Het bedrag betreft voornamelijk posten over de laatste maanden van het jaar 1952.
Risico van enige betekenis wordt in bovengenoemde posten niet aanwezig geacht.
De voorraad brandstoffen, gewaardeerd op f 8.000,—, komt overeen met de mij door
de Tuinchef verstrekte voorraadstaat. Met de waardering hiervan, evenals met de
overige voorraden, kan ik mij verenigen. De waardering van de vaste bezittingen is
aan de veilige kant.
Hieronder volgen nog enkele bijzonderheden van diverse rekeningen, die bijzondere
aandacht of belangstelling verdienen.
De rekening verwarmingsinstallatie geeft een uitgaaf te zien van f 11.726,24, waarvan
direct in de exploitatierekening werd gebracht een bedrag van f 8.226,24, zodat hiervan resteert een bedrag van f 3.500,— (nieuwe stoomketel).
Voor aanschaffing van een vrachtauto werd besteed f 4.000,—, waarvan f 1.000,—
over 1952 werd afgeschreven, de Balanswaarde bedraagt nu f 3.000,—. De onkosten
bedroegen f 224,70.
De personenauto is in de Balans opgenomen. Het bedrag ad f 167,20 betreft een
vordering op het Rijk wegens vergoeding gebruik van de auto. Onveranderd komen
op de Balans voor: Tuingrond met f 11.000,—, Bouwgrond met f 14.951,—, Gebouwen
met f 60.000,— en het Aandelenkapitaal van de Coöperatie met f 61.000,—.
De op de Creditzijde van de Balans vermelde bedragen betreffen in hoofdzaak nog
te doene betalingen.
Van de Hypotheek werd f 400,— verplicht afgelost, restant f 9.200,—.
De kapitaalsrekening bleef onveranderd met een bedrag van f 143.211,39.
Het saldo van de exploitatierekening groot f 90,44 werd aan de reserve toegevoegd,
waardoor deze thans f 1.444,31 bedraagt
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De rekening voorgeschreven reserve Laboratorium, vorig jaar op de Balans voorkomende met f 30.800,—, werd gedeeltelijk gebezigd voor de financiering van de verbouwing van de zolder van het Proefstation tot werkgelegenheid. De uitgaven voor
dit werk bedroegen f 10.759,27, zodat deze rekening thans nog bedraagt f 20.030,73.
Enkele, rekeningen geven een hogere uitgaaf te zien dan was begroot.
Inventaris Laboratorium met f 3.253,95; betreft aanschaffing van benodigdheden
voor het nieuwe gedeelte van het gebouw. Onkosten tuin f 7.204,26; voor verschillende
voorzieningen o.a. leggen van een kabel en bouw ketelhuis. Personeel f 10.730,08;
betreft aanstelling van nieuw personeel o.a. in verband met uitbreiding dienst bodemkartering en bemestingsadviezen.
Hiertegenover staat een hogere ontvangst dan de raming van verrichte diensten met
f 30.967,05 en opbrengst tuin met f 3.352,87.
De rekeningen stooktechnische voorlichting ten bedrage van f 4.349,50 en mededelingen f 1.308,32 zijn financieringsrekeningen voor derden.
Voor het overige spreken de posten op de Balans en Verlies- en Winstrekening voor
zichzelf en meen ik dit rapport zoals gebruikelijk te kunnen besluiten met een verkorte opstelling van de Balansbedragen, waarvan gemakkelijk de financiële toestand
van het Proefstation kan worden afgelezen.
Met de opstelling van de jaarstukken kan ik mij geheel verenigen en heb ik deze als
boekhoudkundige voor accoord getekend, hetgeen inhoudt, dat ik Uw Bestuur met
vrijmoedigheid kan aanbevelen genoemde stukken goed te keuren zoals deze zijn
aangeboden.

Bezittingen:
Kas en Postchèque- en Girodienst
Te vorderen subsidies
Overige vorderingen
Voorraden
Vaste bezittingen
Aandelen Coöperatie

ƒ

3.876,73
9.000 —
23.077,41
9.716,80
92.470—
61.000,—
ƒ 199.140,94

Schulden:
Kapitaal, per 31 December 1952 (onveranderd)
ƒ 143.211,39
Reserve per 31 December 1951
ƒ 1.353,87
Bijboeking exploitatiesaldo 1952
„
90,44
„ 1.444,31
Voorgeschreven reserve laboratorium
ƒ 30.800,—
Afboeking verbouwing zolder
„ 10.769,27
•
• „ 20.030,73
Hypotheek Boerenleenbank
„ 9.200,—
Diverse verplichtingen derden
,, 15.728,78
Coöp. Boerenleenbank (rek. crt.)
,, 9.525,73
ƒ 199.140,94

De controleur van de financiële administratie van het Proefstation voor
de Groenten- en Fruitteelt onder Glas
te Naaldwijk,
JOH. BREEMAN.
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C. WEERSGESTELDHEID.
1. Overzicht.
Winter 1951—1952 (December 1951, Januari + Februari 1952).
In de maand December was het weer zacht en zonnig. In Januari was het eveneens
zacht weer, doch somberder en natter dan normaal (te Naaldwijk 97 mm neerslag
tegenover normaal 52 mm). Door het sombere en vochtige weer groeiden o.a. sla en
spinazie week op en trad bij deze gewassen als gevolg hiervan plaatselijk meer
„wit" en „wolf" op dan normaal.
Door het droge weer omstreeks eind Februari en begin Maart konden de werkzaamheden op tijd klaar komen en werd op een groot aantal bedrijven in het Westland
begin Maart op de opengrond uitgeplant.
Voorjaar 1952 (Maart t/m Mei).
Door de lage nachtelijke temperaturen omstreeks half Maart en de koude periode
van eind Maart ondervond vooral de groententeelt veel schade. Op 29 en 30 Maart
steeg de temperatuur zelfs niet boven het vriespunt hetgeen gepaard ging met een
krachtige Noordoostenwind. Enkele van de belangrijkste beschadigingen zullen
worden vermeld op blz. 16: C4.
Bij de platglaskomkommerteelt kon tengevolge van de weersomstandigheden niet
op tijd worden uitgeplant. Door het uitplanten van verzwakte en te oude planten
was de teelt dit jaar ± een maand eerder afgelopen dan normaal.
De plotselinge overgang naar het warme weer in April heeft bij enkele gewassen
onder glas aanleiding gegeven tot het optreden van ernstige verbrandingsverschijnselen, o.a. rand bij sla. De kwaliteit van de vroege kasbloemkool was tengevolge van
het warme weer zeer matig. De maanden April en Mei waren zeer droog en zonnig.
De druiven konden daardoor vroeg gekrent en de aardappelen vroeg geoogst worden.
Zomer 1952 (Juni t/m Augustus).
Met uitzondering van Juni was de zomer aan de natte kant. Bloemkool op de
opengrond groeide dit jaar dan ook prima.
Enkele malen kwam hagelschade voor, waarvan die op 6 Juli in de omgeving van
Delft, waarbij ongeveer 2000 ramen vernield werden, wel het ergste was.
Najaar 1952 (September t/m November).
De maand September was nat en koud. De groei en de bloei van de najaarsbonen onder
glas was dientengevolge gering. Laat uitplanten gaf in tegenstelling tot voorgaande
jaren zeer slechte uitkomsten. Najaarssla onder platglas groeide slecht en had veel
last van het „wit".
Een hagelbui richtte op 26 September in de omgeving van Poeldijk vrij veel schade
aan, vooral bij chrysanten.
Een nachtvorst op 12 October beschadigde verschillende opengrondsgewassen (zie
hieronder: C3.
Door het koude weer in October en November was de groei van de planten voor de
nieuwe teelten zeer matig.
2. Weerberichtgeving en waarschuwingen voor de tuinbouw.
Voor de „Mededelingen voor Land- en Tuinbouw", die door het K.N.M.I. te De Bilt
worden verzorgd, werden regelmatig adviezen ingestuurd. In totaal werd 31 maal
een speciaal door ons verzorgd advies omgeroepen.
Op 26 Maart 1952, dus onmiddellijk voor het begin van de vorstperiode in het einde
van Maart, werd om 12.30 uur in de „Mededelingen voor Land- en Tuinbouw"
aangeraden de volgende maatregelen te nemen:
1. Bescherming met papier en rietmatten.
2. Het stoken met oliebranders e.d.
3. Potten over de bloemkoolplanten plaatsen.
Vooral het opvolgen van de raadgevingen 1 en 3 heeft er toe geleid, dat de vorstschade in belangrijke mate werd voorkomen. Hieruit blijkt eens te meer hoe belangrijk
het is regelmatig naar deze uitzendingen te luisteren.
Om een juist inzicht te verkrijgen over de waarde van deze adviezen, werd aan
enkele kwekers verzocht regelmatig hun op- of aanmerkingen over de adviezen bij
het K.N.M.I. in te zenden. Op deze wijze wordt getracht de belangen van de tuinbouw
zo goed mogelijk te dienen.
3. Nachtvorstschade.
In het voorjaar trad geen nachtvorstschade op. De nachtvorst op 12 October maakte
in het najaar een einde aan de bonen- en tomatenteelt op de opengrond, terwijl ook
de chrysanten veel schade leden.
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4. Vorstschade.
Tengevolge van een korte periode van lichte vorst, gepaard gaande met een krachtige
Noordoostenwind, trad er bij groenten- en fruitgewassen eind Maart ernstige schade op.
1. Op de opengrond.
Bloemkoolplanten, die kort vóór de vorst waren uitgeplant, hebben ernstig geleden.
Opvallend was, dat de planten die begin Maart waren uitgeplant, dus reeds goed
aangeslagen en afgehard waren, naar verhouding slechts geringe schade opliepen.
In verschillende gevallen, waar de potten nog op het veld naast de uitgepote
planten stonden, zijn deze tijdens de critieke periode over de planten geplaatst.
Hierdoor is de schade belangrijk verminderd.
Van vroege spinazie werd slechts ± 20 % Ie kwaliteit geoogst.
2. Gelichte platglasrijen.
Sla, die niet afgedekt was door rietmatten, liep zeer veel schade op. Waar goed
afgedekt was, was de schade gering.
Bij andijvie trad een gewichtsverlies van ± 30 % op, doordat veel beschadigde
bladeren moesten worden verwijderd.
3. Gewassen onder glas.
Reeds onder platglas uitgepote komkommerplanten stierven voor 50 % af. Verente
planten daarentegen slechts voor 5 %.
Tomatenplanten, die onder koud glas waren uitgepoot, ondervonden een sterke
groeistagnatie, die zich later uitte in een onvoldoende aanleg van de eerste
bloemtros en het gesloten blijven van de bloempjes.
Bij pruimen (in kassen en warenhuizen), die juist eind Maart in volle bloei stonden, was de vruchtzetting zeer slecht (zie blz. 32: K 3 a ) .
D. GRONDONDERZOEK.
1. Chemisch onderzoek.
Binnengekomen practijkmonsters:
Jan. Febr. Mrt Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Tot.
1951
469 345 242 223 215 251 330 835 1268 1537 874 564 7153
1952
546 364 336 255 168 175 649 1270 1410 1521 768 411 7873
In het totaal aantal van 1952 zijn begrepen 1923 monsters uit andere consulentschappen en 245 monsters uit het buitenland. Als bijzonder onderzoek, waaronder vooral
valt het controle-onderzoek naar keukenzout en gloeirest, werden 448 monsters
onderzocht.
Er werden dus weer een flink aantal monsters meer ontvangen dan verleden jaar.
Deze stijging had vooral betrekking op de maanden Juli en Augustus. De drukste
maanden September en October werden daardoor niet teveel belast. Dank zij de
vergroting van de capaciteit van het laboratorium konden de resultaten van het
onderzoek aanzienlijk vlugger verstuurd worden dan verleden jaar. Voor de meeste
monsters geschiedde dit binnen een maand, in de minder drukke tijd overigens binnen
veertien dagen. Slechts voor een beperkt aantal monsters was iets meer dan een
maand nodig.
Het schrijven van de adviezen, hetgeen slechts door veel ervaring is te leren, kon
niet helemaal aan de onderzoekcapaciteit worden aangepast. Door verbetering hiervan
hopen wij de voor de monsters benodigde tijd nog meer te bekorten. Doch ook de
tuinders kunnen hieraan medewerken door hun monsters zo vroeg mogelijk in te
zenden. Anderzijds kunnen een flink aantal monsters voor later aanvangende teelten
na de drukke tijd worden ingestuurd. De maanden December en Januari zijn hiervoor
zeer geschikt.
De chemische methode om de behoefte van de grond aan verteerbare organische stof
te bepalen, waarvan in het jaarverslag van 1951 sprake was, heeft nogal moeilijkheden opgeleverd en is nog niet bruikbaar. Met de biologische methode is nog geen
ervaring opgedaan; aan de uitwerking wordt nog gewerkt.
2. Profielonderzoek.
In 1952 werden wederom 148 bedrijven gekarteerd, ditmaal met een oppervlakte
van 202 ha.
In overheidsopdracht werd 564 ha in kaart gebracht.
Voorts werd op een 21-tal bedrijven profielonderzoek verricht en advies uitgebracht,
doch werden geen profieldoorsneden vervaardigd.
In het afgelopen jaar is het aantal aanvragen zeer groot geweest, waardoor in veel
gevallen geruime tijd op het advies moest worden gewacht.
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3. De Morgan-Venema methode.
De bepalingstechniek werd o.l.v. prof. dr A. C. Schuffelen te Wageningen dooi' een
Morgan-Venema studiegroep onderzocht en verbeterd. De standarisatie van de
methoden is in volle gang.
Opnieuw werd dit jaar op ons laboratorium een 400-tal gronden voor de Rijkstuinbouwconsulent te Aalsmeer op phosphor volgens Morgan-Venema onderzocht.
Buiten dit onderzoek en de bepalingen, welke voor de practijk in grondmonsters worden
verricht, werden ongeveer 1000 monsters volledig volgens de Morgan-Venema methode
onderzocht voor bijzondere doeleinden.
4. Tuinbouwbemestingsonderzoek.
De gegevens van het onderzoek van 1948 zijn thans gepubliceerd in de Mededelingen
Directeur van de Tuinbouw, 15e jaargang no 8, blz. 674—692. Het betreft de gewassen
tomaat en druif (Black Alicante). Beide gewassen bleken o.a. zeer gevoelig voor de
grondwaterstand, een bevestiging dus van de practijkervaringen.
Alvorens nieuwe onderzoekingen op te zetten, is een commissie o.l.v. de Inspecteur
van het Tuinbouwkundig Onderzoek bezig met de inventarisatie van de landelijke
gegevens van bemestingsproeven en bijbehorende gegevens over grond en bemesting.
E. ONDERZOEK IN VERBAND MET ZOUT GIETWATER.
1. Zoutgehalte van het boezem- en polderwater.
Het zoutgehalte was dit jaar weer vrij bevredigend, hoewel nog lang niet van een
ideale toestand kan worden gesproken. Vooral in September liepen de gehalten op.
Op 8 September werden de volgende keukenzoutgehalten waargenomen:
Weverskade (Maassluis) 4,0; Zuidbuurt 3,8; Weverskade (Tol) 2,9; Haakweg 2,1;
Bonervliet 1,9; Schie, Delfgauw, Vlaardingse Vaart en Leidse Vliet 1,4; Haantje 1,3;
Hoornse Vaart en Dorpsvaart (Nootdorp) 1,2 gram per liter. Op verschillende
plaatsen traden de hoogste gehalten op andere data op: Dwarshaak 2,2 in Juni;
Naaldwijk 1,3 in Juli; Zweth 1,2 in Juli; Oostgaag en Kastanjewetering 1,0 op
22 September; Honselersdijk 0,9 in Juni; Woutersweg 0,8 in Mei; Oranjepolder 0,8
in Juni; Sammersbrug 0,8 in Augustus, Rodenrijse Vaart en Veenweg (Nootdorp) 0,8
op 22 September.
De toestand bij Maasland bleef ook dit jaar zeer onbevredigend. Het gehalte van de
Zuidbuurt lag vrijwel het gehele jaar boven 1,0 gram keukenzout per liter. Bij de
Bonervliet was dit het geval gedurende Juni t/m September. In Naaldwijk was het
zoutgehalte plaatselijk ook weer ongunstig. Gedurende Mei t/m September lag het
gehalte vrijwel steeds boven 0,8 gram per liter.
Er werden dit jaar voor de practijk 80 watermonsters op keukenzout onderzocht.
2. Invloed van het zoute gietwater in 1952.
In de Zuidbuurt konden de tuinders niet of onvoldoende gieten. Dit was eveneens het
geval in de Dwarshaak.
Direct waarneembare schade door gebruik van te zout gietwater werd dit jaar weinig
gerapporteerd.

F. ONDERZOEK INVERBAND M E TDE.WATERHUISHOUDING.
1. Onderzoek oxydatie-reductietoestand van de grond.
Nog steeds vereiste het bedrijfsprofielonderzoek zoveel werk, dat slechts weinig tijd
kon worden besteed aan speciale onderzoekingen. Het ziet er echter naar uit, dat de
perspectieven dienaangaande voor 1953 wat gunstiger zijn.
2. Drainage- en infiltratieproef.
Bij de voorteelt van sla vond geen infiltratie plaats. Tijdens de daarop volgende
tomatenteelt werd slechts éénmaal het grondwater opgezet en op de niet geïnfiltreerde
vakken slechts tweemaal gegoten. De hoogste productie werd verkregen van de
vakken, die zowel gedraineerd als geïnfiltreerd konden worden.
De waarnemingen aangaande vochtigheid en temperatuur van de grond wezen uit,
dat de geïnfiltreerde en tegelijkertijd gedraineerde vakken vochtiger waren dan de
alleen gedraineerde of onbehandelde. De tensiometers (vochtspanningsmeters) vertoonden eenzelfde beeld. Temperatuurdaling trad door het late tijdstip van infiltratie
niet op. Een temperatuurverschil tussen wel en niet geïnfiltreerd ten gunste van
de eerste behandeling trad op gedurende het eind van April en het begin van Mei
(op 30 cm diepte in de grond gemeten). Later werd dit verschil genivelleerd, maar
het kwam opnieuw naar voren toen er gegoten moest worden op de niet geïnfiltreerde
vakken (eind Juni—begin Juli).
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3. Waterstandsproef in betonnen putten.
Dit jaar waren de putten afdoende waterdicht, zodat de waterstanden beter te handhaven, waren. De proefopzet bleef onveranderd: 3 grondwaterstanden (40, 60 en 80 cm
beneden „maaiveld") werden gecombineerd met 3 behandelingen van de grond met
organisch materiaal op de hoogte van de grondwaterspiegel. Er werd slechts gegoten
indien dit nodig was voor het inspoelen van de overbemesting.
De opbrengsten van tomaten namen toe bij de objecten turfmolm en compost naarmate
de grondwaterstand dieper werd. Eenzelfde tendens viel waar te nemen bij de niet
met organische stof behandelde putten. Onze conclusie hieruit is, dat het onderbrengen van de organische stof zonder voldoende mogelijkheid tot toetreding van
lucht, nadelig werkt. Hoe dieper deze nadelige factor in de grond voorkomt, hoe beter
naar verhouding de ontwikkeling en de productie zijn.
4. Onderzoek naar de waterhuishouding van de plant.
Verschillende physiogene afwijkingen, zoals waterziek bij bloemkool, lamsteligheid
bij druiven en holle stengels bij tomaten, treden vooral op bij zonnig weer. Er zijn
aanwijzingen, dat bij de dan optredende sterke verdamping de bladeren vocht onttrekken aan andere delen van de plant, waardooi' bovengenoemde afwijkingen worden
veroorzaakt. Bij bloemkool dus wateronttrekking aan de kool, bij druiven aan de
trossen en bij tomaten aan het merg van de stengel.
Volgend jaar zal een onderzoek hiernaar worden aangevangen, o.a. door de bepaling
van de zuigkracht van de weefsels.
G. BEMESTINGSPROEVEN.
1. Proeven met kunstmeststoffen.
a. Druiven.
1. Demonstratieproef.
De bemesting is bij deze proef in hoeveelheid onveranderd gebleven, maar er
werd met kalkammonsalpeter i.p.v. met zwavelzure ammoniak gemest, daar de
pH's waren teruggelopen tot ± 5,5. De hoogste opbrengst werd verkregen bij
een extra magnesiumbemesting, iets wat niet eerder voorkwam. Ook nu,
evenals verleden jaar, werkte extra mangaan evenals extra ijzer en extra kalk
gunstig. Het omgekeerde geldt voor de werking van een extra gift phosphaat
en natrium. Er trad niet veel lamsteligheid op.
2. Proef met opklimmende hoeveelheden phosphorzuur.
Ook bij deze proef moest de bemesting i.v.m. de pH van de grond in deze putten
wat gewijzigd worden. De verbrandingsverschijnselen traden ook dit jaar weer
op en wel des te sterker naarmate meer phosphaat werd toegediend. Hiermee
ging samen een daling van de opbrengst. De dit jaar toegepaste bladdunning
leverde geen verschillen van betekenis in het optreden van lamsteligheid.
Volgend jaar zal een nader onderzoek worden ingesteld naar de oorzaak van
lamsteligheid (zie hierboven: F 4).
3. Druivenbemestingsproef.
De eerste opbrengstgegevens van deze proef laten reeds een invloed van de
drie gevarieerde voedingsstoffen stikstof, kali en magnesium zien. De drie
rassen Frankenthaler (F.), Alicante (A.) en Prof. Aberson (P.A.) reageerden
niet gelijk. F. en P.A. produceerden meer naarmate meer stikstof werd toegediend. A. leverde dan juist minder op. Het percentage lamsteligheid werd niet
noemenswaardig beïnvloed door de stikstof. Het aantal éénpitters nam af bij
grotere stikstofgiften. Tijdens de zettingsperiode waren n.1. de klimaatsomstandigheden nogal ongunstig. Kali werkte bij grotere doseringen vooral bij P.A. en
F . ongunstig op de oogst. Een duidelijke invloed op lamsteligheid of éénpitters
was niet te constateren. De grootste magnesiumgift werkte steeds nadelig;
de invloed op lamsteligheid en éénpitters was onduidelijk.
Omdat de proef slechts een deel van een warenhuis beslaat, zal een afscheiding
met het overige, voor groententeelt gebruikte, deel worden gemaakt. Temperatuur en luchtvochtigheid zullen dan beter te regelen zijn en aan te passen aan
de eisen van deze druivenproef.
Er trad dit jaar veel bladverbranding op, vooral bij de Prof. Aberson, die
hiervoor zeer gevoelig is.
4. Proef met Muscaatdruif.
Deze bomen hebben voor het eerst een geringe productie geleverd. Het is
daarom nog te vroeg om iets definitiefs over de bemestingsverhoudingen te
kunnen zeggen. Voorlopig echter werkten toenemende stikstofgiften nadelig
en was van de volgende kali/magnesiumverhoudingen 6 : 5, 9 : 3 en 12 : 1
de middelste het gunstigst.
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Perziken.
De bomen, welke sedert 1950 in de vollegrond van het derae warennuis staan uitgeplant, na te hebben dienstgedaan in een bemestingsproef in betonnen putten,
hebben zich goed ontwikkeld. De resultaten geven, wat de 3 stikstoftrappen
betreft, eenzelfde beeld te zien als tijdens de eerste jaren in de betonnen putten.
De hoogste stikstofgift (120 gram N per boom) leverde ook de hoogste opbrengst.
Hoe groter de kaligift daarentegen, hoe meer de grootte van de oogst afnam. Dit
laatste is niet in overeenstemming met de resultaten uit het begin van de puttenproef. Toen leverde meer kali ook meer op, hoewel later deze tendens verdween.
Dit moet wel grotendeels worden verklaard door de vrij grote voorraad kali, die
nog in de grond aanwezig was vóór de aanvang van de proef.
Tomaten.
1. Demonstratieproef.
De proefopzet is onveranderd gebleven. Ook dit jaar traden in het kwartszand
de verschijnselen van stikstof-, phosphor- en kaligebrek wel en die van magnesium- en mangaangebrek niet op. Toediening van een mangaanbemesting
leverde geen gunstige resultaten; de productie werd gedrukt. In zeer sterke
mate was dit ook het geval bij weglating van de stikstof-, phosphor- en kalibemesting. Weglating van magnesium leidde niet tot gebreksverschijnselen,
maar wel tot een zeer duidelijke oogstvermindering. Vermoedelijk bevat het
gebruikte gietwater (leidingwater) nog teveel van dit element.
De wortelontwikkeling bleek weer samen te hangen met de bemesting. Bij
weglating van stikstof, phosphor of kali werd het wortelstelsel belangrijk
gereduceerd. Toevoeging van mangaan, keukenzout of zwavelzuur gaf een grote
wortelpruik met zeer veel fijne wortels. Kalk veroorzaakte wederom dikke
wortels.
2. Tomatenbemestingsproef (1951).
Doordat de teelt laat werd beëindigd, konden de resultaten niet tijdig worden
verwerkt om ze in het vorige jaarverslag op te nemen.
De hoogste stikstofgift leverde de grootste oogst, hetgeen ook over de kali
gezegd kan worden. Deze grote stikstofgiften benadeelden echter de sortering;
men kreeg dan minder A, B en C tomaten en meer van de overige sorteringen.
Ook het optreden van neusrot werd hierdoor in de hand gewerkt, terwijl de
toenemende magnesiumgiften in dit opzicht eveneens zeer nadelig werkten.
De invloed van deze beide elementen kan niet alleen toegeschreven worden
aan de verhoogde zoutconcentratie, daar veel kali het verschijnsel niet bevorderde. Waterziek bleek sterker op te treden bij hogere stikstofgiften, terwijl
kali in deze proef een tegenovergesteld effect had. Magnesium had geen merkbare werking.
Bij het optreden van de verschijnselen van waterziek was het reeds tijdens de
proef opgevallen, dat het weer eWinvloed op uitoefende. Bij de verwerking
van de gegevens bleken inderdaad veel waterzieke vruchten geoogst te zijn
na een periode van grote wisselingen in bewolking en temperatuur. Men krijgt
de indruk, dat vooral een scherpe overgang van weertype het verschijnsel in
de hand werkte. De zomer van 1951 werd gekenmerkt door diverse van deze
overgangen, vooral in Juli en Augustus.
De resultaten van de bemestingsproef van de afgelopen zomer zijn ook ditmaal
nog niet voor publicatie gereed. Wij willen wel reeds vermelden, dat ook de
phosphorbemesting nu was ingeschakeld. Waterziek trad niet veel op.
Aardbeien.
De teelt van aardbeien in kistjes in het grondmengsel zand-turfmolm (1 : 5)
heeft wederom plaatsgevonden. Dit jaar was de productie in de kleine kistjes wat
hoger dan in de grotere (afmetingen resp. 50 x 25 x 18 en 50 x 30 x 20 cm).
Slabemestingsproef.
Na afloop van de tomatenbemestingsproef 1951 is een slaproef in de betonnen putten gehouden. Hierbij werden drie trappen van elk der elementen
N, P, K en Mg in alle combinaties onderzocht. Bij deze proef oefenden kali,
phosphor en magnesium weinig invloed op de grootte van de oogst uit. Van de
toegediende stikstofgiften was de laagste het meest effectief.
Het optreden van rand werd ditmaal bevorderd door toenemende Mg-giften,
maar niet duidelijk door de stikstofgiften. Kali had eveneens een nadelig effect
bij toenemende hoeveelheden, maar het omgekeerde gold in lichte mate voor de
phosphorbemestingen. Overigens was het optreden van rand zeer sterk, mede als
gevolg van de grote schommelingen in temperatuur en vochtgehalte in het
gebruikte kwartszand.
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Bloemkool.
1. Demonstratieproef.
Een voorteelt van bloemkool vond plaats vóór de tomatendemonstratieproef
( C l ) in de putten van deze proef. De opbrengsten waren sterk afhankelijk van
de bemesting. De groei was slecht vanwege de lage temperatuur van het
zand. Er traden hier en daar hartloosheid en klemharten op, maar bovendien
werd practisch alles waterziek. Alleen een paar planten, die vanaf het begin
van de teelt steeds met zout gietwater, of zeer weinig, waren gegoten, leverden
gezonde kolen. Opnieuw blijkt dus een verband gezocht te moeten worden
tussen de vochthuishouding van de plant en het optreden van waterziek (zie
ook blz. 18: F 4).
2. Bloemkoolbemestingsproef i.v.m. waterziek.
Er zal een uitgebreide proef onder glas worden genomen om de factoren, die
het optreden van waterziek bevorderen, nader te onderzoeken. Ingeschakeld
zullen worden: een aantal grondsoorten, verschillende zoutconcentraties en
de stikstof- en boriumbemesting. De proef zal worden genomen in nulpotten
en deels in watercultuur. Getracht zal worden om kunstmatig de klimaatsomstandigheden, waardoor waterziek o.i. wordt bevorderd, op te roepen. Week
opkweken en later in een lichte kas brengen en dan alleen, indien volstrekt
nodig, matig water geven.
Gelijktijdig met deze proef zal de invloed van andere factoren worden nagegaan
(zie blz. 44: 0 2 k ) .
Proef met bleekaarde.
De aardolie-industrie langs de Nieuwe Waterweg produceert grote hoeveelheden
oliehoudende bleekaarde. Met dit materiaal is een oriënterende proef bij tomaten
in potten genomen, In een mengsel van 1 deel bleekaarde en 3 delen kweekgrond
verbrandden de wortels direct.
Daar onderzocht wordt, of oliehoudende bleekaarde geschikt is als brandstof voor
verwarmingsketels, is er ook een dergelijke proef genomen met verbrande bleekaarde. Ditmaal stierven de wortels niet af, zelfs niet in een mengsel van 1 deel
bleekaarde en 1 deel kweekgrond. Bij deze mengverhouding vertoonden de tomaten
echter geen groei, hetgeen niet verwonderlijk is, daar de pH door het hoge kalkgehalte van de bleekaarde 9,5 bedroeg. De groei in een mengsel van 1 deel verbrande bleekaarde en 15 delen kweekgrond was goed.
Verbrande bleekaarde zal wellicht gebruikt kunnen worden ter bekalking van
zure gronden. Het is noodzakelijk hieromtrent nadere proeven te nemen.
2. Proeven met organische mest.
Huisvuil als broeimest.
Dit jaar werden bij een teelt van warme sla, gevolgd door een komkommerteelt,
alsmede bij een teelt van alleen komkommers, een aantal soorten broeimateriaal
onderling vergeleken.
1. Paardenbroeimest ( ± 55 kg per raam). Deze broeide goed en gaf een zeer
goede kwaliteit dommest.
2. Tarwestro + ureum (15 kg stro + Î4 kg ureum per raam). Speciaal in het
begin was de broei te gering. Waarschijnlijk kwam dit mede, doordat de ureum
slechts oppervlakkig over het stro was aangebracht. De ureum is aldus gedeeltelijk in de grond getrokken, waardoor de gewassen een zeer donkere kleur
kregen. De sla randde op deze vakjes het meest. De dommest was veel minder
vet dan die van de paardenbroeimest.
3. Naaldwijks huisvuil. Dit broeide evenals de paardenbroeimest goed. Het komkommergewas vertoonde op dit materiaal enige chlorose. Een nadeel was het
veelvuldig voorkomen van scherven.
4. V.A.M, huisvuil. Dit kwam, wat werking betreft, geheel met het Naaldwijks
huisvuil overeen. Een belangrijk voordeel van V.A.M, huisvuil is echter wel,
dat het volkomen scherfvrij is.
5. Verse compost. Dit materiaal gaf direct na het inzetten een goede broei, doch
deze nam spoedig en snel af. Dit is dus het tegenovergestelde van de werking
van stro + ureum. Om deze reden zal bij de proeven van 1953 ook aan menging
van de beide materialen aandacht geschonken worden. Op deze verse compost
had het komkommergewas, evenals op het huisvuil, last van chlorose.
6. Mengsel van V.A.M, huisvuil en verse compost. Dit vertoonde een werking,
die in alle opzichten het midden hield tussen die van de beide componenten.
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b. Potgrondproef.
In het jaarverslag 1951 werd reeds melding gemaakt van een potgrondproef, waarin
V.A.M, compost (uit Schiedam) verwerkt was.
In diverse mengverhoudingen van Ie. zand met compost, 2e. turfmolm met compost
en 3e. turfmolm en zand met compost, werden sla-, bloemkool- en tomatenplanten
opgekweekt tot pootbare planten. Als contrôle werd een mengsel van Maaszand
en turfmolm gebruikt in een verhouding 1 : 5. Er is naar gestreefd de voorziening
met voedingszouten in alle mengsels gelijk te maken door naar behoefte kunstmest
toe te voegen. De volgende resultaten kunnen worden medegedeeld:
a. De slaplanten ontwikkelden zich in de diverse mengsels met compost onvoldoende.
b. De bloemkool- en tomatenplanten ontwikkelden zich goed in de onder 2 en 3
genoemde mengsels. In de mengsels onder 1 genoemd bleef de ontwikkeling
onvoldoende. Het gunstigst ontwikkelden de planten zich in de mengsels
1 volume deel V.A.M, -f 1 volume deel zand + 3 of 5 volume delen turfmolm.
Voorts is gebleken, dat het vuil goed gecomposteerd moet worden alvorens het
geschikt is en dat de mengsels geruime tijd vóór het gebruik klaar gemaakt en
regelmatig omgezet moeten worden.
c.
Tuincompostbereiding.
Evenals in 1950 is een proef genomen met compostbereiding van speciaal hiervoor
met het wortelknobbelaaltje geïnfecteerd materiaal. Deze compost is zowel voor
kweekgrond gebruikt als voor de nulpotten, waarin de tomaten werden opgekweekt. Zowel de plantjes in de kweekbakken als de oude planten in de nulpotten
werden nauwkeurig gecontroleerd op de aanwezigheid van het aaltje. Er kon
echter niet de geringste aantasting worden waargenomen.
d. Koolzuurontwikkeling door organisch materiaal.
Uit koolzuurmetingen, verricht bij het gebruik van verschillende soorten organisch
materiaal (paardenmest, stro + ureum, huisvuil en compost) als broeimateriaal
voor sla en vroege komkommers, bleek het volgende:
a. Gedurende de maanden December, Januari, Februari en Maart was er een
nauwe correlatie tussen de grondtemperatuur en de hoeveelheid geproduceerd c o 2 .
b. Tiidens de komkommerteelt was de hoeveelheid C0 2 in de eerste weken (eerste
helft April) zeer hoog en nam langzaam af tot een hoeveelheid, die eind
Mei slechts % tot 1 / 5 bedroeg van de hoeveelheid van begin April.
c. De verschillende broeimaterialen leverden verschillende hoeveelheden COo.
Paardenbroeimest en huisvuil leverden steeds het meeste. Compost leverde in
het begin eveneens veel COs, doch de productie hiervan daalde weldra sterk.
Tarwestro met ureum leverde juist in het begin zeer weinig COo, om daarna
met het vorderen van het seizoen uiteindelijk evenveel CÓ2 te leveren als
paardenbroeimest en huisvuil.
e. Grondverbeteringsproef met veengrond.
Voor de proefopzet, welke onveranderd bleef, zie men jaarverslag 1951. De plaats
van de dubbele platglasrii werd verwisseld met het opengrondsgedeelte van vorig
jaar. Onder dit glas werden warme komkommers geteeld, gevolgd door postelein;
op het opengrondsdeel bloemkool en daarna peen.
Bij de komkommeroogst bleek vak A (tuingrond 15 cm diep met 15 cm veengrond
gemengd) de hoogste en beste opbrengst te leveren. Het hoogste gewicht aan
postelein werd geoogst van het vak D (gemest met rotte mest) : opbrengst 80V2 kg
per 16 ramen. De bloemkool leverde op vak A de beste resultaten. Ook vak B
(30 cm tuingrond gemengd met 15 cm veengrond) leverde een goede oogst. De
minste productie met het grootste aantal uitschot kwam van het vak met rotte
mest. Op het vak waar het veen het diepst door de tuingrond gemengd is (B)
werd de meeste peen geoogst.
Deze resultaten zijn nogal in strijd met die van vorig jaar. Eerst over enkele
jaren zal een oordeel geveld kunnen worden over de menging van veengrond door
een lichte zandige grond (geestgrond).
H. GEWASANALYSE.
1. Het suikergehalte van druiven.
Vanaf 45—65 dagen na de bloei is bij de rassen Prof. Aberson, Willem Verheul,
Golden Champion en Muscaat van Alexandrie regelmatig het suikergehalte met de
refractometer bepaald. Hierbij toonde het ene ras een veel snellere stijging in suikergehalte dan het andere ras.
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3. Proeven met bloemen en bloembollen.
a. Winterbloei van gladiolen.
Na de oriënterende proef in 1951,waarbij bleek, dat het mogelijk was om gladiolen
met Kerstmis in bloei te hebben, werd dit jaar een proef genomen met 3 rassen
van Gladiolus hybridus, n.1. Allard Pierson, Topscore en Thérèse.
De knolmaat was 14 en op. Om de ontwikkeling terug te houden, zijn de knollen
tot 6 weken vóór het planten in een koelcel bij 3° C bewaard. De laatste 6 weken
werden de knollen bewaard bij ± 20° C. Geplant werd op 15 Augustus, 1 en 15
September. Vanaf 15 October -werd een deel van de planten belicht met kwikdamplampen HO2000. Een ander deel werd wekelijks bespoten met een 10 %
suikeroplossing, waaraan 1/40 % sulfanilamide was toegevoegd voor schimmelwering.
In vergelijking met de controle bleken de planten uit deze groepen zich forser
ontwikkeld te hebben en vroeger te bloeien. De met de suikeroplossing bespoten
planten waren iets beter dan de belichte planten. 15 Augustus was ook dit jaar
de gunstigste plantdatum.
b. Behandeling van gladiolenknollen met
ethyleenchloorhydrine.
Omdat de werking van ethyleenchloorhydrine op de knollen van Gladiolus Colvillei The Bride in 1951 was tegengevallen, werd dit jaar de proef voortgezet met
Gladiolus hybridus Halley en Gladiolus nanus Souvenir, omdat deze beide rassen
met goed resultaat in Amerika behandeld waren. Daarnaast werd wederom
Gladiolus Colvillei The Bride in de proef opgenomen. In Augustus gerooide knollen
werden 3 dagen in een oplossing van ethyleenchloorhydrine gedompeld al of niet
voorafgegaan door een bewaring gedurende 4 weken bij 5° C. De plantdata waren
1 en 15 September en 1 October. Op 1 December waren slechts enkele planten
opgekomen, zodat de behandeling voor onze omstandigheden blijkbaar weinig zin
heeft.
c. Potgrond voor cyclamen.
Ook dit jaar werd deze proef, waarvan de leiding berust bij het Proefstation te
Aalsmeer en waaraan medewerking verleend wordt door de Proeftuinen te Lent,
Paterswolde en Naaldwijk, voortgezet. Het door het Proefstation te Aalsmeer over
1951 uitgebrachte verslag gaf een iets betere groei aan in de kleigraszodengrond
en het bladgrondmengsel. De veengronden uit Aalsmeer en Berkel waren dus
minder geschikt, waarbij vooral de planten in de gestoomde Aalsmeerse grond
achterbleven.
Ten aanzien van de houdbaarheid van de planten, gegroeid in de verschillende
grondsoorten, was er weinig verschil. In 1951 werden dezelfde grondmengsels
gebruikt, doch in 1952 werd de veengrond uit Aalsmeer bij 85° en 100° C gestoomd
en de veengrond uit Berkel bij 85° C. Van beide grondsoorten werd ook ongestoomde grond gebruikt.
d. „Verpoppen" van Freesiaknollen.
Wanneer Freesiaknollen tijdens de rustperiode bij te lage temperatuur worden
bewaard, zullen zij na het uitplanten geen wortels en spruiten vormen. Inplaats
daarvan vormt zich bovenop de geplante knol een jong knolletje. Dit kan niet
alleen in de grond, doch ook in de schuur bij droge knollen plaatsvinden. Het
verschijnsel wordt „verpoppen" genoemd. Na ± 9 maanden zijn de jonge knolleties
geschikt om uitgeplant te worden. De practijk maakt van deze eigenschap dikwijls
gebruik om in een volgend seizoen vroeger te kunnen planten en daardoor een
vroegere bloei te verkrijgen. De methode, waarop dit plaats vindt, berust op
practijkervàringen en bestaat uit het bewaren van de knollen, vanaf het rooien tot
ongeveer December, op een zo koel mogelijke plaats. Daarna komen de knollen
gedurende ± 3 maanden bij 30° C. Niet altijd was het resultaat bevredigend.
Om meer inzicht in dit vraagstuk te verkrijgen, werd een proef opgezet waarbij
knollen van de rassen Buttercup, Princes Marijke, Blauwe Wimpel en Snow Queen
bewaard zullen worden van Juni 1952 tot April 1953 bij de volgende temperaturen:
a. Constante temperatuur van 13° C.
b. Constante temperatuur van 30° C.
c. Tot 1 October resp. 1 Januari 30° C en daarna 13° C.
d. Tot 1 October resp. 1 Januari 13° C en daarna 30° C.
e. Als a, c en d, doch hierbij werd 13° C vervangen door een bewaring op de zolder
van een normale bedrijfsschuur.
In verband met de bewaring bij 13 en 30° C werd medewerking gevraagd en verkregen van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse en van een
kweker.
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De knollen, die na het rooien direct bij 13° C geplaatst werden, vormden het vlugste
jonge knolletjes. De eindresultaten zijn nog niet bekend.
e. Geschiktheid van verschillende ranonkelrassen voor de teelt onder glas.
Bij vorige proeven is gebleken, dat de pioenbloemige rassen beter voldoen aan
de eisen, die aan een snijbloem gesteld moeten worden dan de Turkse, Franse en
Perzische rassen. Daarom werd dit jaar de proef voortgezet met 7 rassen van
deze groep, n.1. Peach Blossom, Roi Soleil, Glowing Scarlet, Poolijs, Murillo, Bartigon en Orange Princess. Bovendien werden 3 vakjes beplant met „pioenbloemig
gemengd" in 3 knolmaten, n.1. 3—4, 4—5 en 5—6 cm.
De oogstperiode was gunstig kort, n.1. ± 14 dagen; bij de gemengde groepen ± 21
dagen. De lengte en stevigheid van de bloemstengels was goed; de houdbaarheid
van de bloemen op water voldoende (6—15 dagen). De bloemproductie per knol
was echter te gering.
De knolmaat had bij de gemengde groepen alleen invloed op de bloemproductie.
Deze was bij de kleinste maat minder dan bij de beide andere maten.
f. Knolontsmetting bij Freesia.
In de practijk worden Freesiaknollen tijdens de bewaarperiode vrij dikwijls ontsmet
met een kwikhoudende bloembollenontsmetter. Meestal wordt hiervoor Aretan
gebruikt. Daar de concentratie en inwerkingsduur soms vrij lang wordt genomen
en het moment van toepassing niet altijd juist wordt gekozen, treedt nogal eens
groeiremming op. Om een duidelijker inzicht te krijgen, werd daarom een proef
opgezet, waarbij de toepassing als volgt plaats vond:
a. Vóórdat de knollen in de verwarming gebracht werden.
b. Tijdens de verwarming, 5 weken na het begin daarvan.
c. Na de verwarming met zichtbare wortelpunten.
d. Na de verwarming zonder zichtbare wortelpunten.
Alle groepen werden 11 weken bij 30° C bewaard. De tijd van onderdompeling was
3 of 6 uur. Er is gewerkt met 3 concentraties, n.1. \i, % en 1 %.
Na 14 en 24 dagen werd een deel van de knollen opgerooid en de wortelontwikkeling
beoordeeld. Hierbij bleek, dat afgeraden moet worden om de knollen na de verwarming te ontsmetten, daar het aantal uitgelopen wortels bij deze series kleiner was
en de lengte beduidend minder. Ook de ontsmetting tijdens de verwarming gaf
enige groeiremming. De laagste concentratie en de kortste duur van onderdompeling gaven de minste remming. De verdere ontwikkeling van de groepen wordt
nog nagegaan.
4. Proeven met belichting en toediening van voedingsstoffen aan het blad.
a. Invloed van verschillende factoren op het resultaat van de belichting.
De invloed van de volgende factoren op het resultaat van de belichting bij tomaat
werd nagegaan:
1. Grondafdekking met wit zand.
2. Toediening van 2 % „starter solution" (bestaande uit 2 delen monoammoniumphosphaat -f 1 deel kalinitraat) 1 week vóór het verspenen en bij het verspenen,
oppotten en uitplanten.
3. Bespuiting met onder 2 genoemde oplossing, waaraan al of niet 10 % suiker
was toegevoegd.
Belichting heeft gedurende de eerste 5 weken een meeropbrengst van 300 gram
per plant gegeven. Grondafdekking met wit zand heeft geen resultaat gehad.
De toediening van een starter solution gaf een meeropbrengst van 75 gram per
plant.
Bespuiting met voedingszouten had een nadelig effect. Waarschijnlijk is dit door
de verbranding veroorzaakt. Bij toevoeging van suiker aan deze oplossing bleef
de verbranding achterwege. Waarschijnlijk moet het bijzonder gunstige resultaat
van de suikertoevoeging (180 gram meer per plant) voor een deel worden toegeschreven aan een gunstige werking van de bladbespuiting met voedingszouten,
nu dank zij de suikertoevoeging geen verbranding optrad.
b. Belichting van tomaten met verschillende lamptypen.
Bij de tomaat is de invloed van belichting tijdens de opkweek met verschillende
typen lampen op de vroegheid en de totaalopbrengst nagegaan. De volgende
lampen werden gebruikt:
1. Hogedrukkwiklamp HO2000,
2. H P (125 W, ballonvorm),
3. HPL (125 W, ballonvorm met fluorescerende buitenwand),
4. HPR (125 W, ballonvorm met ingebouwde spiegelreflector),
5. Fluorescentiebuizen TL 65 W.
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Het grootste verschil werd 3 weken na het begin van de oogst bereikt. De meeropbrengst t.o.v. de controle was toen bij de lampen HO2000, TL 65 W en HPR
ongeveer gelijk. Het effect van de lampen H P en HPL was belangrijk minder. De
verschillen werden hierna langzamerhand minder, terwijl bij alle groepen, behalve
bij HPR de totaalopbrengst lager lag dan bij de controle.
c. Belichting en suikerbespuiting bij tomaten in de practijk.
Ook dit jaar zijn goede resultaten bereikt met het belichten van tomaatplanten
tijdens de opkweek. Gemiddeld werd in de eerste 6 weken een meeropbrengst van
± 200 gram per plant verkregen. De volgende factoren werden nader bestudeerd:
1. Invloed van belichting bij een zeer vroege teelt.
Planten, die 12 October gezaaid waren, werden vanaf 28 November tot het
uitplanten (4 Januari) belicht met een hogedrukkwiklamp HO1000L. Ook bij
deze teelt werd een zeer gunstig effect van de belichting gevonden, de meeropbrengst t.o.v. de controle bedroeg 6 weken na het begin van de oogst
± 300 gram per plant.
2. Lichtintensiteit.
Om de lichtintensiteit te verdubbelen, werd een hogedrukkwiklamp HO2000
op 1 m boven de planten gehangen (belicht oppervlak 5 m ' ) . Om overdag zo
min mogelijk schaduw te hebben, werd een kleinere reflector gebruikt met
open zijkanten, waardoor de warmte kon ontsnappen, terwijl onder de lamp
een glazen plaat was aangebracht om directe warmtestraling tegen te gaan.
De grootste verschillen waren 3 weken na het begin van de oogst te zien.
De meeropbrengst t.o.v. de controle bedroeg toen bij de dubbele belichtingssterkte bijna het dubbele van de opbrengstverhoging door de tot nu toe gebruikelijke belichtingssterkte. Later werd dit verschil echter kleiner. Het is echter
bezwaarlijk, dat men om deze dubbele lichtintensiteit te verkrijgen tweemaal
zo veel lampen nodig heeft. Door middel van een railsysteem (dat in Engeland
algemeen wordt toegepast) is het echter mogelijk een dubbel gebruik van de
lampen te maken, door dagelijks twee groepen te belichten (zie blz. 55: S 5).
Men moet hierbij wel zorgen voor voldoende afscherming tussen beide groepen,
anders verkrijgt men een lange dag effect (bloeiremming bij de komkommer,
vergeling bij de tomaat).
3. Lamptype.
Vergeleken werden hogedrukkwiklampen HO2000 en de fluorescentiebuizen
TL 65 W en Sylvania 85 W.
De grootste verschillen waren 3 weken na het begin van de oogst te zien.
Sylvania 85 W en HO2000 gaven de beste resultaten.
4. Suikerbespuiting.
De volgende behandelingen tijdens de opkweek werden vergeleken:
1. Suikerbespuiting.
2. Belichting tot het oppotten.
3. Belichting tot het oppotten, gevolgd door suikerbespuiting tot het uitplanten.
4. Belichting tot het uitplanten.
5. Belichting tot het uitplanten, gevolgd door enkele weken suikerbespuiting.
Van deze groepen gaf belichting tot het oppotten, gevolgd door suikerbespuiting
tot het uitplanten de beste resultaten. De meeropbrengst t.o.v. de controle
bedroeg 6 weken na het begin van de oogst ± 400 gram per plant. Waar de
belichting tot het oppotten niet gevolgd werd door suikerbespuiting, bedroeg
deze meeropbrengst ± 300 gram per plant.
Belichting tot het uitplanten voldeed wat minder goed. Er zullen in 1953 proeven worden genomen om de oorzaak van dit reeds eerder waargenomen verschijnsel op te sporen.
Suikerbespuiting na het uitplanten had bij deze proef geen invloed. Er was
echter laat uitgeplant (13 Februari), waarna nog slechts tweemaal met suiker
is bespoten. Suikerbespuiting gedurende de opkweek heeft aanvankelijk enigszins verlatend op de oogst gewerkt. In de 3de week na het begin van de oogst
steeg de opbrengst echter boven de controle uit.
d. Belichting en suikerbespuiting bij komkommers.
In een practijkproef zijn verschillende typen lampen vergeleken. Gebruik werd
gemaakt van de hogedrukkwiklampen HO2000, HP en HPL. Een gedeelte van de
planten is na het uitpoten met suiker bespoten.
Drie weken na het begin van de oogst is met de verzameling van de oogstgegevens
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gestopt, omdat de stand van de planten zeer slecht was en steeds minder werd,
waarbij zeer grote verschillen in standplaats optraden. Betrouwbare conclusies
konden daardoor niet worden getrokken. De HO2000 en de HPL lampen schijnen
echter wat meer vervroegend te hebben gewerkt dan de H P lamp.
e. Belichting by sla.
Zoals in het vorig jaarverslag reeds is vermeld, werd dit jaar een belichtingsproef
genomen bij sla in grondpotten. Er werd belicht gedurende de periode, dat de sla
in de potten stond (van 24 November tot 11 Januari). Vervolgens werd bij enkele
vakjes doorbelicht tot enkele dagen voor de oogst. De rassen Proeftuin's Blackpool,
Resistant Early French Frame en Meikoningin waren in de proef opgenomen.
De resultaten waren als volgt:
1. De belichting tijdens de opkweekperiode heeft bij Proeftuin's Blackpool geen
duidelijke invloed uitgeoefend op het kropgewicht of op de gevoeligheid voor
randen. Bij Meikoningin en Resistant Early French Frame werden beide punten
in gunstige zin beïnvloed. Tijdens de opkweekperiode reageerde Resistant
Early French Frame het sterkst op de belichting. Na het uitpoten zijn de
verschillen bij dit ras in belangrijke mate genivelleerd. Wellicht is het tijdstip
van uitplanten voor de aanzienlijk grotere belichte planten te laat geweest.
De resultaten van de belichting waren in elk geval belangrijk minder gunstig
dan vorig jaar, toen na het'uitplanten werd belicht.
2. De planten, die na het uitplanten zijn doorbelicht, vertoonden minder rand.
De opbrengst was echter niet hoger. Waaraan deze minder gunstige resultaten
moeten worden toegeschreven is niet bekend; wellicht was de temperatuur
te hoog.
3. De belichte planten hadden langere bladeren en het gewas toonde daardoor
wat ijler. In werkelijkheid was het gewas niet ijler.
f. Belichting van chrysanten i.v.m, verlating van de bloei.
Het ligt in de bedoeling dit onderzoek te beëindigen. Bij deze plaatste proef is
nagegaan, of de bloei bij rassen met een gelijktijdige, natuurlijke bloeitijd door
middel van eenzelfde belichting even lang wordt uitgesteld. Uitgegaan werd van
de steeds in deze proef gebruikte rassen Blanche du Poitou, Little America en
Louis Germ en van de belichting, die bij deze rassen het best heeft voldaan
(zie jaarverslag 1950, blz. 28).
Goep I bestond uit de rassen Blanche du Poitou, Perfection, Minerva en Rayonante.
Groep H uit Little America, Bounteous, Joseph, Pink Long Island Beauty, Autumn
Brightness en Mac Arthur.
Groep III uit Louis Germ, Pink Ideal, Elegans, Golden Pride, Dark Pink Valencia,
Red Brae en Enchantress.
De planten werden ook deze keer als zgn. halfslag planten op 10 Augustus in
de kas geplant. Alle verdroegen dit goed.
Bij deze proef bleek inderdaad, dat in het algemeen de bloei bij rassen met een
gelijke natuurlijke bloeitijd door eenzelfde belichting ongeveer even lang, zonder
verlies van kwaliteit, kan worden uitgesteld. Uitzonderingen op deze regel vormden de rassen Golden Pride en Red Brae. De kwaliteit was bij deze rassen goed,
doch de bloei werd slechts 7 tot 10 dagen uitgesteld. Rassen met een zeer sterke
lengtegroei, zoals Minerva, Mac Arthur en Autumn Brightness kunnen beter
als kleinere plant in de kas worden gebracht. De bij de proef gebruikte „halfslag"
planten van deze rassen werden zeer lang (170—180 cm) en wat slap.
g. Verduistering by chrysanten i.v.m. vervroeging van de bloei.
Daar de kwekers steeds meer belangstelling krijgen voor het vervroegen van de
bloei bij chrysanten, werd dit jaar met 10 rassen een verduisteringsproef opgezet.
De planten werden 21 Mei uitgeplant en normaal verder gekweekt. De 10 rassen
werden verdeeld in twee groepen, die verschillend verduisterd werden.
Groep I bestond uit de rassen Mac Arthur, tros; Golden Seal, tros; Autumn
Brightness, tros; Pink Long Island Beauty, geplozen; Little America, geplozen.
Deze groep werd verduisterd van 15 Juli tot 1 September van 5 uur n.m. tot
7 uur v.m.
Groep II bestond uit Enchantress, tros; Bounteous, geplozen; Elegans, geplozen;
Golden Pride, geplozen; Louis Germ, geplozen. Deze groep werd verduisterd van
15 Augustus tot 15 September eveneens van 5 uur n.m. tot 7 uur v.m. De verduistering vond plaats door middel van. goede rietmatten.
De lengtegroei hield vrij kort na het verduisteren op. Vier tot zes weken na het
verduisteren werden de knoppen zichtbaar en ± vier weken daarna gingen de
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bloemen open. Het aantal bloemen per tak is bij de troschrysanten gunstig
beïnvloed. De stengel en bladontwikkeling was ten opzichte van de controle echter
minder zwaar.
De rassen Autumn Brightness en Little America gaven misvormde bloemen. Waarschijnlijk is de verduistering bij deze rassen te vroeg beëindigd. De overige rassen
ontwikkelden zich normaal.
Rassen, waarbij het normaal niet mogelijk is ze onder een zgn. knip in bloei te
brengen, daar ze hiervoor te laat bloeien en dus groot gevaar zouden lopen voor
vorstbeschadiging, kunnen door middel van verduistering zonder risico onder een
knip worden geteeld.
h. Belichting en suikerbespuiting by aardbeien.
In een practijkproef werd door middel van suikerbespuitingen een geringe
opbrengstverhoging verkregen. De meeropbrengst viel geheel in de eerste 2 weken
van de oogst.
Aardbeiplanten in kistjes, die begin Januari binnen waren gebracht, werden op
het Proefstation vanaf begin Februari belicht en met een suikeroplossing bespoten.
De belichting vond plaats met hogedrukkwiklampen HO2000 en op 2 verschillende
manieren:
1. Aanvankelijk 2 weken continu belicht, daarna belichting van 4 uur—9.30 uur
'smorgens + op donkere dagen overdag tot 16 uur.
2. Vanaf het begin belicht van 4 uur—9.30 uur 'smorgens + op donkere dagen
overdag tot 16 uur.
De resultaten van deze proef waren niet zo goed als die van vorig jaar. De planten,
die aanvankelijk continu zijn belicht, gaven de hoogste opbrengst. De oogst was
bij deze planten het vroegst (15 % meeropbrengst in de eerste 2 weken van de
oogst). Bovendien bleven deze planten het langst productief, zodat de meeropbrengst bij de „2de oogst" ± 25 % bedroeg.
Het resultaat van de normale belichting en van de suikerbespuiting was ditmaal
slechts gering.
5. Embryocultuur van perziken.
Uit het onderzoek van de afgelopen jaren is gebleken, dat zaden van vroege perzikrassen ondanks ontsmetting en cultuur op agarvoedingsbodem zeer moeilijk kiemen.
In 1953 zal uitsluitend met vroege rassen gewerkt worden om te trachten het kiemingspercentage door een verbeterde wijze van ontsmetting te verhogen.
Het onderzoek betreffende de late rassen, de behandeling met thio-ureum, de dwerggroei en het versnellen van de ontwikkeling der zaailingen door belichting gedurende
de wintermaanden kan als afgesloten worden beschouwd.
6. Proeven met komkommer- en meloenentingen.
a. Chlorose en stekvorming bij geënte komkommers.
Op enkele bedrijven, waar in stookwarenhuizen geënte komkommers werden
geteeld, groeiden deze slecht, waren de bladeren chlorotisch en kwamen er later
weinig goede vruchten aan de planten. Vele vruchten brachten het niet verder
dan stek. De ongeënte planten in hetzelfde warenhuis hadden van genoemde
afwijkingen geen last.
Wellicht zijn de geënte planten wat minder goed bestand tegen hoge temperaturen
dan ongeënte planten. Anderzijds is bekend, dat geënte planten lage temperaturen
beter verdragen. Bij het koude weer eind Maart—begin April bleek dit duidelijk.
Van de ongeënte planten stierven er toen vele af en van de geënte planten slechts
een gering percentage.
Ons inziens was bovengenoemd verschijnsel dus iets anders dan de zgn. ,,entchlorose", waar men rondom Amsterdam mee te kampen heeft.
b. Zaadteelt van Cucurbita pepo var. ovifera.
Van deze, voor meloenenting geschikte onderstam, werd een beperkte hoeveelheid
zaad gewonnen. Het bleek, dat de in ons bezit zijnde stammen, waarop vorig jaar
zelfbestuiving werd toegepast, zeer heterozygoot waren en het zal moeilijk zijn
zuivere lijnen te krijgen.
Ook de in de practijk wel gebruikte stammen bleken zeer onzuiver. Overigens
is het nog de vraag, of het wel juist is van deze onderstam zuivere lijnen te gaan
kweken.
Een bezwaar van deze onderstam kan zijn de vrij grote vatbaarheid voor vruchtvuur. Zowel bij jongere als oudere planten werd een vrij ernstige aantasting
waargenomen.
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c. Enting van meloenen op Cucurbita ficifolia en Cucurbita pepo var. ovifera.
In aansluiting op het onderzoek van voorgaande jaren werden op bovengenoemde
onderstammen suiker- en netmeloenen geënt. Na de vergroeiing werden de planten
in een kas, waar ze over de grond konden groeien, uitgepoot. Doordat in de kas
ook andere proeven aanwezig waren, konden de omstandigheden voor vruchtzetting
niet ideaal gemaakt worden, doch ondanks dit werd toch wel een goede indruk
verkregen betreffende het meer of minder goed voldoen van bepaalde entcombinaties.
In het algemeen zijn de opgedane ervaringen volkomen in overeenstemming met
die van vorige jaren. Dit jaar was op Cucurbita pepo var. ovifera het gewas
goed te noemen, doch op Cucurbita ficifolia krijgt men zeer gemakkelijk afsterving
en daarom menen we deze onderstam voor de beide genoemde meloenrassen te
moeten afraden.
De vochttoevoer naar de ent en naar de onderstam moeten aan elkaar evenredig
zijn. De onderstam mag daarom niet al te sterk ingesnoeid worden, omdat dan
de zuigkracht hiervan te gering wordt en dientengevolge verbrandings- en afstervingsverschijnselen gaan optreden. Een plant met te weinig onderstamblad kan
daarom, alleen behouden blijven door ook de ent sterk in te snoeien, zodat er weer
evenwicht in zuigkracht tussen ent en onderstam ontstaat.
Bij de enting van meloenen in de practijk werd meestal Oranje Ananas gebruikt.
Alhoewel de behaalde resultaten nogal verschillend waren, kan in het algemeen
van een zeer goed geslaagde teelt gesproken worden. Hierbij is de ervaring opgedaan, dat de hoeveelheid aan te houden onderstambladeren mede afhankelijk is
van de grondsoort. Op kleigronden met een goede waterhuishouding bleven de
planten bij betrekkelijk weinig onderstamblad nog goed in leven.
Als belangrijk nadeel is wel naar voren gekomen, dat in tegenstelling tot geënte
komkommers, geënte meloenen later oogstbaar zijn. Dit komt, omdat meloenen
niet zoals de komkommers bij een bepaalde grootte en een bepaald gewicht geoogst
worden, doch pas oogstbaar zijn als zij beginnen te rijpen. De vruchten aan geënte
planten groeiden langer door, werden dus ook groter en dientengevolge later
oogstbaar.
7. Teeltwijze van druiven.
a. Teeltwijze en vruchtzetting van Muscaatdruiven.
Mede dank zij de voorlichting, die in de afgelopen jaren aan de kwekers van dit
ras is gegeven, was de vruchtzetting op practisch alle bedrijven bevredigend. Uit
de langzame doch regelmatige uitbreiding in de practijk blijkt, dat de kwekers
meer vertrouwen in dit ras krijgen.
In de practijk kon bij het ras Emil Terheyden een goede vruchtzetting worden
verkregen door dezelfde handelingen rondom de bloeiperiode toe te passen als
waarmee bij de Muscaat zulke goede resultaten werden verkregen (zie vorige
jaarverslagen).
De vruchtzetting in de stookkas op het Proefstation was bevredigend. Tengevolge
van het omenten van een aantal proefbomen was het niet goed mogelijk een
eventuele invloed van het in de grond brengen van organische mest vast te stellen.
Om dezelfde reden kon ook de invloed van de afstand tussen draad en glas niet
goed worden beoordeeld.
Bij de onderstammenproef, die in 1951 is aangevangen in de betonnen bakken,
gaven de Muscaatbomen op Black Alicante de beste vruchtzetting te zien. De
bomen op Frankenthaler hadden wat meer last van lamsteligheid. De resultaten
waren:

Serie

Eigen wortel
Black Alicante
Frankenthaler
Försters White
Seedling
Gros Colman

Gewicht van het
snoeisel in
grammenper boom

Gewicht van de
druiven in
grammenper boom

Percentage
lamsteligheid

1224
1308
1343
1308

1892
2955
2642
2358

5,9
5,4
8,4
4,6

1490

2032

5,5
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e. Opkweek van tomatenplanten in turfmolmpotjes.
Met uit Duitsland geïmporteerde turfpotjes werden in een oriënterend proefje
goede resultaten verkregen bij de opkweek van tomatenplanten. Na het uitpoten
groeiden deze planten krachtiger door dan de planten, die in gewone potten waren
opgekweekt. Bloemkoolplanten groeiden er echter niet in. Dit was zeer waarschijnlijk een gevolg van de lage pH ( ± 4,5).
9. Teeltwijze van sla.
a. Winterteelt van sla onder platglas.
In het winterseizoen 1951—1952 is een proef genomen om na te gaan, of een
winterteelt van sla ook onder platglas mogelijk is. Gezaaid werd op 27 September
en uitgeplant op 26 October. De oogst viel pas na de winter. Uit deze proef
konden de volgende conclusies worden getrokken:
1. Om stilstand in groei te voorkomen is luchtverwarming nodig. Hierdoor zal
tevens het optreden van schimmelziekten worden tegengegaan.
2. Het gebruik van broeimest werkte ongunstig. Door de broeimest werd in het
najaar wel een snellere groei verkregen, doch in de winter traden, doordat het
gewas gevoeliger was, schimmelziekten in ernstige mate op. De broeiwarmte
komt op een te vroeg tijdstip vrij, wanneer men deze warmte nog niet nodig
heeft. Men zal dan ook voor deze teeltwijze de verwarming van de grond
beter in de hand moeten hebben, hetgeen alleen mogelijk is met centrale verwarming of met electrische verwarmingskabels.
3. Bij zeer vlakke ligging van het glas is de lichttoetreding minder, omdat juist
bij een geringe helling de condensdruppels aan de onderkant van het glas
blijven hangen en een groter deel van de zonnestralen wordt teruggekaatst.
4. Van de beproefde rassen voldeed Proeftuin's Blackpool het best. Bij dit ras
waren de kroppen het zwaarst en kwamen schimmelziekten het minst voor.
Opvallend was, dat bij deze teeltwijze Proeftuin's Blackpool in mindere mate
en bij de voorjaarsteelt onder platglas juist in sterker mate dan Meikoningin
door het „wit" was aangetast.
b. Herfstteeït van sla onder staand glas.
In de blokkas werd na de teelt van koude tomaten nog herfstsla geteeld. Omdat
niet tijdig kon worden uitgepoot, werd de sla tijdelijk in perspotjes gezet. Het
bleek, dat de sla niettemin bij het uitpoten veel heeft geleden. Door het koude
ongunstige najaar trad geen herstel op. De groei was gering en schimmelziekten
veroorzaakten vrij ernstige schade.
K. PROEVEN MET GROEISTOFFEN EN STUIFMEELONDERZOEK.
1. Vruchtzetting en rijping van de tomaat.
a. Slechte vruchtzetting bij stooktomaten.
Dit jaar was de vruchtzetting bij de stooktomaten in het algemeen vrij goed.
De ervaringen, vorig jaar in de practijk opgedaan, betreffende de schadelijke
werking van een hoge relatieve luchtvochtigheid werden bevestigd.
Ten aanzien van de door ons aanbevolen nachttemperaturen, n.1. in Februari
12—14° C ( = 54—57° F) en in Maart 14—16° C ( = 57—61° F ) , meent men
in de practijk wel ervaren te hebben, dat een hogere temperatuur gunstiger is
voor de vruchtzetting. In dit verband moet het volgende worden opgemerkt:
1. Met een verhoging van de temperatuur gaat automatisch een verlaging van
de luchtvochtigheid gepaard. Hierdoor zal het stuifmeel zich beter verspreiden.
Flink stoken overdag zal daarom een gunstig effect kunnen hebben.
2. Waar hard wordt gestookt, zal ook meer warmte de grond binnendringen.
Dit is gunstig voor de phosphorvoorziening van de planten. Het is bekend,
dat voor de stuifmeelvorming een goede phosphorvoorziening noodzakelijk is.
Vooral op gronden, waar de warmte goed kan binnendringen, ziet men dan ook
vaak het harde stoken toegepast. Het is echter geschikter een juiste grondtemperatuur (in deze tijd van het jaar 15 à 16° C ( = ± 60° F) te verkrijgen
door de grond vóór het uitplanten goed voor te verwarmen en door overdag
flink te stoken dan door 's nachts hard te stoken.
3. Bij zonnig weer kan men de nachttemperatuur gerust enkele graden hoger
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houden dan hierboven is aangegeven. Een nachttemperatuur in Februari van
± 70° F zal echter enkel nadeel kunnen opleveren.
Op bedrijven, waar zowel 's nachts als overdag hard werd gestookt, behoefde
in het algemeen weinig te worden gelucht ter verkrijging van een goede vruchtzetting. Soms moest zelfs worden gebroesd. Dit was o.a. het geval bij toepassing
van stoomverwarming. Bij de onderste trossen, die zich vlak boven de verwarmingsbuizen bevonden, trad dan spoedig verdroging van de stempels op.
Het al of niet noodzakelijk zijn van het broezen is mede afhankelijk van de
watertoevoer door het wortelstelsel. Bij een gezond wortelgestel is het gevaar
voor uitdroging van de stempels veel minder dan bij een wortelgestel, dat door
kurkwortel, het wortelknobbelaaltje of andere bodemziekten is aangetast. Kort
na de aantasting door een virusziekte is het gevaar voor stempelverdroging
eveneens veel groter.
b. Middelen ter verbetering van de vruchtzetting.
Het afgelopen jaar ziin hiermee geen proeven genomen. Voor het komende jaar
staan echter verschillende onderzoekingen op het programma. Zo zal de kunstbij
worden vergeleken met een trilapparaat, dat in Amerika veel gebruikt wordt voor
het losmaken van het stuifmeel. Ook zal de invloed van vitamine K en het tijdstip
van toepassing op de groeistofwerking worden nagegaan. Tenslotte zal een
proef worden genomen met de op Guernsey bij het uitplanten gebruikte kartonnen
dozen, mede in verband met de watervoorziening.
c. Het gebruik van groeistoffen ter bevordering van de rijping.
Met een 3-tal onder nummer verkregen groeistofpreparaten (van de firma
E. Gerlach in Duitsland) werd een oriënterend proefje genomen. Een dezer
preparaten werd op iets grotere schaal toegepast. De toepassing had plaats bij
de op blz. 30: J 8 c beschreven winterteelt.
Onze voorlopige indruk is, dat althans twee van deze middelen enig gunstig effect
hebben uitgeoefend. Dit effect kwam echter niet zozeer tot uiting in een, betere
kleuring, doch eerder in een wat grover uitgroeien van de vruchten.
2. Vruchtzetting bft aardbeien.
a. Toepassing van groeistoffen en beregening.
In voorgaande jaren waren de resultaten van een groeistofbespuiting bü buitenaardbeien vaak minder goed dan bij een aardbeienteelt onder glas. Dit werd
toegeschreven aan een slecht uitgroeien van de vruchten tengevolge van droogte.
Daarom werd ditmaal de groeistofbespuiting gecombineerd met een beregening.
Om de geschiktste concentratie van het preparaat Agroxone voor buiten-aardbeien
nauwkeuriger vast te stellen, werden hiervan de volgende 3 concentraties
beproefd: 125, 150 en 175 delen per millioen.
De beregening heeft in het geheel geen effect gehad. Enerzijds moet dit worden
toegeschreven aan de omstandigheid, dat de natuurlijke regenval gunstig is
geweest, anderzijds aan een verkeerde bediening van de regeninstallatie.
Het effect van de groeistofbespuiting is evenmin groot geweest. Alleen ten aanzien
van het vruchtgewicht was het resultaat gunstig:. Bü een concentratie van 150
delen per millioen was het vruchtgewicht gemiddeld 0,6 gram hoger. Tussen de
diverse concentraties van Agroxone konden geen duidelijke verschillen worden
opgemerkt.
De proef zal in 1953 worden herhaald.
b.

Bloemknopdunning.
Bij een proef in de practijk heeft bloemknopdunning de oogst enigszins vervroegd.
Twee weken na het beerin van de oogst was per plant 3,4 gram meer geoogst. De
vruchten wosren gemiddeld ± 1 gram zwaarder.
De totaal opbrengst was echter iets lager evenals bij een proef op het Proefstation.
Bloemknopdunning zal het algemeen slechts zin hebben bij een vol gewas met
overvloedige bloei.

3. Vruchtzetting by pruimen onder glas.
a. Slechte vruchtzetting bij pruimen.
Op bedrijven, waar dit jaar de pruimebomen eind Maart in volle bloei stonden,
was de vruchtzetting zeer slecht. Dit werd veroorzaakt door een zeer koude
periode. Op 29 en 30 Maart lag de buitentemperatuur zelfs de gehele dag onder
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het vriespunt. De slechte vruchtzetting is geen gevolg geweest van directe vorstschade aan de bloemen, maar was veeleer te wijten aan het koude, zonloze weer,
waardoor geen voldoende bestuiving resp. vruchtzetting kon plaats vinden. Bomen,
die vóór of na deze periode in volle bloei stonden, waren veel beter gezet. Ook
op bedrijven, waar men gedurende de genoemde periode iets gestookt heeft, was
de vruchtzetting zeer bevredigend.
Nu 2 jaar achtereen dezelfde ervaring is opgedaan, mag wel worden geconcludeerd,
dat de aanwezigheid van een lichte verwarming in een pruimenkas of warenhuis
wenselijk is. In ieder geval zal men de ramen moeten dichtleggen, wanneer de
bloei in een koude periode valt.
In tegenstelling tot de pruimen bleken de perziken evenals in 1951 veel minder
gevoelig te zijn voor een koude periode tijdens de bloei.
b. Groeistoftoediening en bestuiving van pruimen.
De voor dit onderzoek bestemde jonge Formosa en Santa Rosa boompjes zijn
aangeplant. De entingen met deze beide rassen zijn echter nog niet verricht. Om een
eventuele beïnvloeding door het ras, waarop geënt zou moeten worden, te ontgaan
wordt er de voorkeur aan gegeven enkele 4—6 jaar oude bomen in de practijk te
rooien en op het Proefstation uit te planten.
4. Vruchtzetting bfl meloenen.
Bij een warme rij met Suikermeloenen op gestoomde grond vond groeistofbespuiting
plaats, alsmede een behandeling met een kunstbij. Het groeistofpreparaat Kresiviet D
(werkzaam bestanddeel: ß-naphtoxyazijnzuur) werd in een 5 % oplossing gedurende
de bloei 3 maal toegediend met tussenpozen van 1 week. De kunstbijbehandeling
geschiedde 3 maal per week. Hiervoor werd een kunstbij met een groter buisje en
een krachtiger batterij gebruikt dan voor de tomaat nodig is.
De vruchtzetting is zowel door de behandeling met de kunstbij als door de groeistofbespuiting verbeterd. Toch heeft dit op de totale oogst weinig invloed uitgeoefend,
daar ook bij de onbehandelde planten uiteindelijk voldoende vruchten zijn gezet.
De opbrengst is echter vooral door de groeistofbespuiting, doch in mindere mate
eveneens door de behandeling met de kunstbij belangrijk vervroegd, hetgeen bij de
meloen in verband met de betere prijs van de eerste vruchten van grote betekenis is.
Een week na het begin van de oogst waren van de met groeistof behandelde planten
meer dan dubbel zoveel vruchten geoogst als van de onbehandelde planten. De helft
van de totale oogst werd bij groeistofbespuiting 11 dagen eerder verkregen en bij
behandeling met een kunstbij 7 dagen eerder.
5. Groei van slaplanten.
Het groeistofpreparaat 66f (van de firma E. Gerlach in Duitsland), dat de groei
van verschillende planten zou kunnen stimuleren, is bij wijze van oriëntatie beproefd
bij de herfstteelt van sla in de blokkas (zie blz. 32: J 9 b ) . Het middel is verspoten in
3 concentraties (10, 100 en 1000 delen per millioen). Ter vergelijking is ook met water
gespoten.
Alle behandelingen zijn eerder nadelig dan voordelig geweest. De schimmelaantasting
is door de bespuitingen waarschijnlijk nog verergerd. Gezien de ongunstige teeltomstandigheden is het echter niet goed mogelijk uit deze proef conclusies te trekken.
L. RASSENKENMERKENONDERZOEK.
1. Kenmerken van perzikrassen.
In 1952 zijn slechts op zeer beperkte schaal verdere waarnemingen verricht. Uit het
onderzoek kan echter wel geconcludeerd worden, dat het mogelijk is om aan de hand
van winterhout-, blad-, bloem- en vruchtgegevens met practische zekerheid de identiteit van de meeste thans geteelde rassen vast te 'stellen. Een ieder, die moeilijkheden op dit gebied heeft, wende zich om advies tot het Proefstation.
M. VEREDELING, SELECTIE EN NIEUWE GEWASSEN.
1. Veredeling en selectie.
a. Perziken en pruimen.
1. Onderstammenproef.
De onderstammenproef met Amsden, geplant in 1944 in een stookkas, leverde
dit jaar de onderstaande gemiddelde uitkomsten per boom:
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Onderstam
Brompton
Gele K r o o s
St. J u l i e n C.
BI. K r o o s

Standruimte in m 2
Iper 15 Dec. 1952
18,6
18
16,5
13,2*

Opbrengst per
boom in kg

Stuks per
m2

66,2
51,5
50
31,5

40,6
26,8
27
21,5

| Gem. vruchtgewicht in g.
81
106
95
105

Evenals in de voorafgaande jaren gaf Brompton de beste resultaten. Door
het grote aantal stuks per m 2 is het gemiddeld vruchtgewicht bij Brompton
echter nadelig beïnvloed. Gele Kroos was dit jaar iets beter dan St. Julien C.
Blauwe Kroos was nog steeds het minst, alhoewel de productie dit jaar
verdubbeld was.
Vanwege de matige groei werden de bomen in 't najaar flink gesnoeid, zodat
de bomen gemiddeld een iets kleinere oppervlakte innamen dan vorig jaar.
2. Beproeving van nieuwe perzik- en pruimenrassen.
Van de tot nu toe voorlopig beoordeelde pruimenrassen bleken er 11 van
zodanige waarde, dat verdere beproeving gewenst is. Bij de selectie wordt veel
aandacht besteed aan de smaak, de grootte van de vrucht en het tijdstip van
rijping.
Ook worden thans enkele nieuwe perzikrassen van de heer Karthaus uit
Nederbosch voor de teelt onder glas beproefd. Volgend jaar zal de eerste
vruchtbeoordeling plaats kunnen vinden.
Druivenkruisingen.
Evenals voorgaande jaren viel het ras Prof. Aberson op het Proefstation en in
de practijk op door haar vroegheid. In een matig verwarmde kas werd op het
Proefstation vanaf 3 Juli geoogst; in een koude kas in de practijk vanaf 9 Augustus.
Jammer is, dat de schil van de bessen zwak is, waardoor steeds rekening moet
worden gehouden met een percentage afwijkende trossen tengevolge van het
scheuren en rotten van de bessen.
Dat de productie van Prof. Aberson en W. Verheul kan worden verbeterd door
lang te snoeien, minstens op 5 knoppen, werd dit jaar duidelijk aangetoond1.
De productie van Proeftuin's Grote Blauwe op Gros Colman en eigen wortel
was dit jaar matig.
De witte zaailing, die verent was op Golden Champion in een koude kas, voldeed
dit jaar weer goed. De houdbaarheid van deze zaailing in het koelhuis bleek
goed te zijn. Doordat de schil in December gaat verkleuren, was de handelswaarde
na December echter gering.
Tomaat.
1. Kruisingen in verband met resistentie tegen bladvlekkenziekte.
Dit jaar werden een groot aantal Pi's, die verkregen waren door vorig jaar
kruisingen te maken tussen 2—3 hokkige en meerhokkige rassen, onderling vergeleken. Ook de kruisingsouders werden in deze vergelijking betrokken.
Doordat de eigenschappen tussen de verschillende kruisingsouders vrij sterk
uiteen liepen, was dit ook met de gemaakte F l ' s het geval. Er waren Fl's,
die uitblonken in resistentie tegen de bladvlekkenziekte (Cladosporium fulvum),
andere blonken weer uit in groeikracht, weer andere door hun goede kwaliteit
vruchten en ook waren er F l ' s bij, die zeer hoge opbrengsten gaven. Alle F l ' s
hadden een betrekkelijk klein percentage meerhokkige vruchten. Enkele F l ' s
hadden alle goede eigenschappen voor een belangrijk deel in zich verenigd.
Van deze zal het komende seizoen op wat grotere schaal zaad gewonnen
worden.
Van het in het jaarverslag van 1950 genoemde ras Multicross is tenslotte
een stam verkregen, die een nog grotere resistentie tegen Cladosporium heeft
dan toen het geval was.
Ondanks de moeilijkheden, die zich voordoen bij het telkens optreden van
andere stammen van de schimmel Cladosporium fulvum, kunnen we nu toch
over enige rassen en F l ' s beschikken, die tegen deze schimmel voldoende
resistent zijn. Van deze heeft Multicross de fijnste, de kruising tussen Tomato
Leafmold Résister Bewley en Tomato Leafmold Résister Clark iets grovere
vruchten en hebben de nieuwe F l ' s de grofste vruchten. Al naar de grond en
overige omstandigheden zal, indien men hieraan behoefte heeft, in de toekomst
hieruit een keus gemaakt kunnen worden.
Abusievelijk werd vorig jaar 8,8 m 2 vermeld, dit moest zijn 14,8 m 2 .
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Ten slotte is ook in de uit het buitenland ontvangen kruisingsouders steeds
selectie toegepast. Van Tomato Leafmold Résister Bewley werd aldus een stam
verkregen, die ook nadere beproeving waard is. Deze stam heeft evenals
Multicross en de kruising tussen Tomato Leafmold Résister Bewley en Tomato
Leafmold Résister Clark 2—3 hokkige vruchten, doch is nog iets grover dan
deze beide. Een nadeel is wel het minder vroeg zijn.
2. Rassenvergelijkingsproef.
Evenals vorig jaar werden een paar eenvoudige rassenproefjes genomen met
het doel de voornaamste eigenschappen van enkele nieuwe rassen te leren
kennen. Daarnaast werden twee via het I.V.T. onder nummer ontvangen rassen
vergeleken. Alle rassen gaven een redelijk hoge opbrengst. De volgende korte
beschriiving kon van de rassen worden gemaakt.
Unie. Was iets later dan Potentaat en Single Cross. Mogelijk komt dit mede
door het, vooral van onder, zeer zware gewas. De vruchten waren grof en van
een redelijke kwaliteit. Het gewas was zeer vatbaar voor Cladosporium.
Wheatly. Dit ras vertoonde een vrij hoog percentage minder vruchtbare
planten (kroeskoppen) en een behoorlijke Cladosporiumaantasting. De oogst
viel niet laat en de kwaliteit van de vruchten was goed. Van dit ras wordt wel
beweerd, dat het resistent zou zijn tegen vorst en nog bij lage temperatuur
goed zou kunnen groeien. In de practijk is hiervan echter niets gebleken.
Rijnlands Roem. Deze in Duitsland zeer veel mtet succes op de vollegrond
geteelde tomaat vertoonde hier geen bijzondere eigenschappen, waardoor zij
uitblonk. Het was een op onze Ailsa Craig typen gelijkende tomaat met tamelijk
fiine en enigszins zachte vruchten.
F55 en V508. Dit waren een tweetal via het I.V.T. ontvangen rassen, die zeer
goed resistent waren tegen bladvlekkenziekte. Ook de kwaliteit van de vruchten
was zeer goed. Deze waren voldoende grof. Een gering percentage meerhokkige
vruchten kwam voor. Vooral V508 was tameliik laat. In een laat gestookte kas
werden een paar via het I.V.T. ontvangen F l ' s vergeleken met Cromco. De
planten waren op een ongunstige plaats uitgepoot en de verkregen oogstresultaten zijn daarom niet geheel betrouwbaar.
3. Vergelijking van Ailsa Craig stammen bij een stookteelt.
In verband met klachten, dat de Ailsa Craig selectie van het Proefstation zo
teruggelopen zou zijn, werden een aantal stammen van 1948, 1949, 1950 en 1951
onderling vergeleken. Volgens de practijk voldeed Ailsa Craig in 1948 nog goed.
Belangrijke verschillen werden hierbij niet waargenomen. Slechts één stam
van de zeventien gaf een 25 </r lagere en één een ongeveer 10 % hogere
opbrengst dan de andere stammen. De stam met de lagere opbrengst week
ook iets af in het gewas. Er is echter van deze stam nooit zaad in de practijk
uitgegeven.
Selectie Calceolaria en Cineraria.
De Calceolaria's bleken ook dit jaar nog te weinig zaadvast, zodat met de selectie
wordt doorgegaan.
Bij de Cineraria's waren de groepen, waarvan de planten het voorgaande jaar
te klein bleven en waar bij de selectie de grootste planten werden uitgezocht,
merkbaar beter in groei. De kleurvastheid van diverse groepen was nog niet
voldoende. Er werd dit jaar bijzondere zorg besteed aan het voorkomen van
ongewenste kruisbestuiving. Aan een aantal potplantenkwekers in ons gebied
werden in totaal ± 6000 jonge planten afgeleverd, zodat zij de kwaliteiten van
onze selecties kunnen vergelijken met het handelssortiment.
Zowel bij Cineraria als Calceolaria werd zaad gewonnen door:
a. positieve massaselectie.
b. kruisbestuiving.
c. zelfbestuiving.
Vroege aardappelrassenproef.
In samenwerking met het C.I.L.O. te Wageningen werden dit jaar de proeven met
vroege aardappelrassen voortgezet. Vergeleken werden Eersteling, Doré en
Rietsema N289. Evenals voorgaande jaren was het ras Rietsema N289 zeer vroeg.
De opbrengst was op 5 Juni iets hoger dan van Eersteling, doch de sortering was
iets minder. Het ras Doré was op deze oogstdatum minder uitgegroeid dan dé
beide andere rassen en leverde daardoor ± 20 % minder op. Bij een iets latere oogst
zou de opbrengst ongetwijfeld hoger zijn geweest.
Peenselectie.
In October 1951 werden enkele stammen van Amsterdamse Bak in een kas uitgezaaid. De opbrengst en de kwaliteit van de peen was goed. Zij werd van 4 tot 16
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April geoogst. Evenals vorig jaar was het goed mogelijk in deze peen te selecteren
en van de geselecteerde planten zaad te winnen.
Bloemkoolrassenvergelijking.
Bij een weeuwenteelt werden in een warenhuis 4 rassen vergeleken, n.1. Allervroegste Veentje, Verbeterde Vroege Mechelse, Vedeslez C en Alpha. Aan een
gedeelte van de planten werd molybdeen toegediend (zie blz. 42: O2 c).
Er waren belangrijke verschillen in vroegheid, die mede afhankelijk waren van
de molybdeen (Mo) toediening, zoals onderstaande tabel laat zien.
Ras

Percentage geoogste kool op 25 April
— Mo

|

+ Mo

Allervroegste Veentje
94
100
Verbeterde Vroege Mechelse
37
39
Vedeslez C
3
46
Alpha
3
58
Door het warme weer in April was de kwaliteit zeer matig, in het bijzonder van
het vroegste ras.
Op een aantal bedrijven werden 5 nieuwe bloemkoolselecties (Vroege Veentje
typen) onder verschillende omstandigheden met de door de kwekers geteelde
selecties vergeleken. Zowel bij de glas- als bij de opengrondsteelt waren de resultaten niet beter dan van de bestaande selecties, in diverse opzichten zelfs minder.
h. Kropsla.
1. Vergelijking van Meikoninginselecties in een koude kas.
Dit jaar werden de selecties van R. Zwaan, Pannevis, Vogelaar, Vreeken,
v. d. Berg en van ons zelf onderling vergeleken. De selectie van R. Zwaan
groeide het snelst en woog op het moment van oogsten het zwaarst. De selectie
was verder goed broekvormend, zodat de aanblik in de kist mooi was.
De selectie van Pannevis kwam wat groeisnelheid en gewicht betreft op de
tweede plaats. Evenals bij alle overige selecties was de broekvorming minder
sterk. Men beschouwt dit soms als een voordeel vanwege de vaak iets geringere
„smeul"aantasting.
Naast de genoemde verschillen waren er ook verschillen in kleur. De selecties
van Vogelaar en van Pannevis waren het lichtst van kleur. De Proefstationselectie had een middelmatig lichte en de overige een donkerder (meer
grijsgroene) kleur.
2. Beproeving van Proeftuin's Blackpool en Resistant Early French Frame.
Verschillende stammen van beide bovengenoemde rassen, alsmede van Meikoningin, werden in een licht gestookte kas onderling vergeleken. De verschillende French Frame stammen bleken nog zeer onzuiver. Dit ras biedt echter
weinig mogelijkheden voor de practijk.
De stammen van Proeftuin's Blackpool waren wel voldoende zuiver. Met
uitzondering van één stam waren ook tussen de stammen onderling geen verschillen waarneembaar. Ook met de Meikoninginstammen was dit het geval.
In het algemeen voldeed Blackpool beter dan Meikoningin.
Een nadeel, dat speciaal dit jaar bij French Frame en in mindere mate bij
Blackpool optrad, was het voorkomen van dode plekjes en soms randjes aan
de buitenste bladeren. Dit is dus iets anders dan het echte randen, dat vooral
in de krop plaats vindt.
Ook bij verschillende andere proeven op het Proefstation voldeed Proeftuin's
Blackpool goed. Dit was o.a. het geval bij de winterteelt (zie blz. 32: J 9b) en in
de belichtingsproef (zie blz. 27: J 4e). Alleen bij de herfstteelt was het resultaat
minder goed.
De rassenProeftuin's Blackpool enResistant EarlyFrench Frame werden dit jaar
bovendien op bescheiden schaal onder tal van practijkomstandigheden getoetst.
Als algemene lijn kwam naar voren, dat er voor Resistant Early French Frame
weinig mogelijkheden zijn. De vaste en vaak voldoende zware, doch daarnaast
kleine kroppen waardeerde men niet. Bovendien schijnt dit ras ongunstige
omstandigheden, zoals b.v. stilstand in de winter, zeer slecht te verdragen.
Van Proeftuin's Blackpool waren de resultaten beter, vooral waar het ras voor
de stookteelt gebruikt is. In de koude kassen en warenhuizen waren de resultaten soms ook gunstig. In het algemeen kan gezegd worden, dat, waar de
omstandigheden voor slateelt niet geheel ideaal waren, Proeftuin's Blackpool
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goed naar voren kwam. Waren echter de omstandigheden zeer goed, dan
voldeed Meikoningin even goed en soms zelfs nog beter. Ook onder platglas
als broeisla voldeed Proeftuin's Blackpool niet. De in broeirijen hoge luchtvochtigheid schijnt Proeftuin's Blackpool minder goed te kunnen verdragen.
In enkele gevallen werd b.v. een sterke „wit'aantasting waargenomen, terwijl
bij een lagere luchtvochtigheid Proeftuin's Blackpool juist minder „wit"
vertoont.
i. Rassenvergelijking bij spinazie onder glas.
De proeven met Cavallius werden dit jaar voortgezet bij een vroege voorjaarsteelt.
Vergeleken werden scherp, rond en gemengd zaad van Cavallius en het ras
„Kortedag"
(nabouw van Cavallius). De zaadhoeveelheid bedroeg 4 ons zaad per
14 m 2 . 4 December werd het niet tegen „wolf" ontsmette zaad gezaaid.
Er waren geen verschillen in opbrengst. In tegenstelling tot het vorig jaar kwam
bij de rondzadige Cavallius de meeste „wolf" voor. De stand was bij deze selectie
echter te dicht.
In de practijk ondervond men dit jaar in het algemeen veel meer last van „wolf"
dan in voorafgaande jaren. Het sombere en natte weer gedurende de wintermaanden zal dit zeker bevorderd hebben.
j . Beproeving van nieuwe meloenrassen.
Dit jaar werden via het I.V.T. te Wageningen de volgende Amerikaanse meloenrassen ontvangen: Hales Best 36, Benders Surprise, Improved Perfecta, Iroquois,
Resistant No 5, VI Sulpher Resistant en K l 7838. Deze rassen werden vergeleken
met Witte suikermeloen en Gekruiste net. Hierbij werd alles geënt op Cucurbita
pepo var. ovifera.
Het bleek, dat de meeste van deze Amerikaanse rassen een vrij zwakke groei
vertoonden. De groei is bij deze proef echter ook beïnvloed door een minder goede
vergroeiing van ent en onderstam. Onder deze omstandigheden waren ook de
vruchten niet groot en was de hoeveelheid vruchten, die geoogst werd, betrekkelijk
gering. Bij de rassen Improved Perfecta, Resistant No 5 en VI Sulpher Resistant
viel bovendien de oogst zeer laat. Met uitzondering van Iroquois was de smaak zeer
goed te noemen.
Van de Amerikaanse rassen voldeed Benders Surprise het beste. In opbrengst
stond het op de tweede plaats, het ras was niet laat en de smaak zeer goed.
Verder komt ook Hales Best 36 voor nadere beproeving in aanmerking.
k. Komkommerrassenvergelijking
by platglasteelt.
Dit jaar werd op acht bedrijven een komkommerrassenproef genomen met het
doel na te gaan hoe verschillende rassen zich onder diverse omstandigheden
gedragen. Van de acht bedrijven waren er drie op veengrond gelegen, twee op
zware zavel- of lichte kleigrond, één op zavelgrond en twee op lichte zavel- of
zandgrond.
De beproefde rassen waren:
Lange Donkergroene Broei van Rijk Zwaan.
Groene Standaard van S. N. Groot.
Eminent van Pannevis.
Perfecta van Rijk Zwaan.
Spiers van Pannevis.
Spotvrije (Nieuw Engels) van Pannevis.
Op de twee lichtste gronden werd ook nog Prim van W. P. de Ruiter uitgezet.
In opbrengst werden tussen de rassen meestal geen betrouwbare verschillen
gevonden. Bovendien gaf op de verschillende bedrijven niet steeds hetzelfde ras
de hoogste opbrengst. De opbrengst van Spotvrije was meestal lager dan van de
andere rassen. De indruk werd verkregen, dat dit ras een constant hoge temperatuur
nodig heeft (b.v. stookrijen). Als de groei vanaf het begin van het seizoen ongestoord kon doorgaan, gaf Standaard vaak de hoogste opbrengsten.
Tussen vroegheid en totaalopbrengst was evenals bij de tomaten vaak een verband
aanwezig. Een ras, dat op een bepaald bedrijf vroeg in het seizoen al hoge
opbrengsten gaf, gaf later vaak ook de hoogste totaalopbrengst.
Wat betreft de verdere eigenschappen, zoals vorm, kleur, gevoeligheid voor koustrepen, kromgroeien e.d. was op vrijwel alle bedrijven dezelfde tendens aanwezig.
Er zal daarom volstaan worden met een korte beschrijving van de beproefde rassen.
a. Lange Donkergroene Broei. Had overwegend een tamelijk stompe hals. De
vruchten waren geribd en de sortering normaal. De kleur was goed en de
gevoeligheid voor koustrepen gering.
b. Groene Standaard. Had overwegend een vrij stompe, iets puntig toelopende
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hals. De vruchten waren weinig geribd. Zij waren klein en de kleur was slecht.
Van kromgroeien hadden deze fijne vruchten iets minder last.
c. Eminent. Had overwegend een zeer stompe hals. De vruchten waren geribd
en de sortering meestal grof. Op enkele bedrijven op veengrond was de kleur
beter dan die van Lange Donkergroene Broei. Op het bedrijf met zavelgrond
was de kleur echter juist iets minder. Het ras is gevoelig voor koustrepen en
soms voor het vormen van stekpunten.
d. Perfecta. Had meestal een tamelijk flesvormige hals en geribde vruchten. De
sortering was meestal grof. De kleur was goed en de gevoeligheid voor koustrepen vrij gering.
e. Spiers. Had steeds een flesvormige hals en was wat dit betreft zeer uniform.
De vruchten waren geribd en de sortering normaal. In het voorjaar was de
kleur goed, doch bij het warmere zomerweer trad op de meeste bedrijven
sterke geelkleuring van de nekken op. Zeer gevoelig voor koustrepen.
f. Spotvrije. Had een zeer lange hals en was zeer uniform. De vruchten waren
geribd en bovendien van spikkels voorzien. De vruchten waren zeer klein, doch
van kromgroeien had dit ras weinig last. De kleur was zeer goed. De gevoeligheid voor koustrepen matig.
g. Prim. Omdat dit ras op slechts twee bedrijven voorkwam, is er minder van
bekend dan de andere rassen. De vruchten hadden een tamelijk stompe hals,
waren geribd en hadden een goede kleur.
In het algemeen kan nog worden opgemerkt, dat de beschrijving geheel gebaseerd is
op onderlinge vergelijking en dat de rassen, die met „goede kleur" zijn aangeduid in
dit opzicht ook nog vaak verbetering behoeven. Al deze rassen hadden n.1. bij warm
weer wel eens last van gele nekken. Vooral op de veengronden was dit het geval.
Op de zwaardere gronden bleven de komkommers bij warm weer het best op kleur.
Aan de achterkant van de bakken was de kleur steeds minder dan aan de voorkant.
2. Nieuwe gewassen.
a. Kersen onder glas.
De bloei was dit jaar bij de rassen Kassins Frühe en Early Rivers bevredigend,
bij de andere rassen echter nog onvoldoende. De gehele bloeitijd duurde 1 maand,
n.1. van 18 Februari tot 18 Maart. Bij een bestuivingsproef werd speciaal nagegaan, welke bestuiver het best voldoet aan Früheste der Mark. Early Rivers en
Kassins Frühe gaven een betere bestuiving dan Vroege van Spithoven.
De oogst begon 11 April en duurde tot 2 Mei. Doordat de latere rassen Meikers
en Varikse Zwarte waren omgeënt, was de oogstperiode ± 1 maand korter dan
vorig jaar.
De productie was t.o.v. vorig jaar met meer dan 100% toegenomen. Bij het ras
Früheste der Mark bedroeg de toename echter slechts 35%. Kassins Frühe had
verreweg de hoogste productie, daarna volgden Early Rivers, Vroege van Spithoven en Früheste der Mark. Het eerste en laatstgenoemde ras gaven de beste
financiële uitkomsten; Kassins Frühe door haar hoge productie en Früheste der
Mark door haar vroegheid.
Vroege van Spithoven heeft in verhouding tot de andere rassen te kleine kersen.
Dit ras zal dan ook worden omgeënt.
b. Brocoli.
Bij een teelt in een koud warenhuis werden een 12-tal rassen en selecties onderling
vergeleken. De planten werden 20 September uitgeplant. Door de zachte winter
kon geen verschil in vorstresistentie worden vastgesteld. De oogst begon 7 Maart
en duurde tot 16 April. Van de vroegste rassen en selecties was begin April
80 à 90% geoogst. Het percentage I en II kolen lag tussen 30 en 40%.
Wat vroegheid en kwaliteit betreft, voldeed het in het vorig jaarverslag reeds
genoemde ras Blanc d'Hatif d'Angers weer het best.
De gemiddelde prijs per stuk van de aanvoer tot 4 April bedroeg 35 et, hetgeen
niet veel is, wanneer men bedenkt, dat voor deze teelt een warenhuis gedurende
6 maanden in beslag werd genomen. Bij een teelt, waarbij de planten gedurende
enkele wintermaanden met glas werden afgedekt, voldeed bovengenoemd ras ook
het best. De oogst hiervan viel rondom half April. De proef op de opengrond
mislukte door laat uitplanten (half September) en slechte groei van de planten
in het najaar. Deze planten vormden in April kooltjes. Door de zeer geringe
bladontwikkeling waren deze kooltjes te klein. Voordat de winter invalt, dienen
de planten o.i. een zeer goede bladontwikkeling te hebben. De uiterste plantdatum is
dan 15 Augustus.
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N. BEWARING EN VERPAKKING VAN TUINBOUWPRODUCTEN.
1. Betere verpakkingsmethoden voor kasfruit.
Het verpakken van druiven in zakken van cellofaan, waarmede reeds enkele jaren
op het Proefstation wordt geëxperimenteerd, is ook in 1952 een succes geworden.
Het is gelukt een zeer goed model zak van goede doorlatende cellofaan te verkrijgen. Ook is er een aanzienlijke verbetering gekomen in de wijze van sluiting
der zakken. Met een enkele handbeweging kan nu met een metalen bandje de zak
afdoende worden afgesloten, waardoor veel werkbesparing bij de verpakking kon
worden bereikt.
Ook in de practijk zijn in 1952 enkele telers met het verpakken van druiven op
de aangegeven wijze begonnen. Alhoewel de resultaten hiervan bevredigend waren,
zullen toch nog meer telers tot verpakken dienen over te gaan om te bereiken
dat deze verpakkingsmethode ingang vindt bij de handel.
2. Betere verpakkingsmethoden voor groenten.
Hoewel het in de bedoeling lag om in 1952 verdere proeven met diverse films te
nemen bij een aantal belangrijke groentengewassen, is hiervan door omstandigheden niets gekomen.
Getracht zal worden in 1953 opnieuw enkele proefverpakkingen uit te voeren.
3. Koelhuisbewaring van druiven.
In samenwerking met het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten (I.B.V.T.) werden de proeven in de seizoenen 1951—'52 en 1952—'53
voortgezet. De druiven werden van verschillende kwekers betrokken en in de
koelhuizen te Poeldijk en Wageningen onder practijkomstandigheden bewaard.
In beide seizoenen werd een houdbaarheidsproef genomen, waarbij 4 witte en
4 blauwe rassen waren betrokken. Voor zover dit reeds mogelijk is, zullen ook
onze indrukken van de laatstopgezette proef worden vermeld.
a. Witte rassen.
Victoria (Witte Alicante) was in 1951 ± 2 maanden goed houdbaar, in 1952
slechts ± 1% maand. Dit ras rot gemakkelijk.
Van Golden Champion was de houdbaarheid ongeveer gelijk aan die van
Victoria. De bewaartijd werd ongunstig beïnvloed door de bruine verkleuring
van de bessen.
Muscaat van Alexandrie was ruim 3 maanden goed houdbaar. Op 10 Januari
1952 bracht dit ras f 3.10 per kg op.
035, een zaailing, ontstaan uit een kruising van Golden Champion x Black
Alicante, werd 6 maanden bewaard. Langer dan 3 maanden koelen had echter
een nadelige invloed op de kleur van de bessen. De bessen van deze zaailing
zijn bovendien klein.
b. Blauwe rassen.
Gros Colman was in 1951 slechts ± 1 maand houdbaar. In de thans lopende
proef met druiven van een andere herkomst was de kwaliteit begin December
nog goed.
Gros Maroc kan ± 3 maanden worden bewaard.
Frankenthaler bezat in 1951 na ± 3% maand koelen nog een bevredigende
kwaliteit. Op de laatste opruimdatum was de prijs nog f 1.70 per kg. De verwachting is, dat de bewaarbaarheid dit seizoen weer goed zal zijn.
Omtrent Black Alicante kon in het seizoen 1951—'52 geen goede indruk worden
verkregen, omdat de druiven in Wageningen in een nieuwe koelcel werden
geplaatst, waarin de relatieve luchtvochtigheid nog niet geheel op peil kon
worden gehouden. Dit had tot gevolg, dat de druiven sterk indroogden, doch
slechts een zeer laag percentage rot vertoonden.
Daarnaast vond een gasbewaringsproef plaats bij Black Alicante in het seizoen
1951—'52. De resultaten waren gunstig. Daarom is deze proef in het seizoen
1952—'53 bij de rassen Black Alicante en Muscaat van Alexandrie op grotere
schaal voortgezet.
O. PLANTENZIEKTEN EN BESCHADIGINGEN.
1. Voorlichting i.v.m. plantenziekten.
o. Aantal gegeven adviezen.
Naast de vele duizenden adviezen omtrent ziekten en beschadigingen, die door
de assistenten bij hun bezoeken aan de tuinders werden gegeven, zijn op het
laboratorium 947 gevallen nader onderzocht. Deze kunnen naar de oorzaken als
volgt worden ingedeeld:
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Plantaardig
Groentegewassen 163
23
Fruitgewassen
38
Bloemgewassen
Champignons
—
Totaal

224

Dierlijk
240
83
53
1

377

Virus

Physiogeen Diversen

60
4
6

196
35
46

—

—

70

277

Totaal

114
31
18
26

189

773
176
161
27

1137

Toelichting:
Onder het hoofd plantaardige beschadigingen zijn al die gevallen opgenomen,
waar een aantasting door bacteriën en hogere of lagere schimmels de oorzaak was.
Onder physiogene oorzaken vallen beschadigingen door verkeerde grond, onjuiste
bemesting, cultuurfouten, spuitbeschadigingen en andere uitwendige omstandigheden. Onder „Diversen" zijn samengevat adviezen en antwoorden op vragen van
meer algemene aard, controle op ingezonden zaden, enz. en 'tenslotte ook die
gevallen, waarin het onmogelijk was de oorzaak vast te stellen. Het merendeel
van de adviezen omtrent champignons waren cultuuraanwijzingen.
b. Regionale
waarschuwingsdienst.
Dit jaar werden weer een aantal waarschuwingen verzorgd i.v.m. te bestrijden
ziekten en plagen. De kaarten voor de fruitteelt werden, zoals verleden jaar, verzonden door de afdeling Midden-Zuid-Holland van de N.F.O.; de waarschuwingen
voor de groententeelt door onze instelling. Verzonden werden:
Fruitteelt:
1. Betreffende schürftbestrrjding bij appel en peer (1) op 12 April.
2. Betreffende schurftbestrijding bij appel en peer (2) op 21 April.
3. Betreffende appelzaagwesp (1) op 10 Mei.
4. Betreffende fruitmotje en bladrollers (1) op 7 Juni.
5. Betreffende fruitmotje en bladrollers (2) op 1 Juli.
6. Betreffende bladrollers (3) op 18 Augustus.
De waarschuwingen betreffende de bestrijding van het fruitmotje en de bladrollers
werden verzonden aan de hand van waarnemingen, die door het R.T.C.-schap te
Barendrecht waren verricht en ons welwillend werden medegedeeld.
Groententeelt:
Begin van de Ie vlucht van de koolvlieg op 18 April.
In onze Mededelingen van Juli (29 Juli) is gewaarschuwd, dat de 2e vlucht van
de preimot was te verwachten.
c. Bestrijding van schadelijke vogels.
Het komt meermalen voor, dat kwekers klagen over vogelschade aan spinazie- en
ander zaad. Deze vogels kunnen bestreden worden met strychninetarwe, maar
aangezien dit zeer giftig is, mag dit middel alleen door een persoon in bezit van
een speciale vergunning worden toegepast. Een van onze assistenten heeft hiertoe
nu de bevoegdheid.
Er moet bij het gebruik van strychnine op worden gelet, dat geen beschermde
vogels hiervan het slachtoffer worden. In één geval werd onze hulp ingeroepen
bij mussenschade.
3. Physiogene ziekten en beschadigingen.
a. Winterbehandeling tegen chlorose.
Het in de grond brengen van in 0.5 % mangaansulfaat gedrenkte turfmolm heeft
tot nu toe nog weinig resultaten opgeleverd. Waar 2 jaar geleden de turfmolm
oppervlakkig in de grond is gebracht, was ook van nawerking weinig te bespeuren.
Waar in de winter 1951/'52 de turfmolm dieper in de grond is gebracht, was het
resultaat vooralsnog eveneens gering.
In de winter 1952/'53 wordt een aanvang gemaakt met de beproeving van een
complexe ijzerverbinding met ethyleen diamine tetra-azijnzuur, een 4-basisch
organisch zuur. Dit middel zou in nog sterker mate dan de citroenzuurverbinding
lange tijd zijn werking kunnen behouden, doordat deze ijzerverbinding zowel in
de grond als in de plant zijn bewegelijkheid behoudt. Het middel zou zowel aan
de grond als aan de plant toegediend kunnen worden. Er bestaat ook een overeenkomstige mangaanverbinding. Deze middelen worden verhandeld onder de
naam „Sequestrene Na Fe" en „Sequestrene Na 2 Mn".
b. Chlorose tengevolge van magnesiumgebrek.
Ook dit jaar werd er weer bij andijvie, tomaten en druiven magnesiumgebrek
waargenomen.
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planten krijgen schotelvormige blaadjes, die soms a-symmetrisch uitgroeien. Deze
verschijnselen konden worden voorkomen met een boriumgift.
Treden de verschijnselen vroeg en ernstig op, dan krijgt men hartloze en borende
planten. In minder ernstige vorm werden kooltjes verkregen, die sterke bruinkleuringen te zien gaven. Een verband met waterziek is aanwezig, alhoewel in de
practijk een tekort aan borium meestentijds niet de oorzaak van het optreden van
waterziek is. Wel zou een verband kunnen bestaan tussen de functie van genoemd
element in de inwendige waterhuishouding van de plant en de groei-omstandigheden, welke in de practijk waterziek teweeg brengen. Het is n.1. uit de literatuur
bekend, dat borium inderdaad een rol bij de wateropname en -afgifte speelt,
terwijl bij ons sterke aanwijzingen bestaan, dat physiologische en werkelijke
droogte eveneens waterziek veroorzaken.
k. Waterziek bij bloemkool.
Evenals vorig jaar (zie jaarverslag 1951) werd een enquête gehouden naar de
mogelijke oorzaken van bovengenoemd verschijnsel, waarbij bleek, dat in vele
gevallen een storing in de waterhuishouding van de plant was opgetreden.
Vaak was de zoutconcentratie te hoog. Een enkele maal was er sprake van een
slechte wortelontwikkeling. In één geval, waar regelmatig gebroesd werd om de
luchtvochtigheid voor de in bloei staande pruimen op peil te houden, trad bij de
planten onder de bomen waterziek op.
Tussen 11 en 17 April openbaarde zich het waterziek wellicht als gevolg van
het feit, dat op 8 April een belangrijke weersomslag plaats had. Na een periode
van donker en koud weer werd het zonnig en steeg de temperatuur belangrijk.
Aannemende, dat een gestoorde waterhuishouding van de plant aanleiding geeft
tot het optreden van waterziek, werd voor 1953 een proefplan opgesteld, waarin
diverse factoren in nulpotten worden gevarieerd. Gelijktijdig met een proef,
waarbij de invloed van de grond en de bemesting wordt nagegaan (zie blz.
20: G l f 2 ) , zal een proef worden genomen met verschillende wijzen van dekken
van de kool en bladplukken en een proef met groeistofbespuiting.
I. Beschadiging door onjuiste toepassing van sporenelementen.
Bij sla werd dit jaar direct na het planten een wortelverbranding waargenomen,
tengevolge waarvan de planten in het geheel niet groeien wilden. Deze beschadiging kwam alleen voor op rijen, die met borax waren bemest. Ook bij andijvie is
boraxbeschadiging opgetreden.
Gebruik van koperslakkenbloem heeft bij sla en andijvie eveneens wortelverbranding veroorzaakt. De beschadiging trad hierbij iets later op en was iets minder
ernstig.
Bij een geval van beschadiging bij bonen kon geen verklaring worden gegeven
voor de zeer slechte groei. Het gebruikte koperslakkenbloem zal wellicht de oorzaak zijn geweest.
m. Vruchtval bij tomaten.
Er is dit jaar een pottenproef genomen met een kleigrond, waarop in de practijk
veel vruchtval optreedt. Bij de proef trad echter geen vruchtval op. Het gewas
was geheel vrij van Botrytis. Een poging om het gewas met Botrytis te infecteren
heeft geen resultaat opgeleverd. De proef was begin Augustus reeds afgelopen,
terwijl in de practijk pas na die tijd weer vruchtval voorkwam.
Bij felle zonneschijn trad verschillende malen verbranding van het gewas op,
terwijl dit niet het geval was bij tomaten van andere pottenproeven in hetzelfde
warenhuis, maar met andere grond. De grond van de vruchtvalproef was bij het
gieten spoedig te nat, terwijl ze daarna weer gauw te sterk indroogde. Volgend
jaar zal in enkele practijkgevallen de teelt nauwkeurig worden gevolgd, waarbij
grote aandacht zal worden besteed aan de vochtvoorziening van het gewas.
Er trad bij de proef veel bloemrui op, hetgeen ook veel wordt waargenomen bij
vruchtval in de practijk. Bij bemesting met enkel stikstof was de bloemrui 20 %,
bij stikstof + phosphor 15 % en bij stikstof + phosphor + kali 5 %. Vooral de
kalibemesting werkte dus gunstig.
n. Afsterving van de punt der hoofdwortel bij schorseneren.
Dit verschijnsel trad dit jaar evenals in 1950 (zie jaarverslag 1950) op in de
maand Juni bij jonge schorseneren. Een gedeelte van de planten vertoonde op
dat moment verwelkingsverschijnselen. De wortels van deze planten hadden een
dode punt op ± 5 cm onder het maaiveld. Bij het controleren van de planten, die
doorgroeiden, bleek, dat sommige op dezelfde plaats een verkurking aan de wortel
vertoonden. Hier had de beschadiging, die waarschijnlijk reeds in Mei was opgetreden, zich hersteld.
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In verschillende gevallen werd deze afwijking gevonden op gronden met wat
heischeen. Mogelijk is de structuur van invloed. In 1953 zal getracht worden wat
meer over de oorzaak te weten te komen.
3. Virusziekten.
a. Virusziekten bij tomaat.
Dit najaar werd de complexe virusziekte in de tomaten (tomatenmozaiekvirus
+ stam van het komkommervirus no 1) slechts sporadisch geconstateerd. Wellicht
hangt dit samen met een vroegtijdige afname van de bladluizenpopulatie in de
zomer. Merkwaardig is, dat de ziekte dit jaar werd opgemerkt op een zaadteeltbedrijf in de naaste omgeving van viruszieke augurken.
Het is thans gelukt de komkommerviruscomponent te isoleren. Na inoculatie op
tomaat werden hevige naaldbladachtige symptomen (shoe string) verkregen.
De virusstam is nog niet geïdentificeerd.
b. Virusconcentratie in tomaatvruchten.
Op enkele bedrijven werden sterk afwijkende jonge tomaatvruchten waargenomen.
Een gedeelte van de vrucht vertoonde een zeer sterk beeld van virusaantasting en
was niet normaal uitgegroeid. Bij doorsnijding van de vruchten bleek, dat dit
gedeelte werd gevormd door hokjes, waarin practisch geen zaadzetting heeft
plaats gehad, terwijl de zaadzetting in het meer normaal uitziende gedeelte van
de vrucht veel beter was. In één geval bleek de virusconcentratie in het sterk
afwijkende gedeelte van de vrucht belangrijk hoger te zijn. Er zal worden nagegaan, of er een verband bestaat tussen de zaadzetting in de tomaatvruchten en
haar virusgehalte.
c. Virusziekten bij Freesia's.
Het afgelopen jaar zijn weer een groot aantal Freesiaplanten van verschillende
handelsrassen opgezonden naar het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te
Lisse, om serologisch onderzocht te worden op de aanwezigheid van het bonenvirus no 2 en het Freesiamozaiekvirus. De meeste rassen vertonen alleen een duidelijk ziektebeeld, wanneer het bonenvirus aanwezig is. Het ras Marion vertoonde
echter duidelijke symptomen van het Freesiamozaiekvirus. Het ras Princes Irene
vertoonde zelfs in enkele gevallen geen virusbeeld, terwijl beide viren aanwezig
waren. Daarnaast werd bij enkele rassen een duidelijk virusbeeld waargenomen,
terwijl serologisch geen van beide viren kon worden aangetoond.
Bij het ras Snow Queen werden planten aangetroffen, die in meer of mindere mate
een sterke necrose op de bladeren en een plaatselijke bruinkleuring in de knol
vertoonden. Soms is een groot deel van de knol aangetast zowel uit- als inwendig.
Vaak waren ook de bloemen van deze planten zeer afwijkend. Het is nog niet
bekend, of dit verschijnsel door een virus wordt veroorzaakt.
Door mechanische inoculaties met sap van viruszieke Freesia's kon het bonenvirus
no 2 worden overgebracht op tuinbonen.
In het vorig jaarverslag werd reeds vermeld, dat van enkele systemische insecticiden het middel „Systox" het best voldeed voor verdelging van de bladluizen,
die het virus overbrengen. Uit nader onderzoek is gebleken, dat de beste resultaten
worden verkregen, wanneer dit middel in een concentratie van 0,05 % bij de planten
in de grond wordt gegoten.
d. Komkommervirus no 1 in plat glaskomkommers.
Terwijl in het Zuid-Hollands glasdistrict mozaiek bij de komkommers gewoonlijk
door het komkommervirus no 2 wordt veroorzaakt, werd deze zomer in groene
platglaskomkommers een aantasting door het komkommervirus no 1 geconstateerd. In het gewas werden bladluizen aangetroffen, die dit virus kunnen overbrengen. Dit virus, dat ernstige schade aan de augurken kan teweeg brengen, is
hier in komkommers nog niet eerder waargenomen.
e. Mozaiek bij geënte komkommer planten.
Op verschillende manieren werd nagegaan of het komkommervirus no 2 met het
enten wordt overgebracht. Indien geënt werd met een met virus besmet mes,
bleek de infectie voor 100 % te slagen. Indien de onderstam met dit virus was
geïnoculeerd, bleek bij 44 % van de entingen, dat het virus op de ent overging.
Het komkommervirus no 2 kan dus met het enten gemakkelijk worden overgebracht.
Bij de bovengenoemde entingen werd steeds een scheut van de onderstam aangehouden; dit ter vergelijking van het ziektebeeld op ent en onderstam. Ook in de
gevallen waar de ent het virusbeeld vertoonde, werd op de aangehouden scheut
van de onderstam nooit een duidelijk virusbeeld geconstateerd.
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Daarnaast werd een groep Ficifoliaplanten met komkommervirus no 2 geïnoculeerd op de zaadlobben. Op deze planten werd niet geënt. Er kon geen duidelijk
virusbeeld worden waargenomen. Hoogstens werd de indruk verkregen, dat bij
de geïnoculeerde plantjes de van nature reeds aanwezige vlekking op het jonge
blad iets duidelijker tot uiting kwam.
Men mag dan ook gerust aannemen, dat besmetting van de onderstam in de practijk niet zal worden opgemerkt, hetgeen de verbreiding van het virus bij het enten
natuurlijk in de hand zal werken.
4. Bacterie- en sclümmelzlekten.
a. Bacterievoetrot by andijvie.
Ieder jaar wordt veel hinder ondervonden van bacterievoetrot bij andijvie. De
indruk is verkregen, dat cultuuromstandigheden minstens een even grote rol bij
deze ziekte spelen als de aanwezigheid van de bacterie. Om nu na te gaan welke
factoren invloed op deze aantasting uitoefenen, is in de winter van 1951—1952 in
samenwerking met mej. ir M. Bakker van het Instituut voor Plantenziektenkundig
Onderzoek met een enquête begonnen.
Uit de enquête op een 14-tal bedrijven, waar grondonderzoek plaats had, bleek
het volgende: De plekken met sterke aantasting waren rijker aan voedingsstoffen,
vooral aan stikstof en kali. Voorts was de gloeirest en het keukenzoutgehalte
eveneens hoger en de pH lager in vergelijking met de goede gedeelten.
Vóór het uitpoten kunnen de jonge plantjes al zijn aangetast en in de practijk is
dit speciaal waargenomen, wanneer het glas gelicht was en daarna veel regen
viel, zodat de grond koud en nat werd. Het is daarom aan te bevelen vóór het
uitpoten enige plantjes van een partij door te snijden om ze op deze ziekte te
controleren. Bij gebruik van perspotjes kan ook veel hinder van deze ziekte worden
ondervonden.
b. Fusarium bij komkommers en meloenen.
Het enten van komkommers vond dit jaar wederom op grote schaal plaats.
In kassen en warenhuizen is het stomen van komkommergrond nog steeds een
algemeen toegepaste cultuurmaatregel. Bij het platte glas geeft men aan stomen
soms de voorkeur in verband met de nevenvoordelen, die stomen biedt. Op gestoomd
komkommerland kan men b.v. ook weer goed andijvie telen, terwijl broeisla op
gestoomde grond vroeger oogstbaar is. Anderzijds merkt men wel, dat door regelmatig stomen de structuur van de grond achteruit gaat en men daarom op het
gebruik van geënte planten overgaat.
Het gebruik van geënte meloenen vond dit jaar bij enige tientallen tuinders
plaats. Naast de onderstam. C. pepo werd hiervoor ook vaak C. ficifolia gebruikt.
c. Het enten van tomaten op voor Verticillium resistente
onderstammen.
Daar de resultaten van practijkproeven in 1951 met de Verticillium resistente
onderstammen Essar, Simi en Riverside sterk beïnvloed werden door het optreden
van kurkwortel, werden dit jaar op het Proefstation potproeven gedaan met deze
onderstammen. Gestoomde grond werd geïnoculeerd met 2 verschillende stammen
van Verticillium dahliae. Als ent werden planten van het ras Victory gebruikt.
Uit de resultaten blijkt, dat de onderstammen tot op zekere hoogte resistent zijn
tegen Verticillium. In de houtvaten van de enten treedt echter een even ernstige
bruinkleuring op als bij de niet geënte planten, die in de geïnoculeerde grond
gegroeid zijn. Hieruit blijkt dus, dat het weinig zin heeft tomaten te enten op de
onderstammen Essar, Simi en Riverside.
Ook de opbrengst van de geënte planten was niet hoger dan die der ongeënte planten, terwijl de opbrengst van de planten, die gegroeid waren in niet geïnoculeerde
grond, belangrijk hoger was. Verder bleek er tussen beide Verticillium-stammen
een duidelijk verschil te zijn in virulentie.
d. Loodglans bij perzik en pruim.
Opnieuw is getracht door middel van een superolbehandeling nog in hetzelfde
seizoen een verbetering te verkrijgen. Daartoe vond onmiddellijk na de bloei,
toen de eerste symptomen van loodglans reeds te zien waren, een behandeling
plaats, waarbij de superol in tabletvorm in boorgaten werd toegediend.
Na enkele dagen bleek alle superol reeds te zijn opgenomen. De behandeling is
daarom 2 maanden later (in Juni) herhaald, waarbij de gaten eerst iets verder
werden uitgeboord. Er werd aldus dit seizoen wel reeds enige verbetering verkregen, doch van een opvallend resultaat was stellig geen sprake.
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e. Sclerotinia minor bij sla.
Dit jaar is wel gebleken, dat Sclerotinia minor niet alleen in de omgeving van
Rotterdam voorkomt. In verschillende plaatsen van de „Kring" is deze schimmel
in meer of minder sterke mate bij sla en andijvie waargenomen. In het Westland
is nog geen aantasting geconstateerd.
In de buurt van Rotterdam zijn 2 practijkproeven genomen. Bij de Ie proef werd
getracht een bevestiging te verkrijgen van een voorgaande proef, waarbij kleine
hoeveelheden Formaline (minder dan 70 1. per are) goed resultaat hadden gegeven. Helaas trad Sclerotinia minor niet op.
Bij de 2e proef, die in samenwerking met de studieclub „Rotterdam en Omstreken"
werd genomen, werden de volgende objecten vergeleken: Formaline 17% 1. per
are en 35 1.per are, Chloorpicrine 3% 1. per are, turfmolm op de grond, turfmolm
door de grond, sla met perskluitje uitgepoot en onbehandeld. Formaline, in beide
hoeveelheden, voldeed goed. Chloorpicrine voldeed niet. Turfmolm op de grond
beperkte wel is waar de Sclerotinia minor-aantasting in belangrijke mate, maar
het onderste blad van de sla werd geel. Bij de 2 overige objecten (turfmolm door
de grond en sla met perskluitje uitgepoot) hield de Sclerotinia minor-aantasting
ongeveer het midden tussen „onbehandeld" en „Formaline". Ook hier veroorzaakte
turfmolm echter een verkleuring van de onderste bladeren.
In 1953 wordt een proef met verschillende grondafdekmiddelen genomen.
Wij adviseren de kwekers, die met deze kwaal te kampen hebben, de perspotjes zo
uit te poten, dat de bovenrand van het perskluitje 1 cm boven de grondoppervlakte
blijft. Ook verdient het aanbeveling selecties te planten, waarbij de onderste bladeren niet al te erg op de grond hangen (zie „Vergelijking Meikoninginselecties"
op blz. 37: M l h l ) .
ƒ. Alternaria bij andijvie.
Vuur in andijvie, waarbij in het hart van de planten kleine, ovale, lichtbruine
vlekjes op de bladeren voorkomen, is algemeen bekend. In October deed zich
buiten op een paar plaatsen (Maasland, Voorschoten) een verschijnsel voor, dat
er oppervlakkig beschouwd veel op leek, doch de vlekken waren iets groter, donkerder van kleur en hoekig tot rond van vorm. Ze kwamen op de tophelft van de
buitenste bladeren voor. Volgens de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen
werd deze aantasting door een Alternaria schimmel veroorzaakt. Omtrent de
bestrijding van deze ziekte hebben we geen ervaring, doch wellicht zal een vroegtijdige bespuiting met een kopermiddel resultaat geven. Het is mogelijk, dat
veel regen en vochtige, lage grond deze aantasting bevorderen.
g. Rotpoot by tomaat.
In het voorgaande jaarverslag is er reeds op gewezen, dat rotpoot vroeg in het
voorjaar in vele gevallen door de grauwe schimmel (Botrytis) en niet door Rhizoctonia wordt veroorzaakt. In verband hiermede wordt wel eens met pentachloornitrobenzeenpreparaten (Aafuma, Brassicol) gestoven. Dit zal alleen effect kunnen
hebben ter voorkoming van een aantasting. Dik stuiven lijkt ons niet raadzaam.
We adviseren de kleine plantjes steeds zo hoog te poten, dat de inplantingsplaats
van de kiemblaadjes boven de grond blijft. Het is uit de literatuur bekend, dat bij
lage temperatuur de kans op aantasting door Botrytis groter is dan het gevaar
voor Rhizoctonia.
h. Slaapziekte bij jonge
tomatenplanten.
In de 2e helft van Januari kwamen bij tomatenplanten, die spoedig moesten worden
uitgepoot, voor ons onbekende verschijnselen voor. Eerst gingen één of meer topblaadjes naar boven omkrullen en daarna slap hangen. Tenslotte hing een groot
gedeelte van de plant slap. Bij doorsnijden bleken de vaatbundels tot vrij hoog in
de plant donkerbruin verkleurd te zijn. Dit was zelfs op het bedrijf te constateren
door de planten tegen het licht te houden; er waren dan bruine streepjes in de
stengel te zien. Een groot percentage van de planten vertoonde dit verschijnsel
en na uitplahten van schijnbaar nog gezonde planten werd het verschijnsel opnieuw
opgemerkt. Als er bij enige planten van een partij schimmel in de vaten wordt
gevonden, is het gevaarlijk om zelfs schijnbaar goede planten van zo'n partij te
poten. De schimmel, die uit de vaten was geïsoleerd, was volgens het Centraal
bureau voor Schimmelcultures te Baarn een stam van Verticillium dahliae.
Waarschijnlijk hebben wij hier te doen met een afwijkende stam, die bijzonder
virulent is ten opzichte van jonge tomaatplanten.
Waarschijnlijk is de potgrond besmet geweest. Een paar vrij goede planten, die
voor controle in grote potten verder werden gekweekt, vertoonden later het
normale beeld van slaapziekte.
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i'. Papiervlekkenziekte bij prei.
Evenals elders in het land is ook in dit gebied papiervlekkenziekte bij prei opgetreden. Deze ziekte wordt volgens de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen
door de schimmel Pleospora herbarum veroorzaakt. De eerste klachten kwamen
begin September. Op verschillende velden o.a. in Loosduinen en De Lier was de
aantasting hevig. De verschijnselen zijn als volgt: Eerst ontstaan, meestal op
de plaats waar het blad ombuigt, kleine, lichtgekleurde papierachtige vlekken.
Deze breiden zich sterk uit en het gedeelte van de bladeren boven de plaats van
aantasting gaat dientengevolge slap hangen en sterft tenslotte af. Bij een sterke
aantasting zijn ook de toppen van de jonge bladeren in het hart van de plant
afgestorven. Herhaalde bespuitingen met koperbevattende middelen worden tegen
deze ziekte geadviseerd.
5. Ziekten van nog onbekende oorzaak. *
a. Afsterven van druivebomen.
Op 3 bedrijven trad een soortgelijk bovengronds afsterven van druivebomen op
als reeds eerder is beschreven. Zie de jaarverslagen 1950 en 1951. Het betrof in al
deze gevallen gelukkig slechts een betrekkelijk gering aantal bomen. Aan de
Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen is ziek materiaal toegezonden. Men
kon echter geen schimmel isoleren, die verantwoordelijk is voor de afsterving.
Omtrent de oorzaak tasten we dus nog in het duister. Terugzagen tot in een gezond
gedeelte blijft het enig mogelijke.
b. Bruine nerfjes bij druif.
Dit jaar werd op enkele bedrijven deze afwijking aangetroffen (zie de jaarverslagen
1949 en 1950). Op 2 van de 3 bedrijven was in de naaste omgeving natriumchloraat
als onkruidbestrijdingsmiddel gebruikt. Volgend jaar zal worden nagegaan, of
het gebruik van natriumchloraat de oorzaak van het optreden van de bruine
nerfjes kan zijn.
c. Lichte spikkels op
komkommervruchten.
Eind Juni kwamen er op verschillende platglaskomkommerbedrijven, toen er juist
veel vruchten werden geoogst, exemplaren voor met lichte, iets ingezonken spikkels. Vaak kwamen deze vruchten van planten, die enkele bladeren hadden met
kleine, gele vlekjes op de nerfjes. De komkommers die half Juli (na de grootste
plukken) van dezelfde planten werden gesneden, zagen er weer normaal uit. De
oorzaak van bovengenoemd verschijnsel is niet bekend. In bepaalde gevallen
kwam tegelijk met deze kwaal een bladluisaantasting voor.
P. DIERLIJKE BESCHADIGINGEN.
1. Beschadigingen, veroorzaakt door insecten en andere geleedpotige dieren.
a. Vangbak- en
practijkwaarnemingen.
Omdat de grondsoorten in de verschillende delen van het ambtsgebied zo uiteenlopen, is een proef genomen om na te gaan of koolvliegpoppen, die in zand-, veenen kleigrond zijn gelegd, wel op dezelfde data uitkomen. 390 Poppen werden gelijk
verdeeld over 3 vangbakken. Deze bakken stonden in 's-Gravenzande, Delft en
De Lier, resp. op zand-, veen- en kleigrond. ± 22 Maart 1952 zijn de poppen in
de grond gebracht. Dit jaar verschenen de vliegen bij de verschillende gronden
practisch gelijk, n.1. 8 en 9 April. Er moet echter wel rekening mede worden
gehouden, dat de poppen pas zeer laat in de grond zijn gebracht, waarna vrij
abnormale weersomstandigheden zijn gevolgd, n.1. eind Maart enige dagen vorst en
6 April een vrij sterke stijging van de temperatuur. De proef zal in 1953 worden
herhaald.
De waarschuwingskaart (zie blz. 41: O1b) voor de koolvliegbestrijding bij de eerste
vlucht is aan de hand van de vangbakwaarnemingen en eiwaarnemingen bij de
planten uitgezonden. In de 2e helft van Juni is er een 2e vlucht geweest.
In verband met een uit te zenden preimotwaarschuwing (zie blz. 41: O1b) is naar
eieren gezocht. Deze werden echter niet gevonden. Door practijkwaarnemingen
werd het bestrijdingstijdstip van de appelzaagwesp vastgesteld en dienovereenkomstig een waarschuwingskaart verzonden (zie blz. 41: O l b ) .
b. Koolvliegbestrijding.
Het I.P.O. te Wageningen organiseerde ook dit jaar een landelijke koolvliegbestrijdingsproef. In verband met plaatsgebrek op de Proeftuin kon hieraan alleen
worden deelgenomen door het proefschema te wijzigen. Het doel van de proef was
* De aaltjesziekten zijn overgebracht naar hoofdstuk P (blz. 50: P 2 ) .
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na te gaan, of de werking van Parathion en Octaterr (HCH moest vervallen)
zo lang duurt, dat bij een behandeling van de potgrond met een van deze middelen,
de bestrijding tijdens de vlucht van de koolvlieg achterwege kan blijven. De volgende behandelingen werden uitgevoerd:
1) 6 November 1951 werd Parathion 1 % stuifpoeder door potgrond gemengd
(5 kg per m ' grond).
2) Op dezelfde datum is Octaterr door potgrond gemengd (2% kg per m 3 grond).
3) Tijdens de vlucht (19 April 1952) is 3 gram 1 % Parathion stuifpoeder per
plant gestoven.
4) 19 April 1952 is 2 gram Octaterr per plant gestoven.
De onder 2, 3 en 4 genoemde behandelingen gaven zeer goed resultaat. Parathion,
door de potgrond gemengd in het najaar, voldeed niet; bij de aldus behandelde
planten kwamen bijna evenveel koolvliegpoppen voor als bij onbehandelde planten.
c. Preivlieg.
Terwijl er andere jaren practisch geen klachten kwamen over beschadiging door
maden van de preivlieg (uienvlieg), werd er dit jaar aan het einde van Mei en in
Juni vele malen een bestrijdingsadvies gevraagd. We wijzen er op, dat de schade
voor een groot deel kan worden voorkomen door een zaadbehandeling met DDT
(zie de Tuinbouwgids). Is er éénmaal een aantasting, dan is de bestrijding moeilijker, hoewel elders de laatste tijd op het plantenbed bij prei goede resultaten
met Parathion (gietmiddel) zijn bereikt (zie Tuinbouwgids 1953).
d.

Aardrupsen.
In de nazomer en het najaar werd bij sla, andijvie, chrysanten, gladiolen, Freesia's
en andere gewassen meer schade door aardrupsenvreterii veroorzaakt dan gewoonlijk. In slechts een gedeelte van de gevallen werd met HCH stuifpoeder een goede
bestrijding verkregen. Uit de aard der zaak is bestrijding bij sla en andijvie, wanneer de planten reeds zijn gepoot, moeilijk. Het stuiven met Parathion op jonge
planten gaf meermalen wel goed resultaat. Bij chrysanten is in verschillende
gevallen goed resultaat verkregen door een HCH oplossing bij de poten te gieten
en bij Freesia's door Hexamelt tussen de planten te strooien. Uit andere consulentschappen ontvingen we de mededeling, dat daar met goed gevolg een mensrsel van
Parathion, zemelen en suiker werd gebruikt. We pasten dit éénmaal bij Freesia's
toe; het resultaat was goed. Hiertoe wordt een ons suiker opgelost in ongeveer
1 liter water, dan wordt de Parathion (25 cc van een 7% % emulsie) toegevoegd
en daarna de zemelen (1 kg).

e. Bïbionidae en emélten.
In verschillende jaarverslagen (1948 t/m 1950) is melding gemaakt van beschadiging bij sla en bloemkool door vreterij van Bibionidae (rouwvlieglarven) in de
wintermaanden. In het voorjaar (ongeveer in April) verpoppen de larven en dit
jaar werden begin Mei buiten vele vliegen waargenomen. Men vindt ze nogal eens
op bloeiende vruchtbomen. Mogelijk zijn er 2 generaties per jaar, want 18 Augustus
werd op een andijvieveld, waar geoogst werd, een enorm groot aantal van deze
vliegen waargenomen. In de zomer is hier nimmer schade van Bibiolarven geconstateerd.
Behalve Bibiolarven werden in de afgelopen winter éénmaal bij warenhuissla
(Januari) en éénmaal bij platglasbloemkool (Maart) larven gevonden, die er zeer
veel op geliiken. Uit deze larven werd een klein soort langpootmug opgekweekt;
waarschijnlijk de gevlekte langpootmug (Nephrotoma maculata). Deze was ons
hier nooit eerder opgevallen. Volgens de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen heeft de belangrijkste vreterij van deze larven in Maart plaats. Er is HCH
geadviseerd.
f. WorteUuis bij andijvie.
Ieder jaar wordt wortelluis bij andijvie aangetroffen, maar dit jaar was de aantasting in de zomer en herfst ernstiger dan gewoonlijk. De bestrijding van deze
plaag geeft vele moeilijkheden.
1. De bestrijdingskosten moeten zeer laag zijn.
2. Gietmiddelen zijn niet te gebruiken, doordat het blad plat op de grond ligt en
het gieten veel werk vraagt.
3. Het middel mag niet giftig zijn of een slechte smaak veroorzaken, terwijl het
toch een lange nawerking moet hebben.
4. De aantasting treedt doorgaans na het uitpoten op, dus wanneer de bestrijding
het moeilijkst is.
Slechts in bepaalde streken (Veur, Leidschendam) heeft men ieder jaar weer
met deze plaag te kampen en daar zou het de moeite kunnen lonen vooraf eenj
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bestrijdingsmiddel door de grond te werken. We hebben nog generlei ervaring
met een dergelijke grondbehandeling. Het is wel algemeen bekend, dat andijvie
in een goede vochtige grond veel minder te lijden heeft van wortelluis. Sla en
witlof kunnen ook worden aangetast.
g. Wortelduizendpoot bij tomaat.
Ter voorkoming van een aantasting door deze beschadiger wordt meermalen HCH
stuifpoeder gebruikt. We willen er hier op wijzen, dat er steeds voor gezorgd
dient te worden, dat HCH niet met de tomatenpoot in aanraking komt, want dan
treedt beschadiging op. Bij planten, die van een aantasting te lijden hebben, zou
men proefsgewijs een Parathionoplossing kunnen gieten.
2. Andere dierlijke beschadigingen.
a. Het enten van tomaten op voor het wortelknobbelaaltje resistente
onderstammen.
In aansluiting op de proeven van vorig jaar werden in de practijk op vrij grote
schaal (een 10-tal bedrijven) geënte tomaten in besmette grond uitgeplant. Op
lichtere gronden waren de resultaten goed, op enkele zwaar aangetaste bedrijven
zelfs uitstekend. Terwijl de niet geënte planten vroegtijdig afstierven, bleven de
geënte planten tot het eind van het seizoen doorgroeien en gaven een zeer goede
oogst. Op veengrond vielen de resultaten echter tegen. Hier bleef de productie
in alle gevallen lager dan bij de ongeënte planten en in één geval was de oogst
zelfs slechts 50 % van die der niet geënte planten. Deze geringere opbrengst op
de veengronden moet in hoofdzaak geweten worden aan het zeer hevig optreden
van kurkwortel op deze gronden. Alle planten, die in de practijk uitgeplant zijn,
bleven vrij van aantasting door het aaltje.
Op het Proefstation werd een opbrengstvergelijkingsproef genomen met tomaten,
die geënt waren op 3 verschillende resistente onderstammen. Hierbij bleek, dat
één der onderstammen een belangrijk geringere opbrengst gaf dan de beide
andere. Het verdient dus aanbeveling het onderzoek met de beide hoogstproducerende onderstammen voort te zetten.
Het onderzoek naar de uitsplitsing in resistente en niet resistente planten blijkt
niet goed mogeliik te zijn in een jeugdig stadium van de plant, daar planten, die
in een jeugdstadium kleine knolletjes vertonen, uiteindelijk toch resistent kunnen zijn.
Uit een onderzoek naar de verlaging van de aaltjespopulaties op gronden waar
tomaten, geënt op resistente onderstammen, geteeld werden, is gebleken, dat er
na 2 teelten van resistente planten nog slechts zeer weinig wortelknobbelaaltjes
in de grond overgebleven zijn, mits er geen andere vatbare gewassen geteeld
wórden.
Evenals vorig jaar werd door behandeling der bloemen met een kunstbij een
veel groter aantal zaden per vrucht verkregen, in vele gevallen zelfs 5—10 maal
zoveel als bij onbehandelde bloemen.
b. Onderzoek op het aardappelcystenaaltje.
Evenals vorige jaren (zie jaarverslagen 1950 en 1951) werden grondmonsters
genomen van percelen, waarop gladiolen zouden worden geteeld. Hiervan werden
9 monsters genomen, welke door de Plantenziektenkundige Dienst in Wageningen
zijn onderzocht. Daar het grootste gedeelte van het gebied, waar bloembollen
geteeld worden, systematisch door de Plantenziektenkundige Dienst werd bemonsterd, was het aantal belangrijk lager dan vorige jaren.
Voor de tomatenteelt onder glas werden op verzoek van kwekers 8 monsters
genomen. Van afgravingen, waarvan zand voor de tuinbouw werd gebruikt,
werden 73 monsters genomen. Deze zijn alle door de Plantenziektenkundige Dienst
in Wageningen onderzocht.
Tevens werd begonnen met een systematische bemonstering van warenhuizen en
kassen, waarin tomaten worden geteeld.
c. Beschadiging door slakken en
slakkenbestrijdingsmiddelen.
Van half November 1951 tot in Maart 1952 kwamen er extra veel klachten binnen
over vreterij door kleine slakjes bij sla (warenhuis en platglas) en peen (platglas).
Dit is wellicht toe te schrijven aan het warme najaar en de zachte winter. Tevens
kwamen er klachten over geringe werkzaamheid van middelen op basis van
metaldehyde. Aangezien er geen moeilijkheden waren bij de bestrijding van grote
slakken, is nagegaan, of het hier een ander soort betrof of jonge exemplaren van
grote slakken. De slakken werden gedetermineerd door L. P. Pouderoyen (Rotterdam) en daarbij bleek, dat men zowel met 't een als met 't ander te doen had,
n.1. met Arion ater, volwassen minstens 10 cm en Deroceras reticulatus, volwassen ± 4 cm. Deze soorten kwamen in grote getale voor, andere slechts in zeer
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gering aantal. Als verklaring voor de geringe werkzaamheid van de metaldehyde
middelen kan worden aangevoerd, dat mogelijk vele kleine slakjes bij de teelten
onder glas er niet mee in aanraking zullen komen, daar ze overdag in de nabijheid
van de planten in de grond wegkruipen inplaats van zich te bewegen naar greppels of slootkanten. Daardoor kan ook worden verklaard, dat een dubbele concentratie metaldehyde dikwijls ook niet hielp. In de practijk is verschillende malen
goed resultaat verkregen door Parathion op het gewas te stuiven.
Bovendien kwamen er klachten over beschadigende werking van metaldehyde
bevattende slakkenbestrijdingsmiddelen. Het beschadigingsbeeld vertoonde veel
overeenkomst met dat van groeistofbeschadiging. Mogelijk is één der in de handel
gebrachte partijen verontreinigd geweest met een groeistofachtig product.
Q. PROEVEN MET BESTRIJDINGSMIDDELEN.
1. Herbiciden (onkruiddodende middelen).
a Onkruidbestrijding bij peen vóór de opkomst.
Bij een proef op de open grond bij peen werd getracht het onkruid vóór de opkomst
van het gewas te doden.
C.M.U. (chloorphenyldimethylureum), dat direct na het zaaien was toegediend,
doodde peen en onkruid. De nawerking van dit middel was zeer lang, wanneer
het werd toegepast in hoeveelheden van 6—12 kg per ha. Vier maanden na de
toepassing groeide er practisch nog niets, ook geen peen. Achteraf vernamen
wij, dat de door ons gebruikte hoeveelheden worden aangeraden voor een algemene
onkruidbestrijding, doch niet voor een „pre-emergence" behandeling (= vóór de
opkomst).
Twee andere nog niet in de handel zijnde oliehoudende middelen gaven bij een
bespuiting direct vóór de opkomst van de peen geen bevredigend resultaat.
b. Onkruidbestrijding bij Freesia met oliehoudende middelen.
Het oliehoudende middel van Shell Nederland, waarmede in vorig-e jaren gunstige
resultaten werden bereikt, was dit jaar voor de Freesia-kwekers beschikbaar.
De resultaten van dit middel, dat vóór de opkomst van de Preesia's moet worden
verspoten, waren zeer bevredigend op bedrijven, waar men op het juiste tijdstip
bestreden had en waar voor een goede verdeling van de vloeistof zorg werd
gedragen. Schadelijke nawerking van het middel werd niet waargenomen.
c. Onkruidbestrijding bij aardbeien met
groeistofpreparaten.
In aansluiting op hetgeen in het vorig jaarverslag werd vermeld omtrent de
onkruidbestrijding met N.I.X. en I.P.C. in het najaar van 1951 bij een rijenteelt
van Jucunda kan nog het volgende worden medegedeeld:
Op de veldjes, die met de combinatie N.I.X. + I.P.C, resp. 20 en 10 kg per ha,
waren bespoten, kwamen in het voorjaar slechts weinig onkruiden voor. Bij
uitsluitend gebruik van N.I.X. heeft gras de bestrijding goed doorstaan, bii uitsluitend gebruik van I.P.C. was dit vooral met kruiskruid het geval. De aardbeiplanten ondervonden geen schade bij deze proef, waarbij de onkruidbestrijdingsmiddelen uitsluitend tussen de rijen zijn toegediend.
De resultaten van de in het vooriaar (April tot Juni) en in de zomer (Augustus)
genomen proeven kunnen als volgt worden samengevat:
N.I.X. beschadigde het gewas, ongeacht het tijdstip waarop het werd toegediend.
Bij een bespuiting vóór de bloei op Jucunda en Deutsch Evern gaf dit bij eerstgenoemd ras geen zichtbare opbrengst- of kwaliteitsvermindering, bij het tweede
ras echter wel. De onkruiddodende werking van dit middel is zeer goed op klein
onkruid. Door de korte nawerking was het resultaat echter o.i. toch niet bevredigend. Hierbij kwam, dat de planten een betrekkelijk lange tijd nodig hadden om
zich te herstellen.
I.P.C. had geen invloed op de onkruiden of op het gewas, evenmin als bij de in
het voorjaar van 1951 genomen proef.
E.H. 1, een groeistof (2,4-dichloorphenoxythylsulfaat) die in Amerika gebruikt
wordt, gaf dit jaar bij proeven in Juni en Augustus geen resultaten. Ondanks de
hoge dosering, tot 15 kg per ha, werden kleine onkruiden niet gedood. Evenmin
werd waargenomen, dat op de met E.H. 1 behandelde veldjes later minder onkruiden stonden. Bij een behandeling in Juni, waarbij een veel lagere concentratie
(6 kg per ha) gebruikt is, werd wel een ernstige groeistofachtige beschadiging
waargenomen bij stambonen, die tussen de aardbeien stonden. De bonen gingen
niet dood, doch bloeiden veel later.
De totaal onvoldoende werking van dit middel in onze proeven zal wellicht ten
dele moeten worden toegeschreven aan minder gunstige weersomstandigheden
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de indruk, dat DD iets feller werkt en daardoor, althans in de zomer, iets zekerder
resultaten geeft. Later in het jaar kan beter overgegaan worden op dibroomaethaan, daar dit middel iets gemakkelijker uit de grond ontwijkt. De stand van
het gewas gedurende de zomer was over het algemeen genomen iets beter, indien
DD gebruikt was.
Chloorpicrine werd ook vrij veel toegepast. De resultaten met dit middel tegen
het wortelknobbelaaltje vielen over het geheel genomen tegen. De stand van
het gewas na de behandeling was echter in praetisch alle gevallen zeer goed,
waaraoor de opbrengst aan tomaten hoog was.
Broommethaan en zwavelkoolstof werden slechts in enkele gevallen toegepast,
de resultaten met deze middelen waren wisselend.
Opvallend was, dat in de gevallen waar de resultaten minder goed waren, de
ontsmetting praetisch altijd na 1 October was uitgevoerd (.dit gelat voor chloorpicrine, DJJ en dibroomaethaan). Naarmate de bodemtemperatuur hoger is, zullen
de resultaten beter zijn.
b. Proeven ter bestrijding van het
aardappelcystenaaltje.
Het onderzoek, dat in 1951 in samenwerking met de Werkgroep Onderzoek
Bestrijding Aardappelcystenaaltje begonnen is, werd voortgezet. De resultaten
van dit onderzoek zijn nog niet volleaig bekend. De ontsmetting in 1951 heeft
echter geen lange nawerking gehad. De aaltjespopulatie blijkt na een ontsmetting
weer betrekkelijk snel te kunnen worden opgebouwd.
4. Middelen tegen kurkwortel.
Bij de enquête naar de resultaten van grondontsmetting (zie nematociden blz. 53: Q3 a)
is ook de werking tegen kurkwortel nagegaan. DD en dibroomaethaan bleken volkomen
onwerkzaam te zijn tegen kurkwortel. Chloorpicrine gaf in verschillende gevallen
goede resultaten, in andere gevallen vielen de resultaten tegen, speciaal op veengronden. De stand van het gewas en de opbrengst was echter in praetisch alle gevallen uitstekend na een behandeling met chloorpicrine. De resultaten met Formaline
als bestrijdingsmiddel van kurkwortel waren over het geheel genomen vrij slecht.
Het middel gaf echter meestal een goede groeiverbetering, waardoor de opbrengst
aan tomaten goed was. Daar broommethaan en zwavelkoolstof slechts weinig zijn
toegepast, kan over deze middelen geen uitspraak worden gedaan.
5. Insecticiden en Acariciden (insecten- en mjjtendodende middelen).
a. De combinatie Parathion -f- Azobenzeen.
De invloed van de temperatuur en de luchtvochtigheid op de werking ten opzichte
van spint van de combinatie van Parathion + Azobenzeen in rookvorm is
nagegaan. Uit een onderzoek, waarbij deze combinatie bij verschillende temperaturen en luchtvochtigheden werd toegepast, bleek, dat de luchtvochtigheid praetisch geen invloed op de werking had. De invloed van de temperatuur was echter
belangrijk. Speciaal wat de werking van Parathion betreft. Wanneer de temperatuur gedurende een periode van enkele uren op 25—30° C gehouden werd, was
de werking zeer goed. Bij 15° C was de werking zeer matig. Bij de hiertussen
gelegen temperaturen was de werking beter naarmate de temperatuur hoger was.
De werking van Azobenzeen (dus de eidoding) werd slechts in geringe mate door
de temperatuur beïnvloed.
b. Eidodende eigenschappen van een aantal acariciden.
Van een twintigtal bestrijdingsmiddelen werd de eidodende werking op spinteieren nagegaan. De phosphorzure esters (T.E.P., Parathion enz.) bleken praetisch geen eidodende eigenschappen te bezitten. Slechts enkele middelen uit deze
groep doodden de eieren, die op het punt stonden om uit te komen. Ook de
eidodende werking der zgn. systemische insecticiden was gering. Azobenzeen
en middelen uit de groep der gechloreerde phenylbenzeensulfonaten gaven een
goede eidoding.
c. Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van nieuwe acariciden in rookvorm.
Van een aantal nieuwe spintbestrijdingsmiddelen werd de werking nagegaan,
indien de middelen in rookvorm gebracht werden. De resultaten met de gechloreerde phenylbenzeensulfonaten vielen in de tot nu toe uitgevoerde proeven tegen,
ook indien deze middelen gecombineerd werden met Parathion. Met enkele nieuwere
acariciden waren de resultaten hoopgevend.
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d. Systemische insecticiden.
Met de systemische insecticiden Pestox en Isopestox werden proeven in aèrosoivorm genomen tegen spint. In de tot nu toe gebruikte doseringen waren de resultaten met Pestox zeer matig. Met Isopestox daarentegen waren de resultaten
goed. Dit middel schijnt in deze vorm ook een goede nawerking te bezitten.
e. Gevoeligheid van het spintetende kevertje voor verschillende
bestrijdingsmiddelen.
Van een aantal nieuwe bestrijdingsmiddelen werd nagegaan hoe de gevoeligheid
van het spintetend kevertje voor deze middelen is (zie ook jaarverslag 1950 en
1951). Dit nuttig insect bleek voor practisch alle phosphorzure esters vrij gevoelig
te zijn. De gevoeligheid voor enkele nieuwe acariciden bleek echter zeer gering
te zijn, zodat deze middelen in de toekomst misschien bij de spintbestrijding
toegepast zullen kunnen worden, zonder dat het kevertje wordt gedood.
R. GRONDONTSMETTING.
Op dit gebied werd in 1952 geen speciaal onderzoek verricht. De stimulerende werking
van grondontsmetting op bacterieleven en groei van de gewassen zal hopelijk in 1953
nader in onderzoek worden genomen.
S. TECHNISCHE ONDERWERPEN.
1. Gegeven adviezen betreffende verwarming en stooktechniek.
In 1952 werden meer dan 1000 verwarmings- en stooktechnische adviezen gegeven.
Hiervan werden 137 gevallen nader onderzocht. Dit betreft dus rookgas-analyses
en uitgewerkte verwarmingsadviezen.
2. Eterniet verwarmingsbuizen.
De eternietbuizen bleken in warenhuis I wel te voldoen. Alleen zijn de buizen
enigszins doorgezakt; de pootafstand in dit warenhuis was 2.90 m, wat ook vrij
groot is.
De K-waarde van deze buis is nog niet bepaald. Thans komt men in de practijk met
rubberverbindingen voor de eternietbuizen, waardoor de dure koppelingen kunnen
vervallen. Proeven zullen de deugdelijkheid nog moeten bewijzen.
3. De nieuwe afsluiter.
De Saunder afsluiter (kraan), welke reeds in ons jaarverslag 1951 werd besproken, is
nu drie jaren tot volle tevredenheid in gebruik. Van slijtage op het membraan is
nog niets te bekennen. Nogmaals willen wij er echter even de nadruk op leggen,
dat bij aankoop van een nieuwe afsluiter een smeergaatje in de kraag aanwezig
moet zijn.
4. Het gebruik van circulatiepompen.
Wanneer men zijn verwarmingsketel voorziet van een circulatiepomp moet aan de
beide volgende punten worden gedacht:
1. Wanneer deze wordt aangedreven door een electromotor is het gewenst een
kleine benzinemotor bij te plaatsen. Bij het eventueel uitvallen van de electrische
stroom kan de circulatie dan toch in stand worden gehouden.
2. Eventuele smoorkleppen in het verwarmingssysteem dienen dan vervangen te
worden door afsluiters, omdat gebleken is, dat bij gedwongen circulatie smoorkleppen niet voldoende afsluiten.
5. Verrolbaar verlichtingssysteem.
Met het doel 2 partijen planten onder één lamp te kunnen opkweken, wordt over
de gehele lengte van een kas onder de nok een rails aangebracht. Reflectoren, lampen
en voorschakelapparatuur worden bevestigd aan rollen of aan wagentjes, die in deze
rails heen en weer kunnen bewegen. Nu wordt de helft van de kas van lampen
voorzien en belicht (12 uur v.m.—12 uur n.m.), daarna verrijdt men deze lampen
brandend en wel naar het andere deel van de kas (12 uur n.m.—12 uur v.m.) om
zodoende met het halve aantal lampen toch de gehele kas te belichten. De voordelen
hiervan zijn, dat men bij aanschaffing slechts de helft van de lampen nodig heeft en
dat een langere levensduur van de lampen wordt verkregen door minder aan- en
uitschakelen.
6. Nieuw type tuinslang.
Door de firma Giljé te Amsterdam werden dit jaar 2 tuinslangen beschikbaar gesteld,
n.1. 1" slang van 20 m lengte en 5/4" slang van 15 m lengte. Beide slangen werden
geleverd met snelkoppeling en intensief op het Proefstation gebruikt.
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Zij hebben een grote buigzaamheid en een licht gewicht; ze zijn dus gemakkelijk te
hanteren. Tevens werd opgemerkt, dat in deze slangen geen kinken of kronkels
kwamen. De slijtvastheid van de slang is groot. Zij werden gebruikt voor het begieten
van de bemestingsproeven en schuurden regelmatig langs de betonnen putten. Beschadiging van de slang was echter niet te constateren. Ondanks de iets hogere aanschafkosten zijn deze slangen voor de tuinbouw een verbetering.
7. Slangkoppelingen.
In aansluiting op hetgeen in ons vorig jaarverslag is vermeld, werden de „Geka"
snelslangkoppèlingen terdege in de practijk beproefd. Ook dit jaar werden uitstekende
resultaten verkregen; geen enkele klacht werd vernomen. Deze „Geka" koppeling
gecombineerd met een Saunder afsluiter is ons inziens een ideale combinatie.
8. Vergelijking van verschillende glassoorten.
In samenwerking met het K.N.M.I. te De Bilt en het I.T.T. te Wageningen werd een
begin gemaakt met proeven, waarbij het glas, dat in Nederland gebruikt wordt,
vergeleken wordt met het Duitse zgn. Klarglas. Van deze Duitse glassoort wordt
beweerd, dat de kwaliteit van de producten die onder dit glas groeien, beter is,
terwijl er bovendien vroeger geoogst kan worden. Dit zou samenhangen met de sterke
verstrooiing die het licht in deze glassoort ondergaat, waardoor minder spoedig
verbrandingsverschijnselen op zouden treden. Als eerste proefgewas wordt de aardbei
gebruikt; het ligt in de bedoeling later ook proeven met spinazie, postelein en sla
te nemen.
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m. Vruchtval bij tomaten
n. Afsterving van de punt der hoofdwortel bij schorseneren
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3. Virusziekten.
a. Virusziekten bij tomaat
b. Virusconcentratie in tomaatvruchten
c. Virusziekten bij Freesia's
d. Komkommervirus no 1 in platglaskomkommers
e. Mozaiek bij geënte komkommerplanten
4. Bacterie- en schimmelziekten.
a. Bacterie-voetrot bij andijvie
b. Fusarium bij komkommers en meloenen
c. Het enten van tomaten op voor Verticillium resistente onderstammen
d. Loodglans bij perzik en pruim
e. Sclerotinia minor bij sla
f. Alternaria bij andijvie
g. Rotpoot bij tomaat
h. Slaapziekte bij jonge tomatenplanten
i. Papiervlekkenziekte bij prei
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5. Ziekten van nog onbekende oorzaak.
a. Afsterven van druivebomen
b. Bruine nerfjes bij druif
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c. Lichte spikkels op komkommervruchten
P.
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Dierlijke beschadigingen.
1. Beschadigingen, veroorzaakt door insecten en andere geleedpotige
dieren.
a. Vangbak- en practijkwaarnemingen
b. Koolvliegbestrijding
c. Preivlieg
d. Aardrupsen
e. Bibionidae en emelten
f. Wortelluis bij andijvie
g. Wortelduizendpoot bij tomaat
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2. Andere dierlijke beschadigingen.
a. Het enten van tomaten op voor het wortelknobbelaaltje resistente
onderstammen
b. Grondonderzoek op het aardappelcystenaaltje
c. Beschadiging door slakken en slakkenbestrijdingsmiddelen
Q.
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Proeven met bestrijdingsmiddelen.
1. Herbiciden (onkruiddodende middelen).
a. Onkruidbestrijding bij peen vóór de opkomst
b. Onkruidbestrijding bij Freesia met oliehoudende middelen
c. Onkruidbestrijding bij aardbeien met groeistofpreparaten

51
51
51

2. Pungiciden (schimmeldodende middelen).
a. Grondontsmetting tegen Fusarium bij komkommer
b. Bestrijding van Cladosporium fulvum (bladvlekkenziekte) in tomaten
c. Bestrijding van smeul (Botrytis cinerea) in sla
d. Bestrijding van wolf (Peronospora spinaciae) in spinazie
e. Bestrijding van vruchtvuur (Cladosporium cucumerinum) bij komkommer
f. Bestrijding van Sclerotinia minor in sla
g. Bestrijding van Sclerotinia sclerotiorum bij witlof

52
52
52
52
52
53
53

3. Nematociden (aaltjesdodende middelen).
a. Enquête grondontsmetting
b. Proeven ter bestrijding van het aardappelcystenaaltje
4. Middelen tegen kurkwortel
5. Insecticiden en acariciden (insecten- en mijtendodende middelen)
a. De combinatie Parathion + Azobenzeen
b. Eidodende eigenschappen van een aantal acariciden
c. Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van nieuwe acariciden
in rookvorm
d. Systemische insecticiden
e. Gevoeligheid van het spintetende kevertje voor verschillende bestrijdingsmiddelen
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R.

Grondontsmetting

S.

Technische onderwerpen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Gegeven adviezen betreffende verwarming en stooktechniek
Eterniet verwarmingsbuizen
De nieuwe afsluiter
Het gebruik van circulatiepompen
Verrolbaar verlichtingssysteem
Nieuw type tuinslang
Slangkoppelingen
Vergelijking van verschillende glassoorten
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