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Overname van gedeelten van dit jaarverslag, alsmede het ontlenen van
gegevens, is uitsluitend toegestaan na vooraf verkregen toestemming.

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

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

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

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

TEN GELEIDE
Uit de omslag van ons jaarverslag blijkt wel, dat we met een bijzonder
jaar te doen hebben gehad. In dit jaar hebben we het feit mogen herdenken, dat zestig jaar geleden het proefstation als kleine, strekelijke proeftuin
is opgericht. Hoewel een zestig jarig jubileum aanleiding kan zijn tot festiviteiten heeft het bestuur toch gemeend deze achterwege te moeten laten.
De kosten van de exploitatie waren reeds dermate hoog, dat het niet verantwoord was deze extra op te voeren voor jubileum-feesten. In dit verslag
komen we in een artikel terug op dit jubileum. Hierin wordt een kort historisch overzicht gegeven van de ontwikkeling van het proefstation.
Het onderzoek, zowel op het laboratorium als in de tuin is intensief
voortgezet. De resultaten van het omvangrijke werk ten aanzien van teelt
en veredeling bij sla nemen vastere vormen aan. Vooral hetgeen ten aanzien
van de vroegheid is bereikt is vermeldenswaard. Degene, die gedacht mocht
hebben, dat met het algemeen in gebruik nemen van bittervrije rassen het
onderzoek bij de komkommer sterk zou worden beperkt, heeft zich wel vergist. De teelt gedurende de winter staat volop in de belangstelling en op
het proefbedrijf te Delft is met het onderzoek naar deze teeltwijze een aanvang gemaakt. Ook bij de tomaat wordt gezocht naar andere teeltvormen,
die een grotere produktie in het begin van de oogstperiode kunnen geven.
Het feit, dat we dit jaar de beschikking kregen over een grote moderne kas,
maakt het onderzoek naar groei en trosontwikkeling bij een zeer vroege
teelt mogelijk.
Naast het vele onderzoek, dat ten aanzien van tal van gewassen is verricht, mogen we de uitbreiding van het onderzoek van grondmonsters wel
apart vermelden. Speciaal het onderzoek ten behoeve van het bijmesten ondervindt een sterk toenemende belangstelling.
Dank zij de mogelijkheid om een perceel tuingrond te kunnen aankopen
onmiddellijk naast de bestaande tuin gelegen, zijn nieuwe perspectieven
voor de gewenste uitbreiding geopend. In de loop van 1961 hopen wij dit
perceel in gebruik te kunnen nemen. Dan zullen ook een viertal van
de Floriade aangekochte komkommerkasjes kunnen worden opgebouwd. In
de herfst werd begonnen met de bouw van een modern warenhuis voor de
licht gestookte teelten, terwijl de kas voor planteziektenkundig onderzoek
zijn voltooiing nadert. Dit alles stemt tot grote tevredenheid, hetgeen niet
wegneemt, dat we zeer verlangend blijven uitzien naar de realisatie van
de plannen voor de uitbreiding van het gebouw en de bouw van de zo noodzakelijke klimaatkas.
W e willen de inleiding op het verslag van de werkzaamheden over I960
niet besluiten zonder dank te hebben gebracht aan de instellingen en personen, die ons zo vele malen in ons werk hebben geholpen. In deze dank
willen we ook het personeel van het proefstation en de voorlichtingsdienst
betrekken, waarvan velen met inzet van hun gehele persoon voor de tuinbouw gewerkt hebben.
Ir W . VAN SOEST
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HET PROEFSTATION ZESTIG JAAR
Tussen de jaarverslagen, die de laatste jaren van ons Proefstation verschenen zijn,
neemt het verslag over de werkzaamheden van i960 een aparte plaats in. Dit verslag
is het zestigste sedert de oprichting van het Proefstation, dat gedurende vele tientallen
jaren alleen maar aanspraak maakte op de titel van proeftuin.
Er zullen weinig lezers zijn, die alle verslagen vanaf 1901 in hun bezit hebben.
Ware dit wel het geval dan zou men hieruit kunnen leren, hoe het wetenschappelijk onderzoek in dit gebied zich heeft ontwikkeld gedurende bijna een mensenleeftijd. We
willen gaarne deze gelegenheid te baat nemen in het kort het ontstaan en de groei van
de proeftuin, het latere Proefstation, onder de loep te nemen.
De situatie in de 19e eeuw
De tuinders van I960 kunnen niet meer uit eigen ervaring spreken over de tuinbouw
in de vorige eeuw. Menigeen heeft in gedachten ook geen goede voorstelling hiervan.
Hoewel aanzienlijk geringer van oppervlakte dan tegenwoordig, was in het gebied, dat
nu het Westland en de Kring omvat, de tuinbouw reeds zeer belangrijk.

Aan het werk in de asperges, in de vorige eeuw een
belangrijke teelt.
Dit geldt voornamelijk voor het Westland, Loosduinen en het gebied rond
de oude kernen van Rijswijk (Delft), Voorburg, Leidschendam. De negentiende eeuw
was de periode van opkomst voor deze tuinbouw. Het vervoer verbeterde; de export
begon op gang te komen als gevolg van de vraag van de zich toen vormende industriekernen; de verwerkingsindustrie (fruit) werd belangrijker.

Het personeel van een tuinbouwbedrijf zestig jaar geleden.

Een stukje van de eerste
proeftuin kort na de oprichting.
Vakbladen werden in die periode nog niet gelezen. Er was geen gelegenheid voor
scholing en voorlichting. Het onderlinge contact tussen de tuinders was op geen stukken na zo intensief als nu. Meestal stond de tuinder met zijn problemen alleen; hij moest
de moeilijkheden aanvaarden en misoogsten waren een regelmatig voorkomend verschijnsel. Dat dit weleens heel erg kon worden heeft de geschiedenis geleerd Dit blijkt
b.v. uit een adres, dat 23 Naaldwijkse tuinders in 1830 richtten tot Koning Willem I
waarin om hulp werd gevraagd omdat de oogst tengevolge van tal van plagen geheel
mislukt was. Een soortgelijk rekwest werd in 1832 naar de koning gezonden. Er waren
moeilijkheden tengevolge van de aardappelziekte in 1841 en door de meeldauw in druiven na 1850. Van regeringssteun was toen weinig sprake. Wel werd de toenmalige
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Een eenvoudige verwarming zoals we die in de twintiger jaren o P verschillende bedrijven
konden aantreffen.
10

r *«*4«'y

•t^r^óm^'."tt^èbis:
Het gehele gezin aan het perziken verpakken.

hoogleraar De Vriese uitLeiden belast met het onderzoek naar deaard ende bestrijding
van enkele kwalen. Hijboekte hierbij wel enig resultaat, hoewel hij slechts enkele malen
per jaar naar het Westland kwam (metde trekschuit!). Eenblijvend afdoende hulp
was ditnatuurlijk niet.
Kort voor de eeuwwisseling kwam de figuur vande tuinbouwleraar, dieals eerste
enige eenvoudige proefjes nam eninbescheiden mate de voorlichting verzorgde. In 1897
werd de eerste Rijkstuinbouwwinterschool in onsland te Naaldwijk geopend en stelde
men de streekgenoten in de gelegenheid kennis te nemen vande theoretische achtergronden van hetvak. Indieperiode kwamen verschillende Westlanders tothetinzicht,
dat ermeer mogelijk was. Detijd voor het oprichten van een eenvoudige proeftuin was
rijp geworden.
De oprichting van de proeftuin
De proeftuin Westland, watde oorspronkelijke naam was, is
oortgekomen uit de
veilingverenigingen. O p de bestuursvergadering vande Vereniging Westland (de te
genwoordige Bond Westland) van 14maart 1899 werd door de afdelingen De Lier,
Wateringen, Honselersdijk en Naaldwijk eenvoorstel ingediend omin de streekeen
proeftuin op te richten. Blijkbaar vond dit voorstel instemming, want er werd een
commissie in hetleven geroepen, bestaande uit2 afgevaardigden van elke aangesloten
veiling, diezou onderzoeken hoetot oprichting zoukunnen worden overgegaan. Op
14 augustus 1900 kwam de oprichting officieel tot stand en vandie datum dateert
ook het bestaan. De heer P. vanRuijven werd de eerste voorzitter. Kort na de op11

richting werd aan de 's-Gravenzandseweg te Naaldwijk een gewone tuin aangekocht, die
op 14 januari 1901 in gebruik genomen werd. Tot eerste directeur werd de heer K.
Wiersma benoemd, die voordien reeds als leraar in het Westland werkzaam was. Ook
na zijn benoeming tot directeur van de proeftuin bleef hij leraar aan de Rijkstuinbouwwinterschool te Naaldwijk.
Het werk van de proeftuin tot 1924
Het eerste jaarverslag van de Proeftuin Westland, over het jaar 1901, toont aan, dat
toen reeds tal van eenvoudige proeven werden genomen: rassenproeven met groenten,
bemestings- en teeltproeven.
Toch geloven we niet dat de proeftuin in de eerste periode van haar bestaan volledig aan de opzet beantwoordde. Oorzaak hiervan was, dat men slechts de beschikking had over enkele tuinknechts en dat alle werkzaamheden met betrekking tot het
onderzoek door de directeur moesten worden uitgevoerd, die een belangrijk gedeelte
van zijn tijd bezet was met lesgeven. Het feit, dat de tuin als schooltuin voor de Rijkstuinbouwwinterschool fungeerde, terwijl veel leerlingen van deze school, wier handen
voor tuinwerk beslist verkeerd stonden, in de tuin werkten, had geen gunstige invloed
op het echte onderzoekwerk.
Tot 1917 geven de verslagen blijk van een goede activiteit. Reeds in 1902 werd begonnen met het verlaten van druiven. In januari 1904 werden aan H.M. de Koningindruiven aangeboden, die uit de verlatingskas, rechtstreeks van de boom waren geoogst.
De eerste proeven met het koelen van druiven werden reeds in 1905 genomen. De druivan bleken tot eind januari goed houdbaar te zijn. Koelhuisproeven werden ook genomen met appels en peren, in die tijd nog belangrijke gewassen in het Westland. Dat
bodemverwarming niet nieuw is blijkt uit het jaarverslag van 1913. Er werden toen
al platglasrijen op een naar onze mening primitieve manier van bodemverwarming
voorzien. Veel proeven werden genomen met nieuwe rassen. Hiervoor werden veel ras-

Directeur Riemens inspecteert het werk op de tuin.
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Spintbestrijding in de dertiger jaren.

sen en selecties uit het buitenland aangetrokken. Uit het verslag over 1907 blijkt o.m.
dat in dat jaar de druiverassen Golden champion en Gros maroc werden ingevoerd. Het
onderzoek omvatte tal van gewassen, waaronder asperge, peen, meloen, aardappel, komkommer, tomaat en van de fruitgewassen druif, perzik, appel, peer en bes.
Wat de druiven betreft, deze werden de eerste jaren, evenals perziken en abrikozen tegen
de muren in de open lucht geteeld. Wel werd onmiddellijk na de oprichting een tweetal
kassen gebouwd, bestemd voor de druiventeelt. Bemestingsproeven hadden van het eerste begin af de aandacht.
We mogen niet vergeten te vermelden, dat de proeftuin op 17 december 1913 vereerd werd met een bezoek van H.M. de Koningin. Dit bezoek werd op 21 april 1914
herhaald, nu in gezelschap van Z.K.H. Prins Hendrik. Bij deze gelegenheid gaven beiden zich op als lid van de proeftuin.
Uit de ter beschikking staande gegevens blijkt duidelijk, dat de periode van 1918 tot
1924 verreweg de moeilijkste is geweest van de afgelopen zestig jaren. In 1921 verscheen een summier verslag over 1918 tot en met 1921. Hieruit kwam naar voren, dat
het bedrijf vrijwel als een gewoon bedrijf werd geleid. Aan onderzoek werd in deze
periode weinig aandacht besteed. Een brief van de directeur-generaal van de Landbouw
aan de Bond Westland was aanleiding tot een verandering in deze minder gewenste
situatie. De directeur-generaal berichtte in zijn brief, dat hij voornemens was een vergadering te beleggen ter bespreking van de vraag of de „Proeftuin Westland" moest
worden gehandhaafd. In deze vergadering kwam naar voren, dat de meerderheid het
voortbestaan van de proeftuin toch wel op prijs stelde. Daarom werd tot handhaving besloten, terwijl ir J. M. Riemens, die op dat ogenblik leraar was aan de Rijkstuinbouwwinterschool, tot directeur werd benoemd. Deze benoeming leidde voor de proeftuin
een nieuwe periode in.
13
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Het eerste gebouw uit 1925 met op de achtergrond het tegenwoordige gebouw in aanbouw (1940).

De ambtsperiode van ir J. M. Riemens (1924 - 1953)
De periode van negen en twintig jaar met de heer Riemens als directeur van de
proeftuin was met uitzondering van de eerste en de laatste vijf jaren niet bepaald gunstig. De beruchte crisisjaren zowel als de oorlog vielen hierin. De heer Riemens begon
in 1924 met een kastekort van ƒ 5.000,— en een verwaarloosd bedrijf. Wat dit laatste
betreft, was het een gelukkige omstandigheid, dat de veiling Naaldwijk belangstelling
had voor het terrein waarop de Proeftuin gelegen was. Dit leidde tot een transactie,
waardoor de proeftuin een bedrijf in gebruik kon nemen aan de Zuidweg te Naaldwijk,
waar onze instelling ook nu nog is gevestigd. Het was een grote dag voor de nieuwe
directeur, toen op 15 juli 1925 een nieuw gebouw met een nog klein laboratorium in
gebruik kon worden genomen.
Het op orde brengen van de financiën vergde een grote activiteit van bestuur en
directeur. In 1924 werd het systeem van contribuerende leden ingevoerd op de wijze,
zoals nu ook nog het geval is. In 1926 was het aantal leden nog slechts 103. Dit kon
in enkele jaren belangrijk worden opgevoerd,
te meer daar vele tuinders
van buiten het Westland, uit het gebied, dat we tegenwoordig de Kring noemen, aansluiting wensten. Dit leidde tot een wijziging in de naam: het werd Proeftuin Zuidhollands
Glasdistrict. In 1928 was het ledental opgevoerd tot 2000. Dank zij het feit, dat vele
veilingen de aansluiting voor de leden vergemakkelijkten door een collectief lidmaatschap, werd het ledental geleidelijk opgevoerd. Dit aantal bedraagt thans ruim 6000.
Ten aanzien van het onderzoek werd veel werk verricht. Zaken in de tuinbouw, die
thans als zeer gewoon gelden, zijn, dank zij het onderzoek in die periode, bekend geworden. Hierbij mogen we denken aan draineren en doorspoelen, grondstomen en verschillende ziektebestrijdingsmethoden. Veel aandacht hadden rassenproeven, het onderzoek t.a.v. bemesting van de belangrijkste gewassen, de toepassing van elektriciteit, teeltvervroeging en verlating. Het grondonderzoek, dat in 1932 is begonnen, en de vele
14

Het proefbedrijf te Delft
bemestingsproeven, leidden tot een beter inzicht in bemestings- en verziltingsproblemen.
Uitbreiding van het onderzoek werd mogelijk door het nieuwe gebouw, dat in 1940
in gebruik werd genomen. Dit gebouw was een geschenk van het Ministerie van Landbouw en Visserij ter gelegenheid van het veertig jarig bestaan van de Bond Westland. Het vormt nu nog het hoofdgebouw, hoewel reeds jaren reikhalzend naar een verdergaande uitbreiding wordt uitgezien.
In de dertiger jaren kwam ook de voorlichting meer aandacht vragen. Enkele assistenten werden aangesteld. Het tekort aan mogelijkheden voor individuele voorlichting werd zoveel mogelijk aangevuld door de regelmatig verschijnende „Waarschuwingen" en publicaties in de pers.
In de oorlogsjaren werd de normale activiteit voor een gedeelte lamgelegd. Werkzaamheden in verband met de verplaatsing van vele bedrijven en de distributie van tal
van bedrijfsbenodigdheden namen veel tijd in beslag. Na de oorlog verminderden deze
bemoeiingen geleidelijk en in 1948 waren deze werkzaamheden gelukkig geheel van
de baan.
Alle aandacht kon toen worden besteed aan onderzoek en voorlichting, wat in deze
tijd van stormachtige uitbreiding en snelle ontwikkelingen ook noodzakelijk was. In
die tijd zijn bovendien enkele voorlichtingsfilms vervaardigd. Bedrijfsbodemkartering,
het enten van komkommers, belichting en veredeling stonden de eerste jaren na de oorlog in het middelpunt van de belangstelling. Het zoeken naar slarassen, die redelijk goed
in de winter te telen zouden zijn, werd in die tijd begonnen.

Een stukje van de tegenwoordige tuin te Naaldwijk.
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De nieuwste aanwinst op het bedrijf: een moderne kas voor planteziektenkundig onderzoek

In 1947 verscheen het eerste nummer van de „Mededelingen". Het is inmiddels een
onmisbaar contactblad tussen het Proefstation en de leden geworden.
In de zomer van 1953 nam ir J. M. Riemens afscheid van het Proefstation. Onder
zijn leiding was er veel tot stand gekomen. Van een onbetekenende proeftuin, was de
instelling uitgegroeid tot een Proefstation met een goede naam in binnen- en buitenland. De tegenwoordige directeur ir W . van Soest volgde de heer Riemens op.
De periode na 1953
Na 1953 is het proefstation in alle opzichten sterk gegroeid. Dank zij de verhoogde
bijdragen van de leden en de subsidies van het Rijk en enkele instellingen kon de noodzakelijke uitbreiding van het personeel tot stand worden gebracht.
In 1954 werd de tuin van de heer Van Holk, gelegen aan de zuidzijde van de tuin
van het Proefstation, aangekocht. In 1956 werd een proefbedrijf te Delft gesticht.
Op de tuin te Naaldwijk werd een groot, modern ketelhuis met oliestook gebouwd.
Voorts verrezen er een opkweekkas, enkele moderne kascomplexen en een kas voor plantenteelt zonder aarde, terwijl eind I960 een speciale kas voor planteziektenkundig onderzoek bijna gereed kwam. Op het ogenblik zijn de beide tuinen 4,5 ha groot
en kunnen we over 15.000 m2 glas beschikken.
Deze oppervlakte is geen overdaad. De laatste jaren zijn veel problemen aan de orde
gekomen, die een snelle en intensieve bestudering vragen. Er is sedert 1953 dan ook
reeds veel tot stand gekomen. De belangstelling is vooral gericht geweest op onderzoek
naar nieuwe methoden van voeding en watergeven, nieuwe ziektebestrijdingsmiddelen
en toepassingsmethoden, het enten van tomaten, het verkrijgen van bittervrije komkom16

merrassen en niet in het minst het kweken van nieuwe slarassen. Veel onderzoek is
gaande ten aanzien van de veredeling van verschillende gewassen, deels ter verbetering
van de produktie, deels ter verkrijging van resistentie tegen ziekten. Onderzoek is verricht naar de bewaaromstandigheden van druiven, vruchtzetting bij tomaten en temperatuur-behoefte van verschillende groente-gewassen. Economische wijzigingen in de bedrijven vragen werk in de vorm van ontsluitingsonderzoek, bedrijfs-economische voorlichting en financiering. De winterteelt van komkommer staat volop in de belangstelling.
De initiatiefnemers, die in 1899 een proeftuin wenselijk achtten, hebben de hier geschetste ontwikkeling zeker niet kunnen voorzien. Ze hebben echter de basis gelegd voor
een onderzoekinstituut in het hart van het meest intensieve groenteteeltgebied in ons
land. De tegenwoordige tijd vraagt van de tuinders grote vakkennis, maar eist ook, dat
zij hierbij in belangrijke mate steun ontvangen van het wetenschappelijk onderzoek, dat
steeds meer onmisbaar wordt. Het zestigjarige Proefstation hoopt in de toekomst voor
onze tuinbouw nog veel te kunnen presteren.
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JAARVERSLAG VAN DE
SECRETARIS-PENNINGMEESTER OVER HET JAAR 1960.
1. ALGEMENE ZAKEN.
Bestuur.
Met uitzondering van een verwisseling der functies van de heren N . J. A. van Dijk
en L. J. Barendse, vonden er in de samenstelling van het Bestuur geen veranderingen
plaats.
Het Bestuur is dus als volgt samengesteld:
W. Verheul, Wassenaar, ere-voorzitter.
Ir J. M. Riemens, Den Haag, ere-directeur.
N. P. v. d. Berg, Rotterdam, voorzitter.
L. J. Barendse, Poeldijk, secretaris-penningmeester.
N. J. A. van Dijk, Loosduinen, lid dagelijks bestuur.
B. Havenaar, Berkel.
J. Th. Hendriks, Leidschendam.
P. de Jong, 's-Gravenzande.
C. L. J. Kerklaan, Pijnacker.
J. v. d. Laar, De Lier.
A. A. van Oosten, Schipluiden.
Jac. Sonneveld, 's-Gravenzande.
C. L. van Steekelenburg, Wateringen.
J. J. van Steekelenburg, Kwintsheul.
N. J. van Uffelen, Maasland.
V. F. Valstar, Naaldwijk f
B. van Vliet, Voorschoten.
L. van Woerden, Honselersdijk.
60-jarig bestaan.
Op 14 augustus I960 was het 60 jaar geleden dat de vereniging „Proeftuin Westland"
werd opgericht. Aan het voltallige personeel werd op 16 september een feestavond
aangeboden, terwijl er op 19 september een persconferentie plaats vond.
Vergaderingen.
Op 7 april I960 werd te Delft in de Stadsdoelen de Algemene Ledenvergadering
gehouden. De aftredende bestuursleden, de heren P. de Jong, V. F. Valstar, B. van
Vliet en L. van Woerden werden herkozen. Deze vergadering werd bij wijze van proef
in de avonduren gehouden, in de verwachting dat de opkomst der leden hierdoor gestimuleerd zou worden. Jammer genoeg was dit laatste niet het geval.
Een bijzondere ledenvergadering werd belegd op 22 augustus I960 te Naaldwijk. Op
deze vergadering werd het bestuursvoorstel tot aankoop van een perceel tuinland,
grenzende aan het Proefstation, met algemene stemmen aangenomen.
In I960 kwam het algemeen bestuur bijeen op 25 februari, 15 juni, 27 juli en 20
december. Het dagelijks bestuur vergaderde hiernaast nog 16 maal.
Ledenoverzicht.
Leden Bondsveilingen
Leden Kringveilingen
Overige Leden

1957
3248
2432

1958
3258
2418

1959
3325
2402

I960
3345
2456

1961
3694
2484

337

362

364

325

295

6017

6038

6091

6126

6473
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De stijging van het ledental wordt verklaard door de toetreding van alle leden van
de veilingen Monster en Naaldwijk, overeenkomstig de genomen besluiten op de desbetreffende ledenvergaderingen.
Hiermede zijn alle veilingen op één na voor alle leden collectief aangesloten. Het
zou prettig zijn als ook de laatste veiling in het werkgebied eenzelfde besluit zou kunnen
nemen.
Uitbreiding tuinen en gebouwen.
De kas voor planteziektenkundig onderzoek, waarvan met de bouw in 1959 begonnen
werd, kwam praktisch gereed. De diverse installaties worden op hun deugdelijkheid getoetst, waarna deze mooie kas officieel in gebruik zal kunnen worden genomen.
Verder kon er, wederom dank zij de medewerking van het Rijk een begin worden gemaakt met de bouw van een complexkas van 900 m2 oppervlakte en bestaande uit 7
kappen van 4.80 m breedte. Ook werd op de tuin in Naaldwijk de verwarming in een
kas veranderd, zodat de temperatuur in 3 afdelingen verschillend kan zijn.
Op de tuin te Delft werden geen nieuwe opstanden gebouwd. Alleen werd de verwarming in het stookwarenhuis verzwaard en de luchting geautomatiseerd.
Door moeilijkheden met het uitbreidingsplan van de gemeente Naaldwijk kon de in
aankoop zijnde tuin naast het Naaldwijkse bedrijf nog niet definitief worden overgeschreven. De verwachtingen zijn gunstig dat deze overschrijving in 1961 een feit zal
worden.
2. PERSONEELSAANGELEGENHEDEN.
Op 12 juni I960 werd het gehele personeel opgeschrikt door de droeve tijding, dat
de hoofdassistent voor motortechniek, H. Kooyman, plotseling was overleden. In hem
verloor onze personeelsgemeenschap een uiterst loyale collega en onze dienst een bekwaam medewerker. Moge hij rusten in vrede.
In de vacature, ontstaan door het vertrek van de heer F. J. Bettink werd voorzien
door de aanstelling van de heer J. van Egmond te Voorschoten.
De vacature van rayonassistent voor Naaldwijk werd vervuld door de aanstelling van
de heer A. Oosthoek. Aan de assistent C. L. Groenewegen werd op zijn verzoek eervol
ontslag verleend. We wensen hem bij zijn verdere studie veel succes. In zijn plaats
werd aangesteld de heer H. J. W. Konings.
De assistent J. Oosthoek ontving eveneens op verzoek eervol ontslag. De heer J. W. H.
v. Veen werd als assistent aangesteld.
Op 20 juni I960 promoveerde drs. K. Verhoeff tot doctor in de Wis- en Natuurkunde aan de Rijks Universiteit te Utrecht op een proefschrift getiteld: „On the parasitism of Bremia lactucea Regel on Lettuce".
Aan Ir J. M. Jacobs werd voor de periode van een jaar „verlof buiten bezwaar"
verleend, om op verzoek mede te werken aan een ontginningsproject in Tunesië.
Voorlichting.
Per 31 december I960 waren werkzaam bij de Voorlichtingsdienst:
Ir J. M. Jacobs, Molenstraat 127, Monster, Tel. 01749—2993, Ingenieur bij de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst.
Medewerkers met een speciale taak:
H. N. J. Debets, Lange Broekweg 15, Naaldwijk, Tel. 01740—4430, Hoofdassistent A,
Kredietregelingen.
J. de Bloois, Marocstraat 6, Naaldwijk, Tel. 01740—5861, Hoofdassistent, Kredietregelingen.
A. G. A. v. d. Nes, Melis Stokelaan 2084, Den Haag, Tel. 070—664244, Hoofdassistent
A, Bloemen- en Bloembollenteelt.
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G. Buys, Prinses Margrietstraat 2, Maasdijk, Tel. 01745—822, Assistent Westland,
Bloemen- en Bloembollenteelt.
J. van Egmond, Vredenhoefstraat 21, Voorschoten, Tel. 01717—3164, Assistent Kring,
Bloemen- en Bloembollenteelt.
A. Glas, Prins Hendriklaan 44, Hoofddorp, Tel. 02540—6518, Hoofdassistent, Fruitteelt op open grond.
Vacature, Hoofdassistent Motor-techniek.
C. Noordanus, Stationstraat 80, Zoetermeer, Tel. 01790—3124, Hoofdassistent, Stooktechniek en Kassenbouw.
C. Lamers, Violierstraat 48, Capelle a/d IJssel, Tel. 01804—2796, Stooktechnikus.
J. Meyndert, Hogenbanweg 88 c, Rotterdam W - l l , Tel. 010—51870, Stooktechnikus.
M. J. de With, G. van Heemskerkstraat 50, Naaldwijk, Tel. 01740—5585, Stooktechnikus.
Medewerkers voor de algemene tuinbouwkundige voorlichting:
J. H. Groenewegen, Pr. Wilhelminalaan 38, Den Hoorn, p. Delft, Tel. 01730—23295,
Hoofdassistent A Kring.
D. de Mos, Geestweg 6, Naaldwijk, Tel. 01740—4323, Hoofdassistent A Westland.
H. J. van Gaaien, Oosteinde 59, Wateringen, Tel. 01742—2848, Hoofdassistent Wateringen.
A. P. de Kleine, Tweemolentjeskade 73, Delft, Tel. 01730—20852, Hoofdassistent
Den Hoorn.
L. G. Nederpel, Drapeniersgaarde 131, Den Haag, Tel. 070—662260, Hoofdassistent
Loosduinen.
D. Rodenburg, Weth. v .d. Vaartlaan 1, Pijnacker, Tel. 01736—2375, Hoofdassistent
Veur.
Sj. Vriend, Plaspoelkade 37, Leidschendam, Tel. 01761—1862, Hoofdassistent Leiden.
I. Baelde, Weth. Schipperstraat 5, Berkel, Tel. 01891—488, Assistent BergschenhoekBleiswijk.
F. G. van Dijk, Triumphlaan 12, Delfgauw, p. Delft, Tel. 01730—31023, Assistent
Pijnacker.
A. P. v. d. Hoeven, Westgaag 19, Maasland, Tel. 01899—2476, Assistent Poeldijk.
H. J. W. Konings, Meerweg 5, Berkel, Tel. 01891—3236, Assistent Berkel.
A. J. Oosthoek, Opstalweg 13a, Naaldwijk, Assistent Naaldwijk.
H. Ouwerling, Berestein 11, Kwintsheul, Tel. 01742—2646, Assistent Honselerdijk.
D. de Ruiter, Zebrastraat 2, Rotterdam-O, Tel. 01804—2702, Assistent Rotterdam.
A. J. Schoppers, Huis te Veldelaan 47, Maasland, Tel. 01899—2405, Assistent Maasland.
A. Slobbe, Piet Heinstraat 60, De Lier, Assistent De Lier.
P. Vermaat, Hazelaarstraat 45, Monster, Tel. 01749—3766, Assistent Monster.
E. van Zanten, Maasdijk 102, 's-Gravenzande, Tel. 01748—2735, Assistent 's-Gravenzande.
Onderzoek.
Werkzaam bij het onderzoek zijn:
Ir Y. van Koot, Heerenstraat 29, Naaldwijk, Tel. 01740—4303; Wetenschappelijke leiding.
Afd. g r o n d o n d e r z o e k en b o d e m k a r t e r i n g :
Ir J. v. d. Ende, Fenacoliuslaan 36, Maassluis, Tel. 01899—3431, Afdelingshoofd
Voedings-fysiologisch onderzoek.
Ir L. S. Spithost, Burg. van Doornlaan 8, De Lier, Tel. 01745—736, Bemestingsonderzoek.
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Ir C. J. v. d. Post, Pr. Margrietstraat 6, Maasdijk, Tel. 01745—707, Onderzoek betreffende de waterhuishouding. Gedetacheerd door het Instituut voor Cultuurtechniek en
Waterhuishouding.
A. A. Steiner, Lohengrinstraat 42, Den Haag, Tel. 070—396833, Hoofd afdeling
Plantenteelt zonder aarde. Gedetacheerd door T.N.O.
Jac. C. van Leeuwen,
Hoofdassistent A bodemkartering.
J. P. C. Knoppert,
Hoofdassistent bemestingsadviezen.
Th. Strijbosch,
Hoofdassistent bodemclassificatie.
M. Q. v. d. Meys,
Assistent bodemkartering.
J. J. van Schie,
Assistent bodemkartering.
Th. Buitelaar,
Assistent bemestingsadviezen.
M. Mostert,
Assistent bemestingsadviezen.
C. Sonneveld,
Assistent bemestingsadviezen.
J. P. van Bergen-Henegouwen,
Assistent grondmonstername.
G. A. Boertje,
Assistent grondmonstername.
K. Buitelaar,
Assistent grondmonstername.
M. v. d. Linden,
Assistent grondmonstername.
P. A. den Dekker,
Chef-analyst lab. voor grondonderzoek.
P. Koornneef,
Analyst voedingsfysiologie.
P. A. van Dijk,
Analyst grondonderzoek.
J. J. C. de Koning,
Assistent bemestingsproeven.
J. R. Kromkamp,
Assistent cultuurproeven en bemesting.
Vacature,
Assistent bemestingsproeven.
Vacature,
Assistent waterhuishoudingsproeven
Op deze afdeling werken als laboranten de dames:
E. W. H. Bot, J. Doelman, M. v. d. Ende, H. C. v. d. Gaag, E. van 't Hoog, G. N .
Koelewijn, A. v. d. Maarel, C. A. Middendorp, A. N . Overkleeft, M. J. Th. Staats,
A. Tienkamp, K. J. Varenkamp, H. H. M. de Vette, C. A. van Vliet en J. Wassenaar,
en de heren: H. Koenen en J. J. v. d. Lee;
Administratieve werkzaamheden mej. W . M. C. Kester;
Grondmonstermagazijn de heren E. van Dijk en B. A. de Poter.
Bij de afdeling „Plantenteelt zonder aarde" zijn in dienst (allen gedetacheerd door
T.N.O.):
E. Schuurmans,
Chemicus.
Mej. A. M. Rijnbeek,
Analyste.
Mej. M. A. H. Wiegel,
Laborante.
G. P. A. van Holsteyn,
Tuinbouwkundig assistent.
Afd. plantenteelt en planteziekten:
Dr Ir L. Bravenboer, Distelstraat 11, Hoek van Holland, Tel. 01747—695, Afdelingshoofd Ziekten en ziektebestrijding.
Ir G. P. Termohlen, Weteringlaan 8, Delft, Tel. 01730—26449, Afdelingshoofd Teelt
en selectie.
Mej. W. M. Th. J. de Brouwer, Dotterbloemlaan 24, Den Haag, Tel. 070—361882,
Entomologisch en mycologisch onderzoek.
Ir N . van Berkel, Pr. Marijkestraat 14, Maasdijk, Tel. 01745—488, Fysiologisch onderzoek, in het bijzonder betreffende de bitterheid bij komkommers.
Dr K. Verhoeff, Dingemans v. d. Kasteeleplein 6, 's-Gravenzande, Tel. 01748—2885,
Mycologisch onderzoek. Gedetacheerd door het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek.
W. P. van Winden,
Hoofdassistent A, selectie en cultuurproeven.
P. A. Kruyk,
Hoofdassistent, selectie en cultuurproeven.
W. den Boer,
Assistent planteziekten.
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T. Dijkhuizen,
Assistent bloemen- en belichtingsproeven.
J. W. H. van Veen,
Assistent bloemen- en belichtingsproeven.
H. J. M. van Dorst,
Assistent virusziekten en groeistofproeven.
G. Pet,
Assistent ziektebestrijding.
Mej. W. H. Snoek,
Chef-analyste laboratorium.
Mej. W. v. Ravestijn,
Analyste fysiologisch onderzoek.
Mej. J. M. H. M. v. Rest,
Analyste veredelingsonderzoek.
Mej. P. J. v. d. Sar,
Analyste mycologisch onderzoek.
Mej. D. Theune,
Analyste insekten- en schimmelproeven.
Als laboranten werken hier de dames: N . Bolten, E. Eygenraam, J. Govers, P. J. R. M.
Stolk, M. J. Torenstra en E. M. Tijssen.
Onderwijs:
G. Blom, Verspijcklaan 28, Naaldwijk, Tel. 01740—4948, Leraar in algemene dienst.
K. Kievit, Verspijcklaan 25, Naaldwijk, Tel. 1740—4715, Leraar in algemene dienst.
Administratief en technisch personeel:
S. M. van Guilik, Grote Woerdlaan 34, Naaldwijk, Tel. 01740—4092, Administrateur.
J. A. Jansen,
Technikus.
G. H. Ordelman,
Kantoorchef.
J. W. G. Volkert,
Bibliotheekbeambte.
B. J. v. d. Kaay,
Wiskundige verwerking.
H. J. Riemens,
Excursieleider.
Mevr. L. E. G. v. Bovene-Beynon,
Tekenares.
A. C. Middendorp,
Kredietregelingen.
Mej. F. M. Prins,
Boekhouding.
L. j .A. Bol,
Fotograaf.
F. Storm,
Amanuensis.
J. H. Cranenburgh,
2e Amanuensis.
L. J. R. Cornelissen,
Timmerman.
L. P. Zwaanswijk,
Schilder.
W. F. M. Baptist,
Tuin-amanuensis.
L. P. F. Reygersberg,
Chauffeur.
Schrijfsters en typisten de dames: A. v. Baaien, H. v. d. Bos, F. Disselkoen, M. W.
v. d. Ende, I. W. H. Hofland, D. Lugtenburg, J. H. Nonkes, M. van Vliet en T. A.
Wijnands.
Cantine: Mej. G. E. v. d. Sande.
Tuin:
K. Olieman, Zuidweg 42, Naaldwijk, Tel. 01740—4545, Tuinchef Naaldwijk.
B. Steenbergen, Prinses Marijkelaan 9, Schipluiden, Tel. 01730—20050. Tuinchef
Proefbedrijf „De Kring", Hoornseweg 29a, Den Hoorn, Tel. 01730—26580.
De volgende tuinknechten zijn in dienst:
P. de Boer, N . K. Borst, J. W. Bouwhuizen, Th. G. E. Debets, A. J. M. v. d. Ende, G.
Gaastra, C. S. v. d. Helm, A. C. Heppe, S. Heys, J. Klinkenberg, J. Menheer, R. Mergan, J. P. van Oosten, Th. J. Peelen, L. Spaans, P. J. de Vries, A. H. Wolters.
Studiereizen.
In I960 werden de volgende buitenlandse studiereizen gemaakt.
1. Ir Y. van Koot en Ir J. v. d. Ende brachten van 3 t/m 5 maart, tezamen met enkele
medewerkers van het I.T.T. te Wageningen, een bezoek aan het nieuwe phytotron
van de universiteit van Parijs.
2. Ir J. v. d. Ende bezocht gedurende de periode van 9 april tot 10 september de Ver25

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

enigde Staten van Amerika. De studieobjecten waren: fysiogene ziekten; bepalingswijze van de zouttoestand van de grond; waterhuishouding van de plant. Ook werd
deelgenomen aan het Internationale Bodemkundig Congres dat in Wisconsin gehouden werd.
Dr K. Verhoeff nam deel aan het Symposium over Fytofarmacie en Fytiatrie dat op
26 april te Gent gehouden werd.
Ir W. van Soest bezocht Ierland van 6 tot 22 mei ter bestudering van de ontwikkeling van de tuinbouw en het tuinbouwkundig onderzoek.
De heren Ir Y. van Koot, Ir J. M. Jacobs en J. H. Groenewegen bezochten van
27 mei tot 4 juni West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk om zich op de hoogte te
stellen van de ontwikkeling van de glastuinbouw aldaar.
Van 7 tot 18 juni bezocht Ir C. J. v. d. Post verschillende instituten en proefstations in Engeland teneinde zich op de hoogte te stellen van de stand van het
onderzoek in verband met de waterhuishouding bij de tuinbouw onder glas.
Ter bestudering van tomaatziekten, speciaal ten aanzien van voetrot en kanker,
maakte Dr K. Verhoeff van 10—16 juli een reis naar Engeland. Hierbij werden
verschillende instituten en proefstations bezocht.
De buitenlandse assistentenexcursie had dit jaar tot doel een bezoek aan de tuinbouwcentra in de Lea Valley en W . Sussex (Engeland) en vond plaats van 21 t/m
29 juni. Ir N . van Berkel had de leiding van het gezelschap dat uit 12 personen
bestond.
Dr L. Bravenboer nam deel aan het Entomologisch Congres dat in augustus te
Wenen gehouden werd. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om kennis
te nemen van de ontwikkeling van de tuinbouw rondom deze stad.

3. VOORLICHTING.
De belangstelling van de leden van het Proefstation neemt nog steeds toe. Naar de
tuinen te Naaldwijk en Delft vinden steeds meer leden-tuinders de weg, hetgeen door
ons alleen maar kan worden toegejuicht. Uiteindelijk is het Proefstation de eigen zaak
van de leden. Ook van buitenaf blijft het Proefstation belangstelling trekken.
De vraag naar voorlichting op de bedrijven vertoont eveneens een stijgende lijn. Ten
opzichte van het aantal assistenten geeft dit wel eens moeilijkheden. De door de noodzakelijk doorgevoerde bezuiniging van het Rijk ontstane vacatures zijn nu weer vervuld.
Door het Proefstation werd een derde assistent in de voorlichting aangesteld, nl.
de heer Oosthoek te Naaldwijk. Hiermee is aan de minimum eisen voldaan, al valt het
niet te ontkennen dat er rayons zijn, waar het aantal tuinders zonder meer te groot is
voor één assistent. Bestuur en Directie zijn zich dan ook bewust dat dit zeer belangrijke
vraagstuk de nodige aandacht blijft vragen.
Met het op gezette tijden bijeen roepen van de z.g. glasassistenten uit het hele land
werd voortgegaan; deze bijeenkomsten blijken in een grote behoefte te voorzien. Op
deze wijze kunnen de andere centra profiteren van ons werk en tevens kunnen de optredende moeilijkheden bij de teelten in een landelijk verband bezien worden. In I960
waren er 6 bijeenkomsten.
Ook het contact met de andere proeftuinen wordt steeds nauwer en het overleg hiermee neemt toe en is van een prettig karakter. Het is dan ook begrijpelijk dat door onze
medewerkers steeds meer inleidingen worden verzorgd in andere glastuinbouwcentra, zodat de resultaten en bevindingen, te Naaldwijk opgedaan, op een snelle wijze ook in deze
centra bekend worden. Dit aantal lezingen bedroeg voor I960 niet minder dan 40.
Van betekenis is ook onze medewerking aan de Radio-Landbouwrubriek geworden.
Niet minder dan 16 maal namen onze medewerkers aan de uitzendingen een werkzaam
aandeel.
Grote ontsluitingsobjecten konden in I960 nog niet worden aangevangen; deze zijn
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in voorbereiding. In 1961 zal met het eerste grote object (Vredebestlaan, Poeldijk) begonnen kunnen worden. Vermeldenswaard is wel, dat verschillende reeds bestaande
koolaswegen verbeterd werden tot wegen met een verhard gesloten dek. Voorts heeft
op zeer veel bedrijven een eenvoudige ontsluiting plaats gehad door de aanleg van een
puin-koolasweg. Dit werk kon met subsidie in de vorm van Boerenwerk Eigen Uitvoer (B.W.I.) worden uitgevoerd.
Wat betreft de voorlichting op bedrijfseconomisch gebied kan worden meegedeeld,
dat er diverse avondcursussen werden gegeven, waarvoor een flinke belangstelling bestond.
Ook het enten van tomaten stond in de belangstelling. Teneinde hierin praktische
voorlichting te geven, werden instructie-avonden georganiseerd waar men in kleine
groepen zelf met de praktijk van het enten kennis kon maken. Ongeveer 300 personen
namen hieraan deel. De avonden vonden plaats te Naaldwijk en Rotterdam.
Publicaties.
De serie „Publicaties van het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder
Glas te Naaldwijk" werd uitgebreid met de volgende nummers:
77. Kassenbouw in Zwitserland, G. H. Germing, Y. van Koot, J. van Aggelen en A.
van Drenth.
78. Wortelontwikkeling van sla, C. J. v. d. Post en C. L. Groenewegen.
79. Stand en betekenis van de veredeling bij sla, J. H. Groenewegen.
80. De betekenis van de bijen bij het ontstaan van zaadkoppen bij komkommers, Y. van
Koot.
81. On the parasitism of Bremia lactucae Regel on lettuce, K. Verhoef f.
82. A universal method for preparing nutrient solutions according to a certain composition desired, A. A. Steiner.
83. Landclassificatie ten behoeve van de groenteteelt onder verwarmd glas, Th. Strijbosch.
84. De eendaagse veranderingen in temperatuur en luchtvochtigheid op een drietal
stations des lands, C. Levert en Y. van Koot.
85. De fysiologische specialisatie van Cladosporium fulvum Cooke en het kweken van
tegen de bladvlekkenziekte resistente tomaatrassen, G. P. Termohlen.
86. Veen- en restveen in het zuidhollands glasdistrict, Th. Strijbosch.
De maandelijkse Mededelingen verschenen in I960 weer 15 maal. Het nummer van
september had een speciale uitvoering in verband met het 60-jarig bestaan van de vereniging. Een woord van dank aan het adres van de redacteur, de heer P. A. Kruyk is
hier op zijn plaats.
Ontwikkelingsmiddagen.
Op 12 januari I960 werd er een voorlichtingsmiddag te Naaldwijk georganiseerd
voor de bloemenkwekers, waarvoor flinke belangstelling bestond.
Te Delft werd op 15 november I960 een middag belegd voor de komkommerkwekers. Ook deze middag trok een zeer groot aantal bezoekers.
Voorlichtingsstands.
Aan de bloemenkeuringen van de afd. Westland van de Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde verleende ons Proefstation medewerking.
Verder hadden wij een belangrijk aandeel in de tot standkoming van de afdeling
Voedingstuinbouw onder glas van de Floriade te Rotterdam. Onze medewerker de heer
L. G. Nederpel werd verzocht de leiding van deze afdeling op zich te nemen en heeft
dit met veel succes gedaan. Verder heeft het Proefstation een permanente stand in één
der kassen verzorgd, waar de tomaat in de belangstelling werd geplaatst. Speciaal voor
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het sortiment, de veredeling, de bestrijding van bodemziekten en het enten werd aandacht gevraagd. Deze stand mocht zich in een grote belangstelling verheugen. Daarnaast werd van de afdeling „plantenteelt zonder aarde" de laboratoriumafdeling tijdelijk
naar de Floriade overgeplaatst. Het doel hiervan was om het publiek een idee te geven
van het werk dat er in dit laboratorium wordt verricht. Ook deze afdeling ondervond
een grote belangstelling.
Studieclubs.
Het aantal leden van de verschillende studieclubs in ons werkgebied breidt zich nog
steeds uit. Veel praktijkproeven worden in samenwerking met het Proefstation opgezet.
De rayonassistenten zijn hier zeer nauw bij betrokken.
Het aantal avonden, dat door deze clubs wordt verzorgd en waarbij het Proefstation
haar medewerking verleent, is dan ook zeer hoog.
Ook dit jaar werd er weer een excursie naar Engeland gemaakt waarbij onze medewerker, de heer P. A. Kruyk wederom de leiding op zich nam. Deze excursie vond plaats
van 25 tot 29 juli. Er namen 22 personen aan deel.
Kredietregelingen.
Wat betreft de kredietregelingen kan gemeld worden, dat in I960 het aantal aanvragen kleiner was dan in 1959 (299 tegen 434), doch het toegestane bedrag was niet
zo veel lager nl. in I960 ƒ 4,1 miljoen tegen ƒ 4,9 miljoen in 1959- De verhouding
Westland-Kring was 36 % tegen 64 c/c, hetgeen opnieuw een verschuiving naar de
Kring betekent. De objecten waarvoor krediet werd verleend betroffen nieuwbouw,
centralisering, veranderingen van verwarmingsinstallaties, enz. Het aantal goedgekeurde
aanvragen voor het Waarborginstituut voor de Tuinbouw in Zuidholland bedroeg in
I960 18 (in 1959 9) tot een totaal bedrag van ƒ 263.200,—.
4. ONDERWIJS.
Rijks-Middelbare Tuinbouwschool te Naaldwijk.
Na uitvoerige besprekingen tussen Ministerie, Directeur en Commissie van Toezicht
werd besloten deze school te likwideren. Momenteel zijn er nog alleen de 2 hoogste
klassen, die afgewerkt worden.
De leraren in vaste dienst werden elders benoemd, terwijl zij toestemming ontvingen
om de lessen in Naaldwijk te blijven geven. Zodoende is er een goede oplossing verkregen om de leerlingen hetzelfde onderwijs te kunnen blijven geven.
De volgende leerlingen behaalden in juli I960 hun einddiploma.' A. Doorduin,
Maasdijk; N . Hofstede, Monster; G. Poppe, Poeldijk en J. v. Uffelen, Naaldwijk.
Tuinbouwvakscholen.
Westlandse Teelten te Naaldwijk.
Op 1 december I960 werd de cursus 1959—1960 afgesloten; alle 12 leerlingen
slaagden. Op 5 oktober begon de nieuwe cursus met 14 leerlingen.
Kringteelten te Bergschenhoek.
Op 27 oktober werd de lopende cursus afgesloten. Aan 18 van de 21 leerlingen kon
het diploma worden uitgereikt. Op 13 oktober begon de nieuwe cursus met 14 leerlingen.
Kringteelten te Leidschendam.
Op 27 oktober werd de lopende cursus afgesloten, waarbij 13 van de 14 leerlingen
het diploma behaalden. Daar voor de nieuwe cursus de omgeving van Pijnacker gunstiger was, werd aldaar op 11 oktober met 20 leerlingen begonnen.
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Bloemisterij te Naaldwijk.
Op 27 oktober werd de lopende cursus afgesloten. Van de 19 leerlingen kon aan
17 het diploma worden overhandigd; 2 werden afgewezen.
Het aantal aanmeldingen voor de nieuwe cursus was zo groot, dat niet allen geplaatst konden worden. Na een mondeling toelatingsexamen werden 18 leerlingen
toegelaten. Deze cursus begon op 28 oktober.
Bloemsierkunst (I) te Den Haag.
De lopende cursus werd op 27 juli afgesloten; 11 leerlingen slaagden terwijl er 3
werden afgewezen. De nieuwe cursus begon op 21 september met 15 leerlingen.
Bloemsierkunst (II) te Den Haag.
Op 6 april begon een nieuwe opleiding voor het landelijk diploma „Bloemsierkunst"
met 16 leerlingen.
Vakschool voor Hoveniers te Den Haag.
Het examen van de cursus 1958—1960 werd gehouden op 7 september. Aan 7 van
de 10 leerlingen werd het diploma uitgereikt. De nieuwe cursus begon op 5 oktober met
16 leerlingen.
Opleidingscursussen.
Tuinbouwvakonderivijzer.
De opleidingscursus bijzonder gedeelte begon op 14 juni met 21 cursisten.
Tuinbouwkunde L.O. (2e ged.J.
Deze opleidingscursus begon op 1 oktober in Rotterdam met 15 deelnemers.
Lascursus.
De voorjaarscursus werd op 24 mei afgesloten. Er werden 26 getuigschriften uitgereikt. Op 5 september werd de nieuwe cursus begonnen met 32 cursisten.
Motorcursus.
Daar er in de vacature Kooyman nog niet werd voorzien, zijn er dit jaar geen motorcursussen gegeven.
5. FINANCIEN.
Een woord van dank aan het Rijk, de Provincie, het Landbouwschap, het Produktschap voor Groenten en Fruit, de Landbouwstichting T.N.O. en de A.S.F, voor de
ondervonden financiële steun mag in dit jaarverslag zeker niet ontbreken.
Wij vertrouwen er gaarne op dat wij op deze zeer gewaardeerde medewerking mogen
blijven rekenen.
De secretaris-penningmeester,
L. J. Barendse.
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TEELTVERLOOP EN AFZET VAN DE
BELANGRIJKSTE PRODUKTEN 1960
INRICHTING VANNIEUWEBEDRIJVEN
J. C. VAN LEEUWEN
In februari I960 werd het kapitalisatiepercentage voor tuinbouwgronden verlaagd. Dit
maakte het voor de tuinbouw mogelijk een hogere prijs te betalen voor de grond. In het Zuidhollands glasdistrict heeft dit tot gevolg gehad, dat meer grond voor de tuinbouw ter beschikking kwam. Verwacht mag worden dat de
mogelijkheid om hogere prijzen te betalen voor
tuinbouwgronden verder zal worden verruimd.
Er zal dan rekening moeten worden gehouden
met een omvangrijke nieuwvestiging van tuinbouwbedrijven. Aan dit onderwerp, de inrichting van nieuwe tuinbouwgebieden, is dit artikel gewijd.
Bij de vestiging van tuinbouwbedrijven wordt
nog te dikwijls individueel te werk gegaan.
Daarbij wordt als regel het bestaande patroon
van wegen en sloten in tact gelaten en worden
de nieuwe bedrijven zo goed en zo kwaad als
mogelijk is in dat patroon gepast (afb. 1).
Deze binding aan de bestaande toestand heeft
onvermijdelijk tot gevolg dat sommige specifieke tuinbouwbelangen worden opgeofferd.
Dit is te betreuren, omdat soms door eenvoudige wijzigingen en voorzieningen de voor de
tuinbouw gewenste toestand volledig kan worden bereikt. Bovendien is door de huidige kennis en door de beschikbare technische hulpmiddelen, de mogelijkheid om veranderingen aan te
brengen, belangrijk groter geworden. Om de
aanwezige mogelijkheden echter volledig te

kunnen benutten, is het noodzakelijk dat een
voor tuinbouw in gebruik te nemen terrein als
één geheel wordt behandeld. Dit kan alleen
als alle betrokken tuinders gezamenlijk een plan
opstellen voor ontsluiting, waterbeheersing e.d.
en niet als elke tuinder deze zaken voor zijn
bedrijf individueel tracht te regelen. Nog beter is het als het object door een lichaam, dat
rechtspersoonlijkheid bezit, wordt klaargemaakt
en uitgegeven (stichting, gemeente, veiling
enz.).
Verkaveling
Voor een modern glasbedrijf wordt een kavelbreedte van ± 60 m het meest geschikt
geacht. Deze breedte kan bij de huidige percelering in de droogmakerijen van midden zuidholland meestal met kleine voorzieningen worden bereikt. Bij een lengte van ± 200 m ontstaan dan bedrijven met een oppervlakte van
± 1,2 ha. Deze oppervlakte vormt het gemiddelde van de bedrijven in het glasdistrict. Zonder bezwaar kunnen bedrijven van 2 x 60 m
breedte met een oppervlakte van ± 2,5 ha
worden gevormd, omdat de afstand tussen de
sloten in alle gevallen 120 m bedraagt.
Belangrijk is dat de lengte-as van de bedrijven zoveel mogelijk de richting Oost-West
benadert. In dat geval staan de plantenrijen in
de richting Noord-Zuid, en is de lichtinval
voor de planten het gunstigst. Dit maakt soms
een ingrijpende wijziging van het bestaande

Afb. 1. Ontsluiting onvoldoende.
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Afb. 2. Ontwerp van glasbedrijf
bij gemeenschappelijk vestiging.
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gietwater
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slotenplan noodzakelijk. Vooral waar individueel wordt gewerkt zal men hiervoor terugschrikken. Wordt gezamenlijk gewerkt en is de
vestiging goed voorbereid, dan kan vrijwel zonder uitzondering de gewenste verandering worden aangebracht.
Waterhuishouding
Met betrekking tot de waterhuishouding kunnen enkele algemene voorwaarden worden genoemd, waaraan voor de huidige glastuinbouw
moet worden voldaan:
Ie. De waterstand in de sloten moet geregeld
kunnen worden.
2e. De aanvoer van gietwater en de afvoer
van afvalwater (drainage e.d.) moet via
van elkaar gescheiden waterlopen mogelijk
zijn. (afb. 2, plattegrond).

De aanvoer van gietwater kan gebeuren door
een sloot die langs de voorzijde van de bedrijven loopt. In deze sloot wordt de waterstand
op 60 à 70 cm gehandhaafd. De sloot voor de
afvoer van afvalwater loopt dan langs de achterzijde van de bedrijven, evenwijdig aan de
aanvoersloot. De waterstand in de afvoersloot
wordt op ± 1,50 m gehouden. De verbinding
tussen de aan- en afvoerleidingen wordt gevormd door sloten, die op een onderlinge afstand van 120 m in de lengterichting van de
bedrijven lopen. Deze scheidingssloten moeten
door een inlaat verbonden zijn met de aanvoersloot, terwijl de verbinding met de afvoersloot
dient te bestaan uit een regelbare overloop.
Met behulp van inlaat en overloop kan de waterstand in de scheidingssloten naar wens worden ingesteld.

Afb.

3. Het oppervlakte-water
wordt in goten afgevoerd.

Afb. 4. Een goede bedrijfsinrichting vergemakkelijkt de bedrijfsvoering.

Er moet voor worden gezorgd dat afvalwater
van huizen, bedrijven of van welke herkomst
ook, niet wordt geloosd op de sloten die het
gietwater aanvoeren. In dit verband is het gunstig als voor de aanvoer van gietwater zowel
naar als op het bedrijf buisleidingen inplaats
van sloten worden gebruikt. Dit heeft bovendien als voordeel dat, door de buisleiding voldoende diep te leggen, het water niet kan bevriezen zodat ook tijdens vorst gietwater ter
beschikking staat. Dergelijke buisleidingen moeten voorzien zijn van één of meer lozingspunten om reiniging door middel van doorspoelen
mogelijk te maken. De leidingen moeten berekend zijn op een verbruik van 15 m-°> per
uur per oppervlakte van 1,2 ha. De afvoer van
het water kan dan door de scheidingssloten
plaats vinden.
Het gietwater uit de aanvoerleidingen wordt
via een betonnen reservoir met een nuttige inhoud van 1 m3 (aanzuigvoorraad) op het bedrijf gebracht. In geval het water voor twee
bedrijven door één reservoir naar binnen wordt
geleid, moet de inhoud van dit reservoir 1,5 m 3
bedragen.
Detailontwatering
De drainreeksen worden bij voorkeur dwars
over het perceel gelegd en monden onder een
hoek van 90° uit in de hoofdreeks. De hoofdreeks behoort op enige afstand van en evenwijdig aan de scheidingssloot te liggen. Zij mondt
via een afsluiter uit in deze scheidingssloot.
Deze uitvoering maakt het mogelijk de drainage buiten werking te stellen en het systeem
desgewenst te gebruiken voor infiltratie. De
onderlinge afstand en de diepte, waarop de

drainreeksen moeten worden gelegd, zijn in
hoofdzaak afhankelijk van de grond en van de
opstanden, (zie artikel op blz. 4 7 ) .
Voor de afvoer van het oppervlaktewater
van de bedrijven is het noodzakelijk dat de
glasopstanden voorzien worden van goten (ook
de buitenkappen afb. 3). Via deze goten kan
het water dan rechtstreeks op de scheidingssloten worden geloosd. De capaciteit van de
scheidingssloten en afvoersloten moet berekend
zijn op een afvoerintensiteit van 15 mm per uur
voor het oppervlaktewater en van 12 mm per
etmaal voor het drainwater, alles per bedrijf
van 1,2 ha.
Ontsluiting
Een gebied kan het beste worden ontsloten
door parallellopende wegen die op een onderlinge afstand van ± 425 m liggen. Tussen
twee dergelijke wegen bevindt zich een dubbele
rij bedrijven. De bedrijven van beide rijen zijn
alle met de voorkant aan de weg gelegen en
grenzen met de achterzijde aan de gezamenlijke
afvoersloot. De wegen moeten minimaal 3 m
breed zijn en dienen te worden voorzien van
wisselplaatsen (1 wisselplaats per twee aan elkaar grenzende bedrijven). Er moet voor worden gezorgd dat het oppervlaktewater van de
weg snel kan worden afgevoerd. Dit is mogelijk
door direkte lozing op de naast de weg liggende aanvoersloot. Nog beter is het dit water
via goten of drainbuizen in de scheidingssloten
tussen de bedrijven te brengen. In geval het
gietwater door een buizenstelsel wordt aangevoerd en dus een sloot langs de weg ontbreekt
is laatstgenoemde afvoerwijze van oppervlaktewater de enige mogelijke.
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Afb. 5. Zonder ingrijpende veranderingen kan in bestaande tuinbouwgebieden veel worden
verbeterd.

Ideaal is de bedrijven per kavel van 60 x 200
m te voorzien van een betonpad, dat in het
midden op de lengte-as van elke kavel ligt. Dit
pad is als regel opgenomen in de glasopstand
en is 1,20 m breed. Aan weerszijden van het
pad wordt een ruimte van 40 cm vrij gehouden
voor de bediening van het luchtingsmechanisme, waterleiding e.d. De poten van de glasopstand moeten ter plaatse van dit pad dus 2 m
van elkaar verwijderd zijn. Bij deze indeling
staan de plantenrijen loodrecht op het betonpad
(afb. 4) en kan vanuit het pad naar weerszijden worden gewerkt, hetgeen bij verschillende
werkzaamheden vele voordelen biedt.
Bij het bovenstaande is uitgegaan van de
opvatting dat een tuinbouwbedrijf zodanig moet
zijn ingericht dat het transport over de weg van
en naar de bedrijven snel en gemakkelijk plaats
kan vinden. Bovendien is het noodzakelijk dat,
in verband met de toenemende mechanisatie
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en automatisering, de bedrijven direkt kunnen
worden aangesloten op de energiebronnen zoals electriciteit e.d. Dit is alleen mogelijk als de
bedrijven logisch gerangschikt zijn ten opzichte
van de leidingen waarlangs de energie wordt
getransporteerd.
Vooral in bestaande tuinbouwgebieden kan
de gewenste toestand nooit geheel worden gerealiseerd. In dergelijke gebieden moet de bestaande situatie als werkbasis worden genomen.
Het is echter gebleken, dat met eenvoudige en
beperkte veranderingen (afb. 5) grote verbeteringen van ontsluiting, waterbeheersing e.d.
bereikt kunnen worden. Voor deze oudere gebieden geldt echter in nog sterkere mate, dat
alleen door gezamenlijk optreden het gestelde
doel kan worden benaderd en dat individueel
uitgevoerde voorzieningen op de duur weinig
bevredigen.

DE ONTWIKKELING V A N DE CHRYSANTENTEELT
IN DE JAREN 1950 - 1960
A. G. A. VAN DE NES
De chrysant is nog steeds een van de belangrijkste, in Nederland geteelde, snijbloemen.
Vooral op de bedrijven, waar de bloementeelt
gecombineerd wordt met de teelt van groenten,
komen chrycanten veelvuldig voor. In combinatie met de tomatenteelt is een goed teeltplan
samen te stellen waarbij geen van beide teelten
in het gedrang komt en een goede arbeidsverdeling op het bedrijf behouden blijft. Dit is
dan ook de oorzaak dat in het Westland meer
dan de helft van de landelijke produktie van
troschrysanten en meer dan een derde van die
van pluischrysanten wordt geteeld. Niet alleen
in ons land wordt bovengenoemde combinatie
herhaaldelijk toegepast, ook in de tuinbouwgebieden buiten onze grenzen kent men de waarde daarvan.
De mening, dat door de sterke produktietoename van de z.g. betere snijbloemen zoals
rozen en anjers de chrysanten, die door velen
als eenvoudiger snijbloemen worden aangemerkt, minder gevraagd en dus minder geteeld
zouden worden, is niet juist. De landelijke aanvoercijfers van anjers, rozen en chrysanten over
de laatste 10 jaren laten zien dat de produktietoename van anjers inderdaad het grootste is
nl. ± 150 % . De produktietoename van chrysanten is echter groter dan van rozen nl.
± 9 0 % tegenover ± 7 5 % (zie afb. 1: anjers,
rozen en geplozen chrysanten zijn in de grafieken per stuk, troschrysanten per bos aangegeven.). Bij een nadere beschouwing van de grafiek kan vastgesteld worden dat tot en met

1957 de aanvoer van chrysanten gemiddeld weinig is toegenomen. Vanaf 1957 zet de opgaande
lijn zich voort in tegenstelling met de voorgaande jaren, waar op een jaar van produktievermeerdering steeds weer een jaar van produktievermindering volgde. De totale toename van
de aanvoer in 1958 en 1959 bedroeg in vergelijking met de gemidddelde aanvoer in de jaren 1950 t/m 1957 bijna 50 % .
De opvallende regelmatige opeenvolging van
vermeerdering en vermindering van de aanvoer blijkt in nauw verband te staan tot de gemiddelde prijzen. Afb. 2 toont dit duidelijk
aan. Daarin worden de aanvoeren in miljoenen
aanvoereenheden weergegeven van het gehele
land en van de belangrijkste chrysantenveiling,
de C.C.W.S. te Honselersdijk naast de gemiddelde landelijke prijs en de gemiddelde prijs die
op de C.C.W.S. in die jaren werd betaald.
Bij een vergelijking van de gemiddelde prijzen
blijkt dat de prijzen op de genoemde veiling
nauwkeuriger reageren op de aanvoer dan de
landelijke prijzen. Bij een toenemende aanvoer
in 1957 daalde de gemiddelde prijs aan de
C.C.W.S. terwijl deze landelijk nog toenam.
Het verloop van de lijnen die de aanvoer weergeven toont aan dat de produktietoename in het
Westland geleidelijker is verlopen dan in de
rest van het land. De sterke toename in 1958
en 1959 komt bijna geheel voor rekening van
de gebieden buiten het Westland.
Dat de aanvoerlijn van de C.C.W.S. minder
schoksgewijs verloopt is verklaarbaar, omdat in
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Afb. 1. Landelijke veilingaanvoer
van anjers, rozen en chrysanten in
miljoenen veilingeenheden.
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\tb. 2. Totale veilingaanvoer en
gemiddelde prijs van chrysant, landelijk en van de C.C.W.S.

het W e s t l a n d het al of niet telen van chrysanten niet alleen afhankelijk is van de prijzen
van het voorgaande jaar, maar in een sterke
mate beïnvloed w o r d t door het teeltschema
waarin de tomatenteelt niet graag w o r d t gemist. D e prijzen van de C.C.W.S. zijn steeds
h o g e r geweest dan de landelijk g e m i d d e l d e prijzen. D e grote aanvoer in de m a a n d e n november
en december, waarin vooral de chrysanten geoogst w o r d e n die na de stooktomaten zijn geplant, zal daarbij van invloed zijn, omdat de
bloemenprijzen in die periode in het algemeen
gunstig zijn.

mige :vpen ( t r o s ) , is niet juist. D e troschrysanten (afb. 4 ) h a n d h a v e n zich volledig al is er
verschil in aanvoer van jaar tot jaar. D e aanvoer van grootbloemige typen (éénpoters) is in
het W e s t l a n d v e r m i n d e r d . H e t aandeel van dit
type in de totaalaanvoer is echter nooit groot
geweest. Landelijk blijkt het aanvoerverloop
weinig anders te zijn. O o k daar hebben de
kleinbloemige typen (tros) zich g e h a n d h a a f d
en is de vermeerdering van de middelgrootbloemige ten koste gegaan van de grootbloemige
typen. D e verschuiving vond vooral plaats in
de jaren 1950 t/m 1955.

I n afb. 3 w o r d t de aanvoer van de 3 typen
chrysanten in procenten per jaar weergegeven.
D e veronderstelling, dat g e d u r e n d e de laatste
10 jaren een verschuiving in het sortiment
plaats vond ten gunste van de middelgrootbloemige typen en ten koste van de kleinbloe-

T o t slot willen we aandacht vragen voor de
aanvoerspreiding g e d u r e n d e het jaar, die bij
de chrysanten nog veel te wensen overlaat. Afb.
5 laat zien dat de aanvoer aan de C.C.W.S. in
de m a a n d november het grootst is. D i t h o u d t
n a u w verband met het feit dat in het W e s t l a n d
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Afb. 3 Procentuele verhouding van de aanvoer van grootbloemige, middelgrote en troschrysanten op de
C.C. W.S.
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Afb. 4. Troschrysantcn
werden geoogst.

een groot deel van het sortiment uit laatbloeiende rassen bestaat, omdat dikwijls pas
na het beëindigen van de tomatenteelt kan worden uitgeplant. Landelijk bezien is oktober de
belangrijkste aanvoermaand.
Vergelijkt men de maandelijkse aanvoer in
de jaren 1950, 1954 en 1959, dan kan enige
neiging tot spreiding worden vastgesteld. In
1959 werden in januari en februari nog chrysanten aangevoerd, terwijl in
uni de nieuwe
aanvoerperiode werd ingezet. Dit was niet het
geval in 1950 en 1954. Er mag echter slechts
met een zeker voorbehoud van spreiding worden gesproken, omdat ook de aanvoer in de
topmaanden is toegenomen. Landelijk is de
neiging tot aanvoerspreiding nog geringer dan
in het Westland. Het is mogelijk dat in de komende jaren het aanvoerpatroon zich zal wijzigen door het invoeren van nieuwe teeltmethoden. Vele faktoren zullen daarbij hun invloed
laten gelden. Een daarvan is de smaak en de
koopgewoonte van het bloemenverbruikend pu-

bliek, dat voor het overgrote deel de chrysant
nog steeds beschouwt als een bloem van de
herfst.

Afb. 5. Verloop van de maandelijkse aanvoer van
chrysanten aan de C.C.W.S. in 1950, 1954 en 1959.
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1. TOMATEN.
Ook in het afgelopen jaar nam de tomatenproduktie toe, hoewel deze toename wat
geringer was dan in voorgaande jaren. Dit blijkt uit de volgende cijfers.
1956
1900 ha
124.200 ton
1957
2061 ha
160.100 ton
1958
2265 ha
172.000 ton
1959
2427 ha
194.720 ton
1960
2589 ha
200.625 ton
Ten aanzien van de oppervlakte mag worden opgemerkt dat voor het eerst de oppervlakte stooktomaten groter was dan die van koude tomaten. Dit is een gevolg van
de sterke omschakeling naar verwarmde kassen, die zich in het seizoen 1959—1960 heeft
voortgezet. Hierdoor kwam de oppervlakte stooktomaten op 1311 ha en de oppervlakte
koude tomaten op 1278 ha. De export nam opnieuw toe en bereikte de hoeveelheid
van 163.852 ton tegen 153.610 ton in 1959Voor de vroege stooktomaten was I960 allesbehalve een bevredigend jaar. De eerste
tros ging vrij algemeen verloren en er waren veel klachten over het optreden van virus.
Bovendien kwam in toenemende mate schade tengevolge van wortelduizendpoot voor.
Door een overvloedig gebruik van groeistof was de kwaliteit van de vruchten aan de
onderste trossen matig. De opbrengsten waren aanzienlijk lager dan in het voorafgaande
jaar. Deze varieerden van ongeveer ƒ 11,— tot ƒ 16,— per raam. De aanvoer in mei
was zeer groot en de prijs gemiddeld laag.
Bij de licht gestookte tomaten had men over een slechte vruchtzetting niet te klagen,
maar virus en wortelduizendpoot kwamen ook hier voor. De produktie was goed, maar
door matige prijzen waren de uitkomsten toch niet erg hoog en varieerden van ongeveer
ƒ 9,— tot ƒ 14,— per raam. In verschillende gevallen hadden tomaten, die met een
warme-luchtkachel werden bijgestookt een moeilijke start.
De koude tomaten gaven matig hoge opbrengsten. Deze varieerden van ƒ 3,50 tot
ƒ 6,50 per raam. Als de oogst zeer vroeg of vrij laat viel was de opbrengst beter dan
wanneer een belangrijk gedeelte van de oogst kwam in de periode tussen half juli
en begin september. De produktie was in het algemeen redelijk. Wel kwam zeer veel
meeldauw en vaak ook ernstig Botrytis voor. De klachten over voetziekten, vooral kanker
(Didymella), namen toe.
2. KOMKOMMER.
De komkommerteelt heeft zich in I960 weer uitgebreid, terwijl de verschuiving van
plat- naar staand glas eveneens verder doorging. De oppervlakte platglaskomkommers
daalde tot 373 ha tegen 400 ha in 1959- De oppervlakte staand glas komkommers
breidde zich zeer aanzienlijk uit nl. van 165 ha in 1959 tot 274 ha in i960. Hoewel
de weersomstandigheden in het afgelopen jaar niet bepaald erg gunstig waren voor de
teelt heeft de vergroting van het areaal de produktie toch gebracht op 99-177 ton tegen
87.669 ton in 1959. Dit ging gepaard met een stijging van de export van 57.160 ton
in 1959 tot 63.OIO ton in i960.
De teelt in komkommerkassen heeft goed voldaan. Er kwam zelfs nog enige uitbreiding door de bouw van wat nieuwe kasjes in Loosduinen. De opbrengsten waren goed
en de financiële uitkomsten bereikten bedragen van ƒ 25,— tot maximaal ƒ 30,— per
plant. Bij deze teeltwijze is de zaaidatum vrij algemeen vervroegd.
De teelt in gestookte warenhuizen breidde zich verreweg het sterkst uit. De teeltuitkomsten waren vrij goed, al bleek, dat verschillende telers wat te vroeg met de teelt
waren begonnen gezien de capaciteit van de verwarming. Er zijn 50 tot 90 vruchten per
raam geoogst. De geldelijke uitkomsten varieerden vrij sterk, nl. tussen ƒ 12,— en
ƒ 25,— per raam.
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Ook de teelt in koude warenhuizen is nog wat toegenomen. Rekening houdende met
de weersomstandigheden slaagde deze teelt goed. Wel kwam vrij veel „wit" en Botrytis
voor. Meer en meer verlaat men de platglastypen en gaat men over tot de teelt van
tussentypen. Dit hangt ten dele samen met de bladvuurresistentie van laatstgenoemde
typen.
De platglaskomkommerteelt had een vrij goed jaar. De opbrengsten lagen tussen 30
en 42 stuks per raam, terwijl de financiële uitkomsten varieerden van ƒ 4,— tot ƒ 10,—
per raam. Bij een wat late teelt werd echter maximaal ƒ 6,— per raam bereikt. Algemeen
wordt bij deze teelt nu gebruik gemaakt van het bittervrije sortiment vooral van platglastypen, de tussentypen hebben maar matig voldaan.
3. OVERIGE VRUCHTGEWASSEN.
a. Meloen.
Na de sterke uitbreiding in 1959 liep de met meloenen beteelde oppervlakte in I960
een weinig terug nl. van 181 tot 178 ha. De weersomstandigheden waren oorzaak, dat de
produktie aanzienlijk lager was. Deze daalde nl. van 9-379 ton in 1959 tot 7.016
ton in I960. De export daalde verhoudingsgewijs veel minder van 3.296 ton in 1959
tot 2.971 ton in I960. Uit de produktiecijfers blijkt wel, dat er heel wat minder meloenen per raam geoogst zijn. De in De Lier belangrijke platglasteelt van meloenen
valt steeds later omdat meer en meer telers een extra voorteek onder platglas prefereren.
4. SLA.
Door oogstverschuivingen in de winter (veel sla in 1959 geoogst, die voor januari
I960 bestemd was en verlating van sla in I960, die daardoor pas in 1961 werd aangevoerd) is de totale slaproduktie in I960 wat lager geweest dan in 1959, nl. 74.042
tegen 79-932 ton. De export liep een weinig terug. Er ging in I960 41.166 ton sla over
de grenzen tegen 41.576 ton in 1959.
De winterslateeltin stookwarenhuizen neemt nog steeds toe, vooral in het Westland.
Er werden goede prijzen behaald en er waren weinig klachten over de kwaliteit.
De gestookte voorjaarssla slaagde uitstekend. Deze teelt is sterk uitgebreid, vooral
door een meer algemene toepassing van warme luchtkachels. De afzet ging steeds vlot
en de opbrengsten lagen tussen ƒ 4,—en ƒ 5,50 per raam.
Ten aanzien van de teelt van broeisla valt nog steeds een uitbreiding en een omschakeling van plat- naar staand glaswaar te nemen.
De koude voorjaarssla was vroeg en het produkt kon tegen zeer goede prijzen worden
afgezet. De gemiddelde opbrengst bedroeg ƒ 3,50 tot ƒ 4,— per raam. Weinig vorst
en een vlotte groei zorgden voor een uitstekende kwaliteit sla bij deze teelt.
De gelichte sla gaat in betekenis wat afnemen. De hoge temperatuur in maart zorgde
er voor, dat het lichten zonder bezwaar kon plaatsvinden. De opbrengsten varieerden
van ƒ 4,—tot ƒ 5,50 per raam, wat uitermate hoog genoemd kan worden.
De vollegrondslahad geen gunstig jaar. De prijzen waren zelden lonend en de slechte
weersomstandigheden na juni waren oorzaak, dat maar weinig goede kwaliteit sla in de
tweede helft van dezomer kon worden geoogst.
De opnieuw sterk uitgebreide teelt van herfstsla had in ernstige mate met moeilijkheden te kampen. Het weer, vooral de zonarme maand oktober, was oorzaak, dat de
sla veelal te licht bleef, terwijl op vele plaatsen een ernstige aantasting door Botrytis
voorkwam. De vele nieuwe rassen, die bij deze teelt zijn beproefd, waren nog geen
onverdeeld succes. Aanvankelijk was de prijs zeer matig en het duurde tot vrij laat
in het seizoen eer lonende prijzen verkregen konden worden. Als gevolg hiervan schommelden de uitkomsten tussen ƒ 1,— en ƒ 2,50 per raam.
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5. OVERIGE GROENTEGEWASSEN
a. Bloemkool.
Voor bloemkool was I960 geen gunstig jaar. De kaskool was matig van kwaliteit
en de prijs aan de lage kant. De in ons gebied belangrijke teelt van vroege natuurbloemkool gaf minder goede financiële uitkomsten dan voorgaande jaren. De opbrengsten varieerden van ƒ 70,— tot ƒ 110,— per are. Zomerbloemkool wordt veel minder
geteeld. Op verschillende bedrijven, waar dit produkt voorheen belangrijk was, is het
nu een bijgewas geworden, wat de verzorging en de uitkomsten niet ten goede komt.
De herfstbloemkool was kwalitatief slecht.
b. Andijvie.
De teelt van andijvie blijft zich in een gelijke omvang handhaven. Op bedrijven,
waar sla niet al te vroeg oogstbaar is, geeft andijvie het voordeel, dat de tomaten toch
vroeg kunnen worden geplant. De opbrengsten van de glasandijvie waren zowel in kilogrammen als in geld hoog. Gemiddeld werd ƒ 5,— tot ƒ 6,— per raam gemaakt. Ook
de gelichte andijvie bracht een goed gewas met uitkomsten van rond ƒ 2,— per raam.
Slecht weer en slechte prijzen waren oorzaak, dat de herfstteelt van andijvie in de natuur een mislukking werd. Zowel in het voorjaar als in de herfst had men bij de glasteelten nogal moeilijkheden tengevolge van voetrot. De indruk bestaat dat deze kwaal elk
jaar belangrijker wordt. Op sommige bedrijven is ze zó ernstig, dat men van de andijvieteelt afziet.
c. Spruitkool.
In tegenstelling tot verschillende andere teelten in de natuur blijft de teelt van spruitkool zeer constant. Er is in I960 nogal wat hinder ondervonden van wateroverlast.
De sterke wisseling van de percelen (deelteelt) maakt verbetering van deze situatie
niet gemakkelijk. Overigens waren de teeltresultaten vrij gunstig.
d. Peen.
Vooral op de lichtere gronden neemt de peenteelt onder glas in belangrijkheid toe,
terwijl de teelt van gelichte peen iets afneemt. De uitkomsten van de kaspeen waren
zeer goed met opbrengsten tot ƒ 500,— per are. De gelichte peen gaf een goed gewas.
De uitkomsten varieerden sterk, omdat tijdens de oogstperiode een sterke daling in de
prijs optrad. Zodoende zijn er bedrijven met een raamopbrengst van ƒ 6,— terwijl daar,
waar later in het seizoen is geoogst, ternauwernood ƒ 2,50 per raam verkregen kon
worden.
6. FRUIT
a. Druif.
De oppervlakte druiven daalde nog iets (van 397 ha in 1959 tot 383 ha in I960).
De produktie steeg echter van 8.703 ton in 1959 tot 9.284 ton in I960. De export
nam iets af en bedroeg 2239 ton tegen 2367 ton in 1959. De ontwikkeling van de
druiven heeft lange tijd geen reden tot klagen gegeven. In de nazomer evenwel kwam
veel Botrytis voor en bleef het suikergehalte, hoewel voldoende, toch ten achter op
1959. De financiële uitkomsten waren teleurstellend. De veilingprijs lag steeds lager
dan het voorgaande jaar, wat tot gevolg had dat een kwantum in het koelhuis is gebracht,
dat hoger is dan ooit tevoren en naar schatting 5.000 ton bedroeg. Hierbij was een gedeelte druiven dat in feite niet bewaarbaar was. De prijzen van de druiven bleven laag
en na de jaarwisseling was de prijs nog gelijk aan die, welke in oktober voor koelhuisdruiven is betaald.
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Opmerkelijk waren de grote moeilijkheden, die bij het krenten van de druiven optraden. Het warme weer in de voorzomer zorgde voor een zeer snelle groei van de jonge
trossen, zodat er een opeenhoping van het krentwerk kwam. Personeelstekort was mede
oorzaak, dat zeer veel druiven te laat werden gekrent, wat een blijvende dauwbeschadiging tot gevolg had.
b. Perzik en Pruim.
De oppervlakte perziken en pruimen onder glas neemt steeds toe. In I960 bedroeg
de stijging ongeveer 10 ha zodat het totale areaal op ± 81 ha kwam. De uitbreiding
komt in de eerste plaats de pruimen ten goede, waarbij vooral het ras Ontario is geplant
en proefsgewijs het ras Howards miracle. De prijzen waren goed, hoewel iets lager dan
in 1959- De opbrengst in stuks was bevredigend.
7. BLOEMEN
In ons gebied is de bloementeelt in 1960 weer toegenomen. Dit is vooral een gevolg
van uitbreiding van bestaande teelten. Er is voorts een toenemende belangstelling voor
de teelt van rozen, gerbera's en ornithogalum.
De omzetten van de veilingen namen niet onbelangrijk toe:
Veilingaanvoer in ƒ 1.000,—
1959
I960
Berkel
1.273
1.418
Honselersdijk
13.487
16.445
Poeldijk
840
968
15.600

18.831

a. Chrysant.
De aanvoer van geplozen en grootbloemige chrysanten nam wat af, terwijl die van
troschrysanten zelfs ± 300.000 bos lager was. Dit laatste is voornamelijk een gevolg
van het feit, dat er minder buitenchrysanten geteeld zijn. De gemiddelde prijs was aan
de C.C.W.S. ƒ 0,73 per bos, wat belangrijk gunstiger is dan vorig jaar.
Er waren veel klachten over de kwaliteit van het stekmateriaal. In tal van rassen was
het percentage virus groter dan ooit. Verschillende telers gaan er toe over zelf de
moerplanten te selecteren. Het zonarme weer verschoof de oogst wat naar een vroeger
tijdstip. Op een enkel bedrijf is belichting toegepast om de oogst wat uit te stellen.
b. Fresia.
De produktie was aanzienlijk groter dan in 1959, nl. 5,38 miljoen bossen
tegen 4,4 miljoen bossen in 1959- Ondanks de vergrote aanvoer was de gemiddelde
prijs hoger. Deze bedroeg 81,5 cent tegen 72 cent in 1959. De grotere aanvoer mag niet
worden gezien als een uitbreiding, maar is een gevolg van de remming van de bloemvorming in het najaar van 1959, zodat veel bloemen pas in I960 zijn geoogst.
De teelt van zaaifresia's gaat achteruit. De kosten zijn wel lager, maar de oogst valt
vrijwel steeds in een periode met lage prijzen. Als gevolg van de nieuwere inzichten, die
het mogelijk maken 2, zonodig 3 maal in één jaar fresia's te telen, vindt nu de aanvoer
het gehele jaar door plaats. Op enkele plaatsen trad verbranding op door rookgassen,
terwijl verschillende malen schade is opgetreden als gevolg van een aantasting door
Botrytis (pokken).
c. Anjer.
De aanvoer van anjers breidde zich met ruim 5 miljoen stuks uit en bereikte een cijfer
van 23,3 miljoen stuks. De teeltuitbreiding vond door het gehele Westland plaats.
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De gemiddelde stuksprijs daalde evenwel met ± 10 % : op de C.C.W.S. werd in
I960 gemiddeld 10,4 cent per stuk betaald. De kwaliteit van de anjers was in het algemeen goed. Bij deze teelt wordt steeds meer van regenleidingen gebruik gemaakt.
d. Snijgroen.
Na een jaar van teeltinkrimping (1959) breidde deze teelt zich in I960 weer uit,
zodat de aanvoer met ruim 10 % steeg en een hoeveelheid van 2,1 miljoen bossen bereikte. De gemiddelde prijs was 77,5 cent per bos tegen 61 cent in 1959. Een belangrijke faktor is, dat in het afgelopen jaar zeer veel snijgroen voor export is gekocht,
vooral voor België en Duitsland.
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WEERSGESTELDHEID
Winter 1959 - 1960 (december 1959, januari en februari 1960).
In alle drie de wintermaanden lag de gemiddelde temperatuur 1,2° C boven normaal. Vooral als gevolg van een natte januarimaand (21 mm regen op 30 januari) is er
deze winter 38 mm neerslag meer gevallen dan normaal. De maand december, toch al
de donkerste van het jaar, gaf dit jaar slechts 25,5 uur zon tegen 42 uur normaal. Voor
de groei van de gewassen en de opkweek van de planten was december dan ook een
ongunstige maand. Tijdens een korte vorstperiode in januari daalde de temperatuur tot
—8,4° C (op 13 januari). Ernstige vorstschade is hierdoor niet opgetreden. De zachte
winter was oorzaak van een snelle groei van de voorjaarsgroenten. De oogst van sla, andijvie en spinazie viel vroeg.
Voorjaar 1960 (maart tot en met mei).
Het voorjaar was droog, vooral de maanden maart en april. De maand maart was bovendien donker (106,5 uur zon tegen 128 uur normaal) en mistig (op 40 van de 93
waarnemingstijdstippen werd mist genoteerd). De gewassen hebben daardoor weinig
kunnen profiteren van de betrekkelijk hoge temperatuur (0,7° C boven normaal).
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De maand april was zeer koud (gemiddelde temperatuur 2,6°C beneden normaal). Dit
heeft remmend gewerkt op de groei van de vroege koude tomaten, ook al was er die
maand ongeveer 10 uur meer zon dan normaal. In mei lag de gemiddelde temperatuur
weliswaar 0,7° C boven normaal, maar er kwamen veel koude, windstille nachten voor,
die bevorderlijk zijn geweest voor het optreden van Botrytisstip in de koude tomaten.
Zomer 1960 (juni tot en met augustus).
In het begin van de zomer (juni) was het voortreffelijk weer. In deze maand lag de
gemiddelde temperatuur 1,4° C boven de normale waarde, de zon scheen 285 uur (68
uur langer dan normaal), en de neerslag bedroeg slechts ongeveer een derde van de
normale waarde (17,5 mm). Er was wel vrij veel wind. Deze weersomstandigheden waren oorzaak, dat de verlating, die in de voorjaarsmaanden is opgetreden, voor een gedeelte is ingehaald. Bij de druif verliep de ontwikkeling van trossen en bessen hierdoor
zo snel, dat het krenten niet overal tijdig kon plaatsvinden. Verschillende gewassen
in de open grond hadden in deze maand te lijden van vochtgebrek.
In juli en augustus bleef de temperatuur in het algemeen onder het normale niveau.
Belangrijke afwijkingen in het aantal zonuren kwamen niet voor. Juli bracht veel wind
(15 dagen met een gemiddelde windkracht van 4 of hoger) en augustus veel regen (146
mm tegen 76 normaal).
Herfst 1960 (september tot en met november).
In september bleef de temperatuur beneden normaal, in oktober kwam ze iets boven
het normale niveau te liggen en in november vrij belangrijk daarboven (8,5° C tegen
6,4° C normaal). Het aantal uren zonneschijn was in september en vooral in oktober te
laag (in beide maanden samen 46 uur minder dan normaal). November was in dit
opzicht gunstiger (62 uur zon tegen 51 uur normaal). Zowel oktober als november
waren zeer nat (in beide maanden samen ruim 95 mm neerslag meer dan normaal).
Het werken in de open grond en de kassenbouw zijn hierdoor bijzonder bemoeilijkt.
De maand oktober is niet alleen donker en regenrijk geweest, maar bracht bovendien
weinig wind (van de 93 windwaarnemingen 31 maal windkracht 1 en 20 maal windkracht 2). Zodoende is de luchtvochtigheid gemiddeld hoog geweest (86,8 % ) . Deze
groeiomstandigheden zijn, vooral voor sla, zeer ongunstig: welig gewas, moeilijke kropvorming en veelvuldig optreden van Botrytis.
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GROND, WATER EN BEMESTING
DRAINAGEVANGRONDEN ONDERGLAS
C. J. VAN DER POST en J. J. VAN SCHIE
Drainage met buizen wordt in de glastuinbouw algemeen toegepast. Naarmate de verschillende teelten steeds meer naar het winterhalfjaar — een periode met gemiddeld hoge
grondwaterstanden — worden verschoven, is
een goede drainage in die periode van groter
belang. Niet alleen echter voor de afvoer van
overtollig water blijkt drainage een onmisbaar
hulpmiddel te zijn. In de tomatenteelt is het
bemestingsniveau, en daarmee ook de hoeveelheid overtollige zouten in de grond hoger dan
vroeger. Daarbij wordt als voor- of nateelt
steeds meer sla geteeld. Goed uitspoelen van
de grond na de teelt van tomaten is dan ook
steeds meer een noodzaak.
Welke eisen stellen we aan drainage?
Aan drainage moeten verschillende eisen
worden gesteld. Vooreerst moet drainage in
staat zijn te hoge grondwaterstanden te verlagen. De buizen moeten dus voldoende diep
liggen, liefst 70 cm of dieper beneden het
maaiveld. Hoe dieper de buizen liggen, hoe
dieper de ontwatering en hoe beter de doorluchting van de grond zal zijn. Voorts kunnen
de drainreeksen verder van elkaar liggen, naarmate dieper wordt gedraineerd. De meest gunstige draindiepte wordt bepaald door de grondsoort, de profielopbouw en daarmee samenhangend de doorlatendheid. Vaak echter vormt de
slootwaterstand een beperking voor de draindiepte. Laat de grond wat opbouw betreft een
diepe drainage toe en de slootwaterstand niet,
dan is onderbemaling, hetzij van een sloot of
van het drainstelsel zelf, de enige juiste oplossing.
De drainage moet bovendien in staat zijn
voldoende water af te voeren. Voor de vollegrondsteelten geldt de eis van een afvoer van
11 mm regenwater per etmaal. Hierbij wordt
de toe te laten opbolling tussen de drainreeksen op maximaal 20 cm gesteld. Onder glas is
er geen sprake van natuurlijke regenval. De
eis die men hier kan stellen, is een voldoend
grote afvoer van water bij het doorspoelen.
Voor een snel verloop hiervan is een afvoer van
60 mm water per etmaal gewenst. Daar er tijdens het uitspoelen geen gewas groeit, mag de
opbolling van het grondwater tussen de reek-

sen vrij hoog zijn. In verband met de spoedig
volgende grondbewerking kan zij worden gesteld op 30 cm beneden het maaiveld. Deze
eisen, alsmede de doorlatendheid van de grond
zijn bepalend voor de onderlinge afstand van
de drains.
De doorlatendheid is meetbaar en wordt uitgedrukt in meters water per etmaal. Zij blijkt
voor de meest voorkomende grondsoorten te
variëren van ± 0,1 tot meer dan 4, al naar
gelang de grondsoort. Bij een doorlatendheid
van b.v. 0,45 m per etmaal en een draindiepte
van 80 cm behoort volgens genoemde normen
onder glas een onderlinge drainafstand van
6 m.
Uiteraard zal de drainafstand kleiner moeten zijn naarmate de doorlatendheid geringer
is. Aldus is de drainafstand bij een bepaalde
diepte nauwkeurig te bepalen. Deze zal in de
meeste gevallen variëren tussen 5 en 8 m. Bij
langzaam doorlatende gronden kan het echter
3 m zijn, terwijl de berekende drainafstand op
een hoge, zeer goed doorlatende, ongestoorde
zandgrond wel ± 30 m kan bedragen. Dit
laatste wil dus zeggen dat, mits voldoende sloten aanwezig zijn, daar vrijwel geen buisdrainage nodig is.
Bij de vaststelling van de drainafstand onder glas kan men echter niet altijd de berekende drainafstand handhaven. In een warenhuis
met kappen van 3 m breed kan men bezwaarlijk een drainafstand adviseren van b.v. 4, 5 of
8 m. Deze moet zoveel mogelijk worden aangepast aan de afmetingen van de kas. In warenhuizen komt een afstand van 4l/ 2 of 6 m
gunstig uit. Soms is 3 m noodzakelijk, terwijl
bij goed doorlatende gronden met 9 m kan
worden volstaan.
Voor normale drainreeksen zijn gebakken
kraagbuizen van 5 cm diameter ruim voldoende. Buizen van 8 cm zijn beslist niet nodig en
zelfs niet nuttig. In een 5 cm buis is de stroomsnelheid bij gelijke waterafvoer 2l/ 2 maal zo
groot als in een 8 cm buis. Slib of zand, dat
eventueel in de buizen dringt, wordt dus in een
5 cm buis gemakkelijker meegevoerd dan in
een 8 cm buis. Buizen met een diameter van 8
cm of meer zijn alleen nodig voor verzamelreeksen.
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de droge voorjaars- en zomermaanden is drainage namelijk niet nodig. Niet zelden komt het
dan voor dat gietwater onnodig door de drains
wegvloeit. Voorts is het op gronden, waar het
grondwater 's zomers sterk daalt, wel eens nuttig het drainagesysteem te benutten voor infiltratie. De grondwaterstand blijft dan beter
op peil. Vooral op hoge, lichte, goed doorlatende gronden met een storende laag in de ondergrond is het voordeel groot. Men moet zich
echter wel realiseren, dat infiltratie een nuttig
hulpmiddel kan zijn naast bovengronds water
geven. Een vervangingsmiddel hiervoor is het
beslist niet. Afsluiting van een samengestelde
drainage is ook nuttig bij de aanvang van het
doorspoelen. Wanneer de grond overal eerst
verzadigd is, krijgt het zout beter de kans en
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Afb. 1. Enkelvoudige drainage.

Hoe draineren we?
Er bestaan verschillende methoden van draineren. De oudste en meest beproefde methode
is de enkelvoudige drainage, waarbij alle drainreeksen uitmonden in de sloot (afb. 1). Voor
landbouw en opengrondstuinbouw voldoet deze
methode heel goed.
Onder glas wordt de laatste jaren steeds
meer de samengestelde drainage toegepast. Hierbij monden de drainreeksen uit in één of enkele
verzamelreeksen met slechts één of enkele uitmondingen in de sloot (afb. 2). De kosten
voor de aanleg van de verzamelreeks worden
geheel teruggewonnen, doordat de drainreeksen iets korter zijn en men dure eindbuizen uitspaart. Een nadeel is echter, dat bij een samengestelde drainage minder controle mogelijk is
dan bij een enkelvoudige drainage. Een goede
aanleg is daarom een eerste vereiste.
Wanneer de uitmondingen van een samengestelde drainage worden voorzien van een afsluitputje, kan zonodig het gehele systeem worden afgesloten. Tijdens gieten of beregenen in
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Afb. 2. Samengestelde drainage.
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Afb. 3. Drainage-onderbemaling.

de tijd om op te lossen, zonder dat onnodig
spoelwater afvloeit.
Op vele gronden, die te laag liggen ten opzichte van het slootpeil, doch overigens een
goede profielopbouw hebben, is een goede drainage alleen mogelijk bij een lagere slootwaterstand. Verlaging van het polderpeil of onderbemaling van minstens één sloot is dan nodig.
Is dit niet mogelijk, bv. in boezemland of in

polderland temidden van een weidegebied, dan
is er nog de mogelijkheid van onderbemaling
van het drainstelsel zelf. De drains worden dan
gelegd beneden het slootpeil en monden via
een hoofdreeks in een verzamelput. Hierop
wordt een electromotorpompje gemonteerd met
automatische vlotterschakeling. Het pompje
maalt het drainwater in de sloot en handhaaft dus een constante grondwaterstand beneden het slootpeil. Deze methode voldoet zeer
goed en wordt reeds veelvuldig toegepast.
Als pomp wordt de kelderpomp gebezigd.
Een motorcapaciteit van 1 pk voor een perceel
van 1—3 ha is ruim voldoende; er wordt dan
per minuut ± 500 1 water uitgemalen. Een
kelderpomp heeft twee voordelen boven een gewone centrifugaalpomp. Enerzijds heeft zij een
grote capaciteit en anderzijds kan zij ook tijdens
vorst functioneren. In afb. 3 en 4 zijn schema's van een drainage-onderbemalingssysteem
als plattegrond en als doorsnede weergegeven.
Voor vele bedrijven wordt naast een betere
ontwatering tevens een beduidende grondverbetering bereikt. De instroming van water vanuit de sloten is gering. Zelfs op goed doorlatende gronden vormt dit geen probleem. De kosten van een put met kelderpomp bedragen
ƒ 1300,— à ƒ 1400,—. Wanneer door onderbemaling de drainreeksen dieper en dus verder
uit elkaar kunnen liggen zijn de extra kosten
voor onderbemaling echter belangrijk lager.
Tenslotte zij nog vermeld, dat de kostenfaktor voor drainage in de glastuinbouw overigens een geringe rol speelt. Onder verwarmd
glas maken de kosten van drainage slechts 1 à
lt/2 % uit van de totale kosten aan opstallen.
Onder onverwarmd glas kan men dit stellen
op 2 à 3 %. Deze enkele procenten meer kosten werpen zeer zeker hun nut af.
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DE KALIBEMESTING VAN TOMATEN
L. S. SPITHOST en J. P. C. KNOPPERT
Kali heeft een belangrijke functie bij de
groei van de plant. Het geeft de plant onder
andere de nodige stevigheid. Het is dan ook
algemeen bekend, dat onder lichtarme omstandigheden een ruime kalivoorziening van het gewas gewenst is. Tomaten nemen veel kali uit
de grond op. Bij gewasanalyse is gebleken, dat
een goed groeiend tomatengewas onder gunstige omstandigheden per are 7.5 kg K 2 0 aan
de grond kan onttrekken. Dit is uitgedrukt in
patentkali (26 % K 2 0 ) ca. 30 kg per are (zie
jaarverslag 1959 blz. 31).

trossen zien we dan gemakkelijk wankleurigheid en soms ook waterziek optreden.
Uit het bovenstaande volgt, dat zowel bij
stook- als koude tomaten een kalme groei gewenst is. De plant krijgt dan voldoende stevigheid. Later in het seizoen zal niet zo spoedig vochtgebrek optreden, zodat een voldoende
doorgroeien van de planten kan worden verwacht. Er zijn diverse mogelijkheden om de
groei van het gewas min of meer te regelen.
Een van deze middelen is de kalibemesting.

In nieuwe kassen groeien de tomaten dikwijls sterk, zodat een welig gewas wordt verkregen. In kassen waar de grond ieder jaar
flink uitgespoeld wordt, in verband met de
teelt van voorjaarssla, zien we dit verschijnsel
eveneens. Verder kan op goed opdrachtige
of gestoomde gronden, ook al zijn deze
reeds meerdere jaren onder glas, de groei te
sterk en het gewas te welig zijn. De sterke
groei treedt voornamelijk op in de periode kort
na het planten.

Bemestingsproeven bij koude tomaten in
nieuwe warenhuizen

Bij de vroege stooktomaten resulteert een
welige groei veelal in een slechte zetting van
de onderste trossen. Bij de latere teelten zien we
dat de bladeren dicht op elkaar worden gevormd. De plant heeft korte internodiën. Bij
welige groei geeft een dergelijke dichte bladmassa een slechte luchtcirculatie tussen het gewas. Botrytis en bladvlekkenziekte (meeldauw)
kunnen dan gemakkelijk optreden.
Een welig gewas heeft over het algemeen
een grote vochtbehoefte. Bij sterke verdamping
kan bij zo'n gewas gemakkelijk een vochttekort
optreden. Later in het seizoen kan dan ook veelal niet aan de vochtbehoefte worden voldaan.
Bij de hogere trossen zien we dan nogal eens
bloemrui optreden (afb. 1). Virus komt in
tomaten ieder jaar vrij algemeen voor. De ervaring heeft geleerd dat bij een te sterk groeiend gewas, de aantasting in het algemeen hevig is. Tevens herstellen de planten zich kennelijk minder snel. Bij virusaantasting wordt de
watervoorziening van het gewas bemoeilijkt
(verwelking van de bladeren).
Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat
een welig gewas zowel bij stook- als koude
tomaten veelal samengaat met een mindere kwaliteit van de vruchten. Vooral aan de onderste
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In I960 is in een tweetal nieuwe koude warenhuizen een bemestingsproef met kali genomen. In het ene geval betrof het een kalkrijke
zandgrond te 's-Gravenzande. In het andere
een kalkrijke kleigrond in De Lier. Beide gronden hadden een goede waterhuishouding. De
voorwaarden voor een te sterke groei, met alle
gevolgen van dien, waren dan ook aanwezig.
Er werden vier kalihoeveelheden vergeleken
nl. 0, 5, 10 en 20 kg K 2 0 per are. Als kalimeststof werd patentkali gebruikt. Hoewel paentkali ook magnesium bevat, zal het bij de
toepassing van dergelijke hoge kaligiften in de
praktijk wellicht aanbeveling verdienen, het gewas regelmatig met magnesiumsulfaat te spuiten. Tevens werden er twee wijzen van toediening van de meststof vergeleken nl.:
A. alle kali onderspitten
B. de helft van de totale gift onderspitten,
daarna de andere helft over het gespitte
land strooien en oppervlakkig doorwerken.

Afb. 1. Bloemrui bij tomaten.

ledere behandeling kwam per warenhuis drie
keer voor. Begin april werden de tomaten geplant, ras Moneymaker.
Vrij kort na het planten, traden er in het
ooglopende groeiverschillen op. Deze waren op
het zand groter dan op de kleigrond. De planten op de vakken met de hoogste kaligiften
groeiden aanmerkelijk kalmer dan waar weinig
of geen kali gegeven was. In laatstgenoemde
vakken vertoonden de planten verschillende afwijkingen: dicht opeengedrongen sterk krullende bladeren, meer virus, terwijl later op het
zand duidelijk kaligebreksverschijnselen optraden (afb. 2 ) . De groeiverschillen, die aanvankelijk zo duidelijk zichtbaar waren, werden geleidelijk minder.

wicht van de afwijkende vruchten (wankleur of
waterziek). Bij de beoordeling werd de geschiktheid voor export als basis genomen.
In de hieronder volgende tabel zijn de oogstgegevens per behandeling opgenomen. Bij de
A vakken is dus alle kali ondergespit. Bij de
B vakken is de helft ondergespit en de andere
helft in de steek gegeven.
Grondsoort

zand

Oogstresultaten
Eind juni, begin juli werd met oogsten begonnen. Op het zand duurde dit tot begin september, op de klei tot eind september. Genoteerd w'erd het totale gewicht, benevens het ge-

Afb. 2. Kaligebrek.

klei

Wijze van Kaligift in Totaal gew.
toediening kg K^O/are in kg p . 48 pi.

A
A
A
A
B
B
B
B
A
A
A
A
B
B
B
B

0
5
10
20
0
5
10
20
0
5
10
20
0
5
10
20

222
213
223
223
207
225
212
220
211
205
210
216
212
199
215
217

Totaal gew.
in kg afw.
vruchten

48.8
40.7
37.3
23.4
47.4
37.6
33.1
28.4
15.2
10.5
9.7
11.4
22.5
15.5
14.5
12.7

Uit de bovenstaande tabel blijkt, dat de totale gewichten zowel op het zand als op de klei
weinig uiteenlopen. Tussen de twee grondsoorten is er ook weinig verschil. Het meer of minder diep doorwerken van de kali heeft dus
evenmin als de hoeveelheid hierop invloed gehad. De verwachting dat bij de hoogste kaligiften een zekere oogstdepressie zou optreden
is dan ook niet uitgekomen. Verder zien we
dat de oogst groot is geweest nl. ruim 4 kg
per plant.
Op het zand is over de gehele linie meer
waterziek en wankleurigheid opgetreden dan op
de klei. Men dient daarbij echter te bedenken,
dat het groeitempo op het zand beslist hoger
was, wat onder andere uit de duur van de oogstperiode blijkt. Voor beide geldt echter dat naarmate er meer kali wordt gegeven, de kwaliteit
van de vruchten beter wordt. (afb. 3). De enige uitzondering hierop (klei A 10 — A 20)
is waarschijnlijk te wijten aan toevallige invloeden.
Op het zand zijn er geen duidelijke verschillen
in de kwaliteit van de vruchten tussen de wijzen van toediening van de kali. Op de klei
krijgt men de indruk, dat alle kali onderspitten
in het algemeen een betere kwaliteit vruchten
heeft gegeven. Het is mogelijk dat het geringe
effect van de toedieningswijze bij zandgrond
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Het feit dat de ^ groeiverschillen later tijdens
de groei werden genivelleerd, is in overeenstemming met de kalicijfers. Deze kwamen,
naarmate de teelt vorderde, dichter bij elkaar te
liggen. Uit de gevonden cijfers blijkt duidelijk,
dat men in nieuwe kassen voor tomaten grote
kalihoeveelheden kan geven.

mede een gevolg is van de snellere doordringing van zouten in deze grond.
Tenslotte kan worden opgemerkt, dat op de
kleigrond de wankleurigheid en het waterziek
ook bij de lage kaligiften geen ernstige vorm
hebben aangenomen. Uit praktijkgegevens was
al gebleken, dat I960 niet zo'n erg waterziekjaar is geweest.

Conclusies
Grondonderzoek

1. Zowel op zand als op kleigrond is het in
nieuwe kassen en warenhuizen gewenst om minstens 10 kg K 2 0 per are te geven. Als de grond
opdrachtig is zullen nog hogere giften gegeven kunnen worden.
Hoewel bij de proeven bij 20 kg K 2 0 per
are nog geen oogstdepressie optrad, moet dit
voor andere gevallen niet uitgesloten worden
geacht. Op kleigrond zal het waarschijnlijk het
beste zijn de kali vooraf onder te spitten.
2. De kwaliteit van de vruchten verbetert naarmate er meer kali wordt gegeven. Op zandgrond kon door kalibemesting het optreden van
wankleurigheid en waterziek van ongeveer
20 % tot 10 % worden teruggebracht. Op kleigrond was dit van 10 tot 5 %.

Op 7 mei zijn er grondmonsters gestoken.
De kalicijfers gaven, zoals te verwachten was,
grote verschillen te zien. In de onderstaande
tabel zijn deze kalicijfers in mg K 2 0 per 100
g droge grond opgenomen.
Grondsoort

zand
zand
klei
klei

Wijze van
toediening

A
B
A
B

0

8
7
12
9

kg K 2 0 per are
5
10

20

38
24
33
24

23
17
19
14

73
53
55
46

De kalicijfers van de A objecten liggen in
beide gevallen hoger. Hiervoor is geen verklaring. Op 20 juli zijn er weer grondmonsters
gestoken en wel van de le en de 2e steek respectievelijk 0-30 en 30-60 cm. Toen werden
de volgende cijfers gevonden:

alle kali ondergespit

Grondsoort

zand
•>•>

J?
•>•>

klei
,.,
,,
))

Wij se van
toet iening

A
B
A
B
A
B
A
B

Monsterdiepte

0—30
0—30
30—60
30—60
0—30
0—30
30—60
30—60

kg K 2 0 per ar
0
5
10

3
3
4
4
9
8
5
4

7
8
5
5
14
12
6
5

9
12
5
7
22
12
6
6

20

kali voor de helft o n d e r g e s p i t

21
24
12
14
36
31
9
7

De kalicijfers zijn in twee en een halve
maand flink gedaald. Op het zand is de daling
sterker dan op de klei. Dit is in overeenstemming met het feit, dat op kleigrond de voedingszouten beter worden vastgehouden. Derhalve zal het in sommige gevallen nodig zijn
de grond voor een volgende slateelt uit te spoelen.
Verder is er wel sprake geweest van een
flinke kaliopname door het gewas. Bij een
vroeger ingesteld gewasonderzoek bleek dat de
kaliopname 7.5 kg K 2 0 kan bedragen. Er kan
worden aangenomen dat bij deze proef een dergelijke opname waarschijnlijk is. Tenslotte is
het ook nog mogelijk dat vooral op het zand
wat kali door uitspoeling is verdwenen.
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Afb. 3. Invloed van de kalibemesting op de kwaliteit van de vruchten.

DE STIKSTOFBEMESTING VAN HERFST- EN WINTERSLA
J. P. C. KNOPPERT
De slateelt breidt zich de laatste jaren nog
steeds uit. De toename komt vooral tot uiting
bij de herfst- en winterteelt. Deze teelten passen namelijk goed in het teeltschema op de
stookbedrijven. De oogst van de herfst- en wintersla valt vanaf half oktober tot eind januari.
Tussen beide teeltwijzen is moeilijk een scherpe grens te trekken. Veelal rekent men de vóór
kerstmis geoogste sla tot de herfstteelt, en de
sla na kerstmis geoogst tot de winterteelt. Voor
beide teelten geldt, dat de groeiomstandigheden
vanaf het planten tot aan de oogst regelmatig
ongunstiger worden. Dit komt het sterkst tot
uiting bij de late herfstteelt en de winterteelt.
Bij de voorjaarsteelt ligt de situatie precies
andersom. Hierbij wordt onder lichtarme omstandigheden geplant. De groei is dan ook aanvankelijk gering. Naarmate de dagen langer
worden, en de temperatuur stijgt, zien we een
geleidelijke toename van de groei tot aan de
oogst.
Bij de winterslateelt wordt onder gunstige
omstandigheden geplant. In november, december en januari is de lichthoeveelheid echter gering. Het is bij deze teelt dan ook moeilijk om
voldoende groei in het gewas te houden. Enige
verwarming is in elk geval noodzakelijk (afb.
1). De ervaring heeft geleerd, dat deze teelt
de meeste kans van slagen heeft op de zwaardere gronden. De bemesting in het algemeen,
en de stikstofbemesting in het bijzonder zijn

naast vele andere faktoren op de groei van invloed.
Bemestingsproeven bij herfstsla
Zowel op het Proefstation als op een aantal
bedrijven, zijn reeds meerdere jaren bemestingsproeven genomen. Hierbij werd o.a. nagegaan
wat de meest gunstige stikstofvorm en stikstofhoeveelheid is. De sla werd geoogst ongeveer
eind oktober, begin november. Bij deze proeven
is naar voren gekomen, dat er voor herfstsla
in het algemeen met vrij geringe stikstofgiften
kan worden volstaan, bv. in verhouding tot de
stikstofbemesting bij voorjaarssla.
In 1957 werd op het Proefstation een proef
genomen, waarbij de stikstof werd gegeven in
de vorm van kalkammonsalpeter en bloedmeel.
Van beide meststoffen werd zoveel gegeven,
dat de hoeveelheid zuivere stikstof 1 kg per are
bedroeg. Bij de oogst bleek dat de met kalkammonsalpeter bemeste vakken een betere opbrengst en een betere kwaliteit gaven dan de
vakken, waar bloedmeel gegeven was. Het stikstofcijfer bedroeg bij de aanvang van de teelt
(voordat er was bemest) 4.0.
In 1959 werd nog eens een proef genomen,
waarbij kalkammonsalpeter en bloedmeel werden vergeleken. N u werden echter verschillende hoeveelheden zuivere stikstof nl. 0, l/2, l,
2 en 3 kg per are gegeven. In de onderstaande

Afb. 1. Winterteelt in een verwarmd warenhuis.
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tabel zijn de oogstresultaten van deze proef
weergegeven.
N-bemest£ng in
kg per are

kalkammonsalpeter

bloedmeel

Totaal gewicht
sla
0

Vi
ï
2
3

93970
94610
89210
88660
85870

96300
96490
90590
98300
99600

56620
60590
55440
42860
43200

63810
58790
61440
57910
64500

Gewicht Ie
soort sla
0

Vi
ï
2
3

Uit de cijfers blijkt, dat de beste opbrengst
bij kalkammonsalpeter wordt verkregen bij l/2
kg zuivere stikstof per are. Bij deze gift werd
ook de meeste Ie kwaliteit sla geoogst. Bij grotere giften kalkammonsalpeter nemen zowel
kwantiteit als kwaliteit af. Bij de met bloedmeel bemeste vakken, is het verschil in opbrengst tussen de niet bemeste vakken en de
vakken waar de grootste hoeveelheden zijn gegeven gering. Waarschijnlijk is de werking van
deze meststof in dit geval gering geweest. Het
stikstofcijfer bedroeg bij de aanvang van de
proef gemiddeld 6.0 Beide proeven werden genomen onder platglas.
Bij de praktijkproeven werden uitkomsten
verkregen, welke grotendeels in overeenstemming waren met de bovenomschreven resultaten. Hierbij waren ook proeven in warenhuizen.
Samenvattend kunnen we vaststellen dat bij
herfstsla afhankelijk van het stikstofcijfer gewoonlijk 0.5 tot 1 kg zuivere stikstof per are
gegeven moet worden. Voor zover dit nog
wordt toegepast, geeft het gebruik van organische stikstofmeststoffen bij deze teeltwijze geen
voordelen. In warenhuizen is de grond, na afloop van de teelt van tomaten of komkommers
veelal nog behoorlijk rijk aan direkt opneembare voedingsstoffen o.a. stikstof. Als er niet
veel zout uitgespoeld behoeft te worden, zal
in zulke gevallen vooraf weinig of geen stikstof
voor herfstsla gegeven moeten worden. Dit
nog temeer daar er bij deze teelt weinig word/
beregend.

Bemestingsproef bij wintersla
Op een viertal bedrijven te Bleiswijk zijn in
de winter 1959—1960 proeven met wintersla
genomen. Hierbij werden drie stikstofmeststoffen vergeleken, nl. bloedmeel, Peru guano, en
kalkammonsalpeter. Tevens werd een object opgenomen met Terravite (gedroogd rioolslib).
Dit laatste is geen specifieke stikstofmeststof.
Er werden twee stikstofhoeveelheden gegeven
nl. 1.2 en 2.4 kg zuivere stikstof per are. Van
Terravite werden geringere hoeveelheden gegeven, dan met de gestelde grenzen van het stikstofniveau overeenkwam. Terravite bevat nl.
maar 0.07 % direkt opneembare stikstof. Het
was dan ook praktisch niet mogelijk om hiermede de vastgestelde hoeveelheden zuivere stikstof te geven.
Naast stikstof werd fosfaat en kali gegeven
aan de hand van de uitkomsten van het chemisch grondonderzoek. Deze bemesting was op
de verschillende bedrijven niet gelijk. De oogst
viel eind 1959, begin I960. De sla werd bij de
oogst kwantitatief en kwalitatief beoordeeld,
waarbij het volgende bleek.
Tussen de bedrijven waren er in het oog lopende verschillen in opbrengst. Deze waren
echter vooral terug te brengen tot een Botrytisaantasting. (afb. 2), die op het ene bedrijf
heel wat ernstiger was dan op het andere. Per
bedrijf waren de verschillen in opbrengst en
kwaliteit, zowel wat de stikstofvorm als de
stikstofhoeveelheid betreft zeer gering. Zoals reeds tijdens de teelt zichtbaar was, gaven
de met kalkammonsalpeter en bloedmeel bemeste veldjes een wat betere opbrengst dan die
waar met Terravite was bemest. De opbrengsten
van de peru guano veldjes waren iets lager dan
bij kalkammonsalpeter en bloedmeel. Bij de
aanvang van de proef varieerde het stikstof-

Afb. 2. Door Botrytis aangetaste plant.

cijfer van 4.0 tot 13.0. Na afloop van de proef
werd de grond opnieuw onderzocht en toen
bleek, dat in alle gevallen het stikstofcijfer was
gestegen en gemiddeld varieerde van 9.0 tot
16.0. Op alle bedrijven hadden de vakjes waar
de hoge stikstofgiften gegeven waren ook duidelijk de hoogste stikstofcijfers. Dat Terravite
een geringe stikstofwerking heeft kwam in de
analysecijfers duidelijk naar voren. Uit het verloop van de stikstofcijfers mag de conclusie
worden getrokken, dat de laagste dosering (1.2
kg zuivere stikstof) voldoende is geweest voor
een optimaal resultaat.
Gezien deze uitkomsten mag men aannemen
dat er bij een winterteelt van sla wat hogere
stikstofgiften gegeven kunnen worden dan bij
herfstsla nl. van 1 tot ll/2 kg zuivere stikstof
per are. Organische stikstofmeststoffen gaven
geen voordelen boven kalkammonsalpeter. De
proef met wintersla werd genomen op gronden
waar regelmatig stalmest werd gebruikt. Men
kan dus verwachten dat voor ontleding van de

eiwitten geleidelijk stikstof voor de planten beschikbaar is gekomen. Hierdoor kan het effect
van organische stikstofmeststoffen minder opvallen. Terravite vertoont een geringe stikstofwerking, bij het gebruik van deze meststof moet
hiermede bij intensieve teelten geen rekening worden gehouden.
Samenvatting
Zowel bij herfst- als wintersla werden proeven genomen om de juiste stikstofhoeveelheid
en de stikstofvorm vast te stellen. Hierbij bleek
dat de volgende hoeveelheden aangeraden kunnen worden.
direkt opneembare N per are
herfstsla
0.5—1.0
wintersla
1.0—1.5
In beide gevallen gaven organische stikstofmeststoffen geen voordeel en zullen daarom vanwege hun hogere prijs uiteraard in het algemeen
niet worden geadviseerd.

*

1. ROUTINEONDERZOEK I.V.M. VOORLICHTING
a. Chemisch grondonderzoek.
Over het jaar I960 werden in totaal 3480 monsters meer ontvangen dan in 1959De onderstaande tabel geeft de aantallen monsters, gespecificeerd naar herkomst.
volledig onderzoek
I960
1959
R.T.C.'s Gravenhage
Overige R.T.C.'s
Buitenland
Diversen

onvolledig onderzoek
I960
1959

6879
3403

7254
4006

4192

161
93

217
119

926
16
41

10536

11596

5175

4974
2579

14
28
7595

De tabel laat zien, dat de grootste toename van het aantal monsters zowel voor volledig als voor onvolledig onderzoek voor rekening is gekomen van de „overige
R.T.C.'s".
In het consulentschap 's-Gravenhage werd ± 60 % van het aantal monsters gestoken
door monsternemers. In de overige consulentschappen werd ± 80 % van de monsters
voor volledig onderzoek door monsternemers gestoken; voor het onvolledig onderzoek
was dit ruim 25 %. Het abonnee-onderzoek bedroeg ruim 40 % van alle monsters voor
onvolledig onderzoek.
Het aantal proefveldmonsters bedroeg 2196 (niet in de tabel vermeld); dit is 486
meer dan in 1959.
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b. Profielonderzoek.
In I960 is op 13 bedrijven met een totale oppervlakte van 32 ha een gedetailleerde
kartering uitgevoerd. Een meer globaal onderzoek werd verricht op 100 objecten met
een totale oppervlakte van 346 ha. Bovendien is op een viertal grotere objecten een bodemkundige verkenning uitgevoerd.
De gedetailleerde bedrijfskarteringen hadden als regel tot doel het aangeven van verbeteringsmaatregelen, zoals grondverbetering, grondbewerking en waterbeheersing. Het
globale onderzoek werd in hoofdzaak verricht voor bepaling van de tuinbouwgeschikheid van grond, die nog niet in gebruik was voor de tuinbouw. Op de objecten, waar
een bodemkundige verkenning heeft plaats gevonden, is een oriënterende tuinbouwgeschiktheidsbepaling gedaan.
Evenals in voorgaande jaren zijn in verschillende gevallen mondelinge adviezen uitgebracht in samenwerking met de rayonassistenten. Dit betrof voornamelijk het aangeven van verbeteringsmaatregelen van kleine oppervlakten en het opsporen van de
oorzaak van plaatselijk optredende groeistagnaties.
c. Onderzoek i.v.m. verontreiniging van water.
Tengevolge van de geringe neerslag in het eerste halfjaar van I960 steeg het chloridegehalte in de wateren van Delfland op de meeste plaatsen tot boven 300 mg/l. In
het zuidoosten van het hoogheemraadschap werden waarden van gemiddeld 400 mg/l
bereikt. De overvloedige neerslag, die in het tweede halfjaar volgde, deed het chloridegehalte echter weer dalen, waarbij het in november tot beneden 200 mg/l kwam.
Voor de praktijk zijn 128 watermonsters op Cl-gehalte onderzocht. Daarnaast is in
25 monsters (ketelwater) de hardheid en in 18 monsters het Fe-gehalte bepaald. Het
onderzoek op ijzer betrof voornamelijk water, dat uit de ondergrond was opgepompt.
Bij de kwaliteitsbeoordeling is aangehouden, dat een gehalte tot 4 mg Fe/l geen moeilijkheden zal geven. Bij hogere gehalten moet rekening worden gehouden met de kans op
bruinverkleuring van het gewas en de opstanden. Wordt dergelijk Fe-rijk water gedurende een dag belucht, dan slaat reeds zoveel ijzer neer, dat het gehalte tot beneden 1
mg/l daalt.
Het onderzoek en de advisering i.v.m. biologische verontreiniging geeft nog steeds
veel moeilijkheden.
2. WATER- EN LUCHTHUISHOUDING
a. Methoden van watertoediening bij platglaskomkommers.
In drie platglasrijen op het proefbedrijf te Delft zijn drie methoden van watertoediening vergeleken. In één rij is gegoten met behulp van de slang; in de beide andere rijen
is het water via de regenleiding verstrekt. De beregening vond plaats over de gehele
breedte van de rij, of alleen over een strook van 1 m in het midden. De watergiften zijn
ongeveer gelijk gehouden en steeds op dezelfde dag toegediend. In elke platglasrij
waren van 10 komkommerrassen 8 planten uitgezet.
Tussen de drie methoden van watertoediening zijn geen betrouwbare verschillen in
opbrengst van de rassen waargenomen. Aanvankelijk was de gietrij iets voor; uiteindelijk
kwamen de beide beregende rijen tot een iets hogere opbrengst. In 1958 en 1959 is bij
soortgelijke proeven steeds een betrouwbaar hogere produktie vastgesteld bij de beregende objecten. Belangrijke kwaliteitsverschillen zijn dit jaar niet gevonden.
b. Proef met organische meststoffen bij sla.
Het meerjarige proefveld met organische meststoffen in de beide buitenkappen van
een onverwarmd warenhuis werd zeer vroeg met sla beplant; er werd 9 maart geoogst.
Samenhangende met klimaatsverschillen trad er een sterk opbrengstverloop in het warenhuis op, hetgeen vooral tot uiting kwam in een vroegere ontwikkeling langs de zuid56

gevel. Daar de proef bovendien slechts in tweevoud lag, was een goede beoordeling van
de uitkomsten niet mogelijk.
c. Onderzoek vroegheidsverschillen bij sla.
Het proefplekkenonderzoek naar de invloed van de grondsoort op de vroegheid van
voorjaarssla in koude warenhuizen is voortgezet. Een groot aantal bedrijven is hierbij betrokken geweest. Zowel bodemeigenschappen als teeltwijze en rassenkeuze hebben invloed op de vroegheid. Het levert echter grote moeilijkheden op de betekenis van de
bodemkundige faktoren afzonderlijk te waarderen.
Daarnaast is op 9 bedrijven de ontwikkeling van de slarassen Proeftuins blackpool,
Interrex en Meikoningin bestudeerd. De gewassen zijn in 4 keren met tussenpozen van
ongeveer 10 dagen weggeoogst. Uit het verloop van de gewichtstoename kwam het
volgende naar voren:
1. Proeftuins blackpool en Interrex hebben bij deze teeltwijze ongeveer dezelfde groeisnelheid, terwijl Meikoningin duidelijk langzamer groeit.
2. Tot eind-februari verloopt de gewichtstoename slechts langzaam en is deze niet
evenredig met de ingestraalde lichthoeveelheid. Daarna is de groeisnelheid ongeveer
evenredig met de instraling, totdat een kropgewicht van 150 à 200 g wordt bereikt.
De verdere groei ondervindt enige remming, o.a. door onvoldoende vochtopname.
3. De relatie van de kropopbrengst met de totale instraling van zaaien tot oogsten, zoals
vorig jaar is gesteld, is niet te handhaven. In de periode voordat het gewas dicht
staat, moet de stralingssom slechts voor een deel in rekening worden gebracht. Vooral in deze periode is de grondtemperatuur vermoedelijk een meer limiterende groeifaktor. De invloed van de eigenschappen van het bodemprofiel op de groeisnelheid
zullen in deze periode het sterkst naar voren kunnen komen.
d. Potgrondonderzoek.
In I960 werd het potgrondonderzoek voortgezet met een uitgebreide proef in de
praktijk, waarbij de invloed van het zoutgehalte en de gloeirest op de tomaat is nagegaan. De proef heeft in verband met de advisering waardevolle gegevens opgeleverd.
Daarnaast werden op het Proefstation zelf onderzoekingen uitgevoerd; alle met de
tomaat als proefgewas. Een vergelijking van ruim 50 potgronden — uit de praktijk
verzameld en bij de desbetreffende tuinders in gebruik — toonde aan, dat vele mengsels ver beneden de maat bleven en een slechte kwaliteit hadden. Eén van de oorzaken
was een te laag stikstofgehalte. Andere onderzoekingen hadden betrekking op de werking van een aantal spore-elementen bij een in hoofdzaak uit tuinturf bestaand mengsel
In deze proeven kwam duidelijk een molybdeen-effect naar voren.
Verder werd een begin gemaakt met het bepalen van de structuur van potgronden
en de invloed daarvan op het gewas.
3. PLANTENVOEDING
a. Spore-elementenproef bij tomaat en bloemkool op verschillende grondsoorten.
Bij deze proef in betonnen bakken waarmede in 1959 werd begonnen, waren de volgende grondsoorten aanwezig: heischenig fijn zand, humusarm duinzand, humeus zand,
veengrond en een mengsel bestaande uit 3 volume-delen zavelgrond en 1 volume-deel
turfmolm. Er werd bemest met een mengsel bestaande uit kieseriet en enkele sporeelementen: 20 r/r MgO, 0,7 c/c Cu, 0,6 % B, 0,3 % Zn, 0,05 % Co en 0,025 % Mo.
Het mestmengsel had bij bloemkool geen invloed op de groei; het verminderde
echter wel het optreden van waterziek en doorwas en het voorkwam boriumgebrek.
Bij het daarna volgende gewas tomaat had het mestmengsel op twee van de grond57

soorten een gunstige en op de overige drie een ongunstige werking. Op het humeuze
zand, de veengrond en het zavel-turfmolm-mengsel werd ni. de opbrengst verlaagd,
terwijl op het heischenige fijne zand en het humusarme duinzand het percentage zieke
vruchten — voornamelijk waterziek — werd verminderd.
b. Proef met stikstofmeststoffen bij sla.
In het meerjarig proefveld met stikstofmeststoffen kwamen als gevolg van klimaatsinvloeden zulke grote standplaatsverschillen voor (vooral langs de zuidgevel waren de
planten verder ontwikkeld), dat opbrengstbepalingen geen zin hadden.
c. Tijdstip van stikstofbemesting bij sla.
Om na te gaan of bij de stikstofbemesting het tijdstip van toediening van invloed is
op de opbrengst van sla, werd in een onverwarmd warenhuis een proef genomen met 3
stikstofhoeveelheden — resp. 0.5, 1 en 1.5 kg N per are — en drie verschillende tijdstippen van toediening, nl.: alles vooraf; de helft vooraf en de helft overbemesten;
alles overbemesten in 2 gelijke giften.
De stikstofhoeveelheid had geen invloed op de opbrengst; het tijdstip van toediening
echter wel. In bovengenoemde volgorde van toedieningstijdstippen bedroegen de gemiddelde kropgewichten resp. 11.5, 10.9 en 10.7 kg per 100 stuks. Er werd 8 maart
geoogst (tijdens vorstperioden is de sla afgedekt geweest met plastiek).
d. Kali-magnesiumbemestingsproef bij sla.
In een onverwarmd warenhuis werden bij sla 4 kali- en 3 magnesiumgiften in onderlinge combinaties met elkaar vergeleken. De kali-hoeveelheden bedroegen 0, 1, 2 en 3 kg
K 2 0 per are en de magnesiumhoeveelheden 0,1 en 2 kg MgO.
Door afdekking met plastiek gedurende vorstperiode was de sla reeds op 16 maart
oogstbaar. Het gemiddeld kropgewicht bedroeg 14 kg per 100 stuks. De kali- en magnesiumbemesting hadden geen duidelijke invloed op de opbrengst en kwaliteit van de
sla.
e. Fosfaatbemesting bij sla en bloemkool.
Deze proef gelegen op het proefbedrijf „de Kring" te Den Hoorn was een voortzetting van de in 1958 en 1959 genomen proeven. De fosforbemesting — resp. 0, 1.4
en 2.8 kg P 2 0 5 per are — werd toegediend voor de bloemkool.
Het gemiddeld kropgewicht van de sla bedroeg 21.5 kg per 100 stuks. Er was een
tendens aanwezig, dat de opbrengst en kwaliteit van de sla door een hoge fosfaattoestand van de grond gunstig werd beïnvloed. Bij de bloemkool werd geen effect op
kool-grootte en kwaliteit als gevolg van de bemesting waargenomen.
f. Stikstof-kali-magnesiumbemestingsproef bij sla en bloemkool.
Op het permanente N-K-Mg bemestingsproefveld op het proefbedrijf ,,De Kring"
te Den Hoorn dienden dit jaar sla en bloerpkool als proefgewassen. Om de nawerking
van de bemesting in voorgaande jaren na te kunnen gaan, werd voor de gelichte sla
geen bemesting toegediend.
De stikstof- en magnesiumtrappen hadden geen invloed op de opbrengst en kwaliteit
van de sla. Daarentegen gaf een hoge kalitoestand van de grond een hogere opbrengst
en een betere kwaliteit.
Voor de bloemkool werd per are de volgende bemesting toegepast:
stikstof
(kalkammonsalpeter)
0 kg N
1.5 „
3.0 „
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kali
(zwavelzure kali)
0 kg K 2 0
4
8

magnesium
(bitterzout)
0 kg MgO
1
„
0

De bemesting had geen invloed op de grootte en kwaliteit van de kool. Wel veroorzaakte de hoogste stikstofgift een oogstvervroeging.
4. RELATIE TUSSEN WATERHUISHOUDING EN PLANTENVOEDING
a. Proef bij tomaat i.v.m. de schadelijkheid van verschillende zouten.
De proef is genomen met het gewas tomaat. De gebruikte zouten waren gips, keukenzout en kaliumnitraat, welke zouten in alle mogelijke combinaties zijn getoetst. Gips
is in drie hoeveelheden toegepast en keukenzout en kaliumnitraat elk in één hoeveelheid.
De opbrengst bedroeg gemiddeld 4.0 kg per plant; 3 % van de vruchten was waterziek en 31 r/c was wankleurig. Keukenzout, kaliumnitraat en de hoogste gipsgift hebben
de opbrengst iets verlaagd. Hier staat tegenover dat keukenzout en kaliumnitraat het
waterziek hebben doen afnemen. Keukenzout heeft ook het aantal wànkleurige vruchten iets verminderd.
b. Beregening met een mestoplossing bij koude tomaten.
Bij een teelt van koude tomaten zijn opgeloste meststoffen als overbemesting verstrekt
via een beregeningsinstallatie. De meststoffen zijn met een concentratiemeter van de
firma Elmeco met leidingwater verdund tot enkele concentraties:
a. K N 0 3 -f N H 4 N 0 3 tot 1, 2 en 4 atm. ( K 2 0 :N = 1 : 1).
b. K 2 S 0 4 tot 1 en 2,5 atm. (K-bemesting).
c. N H 4 N 0 3 tot 1 en 4 atm. (N-bemesting).
De mestgift per vak is gelijk gehouden. Daartoe werd bij de concentratie van 1 atm.,
telkens gedurende 8 minuten met mestoplossing geregend; bij 2 atm. eerst 4 min. met
leidingwater, gevolgd door 4 min. met mestoplossing; en bij 4 atm. 6 min. met leidingwater en 2 min. met mestoplossing. Om te kunnen nagaan of de mestoplossingen op de
plant een nadelige werking zouden hebben, werd het gewas niet nagespoeld met leidingwater. Door een aanvullende overbemesting op de grond is de bemestingstoestand
voor alle vakken gelijk gehouden. De controlevakken, die steeds met leidingwater zijn
beregend, kregen de gehele overbemesting op de grond toegediend. Er is 14 keer beregend, waarvan 4 keer met opgeloste meststoffen. Op de dagen na een beregening met
meststoffen werd het gewas beoordeeld. Hierbij werd het volgende gevonden:
1. Beregening met de K-oplossing gaf ook bij 2.5 atm. geen schade.
2. Beregening met de K -f- N oplossing gaf bij 2 atm. een lichte verbranding van de
bovenste bladeren te zien. Bij 4 atm. was de verbranding vrij ernstig.
3. Beregening met de N-oplossing gaf bij 1 atm. een lichte verbranding van de bladeren
en bij 4 atm. een ernstige. Bij een deel van de bloemen van de laatstgevormde
trossen werden bij 4 atm. ook de kelkslippen beschadigd. Later bleek dat de zetting
van deze trossen hieronder had geleden.
De verbrandingsverschijnselen kwamen pas de dag na de beregening naar voren; een
dag later waren de symptomen nog duidelijker. De verbranding is dus blijkbaar eerst
opgetreden na het indampen van de achtergebleven druppels. De verbranding bleef beperkt tot de bovenste bladeren van de plant; bij de twee eerste beregeningen betrof
het jonge bladeren in de kop en bij de twee laatste keren volwassen bladeren. Een oogstdepressie t.g.v. de verbranding kon niet worden vastgesteld.
c. Tomaatbemestingsproef i.v.m. fysiogene afwijkingen van de vruchten.
De proef is genomen na afloop van de bloemkoolbemestingsproef i.v.m. waterziek.
De proefopzet bleef ongewijzigd (zie blz. 61). De gebruikte meststoffen waren dus:
koolzure kalk, borax, dubbelsuper, calcium- en kaliumchloride.
Ongeveer 30 r/c van de vruchten was wankleurig en ± 3 % had neusrot. De bemesting met kalk heeft het neusrot doen afnemen, terwijl de bemesting met kalium-chloride
het deed toenemen. Kaliumchloride gaf een vermindering van de wankleurigheid. Hoe59

wel in mindere mate hadden ook de bemestingen met borax en calciumchloride een afname van het percentage wankleurige vruchten tot gevolg.
d. Druppelbevloeiing bij stooktomaat.
Bij een proef waarin de rassen Glorie en Rénova waren uitgeplant, is een vergelijking
gemaakt tussen twee meststofoplossingen. De ene oplossing had een stikstof-kaliverhouding van 1 : 2 en de andere van 2 : 1 . Beide oplossingen zijn zowel bij lage concentratie
(!/4 atm.) als bij hoge concentratie (1 atm.) toegepast.
Voor Glorie was de opbrengst bij de hoge en lage concentraties resp. 4,1 en 4,7 kg per
plant. Voor Rénova die verent was op de kurkwortelresistente onderstam, was dit 4,5 en
5,1 kg. De stikstof-kaliverhouding heeft de opbrengst vrijwel niet beïnvloed.
Zowel de lage concentratie als de hoge stikstof-kaliverhouding hebben het optreden
van waterziek in de hand gewerkt. Voor Glorie was het percentage waterziek bij de hoge
en lage concentraties resp. 1,6 % en 7,0 c/r. Voor Rénova was dit belangrijk meer, nl.
16,0 % en 26,0 c/c. Bij de hoge en lage stikstof-kaliverhoudingen was het percentage
waterziek resp. 5,2 % en 3,4 % voor Glorie en 22,3 % en 19,7 % voor Rénova.
e. Druppelbevloeiing bij koude tomaat en winterbloemkool.
De proef was gelegen in twee kappen van een onverwarmde blokkas. In beide kappen
is een vergelijking gemaakt tussen twee meststofoplossingen, die zowel bij lage concentratie (1/4 atm.) als bij hoge concentratie (1 atm.) zijn toegepast. De in de eerste kap
gebruikte oplossingen bevatten stikstof, kali en magnesium; N :K 2 0 :MgO =
1 : 1,2 :0,4 resp. 1 :0,3 : 0,4. Die in de tweede kap bevatten alleen stikstof en kali; de
stikstof-kaliverhouding was voor beide oplossingen 1 : 0,3, maar de ene oplossing was
samengesteld met kalisalpeter en ammoniumnitraat en de andere met kalisalpeter en
kalksalpeter.
Bij de proef met winterbloemkool werd het ras Wiko (stam 6) gebruikt en bij de
daarna volgende proef met tomaat het ras Renova. De tomaatplanten waren verent op
kurkwortelresistente onderstam.
Bij de bloemkool zijn als gevolg van de behandelingen slechts geringe verschillen
opgetreden. De samenstelling van de meststofoplossingen had ook bij de tomaat maar
weinig effect. De concentratie is bij dit gewas echter wel van invloed geweest. In de
eerste kap was de opbrengst van de tomaat bij de hoge en lage concentraties resp. 5,2 en
5,0 kg. Het percentage waterziek bedroeg resp. 13,3 % en 22,2 %. In de tweede kap
is er bij de hoge en lage concentraties resp. 15,2 c/c en 22,0 % waterziek opgetreden. De
opbrengst was in dit geval voor beide concentraties 4,5 kg per plant.
f. Druppelbevloeiing bij platglaskomkommers.
Bij een proef waarin de rassen Bugrostan en Primeur waren uitgeplant, is een vergelijking gemaakt tussen twee meststofoplossingen. De ene oplossing bevatte stikstof,
kali en magnesium en de andere stikstof, kali en calcium. De toegepaste concentratie
was 1 atm.
De proef is speciaal genomen om het optreden van entchlorose te bestuderen. Vandaar dat enerzijds de grond werd gestoomd en dat anderzijds gebruik is gemaakt van
planten, die waren geënt op Cucurbita ficifolia.
Om na te kunnen gaan of het optreden van entchlorose kan worden verminderd door
bladbespuitingen met stikstof en magnesium, waren er drie objecten die met de calcium
bevattende oplossing werden bevloeid. Bij twee van deze objecten werd het gewas om
de veertien dagen bespoten met 2 % magnesiumsulfaat; bij één object werd in de tussenliggende weken tevens bespoten met 0,5 r/c ureum.
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Bug rostan
meststofoplossing
N:K20:MgO:CaO

1
1
1
1
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De opbrengstgegevens hebben alleen betrekking op vruchten van kwaliteit A, B, C en
krom. Het gemiddeld vruchtgewicht bedroeg voor Bugrostan en Primeur resp. ongeveer
470 en 450 gram. De in de tabel vermelde percentages chlorotisch blad zijn gemiddelden
van vier waarnemingen, die zijn gedaan in de periode van eind mei t/m eind juni.
Uit de tabel blijkt dat de vervanging in de voedingsoplossing van magnesium door
calcium de entchlorose heeft verergerd en de opbrengst verlaagd. Door bespuitingen met
2 e/ magnesiumsulfaat werden deze nadelige effecten voorkomen. Het effect van de
extra bespuitingen met 0,5 % ureum was gering.
Hoewel de toediening van magnesium het optreden van entchlorose niet heeft kunnen
voorkomen, heeft zij de opbrengst niettemin belangrijk verhoogd. Bespuitingen met 2 %
magnesiumsulfaat zullen in de praktijk dus wel degelijk zin hebben, ook al ziet men
t.a.v. de chlorose nu niet direkt een sprekend resultaat. Van de twee beproefde rassen
reageerde vooral Primeur gunstig op de toediening van magnesium.
g. Bloemkoolbemestingsproef i.v.m. waterziek.
In nulpotten met een grondmengsel bestaande uit een deel kalk-arme tuingrond
en twee delen turfmolm is bij bloemkool, ras Aristo, het optreden van waterziek en
boriumgebrek nagegaan. De behandelingen bestonden uit 5 verschillende bemestingen,
die in alle mogelijke combinaties zijn getoetst. De meststoffen waren: koolzure kalk,
borax, dubbelsuper, calcium- en kaliumchloride.
De bemesting met kalk heeft de scherpste reactie te zien gegeven. Zij deed de koolopbrengst afnemen en de doorwas toenemen. Zoals in de bedoeling lag, heeft de kalk ook
in ernstige mate boriumgebrek veroorzaakt. De bemesting met borax hief dit gebrek
geheel op en de bemestingen met dubbelsuper en calciumchloride grotendeels. Kaliumchloride had in dit opzicht geen invloed.
Waterziek is bij alle behandelingen in ernstige mate opgetreden. De gebruikte meststoffen hebben het niet waarneembaar beïnvloed.
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PLANTENTEELT ZONDER AARDE.
1. TEELTPROEVEN MET STOOKTOMATEN
a. Herfstteelt 1959.
In voorgaande jaren hebben de proeven aangetoond dat de produktie van tomaten in
grindcultuur minstens gelijk is aan die in grond, terwijl een reële oogstvervroeging
wordt verkregen, die in een financiële meeropbrengst tot uiting komt. Deze oogstvervroeging is een eigenschap van de grindcultuur als zodanig. De oorzaak hiervan is nog
niet met zekerheid bekend.
Gebleken is dat een verhoging van de totale ionenconcentratie in de voedingsoplossing
de oogstvervroeging bevordert. Er is echter een grens, waarbij verdere verhoging van
de ionenconcentratie een vermindering geeft van de totale produktie. Op grond hiervan
werd een proef opgezet met verschillende concentraties. Deze proef is als gevolg
van een ernstige uitval direkt na het uitplanten mislukt. Alles is opgeruimd, waarna
opnieuw werd uitgeplant. Ook nu gingen veel planten dood na ongeveer 7 dagen.
Het viel hierbij op, dat de planten in de lava het moeilijkst weggroeiden. De meeste
uitval trad dan ook hier op. Beide keren hadden de planten in grond minder last van
de „ziekte".
Als mogelijke oorzaak van de uitval werd aanvankelijk gedacht aan een te hoge temperatuur op de scheiding substraat en lucht, waardoor de planten als het ware „gekookt" werden. De meeste planten vertoonden nl. op de stam, precies boven de lava of
het grind, een bruine ring die wat stug aanvoelde. De stengel bleek daar hol te zijn.
Hierdoor zou het te verklaren zijn, dat de planten in grond minder last van deze
„ziekte" hadden, omdat de warmte hier meer wordt geabsorbeerd. Grind kaatst inderdaad veel straling terug. De meeste uitval trad op in de donkere lava. Hoewel het een
zeer warme zomer betrof (1959!) waren deze resultaten toch volkomen onverwacht.
Voorheen was nimmer uitval opgetreden; ook niet bij uitgespoelde planten die 's-zomers
in grind of lava werden gezet.
b. Winterteelt 1959 - 1960.
Omdat er zulke goede resultaten waren behaald met de teelt van wintertomaten in
1958—1959, werd besloten nogmaals een winterteelt met tomaten op te zetten, waarbij in enkele bedden de zoutconcentratie van de voedingsoplossing verhoogd zou worden
door toevoeging van NaCl.
Op 28 september werden planten, die gezaaid waren in zand en een grootte hadden
van ± 3 cm, uitgeplant in opkweekbakken met grind. N a 10 dagen vielen er verschillende planten weg, in sommige vakken zelfs 60 % . Er werd ingeboet, doch ook de
nieuwe planten werden alle binnen enkele dagen aangetast. De planten die gedurende
de eerste 14 dagen nieuwe wortels maakten en goed weggroeiden, bleven ook later ge
zond. In de zieke planten werd Rhizoctonia gevonden.
Het ziektebeeld vertoonde zo'n grote overeenstemming met het uitval-verschijnsel in
de herfstteelt zodat wij geneigd zijn te concluderen, dat ook daar Rhizoctonia de oorzaak van de uitval is geweest. Opvallend is, dat het ziektebeeld niet direkt aan Rhizoctonia doet denken. Waarschijnlijk hebben ook verdrogingsverschijnselen een rol ge
speeld, waardoor de planten zijn verzwakt.
c. Voorjaarsteelt I960.
In verband met het optreden van Rhizoctonia werd de opkweek-installatie ontsmet
en van nieuw grind voorzien. Op 12 oktober 1959 werd in zand gezaaid en op 28
oktober uitgeplant in de opkweek-installatie. Hierbij werden weer gazen bakjes gebruikt, gevuld met grind, terwijl voor de vergelijkbare grondcultuur perspotten werden
opgezet.
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De opkweek verliep nu naar wens, maar kort na het uitplanten trad weer uitval op,
ditmaal veroorzaakt door Didymella lycopersici (kanker). Ook in de grondbedden trad
deze uitval op. Een nader onderzoek toonde aan, dat zowel de potgrond als het grind
voor de opkweekinstallatie in de opslagplaats waren besmet met Didymella. In de
naaste omgeving was nl. ziek plantemateriaal van proeven met kanker opgeslagen geweest. Nu werd besloten, zowel de opkweekinstallatie als de grote proefinstallatie volledig te ontsmetten met formaline.
d. Herfstteelt 1960.
Gezien de grote verschillen in groei die de opkweekmethoden na het uitplanten te
zien gaven, werd besloten de nateelt I960 niet te gebruiken voor een proef met concentratie-verschillen in de voedingsoplossing, maar voor een proef met verschillende methoden van opkweek. Hiertoe werd op 11 juni gezaaid, ditmaal in grond (ras Moneymaker). De opkweek verliep verder in:
Ie grind (gazen mandjes)
2e perspot
3e stenen pot
4e kistjes met grond.
In grind werd op 20 juni „opgepot". De overige planten werden op 18 juni verspeend in kistjes met grond, waarna op 25 juni werd opgepot, dus resp. in perspot,
stenen pot en kistjes. Op 8 juli werden de in grind opgekweekte planten uitgepoot
in 3 grindcultuurbedden, terwijl tevens de 2 grondbedden en 3 grindcultuurbedden werden beplant met tomaten in perspot. Op 15 juli werden 3 grindbedden beplant met
planten uit de stenen potten (uitgespoeld) en 3 grindbedden met planten uit de kistjes
(eveneens uitgespoeld).
De in grind en de in perspot opgekweekte planten groeiden goed, maar de uit kistjes
afkomstige planten waren op 2 augustus vrijwel allemaal dood. De uitgespoelde planten
uit stenen potten moesten een zware strijd voeren, maar bleven behouden, hoewel op
enkele plaatsen inboeters geplant moesten worden. De produktie begon het eerst in de
grindbedden, waarin de in grind opgekweekte planten waren gezet. Op 30 september
was hier reeds ruim 100 gram per plant geplukt en in de overige bedden nog niets.
Op 15 oktober bedroeg de produktie per plant:
;/plant gem. vruchtgewicht
in g.
grindbed, opkweek in grind
107
0.93
grindbed, geplant met perspot
112
0.65
100
grindbed, opkweek in stenen pot en uitgespoeld
0.44
grondbed, perspot
0.27
95
Hieruit blijkt dat de in grind opgekweekte planten voor 15 oktober een goede produktie gaven. De met perspot in grind gepote planten waren belangrijk minder en de
uitgespoelde planten nog minder, maar toch altijd nog beter dan de planten die met
perspot in grond waren geplant. Het gemiddeld vruchtgewicht was over het algemeen
hoog, zeker voor Moneymaker. Het laat eenzelfde verloop zien als de produktie, zij het
dat de planten met perspot in het grind een hoger gemiddeld vruchtgewicht hadden dan
de in grind opgekweekte planten.
In december werden de resultaten vertroebeld door het optreden van Botrytis. De
produktie werd derhalve genoteerd tot 1 december. Zij gaf het volgende beeld:
grindbed, opkweek in grind
grindbed, geplant met perspot
grindbed, opkweek in stenen pot en uitgespoeld
grondbed, perspot

kg/plant
2.20
2.10
1.58
1.68

gem. vruchtgewicht
89
86
88
83
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Bovenaan staan de in grind opgekweekte planten. Zij worden nu echter direkt gevolgd door de met perspot in grindcultuur geplante tomaten. De totaalproduktie was
in grond iets hoger dan bij de uitgespoelde planten in grind.
Geconcludeerd kan worden dat bij de teelt van tomaten in grindcultuur een opkweek
in grind verre de voorkeur verdient boven opkweek in grond met uitspoelen bij het uitplanten. Uitplanten met perspot doet in totale produktie niet veel onder voor de in
grind opgekweekte planten, maar bij laatstgenoemde is de vervroeging veel sprekender.
2. VOORJAARSTEELT MET KOMKOMMER
Nadat in 1957 bijzonder goede resultaten waren geboekt met komkommers in grindcultuur, waren de resultaten van de proeven in 1958 en 1959 onbevredigend. Om na te
kunnen gaan in hoeverre hierbij „ziekten" in het spel zijn geweest is een proef genomen,
waarbij alle grindcultuurbedden volkomen gelijk werden behandeld, maar waarbij 3
van de 9 bedden werden ontsmet; 2 bedden met Vapam en één met formaline. In 2
bedden werd nieuw grind gebracht en in 2 andere bedden werd het oude grind gewassen (niet ontsmet). Verder was er één bed met watercultuur en waren er 2 bedden met
staalgrond.
Er werd gezaaid op 21 december 1959 (ras Spotvrije van Pannevis). De planten werden op 30 december in stenen potten geplant en op 8 februari uitgespoeld voor het uitplanten. Voor de staalgrond werden de planten niet uitgespoeld.
De eerste komkommers werden gesneden op 5 april. De teelt werd voortgezet tot
1 juni. Toen vielen in alle niet ontsmette bedden planten uit. Opmerkelijk is dat dit
niet geschiedde in de ontsmette bedden. Hieronder worden van elk bed de produktiecijfers vermeld in kg per plant.
kg/plant per bed
watercultuur
2,0
oud grind, niet ontsmet
4,3 en 5,1
oud grind, niet ontsmet, gespoeld
3,4 en 5,3
nieuw grind
3,6 en 6,7
oud grind, ontsmet met Vapam
7,1 en 7,3
oud grind, ontsmet met formaline
7,4
staalgrond
7,3 en 5,5
Oud grind, dat niet werd ontsmet, gaf een zeer lage produktie (gemiddeld 4,5 kg
per plant). De ontsmette bedden gaven een hogere produktie (gemiddeld 7,3 kg
per plant). Hieruit blijkt wel zeer duidelijk, dat het ontsmetten gunstig heeft gewerkt.
Opmerkelijk is verder dat bij het nieuwe grind één bed een lage produktie gaf (3,6 kg)
en het andere en belangrijk hogere produktie (6,7 kg). Aangezien de bedden en de
reservoirs niet ontsmet waren, mag worden aangenomen, dat hierdoor het ene bed niet
vrij is geweest van een infektie. De lage produktie in één van de bedden met staalgrond
is een gevolg van een aantasting door het wortelknobbelaaltje.
De produktieperiode van 5 april tot 1 juni omvat 8 weken. Een gemiddeld goede
produktie omvat 2,5 komkommer per week per plant, m.a.w. 20 komkommers per 8
weken. De productie in deze proef bedroeg op de beste bedden ongeveer 18 vruchten per
plant, hetgeen dus beneden normaal is. Wellicht zijn de klimaatsomstandigheden hiervoor
verantwoordelijk geweest.
3. TEELTPROEF MET SLA
In 1959 was de voor tomaten bestemde afdeling van de kas voor plantenteelt zonder
aarde gedurende enige maanden vrij door wegvallen van plantmateriaal. Hoewel de
teelt van sla in grind zeker niet economisch verantwoord is, werd het nuttig geacht de invloed na te gaan van de concentratie van de voeding op de groei van dit gewas.
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Slazaad van het ras Proeftuins blackpool werd op 5 september gezaaid. De gebruikte
grond werd afgedekt met een laagje zand. Op 15 september hadden de hartblaadjes
een doorsnede van ± 1.5 cm en werden de plantjes in grind of grond uitgepoot. Er waren voor deze proef 12 grindbedden beschikbaar en 2 grondbedden.
Er werden in de grindcultuur 3 series gevormd van 4 bedden ieder. De series ontvingen een voedingsoplossing van resp. 0.8 %o, 1.6 %o en 3-2 %o. De 0.8 %o voedingsoplossing werd bereid door aan 600 1leidingwater de volgende zouten toe te voegen:
kalksalpeter (ca. 15 % N )
kalisalpeter (ca. 1 4 % N ; 46% K 2 0 )
zwavelzure ammoniak (ca. 20 % N )
dubbelsuperfosfaat (40—45 % P 2 0 5 )

270 g
132 g
3g
75 g

Voor de 1.6 %o en de 3.2 %o voedingsoplossing werden deze hoeveelheden resp. met
2 en 4 vermenigvuldigd, met uitzondering van het fosfaat. Verder werden aan alle
bedden een zestal spore-elementen toegediend.
Er werd 2 keer per dag bevloeid tot een hoogte van ± 2 cm onder het grindoppervlak. Van 14 tot 26 oktober is slechts 1 keer per dag bevloeid, omdat in verschillende
bedden de sla werd aangetast door smeul (Botrytis cinerea). In verband met de toen
optredende ernstige groeiremming is daarna weer 2 keer per dag bevloeid. De eerste 10
dagen na het uitplanten werd elke dag om ± 1 1 uur even over het gewas gebroesd om
de luchtvochtigheid in de kas wat te verhogen en het weggroeien te bevorderen.
Op 25 november werd de sla geoogst. Er was geen vergelijking mogelijk met de sla
uit de grondbedden, omdat deze reeds 3 weken na het uitplanten opgeruimd werd i.v.m.
een aantasting door het wortelknobbelaaltje.
Het gemiddeld kropgewicht bedroeg:
concentratie
0.8 %o
1.6 %o
3.2 %o

kropgewicht
99 gram
104 gram
102 gram

De verschillen waren dus maar gering. Ook in de mate van aantasting door smeul of
kourand is geen verband te vinden met de concentratie van de voedingsoplossing.
Het gemiddeld kropgewicht was aanmerkelijk lager dan bij eenzelfde teelt van sla in
grond. Als oorzaak hiervoor zijn verschillende faktoren aan te wijzen. In de eerste plaats
werd uitgegaan van planten, die in grond gezaaid waren. De ervaring heeft geleerd
dat planten die in zand gezaaid zijn, een veel sterker ontwikkeld wortelstelsel hebben dan
in grond gezaaide planten, hetgeen voor het weggroeien in grind belangrijk is. Het aanslaan van de slaplanten ging dan ook niet vlot. In de tweede plaats is de vochtvoorziening niet ideaal geweest. Het 2 keer daags bevloeien was op dagen met zeer hoge
luchttemperaturen, gepaard gaande met een lage relatieve luchtvochtigheid, onvoldoende.
De planten groeiden niet snel, doch desondanks viel er een duidelijke achteruitgang in
groei te constateren, toen er gedurende 10 dagen van tweemaal daags op eenmaal daags
bevloeien werd overgegaan. Het zg. „kourand", dat begin november door de hele kas
optrad, is naar alle waarschijnlijkheid ook het gevolg geweest van een te gering aantal
keren bevloeien.
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FENOLOGISCHE ENKLIMATOLOGISCHE WAARNEMINGEN
1. TEMPERATUURW AARNEMINGEN I N HET VOORJAAR
Ook in I960 zijn op twaalf plaatsen in het Westland en de Kring metingen uitgevoerd om de minimumtemperatuur kort boven de grond na te gaan, terwijl hierbij tegelijkertijd de grondtemperatuur is gemeten. De metingen zijn in de periode tussen 19
maart en 31 mei uitgevoerd op een drietal plaatsen te 's-Gravenzande, Leidschendam,
Berkel en Bergschenhoek-Bleiswijk.
Wat betreft het aantal keren, dat nachtvorst is opgetreden, wijzen de gegevens op
overeenkomstige resultaten in andere jaren. Zo werd in april te 's-Gravenzande 2 x een
temperatuur van 0° C of lager gemeten, te Leidschendam 8 x, te Berkel 13 x en te
Bergschenhoek-Bleiswijk 10 x. In mei kwam in 's-Gravenzande 4 x nachtvorst voor, in
Leidschendam 7 x, in Berkel 12 x en in Bergschenhoek-Bleiswijk 8 x. De laagste temperatuur die is waargenomen bedroeg —7.0° C en kwam te Leidschendam voor (22
maart). Nadien werden de laagste temperaturen steeds in Berkel waargenomen.
Bij de metingen van de grondtemperatuur op 10 cm diepte bleek, dat in de eerste
weken van de waarnemingsperiode de hoogste temperaturen in hoofdzaak te 's-Gravenzande voorkwamen. Gedurende de eerste 4 weken was de maximum grondtemperatuur
steeds het laagst in Bergschenhoek-Bleiswijk. Deze verschilde 2 tot 4° C met die te
's-Gravenzande. Later werden de verschillen tussen de waarnemingsplaatsen onderling
steeds geringer. Gedurende vrij lange tijd is het verschil tussen maximum en minimum
grondtemperatuur te 's-Gravenzande het grootst. Deze bedroeg 6 tot 8° C. Bij stijgende
grondtemperatuur werden deze verschillen kleiner. In I960 is het weertype (veel helder,
droog weer) waarschijnlijk bijzonder gunstig geweest om de temperatuurverschillen
tussen de 4 waarnemingscentra duidelijk tot uiting te doen komen.

2. METINGEN VAN GRONDTEMPERATUREN
In de maanden januari, februari en maart zijn metingen van de grondtemperaturen
verricht op een aantal bedrijven waar koude voorjaarssla in warenhuizen wordt geteeld.
In twee warenhuizen, één op lichte zavelgrond en één op kleigrond, is dit op uitgebreide schaal gebeurd met behulp van zelfregistrerende apparaten. Op 7 bedrijven met
uiteenlopende grondsoorten is een beperkt aantal waarnemingen van maximum- en
minimumtemperatuur verzameld.
Over een meetperiode van 7 weken, van midden januari tot begin maart, was de temperatuur in de lichte zavel te Naaldwijk op diepten van 10 en 20 cm gemiddeld 0,5° C
hoger dan in de kleigrond te Maasland. In perioden van temperatuurstijging was dit
verschil in het algemeen groter, in perioden van daling kleiner dan 0,5 ° C en soms zelfs
nihil. Het vochtgehalte was in de kleigrond bijna 10 % hoger, het luchtgehalte verschilde niet veel.
Op de zavelgrond hadden de slaplanten in maart een voorsprong in groei verkregen.
Bij enkele tussentijdse opbrengstbepalingen bedroeg deze voor de drie gebruikte rassen
gemiddeld 10 à 20 g. Naast de temperatuur, kan een klein verschil in de lichtdoorlatendheid van het kasdek en in de weersomstandigheden de groeiverschillen hebben veroorzaakt.
Bij de temperatuurmetingen op de 7 bedrijven bleek dat het verschil tussen de minimum- en maximumtemperatuur groter was naarmate de grond lichter en droger was. Het
aantal vergelijkbare waarnemingen was te gering om een betrouwbaar verschil in temperatuurniveau te kunnen vaststellen.
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3. LICHTMETINGEN ONDER GLAS
Uit lichtmetingen met adderende lichtmeters in het vroege voorjaar bleek, dat enkele
moderne kassen (een Venlo-type en een kas met 9.60 m kapbreedte) belangrijk lichter
waren ( ± 30 c/c) dan het ouderwetse warenhuis. Tussen beide eerstgenoemde kastypen
werd geen betrouwbaar verschil gevonden.
De lichtmetingen met behulp van adderende lichtmeters werden, na een vrij lange
onderbreking, aan het einde van het jaar weer voortgezet. De meters worden nu volgens
een vast schema elke dag van plaats verwisseld. In een houten warenhuis, gedekt met
eenruiters, werd een lichtverlies van 56 % gevonden. In een moderne kas met een kapbreedte van 9.60 m en gedekt met gehamerd glas bedroeg het lichtverlies 45 c/c• In de
moderne kas kwam dus ongeveer 20 % meer licht dan in het ouderwetse warenhuis.
Dit verschil is kleiner dan bij eerdere waarnemingen werd gevonden. Wellicht houdt
gehamerd glas toch meer licht tegen dan normaal glas. Vermoedelijk speelt de lage
zonnestand hierbij een rol, in die zin, dat bij het gehamerde glas onder deze omstandigheden meer licht door terugkaatsing verloren gaat.

4. LICHTAFHANKELIJKE TEMPERATUURREGELING
De ontwikkeling van lichtafhankelijke temperatuurregelaars gaat nog steeds verder.
Er bestaan momenteel 3 verschillende typen, terwijl een vierde in ontwikkeling is. De
voornaamste eigenschappen van deze apparatuur zijn als volgt samen te vatten:
1. Luvatherm. Hierbij is het mogelijk de dagtemperatuur trapsgewijze aan de hoeveelheid licht aan te passen. De nachttemperatuur kan los daarvan op een bepaald niveau
worden ingesteld.
2. L.A.T. Bij dit door het I.T.T. te Wageningen ontwikkelde apparaat bestaat een
rechtlijnig verband tussen de hoeveelheid licht en de temperatuurstijging boven het
basis ( = nacht) niveau. Later is dit apparaat zodanig gewijzigd, dat d.m.v. een tijdklok
's-nachts een aparte temperatuur beneden het basisniveau kan worden ingesteld.
3. Solatherm. Dit Zwitserse apparaat biedt het voordeel, dat de temperatuur bij het licht
worden snel stijgt, terwijl bij grotere lichtintensiteiten de temperatuurstijging steeds
langzamer gaat.

5. KLIMAATSMETINGEN IN VERWARMDE KASSEN MET TOMATEN
In aansluiting op het onderzoek van vorige jaren zijn wederom in de praktijk metingen verricht om een indruk te krijgen van het temperatuurverloop e.d. in gestookte
kassen met tomaten. Dit jaar werden de metingen in verschillende kastypen op één bedrijf verricht. Het betrof een ouderwets warenhuis, een moderne Venlokas en een moderne kas met 9.60 m kapbreedte.
Tussen de kastypen onderling werden geen noemenswaardige verschillen gevonden in
temperatuur. De invloed van de teeltmaatregelen van de tuinder op de temperatuur onder
glas is dus groter dan de invloed van het kastype. Verder bleek dat de temperatuur onder
en boven het gewas sterk verschilde. Bij zonneschijn liep de temperatuur boven het
gewas vaak 5 tot 10° C hoger op en 's-nachts daalde de temperatuur boven het gewas
meestal ook sterker dan onder het gewas. Het verschil tussen dag- en nachttemperatuur
was aldus onder het gewas soms zeer gering en boven het gewas zeer groot. Hoewel hier
geen zuivere luchttemperaturen zijn gemeten, mag men toch wel stellen, dat een volgroeide tomaatplant in zeer verschillende klimaatszone's staat. De luchtvochtigheid ging
sterk met de temperatuur samen.
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CULTUURPROEVEN
DE TEELTVANTOMATENMET MEERDANEEN STENGEL
P. A. KRUYK
Inleiding
Van oudsher is het in Nederland gebruikelijk bij de teelt van tomaten uit te gaan van
slechts één stengel. Eigenlijk is dit niet natuurlijk, omdat de tomateplant vanaf een zeer
jong stadium zijscheuten vormt. Deze worden
evenwel alle verwijderd. Gedurende enkele jaren is op het Proefstation nagegaan, of het aanhouden van een 2e stengel of een gedeelte daarvan of een gedeelte van een 2e en 3e stengel
een vergroting van de vroege opbrengst of van
de totaalopbrengst kan geven.
Hierbij is uitgegaan van de gedachte, dat in
vele gevallen de groeikracht en de vruchtzetting hoger aan de plant minder goed zijn.
Vooral bij de koude teelt in het Westland is
dit nog wel eens het geval. In het jonge stadium groeit de plant veel sterker. Mogelijk kan
nu deze groeikracht worden benut door meer
dan één stengel aan te houden (afb. 1).
Welke zijscheut wordt aangehouden
Bij het aanhouden van één of meer extra
stengels of gedeelten hiervan, moet van een zijscheut worden uitgegaan. De groeikracht van
de dieven verschilt. De dief, die recht tegenover de tros staat, groeit aanmerkelijk sterker
dan de overige dieven. Deze sterkere groeikracht is nodig om een goede extra stengel te
kunnen aanhouden. De overige dieven lenen
zich hiertoe niet. Dit betekent, dat pas tot aan-

houden van een dief kan worden overgegaan
als de Ie tros aan de hoofdstengel vrij ver ontwikkeld is. Dit houdt ook in dat de eerste tros
aan de extra stengel pas te voorschijn komt na
de 2e tros aan de hoofdstengel (maar voor de
3e).
Vervroeging
Uit de proeven is steeds naar voren gekomen
dat het aanhouden van een gehele extra stengel aanvankelijk een verlatend effect op de
oogst heeft. Met twee extra stengels is dit in
nog sterkere mate het geval. In de eerste twee
weken van de oogst geven ook de andere combinaties, zoals een dief met twee trossen extra
of twee dieven met elk één tros extra, enige
verlating. Dit is echter niet het geval wanneer
één dief met één tros extra wordt aangehouden. Vier weken na het begin van de oogst
hebben zelfs de planten met een volledige stengel extra echter reeds een voorsprong ten opzichte van de normaal geteelde planten.
Naarmate het gewas sterker groeit, zijn de
verschillen groter en kan dus ook de belangrijkste vervroeging worden verkregen. Zelfs bij
een zwak groeiend gewas blijven er verschillen
in vroegheid bestaan, hoewel dit in de produktie weinig tot uiting komt. Bij een zeer vroege
teelt, b.v. als er in de eerste drie weken van
januari wordt geplant, geeft het aanhouden van
een dief met extra tros geen enkel voordeel.

Afb. 1. Tomaten met
een volledige extra stengel geteeld.
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A Koude teelt, geënte plant.
B Lichte stook, gestoomde grond.
C Lichte stook, weinig groeikrachtige grond.
1 = normaal met één hoofdstengel.
2 = normaal met één hoofdstengel -f één dief met één tros.
3 = met één stengel extra,
Afb. 2. Invloed van extra stengel
bij enkele teeltmethoden.
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Voor de matig vroege stookteelt en de koude
teelt zijn wel voordelen aan te wijzen (afb. 2).

wijzen het aanhouden van een volledige extra
stengel worden aangeraden.

Verlating

Totale produktie

Het aanhouden van een gehele extra stengel
geeft aanvankelijk een verlating. Bij vroege
teelten is dit dus nadelig. Anders is het evenwel bij een late koude teelt of een herfstteelt.
De vroegst geoogste tomaten brengen dan de
laagste prijs op, zodat verlating een financieel
voordeel kan betekenen. Blijkens verschillende
ervaringen in de praktijk kan voor deze teelt-

Met uitzondering van een proef bij een matig vroege stookteelt, waarbij de groeikracht gering was, is steeds een hogere totaalproduktie
verkregen als één extra stengel of een gedeelte
hiervan werd aangehouden. Hierbij kwam naar
voren, dat de hoogste produktie steeds bij de
nauwste afstand verkregen is (afb. 3 ) . Verder
onderzoek zal nog moeten uitmaken welke
^ ^ plantafstand

HUj75 * 50
I 75 * 6 0

I 75 * 75
f 75 * «5
I 60 » 60

1 = normaal met één hoofdstengel.
2 = normaal met één hoofdstengel
+ één dief met één tros.
3 = met één stengel extra.
Afb. 3. Invloed van de plantafstand op de teelt met extra stengels
in een tweetal proeven.
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plantafstand bij de diverse behandelingen het
meest gewenst is.
Teeltzorgen en teeltomstandigheden
Het aanhouden van een extra stengel vraagt
meer arbeid. Een gehele stengel extra moet met
een touwtje worden opgebonden, terwijl één
dief met één tros aangebonden dient te worden
aan de hoofdstengel. Bij een normale plantafstand (45—50 cm) krijgt men door een extra
stengel of stengelgedeelte onder aan de plant
belangrijk meer gewas. Dit behoeft geen nadeel te geven, mits wat nauwkeuriger te werk
wordt gegaan met bladplukken. Hierbij mag
men echter nooit van het extra stengelgedeelte
alle bladeren verwijderen, omdat dit tot gevolg
heeft, dat de vruchten fijner blijven en later
afrijpen. Vanwege het meerdere gewas moet
iets vroeger dan normaal met de meeldauwbestrijding worden begonnen.
Een ruimere plantafstand dan 50 cm is niet
aan te raden. Een uitzondering hierop vormt,

blijkens verschillende praktijkervaringen, een
teelt met twee stengels bij herfsttomaten, waarbij een plantafstand van 70 cm wordt aangehouden. Hierdoor krijgt men onderaan belangrijk minder gewas en vanaf het begin een veel
betere luchtcirculatie, zodat de kans op meeldauw en Botrytis vermoedelijk kleiner is. Men
bereikt in zo'n geval niet, dat de totale oogst
groter is. Wél heeft men naast het voordeel
van minder ziekten, profijt van de verlatende
invloed op de oogst van de eerste trossen.
De methode van één dief met één tros extra
is bij de licht gestookte en vroege koude teelt
het meest aan te bevelen. Zeker in die gevallen,
waar een behoorlijke groeikracht wordt verwacht. Ook bij gebruik van geënte planten is
deze methode zeer goed bruikbaar om gedurende de eerste weken van de oogst een opbrengstverhoging van tenminste 10 % te verkrijgen. De teler dient zich er echter van bewust te zijn, dat wat extra werk wordt gevraagd
en dat dit werk ook tijdig moet gebeuren.
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KOMKOMMERTEELT IN DE HERFST
J. H. GROENEWEGEN
Inleiding
De laatste vijf jaren wordt in vrijwel alle
gestookte glasopstanden een nateelt bedreven.
Zo is ook de nateelt van komkommers toegenomen, hoewel de procentuele uitbreiding kleiner is dan bij de nateelten van sla en tomaten.
In de herfst I960 was het areaal 133 ha, waarvan 91 in Z.H. De nateelt van komkommers
is betrekkelijk duur. De kosten schommelen om
de ƒ 4,— per m2. Hier tegenover staan niet
steeds voldoend hoge opbrengsten, want de
teelt kan gemakkelijk mislukken, vooral in een
donkere herfst.
Rassenkeus
De half gestekelde hybriden, zoals Bitspot,
Sporu en Green spot voldoen goed (afb. 1).
Ook Spotvrije is voor deze teelt bruikbaar. Vergeleken met de hybriden geeft dit ras een harder gewas en heeft een groter vermogen om
zich na een groeistilstand te herstellen. In verband met het grotere gevaar voor groeistoornis
dienen de hybriden langer te worden gesnoeid.
Ze kunnen dan later in het seizoen minstens
even produktief zijn als Spotvrije.
Opkweken
Het opkweken vraagt in de herfst niet meer
dan drie weken. Bij het zaaien is schermen van
het zaaibakje gewenst ter voorkoming van een
te hoge temperatuur onder het dubbele glas. De

plantjes kunnen direkt vanaf het zaaibed worden opgepot. Wordt voor de nateelt geënt dan
behoeven de onderstammen maar enkele dagen
later dan de komkommers te worden gezaaid.
In dit geval is het wel nodig om de komkommers een keer te verspenen.
Luchtige grond gewenst
Een komkommer vraagt een goed doorluchte
grond. Op veel gronden kan de doorluchting
enigszins worden verbeterd door voor het uitpoten rotte mest door de grond te werken. Op
vochthoudende gronden kan het zin hebben
heuveltjes op te schuimen en daarop uit te
planten. Op weinig vochthoudende gronden
hebben deze heuveltjes het bezwaar dat later in
het seizoen de grond moeilijk nat te houden is.
Hoe beter de grond is doorlucht des te dieper
gaan de wortels en des te minder last van groeistoornis wordt er later in het seizoen ondervonden.
Uitplanten en plantsystemen
Per warenhuiskap van 3,20 m breed kunnen twee rijen worden uitgeplant. Meestal worden de planten langs schuin gespannen touwtjes naar de nok geleid. Het is gebleken dat
ook rechte rijen goed bruikbaar zijn. De minimale plantafstand in de rij is voor Spotvrije
50 cm en voor de hybriden 55 cm. Dit blijkt
duidelijk uit afb. 2, waarin de opbrengsten per

Afb. 1. Half gestekelde hybriden voldoen gced voor de nateelt
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plant: bij een herfstteelt van Spotvrije zijn weergegeven. In de eerste kolom staat de opbrengst
bij een plantafstand van 50 cm waarbij de planten alle schuin zijn opgeleid. Kolom 2 geeft
de opbrengst per plant bij een plantafstand van
60 cm eveneens schuin opgeleid, terwijl in kolom 3 de opbrengst staat bij een plantafstand
van 50 cm, waarbij de planten recht omhoog
geleid zijn. De ruime plantafstand heeft hier
wel een belangrijk grotere opbrengst gegeven.
Het snel aanslaan van de planten bevordert
de vorming van een uitgebreid wortelgestel. In
dit verband zijn o.a. voldoend vochtige potkluiten van belang. In ouderwetse warenhuizen
kan tot eind juli worden uitgeplant; in lichtere kastypen tot een week in augustus. Later
planten houdt het gevaar in van een oogstmislukking of van een te kleine oogst.

a a n t a l A - k o m k o m m e r s por p l a n t
aantal B.komkommers par

plant

a a n t a l C.k o m k o m m e r s p a r p l a n t

Afb. 3. Zaadkoppen kunnen bij de herfstteelt een
groot probleem zijn.
Een „harde" jeugd
In de herfst groeit alles snel en welig, vooral in een donkere herfst. Een welig gewas heeft
een grote vochtbehoefte en komt later het eerst
vocht te kort. De vruchtjes zetten dan slecht
door en soms ziet men het gewas in zijn geheel
instorten, mede als gevolg van lage temperatuur en virusaantasting. Het is daarom van
belang dat de gewassen stevig opgroeien. Dit
kan worden bevorderd door de grond vooraf
niet te nat te maken, door in de jeugdperiode
zo weinig mogelijk te gieten en door betrekkelijk ruim te luchten. Het telen van de planten in een mengsel van veengrond en rotte
mest geeft in de herfst, omdat de planten er
aanvankelijk te welig op groeien, vaak een negatief resultaat.

15-

u13121110-

8-

6-i

5J

3-

1J

50 cm.
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Afb. 2. Verschillen in opbrengst bij enkele plantsystemen en plantafstanden bij een herfstteelt.

De snoei
De onderste zijscheuten kunnen tot op 40—
50 cm hoogte geheel worden weggesnoeid. De
daarna volgende zijscheuten snoeit men op één
of twee bladeren. Aan deze scheuten worden
tegelijkertijd de zijscheuten van een volgende
orde verwijderd. Zodra zich aan de onderste
zijscheuten vruchten gaan ontwikkelen moet
men de hoger zittende zijscheuten langer gaan
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snoeien; in het bijzonder geldt dit voor de hybriden. Het wegnemen van te grote koppen
moet steeds worden vermeden. Grote koppen
wegnemen of met andere woorden een eenmaal
lang geworden scheut weer op een paar bladeren terugzetten geeft namelijk groeistoornis.
Verder moeten vruchten aan de hoofdstengel,
mannelijke bloemen in de oksels van de stengel
en geel wordende bladeren aan de hoofdstengel worden weggenomen.
Gieten
In de jeugdperiode moet zo weinig mogelijk
of helemaal niet worden gegoten. Als het gewas
volgroeid is, is gieten meestal wel nodig; soms
is dit al eerder het geval. Bij het gieten moet
met de vochtbehoefte worden rekening gehouden. Deze is groter naarmate het gewas aanvankelijk weliger is gegroeid. De vochtbehoefte
neemt ook toe als men gaat stoken. In het algemeen moeten per keer zeer kleine hoeveelheden worden gegeven, speciaal als de wortels
niet diep zitten. Wel zal dan zeer regelmatig
water gegeven moeten worden. Tijdens het gieten wordt vaak bijgemest. Als vooraf rotte mest
is gegeven zal dit in het algemeen niet nodig
zijn.
Stoken
Gedurende de nachten mag de luchttemperatuur niet beneden 15° C dalen. Vergelijkende
temperatuurproeven in de herfst zijn weliswaar nog niet genomen maar bij een teelt in
het voorjaar bleek duidelijk dat Spotvrije een
wat hogere temperatuur vraagt. Terwijl bij de
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halfgestekelde hybriden een nachttemperatuur
van 17,5° C het gunstigst was, werden bij
Spotvrije verreweg de beste resultaten verkregen bij een nachttemperatuur van 20° C. De
algemene ervaring is echter, dat er bij een teelt
in de herfst lagere temperaturen moeten worden aangehouden dan in het voorjaar. Zo zijn
bij de hybriden goede resultaten bereikt bij een
nachttemperatuur van 15° C. De dagtemperatuur mag ongeveer 25° C zijn. Loopt de temperatuur onder invloed van de zon op tot 30°
C, dan is dit niet bezwaarlijk. Om te voorkomen dat de grondtemperatuur te laag gaat dalen
(dat wil zeggen beneden 20° C) is het gewenst al vroeg met stoken te gaan beginnen.
Waarschijnlijk kan in dit geval de aanwezigheid van grondverwarming goede diensten bewijzen. Bovendien kan het voorkomen dat in
de herfst de temperatuur voldoende hoog is,
maar dat het zo vochtig is, dat toch moet worden gestookt ter voorkoming van bepaalde
schimmelziekten. Gelijktijdig met het droogstoken moet dan een weinig gelucht worden.
Ziektebestrijding
De belangrijkste kwaal bij de nateelt komkommers is vaak het optreden van zaadkoppen
(afb. 3). Het afschermen van de luchtramen
met nylonvitrage, dat ongeveer ƒ 2,50 per
luchtraam kost, is aan te bevelen. Brandkoppen
komen ook veel voor in de nazomer. Hoe
slechter de wortelbewerking en hoe hoger de
luchtvochtigheid, des te meer brandkoppen zullen er optreden.

BROEISLA ONDER STAAND GLAS IN VERBAND METDE HOOFDTEELT
W. P. VAN WINDEN
De teelt van broeisla onder staand glas neemt
in de laatste jaren toe. Wanneer we de voordelen bekijken welke hieraan voor de sla verbonden zijn, is deze toename heel begrijpelijk.
Toch mogen we niet uit het oog verliezen, dat
aan deze teelt ook nadelen kleven, welke vooral
tot uiting komen bij de erop volgende hoofdteelt van komkommers of meloenen.
Als voordelen van de teelt van broeisla kunnen worden genoemd:
a. Een betere werkverdeling.
Bij de broeislateelt kunnen de mestveuren in
oktober en november worden klaargemaakt. In
deze tijd is het op de bedrijven meestal wat
minder druk dan in het vroege voorjaar. Een
normale slateelt gevolgd door een hoofdteelt
van komkommers of meloenen heeft het bezwaar, dat na het oogsten van de sla de mestveuren in de veel drukkere voorjaarsperiode
moeten worden gereedgemaakt. Het is dan vaak
moeilijk hiervoor voldoende tijd te vinden. Bovendien zal men tengevolge van deze werkzaamheden pas later kunnen uitplanten.
b. Een vroegere oogst van de sla.
Het gebruik van broeimateriaal bij de slateelt zal de bodemtemperatuur minder doen
dalen dan bij de normale teelt. Dit is enerzijds
een gevolg van de warmteproduktie door de
broeimest. Anderzijds zal de gunstige lucht-waterverhouding in de grond eveneens een rol
spelen, terwijl in de laatste weken van de teelt
(eind februari—begin maart) de toegestraalde

zonnewarmte meer in de bovengrond geconcentreerd zal blijven. Het broeimateriaal mag niet
te sterk broeien, omdat de sla bij een naar verhouding te hoge temperatuur te welig zou
groeien; hierdoor wordt in de winter de kwaliteit al gauw minder goed. Doordat de bodemtemperatuur steeds iets hoger is dan bij de gewone teelt, zal de aktiviteit van de wortels groter zijn en daardoor ook de groeisnelheid van
de sla. De oogst valt dus vroeger, terwijl de
betere doorgroei gedurende de wintermaanden
meestal ook een gezonder gewas en een betere
krop zal geven. De kans dat deze sla door zijn
vroege oogst en meestal betere kwaliteit een
hogere prijs zal opbrengen, is vrij groot. Ten
opzichte van de slateelt heeft het gebruik van
broeimateriaal dan ook alleen maar voordelen.
Voor de hoofdteelt welke hierop volgt, is dit
niet altijd het geval. In koude kassen en in
mindere mate ook in zeer licht verwarmde kassen is na de oogst van de sla, als deze op een
vroeg tijdstip valt, de bodemtemperatuur nog te
laag voor een goede weggroei van de komkommers of meloenen (afb. 1 en 2). Omdat
de mest in de oude broeiveur meestal niet sterk
meer broeit, zal de bodemtemperatuur ook moeilijk op peil komen. Het kan dan nodig zijn na
de oogst van de sla nog enige tijd te wachten
voordat tot het planten van komkommers of
meloenen wordt overgegaan. Dit hoeft echter
nog geen verlies te betekenen, want in het geval
van een normale slateelt zou de sla zeker een
week latergeoogst zijn; bovendien zou hetklaar-

Afb. 1. Slecht weggegroeide meloen op de oude broeiveur (te lage
bodemtemperatuur).
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Afb. 2. Meloenen op een verse
broeiveur (voldoende bodemtemperatuur).

maken van de mestveuren dan extra tijd gevraagd hebben. Wanneer na het oogsten van de
broeisla dus twee weken zou worden gewacht
met het planten van de hoofdteelt, zou de plantdatum nog even vroeg kunnen zijn als van een
normale slateelt.
W e zien dus dat genoemde bezwaren niet
doorslaggevend hoeven te zijn als deze maar
niet worden onderschat. Gaat men in de onverwarmde kassen echter te vroeg planten, dan
staan de komkommers of meloenen in de eerste
tijd te kwijnen. Daardoor bestaat de kans dat
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gedurende het gehele seizoen het gewas zwak
blijft.
Wanneer voor de slateelt paardebroeimest of
stro met dunne koemest is gebruikt, kan in het
voorjaar de broei hiervan vaak nog wat worden
gestimuleerd. Dit geschiedt door na de oogst
van de sla de plantgaten voor het hoofdgewas
tot op de broeimest uit te spitten, in elk plantgat wat zwavelzure ammoniak te strooien en dit
in het broeimateriaal te spoelen. Door deze
toevoeging van stikstof en water zal de aktiviteit van de bacteriën en daardoor ook de warmteproduktie toenemen.

DE VOORJAARSTEELT V A N LEEUWEBEKKEN
A. G. A. VAN DE NES
Inleiding
In de jaren 1955—1960 is een aantal teeltproeven genomen met leeuwebekken. De aanleiding daartoe was het beschikbaar komen van
Amerikaanse rassen welke geschikt zouden zijn
om in de winter te laten bloeien. Om dit te
bereiken moest in juli-augustus worden gezaaid,
in september worden geplant, waarna afhankelijk van het ras van half oktober tot eind december kon worden geoogst. Dit teeltverloop was
voor de tomatentelers zeer aantrekkelijk daar
deze in ons gebied onbekende glasteelt een welkome aanvulling zou kunnen betekenen bij de
keuze van een najaarsteelt.
Helaas vielen de resultaten tegen. De invloed
van de weersomstandigheden op de groei is
dermate groot, dat het vrijwel onmogelijk is de
meest geschikte tijd van zaaien te bepalen.
Sommige jaren kwamen de planten reeds in september in bloei, andere jaren pas in decemberjanuari. In het laatste geval was bovendien de
kwaliteit slecht en de oogstperiode onaanvaardbaar lang.

Afb. 1. Gelijktijdig bloeiende Amerikaanse
leeuwebekken.

Afb. 2. De verwijdering van de talrijke zijscheuten
(pluizen) vraagt in het voorjaar veel arbeid.
De goede eigenschappen van de Amerikaanse rassen waren echter, ondanks de minder goede uitkomsten, duidelijk naar voren gekomen.
Daarom werd nagegaan of deze rassen mogelijkheden bieden voor een teelt, waarbij bloei
in de voorjaarsmaanden wordt verkregen. Hierbij werd vooral gedacht aan de maanden maart
en april, dus juist vóór de oogsttijd van de violieren. Tijdens de proeven is gebleken dat deze
voorjaarsteelt zeker kans van slagen heeft. Er
zijn echter ook bezwaren aan verbonden zodat
een toepassing op grotere schaal in de praktijk
nog niet plaats vindt.
De rassenkeuze
Tijdens een van de eerste proeven werden
de Amerikaanse rassen vergeleken met de ons
bekende inlandse rassen die voor de snijbloementeelt worden gebruikt. Een belangrijk voordeel van de Amerikaanse rassen bleek de zeer
korte oogstperiode te zijn; bovendien bloeiden
deze rassen beduidend vroeger. Bij zaaitijden
variërend van 21 oktober tot 4 december waren
begin mei alle rassen geoogst, terwijl op dat
moment van de inlandse rassen slechts ongeveer
10 % van de bloemen was gesneden. Het gewas van laatstgenoemde rassen stond zeer ongelijk. De zeer korte oogstperiode van de Amerikaanse rassen (2—4 weken) is een gevolg van
het feit dat dit hybriden zijn (afb. 1). De inlandse rassen zijn blijkbaar onvoldoende zuiver.
Goed bruikbare Amerikaanse rassen zijn: New
times, Treasure chest en Wintergreen (rose) ;
Doubloom en Golden spike (geel); Cherokee
en Maryland red (rood); Esquire en Lavender
lady (paars-lila) en Snowman (wit).
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Het uitzaaien
Om in de periode maart—mei te kunnen
oogsten moet in de tweede helft van oktober
worden gezaaid. Spreiding van de bloei kan
worden verkregen door belichting van de zaailingen en eventueel van de verspeende planten
en door bepaalde regeling van de temperatuur
tijdens de teelt.
Er wordt gezaaid in een mengsel van b.v.
turfmolm en zand (gezeefd) of in gezeefde
goede potgrond. Het zeer fijne zaad wordt niet
afgedekt. De kiemkracht van het Amerikaanse
zaad is laag, nl. ± 30 c/c. In verband met de
grote kans op smeul verdient het aanbeveling
om de zaailingen te belichten met fluorescentiebuizen (T.L.) ter sterkte van 100 watt|m 2 .
De zaaitemperatuur dient ± 20° C te zijn. Na
opkomst is een temperatuur van ± 12° C voldoende.
Verspenen en uitplanten
Wanneer men ruim zaait en geen bezwaar
heeft tegen het poten van een kleine plant, kan
vanuit de zaaikist worden uitgeplant. De planten mogen dan niet groter zijn dan 3 à 4 cm.
Voor het eventueel verspenen, ongeveer 4 weken na het zaaien, kunnen het best slapotjes
worden gebruikt. Wanneer men op een bed
verspeent, worden de wortels bij het uitplanten
in de kas dusdanig beschadigd, dat de planten
slap gaan hangen. Alleen de kop van de plant
richt zich daarna op, zodat kromme stengels
ontstaan.
In de loop van januari wordt uitgeplant. De
plantafstand bedraagt 10 cm in het vierkant.
Als de planten worden getopt en twee zijscheuten worden behouden, kiest men een plantafstand van 14 cm in het vierkant. Gesteund
wordt met chrysantengaas. Eén net is meestal
voldoende omdat het tijdens de teelt kan worden omhooggebracht.

RAS

Onmiddellijk na het uitplanten wordt de kastemperatuur op ± 13° C gehouden. Na
enige dagen is 8—10° C voldoende. Reeds na
4 tot 6 weken moet worden overgegaan tot het
verwijderen van de zijscheuten. Hiermede moet
worden doorgegaan tot vrij kort voor het oogsten (afb. 2). Dit pluizen vraagt in een overigens toch al drukke periode veel arbeid. Dit
is een nadeel van deze nieuwe teelt.
Het oogsten
Wanneer 7—10 bloemen open zijn kan geoogst worden. De steellengte is ruim voldoende.
Wanneer de planten in het geheel niet belicht
zijn kan men bij genoemde zaaitijd en een temperatuur tijdens de teelt van 8—10° C bloei in
de maand mei verwachten. De lengte van de
planten bedraagt dan 80—100 cm.
Zijn de planten wel belicht, waarbij tijdens
de opkweek en de teelt een iets hogere temperatuur (10—12° C) wordt gehandhaafd dan
kan vanaf eind maart bloei worden verkregen.
De lengte van de stengel is dan meestal groter.
De zachtheid van het blad werkt verwelking
in de hand wanneer de periode tussen oogst
en verkoop op de veiling te lang is. De indruk
is dan minder fraai, doch op water herstellen
de afgesneden bloemen zich vrij snel. De bloemen kunnen zowel los in dozen als in bossen
van 10 stuks worden aangevoerd.
Bloeivervroeging door belichting
Van nature bestaan tussen de rassen kleine
verschillen in vroegheid. Het is echter mogelijk
om door belichting de bloei beduidend te vervroegen. De resultaten van een in 1958/'59 genomen proef, waarbij alle planten tot het uitplanten werden belicht, zijn vermeld in afb. 3.
Het gestippelde gedeelte van de lijnen geeft
aan in welke perioden de eerste 10 % en de
kruisjeslijnen wanneer de laatste 10 % van de
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Afb. 3. Oogstverloop van verschillende rassen bij winterbloeiende
leeuwebekken.
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bloemen geoogst zijn. De rassen Cherokee,
Treasure chest en Wintergreen waren eerder in
volle produktie dan de overige rassen. Van het
ras Golden spike werd 80 % van de bloemen
in een zeer korte periode geoogst (getrokken
gedeelte van de lijnen).
In hetzelfde jaar werd de invloed op de
bloeiperiode nagegaan van de duur der belichting. Na opkomst van het zaad werd respectievelijk 3 weken belicht, 10 weken (tot het
uitplanten) en 18 weken (8 weken doorbelichting na het uitplanten). De belichtingssterkte
was 100 watt/m 2 met fluorescentiebuizen (TL).
Afhankelijk van de periode van het jaar werd
8—12 uur per etmaal belicht. Bovendien is op
verschillende data, namelijk 1 oktober, 21 oktober en 11 november gezaaid. Voor deze
proef werd het ras New times gebruikt. Er
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Afb. 4. Oogstverloop van een belichtingsproef bij winterbloeiende
leeuwebekken.

werd begin januari uitgeplant. Afb. 4 geeft de
resultaten weer. Twee dingen springen daarbij
in het oog. In de eerste plaats dat de invloed
van de belichting het grootste is bij de vroegste
zaaidatum en in de tweede plaats dat een belichting na het uitplanten slechts een gering
extra effect heeft.
Samenvattend kan worden vastgesteld dat de
voorjaarsteelt van leeuwebekken goede mogelijkheden biedt. Door belichting van de jonge
planten kan een beduidende vervroeging van de
bloei worden verkregen. Een uitbreiding van
de teelt wordt echter belemmerd door de grote
hoeveelheid arbeid, die het wegnemen van de
zijstengeltjes vraagt. Temeer omdat deze arbeid
verricht moet worden in een periode dat het
op de bedrijven zeer druk is.

1. TEELTWIJZE VAN TOMATEN
a. Het gebruik van geënte tomaten bij stookteelten
In 1959 werden verschillende entmethoden voor de tomaat vergeleken in koude warenhuizen. In I960 werd een dergelijke proef opgezet in een verwarmde kas, waarbij
een vergelijking werd gemaakt tussen spleetenting, afzuigenting en ongeënt.
Daar bekend is, dat bij de spleetentmethode oogstverlating kan optreden, werden de
planten hiervoor 3 weken eerder gezaaid. De planten voor de afzuigenting werden 3
dagen vroeger gezaaid dan de ongeënte planten. De omstandigheden na het enten waren — vooral voor de spleetentmethode — zeer gunstig. Op 4 februari werd geplant.
De grond in de kas was gestoomd.
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De tomaten, geënt volgens de spleetentmethode, hebben zich het best ontwikkeld, terwijl de tomaten, geënt volgens de afzuigmethode, ook een betere stand vertoonden dan de
ongeënte planten. De verwachte sterke groei van de volgens de spleetentmethode geënte tomaten gaf, dank zij het eerder uitzaaien, geen oogstverlating. De totale produktie
per 80 planten was voor de spleetenting 390 kg, voor de afzuigenting 340 kg en voor
ongeënt 293 kg.
De hogere opbrengst bij spleetenting (ten opzichte van de afzuigenting) is niet in
overeenstemming met de resultaten die in 1959 in een koude teelt zijn behaald. De verklaring is waarschijnlijk dat bij de afzuigmethode beide wortelstelsels zijn gehandhaafd,
waardoor de plant te laat van de groeikrachtige onderstam kon profiteren. Het kan dus
aanbeveling verdienen de eigen wortel tijdig weg te nemen. Er wordt gezocht naar een
geschikte methode voor het wegnemen van de eigen wortel.
b. Het gebruik van verschillende resistente onderstammen op nieuwe grond
Om de groeikracht van verschillende onderstammen voor de tomaat te vergelijken,
werd een proef genomen op grond waar sedert 20 jaar geen tomaten geteeld waren. De
volgende onderstammen werden beproefd: stam K (resistent tegen kurkwortel), stam
N K (resistent tegen knol en kurkwortel) en stam KV (resistent tegen kurkwortel en
slaapziekte). In de proef die genomen werd in een koud warenhuis zijn ter controle ongeënte tomaten opgenomen. De planten werden geënt volgens de afzuigmethode en
bleven gedurende de gehele teelt op 2 wortels staan.
De groeikracht van de ongeënte planten was weinig zwakker dan van de geënte
planten. Dit kwam tot uiting in de totale produktie (per 96 planten) die slechts geringe
verschillen te zien gaf.
geënt op stam K
geënt op stam N K
geënt op stam KV
ongeënt

347 kg
346 kg
338 kg
337 kg

De sterke groeikracht van de onderstammen heeft in deze proef dus niet tot opbrengstvermeerdering geleid ten opzichte van de ongeënte planten. Indien de geënte
planten uitsluitend op de onderstamwortel hadden gestaan, zouden mogelijk grotere
verschillen ten gunste van de geënte planten opgetreden zijn.
c. Vergelijking van geënte en ongeënte tomaten op al of niet ontsmette grond
In een koude teelt werden op ernstig met knol en kurkwortel besmette grond de
volgende behandelingen in een proef opgenomen.
1. tomaten geënt op onderstam N K (resistent tegen knol en kurkwortel).
2. tomaten geënt op onderstam K (resistent tegen kurkwortel), op grond ontsmet met
D.D.
3. ongeënte tomaten op grond ontsmet met een mengsel van chloorpicrine en E.D.B.
4. ongeënte tomaten op grond ontsmet met D.D.
5. ongeënte tomaten op niet ontsmette grond.
Achteraf bleek dat de onderstam N K niet resistent was tegen knol. Hierdoor heeft
de proef niet geheel aan het doel beantwoord.
De groei van de planten in de objecten 2 en 3 (waar dus zowel tegen knol als tegen
kurkwortel maatregelen waren getroffen) was gedurende de gehele teelt goed, die in
de overige objecten maar matig.
De combinatie van het enten op onderstam K en een grondontsmetting met D.D.
heeft de hoogste opbrengst gegeven. Dit blijkt uit het volgende overzicht, waarin van
elke behandeling de totale produktie in kg per 120 planten is weergegeven.
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Geënt op stam N K
Ongeënt, ontsmet met chloorpicrine + E.D.B.
Geënt op stam K, ontsmet met D.D.
Ongeënt, ontsmet met D.D.
Ongeënt, niet ontsmet

385 kg
422 kg
451 kg
407kg
365kg

De lage produktie van de tomaten geënt op onderstam N K werd veroorzaakt door
de zeer ernstige aantasting van de onderstamwortels door knol. Deze aantasting was
ernstiger dan van de wortels van ongeënte tomaten op niet ontsmette grond. Het resultaat met het mengsel van chloorpicrine en E.D.B, was minder goed dan van de combinatie enten op onderstam K en ontsmetten met D.D.
d. Het gebruik van verschillende kruisingsouders voor de kurkwortelresistente
onderstam
In 1959 werd nagegaan of de kruisingsouders invloed hebben op de kiemkracht van
het zaad en de groeikracht van de onderstam. Gebleken is dat de combinatie van Lycopersicum esculentum met stam 027 van Lycopersicum hirsutum wel de beste kiemkracht bezat doch een veel sterkere oogstverlating gaf dan de combinaties met de lijnen
018 en 126. In deze proef waren de planten geënt volgens de spleetentmethode.
In I960 is een dergelijke proef opgezet, waarbij geënt werd volgens de afzuigmethode.
Als onderstam zijn alle combinaties gebruikt van Moneymaker en Ailsa craig als kruisingsmoeder met de 3 lijnen van Lyc. hirsutum als kruisingsvader.
De groeikracht van de tomaten was op alle 6 onderstammen dezelfde. Geen der onderstammen gaf oogstverlating, ook niet de combinatie met lijn 027 van Lyc. hirsutum.
Ook wat betreft de totale produktie kwamen tussen de combinaties geen verschillen
naar voren. Alle geënte objecten gaven een opbrengstvermeerdering van ongeveer 40 %
ten opzichte van ongeënt.
Ten aanzien van de kieming gaven de kruisingen met lijn 027 het beste resultaat. Deze
lijn verdient dus de voorkeur om als kruisingsvader te worden gebruikt. Het maakt
hierbij geen verschil welk tomaatras als kruisingsmoeder wordt gebruikt.
e. Tomaten met extra stengels
In voorgaande jaren zijn in een koude of lichtgestookte teelt verschillende proeven
genomen met tomaten met meer dan één stengel, (zie artikel pag. 71). Om na te gaan
of in een vroegere stookteelt gelijksoortige resultaten te behalen zijn, is een dief met
één tros aangehouden in een verwarmde kas, waarbij 1 februari is geplant. De plantafstanden in de rij waren zowel voor de planten met als zonder extra stengel 40, 45 en 50
cm. Ter oriëntatie is bij de plantafstand van 50 cm ook een aantal planten betrokken,
die 2 dieven hadden met elk één tros.
De resultaten bij deze overigens normaal verlopende proef zijn ongunstig beïnvloed
door het feit, dat met de slang moest worden gegoten. De structuur van de grond was al
enkele jaren aanleiding om druppelbevloeiing als een normale teeltbehandeling te beschouwen. Door de variatie in plantafstanden was dit bij deze proef niet goed mogelijk.
Het gieten met de slang heeft een dermate slechte invloed op de structuur gehad, dat
de groei van de tomaten en daardoor de produktie hiervan ernstig hebben geleden.
Vanaf ongeveer 4 weken na het begin van de oogst was er een klein opbrengstverschil
ten gunste van het laten doorgroeien van een dief. In het algemeen heeft de nauwste
plantafstand gedurende de gehele oogst de hoogste opbrengsten per eenheid van oppervlakte gegeven. Dit betrof zowel de planten met als die zonder extra stengel. Het aanhouden van 2 dieven met elk 1 tros vraagt meer arbeid ten aanzien van de verzorging en
gaf geen opbrengstverhoging.
83

f. Opkweekmethoden en groeibeheersing bij vroege stooktomaten
Bij een vroege stookteelt van de rassen Glorie en Moneymaker is getracht door middel van bepaalde handelingen tijdens en na de opkweekperiode de vroege en de totale
produktie gunstig te beïnvloeden. De volgende behandelingen tijdens de opkweek hadden plaats in de 4 mogelijke combinaties:
lage temperatuur
hoge temperatuur
opkweek in perspotten
opkweek in stenen potten

(dag 1 8 - - 1 9 ° C, nacht 12- - 1 3 ° C)
(dag 2 1 - - 2 2 ° C, nacht 1 5 - - 1 6 ° C)

De aldus opgekweekte planten werden, behalve op de normale wijze, ook in tompotten
en op heuveltjes uitgeplant.
Door omstandigheden kon in plaats van de 2e week januari pas op 6 februari worden
uitgeplant. Hierdoor is de opkweekperiode feitelijk te lang geweest. Direct na het uitplanten werd een wegvallen van de planten door kanker (Didymella lycopersici) waargenomen. In de loop van de teelt nam deze ziekte in hevigheid toe. Dit heeft de proefresultaten uiteraard zeer ongunstig beïnvloed.
Zoals werd verwacht, vertoonde Moneymaker een meer gedrongen groei dan Glorie.
De groei van beide rassen was bij de opkweek in perspot gerekter dan in stenen pot.
Dit verschil kwam bij beide opkweektemperaturen in gelijke mate tot uitdrukking. De
stand van de planten in stenen potten was onregelmatiger dan die in perspotten. Op het
moment van uitplanten was de Ie tros bij de lage opkweektemperatuur verder ontwikkeld, bij de stenen pot iets verder dan bij de perspot.
Na het uitplanten was de groei aanvankelijk het sterkst in de volle grond en in de
tompotten, hetgeen het duidelijkst naar voren kwam bij de in perspot opgekweekte
planten. Het ras Moneymaker groeide sterker dan het ras Glorie. De zwakste groei werd
waargenomen bij de planten opgekweekt in bloempotten en uitgeplant op heuveltjes. Bij
een beoordeling op 19 maart bleken de groeiverschillen vrijwel te zijn weggevallen; de
planten op heuveltjes groeiden nu in het algemeen iets sterker.
De teelt op heuveltjes gaf een iets vroegere bloei, waarbij lage opkweektemperatuur
en stenen pot een geringe voorsprong hadden. Het aantal gezette vruchten van de le en
2e tros was bij de planten opgekweekt bij lage temperatuur duidelijk groter. Het ras
Glorie had meer gezette vruchten dan het ras Moneymaker. De indruk werd verkregen
dat in de afdelingen met de verwarmingsbuizen op de grond het aantal gezette vruchten
bij de tompotten het hoogst was, terwijl dit in de andere afdelingen bij de heuveltjes
het geval was.
Tengevolge van de sterke wegval door kanker waren er geen betrouwbare produktieverschillen. Wel is duidelijk naar voren gekomen, dat van het ras Moneymaker meer
planten zijn weggevallen dan van het ras Glorie. Bovendien gaven planten, opgekweekt
bij lage temperatuur, meer uitval te zien dan planten die bij hoge temperatuur waren
opgekweekt. De 3 teeltwijzen „normaal", „tompotten" en „heuveltjes" hebben geen
invloed op de plantuitval gehad.
g. Temperatuurregeling na het uitplanten van vroege stooktomaten
In 4 afdelingen van een Bomkas met een kapbreedte van 9-60 m is de temperatuur
op verschillende wijze geregeld. Eén van de afdelingen was voorzien van een afzonderlijke grondverwarming, waarmee getracht is de grondtemperatuur op ongeveer 18° C
te brengen. In alle afdelingen is gestreefd naar een temperatuurverschil tussen dag en
nacht van ongeveer 6° C en een aanpassing van het temperatuurniveau aan de met het
voortschrijden van het seizoen beter wordende lichtvoorziening. In één der afdelingen
zonder grondverwarming is de temperatuur ingesteld door middel van een lichtafhan84

kelijke temperatuurregeling, die de dagtemperatuur afhankelijk van de lichthoeveelheid,
bracht op 4, 6 of 8° C boven de nachttemperatuur. Tussen de beide andere afdelingen
was er alleen gedurende de beginperiode een verschil in ligging van de verwarmingsbuizen. Deze lagen in één van deze beide afdelingen aanvankelijk op de grond en zijn
later op gelijke hoogte gebracht als in de andere afdelingen. De grond bij de buizen is
echter niet voldoende vochtig gehouden, waardoor de warmte-afgifte aan de grond is
beperkt.
De groei was in de kap met grondverwarming duidelijk het sterkst. Dit is in het begin van de teelt nadelig geweest, omdat de vruchtzetting hierdoor minder goed was. In
de kap met lichtafhankelijke temperatuurregeling was de vruchtzetting daarentegen van
het eerste begin af bijzonder goed.
De gevolgen van deze verschillen in groei en vruchtzetting kwamen, ondanks de grote
uitval van planten, toch nog duidelijk in de oogst tot uiting. Gedurende de eerste 3
weken van de oogst werd in de kap met lichtafhankelijke temperatuurregeling ongeveer
50 c/c meer geoogst dan in de andere kappen. Vanaf dat moment werd de achterstand
van de kap met grondverwarming, dank zij de grote groeikracht, steeds kleiner. Tenslotte
heeft deze kap zelfs nog de hoogste totaalopbrengst geleverd, niettegenstaande de uitval
van zieke planten hier het grootst was. Door het groot aantal weggevallen planten kon
de invloed van de ligging van de buizen niet goed worden beoordeeld.
2. TEELTWIJZE VAN KOMKOMMER
a. Het enten van komkommer op verschillende onderstammen
In I960 werd een opbrengstvergelijkingsproef opgezet met een aantal cucurbitaceeën
als onderstam voor de komkommer. In verband met het optreden van entchlorose wordt
getracht een vervanger te vinden voor Cucurbita ficifolia als onderstam. Hiertoe werden
planten geënt op een stam van Cucurbita pepo var. ovifera en van Cue. moschata vergeleken met planten geënt op Cue. ficifolia en ongeënte planten. De proef werd genomen op ontsmette grond.
De gewasontwikkeling van de geënte planten was niet beter dan die van de ongeënte
planten. De komkommers geënt op Cue. pepo hadden geen entchlorose terwijl de komkommers geënt op Cue. moschata dit verschijnsel ernstiger vertoonden dan die geënt OD
Cue. ficifolia. De produktie was bij de 4 behandelingen even groot.
In een oriënterende proef werd nog een aantal andere cucurbitaceeën op hun geschiktheid als onderstam voor de komkommer beoordeeld. In de meeste gevallen was de groei
onvoldoende, enkele combinaties gingen voortijdig dood. Op één van de onderstammen
was de groeikracht gelijk aan die van ongeënte planten.
b. Plastiekafdekking bij platglaskomkommers
Bij een teelt van komkommers onder platglas (op het proefbedrijf te Delft) werd
een proef genomen met het afdekken van de grond met plastiek. In het eerste geval
werd de gehele grondoppervlakte direkt na het uitplanten van de komkommers met zwart
plastiek bedekt. In het tweede geval werd het plastiek aanvankelijk vanaf de voor- en
achterzijde van het raam teruggevouwen, zodat de helft van de grondoppervlakte onbedekt bleef. Pas bij het uitgroeien van de planten is het plastiek over de gehele oppervlakte uitgespreid.
Waar het plastiek direkt over de gehele grondoppervlakte was aangebracht, was de
grondtemperatuur gedurende de eerste weken 3 tot 4° C hoger dan bij de niet afgedekte
vakken. Ook de luchttemperatuur was bij plastiekafdekking over het algemeen iets
hoger. Niet afdekken heeft niettemin een vroegere produktie en een hogere totaalopbrengst gegeven.
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c. Winterteelt van komkommer onder staand glas
In het warenhuis op het proefbedrijf te Delft is een proef opgezet met een winterteelt
van komkommers. Hierbij zijn de rassen en hybriden Spotvrije, Sporu, Bugrostan en een
nieuwe selectie, welke door ons voor de teelt in de herfst was geselecteerd, uitgeplant.
Om een inzicht te krijgen in de behoefte, welke de komkommer gedurende de wintermaanden heeft, zijn er in drie vakken van het warenhuis verschillende nachttemperaturen aangehouden, nl. 15° C, 17,5° C en 20° C. In elk vak is op drie data geplant, 1
november, 1 december en 1 januari.
Omdat het vormen van zijscheuten onder lichtarme omstandigheden meestal te wensen
overlaat, is bij een aantal planten in een vroeg stadium de top uitgenomen met het doel
hierdoor de vorming van zijscheuten te bevorderen. Inderdaad is de zijscheutvorming
bij vroeg toppen beter dan bij normaal toppen, maar aan de andere kant geeft dit toppen
een zodanige groeiremming, dat de vroegheid van de oogst hierdoor nadelig blijkt
te worden beïnvloed.
De planten, welke op 1 november zijn uitgeplant, leverden de eerste vruchten op 30
december I960, terwijl bij de beste behandelingen eind januari 1961 reeds enkele
vruchten pe„r plant geoogst waren. Voor een echte winterteelt zal men 1 november of
wellicht nog vroeger moeten planten. In hoeverre dit economisch verantwoord is, kan
op het ogenblik nog niet beoordeeld worden.
3. TEELTWIJZE V A N OVERIGE VRUCHTGEWASSEN
a. Cultuurmaatregelen bij meloenen onder platglas
Bij een teelt onder platglas van het ras Enkele net werd verschillend gelucht (resp.
ruim en weinig) en bemest (resp. normaal en drievoudig). In alle objecten was de groei
bijzonder sterk. Dit is waarschijnlijk een gevolg geweest van het stomen van de grond
kort voor de teelt. De sterke groei heeft de vruchtzetting ongunstig beïnvloed. Er zijn
vrijwel geen verschillen tussen de behandelingen naar voren gekomen.
b. Het enten van meloenen op verschillende onderstammen
Reeds enkele jaren wordt gezocht naar een onderstam voor de meloen waarbij geen
scheut van de onderstam aangehouden behoeft te worden. In I960 werd opnieuw een
aantal cucurbitaceeën voor dit doel onderzocht. Als ent en onderstam voldoende vergroeid zijn, wordt de kop van de onderstam geheel weggenomen. De meeste geënte planten, die op deze wijze waren behandeld, gingen voortijdig dood. De vergroeiing van ent
en onderstam was goed, maar de groeikracht onvoldoende. Op enkele cucurbitaceeën was
de ontwikkeling van het gewas van die aard, dat nader onderzoek gewenst is.
c. Het enten van paprika en Spaanse peper op verschillende solanaceeën.
In I960 werden alleen proeven genomen met het enten van Spaanse peper. Het enten
slaagde in de meeste gevallen goed, hoewel de groei vaak slecht was. Spaanse peper geent op aubergine groeit vrij goed, maar niet beter dan op eigen wortel.
4. TEELTWIJZE VAN SLA
a. Dagtemperatuur bij gestookte sla
In twee verwarmde kassen is een nachttemperatuur van 5° C aangehouden, terwijl
de dagtemperaturen respectievelijk op 8° C en 12° C waren afgesteld. Voor de kas van
8° C is op 3 oktober gezaaid en voor die van 12° C op 9 oktober. De veronderstelling
was dat op deze wijze de sla uit beide kassen op hetzelfde tijdstip oogstbaar zou zijn. De
proef werd genomen met de rassen Regina, Proeftuins blackpool en Vitesse.
Bij de oogst bleek dat alle rassen het hoogste kropgewicht hadden bereikt bij de
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vroege zaaidatum en de lagere dagtemperatuur. De hogere dagtemperatuur heeft de
achterstand, welke door het later zaaien was ontstaan, blijkbaar niet meer kunnen opheffen. Wel moet worden opgemerkt, dat de planten van de late zaaidatum bij het uitplanten
te groot waren en dat bovendien de grond in de kas van 12° C zouter was dan die in de
kas van 8° C.
b. Nachttemperaturen bij de teelt van broeisla
In het warenhuis op het proefbedrijf te Delft zijn verschillende nachttemperaturen
gegeven bij een teelt van broeisla. In de eerste afdeling werd in de beginperiode een
nachttemperatuur gehandhaafd van 7° C, later dalend naar 5° C en op het einde van de
teelt naar 3° C. In de tweede afdeling waren deze temperaturen respectievelijk 10° C,
8° C en 6° C en in de derde afdeling 4° C, 2° C en 0° C.
Op 5 maart werden in elke afdeling 50 kroppen sla geoogst. Het gewicht per krop
was in de eerste afdeling 178 gram, in de tweede en derde afdeling respectievelijk 181 en
1.67 gram. Het hoogste kropgewicht werd dus verkregen in de afdelingen met de hoogste nachttemperaturen. In de afdeling met de laagste temperatuur kwam veel meer smeul
voor dan in de beide andere afdelingen. Bij afwezigheid van broeimateriaal en op andere
grondsoorten zouden de uitkomsten wel eens anders geweest kunnen zijn.
c. Grondafdekking met organisch materiaal bij sla
Bij proeven in voorgaande jaren werd bij een slateelt in de winter door het afdekken
van de grond met organisch materiaal een hoger gemiddeld kropgewicht verkregen. Uit
de proef, genomen in de winter van 1959—'60 kwam dezelfde tendens naar voren, zij
het dat de verschillen tussen wel en niet afdekken minder groot waren. In het seizoen
1958—'59 gaf het afdekken van de grond met veen gemengd met rotte mest het beste
resultaat. In 1959—'60 kwam het afdekken met bosgrond gunstiger naar voren, hoewel
de verschillen met veen en veen gemengd met rotte mest zeer gering waren. Het object
„bosgrond" had een gemiddeld kropgewicht van 167 gram tegen „niet afgedekt" 154
gram.
In één van de kassen was het afdekmateriaal door de bovenste 10 cm van de grond
gewerkt. De gemiddelde kropgewichten lagen in deze kas over het algemeen echter lager
dan in de kassen waar het organisch materiaal op de grond was aangebracht.
d. Plastiekafdekking bij sla in een onverwarmde kas
Om sla tegen vorst te beschermen zijn verschillende methoden van plastiekafdekking
toegepast. In het eerste geval werd het plastiek op ± 1.75 m hoogte boven het gewas
gespannen. In het tweede geval op zh 35 cm hoogte. Bij de derde methode werd het
plastiek op de sla gelegd. Het plastiek werd in alle 3 gevallen aangebracht wanneer
vorst werd verwacht en pas verwijderd aan het eind van de vorstperiode. De vierde
methode bestond hierin dat het plastiek tijdens een vorstperiode elke namiddag op 35
cm hoogte werd aangebracht, doch elke ochtend weer werd verwijderd.
Tussen de methoden van afdekken waren geen verschillen te zien, waarschijnlijk een
gevolg van het feit dat gedurende de proef geen strenge vorst is voorgekomen. Wel
kwamen belangrijke verschillen in vorstschade voor tussen de afgedekte en niet afgedekte vakken. Duidelijk bleek dat afdekken van de sla met plastiek zelfs bij lichte vorst
nog aanbeveling verdient.
Bij een ander proefje heeft het plastiek geruime tijd op de sla gelegen, ook tijdens de
dooiperiode. Hoewel voortdurend een sterke condens-aanslag onder tegen het plastiek
zichtbaar was, is geen smeul opgetreden. Op het moment, dat het plastiek werd aangebracht, was de sla dan ook volkomen gaaf; anders had men dit niet ongestraft kunnen
doen.
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5. TEELTWIJZE VAN OVERIGE GROENTEGEWASSEN
a. Het koelen van witlofwortels vóór de trek
Van de rassen Vroege mechelse en Dubbel blank is nagegaan of het koelen van de
wortels vóór de trek van invloed is op de opbrengst. De wortels werden één week
voor het koelen gerooid, behalve die van de niet gekoelde controle, welke één week voor
de trek werden gerooid. De wortels van beide rassen werden gedurende één en twee
weken gekoeld bij 2° C en bij 5° C.
Bij de oogst bleek dat de niet gekoelde wortels niet alleen de hoogste kg opbrengst
hadden gegeven, maar ook het hoogste percentage witlof van de sortering A. Het koelen
heeft in de2e proef dus een nadelige invloed op de opbrengst uitgeoefend.
6. TEELTWIJZE VAN FRUIT
a. Teelt van Muscaatdruiven
De vier leggers die in 1959 werden gevormd, hebben in I960 de kas geheel gevuld.
Opvallend is de zeer goede groei op een grond waar reeds vele jaren druivebomen hadden gestaan. De vruchtzetting was zodanig dat goed gevormde trossen zijn verkregen.
Lamsteligheid trad niet noemenswaard op. De opbrengst bedroeg reeds ongeveer de
helft van wat men mag verwachten, wanneer het gewas in volle produktie zal zijn.
b. Black alicante op verschillende onderstammen
In het najaar van 1957 werden twee kassen ingeplant met Black alicante op eigen
wortel en op de volgende onderstammen:
Forster white seedling, West frisia, Gros colman, Frankenthaler, Gros maroc. Er werden
in I960 ± 10 à 12 trossen per boom aangehouden. Alle bomen waren nog niet volgroeid. Dit jaar gaf eigen wortel het hoogste gewicht. Van de onderstammen gaf Gros
maroc het hoogste gewicht; Gros colman en Frankenthaler het laagste. Frankenthaler
toonde nogal wat lamsteligheid en bladverbranding.
Van elke onderstam zijn de druiven in het koelhuis beproefd op hun houdbaarheid.
Als gevolg van dauwbeschadiging is slechts ongeveer 70 % van de oogst geschikt bevonden voor het koelhuis. Na 4 maanden bewaring konden nog geen belangrijke verschillen in houdbaarheid worden opgemerkt.
c. Teeltwijze van perziken
In 1959 gaf de vrije vorm bij enkele perzikrassen het hoogste aantal vruchten pet
boom, terwijl in I960 de leibomen de meeste vruchten hebben gegeven. De groei van
het ras Champion was zeer sterk, hetgeen de zetting nadelig heeft beïnvloed. Na de
zetting bleven heel wat vruchtjes staan (stekers), vergeelden en vielen af. De zetting
bij het ras Amsden had eveneens beter kunnen zijn, wat blijkt uit het aantal vruchten
per boom.
De resultaten bij de oogst waren per boom als volgt:
Vrije vorm
aantal stuks
gem- vruchtgewicht
Amsden
208
96 gram
Champion
183
187 gram
Leibomen
Lady (Palmerston)
283
94 gram
Peregrine
382
114 gram
d. Pruimerassen op verschillende onderstammen
In 1958 werden de beste nieuwe pruimerassen geënt op onderstammen, die in een
serre op gestoomde grond waren uitgeplant. De volgende rassen werden veredeld:

Rassen:
Indian blood
Wickson
Formosa
Howards miracle
Ras de bloois
Great yellow

Onderstam:
Brompton
Brompton
Gele kroos
Marianna
Brompton
Marianna

De groei was goed. In I960 konden voor het eerst stuifmeelkiemingsproeven worden
gedaan en wel bij het ras Howards miracle, dat in de laatste jaren vrij veel in de praktijk
is aangeplant. Het stuifmeel kiemde vrij goed. Er kon nog niet worden vastgesteld of dit
ras vreemd stuifmeel nodig heeft. De indruk bestaat dat dit ras op éénjarig hout niet
gemakkelijk vruchtzet.
7. TEELTWIJZE VAN BLOEMEN EN BLOEMBOLLEN
a. Rem- en verpopproeven bij fresia
Door de bouw van een rolkas was het in 1959 mogelijk om fresia's voor najaarsbloei
te kweken op dezelfde wijze als in de praktijk gebruikelijk is. Knollen en kralen van
de rassen Rijnveld's golden yellow, Snow queen, Blauwe wimpel, White swan, Oranje
zon, Prinses marijke en Souvenir werden gedurende 8 maanden bewaard bij 2° C, 5° C
en 13° C. Daarna werden alle groepen gedurende 15 weken bewaard bij 30° C, om een
goede opkomst te verzekeren. In het algemeen heeft het plantmateriaal deze behandelingen goed doorstaan.
Door de behandeling bij 13° C verpopten de knollen en kralen vrijwel geheel en
trad slechts 0 tot 5 % verdroging op, behalve bij de kralen van White swan en Souvenir, die geheel verdroogden. De temperatuur van 5° C had iets kleinere poppen tot
gevolg, terwijl het percentage „verdroogd" iets hoger was. De kralen van de rassen
White swan en Souvenir bleken bij deze behandeling juist geen verdroging te vertonen. Na de bewaring bij 2° C was slechts een begin van verpopping waar te nemen.
De mate van verdroging was ongeveer gelijk aan die bij 5° C. Ook bij deze temperatuur waren de kralen van White swan en Souvenir in goede conditie gebleven.
Omstreeks 16 juni werd buiten uitgeplant. Van half juli tot 20 september werd geschermd met 3 lagen visnetten. Op 13 oktober werd de kas over het gewas gerold. Als
gevolg van de uitzonderlijk zonnige zomer van 1959 en de daardoor hoge temperatuut
van grond en lucht werd de bloei uitgesteld tot in januari I960. De zeer lange groeiperiode heeft de eventuele invloed van de bewaartemperatuur volkomen teniet gedaan.
b. Bewaartemperatuurproef bij fresia
Wanneer in kassen geplant wordt met het doel de bloemen in de herfst te oogsten
zal door de hoge temperatuur onder glas gedurende de zomermaanden de periode tussen
het planten van de knollen en het in bloei komen van de planten zeer lang worden. Er
is getracht deze periode te bekorten door de knollen voor het planten een bepaalde temperatuurbehandeling te geven. Er is gebruik gemaakt van knollen van het ras Oranje
zon en van kralen van de rassen Oranje zon, Snow queen en Rijnveld's golden yellow.
Na het rooien werden de knollen van het ras Oranje zon 8 maanden bewaard bij
2° C, 5° C en 13° C. De kralen van het ras Oranje zon werden 8 maanden bij 2° C
bewaard en de kralen van de rassen Snow queen en Rijnveld's golden yellow bij 13° C.
Daarna werden de knollen of kralen van ieder ras in groepen verdeeld, die gedurende
17, 13 of 11 weken bij 30° C werden geplaatst. Na de bewaring bij 30° C werden deze
groepen nogmaals gesplitst. Deze groepjes werden 0, 4 of 6 weken bewaard bij resp.
20° C, 17° C, 13° C e n 9 ° C
Op 1 juli werden de knollen en kralen in kas 11 uitgeplant. Getracht werd de tempe89

ratuur zo laag mogelijk te houden. Door het uitzonderlijke warme weer in 1959 was
de gemiddelde temperatuur in de kas echter vrij hoog: de eerste maanden 's-nachts
± 15° C en overdag 20 tot 30° C. De grondtemperatuur op 5 cm diepte varieerde op
de dag tussen 17 en 23° C. Deze hoge temperaturen hebben de bloei vertraagd. Bij
vrijwel alle groepen viel de gemiddelde bloeidatum in januari. Slechts enkele behandelingen bij de knollen van Oranje zon hadden een gemiddelde bloeidatum op het
eind van december tot gevolg. De begindatum van de oogst gaf wel beduidende verschillen te zien. Een bewaring gedurende 4 of 6 weken bij 20° C of 17° C, nadat eerst
30° C was gegeven, had slechts een zeer geringe vervroegende werking. Evenals bij de
groepen, die alleen bij 30° C bewaard werden, viel de oogstperiode geheel in januari.
Wanneer echter 4 of 6 weken een natemperatuur van 13° C of 9° C was gegeven, zette
de bloei dikwijls beduidend vroeger in. Bij de knollen van Oranje zon werden na een
nabehandeling van 6 weken bij 9° C of 13° C de eerste bloemen eind september - begin
oktober geoogst, na een behandeling van 4 weken bij 9° C of 13° C eind oktober - begin
november.
De knollen, die een bewaring gedurende 8 maanden bij 2 of 13° C hadden ondergaan,
bloeiden vrijwel gelijk. Na bewaring gedurende die periode bij 5° C begon de oogstperiode 7 tot 14 dagen later. Bij de kralen van de rassen Oranje zon en Rijnveld's golden
yellow was een zelfde invloed merkbaar. De oogstperiode begon echter 1 tot 2 maanden
later. Bij de kralen van het ras Snow queen was geen invloed van de diverse behandelingen merkbaar.
c. Winterbloeiende leeuwebekken
Van de Amerikaanse hybriden werd in 1959 zaad gewonnen, dat in I960 werd nageteeld. Bij de plantdatum 4 februari viel de oogst tussen 2 en 10 mei, zodat de vroegheid niet of slechts weinig is achteruitgegaan. Wel bleken de meeste hybriden in diverse
kleuren uiteen te vallen. Van een aantal F 2 -planten werd zaad gewonnen, om te trachten
door verdere selectie goede winterbloeiende zuivere rassen te verkrijgen.
Bij het ras Golden spike werd de invloed van de daglengte tijdens de opkweek op
de bloei nader onderzocht. De planten werden gedurende de gehele opkweekperiode
10 uur of 16 uur belicht of eerst een kortere of langere periode 10 uur en daarna 16
uur per dag. De verschillen in vroegheid waren gering. De planten, die in het geheel
geen 16-urige dag ontvangen hebben, bloeiden echter gemiddeld 3 dagen later.
d. Bewaartemperatuurproef bij Nerine undulata
Op 8 februari werden bollen van Nerine undulata met een omtrek van ± 10 cm
in kas 11 uitgeplant met het doel hiervan omstreeks juni bloemen te oogsten. Voor het
planten ondergingen de bollen gedurende 10 weken verschillende temperatuurbehandelingen. Een aantal werd constant bewaard bij 5, 9, 13, 17, 20 en 25,5° C. De overige
werden in 2 groepen verdeeld, die gedurende 6 weken bij resp. 5° C en 9° C werden
bewaard. Daarna werden beide groepen gesplitst in 4 partijen, die gedurende 4 weken
bewaard werden bij resp. 13° C, 17° C, 20° C en 25,5° C.
In juni konden geen bloemen worden geoogst. Begin augustus werd een klein aantal bloemen geoogst bij de groepen die bij 25,5° C waren bewaard, nadat eerst een bewaring bij 5° C of 9° C was toegepast. Het bloeipercentage was echter zeer laag ni.
resp. 5 en 8 %. Na constante bewaring bij 20° C of 25,5° C werden in het geheel geen
bloemen geoogst. De overige groepen bloeiden tussen 20 augustus en 25 september.
Naarmate de bollen meer warmte hadden ontvangen, trad een iets vroegere bloei op.
Het bloeipercentage was in het algemeen laag en varieerde tussen 16 en 61 % .
e. Vroegbloei bij iris
Voor vroegbloei behandelde irisbollen van het ras Wedgwood werden tussen 26 en
30 november 1959 uitgeplant in een kas, waar de volgende temperaturen konden worden
gehandhaafd:
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afdeling
a
b
c

dagtemperatuur
17° C
17° C
10° C

nachttemperatuur
17° C
10° C
10° C

Per afdeling werden de bollen bovendien op verhoogde en verlaagde bedden geplant,
in beide gevallen ondiep. De verhoging vond plaats met grond afkomstig van de verlaagde bedden. De veronderstelling was, dat de drogere grond in de verhoogde bedden
een gunstig effect op de bloei zou uitoefenen. De resultaten waren als volgt:
afdeling
a
b
c

bloeidatum
11 januari
23 januari
14 februari

bloeipercentage
verhoogd bed
verlaagd bed
55.8
63.8
65.9
70.7
70.8
71.8

Hieruit blijkt dat een lagere nachttemperatuur een verlatend effect op de bloei heeft,
hetgeen echter gepaard gaat met een stijging van het bloeipercentage. Wanneer ook de
dagtemperatuur verlaagd wordt tot 10° C is de verlating aanzienlijk groter, terwijl het
bloeipercentage nog iets hoger is. De bloeiverlating is dan zo sterk, dat het effect van
de voorbehandeling van de bollen vrijwel teniet wordt gedaan. De combinatie van
een dagtemperatuur van 17° C en een nachttemperatuur van 10° C moet waarschijnlijk
als gunstiger worden beschouwd dan een constante temperatuur van 17° C, omdat het
feit dat 10 tot 20 % meer bloemen wordt geoogst meestal belangrijker zal zijn dan de
nog vroegere oogst bij constant hoge temperatuur.
Hoewel in 1959 drogere grond iets meer bloei heeft gegeven, heeft dit jaar het
planten op verhoogde bedden minder goede resultaten ten aanzien van het bloeipercentage opgeleverd. Dit werd namelijk niet onbelangrijk verlaagd.
8. GEBRUIK VAN VENTILATOREN IN KASSEN
In een betrekkelijk lage druivenkas, waarin een voorteek van koolrabi stond, zijn twee
typen ventilatoren vergeleken. Aanvankelijk werd niet, later werd licht gestookt. Een
duidelijke invloed ten aanzien van het klimaat in de kassen kon niet worden aangetoond,
hetgeen waarschijnlijk samenhangt met de ligging van de verwarmingsbuizen en met de
vrij sterke lekkage bij de luchtramen. Ten aanzien van de luchtvochtigheid en de temperatuur werden geen betrouwbare verschillen gemeten, ondanks het feit dat op een groot
aantal plaatsen metingen zijn gedaan. Met behulp van rookkaarsen kon de door de
vgrjtilatoren teweeggebrachte luchtbeweging tot op een afstand van 6 à 7 m worden
vervolgd.
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FYSIOLOGISCH ONDERZOEK
DE KIEMING V A N TOMAATSTUIFMEEL OP DE STEMPEL
WILLY VAN RAVESTIJN
Bij de kiemkrachtbepaling van het tomaaistuifmeel op het laboratorium doen zich vele
moeilijkheden voor. Toevoeging van boorzuur
is een absolute vereiste. Maar dan nog zijn de
resultaten vaak wisselvallig, terwijl zelden kiemkrachtcijfers boven de 50 % worden gevonden.
Daarom is gezocht naar een methode, om de
kieming van tomaatstuifmeel op de stempel
na te gaan. Aldus kan niet alleen een beeld
van de vitaliteit van het stuifmeel worden verkregen, maar kan men tevens een inzicht verkrijgen omtrent het verloop van de kieming op
de plant onder verschillende cultuuromstandigheden.
Hier volgt nu eerst een korte beschrijving van
de methode, waarop de kieming van het stuifmeel op de stempel van de tomaatplant is bepaald. Deze is een modificatie van de smeerpreparaatmethode (squash) beschreven door
L.A. Dionne en P. C. Spicer in Stain Technology 1958 no. 33 blz. 15—17. Op gecastreerde
bloemen wordt met een penseeltje tomaatstuifmeel op de stempel aangebracht. Na de verlangde kiemingsduur fixeert men de stijlen in een
mengsel van aethylalcohol-ijsazijn in een verhouding van 3 : 1 gedurende 1 uur. Het hydrolyseren vindt plaats gedurende 20 minuten bij
60° C in 45 % azijnzuur. Kunnen de stijlen
na het fixeren of hydrolyseren niet onmiddellijk

verder worden behandeld, dan kan men de stijlen in resp. de fixeer- of hydrolyseervloeistof
bij 0° C bewaren. Na het hydrolyseren worden
de stijlen gedurende 5 minuten gekleurd in een
mengsel van 150 mg safranine O en 20 mg
anilineblauw in 25 ml 45 % azijnzuur. De
kleurstoffen worden onder verhitting in de
azijnzuur opgelost (terugvloeikoeler gebruiken). Na het kleuren kunnen de stijlen in een
druppel gesmolten glycerine-gelatine, (10 g
gelatine, 60 g water, 70 g glycerine en 1,4 g
phenol) worden uitgedrukt en bekeken. Aldus
gemaakte preparaten blijven bij 0° C bewaard,
± een week goed. Door deze werkwijze worden de niet gekiemde pollen en de pollen met
korte kiembuizen alle donkerblauw gekleurd
tegen een rode achtergrond van het stempelweefsel. Stuifmeelkorrels met lange kiembuizen
zijn minder donkerblauw of zelfs rood gekleurd.
Onder gunstige omstandigheden is één uur
na de bestuiving reeds ± 40 % van het stuifmeel gekiemd. Twee uur na de bestuiving kan
het kiemingspercentage reeds tot 75 % opgelopen zijn. Daarna stijgt het kiemingspercentage nog slechts langzaam verder. Vijf uur na de
kieming kan ± 85 % van de stuifmeelkorrels
gekiemd zijn, na 6 uur ruim 90 % . Een verdere stijging is niet meer waargenomen.
Dit zijn veel hogere cijfers dan men doorgaans bij kieming in vitro vindt. Er zijn echter
aanwijzingen dat de gevonden cijfers bij deze
nieuwe methode wel een enigszins geflatteerd
beeld van de vitaliteit van het stuifmeel kun-
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Afb. 1. Een gedeelte van de stempel één
uur na bestuiving onder gunstige omstandigheden.
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Afb. 2. Een gedeelte van de stempel twee
uur na bestuiving onder gunstige omstandigheden.

nen geven. Juist de niet gekiemde korrels schijnen minder vast op de stempel te kleven, zodat
een deel hiervan na verloop van tijd van de
stempel afvalt. Het beeld van de kieming, dat
twee à drie uur na de bestuiving wordt verkregen mag echter stellig wel als betrouwbaar
worden beschouwd. Wanneer lage kiemingspercentages zijn gevonden, is de kans het
grootst, dat de gevonden cijfers te hoog zijn.
In afbeelding 1 is een gedeelte van de stempel één uur na de bestuiving te zien. Hierbij zijn
duidelijk de wel en niet gekiemde korrels van

ende kiembuis. De buizen hebben als het ware
de korrels „leeggezogen". De later gekiemde
korrels zijn nog donker van kleur en hebben
ook beter te onderscheiden kiembuizen. Hoewel
dus na een langere kiemingsperiode de kiembuizen niet meer als zodanig zijn te onderscheiden, blijven de korrels door hun vorm steeds
duidelijk te herkennen en kan uit haar kleur
worden afgeleid of kieming heeft plaats gevonden.
Er zijn reeds enkele proeven genomen om
met behulp van de beschreven methodiek de
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Afb. 3. Een gedeelte van de stempel drie
uur na bestuiving onder gunstige omstandigheden.
elkaar te onderscheiden. Bij afbeelding 2 (twee
uur na de bestuiving) komt duidelijk de groei
van de kiembuizen t.o.v. afbeelding 1 tot uiting.
De kieming drie uur na de bestuiving is in afbeelding 3 weergegeven. De kiembuizen zijn
over het algemeen minder donker gekleurd en
ook zijn de meeste korrels min of meer doorzichtig geworden en beginnen iets te schrompelen. Dit komt waarschijnlijk door het overgaan
van het cytoplasma uit de korrels in de groei-
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kieming van het stuifmeel op de plant onder
verschillende omstandigheden na te gaan. Er
zijn aanwijzingen, dat donker weer gepaard met
een hoge luchtvochtigheid de kieming nadelig
kan beïnvloeden. Ook na besmetting met het
tomaatmozaïekvirus kunnen zich moeilijkheden
bij de stuifmeelkieming voordoen (zie blz.
104). Het ligt in ons voornemen dit onderzoek
in de komende jaren op uitgebreide schaal
voort te zetten.

KWALITEIT EN OPBRENGST VAN TOMATEN NA
GROEISTOFBESPUITING
J. H. GROENEWEGEN en H. J. M. VAN DORST
In het voorjaar van I960 bezochten we een
bedrijf waar een proef met groeistoffen was
opgezet. De planten waren reeds aan de draad
en in de met groeistof bespoten rijen zagen
we duidelijk een betere vruchtzetting. De vruchten waren verder ontwikkeld en duidelijk groter van stuk. Op het eerste gezicht had het spuiten dus wel voordeel gehad. Dit resultaat hebben veel tuinders al jaren waargenomen en het
valt daarom niet te verwonderen dat het gebruik van groeistoffen de laatste jaren sterk is
toegenomen.
Tijdens de oogst waren we weer op het betrokken bedrijf. Nog steeds leek alles in het
voordeel van de groeistof. De manden uit de
bespoten rijen waren nl. duidelijk voller dan
die uit de onbespoten rijen. Omdat het een
studieclubproef was, werd de oogst uit iedere
rij gewogen en hierbij bleek dat de volle
manden slechts weinig meer wogen dan de
minder volle manden uit de onbespoten paden.
Bij doorsnijden kwam duidelijk naar voren dat
de bespoten vruchten holler waren. Verder was
de kleur ook iets minder. Enig gewichtsvoordeel was er toen nog.
Duraset
S e e d l e s s Sat
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Na afloop van de proef werden alle oogstgegevens verwerkt waarbij bleek dat de onbespoten vakjes ongeveer eenzelfde gewicht hadden geleverd als de bespoten vakjes. Het effect
van de bespuitingen was dus geweest: eenzelfde
gewicht, een geringe vervroeging doch een
mindere kwaliteit.
Uit een andere studieclubproef bleek
dat de met groeistof bespoten vakken zelfs minder kilo's hadden geleverd dan de controlevakken. Wel was de geldopbrengst iets hoger
omdat de groeistof iets vervroegend had
gewerkt, doch ook omdat men de opbrengsten tegen eenheidsprijzen had omgerekend. In deze tweede proef waren ook „trillen"
en „trillen + groeistof" betrokken. Trillen
+ groeistof gaf ook een lagere kg opbrengst
dan alleen trillen. Ook de geldopbrengst van
alleen trillen was hoger, dit omdat goed trillen
in dezelfde mate vervroegend had gewerkt. Ook
hier werd gewaarschuwd voor kwaliteitsvermindering.
De resultaten van de hierboven aangehaalde
proeven stemmen in grote lijnen overeen met
de vele tientallen proeven die in de loop der
jaren op het proefstation zijn genomen. Weliswaar zijn de uitkomsten van alle proeven lang
niet gelijk, doch dit hangt samen met de omstandigheden waaronder het gewas verkeert.
Verder is er nog een vrij groot verschil tussen
de verschillende soorten groeistof. Dit blijkt
o.a. uit afb. 1, waarbij vermindering van kwaliteit samenging met een grover worden van de
sortering. Dit bleek ook in eerstgenoemde proef
waar Fullset en Tomafix een veel ongunstiger
invloed op de kwaliteit hadden dan Duraset.
De hiervoor beschreven resultaten kunnen
als volgt worden verklaard. Groeistoffen kunnen in bepaalde gevallen, waar van nature geen
zetting plaatsvindt, toch vruchtzetting teweegbrengen. Deze van nature moeilijke zetting
doet zich vaak voor bij de eerste tros, doch ook
wel aan hogere trossen (steektrossen). Het effect op minder goed ontwikkelde bloemen is
bij gebruik van Duraset het kleinst.
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Afb. 1. Invloed op de sortering van groeistof spuiten

De groeistoffen doen de vruchten iets sneller uitgroeien en rijpen. Dit is dus het vervroegend effect. Het duidelijkst blijkt dit bij vruchten die van nature toch al niet snel uitgroeien.
In het algemeen zijn dit de vruchten met een
07

Afb. 2. Links: holle vrucht na
bespuiting met groeistof.
Rechts: vrucht na groeistofbespuiting met enige
zaadzetting.
blinder goede zaadzetting. Ze komen o.a. voor
aan de punten van grotere trossen.
Het door een groeistofbespuiting sneller uitgroeien heeft speciaal betrekking op de vruchtwand. Het binnenste van een vrucht groeit niet
voldoende mee en hierdoor ontstaat holheid
(afb. 2 ) . Bij Duraset is dit nadeel het kleinst
terwijl deze groeistof toch wel eenzelfde vervroegende werking kan hebben. In verband met
holheid is een zo goed mogelijke natuurlijke
zaadzetting van belang. Daarom mag men
groeistof nooit stellen in de plaats van tikken of
trillen. Men mag ze hoogstens daarnaast gebruiken.
De groeistoffen kunnen tenslotte beschadiging van het blad veroorzaken (afb. 3 ) . De
bladeren kunnen bij ernstige beschadiging

naaldvormig worden. Speciaal zwak groeiende
gewassen zijn vatbaar voor groeistofbeschadiging. Juist deze beschadiging is er oorzaak van
dat soms zelfs een lagere kg opbrengst verkregen wordt. Een illustratie hiervan geeft afb. 4,
waarin de resultaten zijn vermeld van een proef,
waarin negen maal met groeistof is gespoten.
Dit verklaart mede waarom de zachter werkende groeistof Duraset minder bladbeschadiging
en in vele gevallen de grootste opbrengstverhoging geeft.
Vatten we het voorgaande samen dan komen we tot de volgende conclusies:
1. Groeistoffen kunnen vruchtzetting teweeg

Duraset
Tomafix
Tikktn

»1

1

2

3

«

4.5

in maanden van de oogst

Afb. 3. Ernstige groeistofbeschadiging op het blad.
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Afb. 4. Invloed van een groot aantal groeistofbespuitingen op de oogstgrootte.

2.
3.

4.
5.

brengen als de natuurlijke zetting onvoldoende is.
Groeistoffen werken iets vervroegend.
Groeistoffen kunnen bladbeschadiging veroorzaken, wat een lagere kg opbrengst tot
gevolg kan hebben.
Groeistoffen werken een mindere kwaliteit
en met name holheid in de hand.
De mate waarin de nadelen zich voordoen
hangt samen met de groeikracht van het gewas, met de natuurlijke zetting en met de
soort groeistof.

In verband met de grote nadelen voor de
kwaliteit moet men groeistoffen niet onbeperkt toepassen, maar alleen als hulpmiddel
gebruiken in gevallen waar geen goede zetting verkregen kan worden.
Bij een goede natuurlijke zetting krijgt men
ook oogstvervroeging en tevens kwaliteitsverbetering, terwijl geen opbrengstvermindering doch een opbrengstverhoging optreedt. Het is daarom zaak deze natuurlijke zetting te bevorderen en alleen in
noodgevallen groeistof te gebruiken.

1. WORTELONDERZOEK
a. Wortelontwikkeling bij sla
Er zijn enkele jaren achtereen wortelgroeimetingen verricht bij sla langs schuin in de
grond geplaatste wortelramen. Van de zichtbare wortels is zoveel mogelijk de lengtevermeerdering gemeten. In het seizoen 1959/1960 zijn wortelgroeiwaarnemingen verricht
bij herfstsla, wintersla en de normale voorjaarsslateelt in een koud warenhuis. Naast de
lengtegroei van de wortels is dagelijks de grondtemperatuur op 15 en 40 cm diepte en
de luchttemperatuur opgenomen.
Uit de dagelijkse lengte-toename van de slawortels is naar voren gekomen, dat dit
seizoen de grondtemperatuur op 15 cm diepte niet zo laag is geweest dat groeiremming
van de wortels is opgetreden. In koude kassen (warenhuizen) is de grondtemperatuur
afhankelijk van de buitentemperatuur. In kassen waar de sla vorstvrij kan worden gehouden komen geen te lage grondtemperaturen voor.
Zowel bij herfstsla, wintersla als koude voorjaarssla, neemt de dagelijkse lengtegroei
van de wortels toe, naarmate het bladoppervlak van de planten groter wordt. Vanaf het
begin van de kropvorming neemt de wortelgroei echter af. Mede door de sterke ontwikkeling van zijwortels zijn dan geen duidelijke groeiwaarnemingen meer te doen.
b. Invloed van de temperatuur op de beworteling van druivestekken
In Wisconsintanks is nagegaan bij welke temperatuur houtstekken van druiven (Black
alicante) het beste bewortelen. Hierbij zijn temperaturen aangehouden van 10° C, 20°
C, 30° C en 35° C. Uit de verkregen resultaten kwam naar voren, dat bij lage temperatuur van de grond (10° C) en een voldoend hoge luchttemperatuur de druiven flink
kunnen uitlopen, zonder dat er van een duidelijke callus- of wortelvorming sprake behoeft te zijn. Bij hoge temperatuur (30° C en 35° C) van de grond en gelijke luchttemperatuur lopen de knoppen niet of vrijwel niet uit, terwijl ook de wortelvorming zeer
traag verloopt. De beste resultaten werden verkregen bij een grondtemperatuur van 20°
C. Nadere proeven zijn nodig om de beste temperatuur voor beworteling en uitlopen
nauwkeuriger vast te stellen.
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2. OPNAME VAN VOEDINGSSTOFFEN DOOR HET BLAD
a. De invloed van enkele groeiomstandigheden op de opname van P 32 door jonge
tomaatplanten
Bij 3 verschillende grondtemperaturen, 3 fosforgehalten in de grond en 3 turgescentietoestanden van de plant is de P 32 -opname via het blad nagegaan. Gespoten werd met
een oplossing bestaande uit 10 % suiker, 0.5 % ureum, 0.1 c/f uitvloeier, 0.025 %
sulfanylamide en 0.3 % P 2 O r , als N H 4 H 2 P 0 4 .
De opname via het blad verliep bij de planten, die in potgrond van 18 tot 20° C
stonden het gunstigst. Was de grondtemperatuur iets lager (15 tot 17° C) of hoger
(22 tot 24° C), dan werd een geringere hoeveelheid fosfor opgenomen.
De planten, die een week tevoren in potgrond zijn gezet met een fosforgehalte van
2 mg en 40 mg per 100 g grond namen aanvankelijk (na 3 tot 5 uur) minder P 3 2 op dan
de planten in grond met een fosforcijfer van 25. Na een langere periode (1 tot 3
dagen) bleken juist de planten in de grond met het laagste fosforcijfer de grootste opname te vertonen. De planten in de grond met een fosforgehalte van 25 en 40 mg
vertoonden toen een vrijwel gelijke opname. Wellicht zijn de planten in de fosforarme
grond iets minder goed gegroeid en hebben ze daardoor de P 3 2 aanvankelijk wat minder
snel opgenomen, terwijl de in totaal hogere opname verband zou kunnen houden met de
grotere fosfor-behoefte.
Verschil in turgescentie-toestand is verkregen door een deel van de planten een dag
te voren in een kooi met hoge luchtvochtigheid te plaatsen, en een ander deel bloot
te stellen aan de werking van een ventilator en een droogstraler. Hoe hoger de turgor van
de planten, des te groter was de opname van P 3 2 . Bij weinig turgescente planten was
de opname het laagst. Wellicht was bij deze planten de turgor te laag, waardoor het blad
minder goed kon functioneren.
b. Methodiek van het onderzoek naar de fosfaatopname door het blad
In verband met de bestudering van de opname van P 3 2 door jonge tomaatplanten via
het blad, is het absoluut noodzakelijk de resterende, niet opgenomen P 3 2 , zo volledig
mogelijk van het blad te kunnen verwijderen. Bij het zoeken naar de geschiktste methode
werden enkele planten bespoten met een spuitvloeistof, die 10 % suiker, 0,5 % ureum,
0.5 % N H 4 H 2 P 0 4 en 0.025 % sulphanylamide bevatte. Met deze vloeistof zijn de
planten zowel bovenop als aan de onderkant bespoten. Er zijn ook oplossingen gebruikt
met 0.1 % Shell uitvloeier en 1 % glycerine.
Een vrijwel volledige verwijdering van het fosfaat kon worden verkregen door de
bladeren 16 uur na de bespuiting 2 maal schoon te maken met een wattenpropje, gedrenkt in een mengsel van natrium-acetaat en citroenzuur met een pH van 4,5. Over het
algemeen werd aldus de grootste hoeveelheid fosfaat gevonden bij die behandelingen,
welke het jaar tevoren (toen de bladeren slechts met water zijn afgespoeld) de laagste
opname-cijfers van P 3 2 te zien gaven.
c. De invloed van uitvloeier en glycerine op de opname van P 32 door jonge
tomaatplanten
Pas opgepotte tomaatplanten werden bespoten met een oplossing bestaande uit 10 %
suiker, 0.5 % ureum, 0.3 % P2O5 m de vorm van mono-ammoniumfosfaat en 0.025 %
sulfanylamide, waaraan al of niet 0.1 % uitvloeier en 1 % glycerine werd toegevoegd.
In vrijwel alle gevallen werd bovenop de planten gespoten. De spuitvloeistof met glycerine is echter ook op de onderkant van het blad gespoten. Deze planten gaven een onregelmatig en laag opnamebeeld te zien, hetgeen ongetwijfeld aan de geringe hoeveelheid spuitvloeistof, die het blad bereikte, moet worden toegeschreven.
Bij de bespuitingen op de bovenkant van het blad, bleek na een korte opnametijd
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(4 tot 24 uur) de fosforopname door het toevoegen van glycerine eerder geremd, dan
bevorderd te worden. Door uitvloeier toe te voegen werd deze remming verminderd.
De grootste opname werd dan ook gevonden bij de spuitvloeistof, waaraan alleen uitvloeier was toegevoegd. Na 4 dagen bevatten de planten, welke met een spuitvloeistof
zonder uitvloeier of glycerine waren bespoten, het laagste P^-gehalte. Toevoeging van
alleen glycerine heeft de opname verbeterd maar toevoeging van uitvloeier bleek effectiever te zijn. Het gebruik van zowel uitvloeier als glycerine in de spuitvloeistof had de
grootste opname tot gevolg.
d. Fytotoxische werking van glycerine op tomaatplanten
Jonge tomaatplanten werden 2 maal in de week gedurende 3 weken bespoten met
een oplossing, die naast 5 Çf of 10 % suikeroplossing 0.5% ureum, 0.4 % monocalciumfosfaat en 0.025 c/c sulfanylamide bevatte. Om de opname te verbeteren werd
aan deze oplossing 0.1 c/c uitvloeier of 0.1 %, 0.2 %, 0.5 % of 1.0 % glycerine toegevoegd. Tevens werden enkele planten met 0.2 % glycerine zonder meer bespoten. De
planten zijn niet afgebroesd.
Na 2 bespuitingen gaven alle suiker-glycerine bespuitingen, afhankelijk van de glycerine-concentraties, een meer of minder ernstige verbranding te zien. Verschillen tussen
de 5 % en 10 </r suikeroplossing waren nauwelijks merkbaar. Opmerkelijk is, dat de
alleen met glycerine bespoten planten toen geen verbranding te zien gaven.
Na 6 bespuitingen waren alle met suiker-glycerine bespoten planten ernstig verbrand.
De 5 % suiker-oplossing met uitvloeier veroorzaakte een matige tot ernstige verbranding; de 5 c/o suiker-oplossing zonder meer, een matige verbranding. Werd 10 %
i.p.v. 5 % suiker gebruikt, dan trad veel minder verbranding op. (voornamelijk slechts
bij de groepen met 0.5 % en 1 % glycerine). Ook 0.2 % glycerine in water gaf vrijwel
geen verbranding. Wellicht is het optreden van ernstige verbrandingsverschijnselen bij
de zwakke (5 Cf) suikeroplossing een gevolg van een onvoldoende bescherming tegen
de hoge ureum- en fosfaatconcentraties, gepaard aan een verbeterde opname van voedingsstoffen door het gebruik van glycerine.
e. Suiker-ureum bespuitingen op tomaatplanten
Pas uitgeplante stooktomaten werden 5 of 10 maal met een suiker-ureum-monocalciumfosfaat-oplossing bespoten. Steeds werd sulfanylamide aan de spuitvloeistof toegevoegd. Om de opname te verbeteren werd gewoonlijk 0.1 % uitvloeier gebruikt maar
in één geval werd de uitvloeier door 0.2 % glycerine vervangen. Om de turgescentie
van de planten te beïnvloeden werd de helft van de planten vóór en de andere helft nà
qe bespuitingen gegoten.
Verschillen in vroege oogst kwamen niet naar voren. Waarschijnlijk werd te laat met
de bespuitingen begonnen om hierop nog enige invloed te kunnen uitoefenen. De
totale opbrengst werd door de 10-malige bespuitingen t.o.v. alle overige behandelingen
iets gereduceerd. Duidelijke verschillen in opbrengst tussen de planten, welke vóór of nà
het spuiten gegoten werden of tussen de spuitvloeistoffen met of zonder glycerine werden niet waargenomen.
f.

Vergelijking van enkele suikers voor bespuiting op tomaat

Jonge tomaatplanten werden gedurende 5 weken éénmaal per week bespoten met een
oplossing die resp. 10 % saccharose, 10 % glucose, 10 % fructose of 10 % maltose
bevatte. Steeds werd 0.025 % sulfanylamide en 0.1 % uitvloeier of 0.2 Çf glycerine
aan de oplossing toegevoegd, in sommige gevallen bovendien 0.5 % ureum en 0.4 %
mono-calciumfosfaat.
Na een maand gaven de saccharose- en maltose-bespuitingen een lichte beschadiging
te zien evenals de onbespoten planten. De glucose- en fructose-bespuitingen vertoonden
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een tamelijk ernstige verbranding, vooral als ureum en mono-calciumfosfaat in combinatie met 0.2 % glycerine was gebruikt.
Het drooggewicht van het loof werd door de suikerbespuitingen zonder ureum en fosfaat t.o.v. onbespoten steeds min of meer gereduceerd. Door het toevoegen van ureum
en mono-calciumfosfaat werd t.o.v. de onbespoten planten eenzelfde of een hoger
drooggewicht gevonden, uitgezonderd de fructose-bespuitingen (gevolg van de verbranding). Werd bij deze oplossingen de uitvloeier door 0.2 % glycerine vervangen, dan
werd in alle gevallen een nog iets hoger drooggewicht gevonden. Dit lag, behalve bij
fructose, steeds hoger dan bij de onbespoten planten.
g. Beschermend effect van suiker bij mangaanbespuitingen op tomaat
Gezonde jonge tomaatplanten werden gedurende 3 weken 2 maal in de week bespoten
met resp. 0.25, 0.5, en 1.0 c/c M n S 0 4 , al dan niet gecombineerd met suiker. Aan deze
oplossingen werd al of niet 0,1 % uitvloeier en 0,2 % glycerine toegevoegd.
Na kortere of langere tijd vertoonden alle planten, welke met een oplossing zonder
suiker waren bespoten, afhankelijk van de MnS0 4 -concentratie, min of meer ernstige
verbranding. Vooral de spuitvloeistoffen met glycerine veroorzaakten bij hoge mangaanconcentraties ernstige beschadiging. Door het toevoegen van suiker kon de verbranding
vrijwel geheel worden voorkomen. Alleen bij de hoogste MnS0 4 -concentraties werd
ondanks het toevoegen van suiker, een lichte verbranding waargenomen.
3. TOEPASSING VAN KUNSTLICHT
a. Belichting van tomaat
Tomaatplanten van twee rassen, Glorie en Moneymaker, werden vanaf de opkomst tot
het uitplanten onder verschillende lamptypen opgekweekt. Deze lamptypen waren: TL
65 w (fluorescentiebuis) HPL 80 w (hogedruk-kwiklamp) en ML 160 w (menglichtlamp). In tegenstelling met voorgaande proeven werd bij de bepaling van de belichtingsintensiteit uitgegaan van het nettovermogen. Het geïnstalleerd vermogen was daardoor
bij de TL buizen het laagst en bij de menglichtlampen het hoogst.
In het begin werd 2 weken continu belicht bij hoge lichtintensiteit, daarna werden
zowel de belichtingsduur als de intensiteit trapsgewijs verlaagd. Voor één onbelichte
groep werd op 9 november gezaaid voor de overige groepen, waarvan één onbelicht en 3
belicht werden, op 4 december. Op 26 januari I960 werden de planten uitgeplant.
De opbrengst, uitgedrukt in kg per plant, was als volgt:
behandeling
onbelicht
onbelicht
TL
HPL
ML

zaaidatum
9
4
4
4
4

nov.
dec.
dec.
dec.
dec.

Glorie
totaal
5 weken
1.10
4.45
4.18
0.63
1.41
4.67
1.36
4.72
4.88
1.45

Moneymaker
totaal
5 weken
1.02
4.57
4.00
"0.57
4.83
1.31
1.24
4.48
4.64
1.18

Door de belichting is de oogst duidelijk vervroegd. Vergeleken met de vroeg gezaaide
onbelichte planten bedroeg de meeropbrengst in de eerste 5 weken bij Glorie gemiddeld
0,31 kg per plant en bij Moneymaker 0,22 kg. Het verschil in vroege opbrengst tussen
de onbelichte en belichte groepen van de zelfde zaaidatum was nog aanmerkelijk groter,
dit bedroeg bij Glorie 0,78 kg en bij Moneymaker 0,67 kg per plant. Ten aanzien van de
totaal opbrengst blijken de belichte groepen hun voorsprong niet volledig te hebben
kunnen handhaven.
Vergelijking van de opbrengst bij de verschillende lamptypen laat zien, dat bij het ras
Glorie het verschil in vroegheid tussen de lamptypen gering was en dat de totale op102

brengst bij de ML lampen het hoogst was. Bij Moneymaker waren de verschillen in
vroege opbrengst iets groter (ten gunste van de TL lampen). De totale opbrengst van
dit ras was eveneens het hoogst bij dit lamptype.
b. Belichting van meloen
Evenals in 1959 zijn meloenplanten (Enkele net en suikermeloen) tijdens de opkweek
belicht met TLF buizen. De planten werden vanaf de opkomst gedurende veertien dagen
continu belicht en daarna 16 uur tot aan het uitplanten (enkele weken later dan in
1959).
Aanvankelijk werd de indruk verkregen dat de belichte planten iets sneller groeiden
dan de niet belichte. Bij de oogst kwam hiervan echter niets tot uiting. De belichte
planten waren nl. beslist niet vroeger dan de onbelichte, terwijl de totaalopbrengst bij de
onbelichte planten zelfs nog iets hoger was.
c. Belichting van paprika
Bij het streven naar een vroegere opbrengst van paprika werd ook gebruik gemaakt
van belichting tijdens de opkweek van het plantmateriaal. Planten van twee rassen,
Handelsras (van den Berg) en Califomian wonder, werden vanaf de opkomst (27
oktober 1959) gedurende ruim 10 weken belicht met behulp van TLF-lampen. Gedurende de eerste 2 weken werd continu belicht bij een geïnstalleerd vermogen van 200 watt
per m2, daarna werd per dag 16 uur belicht en bedroeg het geïnstalleerd vermogen 100
watt per m 2 .
De groei van de belichte planten was zeer goed. Opvallend was de snellere vorming
van bloemknoppen. Op 8 januari werden de inmiddels in tompotten overgezette planten naar de kas overgebracht, waarin ze 3 weken later werden uitgeplant. Op dit moment
vertoonden de belichte planten nog een grote voorsprong. Spoedig vielen echter vrijwel
alle bloemknoppen af, waardoor de aanvankelijke voorsprong veranderde in een achterstand.
d. Beïnvloeding van het bloeitijdstip van chrysant
Enige jaren geleden werd in een reeks van proeven de invloed nagegaan die het
verduisteren of belichten van een chrysantengewas uitoefent op het bloeitijdstip. In I960
kon daarnaast ook de invloed van de temperatuur bekeken worden. De proef werd genomen in een kas bestaande uit 4 afdelingen, elk met een afzonderlijk regelbare temperatuur.
De volgende rassen werden vergeleken: Golden seal, Little america, Long island beauty, Louis germ, Brigitte, Paris, Fred shoesmith en Indianapolis. Het uitgangsmateriaal
bestond uit bewortelde stekken. De voor verduistering bestemde groepen werden op
15 juni buiten in perspotten geplant. Met de groepen die later belicht moesten worden,
geschiedde dit op 15 juli. De planten werden getopt en omstreeks 20 augustus in de kas
uitgeplant. Bij sommige partijtjes moest reeds vóór deze datum met de verduistering of
belichting worden begonnen.
De proef omvatte van elk ras de volgende behandelingen:
Verduisterd van 15 augustus tot 20 september
Belicht
van 15 augustus tot 1 september
Belicht
van 15 augustus tot 15 september
Belicht
van 15 augustus tot 30 september
Controle, niet belicht, niet verduisterd.
De verduistering bestond uit het afdekken van het gewas met licht-ondoorlatend plastiek zodanig dat een nachtlengte van 14 uur werd bereikt. De belichting werd uitgevoerd
met gloeilampen (50 watt/m 2 ); hierbij werd de nacht gedurende 3 uur onderbroken (van
22.30 tot 1.30).
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Er werd naar gestreefd temperaturen te handhaven van 50°, 55°, 60° en 65° F
( ± 10°, 13°, 15° e n l 8 ° C). Door de te hoge buitentemperatuur kon dit in de beginperiode voor de afdelingen 50° F en 55° F niet worden verwezenlijkt. Voor een goede
vergelijking is elk ras als troschrysant geteeld.
De invloed van de verduistering en de belichting op het bloeitijdstip was zeer groot.
Bij alle rassen bloeiden de verduisterde planten in de tweede helft van september terwijl
de planten, waarbij nachtonderbreking gedurende de langste periode plaats vond, pas
eind november of december in bloei kwamen. Het bloeitijdstip van de overige behandelingen en de controle lag tussen deze uitersten in; de controle blo:ide vrijwel gelijktijdig met de groep die tot 1 september een nachtonderbreking had doorgemaakt.
De tijd, welke verliep tussen het begin van de verduistering of het einde van de
belichting en de gemiddelde bloeidatum, verschilde voor de bovengenoemde behandelingen slechts weinig. De lengte van deze periode was bij de rassen Brigitte, Indianapolis
en Paris 9V2 week, bij de rassen Little america, Golden seal en Fred shoesmith ruim 10
weken en bij de rassen Long island beauty en Louis germ resp. 11 en 12 weken. Er is
dus een duidelijk verband tussen deze periode en de natuurlijke bloeitijd van de rassen.
Onder natuurlijke omstandigheden worden bij alle gebruikte rassen omstreeks 1 september de bloemknoppen gevormd.
De temperatuur had een betrekkelijk geringe invloed op het bloeitijdstip. De verschillen waren nog het duidelijkst bij de groepen die het langste zijn belicht, omdat hier de
bloemaanleg plaats had op een tijdstip, dat de buitentemperatuur in het algemeen lager
was dan 50° F (10° C). Alle rassen bleken bij 55° F (13° C) vroeger in bloei te
komen dan bij 50° F (10° C), doch iets later dan bij 60° F (15° C). Op een temperatuur van 65° F (18° C) reageerden de rassen verschillend. Paris, Brigitte en Golden
seal bloeiden iets vroeger dan bij 60° F (15° C) terwijl Little america, Long island
beauty, Fred shoesmith en Louis germ iets later in bloei kwamen. Het verschil varieerde
van 1 tot 8 dagen. De stevigheid van het gewas nam toe naarmate de temperatuur lager
was, doch was bij alle temperaturen voldoende.
Uit dit alles blijkt wel, dat het weinig zin heeft bij een herfstteelt van chrysanten veel
te stoken. In het algemeen zal men het beste resultaat verkrijgen door een temperatuur
van 55° tot 60° F (13 tot 15° C) aan te houden.
4. BLOEMVORMING EN BESTUIVING
a. Winterteelt van tomaat
Bij een zeer vroege teelt van tomaten werd getracht door bestuiving met bewaard stuifmeel de zetting te verbeteren. Gebruikt werd stuifmeel van Lycopersicum esculentum
(tomaat), Lyc. peruvianum en Lyc. hirsutum. Daar het bewaarde stuifmeel als gevolg
van het defect raken van de diepvries grotendeels is geïnactiveerd, moet deze proef als
mislukt worden beschouwd.
b. De invloed van weersomstandigheden op de stuifmeelkieming bij de tomaat
De stuifmeelkieming van tomaat werd op de stempel nagegaan. Hierbij bleek, dat op
een zonnige dag met weinig wind het kiemverloop gunstig was. Werd er geschermd of
gebroesd, dan werd een lager kiemingspercentage gevonden. Broezen remde de kieming
sterker dan schermen. Deze twee omstandigheden gecombineerd, leidde tot een nog
lagere kieming. Op een donkere dag werd een matig kiemingspercentage gevonden als
de luchtvochtigheid hoog was. Bij een lagere luchtvochtigheid verliep de kieming beter.
c. De invloed van besmetting met mozaïekvirus op de stuifmeelkieming
Om de invloed van een besmetting van de tomaatplant met het Lycopersicum virus
op de stuifmeelkieming na te gaan, is 5 maal met tussenpozen van 5 dagen een aantal
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planten met dit virus geïnoculeerd. De stuifmeelkieming is bij alle planten op dezelfde
dag bepaald, juist nadat de laatste partij planten met virus was geïnoculeerd. Het stuifmeel was afkomstig van planten, die op eenzelfde dag waren geïnoculeerd.
De kieming werd 2 en 5 uur na de bestuiving bepaald. Twee uur na de bestuiving
werd in alle gevallen een lager kiemingspercentage gevonden dan na 5 uur. De kieming
is als gevolg van de virusaantasting vertraagd en verminderd. Na 5 uur bedroeg het
kiemingspercentage bij de gezonde planten en bij de planten, die op de dag van bestuiving zijn geïnoculeerd ± 85 Cf. De planten, die 20 en 25 dagen vóór de bestuiving
waren geïnoculeerd gaven de slechtste kieming te zien ( ± 40 % ) . Opgemerkt moet
worden, dat de kieming eind oktober plaats vond, dus op een tijdstip, dat er niet meer
sprake is van een sterke vochtonttrekking aan de planten door verdamping.
d. Stuifmeelbewaring van enkele Lycopersicumsoorten
Het stuifmeel van Lyc. esculentum (tomaat), Lyc. peruvianum en Lyc. hirsutum werd
na voordroging bewaard bij —35° C en een lage luchtvochtigheid. Na 8 maanden was
de kiemkracht sterk achteruit gegaan, waarschijnlijk door een tijdelijk niet functioneren
van de diepvries, waardoor éénmaal de temperatuur tot + 7° C opliep. Toch kwam
bij alle stuifmeelsoorten de gunstige invloed van het voordragen nog duidelijk tot
uiting. Evenals vorig jaar bleef het stuifmeel van tomaat en van Lyc. hirsutum het best
kiemkrachtig als bij 15 % luchtvochtigheid werd voorgedroogd, terwijl bij stuifmeel van
Lyc. peruvianum de beste resultaten werden verkregen, als bij 20 % luchtvochtigheid
werd voorgedroogd en de luchtdruk werd verlaagd.
e. Bestuiving van tomaten met trostrillers
In een stookwarenhuis werd de verbeterde Nivola-triller vergeleken met de Amerikaanse
triller. Er werd 3 maal in de week getrild. De vroege oogst werd zowel door de verbeterde Nivola-triller als door de Amerikaanse triller belangrijk verhoogd (vergeleken met
dagelijks tikken). Duidelijke verschillen tussen deze twee trillers traden niet op. In totaal-opbrengst was er weinig verschil tussen de drie behandelingen.
f.

Invloed van daglengte en temperatuur op opbrengst en bloemvorming bij
komkommer

Uit de literatuur is bekend, dat korte dagen en lage nachttemperatuur bij de komkommer het aantal vrouwelijke bloemen doet toenemen en het parthenocarpisch uitgroeien
van de vruchten bevordert. Er is nu nagegaan, wat de invloed van deze factoren is op
bloemvorming en opbrengst bij het ras Sporu. Tijdens de opkweek ontving de helft van
de planten een lange dag (15 uur) en een hoge nachttemperatuur (ca 23° C) ; serie A.
De andere helft kreeg een korte dag (8 uur) en een lage nachttemperatuur (ca 15° C ) ;
serie B. Dagverlenging werd verkregen met behulp van gloeilamplicht (25 w/m 2 ) tijdens de nacht, dagverkorting door verduisteren. Na het uitplanten kregen beide series
een gelijke behandeling, d.w.z. een natuurlijke daglengte en een nachttemperatuur van
18 tot 20° C.
Over de gehele oogstperiode (juni t/m augustus) gaf behandeling A een betrouwbaar
hogere opbrengst dan behandeling B. Het opbrengstverschil was het grootst in de eerste
14 dagen van de oogst. Dus serie A was ook vroeger dan serie B. Het verschil is begrijpelijk als men bedenkt, dat bij het uitplanten serie B ver in ontwikkeling achter was
bij serie A. Een beter parthenocarpisch uitgroeien van de vruchten bij serie B kon
niet worden vastgesteld, wegens de achterstand in vegetatieve ontwikkling. Hierdoor
nam serie A een voorsprong in opbrengst, die niet meer is ingehaald.
Ten aanzien van de bloemvorming werden bij de eerste 20 oksels van de hoofdscheut
bij 30 planten van de series A en B de mannelijke en vrouwelijke bloemen geteld. Het
bleek, dat voor de eerste 8 oksels van serie B het aantal mannelijke bloemen zeer be105

trouwbaar hoger was dan bij serie A, n.1. 1214 tegenover 675. Bij de volgende 12 oksels
was het beeld bij de meeste planten omgekeerd. Hier leverde serie A 1987 mannelijke
bloemen tegenover 1650 bij serie B. De eerste vrouwelijke bloemen bij serie A vertoonden zich in de oksels 11 t/m 13. Bij serie B in de oksels 7 t/m 9. Het totaal aantal vrouwelijke bloemen was bij serie B duidelijk hoger dan bij A, nl. 76 tegenover 51. In het
bovenstaande zien we dus alleen een bevestiging van hetgeen in de literatuur bekend is
ten aanzien van het aantal vrouwelijke bloemen. Eenzelfde behandeling na het uitplanten zou echter wellicht een ander beeld te zien hebben gegeven.
Na het uitplanten werd bij bovenstaande planten getracht na te gaan, welke invloed
een verschil tussen dag- en nachttemperatuur heeft op de opbrengst. Er waren 3 behandelingen:
1. geen verschil tussen dag- en daarop volgende nachttemperatuur.
2. verschil van 4° C tussen dag- en daarop volgende nachttemperatuur.
3. verschil van 8° C tussen dag- en daarop volgende nachttemperatuur.
Deze temperatuurverschillen waren zo slecht te realiseren, dat geen betrouwbaar resultaat is verkregen.
g. Invloed van de snoei op de bloemvorming bij komkommer
Volgens de literatuur zou er een invloed van de snoei uitgaan op de aard van de gevormde bloemen bij de komkommer. Wegnemen van de top van een scheut doet de mannelijke bloemaanleg overgaan in een tweeslachtige of vrouwelijke. In een oriënterende
proef is de invloed van het toppen van de zijscheut onderzocht op de bloemvorming bij
een sterk en een zwak groeiend ras (Sporu en Flamex). Er werd getopt op 1 of 2 leden
als de top 5 of 30 cm lang was. Er werden geen verschillen gevonden, daar, ongeacht
het tijdstip van toppen, in alle oksels vrouwelijke bloemen ontstonden.
h. Verband tussen vroegheid en optreden eerste vrouwelijke bloem bij komkommer
Uit de literatuur is bekend, dat er een positief verband bestaat tussen het tijdstip van
verschijnen van de eerste vrouwelijke bloem en de oogstdatum van de eerste vruchten
(vroegheid). Onderzocht is, of dit verband ook voor ons rassensortiment opgaat. Het
onderzoek betrof de rassen (of hybriden) Spotvrije, Spottex, Bitspot, Sporu, Green spot,
Gallex, Green stick, Vetobit, Bugrostan (kort), Bugrostan (lang), Buprie, Bittex en
Nobit. Het tijdstip van bloei van de eerste vrouwelijke bloemen viel bij deze rassen
vrijwel gelijktijdig. Hieraan kunnen we dus bij ons rassensortiment geen maatstaf ontlenen voor de vroegheid.
i.

Bestuiving bij aubergine

Oriënterend is gezocht naar een goede kruisingsmethode of methode van zelfbestuiving
bij aubergine. Bij een tiental aubergineplanten werden de volgende behandelingen verricht:
bloem dichtbinden met loodband
bloem insluiten in plastiek zakje
bloem dichtbinden met entclip
bloem niet dichtbinden.
Bij iedere behandeling werden bloemen wel en niet gecastreerd en wel en niet bestoven met aubergine-stuifmeel. De behandelde partij planten (Lange violette van Gebr.
v/d Berg) was niet geheel uniform.
Waar niet bestoven werd, bleef vruchtzetting uit, ook bij de niet gecastreerde bloemen.
Er was geen verschil in vruchtzetting van gecastreerde bloemen bij gebruik van loodband of een entclip. Dichtbinden met een plastiek zakje gaf geen gunstig resultaat door
het snel wegrotten van de bloemdelen. Naarmate de planten ouder werden, bleek het
moeilijker te zijn vruchtzetting te verkrijgen.
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Bestuiving van net geopende bloemen met Datura- of Petunia-stuifmeel gaf bij resp.
4 0 % en 33 % van de bloemen vruchtzetting (met aubergine stuifmeel 50 % ) . Daar
deze bloemen niet gecastreerd zijn, is het heel goed mogelijk, dat zelfbestuiving heeft
plaats gevonden. De vruchten zijn in een zo jong stadium geoogst, dat niet met zekerheid kon worden vastgesteld of zaadzetting was opgetreden.
5. TOEPASSING VAN GROEISTOFFEN
a. Het gebruik van een gametocide bij tomaat
De tomaatplanten schijnen een voortdurend herhaalde bespuiting met het natrium
2.3 dichloorisobutyraat bevattende preparaat toch niet goed te kunnen verdragen. Het
kan wellicht in noodgevallen (bij de winning van F r z a a d ) tijdelijk worden toegepast.
Welke grenzen er aan het gebruik moeten worden gesteld, kan nog niet duidelijk worden
aangegeven.
b. Beïnvloeding van de trosgrootte bij tomaat
Getracht werd de grootte van de eerste tros te verbeteren door een lage temperatuurbehandeling en door bespuiting met Duraset. Dit is gebeurd tijdens de bloemaanleg bij
een stookteelt (1 februari geplant) en bij een vroege koude teelt (19 maart geplant).
Bij de stookteelt werd door de lage nachttemperatuur (13° C) gedurende de opkweek het aantal bloemen van de eerste tros op ± 13 gebracht, tegen 10 bloemen bij
de wat hogere nachttemperatuur (15° C). De Durasetbespuitingen hadden geen effect.
De bloei begon bij de planten, die een nachttemperatuur van 13° C hadden gekregen,
± 1 week later. Ook de oogst werd vertraagd. Bij een dergelijk vroege teelt heeft het
kennelijk weinig zin te streven naar een grote eerste tros.
Bij de vroege koude teelt leidde de lage nachttemperatuur ( ± 14° C) tot de vorming
van 10 à 11 bloemen aan de eerste tros tegenover 8 à 9 bloemen bij een wat hogere
nachttemperatuur (± 17° C). Door de Durasetbespuiting werd bij de planten, die bij de
lagere nachttemperatuur waren opgekweekt het aantal bloemen verdubbeld ( ± 22
bloemen).
Bij de hoge nachttemperatuur heeft de bespuiting het aantal bloempjes aan de eerste
tros niet beïnvloed. Blijkbaar luistert het tijdstip van toediening zeer nauw en waren de
planten, die bij een hogere temperatuur gestaan hebben, reeds te ver ontwikkeld. Het grotere aantal bloemen heeft niet geleid tot een grote vroegheid, terwijl de totale produktie
zelfs wat lager was. De groei van de planten met de sterk ontwikkelde eerste tros was niet
voldoende sterk. De planten, die een hogere nachttemperatuur gehad hebben, waren veel
beter gegroeid en gaven een iets vroegere oogst. Wil men een gunstig effect hebben
van een Duraset-bespuiting, dan zal gezorgd moeten worden voor een krachtige groei,
dus veel licht en een hoge temperatuur (late teelt).
c. Groeistofbespuiting van tomaat
Bij middelvroege stooktomaten werd het effect van enige groeistofpreparaten op de
vruchtzetting nagegaan. Vergeleken werden Duraset, verspoten in de concentraties
0,05 %, 0,1 % en 0,2 %, No seed 0,8 % en Tomafix 1 % naast trillen als controle.
Alle preparaten hebben een vervroegend effect gehad en geleid tot een iets betere
vruchtzetting. No seed werkte het gunstigst. Bij Duraset voldeed de concentratie 0,05 %
het minst. Ten aanzien van de totaalopbrengst gaven de groeistofbehandelingen geen
noemenswaardige verschillen met de controle planten.
Bij late stooktomaten werden bovengenoemde preparaten in dezelfde concentraties
vergeleken. Hierbij was tevens een nieuwe groeistof onder nummer (713) in de
concentratie 0,1 </f opgenomen en gibberellazuur in de concentratie 0,00005 %. Ten
aanzien van de vroegheid, totaalopbrengst en vruchtzetting gaven nr. 713 en gibberella107

zuur het meeste effect. De resultaten van de overige preparaten stemmen in grote lijnen
overeen met die uit bovengenoemde proef.
d. Orgaancultuur van tomaatvruchten
Bestoven (met kunstbij) en gecastreerde bloemen werden al dan niet met een groeistof-preparaat aan de plant bespoten. Gebruikt werd:
0,1 % Duraset, 1 c/( No seed, 1 % Tomafix en 5 % Seedless-set. Daags na de bespuiting werden de bloempjes op een kunstmatige voedingsbodem geplant.
De vruchtbeginsels van gecastreerde bloemen groeiden alleen uit, als ze met groeistof
waren bespoten. De met Duraset bespoten bloemen gaven ± 20 c/c vruchten. De met
No seed, Tomafix of Seedless-set bespoten bloemen groeiden voor 70 tot 80 c/c uit. Alle
vruchtjes bleven echter klein.
Bestoven bloemen groeiden over het algemeen goed uit (tussen de 70 en 100 %).
De hoogste percentages uitgroeiende vruchtbeginsels werden door de Tomafix (93 % )
en Seedless-set ( 1 0 0 % ) bespuitingen verkregen. Bij deze behandelingen werden de
vruchtjes het grootst.
e. Bespuiting van herfstkomkommers met gibberellazuur
Gezien de gunstige resultaten welke in 1959 met gibberellazuur op komkommers
werden bereikt, is dit jaar een grotere proef genomen. Een gedeelte van de planten is in
de 2e helft van september, een ander deel de gehele maand september 2 maal per week
bespoten met de concentraties 10, 25, 50 en 100 delen per miljoen. Daarbij is getracht
speciaal de vrouwelijke bloemen te raken. Veel planten vielen weg ten gevolge van
pythium aantasting en andere oorzaken. Hoewel bij de bespoten planten een zwakke
tendens van opbrengstverhoging aanwezig was, zijn de resultaten door bovengenoemde
oorzaken niet betrouwbaar.
f.

Groeistofbespuiting bij meloen

Bij een warme rij met Enkele netmeloenen is getracht de vruchtzetting te verbeteren
door groeistofbespuitingen. De preparaten Duraset 0,1 %, No seed 0,4 %, gibberellazuur 0,0005 % en Tomafix 0,8 c/c werden tijdens de bloei 2 maal per week op detweeslachtige bloemen gespoten. Door geen der preparaten werd de oogst vervroegd.
Wel hebben alle preparaten een hogere totaalopbrengst gegeven nl. gibberellazuur 1,4
kg, Duraset 1 kg, No seed 0,7 kg en Tomafix 0,3 kg per raam meer dan de onbehandelde planten. De geringere meeropbrengst bij Tomafix ging samen met een grovere
sortering.
g. Bespuiting van violieren met gibberellazuur
Ter vervroeging van de bloei werden 5, 10 en 20 y gibberellazuur 4 maal en 20, 60
en 100 y (alle opgelost in 0,01 ml alcohol) 2 maal aan enkele violierrassen toegediend
door de vloeistof op het groeitopje te druppelen. De oogst van de vroege rassen werd
door alle groeistofbehandelingen ongeveer 3 dagen vervroegd.
Duidelijke verschillen tussen de diverse concentraties en tussen de 4- en 2-malige toediening konden niet worden vastgesteld. De late rassen reageerden iets minder op de
groeistofbehandelingen dan de vroege rassen. Voorts kwam naar voren, dat de alcohol
waarin de groeistof werd opgelost, de violieren sterk kan beschadigen.
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VEREDELING EN NIEUWE GEWASSEN
1. VEREDELING EN RASSENVERGELIJKING BIJ TOMAAT
a. Het kweken van virusresistente tomaatrassen
Dit jaar werden de 20 gunstigste lijnen die sedert het begin van dit onderzoek werden
verkregen, vergeleken op hun gevoeligheid voor virus. Hiertoe werden de planten met
virus-bevattend plantensap enige malen geïnoculeerd. Enkele planten uit 4 lijnen, ontstaan uit een zelfbestoven Ie terugkruising, vertoonden na inoculatie met de verdunning
1 : 10 geen virussymptomen. Tegen het einde der teelt bleken deze planten het virus
wel te bevatten. Hoewel dus geen sprake is van algehele onvatbaarheid, zal in deze
lijnen verder worden geselecteerd.
In een Fj-plant, verkregen uit de kruising Lyc. esculentum x Lyc. glandulosum, is
een hoge graad van virusresistentie waargenomen (zie b ) .
b. Het kweken van kurkwortelresistente tomaatrassen
Sinds 1958 zijn 3 F r planten, verkregen uit de kruising Lyc. esculentum x Lyc. glandulosum, door stekken in stand gehouden. De vatbaarheid van de F t houdt het midden
tussen die van Lyc. glandulosum (onvatbaar) en Lyc. esculentum (zeer vatbaar). Dit
wijst in de richting van intermediaire vererving van de faktor voor resistentie. De F t is
zelfsteriel waardoor geen F 2 -generatie gemaakt kan worden. De door middel van groeistof verkregen vruchten waren lichtoranje (Lyc. glandulosum is groen).
Om meer zekerheid te verkrijgen omtrent de vererving van de resistentiefaktor is in
1959 een terugkruising gemaakt van één van de Frplanten met de vatbare ouder, Lyc.
esculentum. Dit geschiedde, evenals het maken van de F j , via embryocultuur. Er werd
slechts één plant verkregen, die even vatbaar bleek te zijn als Lyc. esculentum. Hoewel
bij intermediaire vererving van de resistentiefaktor in de nakomelingschap van deze
plant geen resistentie meer mocht worden verwacht, is ze toch zelfbestoven. Tussen de
aldus verkregen 2000 planten waren duidelijke verschillen in resistentie aanwezig, waaruit de conclusie werd getrokken dat in elk geval niet één (intermediaire) faktor in het
spel is.
In 1961 zal getracht worden met dezelfde F 1 -plant op grote schaal terugkruisingen
te maken, zowel met de onvatbare (Lyc. glandulosum) als met de vatbare ouder (Lyc.
esculentum). De reden, dat juist deze F 3 -plant hiervoor gekozen wordt, is de resistentie
tegen tomaatmozaïekvirus. Na 2 achtereenvolgende inoculaties met het virus, kon dit hoegenaamd niet uit de Fj-plant herisoleerd worden. Zowel de bovengenoemde terugkruising van de F t met Lyc. esculentum als de nakomelingschap van 2000 planten was echter vatbaar voor dit virus.
In het selectiewerk met kruisingen tussen Lyc. esculentum en Lyc. hirsutum werd de
indruk verkregen, dat de faktor voor resistentie tegen kurkwortel gekoppeld is aan het
hirsutum-type. De F[ werd enkele malen teruggekruist met Lyc. esculentum. Na zelfbestuiving splitsten planten af met gele, oranje en rode vruchten, alle van het type Lyc.
esculentum. Het was opvallend dat de planten met gele vruchten veel minder vatbaar
waren voor kurkwortel dan de planten met rode vruchten. De vatbaarheid van de planten met oranje vruchten was intermediair tussen deze beide. Meerdere planten met gele
vruchten zijn verder geselecteerd tot zuivere, geelvruchtige lijnen, met behoud van de
geringere vatbaarheid voor kurkwortel.
In I960 is getracht deze gunstige eigenschap over te brengen naar een F x met een roodvruchtige Lyc. esculentum. Daar de rode vruchtkleur dominant is over de gele, werd een
rode F] verwacht. Dit bleek juist te zijn; teleurstellend was echter dat de geringere vatbaarheid voor kurkwortel weer voor het grootste deel verloren is gegaan. Blijkbaar is
deze faktor gedeeltelijk gekoppeld aan de gele vruchtkleur. De vererving van de resistentiefaktor uit Lyc. hirsutum is dus evenmin eenvoudig.
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c. Opbrengstvergelijkingsproef i.v.m. bladvlekkenziekte-resistentie
In 1959 werden op het Proefstation enkele lijnen geselecteerd, die de resistentiefaktoren Cf, en Cf;l homozygoot dominant bezitten. Deze lijnen zijn resistent tegen de op
dit ogenblik voorkomende fysio's van de schimmel, die de bladvlekkenziekte veroorzaakt.
De vruchtgrootte van deze lijnen voldeed niet geheel aan de verwachtingen. In I960 is
daarom getracht door middel van enten op de kurkwortelresistente onderstam de vruchtgrootte te verbeteren. Beide lijnen werden, ongeënt en geënt, vergeleken met de rassen
Cromco en Moneymaker, eveneens ongeënt en geënt. De proef werd genomen op 2 bedrijven in de praktijk, in een koude teelt.
Wat betreft de ongeënte planten kwam één der meeldauwresistente lijnen in totaal
opbrengst op het ene bedrijf op de eerste plaats en op het andere bedrijf op de tweede
plaats. Het gemiddelde vruchtgewicht hield het midden tussen dat van Cromco en Moneymaker, waarbij moneymaker het hoogste gemiddelde vruchtgewicht had. Geënt op
onderstam kwam dezelfde lijn op deze bedrijven respectievelijk op de 2e en 3e plaats.
Het gemiddelde vruchtgewicht van deze lijn was door het enten met 10 % gestegen
en lag op het ene bedrijf juist beneden dat van Cromco en Moneymaker en op het andere bedrijf tussen dat van deze rassen in.
Door het enten is het dus mogelijk de vruchtgrootte van de meeldauwresistente lijn
te verhogen, waardoor deze voor de praktijk bruikbaar wordt, bij voorkeur voor een
koude teelt of een herfstteelt.
d. Vergelijking van tomaatrassen in een herfstteelt
In twee verwarmde kassen zijn de volgende rassen en hybriden vergeleken: Glorie,
Moneymaker, Eurocross, Robar, No. 59282 (I.V.T., Wageningen), Brilliant star, Pools
glas, No. 59037 (Proefstation Naaldwijk) en No. 600014 (Bruinsma). De hoogste opbrengst werd verkregen met No. 600014. Daarna volgden No 59282 en Eurocross (beide resistent tegen de bladvlekkenziekte). De andere rassen gaven alle een lagere
opbrengst, waarbij geen grote onderlinge verschillen optraden. Wel had No 59037 een
redelijke resistentie tegen de bladvlekkenziekte.
De rijpingstijd van de vruchten was bij Eurocross en N o 600014 aanmerkelijk korter
dan bij de overige rassen. Ook van Pools glas werd de indruk verkregen dat de vruchten
iets sneller rijpten. De niet tegen de bladvlekkenziekte resistente rassen waren matig
door deze ziekte aangetast; de onderlinge verschillen waren klein. Alle rassen waren
enigermate aangetast door Botrytis. Het ras No 59282 had iets minder van deze ziekte
te lijden, wat mogelijk een gevolg is van de ruimere bladstand van dit ras.
2. VEREDELING EN RASSENVERGELIJKING BIJ KOMKOMMER
a. Vergelijking van komkommerrassen bij verschillende temperaturen
In het warenhuis op het proefbedrijf te Delft werden in 3 afdelingen nachttemperaturen gehandhaafd van resp. 15° C, 17,5° C en 20° C. De dagtemperatuur was gesteld
op minimaal 20° C. De proef omvatte de volgende rassen en hybriden: Gallex, Bitspot,
Sporu, Green spot, Spotvrije en Spottex. De resultaten worden in onderstaande tabel
weergegeven (aantal vruchten per 10 planten).

Rassen

Gallex
Bitspot
Sporu
Green spot
Spottex
Spotvrije
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Nachttemp. 15° C.
oogst tot
oogst tot
1 juni
1 juli

109
114
121
112
110
95

172
186
205
176
177
165

Nachttemp. 17,5° C.
oogst tot
oogst tot
1 juni
1 juli

108
118
133
123
121
96

177
194
213
194
191
165

Nachttemp. 20° C.
oogst tot
oogst tot
1 juni
1 juli

106
126
131
130
126
120

172
205
213
199
210
190

Bij het ras Spotvrije heeft de hoogste luchttemperatuur veruit de hoogste opbrengst
gegeven. De temperatuurbehoefte van dit ras laat dus geen twijfel. De halfgestekelde
hybriden (Sporu, Greenspot, Bitspot) hebben bij een nachttemperatuur van 17,5° C
in het algemeen belangrijk meer vruchten voortgebracht dan bij 15° C. De stijging van
de produktie was bij een verdere verhoging van de temperatuur gering, behoudens bij
Bitspot, waar het verschil tussen 17,5 ° C en 20° C juist iets groter was. Een nachttemperatuur van 17,5° C of een iets hogere zal vermoedelijk voor deze rassen het meest
geschikt zijn. De gladde hybride Gallex gaf bij alle temperaturen een even hoge opbrengst. Het heeft voor deze hybride blijkbaar geen zin een hogere temperatuur te geven
dan 15° C.
b. Vergelijking van de gladde bittervrije komkommerrassen onder staand glas
De volgende rassen en hybriden werden in de proef betrokken: Gallex, Bittex,
Bugrostan (lang type), Bugrostan (kort type), Buprie, Greenstick, Vetobit en Nobit.
Gedurende de eerste 2 weken van de oogst waren Buprie, Bugrostan (kort type) en Gallex het meest produktief. Wat de totale produktie betreft deed Buprie weinig onder
voor Bugrostan (kort type), ditmaal gevolgd door Bittex. Buprie leverde de meeste Akomkommers, gevolgd door Gallex en Bugrostan (lang type).
c. Komkommerrassen onder platglas
Onder platglas werden op het proefbedrijf te Delft de volgende rassen en hybriden
vergeleken: Gallex, Bittex, Vetobit, Nobit, Bugrostan lang, Bugrostan kort, Buprie,
Greenstick, Primeur en Fabulus, (gladde typen) ; Bitspot, Sporu, Greenspot en Factum
(halfgestekelde typen). In de periode vóór 1 juni leverde Primeur het grootste aantal
vruchten, gevolgd door Greenstick en Bittex. De halfgestekelde hybriden bleven in deze
periode iets achter bij de gladde typen.
In totaal gaven Primeur, Greenspot, Bugrostan kort en Sporu elk meer dan 40 vruchten per raam. Factum, Bugrostan lang, Bitspot, Gallex en Greenstick leverden 35 à 40
vruchten per raam, terwijl de opbrengst van de overige rassen hier beneden bleef. De
meeste A-komkommers werden geoogst bij Bittex, Buprie en Fabulus. De vruchten van
het ras Primeur waren niet mooi. Het model en de kleur waren belangrijk minder dan
van de bittervrije rassen en hybriden.
d. Vergelijking van bittervrije komkommerrassen in een herfstteelt
In een herfstteelt werden de hybriden Sporu, Greenspot en Bitspot onderling en met
het ras Spotvrije vergeleken. In de eerste week van augustus is geplant. Er kwamen belangrijke verschillen in vroegheid en in totale produktie naar voren. Per 48 planten
waren op 15 oktober van Sporu 125 vruchten geoogst, van Bitspot, Greenspot en Spotvrije resp. 95, 70 en 50. Bij het beëindigen van de oogst bedroegen deze aantallen voor
Bitspot en Sporu 340, voor Greenspot en Spotvrije resp. 300 en 210.
3. VEREDELING EN RASSENVERGELIJKING BIJ ANDERE
VRUCHTGEWASSEN
a. Meloenkruisingen
Dat de selectie in de meloenkruisingen vordert, bleek uit de waarnemingen dat meerdere selecties in I960 uniformer waren dan in 1959. Opnieuw werd stamselectie toegepast. De kruising Benders surprise x Enkele net geeft betere vooruitzichten dan de
kruising Honey dew x Enkele net. Het stadium waarin het onderzoek zich momenteel
bevindt, maakt het verantwoord de selectie in 1961 met een beperkt aantal lijnen voort
te zetten.
Van de buitenlandse rassen en hybriden zijn Edisto en Burpee's hybrid opnieuw op
hun waarde beproefd. Beide bleken bij een teelt onder staand glas niet te voldoen.
113

b. Nieuwe auberginerassen
Twee uit Joegoslavië afkomstige rassen, Akrugli domaci en Dogi domaci, werden in een
onverwarmde teelt op hun waarde beproefd. Beide rassen zijn ongeschikt om in het
Nederlands sortiment te worden opgenomen. De opbrengst was laag; de vruchten waren
kort en nogal gemoot, doch wel diep paars en glanzend.
c. Veredeling en vergelijking van paprikarassen
In een tweetal kassen werd in i960 de veredeling en vergelijking van paprikarassen
voortgezet. In één kas was de plantdatum 29 januari en werd de teelt beëindigd op 15
december. In de andere kas is op 22 maart geplant en duurde de teelt tot 8 november.
Van de vroeg geplante teelt werden de eerste vruchten op 21 april geoogst. Tot 24
mei was de opbrengst per 10 planten van het handelsras, de selectie uit het handelsras en
de rassen Keystone, Californian wonder en Yolo wonder respectievelijk 5,88 kg, 7,29 kg,
7,02 kg en 7,32 kg. Meerdere kruisingslijnen gaven in deze oogstperiode een nog hogere
produktie; één lijn behaalde zelfs een opbrengst van 9,3 kg per 10 planten. De totale
produktie per 10 planten was bij het handelsras 35,89 kg (370 vruchten). Van de
Amerikaanse rassen gaf Yolo wonder de laagste totaalopbrengst (33,69 kg). Gezien
het prijsverloop gedurende de oogstperiode hoeft dit geen bezwaar te zijn, omdat de
vroege produktie van het ras relatief hoog is. De rassen Keystone en Californian wonder
hadden een totale produktie van respectievelijk 37,67 kg en 38,68 kg, terwijl de selectie
uit het handelsras 36,52 kg leverde. De totale opbrengst van verscheidene kruisingslijnen
was even groot of zelfs groter dan die van de rassen. Bij het selecteren wordt vooral gelet op vroegheid. Aan deze eis wordt door enkele kruisingslijnen voldaan. Deze lijnen
hebben bovendien een goede totaalproduktie.
Bij de latere teelt begon de oogst op 10 mei. In de eerste maand van de oogst waren
de opbrengsten bij alle rassen aanzienlijk hoger dan in de eerste oogstmaand van de
vroege teelt. Ook hier was Californian wonder het laatst, terwijl de selectie uit het
handelsras het vroegst was. Deze gaf na één maand oogsten 12,22 kg per 10 planten,
terwijl Californian wonder slechts 8,87 kg gaf. Opmerkelijk was de produktie van
Vinedale. Ondanks één maand later zaaien gaf dit ras in de eerste maand van de oogst
(gerekend vanaf 10 mei) 10,54 kg. Het aantal vruchten was verhoudingsgewijs nog
veel groter, nl. 207 tegen 129 vruchten bij de selectie uit het handelsras. Het ras Vinedale geeft een kleine plant, waardoor dit ras goed past als wijker bij een normale teelt,
waarbij de plantafstanden ruim genomen worden.
De nieuwe rassen, die ter oriëntatie waren uitgeplant, Beli kalvil, Aleksinacka babura,
Tursvijara, Bela krupna babura en Slonova surla bleken voor onze teelt ongeschikt te
zijn. Hoewel de produktie en de vroegheid van deze rassen uitstekend waren, lieten
grootte, vorm en kleur van de vruchten veel te wensen over.
4. VEREDELING EN RASSENVERGELIJKING BIJ SLA
a. Slarassen en -kruisingen voor de herfstteelt
Voor een teelt van vroege herfstsla is een dertigtal door de zaadhandel aangemelde
nieuwe rassen oriënterend op hun waarde beproefd. No. 20 van Rijk Zwaan had het
hoogste gemiddelde kropgewicht, namelijk 196 gram met geringe onderlinge verschillen
gevolgd door de rassen Kwiek en Womas van Pannevis, Regina, No. 41 van Rijk Zwaan
en Kloek van Pannevis. De overige rassen hadden een gemiddeld kropgewicht dat belangrijk lager was. Uit deze proef kwam duidelijk naar voren dat de meeste nieuwe
rassen tamelijk gevoelig zijn voor rand. Het minst randgevoelig waren nog: No. 6053
van gebr. v. d. Berg, No. 33 van Rijk Zwaan, No. 5914 van gebr. v. d. Berg, No. 20 en
No. 41 van Rijk Zwaan.
Ook is het selectiewerk voortgezet in de gezamenlijke slakruisingen van I.V.T. en
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Proefstation. Hieruit kwamen 7 lijnen naar voren met een gemiddeld kropgewicht van
meer dan 200 gram. Sommige lijnen hadden van rand te lijden, enkele waren echter zeer
weinig randgevoelig. De kans is zeker aanwezig dat uit enkele lijnen één of meer
nieuwe rassen geselecteerd kunnen worden die voor herfstteelt geschikt zijn.
b. Zaaitijdenproef met enkele herfstslarassen
Voor een teelt van herfstsla onder platglas werden de rassen Proeftuins blackpool en
No. 41 van Rijk Zwaan op 27, 29 en 31 augustus gezaaid. Bij de zaaidatum 27 augustus
werd ook het ras No. 8 van Vogelaar opgenomen.
Het zaaisel van 27 augustus werd geoogst op 14 november. Het gemiddeld kropgewicht van Proeftuins blackpool was 134 gram, van No. 41 156 gram en van No. 8 147
gram. De sla welke op 29 augustus was gezaaid werd geoogst op 16 november. De gemiddelde kropgewichten van Proeftuins blackpool en van No. 41 waren respectievelijk
150 en 130 gram. De oogst van het zaaisel van 31 augustus viel op 21 november. Het
gemiddeld kropgewicht van Proeftuins blackpool was 103 gram tegen dat van No. 41
122 gram. Hoewel de uitkomsten niet eensluidend zijn, lijkt het, mede gezien de praktijkervaring erop, dat No. 41 sneller groeit dan Proeftuins blackpool.
c. Slakruisingen voor winterteelt
In een verwarmde kas is een aantal slakruisingen in een winterteelt beproefd met het
doel ook voor deze teelt een nieuw ras te selecteren. De kwaliteit van de sla liet bij de
oogst nogal te wensen over. Daarom zijn geen oogstgegevens bepaald. Wel zijn de
beste lijnen voor verdere selectie aangehouden. Vooral de kruisingen Kampioen x
Interrex en Proeftuins blackpool x Interrex gaven verschillende goede lijnen te zien.
d. Slakruisingen voor een stookteelt
In samenwerking met het I.V.T. te Wageningen is in het seizoen 1959—1960 de
selectie in de slakruisingen in verwarmde kassen voortgezet. Er zijn 75 selecties uitgeplant, die vergeleken werden met de rassen Regina, Proeftuins blackpool en Interrex.
Bij de oogst bleken 6 selecties van de kruising Proeftuins blackpool x Interrex een
gemiddeld kropgewicht te hebben bereikt, dat belangrijk hoger was dan van de handelsrassen. Het kropgewicht van deze selecties varieerde van 142 tot 152 g, terwijl de
rassen Regina, Proeftuins blackpool en Interrex een kropgewicht hadden van respectievelijk 128 g, 125 g en 111 g. De selectie van andere kruisingscombinaties gaven wel
goede resultaten, die echter sterker varieerden.
e. Slarassen voor een stookteelt
In een vroege stookteelt werden 26 nieuwe door de zaadhandel aangemelde slarassen
uitgezet. Ter vergelijking werden de rassen Regina, Proeftuins blackpool, Interrex en
Meikoningin uitgeplant. Begin maart werd geoogst. Hierbij bleek dat No. 5 van Rijk
Zwaan het hoogste gemiddelde kropgewicht had behaald, direct gevolgd door een verbeterd type Blackpool van J. A. Zwaan. Hierop volgden Proeftuins blackpool, No. 20
van Rijk Zwaan en een eigen selectie uit de kruising Blackpool x Interrex, die hetzelfde
gemiddeld kropgewicht hadden. No. 5 van Rijk Zwaan en de kruising Blackpool x
Interrex hadden het hoogste percentage A-sortering.
f. Slakruisingen voor een koude teelt
Bij een teelt in een koud warenhuis werd een aantal slakruisingen voor verdere selectie uitgeplant. Ter vergelijking waren de rassen Regina, Proeftuins blackpool, Interrex
en Meikoningin aanwezig. Bovendien werden een aantal door de zaadhandel aangemelde
nieuwe rassen beproefd. In de proef werden in totaal 64 rassen en kruisingen opgenomen. Het hoogste gemiddeld kropgewicht werd behaald door 10 selecties van de
kruising Kampioen x Interrex afkomstig uit de no's 39 en 37. Twee van de door de
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2aadhandel aangemelde rassen deden hiervoor niet veel onder, terwijl ook één selectie
van de kruising Proeftuins blackpool x Interrex een goed gemiddeld kropgewicht had.
g. Slarassen en -kruisingen voor gelicht platglas
Bij een teelt onder gelicht platglas is het Engelse slaras May princess vergeleken met
een aantal kruisingen van Passion blanche x Interrex en Twellose gele x Meikoningin.
Ook werden de rassen Blondine, Meikoningin en Attractie uitgeplant. Bij de oogst bleek
dat May princess met 27 kg per 100 stuk het hoogste gemiddeld kropgewicht had
behaald. Het gemiddeld kropgewicht van de kruisingen varieerde van 20 tot 26 kg per
100 stuks. De rassen Blondine, Meikoningin en Attractie bereikten respectievelijk een
gemiddeld kropgewicht van 25, 24 en 22 kg per 100 stuks.
5. VEREDELING EN RASSENVERGELIJKING BIJ ANDERE
GROENTEGEWASSEN
a. Vergelijking van spinazierassen bij een koude teelt
In twee koude kassen werden de vroegheid en de kwaliteit van de volgende spinazierassen vergeleken: Korte dag scherpzaad (Pannevis), Allervroegste scherpzaad (Pannevis), Scherpzaad kortedag (Rood), Deense kortedag (Nunhem), Breedblad scherpzaad
(Rijk Zwaan) en Proloog (Rijk Zwaan).
Op 16 maart waren de rassen Kortedag scherpzaad, Scherpzaad kortedag, Deense
kortedag en Proloog oogstbaar. De opbrengsten waren respectievelijk 36, 35.7, 33.1 en
30.8 kg. De 3 kortedag-typen gaven dus alle een iets hogere opbrengst dan Proloog.
De bladkleur van deze typen was echter wat bleker dan die van Proloog; Allervroegste
scherpzaad en Breedblad scherpzaad werden geoogst op 25 maart, dus 9 dagen later.
Deze rassen hadden toen ongeveer dezelfde opbrengst bereikt als de kortedag-typen
(resp. 35.7 en 32.2 k g ) .
6. VEREDELING EN RASSENVERGELIJKING BIJ FRUITGEWASSEN
a. Druivekruisingen
Van de 100 in 1957 geplante bomen van de kruising Golden champion x Prof.
aberson heeft in I960 ongeveer 70 % vrucht gedragen. Als per boom meer dan twee
trossen voorkwamen werd bij de bloei één tros ingehuld om de zelffertiliteit te beoordelen. De waarnemingen omtrent vruchtbaarheid, groeikracht, gevoeligheid voor chlorose en zetting waren van dien aard, dat slechts 34 bomen voor verdere beoordeling in
aanmerking kwamen. Deze bomen gaven alle witte druiven. Er kwamen grote verschillen
voor in oogsttijdstip, tros- en besgrootte, tros- en besvorm, kleur, gevoeligheid voor rot,
stevigheid van het vruchtvlees en smaak. Enkele bomen hebben in deze lichtgestookte
kas een voortreffelijke indruk gemaakt. Beoordeling gedurende meerdere jaren zal evenwel noodzakelijk zijn om een definitief oordeel te kunnen geven. Daarom zullen op grotere schaal éénjarige gewortelde boompjes van de beste kruisingen in een andere kas
worden uitgeplant.
b. Nieuwe druiverassen
De Italiaanse druiverassen Regina, Superfrankenthal en Vernaccia, die in 1958 zijn
geplant, hebben in I960 alle vrucht gedragen. Het ras Regina stelde in zoverre teleur,
dat niet het witte doch het blauwe type aanwezig bleek te zijn. Bovendien waren de
trossen nog klein en de bessen vlezig. De smaak was flauw zoet en de oogst viel laat.
Voor een goede beoordeling moet dit ras nog enkele jaren worden beproefd. Het ras
Superfrankenthal gaf 2 goede trossen met voldoende grote bessen, die goed van kwaliteit
waren, maar zeer licht blauw van kleur. De 4 bomen van het ras Vernaccia hadden kleine
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trossen met kleine bessen. De 2 aanwezige typen bleken niet de juiste Vernaccia
te zijn, waarom deze bomen zijn opgeruimd.
c. Druive-onderstammen
In de winter van 1959/1960 is een aantal boompjes Black alicante op botanische
onderstammen voor aanplant in de praktijk uitgegeven. Dit betrof 4 boompjes op de
onderstam Malègue, 12 op Golia, 8 op Rupestris du lot, 8 op 186-64, 3 op Ruggen 140
en 4 op 16-16. Deze onderstammen waren afkomstig uit België. In het voorjaar van
I960 zijn van deze onderstammen opnieuw entstekken met Black alicante gemaakt, die
in de winter 1960/1961 in de praktijk worden uitgeplant.

/. VEREDELING EN RASSENVERGELIJKING BIJ BLOEMEN EN
BLOEMBOLLEN

a. Sortimentsproef bij fresia
Daar van verschillende partijen de gezondheidstoestand na opkomst veel te wensen
overliet werden geen gegevens omtrent bloeitijd, bloemproduktie en knolproduktie verzameld. Daar een gedeelte van het gebruikte sortiment inmiddels verouderd is, werd
aan het eind van dit jaar met opgezuiverd materiaal en een geringer aantal rassen gestart.
Het hiervan verkregen plantmateriaal zal als uitgangsmateriaal voor een volgende
sortimentsproef dienen.
b. Vergelijking van violierrassen
Bij een violierenteelt (half januari t/m mei) is een aantal rassen vergeleken. Door
enkele firma's werd zaad beschikbaar gesteld, door één firma planten. Er is uitgeplant
op 6 maart. Het vroegst oogstbaar (6 à 7 mei) waren de dertiger-serie ( ± 40 %
enkelbloemig, firma van Staaveren) en de Brillant-Excelsior-serie (± 3 5 % enkelbloemig, firma Keessen-Hameland). Daarna volgden op 12 à 13 mei de zeventiger-serie
( ± 1 % enkelbloemig, firma van Staaveren), de violieren van de firma Niekerk (zowel
de selecteerbare 0 % enkelbloemig, als de niet selecteerbare ± 40 % enkelbloemig), en
de Reuzen-Excelsior-serie (0 % enkelbloemig, firma Keessen-Hameland). De violieren
van de firma Vis (0 % enkelbloemig) waren pas op 18 en 20 mei oogstbaar. De
kwaliteit van alle rassen was goed.
8. NIEUWE GEWASSEN
a. Selectie van winterbloemkool
De selectie van wiriterbloemkool is in 1959—1960 voortgezet, speciaal ten aanzien
van het verschijnsel der gele harten. Hierbij is vooral geselecteerd in lijnen van de stam,
die tot nu toe dit verschijnsel zeer weinig vertoonde. De oogst viel wat later dan normaal, hetgeen waarschijnlijk is beïnvloed door het warme en zonnige weer in de nazomer
van 1959. In 1959 heeft tijdens de zaadvorming een geringe verbastering plaats gehad,
naar achteraf bleek, met spruitkool en witte kool. Dit was op het zaaibed reeds te onderkennen aan de gerekte groei van de planten.
b. Herfstteelt van koolrabi
In de voorwinter zijn de afzetmogelijkheden voor koolrabi in Duitsland waarschijnlijk
gunstig. Daarom is in 1959—1960 met het ras Witte wener een proef opgezet met verschillende zaaidata, waarvoor 17, 22 en 28 september gekozen zijn. Voor een oogst omstreeks de jaarwisseling zijn deze zaaidata te laat. De oogst had plaats op 26 januari.
Minder dan 10 % van de planten van de eerste zaaidatum leverde knollen van eerste
kwaliteit (diameter > 5 cm).
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BEWARING ENVERPAKKING VAN TUINBOUWPRODUKTEN
1. NARIJPING VAN TOMAAT VROEG EN LAAT IN DE HERFST
Evenals in voorgaande jaren werd een narijpingsproef opgezet met tomaten, met dien
verstande dat nu tomaten zijn gebruikt van een vroege herfstteelt (geoogst 10 oktober)
en tomaten van een late herfstteelt (geoogst 26 november). Het narijpen van de eerste
groep gebeurde bij 21° C, 18° C en 15° C. Bij elke temperatuur werd een gedeelte der
vruchten afgedekt met zwart plastiek, een gedeelte met doorzichtig plastiek terwijl ook
een gedeelte niet werd afgedekt. Bij de tweede groep werden de vruchten nagerijpt bij
19° C en 15° C. Hier werd bij elke temperatuur een gedeelte afgedekt met doorzichtig plastiek terwijl een ander gedeelte niet werd afgedekt.
Bij beide groepen werd de beste kwaliteit vruchten verkregen bij 15° C en afdekken
met doorzichtig plastiek (luchtvochtigheid ± 90 % ) . Bij de vruchten afkomstig van
de late herfstteelt kwam onder plastiek veel Botrytis voor. Deze partij was vóór de oogst
meerdere malen aan temperaturen beneden 10° C blootgesteld, waardoor de vruchten
tijdens de narijping minder goed op kleur kwamen.
2. NARIJPING BIJ EEN AANTAL TOMAATRASSEN
In twee proeven werden negen tomaatrassen vergeleken teneinde een indruk te krijgen
van de geschiktheid voor het narijpen. Bij de eerste proef werden de vruchten niet afgedekt, bij de tweede proef werden de vruchten afgedekt met doorzichtig plastiek. Bij
beide proeven gebeurde de narijping bij 15° C en 19° C. In onderstaande tabel wordt
een kwaliteitscijfer gegeven van de nagerijpte vruchten.
Ras
Glorie
Moneymaker
Eurocross
Robar
No. 59282 ( I.V.T.)
Brilliant star
Pools glas
(Proefst.)
No. 59037
No. 600014 (Bruinsma)

Proef I, zonder plastiek
15° C
19° C
7,0
7,3
8,0
7,5
7,6
7,2
8,1
7,4
7,4
8,3
8,0
6,7
8,0
7,2
8,0
6,7
7,2
7,3

Proef II, met plastiek
15° C
19° C
8,0
7,1
7,6
8,3
8,5
8,5
9,0
8,5
8,4
8,7
8,7
9,4
8,6
8,5
7,8
8,4
7,4
8,3

De beste kwaliteit werd verkregen met afdekken met plastiek en een temperatuur van
15° C. De rassen Brilliant star, Robar en No. 59282 hadden een uitstekende kwaliteit.
Het afdekken met plastiek doet door de hogere luchtvochtigheid ( ± 90 % ) de kans op
aantasting van de vruchten door Botrytis toenemen.
3. INVLOED OOGSTTIJD OP BEWAARBAARHEID V A N DRUIF
In het seizoen 1959—1960 is opnieuw een proef genomen om de invloed na te gaan
van het tijdstip van oogsten op de bewaarbaarheid van druiven. Dit geschiedde in
samenwerking met het I.B.V.T. te Wageningen. De druiven waren van het ras Black
alicante en afkomstig uit dezelfde kas als die van de proef in 1958—1959. In totaal werd
7 keer geoogst, de eerste keer op 19 september, de laatste keer op 16 november. In 1959
verliepen tussen de eerste en de laatste oogstdatum 58 dagen, in 1958 42 dagen. In
1959 werden op elke oogstdatum niet alleen de rijpste druiven geoogst van boven-, midden- en onderlegger, maar ook van de middenlegger „voor de voet op".
Er was een duidelijke stijging in het droge-stofgehalte waar te nemen, naarmate de
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druiven later geoogst werden. Is een bepaalde rijpheidsgraad eenmaal bereikt (dit seizoen ± 1 5 oktober), dan stijgt het droge-stofgehalte vrijwel niet meer. Vorig jaar was
er vrijwel geen stijging. Dit is mogelijk te verklaren uit het verschil in aantal zonuren
(163,7 uur zon in 1959 tegen 71,2 uur in 1958). Dit feit zal, evenals de uitzonderlijke
weersomstandigheden in de zomer, er toe hebben bijgedragen dat duidelijke verschillen
in houdbaarheid dit keer ontbraken. De normaal voorkomende afwijkingen, zoals rot,
slijtage en rimpelen van de bessen kwamen vrijwel niet voor. Een uitzondering hierop
maakte de laatst geoogste partij. Op 16 november was het blad van de bomen reeds dood
door vorst in voorgaande dagen. In deze partij kwam wèl rot voor, terwijl enkele trossen
van steelschimmel te lijden hadden.
4. BEOORDELING KOELWAARDE VAN DRUIF
Voor de tweede achtereenvolgende maal werd in samenwerking met het I.B.V.T. te
Wageningen een proef opgezet, waarbij de koelwaarde van druiven, afkomstig van een
groot aantal bedrijven, is beoordeeld. Het aantal deelnemers bedroeg 99, die tezamen
131 partijtjes druiven leverden. Van alle partijen werden gegevens omtrent de teeltwijze
verzameld. Vóór het koelen werd iedere partij beoordeeld op kwaliteit en wijze van verpakking. Telkens als van een partij één kistje uit het koelhuis werd gehaald (12 januari,
9 februari, 9 en 30 maart), werd een waarderingscijfer (verkoopwaarde) gegeven. Bovendien werd de kwaliteit beschreven. De groeiomstandigheden waren in het zonrijke
jaar 1959 voor druiven uitermate gunstig. Dit is er ongetwijfeld oorzaak van geweest,
dat het percentage goed bewaarbare druiven uitzonderlijk hoog was en de verschillen in
houdbaarheid veel geringer waren dan normaal.
Opnieuw bleek duidelijk dat druiven afkomstig van zwaardere gronden beter bewaarbaar zijn dan druiven van lichtere gronden. Wel waren de druiven van lichtere gronden
in het bewaarseizoen 1959—1960 aanzienlijk langer houdbaar dan andere jaren. Druiven, afkomstig van jonge bomen of van bedrijven, waar de verzorging duidelijk te
wensen overliet, waren minder lang te bewaren. Ten aanzien van de voorteelt bleek, dat
het hoogste waarderingscijfer, gemiddeld over de verschillende beoordelingdata, gegeven
was aan druiven met een voorteelt van spinazie (12,8 %) gevolgd door die met een
voorteelt van bloemkool (17,6 % ) , opkweek planten (8 % ) , geen voorteelt (12 % )
en sla (33,6 % ) . De tussen () geplaatste cijfers geven het percentage bedrijven weer met
de betreffende voorteelt.
Rot trad dit seizoen vrijwel niet op. Alleen minder goed verzorgde partijtjes hadden
er in geringe mate van te lijden. Later in het jaar bleek inwendig rot voor te komen in
bessen, waarvan de schil verbrand was. Zonnebrand was een vrij veel voorkomende
afwijking in 1959. Tijdens de bewaring trad verkleuring op bij veel bessen, die reeds
enigermate van zonverbranding te lijden hadden gehad. Slijtage kwam zeer weinig voor.
Alleen druiven van lichtere gronden, vooral als de trospunt wat rood was, hadden last
van dit verschijnsel.
Indroging kwam tijdens het begin van de bewaring enigermate voor hetgeen een
gevolg was van het zonnige, warme weer tijdens de oogst. De indroging werd later niet
ernstiger, zodat deze uiteindelijk is meegevallen. Het rimpelen van de bessen trad veel
minder op dan normaal en bovendien ook pas veel later.
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Planteziekten en -beschadigingen
Beschadiging bij tuinbouwgewassen door fabrieksdampen, W. den Boer.
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d. Fusarium bij komkommer.
e. Wegvallen van nateeltkomkommers.
f. Echte meeldauw (Erysiphe spec.) op sla.
g. Sclerotinia minor bij sla.
h. Voetrot bij andijvie.
i. Papiervlekkenziekte bij prei.
5. Dierlijke beschadigingen.
a. Wortelduizendpoot bij tomaat en andere gewassen.
b. Grondonderzoek op het aardappelcyste-aaltje.
c. Wormen bij sla.
d. De wollige slawortelluis bij andijvie.
e. Rupsen bij spruitkool.
f. Slakken.
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P L A N T E Z I E K T E N EN -BESCHADIGINGEN
BESCHADIGING BIJ TUINBOUWGEWASSEN DOOR
FABRIEKSDAMPEN
W. DEN BOER
Vanaf 1953 t/m 1957 zijn rondom de industriegebieden bij Vlaardingen en Kralingse Veer
een aantal proefveldjes met gladiolen geplant
om de aanwezigheid van fluorhoudende fabrieksdampen na te gaan. Het doel van het onderzoek en de plaats van deze veldjes is in een
artikel in ons jaarverslag van 1956 uitvoerig
omschreven. De fluoranalyse van het materiaal
van deze veldjes is wiskundig verwerkt. Hierbij
bleek dat het fluorgehalte in 1955 en 1956 een
dalende lijn vertoonde (wiskundig betrouwbaar) nader aangegeven in afbeelding 1. Voor
1957 werd geen verdere daling gevonden.
De daling verliep niet op alle veldjes gelijktijdig. De monsters van de veldjes uit de omgeving van Rotterdam-Kralingse Veer vertoonden
in 1955 een verlaging van het fluorgehalte in
verhouding met 1954. Tussen de jaren 1955,
1956 en 1957 waren er geen betrouwbare verschillen aanwezig. De monsters van de veldjes
uit de omgeving van Vlaardingen bevatten in
1953 een zeer hoog fluorgehalte; daar te weinig gegevens bekend waren zijn deze bij de
wiskundige verwerking niet betrokken. In 1954
was het fluorgehalte wel lager dan in 1953
maar toch nog hoog te noemen. De cijfers van
1955 waren ongeveer gelijk aan 1954, maar
voor 1956 werd een daling van het fluorgehalte
vastgesteld.
Bij het verzamelen van het loof is steeds
een waarderingscijfer voor de beschadiging gegeven. Fluor wordt opgehoopt in de toppen
van de bladeren en deze sterven tenslotte af.
Het weefsel kleurt grijs, waaromheen zich zone's bevinden met bruingrijze tinten. Naarmate
er meer en grotere afgestorven plekken voorkwamen werd een hoger cijfer toegekend. Naast
fluorbeschadiging kunnen andere oorzaken (bv.
verdroging) afsterving van de bladtoppen veroorzaken. Dit wordt in de praktijk wel „vuur"
genoemd. Bij de beoordeling van de beschadiging werd hiermede rekening gehouden. In
de jaren 1954 tot en met 1956 bleek een goede
correlatie te bestaan tussen fluorgehalte en beschadigingscijfer. In 1957 was dit verband niet
duidelijk; er werden toen in verhouding tot de
beschadiging lage fluorgehalten aangetroffen.
Naarmate de beschadiging door fluorwaterstofgas geringer is, is de kans op verwarring met

beschadiging door andere oorzaken groter.
Uit het fluorgehalte van de gladiolenproefveldjes zou afgeleid kunnen worden dat het gevaar voor beschadiging bij tuinbouwgewassen
verminderd is sinds 1953 (afb. 1). Ongetwijfeld zullen de betrokken industrieën maatregelen hebben getroffen om de luchtverontreiniging met fluorwaterstofhoudende gassen tegen
te gaan. Toch behoeft dit niet zonder meer parallel te lopen aan de gevonden vermindering
van het fluorgehalte in de gladiolen. In de eerste plaats hebben de gladiolen op de proefveldjes alleen in het zomerhalfjaar (half april tot
half september) als indicator op fluor kunnen
reageren. In de praktijk trad meestal in het najaar beschadiging op, of vroeg in het voorjaar
(maart 1953). In de toekomst zal daarom als
indicatorplant de fresia worden gebruikt, die
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Afb. 1. Verloop fluorgehalte en beschadigingscijfer
van gladiolenproefveldjes in de jaren 1953-1957.
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gedurende een veel langere periode kan worden
beoordeeld.
In de tweede plaats zijn de proefveldjes alleen aangelegd in het Zuidhollands glasdistrict,
waardoor beschadiging slechts bij zuidelijke
winden kon optreden. Tenslotte doen zich in
het ene jaar veel vaker voor beschadiging kritieke weersomstandigheden voor dan in het andere jaar.
De veronderstelling, dat de in het Zuidhollands glasdistrict optredende gasbeschadiging in
hoofdzaak wordt teweeggebracht door fluorwaterstofgas, wordt bevestigd door afzonderlijke analyses van groen en bruin materiaal. In
de volgende tabel zijn enkele gegevens samen-

Herkomst

Aard van het
materiaal

Vlaard.2000W gladiool
„ 2000WNW
„ 500NW
R'dam4250NNW „
Vlaardingen
sla
sprnitkool

Schadecijfei

2
2
5
5
8

8

dpm fluor
in droge stof
groen
bruin

14,5
48
14,5
7
101
985

29
127
25
15
1400
1900

In alle gevallen was het fluorgehalte in het
verbrande weefsel hoger dan in het onbeschadigde weefsel van dezelfde planten. Bij het slaen het spruitkoolmonster zijn de verschillen
het grootst, bij het gladiolenmateriaal is het
verschil niet zo sterk maar toch duidelijk aanwezig. Dit geeft een sterke aanwijzing, dat de
verbranding door fluor is veroorzaakt. Naarmate
er meer fluor op de plant komt zal het fluorgehalte van de plant groter worden, hoewel een
geringe hoeveelheid fluor al schade kan geven
(zie het Rotterdamse monster gladiolen).
De mate van beschadiging is lang niet altijd

evenredig aan de hoeveelheid fluor in het blad.
Dit behoeft ons niet te verwonderen, daar beschadiging pas optreedt bij overschrijding van
een kritieke grens van het fluorwaterstofgasgehalte in de lucht. Daarnaast kan regelmatig fluor
uit de grond en uit de lucht worden opgenomen, zonder dat dit aanleiding geeft tot beschadiging. Hoewel deze kritieke grens zeer laag
ligt, wordt ze toch behoudens in de onmiddellijke nabijheid van de betrokken fabrieken, slechts
zelden overschreden. Niettegenstaande de waargenomen verlaging van het fluorgehalte in de
gladiolen, treedt toch nog regelmatig beschadiging op bij tuinbouwgewassen in het Zuidhollands glasdistrict. In 1958 werd in november
na enkele dagen mistig weer met zwakke zuidoostelijke wind in een strook langs de Nieuwe
Waterweg bij verschillende tuinbouwgewassen
beschadiging opgemerkt. De financiële gevolgen waren niet groot omdat het seizoen reeds
ver gevorderd was en er in dit gebied geen
fresia's geteeld worden. Een typisch beeld van
fluorbeschadiging werd o.a. geconstateerd bij
druiven. Monsters van beschadigde en onbeschadigde bladeren lieten een duidelijk verschil
zien wat betreft het fluorgehalte.
In 1959 werd in het najaar in Maasland en
Maasdijk en ook op ons Proefstation fluorwaterstofbeschadiging bij fresia's waargenomen.
Op enkele bedrijven konden zelfs 2 of 3 opeenvolgende gasaanvallen worden vastgesteld (in
september en oktober). Bij druiven onder glas
vertoonden de bladeren voor de luchtramen die
naar Vlaardingen waren gekeerd een duidelijke
fluorbeschadiging. Enkele dagen voor het optreden van de beschadiging zijn te Naaldwijk
en te Maasland bij stankwaarnemingen in het

Afb. 2. Fluorbeschadiging bij perzikkruid (Polygonum persicaria).
Langs de bladrand en de top van
het blad is verbranding opgetreden.
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Afb. 3. Verband tussen beschadigingsbeeld en
fluorgehalte bij fresiablad.

kader van de Commissie Water, Bodem en
Luchtverontreiniging kwalijke geuren waargenomen. Bij analyse van fresia-bladtopppen is
een verhoogd fluorgehalte aangetroffen.
In I960 trad half augustus een lichte beschadiging bij fresia's op in de omgeving van
Maasland. Na half september werd op meerdere plaatsen beschadiging gemeld. Het tijdstip
correspondeerde met de gedane stankwaarnemingen. Fluoranalyses leverden lagere cijfers op
dan gezien het beschadigingsbeeld werd verwacht.

De gevoeligheid voor fluorwaterstofbeschadiging loopt bij verschillende gewassen en onkruiden sterk uiteen. Als gevoelig kunnen genoemd worden: fresia, gladiool, druif, tulp, gekropte sla en het onkruid perzikkruid (Polygonum persicaria, afb. 2). Laatstgenoemde
plant kan ook als toetsplant worden gebruikt.
Oogstbare sla is veel gevoeliger dan sla die
halfwas is. Soms wordt het verschil in gevoeligheid mooi gedemonstreerd als in een warenhuis of kas meerdere gewassen tezamen aanwezig zijn. Zo is het voorgekomen dat druiven
zeer ernstig beschadigd waren, terwijl tomaten
in dezelfde ruimte in het geheel geen afwijking vertoonden.
Bij het meest gevoelige gewas, de fresia zijn
talrijke fluoranalyses uitgevoerd. Er blijkt in het
algemeen een duidelijk verband te bestaan tussen de mate van beschadiging en het fluorgehalte in het blad. Dit verband komt het duidelijkst naar voren wanneer de cijfers van elk ras
afzonderlijk worden vergeleken (afb. 3). Men
ziet dan bij elk ras een toenemende beschadiging, naarmate het fluorgehalte hoger oploopt. De cijfers wekken de indruk, dat Snow
queen en Buttercup iets minder gevoelig zijn
dan zaaigeel en Golden yellow. Dit mag men
echter niet met zekerheid aannemen, daar de
cijfers afkomstig zijn van niet geheel vergelijkbaar materiaal (o.a. verschillen in teeltwijze en
in afstand tot de fabrieken).
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VOETROT BIJ TOMAAT
K. VERHOEFF
De laatste jaren komen steeds meer gevallen
van voetrot of rotpoot bij tomaatplanten voor,
waar de schimmel Botrytis cinerea (smeul) niet
de oorzaak van is. Vaak worden de aantastingen, die optreden ter hoogte van of juist onder
het grondoppervlak, pas enkele weken na het
uitplanten merkbaar. De onderste bladeren van
dergelijke planten zijn dan schuin naar beneden
gericht (epinastie) of geel verkleurd (beide
beelden gaan ook wel samen). Op de stengel,
vanaf het grondoppervlak tot op 10—15 cm
hoogte, ontstaan witte bultjes: het begin van
adventief wortelvorming; boven de plaats waar
de verbinding tussen wortels en stengel beschadigd is, tracht de plant nieuwe wortels te maken (afb. 1). De aangetaste planten blijven
achter in ontwikkeling vergeleken met gezonde
planten, zij kunnen verwelken en afsterven.

stengel op ter hoogte van het grondoppervlak.
De planten ondervinden veel hinder van de
aantasting, de ontwikkeling is minder dan die
van gezond gebleven planten. Bovendien kan
op plaatsen, waar Rhizoctonia groeit en waar
dus dode en verzwakte cellen aanwezig zijn, de
schimmel Botrytis cinerea zich gemakkelijk ontwikkelen. De planten kunnen dan te gronde
gaan door „smeul". Daar Rhizoctonia solani
geen sporen vormt, blijven de aantastingen door
deze schimmel beperkt tot de stengelbasis, ter
hoogte van het grondoppervlak.
Een advies ter bestrijding van deze aantasting
kan nog niet gegeven worden. Wel is gebleken,
dat het fungicide PCNB een sterk werkende
remming op de schimmelgroei uitoefent. Dosis
en tijdstip van toediening moeten echter nog
worden uitgezocht.

Een dergelijk ziektebeeld kan ontstaan als de
planten zijn aangetast door de schimmels Didymella lycopersici (kanker) of Rhizoctonia solani. Het verschijnsel van de epinastie is kenmerkend voor Didymella. In vele gevallen kan
niet zonder meer gezegd worden, welke schimmel de veroorzaker is. Toch is het van groot belang om dit te weten, omdat ten aanzien van
Didymella veel scherpere maatregelen genomen
moeten worden dan ten aanzien van Rhizoctonia. Didymella lycopersici vormt namelijk op
de aangetaste plekken zogenaamde pycniden,
waarin vele sporen ontstaan. Er treedt dus een
grote verspreiding van de parasiet op. Deze
pycniden zijn als zwarte stippen op het bruin
verkleurde weefsel zichtbaar. Daar Rhizoctonia
solani geen pycniden, zelfs in het geheel geen
sporen vormt, wijst de aanwezigheid van de
genoemde zwarte stippen op Didymella als
veroorzaker van de aantasting.
Rhizoctonia solani kan zowel jonge als oudere planten aantasten. Hierbij wordt alleen het
weefsel van schors en merg verteerd. De vaatbundels blijven voor een deel intakt. Jonge
planten vallen 4—7 dagen na het begin van
de aantasting om. Bij oudere planten is dit niet
het geval, omdat de vaatbundels van de stengel, die bij jonge planten nog afzonderlijk
naast elkaar lopen, bij oudere planten tot een
gesloten cylinder zijn samengegroeid. De schimmel kan het merg van de plant niet meer bereiken, de aantasting blijft beperkt tot de
schors. Daarbij treedt een insnoering van de
12*

Afb. 1. Tomaatplant, aangetast door Didymella
lycopersici adventief wortelvorming boven het
grondoppervlak.

X

Afb. 2. Tomaatplant, aangetast door Didymella
lycopersici. Stengelbasis en hoofdwortel grotendeels
afgestorven.

Aantastingen door Didymella lycopersici zijn
veel gevaarlijker. Niet alleen kan deze schimmel
zowel bij jonge als bij oudere tomaatplanten
de stengelbasis geheel doorwoekeren, waardoor
de planten omvallen of geheel verwelken (afb.
2), maar deze schimmel vormt op de aangetaste plekken pycniden, waarin vele sporen worden gevormd. Na het verschijnen van stengelbasisaantastingen treden ook veelal aantastingen
hoger in de stengel op. Diefwonden en bladlittekens zijn hiervoor de geschiktste plaatsen, om-

dat de sporen alleen via wonden de plant kunnen binnendringen.
Bestrijden van deze schimmel is dus belangrijker dan de bestrijding van Rhizoctonia. Ook
hierover is het onderzoek nog niet ver genoeg
om een advies te kunnen geven. Wel is gebleken, dat het fungicide maneb de ontwikkeling
van de schimmel tegen gaat, maar dosis en
tijdstip van toediening, moet nog nader worden
uitgezocht.
Beide schimmels groeien in ontsmette grond
sneller dan in niet ontsmette grond. Dit is dan
ook de reden, dat op gestoomde grond soms
zulke hevige aantastingen kunnen optreden.
Worden de schimmels in ontsmette grond gebracht, dan kunnen vanuit het infectiepunt meer
planten bereikt worden dan in niet ontsmette
grond. Op gestoomde grond heeft men voornamelijk last van Didymella.
Waar de eerste besmetting vandaan komt is
nog niet geheel duidelijk. Rhizoctonia solani
vormt Sclerotien, die zeer bestendig zijn voor
ongunstige uitwendige omstandigheden. Deze
kunnen dus ook in de grond overwinteren en
het volgende voorjaar „ontkiemen".
Didymella lycopersici kan overgaan met het
zaad van tomaatplanten. Gezien het feit dat tegenwoordig het meeste zaad wordt gewonnen
van planten die of in droge, warme streken zijn
gegroeid dan wel onder glas zijn geteeld, speelt
besmet zaad als primaire infectiebron niet zo'n
belangrijke rol meer. Een dergelijke besmetting
kan soms pas in een later stadium (tijdens ongunstige groeiomstandigheden) tot uiting komen. De schimmel kan ook overblijven in aangetaste plantenresten, die in de grond of op
vuilhopen achterblijven. Het zorgvuldig verwijderen van dergelijk materiaal en van aangetaste planten is dus noodzakelijk. Men dient
er vooral op te letten, dat de potgrond niet
door dergelijk materiaal wordt besmet.
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1. VOORLICHTING IN VERBAND MET PLANTEZIEKTEN
In I960 zijn 859 gevallen van ziekten en beschadigingen op het laboratorium nader
onderzocht.
De ,,NFO-berichten van de Kring Midden Zuidholland" zijn dit jaar niet meer verschenen, Dientengevolge is men teruggekeerd tot het systeem van waarschuwingskaarten
om de aandacht van de kwekers op verschillende ziekten en plagen te vestigen. Er zijn
5 kaarten verzonden; daarop werd gewaarschuwd voor: schurft, bloedluis, bladluis, spint,
heggebladroller en andere bladrollers. In samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap Amsterdam is een stencil verzonden voor het spint. Op 20 april is een waarschuwingskaart in verband met de koolvliegbestrijding verzonden.
Ten behoeve van de schurftwaarschuwingsdienst zijn 1 hoofd- en 2 secundaire posten
ingericht. Van 4 april tot 30 juni zijn waarnemingen verricht.
2. FYSIOGENE ZIEKTEN EN -BESCHADIGINGEN
a. Het afsterven van nateelttomaten
Bij nateelttomaten (half juli geplant) stierven op verschillende bedrijven vele planten af. Boven de grond droogde de stengel in, waarna de plant snel doodging. Op één
bedrijf werd bij een aantal planten het plantgat met potgrond opgevuld, teneinde de
planten vlotter te laten aanslaan. Deze planten vertoonden geen afwijkingen. Mogelijk
ligt de oorzaak van het afsterven in het feit dat de wortels niet voldoende vocht op
kunnen nemen.
b. Gele bladvlekjes bij tomaat
Reeds vele jaren geleden werd door Dr Roodenburg te Utrecht waargenomen, dat
na langdurige continubelichting op de bladeren van tomaatplanten gele vlekjes verschenen. De later gevormde bladeren worden sterk misvormd. Dezelfde verschijnselen
werden onder gelijke omstandigheden ook door ons meerdere malen waargenomen.
Nader onderzoek leerde dat 6 uur duisternis, alsook een nacht in de vorm van een temperatuurverlaging met tenminste 6° C het optreden van gele vlekjes in belangrijke mate
of geheel kan voorkomen.
Opvallend is dat dezelfde vlekjes ook zonder continubelichting kunnen optreden,
maar dan voornamelijk in bepaalde potgrondmengsels, die een laag gehalte aan molybdeen bevatten (eveneens bevorderd door hoge temperatuur). Het bleek dat toediening van
dit spore-element het optreden van gele vlekjes in dit geval kan verhinderen. Bij continubelichting kan het beeld door een molybdeengift wel worden verzwakt, maar niet
onderdrukt. Viruszieke planten vertonen deze vlekjes onder dezelfde groeiomstandigheden niet. Wellicht speelt een onjuiste verhouding tussen de vorming en het verbruik
van de assimilaten een rol bij het optreden van deze afwijking.
c. Zaadkoppen bij komkommer
In de praktijk heerst wel de mening, dat planten, die veel zaadkoppen leveren, eerder
zijn afgedragen dan planten zonder zaadkoppen. Of anders gezegd, zaadkoppen drukken de totaalopbrengst. Deze opvatting is getoetst in een proef waarbij de volgende
behandelingen werden gegeven:
1. geregeld alle bloemen bestuiven
2. geregeld de helft van de bloemen bestuiven
3. geen bloemen bestuiven
De opbrengst was bij 1 het laagst, bij 3 het hoogst. De verschillen waren echter niet
betrouwbaar.
Voorts werd in deze proef gevonden, dat de bestoven vruchtbeginsels een voorsprong
hebben bij het uitgroeien. Tegenover een oogst van 548 zaadkoppen stond een oogst aan
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parthenocarpische vruchten, die 40 % lager was (328 vruchten). Hierbij was uitgegaan
van een even groot aantal bestoven en niet bestoven bloemen aan dezelfde planten. Dit
resultaat werd bevestigd door de volgende proef. Bij een aantal zijscheuten werd de
bloem in het eerste oksel bestoven, in het tweede oksel niet. Van de 18 bestoven bloemen
«roeiden er 15 uit, van de niet bestoven bloemen 3. Bij een andere serie werden de
bloemen in de eerste oksels niet bestoven, in de tweede wel. Van de 30 bestoven bloemen
groeiden er 23 uit, van de niet bestoven bloemen 8. Duidelijk blijkt uit het bovenstaande,
dat zaadkoppen zich ontwikkelen ten koste van een deel der parthenocarpische vruchten.
Evenals vorig jaar werd bij een nateelt van komkommers getracht, bijenbezoek te weren met het afleidend gewas Phacelia. Aan de noordzijde van een kas met komkommers
lag een perceel van ± 60 m 2 Phacelia. Het gewas stond in volle bloei en werd druk
door bijen bezocht op het ogenblik, dat de komkommers in bloei kwamen. De komkommers bleven vrij van bijen, zolang de Phacelia goed bloeide. Toen het gewas sterk was
afgetakeld, werden enkele bijen in de komkommerkas gesignaleerd.
Ook op een bedrijf in De Lier werden goede resultaten met Phacelia verkregen. Op drie
plaatsen (totaal 140 m 2 ) in de onmiddellijke nabijheid van een warenhuis met komkommers bloeide Phacelia, voordat de komkommers in bloei kwamen. Hoewel er druk
bijenbezoek plaats vond aan de Phacelia, werd in het ruim geluchte warenhuis geen enkele bij waargenomen.
d. Het bitter worden van komkommer
Evenals vorig jaar is getracht op zonnige dagen met een waternevel de overmaat aan
ingestraalde energie weg te vangen en daardoor de vorming van bittere vruchten te voorkomen. Er werd gewerkt met 2 matig gevoelige rassen, Spotvrije en Spottex. In juni,
de maand met de hoogste stralingsintensiteit, was het percentage bittere vruchten het
hoogst. Bij Spotvrije gaf onbehandeld over de hele oogstperiode de meeste bittere vruchten. Bij Spottex was er geen duidelijk verschil tussen nevelbehandelingen en onbehandeld. Een en ander houdt wellicht weer verband met de vele storingen, die in de apparatuur optraden. De indruk van vorig jaar, dat nevel niet zo ideaal is, om een overmaat
aan zonne-energie weg te vangen bleef bestaan.
Ook is weer de invloed van verschillende nachttemperaturen (15, 17,5 en 20° C) op
het optreden van bittere vruchten nagegaan. De eerste weken was het percentage bittere
vruchten bij de hoogste nachttemperatuur het hoogst. Later ontbrak een duidelijke lijn.
In de maanden juni en juli is een aantal series vruchten van het ras Spottex 2 maal
per week op bitterheid beoordeeld. De smaakproeven begonnen als de vruchten ruim
10 cm lang waren en werden voortgezet tot de vruchten geel werden (fysiologisch rijp).
Van de ruim 80 vruchten waren er 29 voortdurend bitter, 31 steeds goed, 6 waren
aanvankelijk goed, maar later bitter. De rest was nu eens bitter dan weer goed of omgekeerd.
e. Koustrepen bij komkommer
Dit jaar is gebleken, dat koustrepen vooral ontstaan bij lichtgroene vruchten. Een
aantasting treedt overwegend op, als de vruchten halfwas of kleiner zijn. Voorts is gevonden, dat ook vruchten, die droog zijn of in de schaduw liggen, koustrepen kunnen
krijgen.
In een proef onder platglas werd vroeg luchten (6.30 u) vergeleken met laat luchten
(8.00 u ) . Er werden geen betrouwbare verschillen tussen de percentages koustrepen
gevonden.
f.

Afwijkende bloemen bij meloen

Bij meloenen zien we vaak, dat er een aantal vruchten voorkomt, waarvan de stempelpunt sterk is uitgegroeid. Deze vruchten hebben voor de handel geen waarde en
werden daarom meestal vroegtijdig van de planten verwijderd. Daarnaast vertoont de ene
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vrucht vaak een belangrijk grotere stempelpunt dan de andere vrucht, zonder dat het
weefsel ter plaatse sterk is uitgegroeid. Hoewel een grote stempel niet als een groot
bezwaar wordt gezien, blijkt de houdbaarheid van deze vruchten toch minder goed te
zijn.
Uit waarnemingen is gebleken, dat men aan de bloem reeds kan zien of de vrucht
een uitgegroeide stempelpunt zal vertonen of een grote maar toch vlakke stempelpunt.
Het vruchtbeginsel is dan nl. korter dan normaal, terwijl de bloemblaadjes een abnormaal brede inplanting vertonen.
Deze afwijkende bloemvorm komt het meest voor bij de eerstgevormde bloemen, of
wanneer in een wat later stadium de bloemvorming door lage temperaturen wat wordt
gestagneerd.
g. Klemhart bij bloemkool in de vollegrond
Evenals in voorgaande jaren werd nagegaan in hoeverre de methode van toedienen van
ammoniummolybdaat aan de kweekgrond van invloed is op het optreden van klemhart.
Daar de planten geheel onder staand glas werden opgekweekt, was de uit te poten plant
zeer welig. Hierdoor was een maand na uitpoten al 40 c/r van de planten geboord, zodat de proef niet aan zijn doel heeft beantwoord.
h. Schift, doorwas en boorders in bloemkool
Het optreden van bovengenoemde afwijkingen is bestudeerd bij een zomerteelt in de
open grond, waarbij de rassen Alpha en Lecerf gebruikt werden. De planten zijn op
3 wijzen opgekweekt:
1. Onder normale omstandigheden (d.w.z. kort na de opkomst het glas gelicht).
2. Afgedekt met rietmatten van 17 uur tot 8 uur (9-urige dag).
3. Continu afgedekt met fresia-matten, waardoor de lichtsterkte tot minder dan de helft
werd teruggebracht.
Tevens werd bij elke serie verschil gemaakt in de zaadhoeveelheid per raam, nl. 1 en
3 gram. Van elk van de series werd uitgepoot op 25 juni, 9 en 23 juli en 6 augustus.
In het ras Lecerf kwamen geen boorders voor. Bij het ras Alpha had het geven van
een korte dag op het plantbed bij de eerste en tweede plantdatum een vermindering
van het percentage boorders tot gevolg. Bij de derde plantdatum daarentegen bleken
de planten van de korte dag series voor ± 95 % te boren hetgeen 50 % meer is dan in de
normaal opgekweekte groepen. Bij de dichte stand op het plantbed (3 gram zaad per
raam) was het percentage boorders iets minder groot dan bij de ruime stand. De voor de
laatste plantdatum bestemde planten van de groepen 1 en 2 waren alle reeds op het
plantbed geboord. Bij halvering van de lichtintensiteit tijdens de opkweek traden in het
geheel geen boorders op.
Er trad veel witte doorwas op. Naarmate de kool langer was afgedekt, steeg bij het
ras Alpha het percentage aangetaste kolen van ± 20 tot ± 90 % . De plantdatum had
weinig invloed op deze afwijking. Het percentage witte doorwas was bij de dichte
stand op het plantbed soms wat hoger.
Witte doorwas trad in Lecerf iets meer op dan in het ras Alpha, zonder dat een
duidelijke invloed van de behandelingen bij dit ras bemerkbaar was.
Groene doorwas trad bij het ras Alpha slechts in beperkte mate op, bij het ras Lecerf
belangrijk meer. Naarmate langer was afgedekt, kwam deze afwijking méér voor. Langer
verblijf op het plantbed werkt eveneens het optreden van groene doorwas in de hand.
Geschifte kolen werden slechts in beperkte mate opgemerkt (voornamelijk bij het
ras Alpha).
i.

Staartwortel (kwaadstaartigheid) en watervlekken bij peen
Omdat voorgaande proeven bij gelichte peen geen positief resultaat ten opzichte van
deze afwijkingen hebben opgeleverd, zal nu een proef in betonnen bakken worden geno130

men. In de late herfst is van 3 verschillende plaatsen grond verzameld waarop peen
duidelijke afwijkingen vertoonde. Het betreft klei-, zand- en veengrond. Ter vergelijking
wordt zavelgrond gebruikt waarop peen tot nu toe goed groeide. Het ligt in de bedoeling
een gedeelte normaal van water te voorzien en bij de rest de watergift te variëren.
j.

Vuur bij fresia

In deze regenrijke zomer is de aantasting bij een proef in Naaldwijk veel lager gebleven dan in de droge zomer van 1959. Door een extra hoge gift kalkammonsalpeter
werd de aantasting iets verhoogd. In de praktijk is na afdekking van de grond met vlasscheven het vuur meermalen ernstiger opgetreden. Dit werd bij een proef, die dit jaar
is genomen, niet waargenomen. Het weer kan hierbij echter een grote rol hebben gespeeld. Op de veengrond in Berkel, waar de aantasting ieder jaar sterker is geweest dan
in Naaldwijk, is dit jaar op het proefveld opnieuw veel vuur opgetreden. In tegenstelling
met Naaldwijk was daar evenveel vuur als in 1959. Extra gieten heeft de aantasting
in Berkel enigszins kunnen verminderen.
k. Gasschade bij tuiribouwgewassen
In I960 werd door het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek te Wageningen
door middel van fluorkastjes het fluorgehalte van de lucht bepaald. Tevens zijn lichtmetingen verricht. Het ligt in de bedoeling deze metingen voort te zetten tot industrievestiging op het eiland Rozenburg gerealiseerd is. Het zal op deze manier mogelijk zijn
na te gaan in welke mate de nieuwe industrie oorzaak is van een verhoogde luchtverontreiniging. In samenwerking met het Instituut voor Gezondheidstechniek T.N.O. werden
enkele regen- en stofmeters geplaatst. De reukwaarnemingen in overleg met de Commissie Bodem-, Water- en Luchtverontreiniging zijn voortgezet.
Half augustus werd een begin van verbranding bij fresia geconstateerd in de omgeving van de Westgaag (Maasland). Het beeld deed sterk denken aan fluorbeschadiging;
het fluorgehalte van de geanaliseerde bladtoppen was echter laag. Mogelijk heeft een
zeer lage concentratie hier toch beschadiging gegeven.
1. Beschadiging door onkruidbestrijdingsmiddelen
Bij enkele kwekers werd chloraatbeschadiging bij tomaat en druif waargenomen. Het
bleek echter niet steeds mogelijk vast te stellen, waar deze stof vandaan gekomen is. In
een tweetal gevallen was chloraat in de potgrond aanwezig.
Bij overdosering van chloor-I.P.C. trad schade op aan irissen. De beschadiging was zo
sterk, dat de teelt als mislukt beschouwd kon worden. Bij anemonen werd eveneens
beschadiging door chloor-I.P.C. waargenomen (bij normale dosering).
In een drietal gevallen werd beschadiging aan sla waargenomen, als gevolg van een
verontreiniging van de potgrond met simazin. In enkele gevallen is bij een proefsgewijze
bespuiting met simazin op prei door te hoge dosering groeiremming en afsterving van
het gewas opgetreden. Uit deze voorbeelden blijkt dat voorzichtigheid geboden is bij het
gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen.
m. Groeistofbeschadiging
Bij sla werd enkele malen een groeistofachtige beschadiging geconstateerd, veroorzaakt door het gebruik van vloeibare fosforzure esters. Bij spruitkool werd groeistofbeschadiging waargenomen, die veroorzaakt was door het overwaaien van spuitvloeistof uit
een naastliggend weiland.
Bij druif trad groeistofbeschadiging op, waar tussen de kassen ter bestrijding van de
akkerdistel gespoten was met 2.4.5 T-ester. De bomen vertoonden een sterke neiging tot
wortelvorming, zelfs in de trossen kwamen wortels voor. De bessen groeiden niet uit,
terwijl de trosstelen zeer bros waren.
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n. Beschadiging door verf
In een aantal gevallen is beschadiging teweeggebracht door in de kas gebruikte verf.
Het betrof steeds zgn. muurvaste waterverven. Het beschadigingsbeeld bestond uit
groeiremming en geelkleuring van het gewas. In enkele gevallen was het mogelijk dit
beeld te reproduceren.
3. VIRUSZIEKTEN
a. Tijdstip van infectie bij complexe stiepenziekte van tomaat
Door middel van inoculatie op verschillende tijdstippen met verschillende verdunningen van Lycopersicum virus 1 en Solanumvirus 1, werd getracht het beeld van complexe strepenziekte op te wekken. De inoculatie met deze 2 virussen werd gelijktijdig
en met tussenpozen van 1 en 2 weken kort na het uitplanten uitgevoerd. Het ziektebeeld
was het ernstigst bij gelijktijdige inoculatie van beide virussen.
b. Ontsmetting van komkommerzaad tegen komkommervirus 2
Komkommerzaden, afkomstig van in een jong stadium met komkommervirus 2 geinoculeerde planten, werden met verschillende middelen behandeld om de inactiverende
werking op bovengenoemd virus na te gaan. Gezien de geringe en tegenstrijdige verschillen konden geen betrouwbare conclusies getrokken worden.
c. Het overblijven van komkommervirus 2 in grond
Dit jaar is een onderzoek begonnen naar het overblijven van komkommervirus 2
onder verschillende omstandigheden in de grond. Er is gebruik gemaakt van klei-, zanden tuingrond, bewaard in erlenmeyers bij 5 en 20° C. Eén erlenmeyer met tuingrond is
in een koolzuurgasatmosfeer gezet en een ander is gevuld met steriele tuingrond. Beide
werden bewaard bij 20° C. Op de controledata werden komkommerplanten geïnoculeerd
met een extract van een gedeelte van de bewaarde grond.
De virus-concentratie is vanaf het begin aan de lage kant geweest. Weldra was deze
in de meeste erlenmeyers zover gedaald, dat hoegenaamd geen infectie meer werd verkregen. Daardoor waren de resultaten minder betrouwbaar. In de zandgrond kwam het temperatuureffect het duidelijkst tot uiting; bij bewaring bij 5° C bleef het virus langer
actief. Ook bij bewaring in een koolzuuratmosfeer bleef het virus langer werkzaam.
d. Virusresistentie bij komkommer
Voor het verkrijgen van komkommerrassen, die resistent zijn tegen komkommervirus
2, werd nieuw uitgangsmateriaal aangevraagd. Het is afkomstig uit Japan en is ons door
bemiddeling van het I.V.T. verstrekt. Het betreft een 7-tal rassen. De planten zijn
tweemaal geïnoculeerd met 3 maal verdund komkommervirus bevattend plantensap. Enkele planten vertoonden slechts zeer geringe virusverschijnselen. In de nakomelingschap
van deze planten zal verder geselecteerd worden.
e. Necroseverschijnselen bij sla
Vooral in de maanden oktober, november en december kunnen bij jonge slaplanten
necrose-verschijnselen worden waargenomen. Op de blaadjes treden plaatselijk bruine
nerfjes op. Tussen deze nerfjes sterft na verloop van tijd het weefsel af. Dit beeld is
het best te zien aan de onderzijde van de blaadjes. Het kan vaak al op het eerste of
tweede loofblad worden aangetroffen. Gebleken is dat dit ziektebeeld wordt veroorzaakt
door het sla mozaïekvirus (Lactuca virus 1). Bij overbrenging met sap en door bladluizen
werd in het voorjaar een hoog percentage mozaïek en slechts 2 % necrose verkregen.
Besmet zaad leverde in december 3.5 % planten met necrose. Door een grondige selectie
vóór en tijdens het uitplanten, kan door dit virus veroorzaakte schade in belangrijke
mate worden vermeden.
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f. Stippeistreepvirus bij stoksnijbonen onder glas
Dit jaar werd op enkele plaatsen in de omgeving van Naaldwijk in een late teelt van
stoksnijbonen onder glas aantasting door stippelstreep (Nicotiana virus 11) waargenomen. Het is nog niet duidelijk op welke wijze de grond op deze bedrijven besmet is
geworden. Wel is opvallend dat op beide bedrijven aan de bonenteelt een meloenenteeit
is vooraf gegaan.
g. Meristeemcultuur bij fresia
Van een 20-tal uit meristeemcultuur verkregen planten, konden er 15 op virus worden
beoordeeld. De bloemen van deze planten vertoonden alle in meer of mindere mate
afwijkingen in de kleur. Serologisch werd bij één plant een negatieve reactie gevonden.
Aangezien de bloemen van deze plant toch een geringe afwijking in kleur vertoonden,
mag niet worden aangenomen, dat deze plant virusvrij was.
4. BACTERIE- EN SCHIMMELZIEKTEN
a. Resistentie van de kurkwortelresistente onderstam tegen kanker
Om na te kunnen gaan of de kurkwortelresistente onderstam resistent is tegen kanker (Didymeila lycopersici), werd een proef opgezet in een warenhuis, waar regelmatig
kanker optrad. In een gedeelte van dit warenhuis werden geënte tomaten geplant en in
een ander gedeelte ongeënte tomaten. De eigen wortel van de geënte planten (afzuigmethode) is niet losgesneden.
Er werd geconstateerd, dat de onderstam resistent is tegen kanker. Van geënte planten,
die op 2 wortelstelsels stonden, werd de eigen wortel aangetast en bleef de onderstamwortel gezond. In deze gevallen ging de plant echter toch dood, omdat de schimmel via
de eigen wortel de plant kon binnen dringen.
In de praktijk werd bij tomaten op gestoomde grond waargenomen, dat niet geënte
planten al spoedig weg vielen door kankeraantasting. De geënte planten (afzuigenting) werden niet aangetast. Aan het eind van de teelt waren de tomaten op de gestoomde grond voor 80 % doodgegaan ten gevolge van kanker. Van de geënte planten
waren slechts enkele planten uitgevallen; deze waren dan boven de entplaats aangetast.
b. Voetrot bij tomaat
Volgens de literatuur komen zes schimmels in aanmerking als veroorzakers van
voetrot of rotpoot bij tomaat: Botrytis cinerea Pers. („smeul"), Didymeila lycopersici
Kleb („kanker"), Phytophthora cryptogea Pethybr & Laff., Phytophthora parasitica
Pastux, Rhizoctonia solani Kühn en Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) Massee. De twee
Phytophthora soorten zijn tot nu toe nog niet uit tomaatplanten met voetrot geïsoleerd,
de vier andere genoemde schimmels wel.
Aantastingen door Dydimella lycopersici hebben dit jaar vrij veel schade berokkend
bij de teelt van tomaten, zowel in verwarmde als in niet verwarmde kassen. De in de
praktijk optredende ziektebeelden kunnen kunstmatig worden opgewekt door een cultuur van de schimmel groeiend op zand met havermoutsap, tegen de stengelbasis te brengen. Verwonding van de stengel doet de aantasting sneller tot stand komen, maar is
niet noodzakelijk. Bovengrondse aantastingen van de stengel kunnen verkregen worden
door een ponsstukje van een agarcultuur van de schimmel in een wond te brengen.
In de plant breidt het mycelium zich inter- en intracellulair in alle weefsels uit. De
groei in vertikale richting in de plant blijft beperkt tot enkele centimeters boven en onder de uitwendig zichtbare aantastingsplek. In de aangetaste delen, juist onder de epidermis, vormt de schimmel pycniden, die bij rijpheid door de epidermisresten heenbreken.
De pycniden zijn dan als zwarte speldeknoppen op het bruinverkleurde weefsel zichtbaar.
Rhizoctonia solani is dit jaar voornamelijk bij de teelt van tomaten in niet verwarmde
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kassen plaatselijk veel opgetreden. Aantastingen door Rhizoctonia solani kunnen gemakkelijk verkregen worden door een ponsstukje van een agarcultuur van de schimmel tegen
de stengelbasis te brengen, juist onder het grondoppervlak. Door tomaatplanten in met
Rhizoctonia solani besmette grond te planten wordt ook voetrot opgewekt.
Uit microscopisch onderzoek is gebleken dat de schimmel zich aanvankelijk alleen
intercellulair ontwikkelt in het parenchym van schors en merg, later ook intracellulair.
Vanuit het schorsparenchym groeit de schimmel tussen de vaatbundels door naar het
merg.
c. Bladvuur bij bladvuurresistente komkommers
In het afgelopen jaar werden uit de praktijk klachten ontvangen, dat tegen bladvuurresistente komkommerrassen toch door deze ziekte worden aangetast. Wellicht bestaan
er van de schimmel verschillende fysio's. Om dit te onderzoeken is een aantal komkommerrassen en hybriden besmet met een stam geïsoleerd van een „resistent" ras en met een
stam, die enige jaren geleden op het ras Groene standaard voorkwam. Beide stammen
veroorzaakten echter eenzelfde mate van aantasting. De aantasting van de „resistente
rassen" moet daarom voorlopig geweten worden aan het niet volledig bladvuurresistent
zijn van de ouders van de nieuwe hybriden.
d. Fusarium bij komkommer
In I960 werd in een tweetal gevallen van afsterving van geënte komkommerplanten
Fusarium op de onderstam gevonden. Verder zijn enkele gevallen opgemerkt, waar de
komkommer-ent wortels in de holte van de onderstam gevormd had. Aldus werd de
ent aangetast door Fusarium en stierf de plant af.
e. Wegvallen van nateeltkomkommers
Half augustus kwam een aantal klachten binnen over het afsterven van nateeltkomkommers. Op de poot van de afgestorven planten werd Pythium gevonden. De oorzaak
van het afsterven moet gezocht worden in de lage grondtemperatuur door de grote neerslag in begin augustus. Hierdoor kreeg de schimmel de kans om in de plant binnen te
dringen.
f. Echte meeldauw (Erysiphe spec.) op sla
Op enkele van uit Amerika ontvangen slarassen, die resistent zijn voor valse meeldauw (Bremia lactucae), ontwikkelde zich deze zomer echte meeldauw (Erysiphe spec).
Deze echte meeldauw kon worden overgebracht op Lactuca serriola, L. saligna, op andere uit Amerika afkomstige voor valse meeldauw resistente slarassen, en op uit Engeland afkomstige slarassen die resistent zijn voor Bremia lactucae. Daar enkele van deze
planten als géniteur voor valse meeldauw-resistentie worden gebruikt, moet worden nagegaan of deze Erysiphe nog andere waardplanten heeft behalve vertegenwoordigers
van het geslacht Lactuca (sla).
Daar onze handelsrassen niet vatbaar zijn voor echte meeldauw is een combinatie
ran resistentie faktoren voor valse en voor echte meeldauw mogelijk.
g. Sclerotinia minor bij sla
In 1959 heeft Allisan 20 g/m 2 bij koude glassla tegen Sclerotinia minor niet voldaan.
Om na te gaan of de wijze van toepassing invloed heeft is dit middel in I960 bij koude
glassla op verschillende manieren toegediend:
1. Allisan spuitpoeder, 1 en 3 weken na het planten.
2. Allisan stuifpoeder 20 g/m 2 door de grond.
3. Allisan stuifpoeder 40 g/m 2 door de grond.
4. Allisan stuifpoeder 40 g/m 2 , 1 week na het planten gestrooid.
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Ter vergelijking is Brassicol Super gebruikt. Hoewel de aantasting na gebruik van
Allisan niet hoger was dan 1 c/c kan niet geconcludeerd worden dat de werking afdoende
is, want op de onbehandelde vakken was de sla slechts voor 8 % aangetast. Na gebruik
van Brassicol Super trad geen Sclerotinia minor op. Groeiremming kwam niet voor.
h. Voetrot bij andijvie
Ook dit jaar gaf het voetrot bij de teelt van winterandijvie veel schade. Praktijkwaarnemingen wijzen op een grotere verspreiding van deze ziekte dan in 1959. Bij twee proeven in de praktijk, waarbij de invloed van een groeiremming op de planten bij het uitplanten op het optreden van voetrot is nagegaan, traden geen verschillen op tussen
de diverse behandelingen. Zelfs planten, die heel jong in perspotten waren verspeend,
vielen 2 tot 3 weken na het uitplanten weg. Van een groeiremming kon hierbij geen
sprake zijn. Ook op gronden, die met verschillende ontsmettingsmiddelen, zoals chloorpicrine, D.D. en monam waren behandeld, treedt de ziekte zeer regelmatig op. Na
stomen van enkele partijen besmette grond traden bij de hierin gepote andijvieplanten
geen voetrotsymptomen op.
De vorig jaar regelmatig uit zieke andijvieplanten geïsoleerde schimmels zijn in de
herfst van I960 op hun pathogeniteit ten opzichte van andijvie getoetst. Geen van deze
schimmels bleek voetrot op te wekken, noch bij jonge, noch bij oudere planten. Met
behulp van verschillende isolatietechnieken wordt nog steeds getracht de veroorzaker
van deze ziekte op te sporen.
i.

Papiervlekkenziekte bij prei
Ten gevolge van de regenrijke zomer is de papiervlekkenziekte plaatselijk ernstig
opgetreden. De aantasting begon in de 2e helft van augustus. Er zijn 2 bestrijdingsproeven genomen, één in 's-Gravenzande, één in De Lier. Eind juli is met de bespuitingen begonnen, die om de 14 dagen herhaald werden. Gebruikt zijn: Fulvosal (D.R.B.
en koperoxychloride), zineb, captan, koperoxychloride, koperoxychloride in het begin en
later zineb. Op de behandelde veldjes was de aantasting geringer dan op de onbehandelde. Hoewel in 's-Gravenzande 7 maal en in De Lier 6 maal is gespoten, was de
bestrijding niet afdoende. Door de vele regen was er geen zichtbaar residu op de planten. De koperbespuitingen hebben dit jaar geen beschadiging veroorzaakt.
5, DIERLIJKE BESCHADIGINGEN
a. Wortelduizendpoot bij tomaat en andere gewassen
Het verspreidingsgebied van de wortelduizendpoot heeft zich de laatste jaren sterk
uitgebreid. Met uitzondering van de kuststrook (zandgrond) komt deze parasiet nu in
het gehele zuidhollandse glasdistrict voor. Vroeger betrof het klachten over wortelvreterij bij stooktomaten en sla; dit jaar kwamen ook vele meldingen binnen over schade
aan bonen, bloemkool, anjer en chrysanten. De schade was in het voorjaar bij pas uitgepote planten wel het grootst, maar gedurende het gehele jaar werden exemplaren aangetroffen. Niet alleen bij stookteelten maar ook onder koud glas en zelfs buiten kwamen
ze voor. Vooral vollegronds bloemkool kan ernstig worden aangetast.
Uit waarnemingen omtrent de levenswijze bleek dat een grondtemperatuur van 16° C
zeer gunstig is voor wortelduizendpoten. Lage en hoge temperaturen (van even boven
0° C tot 28° C) worden echter ook verdragen.
Omdat de bestrijding in de praktijk dikwijls niet tot het gewenste doel heeft geleid,
zijn laboratoriumproeven genomen, waarbij een vrij groot aantal middelen is getoetst.
Duidelijk kwam naar voren, dat aldrin maar een zeer matige werking heeft. Parathion en
lindaan bleken het beste te voldoen (ook in de praktijk). Twee bestrijdingsproeven in
de praktijk leverden geen van beide een positief resultaat op. Wordt een sterke aantasting
verwacht, dan kan (waar dit mogelijk is) lindaan stuifpoeder volvelds door de grond
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worden gewerkt. Bij tomaten kon een parathion-oplossing in de plantgaten worden gegoten. Wanneer er wortelduizendpoten in de perskluit zitten, zal dopen van de perskluit
noodzakelijk zijn. Treedt er na het planten een aantasting op, dan kan een parathion-oplossing rondom de poot worden gegoten. Parathion spuitpoeder geeft minder kans op
groeiremming dan een vloeibare formulering van parathion. Goede groeiomstandigheden, waarbij snel na het planten nieuwe wortels worden gevormd, kunnen veel schade
voorkomen.
b. Grondonderzoek op het aardappelcyste-aaltje
In I960 vond een intensieve gewascontrole bij onder glas geteelde tomaten plaats
in de gebieden, waar vroeger veel aardappelen geteeld zijn. Hierbij werd een geringe
uitbreiding van de besmetting met het aardappelcyste-aaltje geconstateerd. Daarnaast
werd in een groter gebied steekproefsgewijze het tomaatgewas gecontroleerd. Hierbij
werd geen aantasting gevonden.
c. Wormen bij sla
Na een teelt van komkommers onder staand glas bleek in vele gevallen de nateelt van
sla door wormen te worden bevuild. Soms werden zelfs de onderste bladeren van de
sla beschadigd en in de grond getrokken.
d. De wollige slawortelluis bij andijvie
De wortelluis aantasting is in het afgelopen jaar over het algemeen matig geweest. Er
is op drie verschillende grondsoorten (klei, zand en veen) een bestrijdingsproef opgezet.
Vóór het poten van de andijvie is de grond begoten met een oplossing van parathion,
diazinon, Gusathion en Tiodan. De resultaten waren als volgt:

parathion
diazinon
Gusathion
Thiodan

klei
gering
geen
geen
vrij goed

Werking tegen wortelluis op
zand
veen
geen
matig
goed
goed
geen
geen
goed
goed

Thiodan voldeed dus beter dan de andere middelen, maar is niet goedgekeurd voor
dit doel. Diazinon (350 ml/are) is volgens deze proeven momenteel het best beschikbare middel, althans op zand- en veengrond.
e. Rupsen bij spruitkool
Het lag in de bedoeling dit jaar met verschillende bestrijdingsmiddelen een proef te
nemen tegen rupsen. Op het veld dat daartoe bestemd was, kwam pas laat in het seizoen
vreterij voor, terwijl bovendien het aantal rupsen voor een goede controle te gering was.
Deze proef is daarom uitgesteld.
f.

Slakken

In een oriënterende proef bleek een metaldehyde stuifmiddel tegen slakken van de
soort Agrolimax reticulatus (kleine grijze slakjes) niet te voldoen. Tussen de werking
van metaldehyde suspensie en korrelvormig slakkendood was weinig verschil. Daar het
korrelvormig middel wat langer werkt zal dit in vele gevallen de voorkeur verdienen.
In enkele gevallen werd een goede doding van kleine slakjes verkregen door het spuiten met formaline. Het gewas dat daarna werd geplant, werd echter toch door slakjes
beschadigd, daar uitsluitend de slakjes die zich boven de grond bevonden gedood waren.
Mogelijk zal een formaline bespuiting in augustus meer resultaat kunnen geven, daar
hierbij ook de onkruiden worden gedood, waardoor het milieu voor de slakjes minder
gunstig wordt.
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PROEVEN MET BESTRIJDINGSMIDDELEN
EEN NIEUWE ROOFVIJAND VAN HET SPINT
L. BRAVENBOER en DINI THEUNE

In de laatste jaren is het belang van de natuurlijke vijanden bij de bestrijding van het
kasspint sterker naar voren gekomen. Nu naast
de fosforzure esters verschillende selectieve
middelen, zoals Kelthane, Tedion, enz. in de
handel gebracht zijn, komt men op veel bedrijven het spintetende kevertje Stethorus punctillum tegen, terwijl ook de roofmijt Typhlodromus longipilus geen zeldzaamheid meer is.
Ook in andere streken worden natuurlijke
vijanden van het spint aangetroffen. Zo kwam
Prof. Dr. G. Dosse uit Duitsland door toeval
in het bezit van een tot nu toe onbekende uit
Chili afkomstige roofvijand Phytoseiulus riegeli,
die hij op door spint aangetast plantenmateriaal
uit Chili aantrof. Door zijn bemiddeling hebben
wij eveneens proeven met dit dier kunnen verrichten. Het is evenals het spint een mijt, helderrood gekleurd, die door zijn grote beweeglijkheid gemakkelijk op de bladeren te herkennen is. Zijn afmetingen zijn ± ll/ 2 x zo groot
als van het spint. Er worden ovale eieren afgezet, waaruit zich na verloop van tijd een melkachtig witte larve ontwikkelt, die na 3 vervellingen volwassen is.
Op het Proefstation is de ontwikkelingsduur
van de mijt bij verschillende temperaturen nagegaan. Afb. 1 geeft hiervan een overzicht in
vergelijking met de ontwikkelingsduur van het 36
spint. Duidelijk valt op dat de generatieduur
van de natuurlijke vijand aanmerkelijk korter is. 32
Zo heeft het spint bij 20° C ± 17 dagen nodig
voor zijn ontwikkeling van ei tot volwassen 2«
dier, terwijl de Phytoseiulus mijt hiervoor
slechts 8 dagen nodig heeft. Bij 26° C duurt dit 2i~
resp. 10 en 5 dagen. Hieruit blijkt dat deze
roofmijt in zeer korte tijd (korter dan bij an- 20
dere roofvijanden) een talrijke populatie kan
opbouwen. Dit is een belangrijk punt voor 16"
de waarde van een natuurlijke vijand.

spint aangetaste bonenbladeren werden deze
perzikbomen geïnfecteerd, waarna na verloop
van tijd op één boom per 10 bladeren 1 mijt
van Phytoseiulus riegeli werd gebracht. Regelmatig werd de populatie van Tetranychus urticae en Phytoseiulus riegeli geteeld op een 10-tal
bladeren. Afb. 2 geeft hiervan een overzicht,
waarbij de logarithme van de populatie-dichtheid is uitgezet tegen de tijd. De spintpopulaties van beide hoezen vertonen in de eerste 10
dagen eenzelfde opbouw. Hoewel slechts 1 individu van Phytoseiulus riegeli bij 8000 spintmijten werd gebracht, vindt in de volgende 14
dagen in vergelijking met de controlehoes
(hoes A) reeds een kleine teruggang plaats.
Hierna breidt de populatie van de roofmijt zich
zeer sterk uit, waardoor de spintpopulatie snel
terug begint te lopen. In de controlehoes is de
aantasting 2 weken later nog ernstiger geworden; er werden nu ± 2000 individuen per blad
aangetroffen. Er begon bladval op te treden
en nogmaals 14 dagen later was het niet meer
mogelijk een bladmonster van deze boom te
nemen. In hoes B (met Phytoseiulus riegeli) is
op dit ogenblik nog slechts 1 spintmijt per blad
*c

T

Tetranychus urticae
Phytoseiulus r i e g e l i

De eiproduktie bij verschillende temperaturen is nog niet nagegaan. Directe gegevens over
8J
zijn vreetcapaciteit zijn eveneens nog niet bekend. Wel is getracht op een andere manier een
4J
indruk te verkrijgen over zijn waarde als natuur!
lijke vijand. Daartoe werd in een tweetal hoe0i
2
zen op jonge perzikbomen de populatie-opbouw
' 6 a 10 12 U 16 10 20 22 24 26 2S 30 32 4zrc
van het spint (Tetranychus urticae) met of zonAfb. 1. Invloed van de temperatuur op de generader de aanwezigheid van de roofmijt Phytotieduur van Tetranychus urticae en Phytoseiulus
seiulus riegeli nagegaan. Met behulp van door
riegeli.
1W

Afb. 2. Populatie-opbouw van Tetranychus urticae met of zonder
aanwezigheid van de roofmijt Phyloseiulus riegeli.
aangetroffen; door voedselgebrek is de populatie van Phytoseiulus riegeli eveneens sterk
verminderd.
Uit dit alles blijkt de zeer grote waarde van
deze nieuwe natuurlijke vijand. Hoewel de aanvangspopulatie van het spint reeds op een niveau lag, waarbij men van een ernstige aantasting spreekt, was het mogelijk het spint binnen
6 weken volledig te vernietigen. Hoogstwaarschijnlijk is dit niet het gevolg van de grote
vraatzucht van de mijt, doch van het feit, dat
door de snelle voortplanting in korte tijd grote
aantallen per blad kunnen voorkomen.
Natuurlijk is hiermee het spintprobleem in
de praktijk nog niet volledig opgelost. Men
kan zich afvragen hoe deze roofmijt zich gedraagt bij een laag voedselniveau. En of hij in
koude kassen zal kunnen overwinteren, daar
hij immers afkomstig is uit een tropisch gebied.
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Over zijn gevoeligheid voor bestrijdingsmiddelen is eveneens nog te weinig bekend.
Daarnaast is van belang of elk gewas wel een
geschikt milieu vormt voor deze roofmijt. Zo is
van komkommers bekend dat hierop vrijwel
geen natuurlijke vijanden van het spint worden
aangetroffen. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk de sterke beharing. Toch zijn ook bij dit
gewas de perspectieven gunstig. Zo werden dit
jaar in een platglasrij met deze roofmijt opmerkelijke resultaten behaald. Daarbij is tevens haar
gevoeligheid voor fosforzure esters (o.a. parathion en diazinon) gebleken. De mogelijkheid
is echter niet uitgesloten dat in de toekomst het
gebruik van deze middelen voor de bestrijding
van het kasspint overbodig wordt, omdat deze
nieuwe roofmijt al of niet in combinatie met
een selectief middel afdoende resultaten zal
kunnen geven.

ENKELE NIEUWE GRONDONTSMETTINGSMIDDELEN
L. BRAVENBOER en G. PET
Hoewel er een aantal goede middelen beschikbaar is voor grondontsmetting bij tomaat
kleven aan de huidige middelen toch nog een
aantal bezwaren. Aan het ideale grondontsmettingsmiddel kunnen de volgende eisen gesteld
worden:
1. naast een goede werking een algemeen
groeiverbeterend effect,
gemakkelijk toepasbaar,
geen wachttijd na de toepassing,
goedkoop,
geen ongunstige neveneffecten op de hoofdof voorteek.
Daar het aantal gevallen, dat de groei van
allerlei gewassen ernstig belemmerd wordt door
bodemziekten, toeneemt, is het begrijpelijk dat
bij de bestrijdingsmiddelenindustrieën in binnen- en buitenland veel gedaan wordt aan het
ontwikkelen van nieuwe middelen. Twee van
deze nieuwemiddelen, die hetafgelopen jaar op
beperkte schaal zijn toegepast, zijn monam (o.a.
k.J.
2 40-

—

Monam
MengseV C h l o o r p i c r i n e + E . D . B .

— . Controle
220-

Afb. 1. Invloed van monam op de produktie van
tomaten (opbrengst 80 planten).

Vapam) en Nemagon. Op het Proefstation zijn
deze middelen een aantal jaren in beproeving
geweest. De resultaten van deze proeven zullen
hieronder worden samengevat.
Monam (N-methyldithiocarbamaat)
Dit middel is in water oplosbaar en kan op
twee manieren worden toegepast nl. onverdund
door middel van een motorinjecteur of verdund met water uitgegoten en ingespoeld. Tot
nu toe wordt de laatste toepassingswijze het
meest gebezigd. Gedurende een 5-tal jaren is
monam op het Proefstation in proeven opgenomen geweest. Aanvankelijk is het middel in
vrij lage dosering toegepast. In verband met de
onvoldoende werking zijn later proeven gedaan waarin met hogere dosering is gewerkt.
In tabel 1 zijn de uitkomsten van twee van deze
proeven samengevat.
Tabel 1. Werking Ï a n monam tegen bodemziekten.
kurkwortel wortelknobbelaaltjes
monam 50 cc/m6,1
4,8
chloorpicrine 40 cc/m3,2
—
D D 55 cc/m2
0,7
—
onbehandeld
8,1
8,4
rnonam 100 cc/m2
3,7
0,1
chloorpicrine +
E.D.B. 40 cc/m2
0,3
3,9
2,7
onbehandeld
8,3
(0 = geen aantasting,
10 = zeer ernstige aantasting).
Bij een dosering van 50 cc/m2 blijkt monam
zowel tegen kurkwortel als tegen wortelknobbelaaltjes onvoldoende te werken. Bij verdubbeling van de dosering is het effect tegen beide
bodemziekten vergelijkbaar met het mengsel van
chloorpicrine en E.D.B. Over het algemeen
groeien de gewassen goed na toepassing van
monam. Toch is de groeistimulatie die het middel veroorzaakt niet zo sterk als die van chloorpicrine, hetgeen in afb. 1 duidelijk tot uiting
komt. Al deze gegevens hebben betrekking op
lichtere gronden. Op zwaardere gronden en
veengronden is nog vrijwel geen ervaring met
het middel opgedaan, zodat over de werking
onder deze omstandigheden nog geen uitspraak
gedaan kan worden.
Gaan we na in hoeverre monam aan de hier141
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5.6 ' / a r .

. " e m a g o n 0.56 l/ar
- Onb e h a n d e t d

goed waren, liet de groei van de tomaten veel
te wensen over. In enkele gevallen was de opbrengst zelfs lager dan van de controleplanten,
die ernstig door de aaltjes waren aangetast. Later is het onderzoek voortgezet met formuleringen waarbij de stof op een vaste draagstof is
gebracht. De resultaten van één van deze proeven zijn samengevat in tabel 2 en afb. 2.
Tabel 2. Werking van Nemagon tegen
wortelknobbelaaltjes.
D.D. 5,6 l/are
Nemagon 0,56 l/are
onbehandeld
(0 = geen aantasting,
10 = zeer ernstige aantasting).

Af. 2. Invloed van Nemagon op de produktie
van tomaten.

boven gestelde eisen voldoet, dan krijgen wehet volgende beeld. Het middel heeft, in een
hoge dosering toegepast, een goede werking
tegen kurkwortel en knol en geeft een goede
groeistimulatie, die echter niet zo groot is als
bij chloorpicrine. Het is gemakkelijk toepasbaar,
hoewel de onaangename geur wel eens hinderlijk kan zijn. Het is noodzakelijk om een relatief
lange wachttijd in aanmerking te nemen, die
naar gelang de bodemtemperatuur 2 tot maximaal 8 weken bedraagt. In een hoge dosering
toegepast is het middel vrij duur. Een voordeel
is nog dat sla geteeld op grond ontsmet met
monam een goede groei te zien geeft. Tevens
is de onkruiddodende werking van monam niet
van betekenis ontbloot.
Nemagon (1,2 dibroom - 3-chloorpropaan)
Aanvankelijk is het onderzoek met dit middel
uitgevoerd met vloeibare formuleringen. Hoewel de resultaten tegen wortelknobbelaaltjes

142

0,7
0,4
9

In de gebruikte dosering is het effect van
Nemagon tegen wortelknobbelaaltjes even goed
als die van D.D. Zoals blijkt uit afb. 2 is de
opbrengst aan tomaten echter belangrijk lager
dan bij het gebruik van D.D. Dit kan enerzijds
te wijten zijn aan het ontbreken van een groeistimulerend effect van Nemagon. Anderzijds
moet het echter niet uitgesloten worden geacht dat de mindere produktie te wijten is aan
een geringe beschadiging van het wortelstelsel.
In verschillende gevallen is namelijk geconstateeerd, dat na toepassing van Nemagon de wortels van tomaten een vrij sterke verkurking vertoonden. Dit zou te verklaren zijn uit het feit
dat het middel slechts zeer langzaam verdampt
en ongetwijfeld nog in de grond aanwezig is
als de tomaten geplant worden.
In hoeverre benadert Nemagon nu het ideaal,
dat ons, bij het zoeken naar een grondontsmettingsmiddel voor ogen staat?
Nemagon is gemakkelijk toepasbaar, het behoeft slechts uitgestrooid en ingefreesd te worden. Er kan direct na de toepassing geplant
worden, hetgeen een belangrijke stap in de goede richting is. Bovendien heeft het een goede
werking tegen wortelknobbelaaltjes en is het
relatief goedkoop. Het bezwaar is echter dat
het geen groeiverbeterend effect heeft en dat
het bij de tomaat zelfs nadelige gevolgen voor
groei en produktie kan hebben. Het zal daarom
in de tomatenteelt slechts een beperkte toepassingsmogelijkheid hebben (afhankelijk van
grondsoort e.d.). Mogelijk zijn de perspectieven voor het middel in de komkommerteelt wat
gunstiger, daar dit gewas, voor zover bekend,
geen schade van Nemagon ondervindt.

1. HERBICIDEN (onkruiddodende middelen).
a. Onkruidbestrijding bij sla onder glas
In aansluiting op proeven in 1958, waarbij toepassing van 4 1chloor I.P.C. per ha de
slateelt deed mislukken, zijn in 1959—1960 proeven gedaan met lagere doseringen.
Hierbij bleek dat toediening van 1 en 2 liter chloor I.P.C. per ha vóór het poten van
sla in perspotjes geen schade aan het gewas gaf. In I960—1961 werd met %, l 1 /? en 31
chloor I.P.C. per ha gewerkt. Een toepassing vóór het planten van perspotjes-sla veroorzaakte geen beschadiging. Indien na het planten werd gespoten gaven alle doseringen
ernstige beschadiging. De bestrijding van muur en kleine brandnetel was reeds bevredigend bij een dosering van % 1chloor I.P.C. per ha.
b. Onkruidbestrijding bij andijvie onder glas
Bij 2 en 4 1 chloor I.P.C. per ha, voor het planten toegepast, werd enige groeiremming ondervonden. Na het poten toegediend gaf het middel aan het gewas geen zichtbare groeiremming, maar bij de oogst werd een geringe opbrengstvermindering vastgesteld. In de winter I960—1961 werd zowel voor als na het planten met % , ll/2 e n 3 I
chloor I.P.C. per ha gespoten. Bij toediening vóór het planten werd geen beschadiging
of een mindere stand van het gewas vastgesteld. Na het planten gespoten gaf een duidelijke groeiremming. De bestrijding van muur en kleine brandnetel was met % 1
chloor I.P.C. per ha voldoende.
c. Onkruidbestrijding bij peen in de vollegrond
Bij op rijen gezaaide peen is een aantal chemische onkruidbestrijdingsmiddelen vergeleken. De beste onkruidbestrijding gaf het standaardmiddel Shell W, gevolgd door de
combinatie P.C.P. in olie + chloor I.P.C. 4 1per ha vóór de opkomst toegepast. Karsli
gaf een redelijke onkruidbestrijding, maar de loofontwikkeling van de peen werd geremd. Bij de oogst waren geen betrouwbare verschillen in opbrengst tussen de middelen
aanwezig.
d. Onkruidbestrijding bij schorseneren
Bij schorseneren werd een tweetal typen vóór opkomstmiddelen vergeleken, waarbij
P.C.P. in olie iets minder werkzaam bleek te zijn dan Tri P.E. In proeven bij andere gewassen was het resultaat omgekeerd. De oorzaak hiervan zal waarschijnlijk moeten worden gezocht in het feit, dat Tri P.E. minder goed werkt wanneer er binnen enkele uren
na de toepassing regen valt.
Naar aanleiding van klachten uit de praktijk werd nagegaan of chloor I.P.C. voor de
opkomst toegepast schade aan schorseneren kan veroorzaken. Door het droge voorjaar
kiemden de schorseneren echter traag, waardoor de opkomst zeer ongelijk was. De oogstgegevens waren hierdoor niet betrouwbaar.
e. Onkruidbestrijding bij prei op het zaaibed
In een proef werden vergeleken P.C.P. in olie en Tri P.E. (voor de opkomst toegediend), al of niet gevolgd door een bespuiting met chloor I.P.C, kahumcyanaat of Ivosit toen de de planten 5 à 6 cm hoog waren.
Aan het gewas werd geen beschadiging geconstateerd. De onkruidbestrijding was bij
alle middelen en combinaties van middelen onvoldoende. Dit moet geweten worden
aan de abnormale dichte onkruidb'jzetting, waardoor de tweede bespuiting feitelijk op
een te laat tijdstip plaatsvond om nog een optimaal resultaat te kunnen verwachten.
Veel eerder spuiten is echter niet verantwoord in verband met gevaar voor beschadiging
van het gewas.
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f.

Onkruidbestrijding bij geplante prei

Dit jaar werden 2 proeven gedaan op zandgrond en op zavelgrond, waarin de volgende middelen werden toegepast: simazin (0,5, 1 en 1,5 kg per ha), chloor I.P.C. (2,
4, 5 en 6 1 per ha) D.N.O.C. (2,5 en 5 1 per ha) en Ivosit (2, 3 en 4 kg per ha).
Omdat op lichte grond groeiremming zou kunnen optreden, is hier alleen de laagste
dosering simazin gebruikt. Op de zavelgrond is alleen de standaarddosering van 5 1chloor
I.P.C. toegediend. Op de zandgrond zijn alle andere genoemde doseringen toegediend,
om na te kunnen gaan, in hoeverre een lagere dosering op zandgrond gewenst is.
Bovendien is de combinatie chloor I.P.C. (5 1 per ha, direct na planten) en D.N.O.C.
(5 kg per ha, 14 dagen na planten) toegepast.
Simazin (1 en 1,5 kg) gaf een goede onkruidbestrijding, simazin (0,5 kg) gaf slechts
de eerste weken een bevredigend resultaat. De combinatie „chloor I.P.C. gevolgd door
D.N.O.C." gaf eveneens een goede bestrijding van alle onkruiden. Chloor I.P.C. gaf in
alle gebruikte hoeveelheden een goede bestrijding van muur en kleine brandnetel. Ten
opzichte van andere onkruiden was het resultaat echter belangrijk minder dan bij simazin.
De werking van D.N.O.C. en Ivosit was in de hoogste doseringen slechts weinig beter
dan bij de lagere doseringen. Ook bij de grootste hoeveelheid werd tuintjesgras niet
bestreden.
2. FUNGICIDEN (schimmeldodende middelen).
a. Bestrijding van bladvlekkenziekte bij tomaat
Evenals voorgaande jaren werden alle denkbare combinaties van maneb met T.M.T.D.
in olie, magnesiumsulfaat en mangaansulfaat en de overeenkomstige combinaties met
T.C.T.N.B. (Bulbosan) inplaats van maneb gebruikt. Daar de ziekte slechts in zeer geringe mate optrad, kon alleen de invloed van de verschillende combinaties op de opbrengst worden nagegaan. Hierbij bleek dat maneb een hogere opbrengst gaf dan
T.C.T.N.B. Toevoeging van magnesium- en mangaansulfaat had slechts weinig effect
op de opbrengst. T.M.T.D. in olie veroorzaakte echter een oogstreductie van ± 10 %
bij het maneb-object en van ± 20 % bij het T.C.T.N.B.-object. Dit was niet alleen
het gevolg van een lager gemiddeld vruchtgewicht, doch ook van een slechtere vruchtzetting.
b. Bestrijding van bladvuur en bladvlekkenziekte in komkommer
Bij de bestrijding van bladvuur (Corynespora melonis) in komkommer werden de resultaten van vorig jaar bevestigd. De fungiciden zineb en T.C.T.N.B. (Bulbosan) gaven
enige bestrijding, waarbij zineb dit jaar de beste resultaten opleverde.
Bij de bestrijding van bladvlekkenziekte (Mycosphaerella citrullina) brachten de middelen zineb en T.C.T.N.B. eveneens enige vermindering van de aantasting teweeg.
c. Bestrijding van smeul in sla
Het zoeken van een vervangingsmiddel voor T.M.T.D. in verband met residukwesties
werd voortgezet. Enerzijds werden nieuwe middelen beproefd; anderzijds werd naar
andere toepassingsmethoden gezocht. Met T.M.T.D., Phaltan en Allisan werden zes
bestuivingen per teelt uitgevoerd met tussenruimten van 14 dagen. Hierbij werd 2 gram
per m 2 gebruikt. Met Allisan en T.C.T.N.B. (Bulbosan) werd een grondbehandeling
met 16 gram per m 2 uitgevoerd, gevolgd door twee bestuivingen van het gewas.
Phaltan en Allisan gewasbehandeling) gaven dit jaar een iets betere bestrijding dan
T.M.T.D. Phaltan gaf eveneens een hoger gemiddeld kropgewicht dan T.M.T.D., doch
Allisan (gewasbehandeling) veroorzaakte een lichte beschadiging van het gewas en
mogelijk enige groeiremming. Allisan (grond + gewasbehandeling) en T.C.T.N.B.
(grond- -\- gewasbehandeling) waren zowel wat bestrijding als wat opbrengst betreft
minder dan T.M.T.D.
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3. INSECTICIDEN EN ACARICIDEN (insekten- en mijtendodende middelen)
a. Chemische en biologische bestrijding van spint in komkommer
In platglaskomkommers werd een spintbestrijdingsproef uitgevoerd met de middelen
Kelthane en diazinon al of niet in combinatie met de roofmijt Phytoseiulus riegeli. Het
eerste middel behoort tot de groep van selectieve middelen, die niet schadelijk zijn voor
de natuurlijke vijanden; het tweede is een fosforzure ester die de natuurlijke vijanden wel
doodt. De bespuitingen werden 1maal per 14 dagen uitgevoerd.
Bij afwezigheid van de roofmijt waren de resultaten met Kelthane aanzienlijk beter
dan met diazinon. Doordat dit laatste middel een korte werkingsduur heeft en geen eidodende werking, wordt de spintpopulatie weer snel opgebouwd.
De aanwezigheid van de roofmijt werkte bij beide middelen gunstig. De invloed was
bij Kelthane echter duidelijker merkbaar dan bij diazinon, waar een groot gedeelte van
de populatie van de roofmijt te gronde is gegaan. Waar uitsluitend de Phytoseiulus mijt
gebruikt was, werd eveneens een grote teruggang van de spintpopulatie geconstateerd.
b. Bestrijding van melige koolluis bij spruitkool
In de voorzomer trad de melige koolluis vrij sterk op. Vooral door de vele regens is
de aantasting later in de zomer tot een minimum teruggebracht. Evenals voorgaande
jaren is er in samenwerking met het I.P.O. te Wageningen een bestrijdingsproef genomen om verschillende middelen te vergelijken. Drie systemische middelen zijn gebruikt, ni. Meta-iso-systox, fosfamidon en thiometon (Ekatin). Ook is gespoten volgens
het praktijkadvies, d.w.z. enige malen een systemisch middel (2 maal Meta-iso-systox),
dan parathion (2 bespuitingen) en tegen of in de oogst Phosdrin (2 bespuitingen). In
verband met de luisaantasting in de voorzomer kan geconcludeerd worden, dat de drie
systemische middelen goed hebben gewerkt. Na de bespuitingen volgens het praktijkadvies kwam nagenoeg geen luis voor. In verband met de lage aantasting (11 % ) op de
onbehandelde veldjes, was het niet goed mogelijk de waarde van deze methode te beoordelen.
c. Bestrijding van wormstekigheid bij spruitkool
Bij de hiervoor genoemde proef ter bestrijding van de melige koolluis is ook op
de aanwezigheid van koolvliegmaden in de spruitjes gelet. Op de onbespoten vakken
was het percentage wormstekige spruitjes laag (5 % ) . Na bespuitingen volgens het praktijkadvies was dit percentage nog lager (1 %). Systemische middelen werken niet
tegen de koolvlieg. In de praktijk kwamen vrij veel wormstekige spruitjes voor. Men
zal er goed aan doen bij de bestrijding in augustus eventueel heptachloor aan de parathion toe te voegen.
d. Biologische bestrijding van spint bij fruit onder glas
Het onderzoek met de roofmijt Phytoseiulus riegeli werd voortgezet. Bij een hoog populatieniveau van het spint worden opmerkelijke resultaten verkregen. Proefnemingen
met deze roofmijt bij een geringe spintaantasting zijn nog niet uitgevoerd.
Laboratoriumproeven om de gevoeligheid van de roofmijt voor insecticiden vast te
stellen, bewezen dat het dier ongevoelig is voor lindaan, tamelijk gevoelig voor parathion
en zeer gevoelig voor sevin (een nieuw middel tegen bladluizen).
e. Chemische bestrijding van resistente spint
Het probleem van spint, dat resistent is tegen fosforzure esters (parathion, malathion,
diazinon, enz.) wordt in de praktijk steeds belangrijker. Onderzoekingen met een tweetal
nieuwe middelen (Acricid en Eradex), die niet tot deze groep behoren, hebben goede
resultaten opgeleverd tegen deze spint.
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4. GRONDONTSMETTING
a. Nieuwe grondontsmettingsmiddelen tegen knol en kurkwortel bij tomaat
Door de bestrijdingsmiddelenindustrie zijn enige nieuwe grondontsmettingsmiddelen
ontwikkeld. Enkele van deze middelen werden in een praktijkproef getoetst op hun werking tegen wortelknobbelaaltjes (knol) en kurkwortel en op het groeistimulerend effect.
De onderzochte middelen waren: Trapex (vloeibaar), Tridipam (strooiprodukt), 4868 a
(strooiprodukt) en monam (vloeibaar). Als vergelijkingsobjecten werden in de proef
opgenomen een behandeling met het mengsel van chloorpicrine en E.D.B., en een onbehandeld object.
De proef werd genomen in een onverwarmd warenhuis op zandgrond, waar de grond
ernstig met kurkwortel en vrij ernstig met knol besmet was. De ontsmetting vond half
september plaats. Op een voorteek van andijvie had geen der middelen een duidelijk
effect. Bij de tomaten traden al vrij spoedig verschillen in groei op, die naarmate
de teelt vorderde steeds sterker werden. De stand van het gewas is op de onbehandelde
grond steeds het slechtst geweest. Op het mengsel en op monam was de stand van het
tomatengewas het best. Op de middelen Trapex en 4868 a groeiden de tomaten vrij
goed, terwijl op het middel Tridipam een matige groei werd verkregen. Per 60 planten
werden de volgende opbrengsten behaald:
Mengsel chloorpicrine en E.D.B.
Monam (Vapam)
Trapex
4868 a
Tridipam
Onbehandeld

251 kg
217 kg
210 kg
203 kg
187 kg
130 kg

Alle middelen gaven dus ten opzichte van onbehandeld een duidelijke opbrengstvermeerdering. Geen van de nieuwe middelen kon echter de produktie op het mengsel
chloorpicrine + E.D.B, evenaren.
Op de wortels van de planten van de onbehandelde vakken kwam gemiddeld een
vrij lichte aantasting door knol voor. De middelen 4868 a, Trapex, monam en het mengsel hebben in deze proef een goede bestrijding van de knol gegeven. De werking tegen
knol van het middel Tripidam was matig. De wortels uit de onbehandelde grond waren
ernstig door kurkwortel aangetast. Een vrij goede bestrijding van de kurkwortel werd
verkregen met het mengsel van chloorpicrine + E.D.B, en met monam. De kurkwortelbestrijding van de overige middelen was matig.
b. Grondontsmetting bij meloen
Om het afsterven van meloenen te voorkomen wordt in veel gevallen met wisselend
resultaat grondontsmetting toegepast. Vorig jaar werd in een proef een goed resultaat
behaald met het nieuwe middel monam (Vapam). Dit jaar werden enkele proeven genomen om dit middel verder te toetsen.
In een gestookt warenhuis werd een proef genomen, waar monam, formaline en geënte planten werden vergeleken met ongeënte meloenen op onbehandelde grond. De
grondontsmetting werd op 12 november uitgevoerd. Op 18 maart werden de meloenen
uitgeplant, op het onbehandelde gedeelte echter enkele weken later. De groei van het
gewas was aanvankelijk het beste op de grond ontsmet met monam. Bij gebruik van
formaline en van geënte planten was de groei wat minder. In een later stadium toonden
de geënte meloenen de beste stand.
Met de ongeënte meloenen werd de hoogste produktie bereikt, daarna op grond ontsmet met monam, dan op formaline en tenslotte met de geënte meloenen. De grotere
produktie van de ongeënte meloenen werd echter pas laat in het seizoen bereikt. Het
percentage grote meloenen (6 stuks per bak) was voor geënt: 69 % ; voor de meloenen
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op monam: 47 % ; voor de meloenen op formaline A4 % en voor de controle 32 (/c.
In verschillende proeven bij platglasrijen werd dit jaar met monam geen beter resultaat
behaald dan met formaline. Evenals formaline gaf monam een wat sterkere groei dan het
onbehandelde object. De meloenen bleven ook wat langer in leven, maar de produktie werd er niet door verhoogd. In één der proeven was de produktie aan meloenen
op met monam ontsmette grond lager dan op met formaline behandelde grond.
c. De invloed van grondontsmetting op de ontwikkeling van sla
In een tweetal grondontsmettingsproeven voor tomaten kon de invloed van enkele middelen op de ontwikkeling van herfstsla worden nagegaan. In de ene proef werden vergeleken: chloorpicrine, monam (Vapam) en formaline. De sla op de grond ontsmet
met chloorpicrine groeide te welig en was bij de oogst minder van kwaliteit dan sla van
onbehandelde grond. De sla op de grond ontsmet met monam en formaline groeide goed
en was bij de oogst van prima kwaliteit. Er traden geen verschillen in opbrengst op.
In de andere proef werden chloorpicrine en monam vergeleken. Van de grond, die
behandeld was met monam, werd iets zwaardere sla geoogst dan van de grond behandeld
met chloorpicrine en van de onbehandelde grond. De sla van de grond, die ontsmet
was met chloorpicrine was bovendien van minder goede kwaliteit.
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TECHNISCHE ONDERWERPEN
TEMPERATUURREGELING IN KASSEN
K. OLIEMAN
Bij het gebruik van moderne ketels met oliestook behoeft het verkrijgen van een juiste en
gelijkmatige temperatuur in de kassen geen
moeilijkheden te geven, ook al is hierbij een
constant hoge ketel/watertemperatuur (90° C)
vereist. De verschillende mogelijkheden voor
een goede temperatuurregeling zullen hier achtereenvolgens worden bezien.
Allereerst moet worden opgemerkt dat bij
hoge ketelwatertemperaturen, altijd een mengklep aanwezig moet zijn, daar water van 80—
90° C onder normale omstandigheden veel te
heet is voor kasverwarming. Voor een bedrijf
met één of meerdere kasruimten, waarin dezelfde temperatuur wordt aangehouden, levert dit
verder geen moeilijkheden, mits de capaciteit
van de verwarmingsbuizen juist is. Met een
kas- of buitenthermostaat kan de mengklep
dan zo worden gekommandeerd, dat de watertemperatuur op het juiste niveau wordt gehouden.
Zoals bekend verlaagt de mengklep de temperatuur van het uitgaande water door dit met
het retourwater te mengen. Bij aanwezigheid
van een buitenthermostaat wordt de watertemperatuur in de verwarmingsbuizen bepaald, door
het verschil tussen de heersende buiten- en de
gewenste binnentemperatuur. Bij zacht weer
kan de watertemperatuur dus bv. 20° C zijn,
terwijl bij strenge vorst 80 of 90° C nodig
kan zijn.

Afb. 1. Motorafsluiter in de kas.
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Wanneer er echter meerdere kassen met diverse teelten verwarmd moeten worden en er
dus water van verschillende temperatuur nodig
is, zal dit niet met één mengklep kunnen gebeuren. In de praktijk wordt dan vaak één centrale
mengklep in het ketelhuis aangebracht, met in
de afzonderlijke kassen een motorafsluiter met
thermostaat (afb. 1). Wordt de temperatuur
in de kas te hoog, dan wordt door de motorafsluiter de gehele warmwatertoevoer afgesloten.
Daalt deze weer onder de op de thermostaat ingestelde waarde, dan zal de motorafsluiter zich
weer openen en kan het warme water de kas
instromen.
Dit systeem voldoet vrij goed als de centrale
mengklep een goede voorinstelling krijgt, dunne
buisverwarming wordt toegepast, en de temperatuurbehoefte in de verschillende kassen niet te
veel uiteenloopt. Is aan deze voorwaarde
niet voldaan, zoals bv. bij een gelijktijdige teelt
van sla en tomaten, dan voldoet dit systeem
minder goed. De watertemperatuur, welke dan
nodig is voor de tomaat, zal veel te hoog zijn
voor de sla. Bij het openen van de motorafsluiter zullen dan alle buizen gevuld worden met
te warm water, waardoor ook na het dichtgaan
van de afsluiter, de luchttemperatuur nog enige
tijd zal blijven oplopen door het vrijkomen van
de op dat moment nog in de buizen aanwezige
kaloriën. Tevens zullen de relatief warme buizen de luchtvochtigheid doen dalen en door

Afb. 2. Mengkiep met pomp in de
kas.

hun stralingswarmte, vooral in een wat ouder
slagewas, schade kunnen veroorzaken. Vandaar
dat in deze gevallen motorafsluiters als naregeling niet voldoen.
Beter is dan in elke kas een afzonderlijke
mengklep aan te brengen en de centrale mengklep in het ketelhuis te laten vervallen. Voor
elke teelt kan dan met de vereiste watertemperatuur verwarmd worden, wat met een goede
ruimtethermostaat heel goed mogelijk is.
Bij een centraal op het bedrijf staand ketelhuis kunnen de mengkleppen hierin worden
aangebracht, en kan het water via afzonderlijke
hoofdleidingen naar de kassen worden ge-

stuurd. Elke kas heeft dan uiteraard ook een
eigen pomp.
Op langgerekte bedrijven zal het praktischer
zijn een ringleiding aan te leggen, welke steeds
op kcteltemperatuur wordt gehouden. Wordt
deze ringleiding vrij lang, dan zal een aparte
pomp, uiteraard met weinig druk, voor circulatie in deze leiding moeten zorgen. In de afzonderlijke kassen kunnen dan mengklep en
pomp worden opgesteld (afb. 2). Hoewel dit
systeem met voor elke kas een aparte mengklep
en pomp wat duurder is dan de centrale mengklep met motorafsluiters, zal het toch door de
betere temperatuurregeling, de voorkeur verdienen.

P
1. VOORLICHTING OP STOOKTECHNISCH GEBIED.
In I960 werd op dit terrein veel werk gedaan. Er werden 149 tekeningen gemaakt
voor de aanleg van verwarming en de inrichting van ketelhuizen. Er zijn 64 ketelmetingen verricht en in 36 gevallen heeft rookgasonderzoek plaats gevonden. Verder werden 24 ledenketels op kwaliteit gekeurd. Door de stooktechnici, de heren Lamers,
Meyndert, Vente en De With (bij ons gedetacheerd door het I.T.T. te Wageningen),
werden ruim 2300 adviezen uitgebracht.
2. OPWARMEN VAN GIETWATER
Dat het gunstig is om bij onze vroege teelten te gieten met water, dat de temperatuur
van de kas heeft, is wel algemeen bekend. Er zijn verschillende methoden toegepast om
dit te bereiken. Zo zien we in komkommerkassen meestal een betonnen bak, die steeds
met water gevuld gehouden wordt en waarvan het water dus de kastemperatuur aanneemt.
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Daar men nu steeds meer gebruik gaat maken van regenleiding, is getracht ook hierbij het water te gaan verwarmen. Als men er van uitgaat, dat per minuut ± 150 1 water
gebruikt wordt en het slootwater van 0° C tot 15° C verwarmd moet worden, zullen
hiervoor 2250 kcal per minuut nodig zijn, of per uur 135000 kcal. Men kan gebruik
maken van een soort boiler (tegenstroom-principe). Wanneer de gemiddelde temperatuur van het ketelwater in het tegenstroomapparaat 85° C is, dan zal hierin een oppervlakte van 8,5 m 2 aan buizen aanwezig moeten zijn, waar het gietwater door stroomt.
Dit komt overeen met bijv. 53 m buis met een diameter van 51 mm. Als men met
nortonwater gaat gieten, dat altijd een temperatuur van 8° C heeft, zal het apparaat
kleiner kunnen zijn.
3. AUTOMATISCHE BEREGENING
Het is van groot belang voor onze gewassen dat zij op het juiste tijdstip de juiste
hoeveelheid vocht krijgen. Dit ideaal kan men benaderen door de beregening te automatiseren. Er bestaat nu een goed functionerend systeem, waarbij in het ketelhuis of de
bedrijfsschuur een schakelkast wordt geplaatst, waarin de nodige schakelaars zitten om
de elektrische kranen van de regenleidingen in de kas te bedienen. Men kan instellen hoe
laat men wil beregenen en de tijdsduur van het beregenen (van 10 seconden tot 1 uur).
Het omschakelen van de ene kap op de andere kan eveneens automatisch geschieden.
Wil men b.v. 21/7 minuut per uur beregenen en heeft men 4 vakken, dan krijgt elke
volgende kap ook 2l/ 2 minuut water. Na 50 minuten komt dan de regenleiding automatisch weer in werking, zodat de grond 50 minuten tijd heeft gehad om het water op te
nemen. Heeft men een groot bedrijf, dan kan men ook eerst overal 10 seconden beregenen en daarna instellen zolang men wil. Het apparaat leent zich ertoe om verbonden
te worden met een tensiometer, die men bij een bepaalde uitdrogingsgraad van de grond
een impuls kan laten geven tot beregening. Met hetzelfde apparaat, verbonden aan een
hygrometer kan ook de luchtvochtigheid worden geregeld. Zo kan men bv. als de luchtvochtigheid onder de 70 % daalt om het halve uur water laten geven tot de gewenste
luchtvochtigheid is bereikt. Het is dan wel zeer gewenst, dat men sproeidoppen heeft,
die een fijne verneveling geven.
Een dergelijk apparaat bespaart in de eerste plaats veel arbeid en kan bovendien een
veel grotere nauwkeurigheid geven.
4. AUTOMATISCHE WERKING VAN DE WATERPOMP
Voor het in bedrijf stellen van de waterpomp bij het gieten en beregenen moet op
vele bedrijven een nogal grote afstand worden afgelegd, waardoor veel arbeidstijd verloren gaat. Dit kan men echter automatisch laten geschieden. Er moet dan gebru'k worden gemaakt van een vrij groot drukvat ( ± 200 liter), hetwelk op de persleiding van
de pomp moet worden aangesloten. Als de pomp nu in werking wordt gesteld, zal het
water in het drukvat worden gestuwd en de daarin aanwezige lucht samengeperst. In
het vat wordt een drukschakelaar aangebracht, die de pomp bij het bereiken van de
maximale druk uitschakelt, en bij een wat lagere druk weer inschakelt. Op deze wijze
heeft men bereikt, dat als ergens in de tuin een kraan wordt geopend, de druk in het vat
zal zakken, waardoor automatisch de pomp zal gaan werken.
Daar de leidingen constant onder druk blijven, moeten deze wel van een goede
kwaliteit zijn. Tevens is een vereiste, dat de kranen van de opstanden absoluut dicht
zijn, daar anders zonder gebruik van water, toch de druk in het vat vermindert, waardoor
de pomp telkens zou gaan werken.
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INRICHTING VAN NIEUWE BEDRIJVEN
pag. 31
The lay-out of new nurseries,
J. C. van Leeuwen
For the lay-out of an area of glasshouse holdings rough directions are laid down in
this article. A warming note is given against individual establishment without having
drawn up a plan in advance as the parceling out, water control, opening up, e.g. for
the entire object. A width of a nursery of 60 meters and a length of 200 meters is considered most favourably for the present nurseries. The glasshouses are covering the
entire width whilst, in the centre a concrete path is laid out. The buildings are concentrated along the roads (in front of the nursery).
Legenda of the figures
fig. 1. Insufficient opening up.
fig. 2. Design of a glasshouse holding.
stuw of dam met overloop — dam with overflow
motorhuisje(s) — motorshed(s)
groenvoorziening —greens and shrubs
aanvoer gietwater — water supply pipes
middenpad — path
drainagesysteem — drainpipes
warenhuis of kas — glasshouse
afvoersloot — drainagecanal
erf opslagruimte — farmyard
scheidingssloot — separationditch
schaal — scale
fig. 3. Surface water is caught in throughs and carried off.
fig. 4. A good organization facilitates the management of affairs,
fig. 5. Without far-reaching changes a lot may be improved in horticultural-areas.

DE ONTWIKKELING VAN DE CHRYSANTENTEELT IN DE JAREN 1950-1960
pag. 35
The development of the growing of chrysanthemums during the years 1950-1960
A. G. A. van de Nes
One of the most important cutflowers in the Netherlands is the chrysanthemum. In
particular at the nurseries where both vegetables and flowers are grown the culture of
chrysanthemums is prevalent. The strong increase of yield of carnations and roses did
not have an adverse influence upon the expansion of this culture, which has increased
by ± 50 % during the years 1958 and 1959 (fig. 1).
A strong relation exists between supply and prices. This relation mainfests itself to a
lesser extenr in the Westland, where the culture of tomatoes is of prime importance
within the culturescheme. The average price made at the most important chrysanthemumauction centre in the Westland, the C.C.W.S. at Honselersdijk, is higher than the
average national prices. This is due to the large supply in November and December.
During these months flower-prices are usually high (fig. 2).
The culture of large-flowered varieties has decreased somewhat in favour of the
medium-sized flowered varieties. The supply of the small-flowered chrysanthemums (in
clusters) has proportionately changed only slightly (fig. 3 ) .
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With chrysanthemums spreading of the supply pattern in the course of the year
changing only slightly maximum supplies are being attained nationally in October, in
the Westland in November (fig. 4 ) .
Legenda of the figures
Fig. 1. National sale-supply of carnations, roses and chrysanthemums in millions of
sale-units.
anjer — carnation
rozen — roses
chrysant — chrysanthemums
Fig. 2. Total sale-supply and the average prices of chrysanthemum; national and that
from the CCWS.
x 1 miljoen veilingeenheden — x 1 million units
gem. prijs C.C.W.S. — average price on W'estland-auction
totale aanvoer C.C.W.S. — total supply on Westland-auction
gem. prijs landelijk — average price of the country
totale aanvoer landelijk — total supply of the country
in centen — in cents
Fig. 3. Percentage ratio of the supply of large-flowered medium-sized- and clustered
chrysanthemums at the C.C.W.S.
grootbloemig — large-flowered chrysanthemum
middelgroot — medium-seized chrysanthemum
troschrysanten — clustered chrysanthemum
x 1000 eenheden — x 1000 units
Fig. 4. Trend of the monthly supply of chrysanthemums at the C.C.W.S. during the
years 1950, 1954 and 1959.

DRAINAGE VAN GRONDEN ONDER GLAS
pag. 47
Drainage of soils under glass,
C. J. van der Post and J. J. van Schie
In the glasshouse district claytiles are being used generally with the purpose of
drainage and leaching out the surplus of salts.
The depth of the drain depends on the ditch-waterlevel and the structure of the profile of the soil. If the depth of the drain, the required water-efflux in mm per 24
hours (usually assumed to be 60 mm in connection with leaching out the hothouse
soil) and the permeability of the soil in m per 24 hours are known, the distance between
drains may be calculated. The permeability is measurable. The distance between drains
has to be adapted to the dimensions of the hothouses.
A simple drainage-system is represented in fig. 1. A complex drainagesystem (fig. 2)
is easier to close, which may be advantageous during dry periods, for infiltration and at
the start of leaching in order to secure a better moistening.
In case a deeper drainage is required and the ditch-waterlevel does not permit this,
a good way is then the sub-drainage system. In the latter method a complex drainagesystem is being set out below the ditch-waterlevel discharging into one sump (fig. 3 and
4 ) . With the aid of a sump-pump controlled by a constant-waterlevel-switch a certain
soil-waterlevel may be maintained automatically.
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Legenda of the figures
Fi» 1. Simple drainage
sloot — ditch
drainreeksen — drainpipes
Fi». 2. Complex drainage
afsluitputje — sump
hoofdreeks —r main drain pipe
Fig. 3.

Drainage-subirrigation
put met kelderpompje — sump ivith pump
controleputje — control sump

Fig. 4. Drainage-subirrigation. Cross-section
afvoer naar sloot — outlet to ditch
kelderpompje met vlotterschakelaar — pump
vlotter — float
maaiveld — soil surface
verzamelreeks — colleclionpipe
slootwaterpeil — waterlevel in the ditch
pomplichaam — pumppart

KALIBEMESTING BIJ TOMATEN
pag. 50
Potassium-fertilization of tomatoes,
L. S. Spithost and J. P. C. Knoppert
In new glasshouses, on thoroughly washed out and drained soils, on steam-sterilized
soils, e.g. growth of the tomato-plants is often strong, resulting in poor quality of the
fruits.
In new glasshouses a steady growth and a better quality of fruits are attained by a
heavy potassium dressing, at least 10 kg of K 2 0 per are. In experiments on sandy soils
the percentage of poor quality fruit was reduced from 20 to 10, and on clay soils
from 10 to 5 percent. The high potassiumdressings (up to 20 kg per are) did not result
in a depression of the yield.
Legenda of the figures
Fig. 1. Flowerdrop of tomatoes
Fig. 2. Potassium deficiency
Fig. 3. Influence of the potassium fertilization on the quality of the fruit
alle kali ondergespit — total potassium dug in
kali voor de helft ondergespit — half of the potassium dug in
kg wankleurige of waterzieke vruchten per 48 planten — kg off-coloured
tomatoes per 48 plants
kg K 2 0 per are — kg K.20 per 100 m2
zand — sand
klei — loam
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DE STIKSTOFBEMESTING VAN HERFST- EN WINTERSLA
pag. 53
Dressing of nitrogen to autumn- and winter culture of lettuce under glass,
L. S. Spithost and J. P. C. Knoppert
The fact that the growth circumstances from planting to harvest are gradually
getting worse, holds as well for „autumn" (harvested before X-mas) as for „winter"
culture of lettuce (harvested after X-mas). Difficulties are being encountered in main
taining a sufficient growth at the end of the culture. A Botrytis infection may depress
the yield strongly. Some heating is necessary with the „winter" culture of lettuce under
glass.
From fertilizer-experiments it had been found that a light nitrogen dressing (l/ 2 —1
kg pure N per are) is to be preferred for „autumn" culture of lettuce under glass. With
,winter" culture of lettuce under glass some more nitrogen (1—ll/ 2 kg pure N per
are) may be supplied. Using organic nitrogen fertilizers does not offer additional advantages with neither of the two culture methods.
Legenda of the figures
Fig. 1. The culture of lettuce in a heated glasshouse
Fig. 2. A Botrytis affected plant.
DE TEELT VAN TOMATEN MET MEER D A N EEN STENGEL
pag. 71
The growing of tomatoes with more than one stem,
P. A. Kruyk
In the Netherlands tomatoes are normally grown with one stem. In various cases
keeping one complete additional stem or a part may offer an advantage, whether in regards to early-cropping, late-cropping or a greater total yield. In this method is applied,
the lateral shoot straight opposite to a truss must always be used.
With the very early culture under glass planting in January no profit is being attained
by keeping an additional part of stem. In lightly heated and non-heated houses an
additional lateral shoot with one truss provides an increase of the yield of about 10 %
within the first three weeks of harvest, if at least the vigour of the plant is not too
slight. No greater plant-distance is to be kept than normal.
In case of a second crop the first fruits, usually give low prices. Keeping one complete
additional stem causes a considerable retardation of the cropping of the first trusses
without influencing the total production. The plantdistance is to be l 1 /^ times the normal
distance then.
Legenda of the figures
Fig. 1. Tomato growing with a complete additional stem.
Fig. 2. A Non heated culture, grafted plants
B Light heating, steam-sterilized soil
C Light heating, rather poor growth
1. Normal, with one main stem
2. Normal, with one main stem -|- one lateral shoot with one truss
3. With one additional stem.
opbrengst na 8 weken — production after 8 weeks
na 6 weken — after 6 weeks
na 4 weken — after 4 weeks
na 2 weken — after 2 weeks
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I-ig. 3. 1. Normal
2. Lateral shoot -f- truss
3. Two stems
plantafstand — plantdhtanc

KOMKOMMERTEELT IN DE HERFST
pag. 74
The growing of cucumbers in autumn
J. H. Groenewegen
The interest in second-crops under glass after the main crop is increasing. A second
crop of cucumbers costs about ƒ 4,— per sq.m. Money returns vary greatly, as varieties
„Spotvrij" and the bitter-resistant half warty hybrids are used. Within each bay of the
glasshouse, 3.20 meters wide, two rows are planted out. Plant distance within a row
is 50—55 cm. Planting out may be done till the end of July in the old fashioned
glasshouses and in the lighter structure glasshouse types till the first week of August.
At the start the lateral shoots can be cut off after one or two nodes. Later on pruning
must be done after some more nodes. In order to achieve a strong crop watering is kept
as little as possible at the start. At later stages quite frequently watering is essential, particularly with surface-rooting and if the heat is on.
Heating may also be necessary in order to prevent the relative humidity from becoming
too high. The temperature of the soil at least must remain at 20° C. A good airtemperature during the night is 15—18° C and about 25° C in the daytime. On sunny
days daytime temperature may then rise to as high as 30° C.
Legenda of the figures
Fig. 1. Half warty hybrids prove satisfactory for a second crop
Fig. 2. Yield of cucumbers at different plant distances and methods of planting
aantal A-komkommers per plant — number of cucumber grade A
-per plant
aantal B-komkommers per plant — number of cucumber grade B
per plant
aantal C-komkommers per plant — number of cucumber grade C
per plant
V-vorm — V-shape
rechtop — vertical
Fig. 3. Bee-stung cucumbers can be a big problem with autumn culture.

BROEISLA ONDER STAAND GLAS IN VERBAND MET DE HOOFDTEELT
pag. 77
Growing lettuce on heating manure in glasshouses in connection with the main crop,
W. P. van Winden
The most important profits arising from this culture method arc
a) a shift of the most essential work required from the spring to the less busy autumn
season.
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b) an earlier harvest of the lettuce and mostly also a better quality.
In unheated- or very lighty heated glasshouses however there is a chance that the
temperature of the soil immediately after the harvest of the lettuce, is too low to grow
cucumber or melons satisfactory. In such cases it may be necessary to wait for some
time after the harvest of lettuce, before planting out the main crop.
Sometimes one will succeed in accomplishing a removed heating by digging out the
plantholes up to the heating manure, spreading ammonium sulfate into it and washing
it down into the heating material.
Legenda of the figures
Fig. 1. Badly growing melons on top of old heating furrow (soil-temperature too
low)
Fig. 2. Melons growing on top of fresh heating furrow (sufficiently high soil-temperature)

DE VOORJAARSTEELT VAN LEEUWEBEKKEN
pag. 79
The growing of snapdragons in glasshouses in spring,
A. G. A. van de Nes
American snapdragon varieties are more satisfactory for growing in winter and spring
than the Dutch ones, (earlier flowering shorter harvesting-period). The growing in
which flowering is achieved during the months of March-April is quite sati-factory. In
order to acquire this, sowing has to be carried out about October and planting out
under glass at the beginning of January. Illumination of the seedlings and young plants
till planting time yields an earlier flowering-time of 2—6 weeks, dependening upon the
moment of sowing (illuminated with fluorescent lighting 100 w/m^, during 8—12
hours per day). The illuminated plants require a temperature of 10—12° C and the
non-illuminated ones of 8—10° C. An expansion of the culture is handicapted by the
labour required for the removal of the lateral shoots.
Legenda of the figures
Fig. 1. Simultaneously flowering American snapdragons
Fig. 2. The removal of the numerous lateral shoots requires much labour in springtime
Fig. 3. The harvestperiod snapdragons varieties different flowering in spring.
ras — variety
van de oogst — of the crop
oogstperiode — cuttingperiod
Fig. 4. The harvestperiod of illuminated snapdragons flowering in spring
zaaidata — date of sowing
belicht vanaf opkomst — illuminated from germination
3 weken — 3 weeks
tot uitplanten — till planting out
10 weken — 10 weeks
tot uitplanten daarna doorbelicht — //'// 18 weeks after germination
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DE KIEMING VAN TOMAATSTUIFMEEL OP DE STEMPEL
pag. 95
The germination of tomato-pollen on the stigma,
Willy van Ravestijn
A method has been worked out to observe the germination of tomato-pollen on the
stigma of tomato plants. This method is described in detail.
It appears that the germination of tomato-pollen on the stigma is progressing fast
under favourable circumstances. One hour after pollination about 40 % of the pollen
are already germinated. The germ-tubes are usually short (fig. 1). Two hours after pollination the percentage of germination may have increased up to 75 c/c. The tubes have
elongated then (fig. 2). Three hours after pollination the percentage of germination
has increased somewhat, the tubes have elongated strongly then, but are less
visible. The germinated pollen starts to shrivel up and are consequently light of color
(fig. 3). A maximum percentage of germination (of 85—90 % ) will be attained five
to six hours after pollination.
With the aid of this method it is possible to study the influence of different-circumstances on the pollen-germination in practice.
Legenda of the figures
Fig. 1. Part of the stigma, one hour after pollination
Fig. 2. Part of the stigma, two hours after pollination
Fig. 3. Part of the stigma, three hours after pollination

KWALITEIT EN OPBRENGST VAN TOMATEN NA
GROEISTOFBESPUITING
pag. 97
Quality and yield of tomatoplants sprayed with plantgrowth hormones,
J. H. Groenewegen and H. J. M. van Dorst
The application of plantgrowth hormones should be restricted to those cases where
the natural circumstances are too unfavourable for the setting of fruit. The accelaration
of harvest is smaller than is to be expected at first sight on account of the lower specific
gravity of the fruit. Quality is being influenced unfavourably by plantgrowth hormones
and particularly hollow fruits are being stimulated by them. In case of leaf-injury (fig.
3) even a decrease in the yield may occur (fig. 4 ) .
The disadvantage of leaf-injury is worse as the crop is growing weakly and as more
agressive plantgrowth hormones are being used. Duraset does not produce-injury soon;
whereas the occurence of hollow fruits is also slight with this plantgrowth hormone. To
prevent hollow fruits a natural setting of frait as good as possible is essential.
Therefore it is necessary to promote this and to use plantgrowth hormones only in case
of necessity.
Legenda of the figures
Fig. 1. The influence of plantgrowth hormones on the size of the fruits
tikken — shaking
D—B—A—C—CC—kriel — Grade of the fruit. D = above 68 mm o
B = 51—68 mm 0, A = 41—57 mm 0, C = 40—47 mm 0.
CC — 35—40 mm 0, kriel = smaller than 35 mm 0.
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Fig. 2. left: hollow fruit after spraying plantgrowth hormones
right: fruit with some seeds after spraying plantgrowth hormones
Fig. 3. Severe injury of leaf by plantgrowth hormones
Fig. 4. The influence of a great number of applications of plantgrowth hormones on
total yield.
in maanden van de oogst — pickingperiod in months
BESCHADIGING BIJ TUINBOUWGEWASSEN DOOR FABRIEKSDAMPEN
pag. 123
Damage to horticultural crops by factory fumes,
W . den Boer
During some successive years a large number of small plots were planted with gladioli in the South-Holland glasshouse area to get informed about the fluorcontent of the
air. This fluor-contamination is caused by superphosphate factories in the neighbourhood
of Rotterdam. From 1955 on the fluorcontent of gladiolileaves tended to decrease due
to measures taken by the factories. In most years there was a clear correlation between
the fluorcontent and the rate of damage. The damaged brown-coloured tissue always
had a higher fluorcontent than the green tissue on the same plant.
From damage occurring in practice freesia, gladioli, tulip, grape, full grown lettuce
and the weed Polygonum persicaria proved to be susceptible. On several freesia varieties
a clear correlation was demonstrated between the fluorcontent and the rate of damage.
Legenda of the figures
Fig. 1. Fluorcontent and damage-index of gladioli from 1953—1957.
Fig. 2. Fluor damage on the weed Polygonum persicaria. The top and the edges of the
leaves are burnt.
Fig. 3. Relation between the rate of damage and the fluorcontent in freesia-leaves.
VOETROT BIJ TOMAAT
pag. 126
Rootrot in tomatoes,
K. Verhoeff
Didymella lycopersici Kleb, and Rhizoctonia solani Kühn are important causal agencies of rootrot in tomatoes in the South-Holland glasshouse area. The plants are attacked
at the soilsurface. Plants attacked by D. lycopersici show epinasty of the leaves and the
formation of roots on the stem followed by yellow-colouring, wilting and dying off.
Plants attacked by R. solani topple over and dye off (young plants) or show constriction
of the stem at the soil surface and a yellow colouring of the bottomleaves (older plants).
In young plants the vessels are still seperated, enabling the fungus to grow from the
cortex parenchym into the pithparenchym. In older plants the vessels have grown together and the attack is restricted to the cortex.
In preliminary experiments maneb gave promising results against D. lycopersici
and P.C.N.B. against R. solani.
Legenda of the figures
Fig. 1. Tomatoplant attacked by D. lycopersici. Note the formation of roots above
the soilsurface.
Fig. 2. Tomatoplant attacked by D. lycopersici. The basis of the stem and the main
root have died off for the greater part.
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EEN NIEUWE ROOFVIJAND VAN HET SPINT
pag. 139
A new predator of the red spider, Tetranychus urticae,
L. Bravenboer and Dini Theune
Prof.Dr. G. Dosse from Stuttgart-Hohenheim (Germany) kindly sent us a new
predatory mite of Chilian origin called Phytoseuilus riegeli. This brightly red coloured,
mite measures l 1 /? times that of Tetranychus urticae. From the oval-shaped eggs emerge'
a milky white larvae. Maturity is reached after three moultings. The time required for
total development of P. riegeli is much shorter than that of T. urticae (fig. 1); resulting in a rapid built up of high populations of the predatory mite.
The significance of the natural ennemy was studied in plastic sheets containing young
peach trees infected with red spider. It appeared that if only 1 female of P. riegeli is
present on a population of 8000 specimen of T. urticae the whole population of the
spider mite is wiped out completely within 6 weeks (fig. 2).
On cucumbers remarkable results were obtained too. From experiments it appeared that
P. riegely is rather susceptible to organic phosphorous compounds.
Legenda of the figures
Fig. 1. Relationship between the temperature and the time required of total development of T. urticae and P. riegeli.
Fig. 2. Built-up of populations of T. urticae in presence or absence of P. riegeli.

ENKELE NIEUWE GRONDONTSMETTINGSMIDDELEN
pag. 141
Some new soil desinfectants,
L. Bravenboer and G. Pet
Two new materials for soildesinfection (N-methyldithiocarbamate and Nemagon) are
being introduced in practice. In experiments N . methyldithiocarbamate gave poor results
against corky-root and rootknot nematodes in low dosages, whilst results were better in
higher dosages (table 1). This holds for very light soils, on clay-or peatsoils results up to
now are somewhat doubtful. The growth of tomatoes after application of N- methyldithiocarbamate is good (fig. 1).
Nemagon gives a gocd control of rootknot nematodes but is ineffective against corkyroot (table 2). Allthough the material is easy to apply, it should not be used for tomatogrowing, because it may check the growth of the plant (fig. 2) and does not give a
growth-stimulation. Cucumber does not seem to be susceptible to Nemagon.
Legenda of the figures
table 1. Effect of N-methyldithiocarbamate against soilborne diseases,
corky-root
rootknot nematodes.
(0 = not attached
10 = very badly attached)
table 2. Effect of Nemagon against rootknot nematodes
(0 = not attached

10 = very badly attached)

Fig. 1. Influence of N-methyldithiocarbamate of the production (per 80 tomatoplants)
Fig. 2. Influence of Nemagon on the production of tomatoes
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TEMPERATUURREGELING IN KASSEN
pag. 148
Temperature control in glasshouses,
K. Olieman
One central mixing valve in the boiler-house is often being used by growers for the
temperature-regulation in various glasshouses, where different crops are being cultivated. In this case the correction of the temperature in the glasshouse is realised With
the aid of motordriven stop-valves. This method is not satisfactory when the temperaturerequirement of the crops grown differs too markedly. The temperature rises too highly
with those crops requiring the least heat after that the valves have already closed.
It surely is much better to provide each glasshouse with a separate mixing-valve and
a pump, keeping the central mixing-valve in the boilerhouse. With the aid of a
thermostatically controlled mixing valve in the glasshouse the water temperature within
the heating-pipes may thus be adopted to the heat requirement of the crop.
Legenda of the figures
Fig. 1. Motordriven stop-valve in the glasshouse
Fig. 2. Mixing valve with pump in the glasshouse
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