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1. DE GROENTETEELT IN DE VOLLE GROND IN I960
Het jaar 1960 heeft wel een heel ander beeld van de vollegronds groenteteelt
te zien gegeven dan 1959.
Overvloedige regenval heeft vooral het tweede deel van het afgelopen jaar
gekenmerkt en dit is grotendeels bepalend geweest voor de gang van zaken bij
de groenteteelt in de volle grond.
Over het algemeen zijn de grovere groenten goed gegroeid. Het oogsten heeft
echter veel extra werk en kosten meegebracht, terwijl de kwaliteit vaak tegenviel. Erger is nog dat de prijzen vooral in de herfst laag zijn geweest op enige
gunstige uitzonderingen na zoals witlof en bloemkool.
Heeft het jaar 1959 geleerd dat waterbeheersing in de vorm van beregeningsmogelijkheid met water van goede kwaliteit een zeer belangrijke zaak is, 1960
heeft laten zien hoe belangrijk de waterbeheersing in de zin van een verzekerde
afvoer van overtollige neerslag is voor een groenteteelt die zich tot een hoog
peil wil ontwikkelen. Het is daarom verheugend dat in 1960 de techniek van
de drainage opnieuw vooruit te gegaan.
Te betreuren is echter dat een aantal streken van ons goede vaderland na eeuwen
vechten tegen het water nog is aangewezen op ontwateringssystemen die als
verouderd moeten worden betiteld en die een rem vormen op de ontwikkeling,
vooral op die van de tuinbouw.
Afgezien nog van de voor iedereen duidelijk zichtbare wateroverlast heeft
recent onderzoek nog weer eens aangetoond hoe belangrijk een constant niveau
van het grondwater juist gedurende de winter is voor een aantal dan te velde
staande gewassen als aardbeien, spruitkool en winterbloemkool. Ook de vroegheid van de grond, een factor van toenemend belang voor de groenteteelt, is
voor een belangrijk deel afhankelijk van een goede waterhuishouding.
De grond is in 1960 physisch zeer zwaar op de proef gesteld. Daarbij is het
verschil tussen goede en minder goede grond duidelijk naar voren gekomen.
Tevens is daarbij gebleken wat werkelijk goede grond waard is.
Op het gebied van de bestrijding van ziekten en plagen heeft de chemische
onkruidbestrijding zich weer vaster ingeburgerd. Ze is een steeds onmisbaarder
vervangster van dure arbeidskracht geworden.

Bij de bestrijding van schimmelziekten in de zaadteelt en de vollegronds groenteteelt komt het probleem van het economisch verantwoorde sneller naar voren
dan bij de meeste andere takken van tuinbouw. Een systemisch fungicide zou
in deze een vooruitgang kunnen betekenen.
In de conservenindustrie heeft het afgelopen jaar een sterke concentratie plaats
gehad. Het gebruik van diepvriesprodukten vertoont daarbij een voortdurende
stijging.
Wanneer wij deze gegevens combineren met de ontwikkeling van oogstmachines
(bonen, spinazie, wortelen, kroten) waardoor een welhaast geheel gemechaniseerde teelt mogelijk is geworden, dan valt te verwachten dat een belangrijk
deel van de groenten, die voor conservering bestemd zijn, naar de landbouwbedrijven zal overgaan. Voor de oplossing van het probleem van de kleine
landbouwbedrijven zal dit kwantitatief slechts een geringe betekenis hebben.
Voor vele vollegrondstuinders zal dit echter direct of indirect een noodzaak
tot omschakeling van hun bedrijf inhouden.
Alkmaar, 31 december 1960.

Dr. ir. J. Sneep.

2. HET PROEFSTATION
Ligging
De Stichting Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond in Nederland
is gevestigd te Alkmaar, Hoeverweg 6.
Het gebouw met de proeftuinen bevindt zich ongeveer 800 meter buiten de
stad in de richting Egmond. Vanaf het N.S.-station Alkmaar is het Proefstation
gemakkelijk te bereiken per N.A.C.O.-bus (lijn Z). Vijftien minuten over ieder
vol uur vertrekt een bus vanaf het station, bij het Proefstation is een bushalte.
Het Proefstation is telefonisch te bereiken onder nummer 02200-6541 (2 lijnen).

Fig. 1 Het Proefstation.

Bestuur
Het bestuur van het Proefstation is als volgt samengesteld:
Voorzitter:
A. P. de Boer, Grootebroek (Provinciale Commissie uit
de veilingen in Noord-Holland);
Secretaris:
K. van Nienes, Noord-Scharwoude (Stichting Tuinbouwproefbedrijf „Geestmerambacht" te Oudkarspel);
Penningmeester:
G.J. Kempers, Amsterdam-West II (Proeftuin „HollandsUtrechts Veendistrict" te Sloten);
Vice-voorzitter:
G. Parlevliet, Katwijk aan de Rijn (Proeftuin „De Duinstreek van Holland" te Heemskerk);
Lid Dagelijks Bestuur:
J. Selen, Venlo (Landbouwschap, Den Haag);
Leden:
A. N . Aardenburg, Heemskerk (Proeftuin „De Duinstreek van Holland" te Heemskerk);
Jac. de Groot, Warmenhuizen (Stichting Tuinbouwproefbedrijf „Geestmerambacht" te Oudkarspel);
D. C. van Harten, Langeraar (Proeftuin „HollandsUtrechts Veendistrict" te Sloten);
A. van Namen, Zwijndrecht (Centraal Bureau van de
Tuinbouwveilingen in Nederland, Den Haag);
A. Pannebakker, Haarlem (Landbouwschap, Den Haag);
H. J. Veldman, Zwollerkerspel (Centraal Bureau van de
Tuinbouwveilingen in Nederland, Den Haag);
Mr. dr. D. van der Wel, Haarlem (Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland);
Adviserend lid:
Ir. G. W. van der Helm, Amsterdam.

De Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. te Den Haag
heeft het recht de bestuursvergaderingen door een afgevaardigde te laten bijwonen.
Het Bestuur van de Stichting vergaderde in 1960 viermaal. Het Dagelijks
Bestuur kwam éénmaal bijeen.
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Personeel
In 1960 vonden de volgende mutaties plaats.
Directie:
Als opvolger van ir. P. Knoppien is tot adjunct-directeur
benoemd ir. J. van Kampen.
Ir. P. Knoppien werd belast met de directie van de
Stichting Tuinbouwproefbedrijf „Geestmerambacht" te
Oudkarspel.
Onderzoekers:
Ir. C. Kaai is in de loop van het jaar als nematoloog
door het LP.O. bij het Proefstation te Alkmaar gedetacheerd.
Administratief

personeel:
Wegens vertrek naar elders is één administratieve kracht
vervangen.

Technisch personeel:
De heer J. A. Schoneveld is in 1960 bevorderd tot
adjunct-technisch ambtenaar.
Voor de afdeling teelt is als assistent aangesteld de heer
J. C. Commandeur en tot assistent bij de afdeling entomologie P. J. de Vries. Deze laatste is inmiddels weer
vertrokken.
Tuinpersoneel:
De heer N . A. Ursem, tuinchef, werd per 1 februari
1960 bevorderd tot assistent A.
Het personeel per 31 december I960
Directeur:
Dr. ir. J. Sneep.
Adjunct-directeur:
Ir. J. van Kampen.
Onderzoekers:
Drs. J. M. M. van Bakel, mycologie en virologie. Gedetacheerd door het I.P.O.
Ir. A. A. Franken, asperge-onderzoek. Door het Proefstation gedetacheerd bij de proeftuin „Noord-Limburg"
te Venlo.
Ir. H. Jonge Poerink, randonderzoek bij witte kool,
witlofonderzoek (fysiologie).
Ir. C. Kaai, nematologie. Gedetacheerd door het I.P.O.

Ir. P. Knoppien, bodemkunde. Gastmedewerker van het
I.B.
Ir. G. G. M. van der Valk, cultuurtechniek en waterhuishouding. Gedetacheerd door het I.C.W.
Ir. W. A. Wiebosch, plantkunde. Gedetacheerd door het
Ministerie van Landbouw en Visserij.
Gastmedewerker:
J. G. Verlaat, chemische onkruidbestrijding.
Administratief

personeel:
J. B. Roozendaal, administrateur.
Mej. J. A. M. Abbo, steno-typiste.
Mej. T. Zuidema, administratieve kracht.
Mej. G. E. M. Duin, telefoniste-typiste.

Technisch administrateur:
J. P Koomen. Gedetacheerd door het Ministerie van
Landbouw en Visserij.
Technisch personeel:
Chr. Th. Backus, assistent.
J. G. C. Bethe, assistent. Gedetacheerd door het Ministerie
van Landbouw en Visserij.
J. Betzema, hoofdassistent. Gedetacheerd door het Ministerie van Landbouw en Visserij.
Mej. G. Breebaart, assistente.
Tj. Buishand, hoofdassistent. Gedetacheerd door het Ministerie van Landbouw en Visserij.
J. C. Commandeur, assistent.
J. de Kraker, assistent.
C. Schaap, assistent.
J. A. Schoneveld, adjunct-technisch ambtenaar.
Mej. J. Staal, analiste.
Tuinpersoneel:
N . A. Ursem, tuinchef.
Th. G. Bakker.
D. Louwen.
J. Tromp.
J. J. Zutt.
Huishoudelijk personeel:
J. de Klein, amanuensis-concierge.
Mej. A. J. Keuris, werkster.
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Bezoekers
Van de vele bezoekers, die in het verslagjaar het Proefstation bezochten, tekenden 208 het gastenboek. Hiervan kwamen 122 uit ons eigen land en 86 uit het
buitenland. Opgemerkt wordt dat het aantal bezoekers uit eigen land aanzienlijk meer heeft bedragen, maar dat hiervan dikwijls geen aantekening werd
gehouden.
De buitenlandse bezoekers kwamen uit Duitsland (33), Frankrijk (28), Amerika
(4), België (3), Polen (3), Canada (2), Engeland (2), Hongarije (2), Brazilië (1),
India (1), Libye (1), Nieuw-Zeeland (1), N . Rhodesia (1), Noorwegen (1),
Spanje (1), Zuid-Afrika (1) en Zweden (1).

Buitenlandse reizen
Door personeelsleden van het Proefstation werden in chronologische volgorde
onderstaande dienst- en studiereizen gemaakt:
Op 22 en 23 januari bezocht Tj. Buishand met enkele bestuursleden van de
Coöp. Veilingvereniging „De Volharding" te Wognum een witloftentoonstelling
te Kortenberg (België) en het witlofcentrum Mechelen - Leuven - Brussel.
In het kader van de vergelijkende proeven met bloemkool, bonen, prei en witlof
in Beneluxverband bracht de heer J. Betzema in maart en oktober een bezoek
aan diverse plaatsen in België; de heer Tj. Buishand deed dit in juni. Gezamenlijk bezochten de heren J. Betzema en Tj. Buishand deze proeven in mei en
augustus.
Ir. P. Knoppien woonde van 25 tot 27 april het twaalfde internationale Symposium over Fytofarmacie en Fytiatrie te Gent bij.
Van 15 tot 27 augustus maakte ir. A. A. Franken met ir. P. J. H. van Maris
een studiereis naar Frankrijk. Bezocht werden de aspergegebieden en onderzoekcentra rond Loir et Cher, Landes, Bouches du Rhône en Vauclus. Als voorbereiding voor deze reis werd op 13 mei de Grossmarkthalle te Düsseldorf
bezocht om op de hoogte te raken met de kwaliteit van de in Duitsland aangevoerde Franse asperges.
Op 17 en 18 augustus brachten de heren J. Betzema en J. P. Koomen een
bezoek aan een aantal tuindersbedrijven te Mechelen en "Wetteren. Hierbij ging
de belangstelling vooral uit naar de teelt van augurken. Tevens werden contacten gelegd voor proeven in 1961.
Van 22 tot 27 augustus maakten de heren J. Betzema en Tj. Buishand met twee
leraren van de Rijksmiddelbare Tuinbouwschool te Hoorn een studiereis naar
Z.W.-Duitsland. Bezocht werden verschillende instituten, bedrijven en proefvelden o.m. te Straelen, Fischenich, Heidelberg, Ladenburg, Limburgerhof,
Geisenheim en omgeving Wiesbaden.
Dr. J. Sneep maakte van 2 tot 18 september een oriënterende reis naar Duitsland, Denemarken en Zweden met als hoofddoel zich op de hoogte te stellen
van de gemechaniseerde groenteteelt op grote bedrijven.
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Ir. A. A. Franken en ir. P. J. H . van Maris namen deel aan de Eucarpia studiebijeenkomst te Hannover van 12 tot 14 september.
In verband met het onderzoek naar de levenswijze en bestrijdingsmogelijkheden
van de witlofmineervlieg bezochten drs. L. E. van 't Sant en de heer J. G. C.
Bëthe enkele proeven in de omgeving van Leuven. Tevens werden contacten
gelegd te Gembloux.
Op 13 oktober had ir. A. A. Franken een bespreking te Mechelen met de
consulent de heer A. Marien. Aan deze bespreking nam ook de heer Chr. Th.
Backus deel.
Van 6 tot 12 november waren ir. H. Jonge Poerink, ir. G. G. M. van der Valk
en ir. W. A. Wiebosch in staat een studiereis naar België en Frankrijk te maken.
Het doel van deze reis was de bestudering van de witlofteelt en het leggen van
contacten met verschillende buitenlandse deskundigen op dit gebied. Bezocht
werden o.a. Brussel, Gembloux, Metz, Versailles, Beauvais, Amiëns en Lille.

Subsidiërende instanties
Het Proefstation heeft in 1960 subsidies ontvangen van de volgende lichamen
en instellingen, gerangschikt naar de grootte van de genoten subsidies:
Ministerie van Landbouw en Visserij, afdeling Tuinbouw;
Landbouwschap;
Provincie Noord-Holland;
Provinciale Commissie uit de veilingen in Noord-Holland;
Gemeente Alkmaar;
De Verenigde Zuurkoolfabrikanten in Nederland.
Ten behoeve van het asperge- en randonderzoek werden extra bijdragen ontvangen van het bedrijfsleven en de Nationale Raad voor Landbouwkundig
onderzoek T.N.O. te Den Haag.

Begunstigers
Volgens artikel 1 van het huishoudelijk reglement zijn begunstigers van het
Proefstation natuurlijke personen, die jaarlijks een bedrag van tenminste tien
gulden — en rechtspersonen, die jaarlijks een bedrag van tenminste vijf en
twintig gulden als donatie aan de Stichting betalen. De begunstigers ontvangen
alle publikaties van de Stichting gratis.
Per 31 december 1960 telde het Proefstation 105 begunstigers, waarvan 35
donaties van vijf en twintig gulden. Per 31 december 1959 bedroegen deze
aantallen resp. 90 en 28.
Het aantal buitenlandse begunstigers bedraagt thans 6, waarvan uit Duitsland 3,
België 1, Denemarken 1 en Zwitserland 1.
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D e terreinen
Het Proefstation beschikt over twee tuinen die volledig bij het onderzoek zijn
ingeschakeld. De tuin aan de noordzijde van de Hoeverweg, kadastraal bekend
Sectie D nr. 335, groot 1.23.70 ha, is door de gemeente Alkmaar in erfpacht
afgestaan tegen een bedrag van ƒ 1,— per jaar. Het terrein aan de overkant
van de Hoeverweg, kadastraal bekend Sectie D nr. 336, groot 0.58.30 ha,
wordt tegen een vast bedrag van de gemeente gepacht. Figuur 2 toont een
gedeelte van de tuin achter het Proefstation. Dat deze tuin na de zware regen-

Fig. 2 Een gedeelte van de tuin achter het Proefstation.

val in de afgelopen herfst het lot deelde van zovele andere tuinen, komt in
figuur 3 tot uiting.
Om voor bepaalde proefnemingen steeds de beschikking te hebben over voldoende grond heeft het Proefstation bovendien twee percelen land gehuurd die
13

Fig. 3 Een beeld van de tuin na de hevige regenval in de eerste helft van oktober.

als subproeftuinen in gebruik zijn. Een van deze tuinen bevindt zich te Spierdijk, de ander is gelegen te Grootebroek. Beide hebben een oppervlakte van
ongeveer 60 are.
D e outillage
In het verslagjaar vonden enkele belangrijke uitbreidingen plaats. Aan de
bestaande schuur werd een vleugel bijgebouwd met een vloeroppervlak van
+ 100 m'2. Het kantoor van de tuinchef en de werkplaats van de concierge
werden verplaatst.
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De kolenverwarmingsinstallatie werd omgebouwd tot oliestookverwarming. In
de vrijgekomen kolenopslagruimte heeft men een witloftrekinstallatie aangebracht, met daarbij behorende koelapparatuur. In het hoofdstuk „Teeltonderzoek" wordt nader op deze installatie ingegaan.
Het aantal witlofkuilen met bodemverwarming is met 8 stuks uitgebreid, zodat
we thans in totaal over 32 kuilen beschikken die elk afzonderlijk verwarmd
kunnen worden.
De laboratoriuminventaris werd o.a. uitgebreid met een binoculair microscoop
en een thermo-hygrograaf. De concierge kreeg de beschikking over een elektrische zaag- en slijpmachine en een meubelmakerswerkbank. Ten behoeve van
het aaltjesonderzoek werd de werkkamer van de nematoloog voorzien van
spoeltafels en spoelapparatuur.
D e kassen
De kweekkas bestaat uit een grote afdeling met twee enkele tabletten en vier
dubbele. Deze afdeling wordt gebruikt voor het opkweken van planten en voor
veredelingswerk bij de aardappel en de boon. Naast deze grote afdeling zijn
er nog 6 luisdichte cellen, waarvan de afdeling virologie er vier en de afdeling
entomologie en onkruidbestrijding er elk één gebruiken. De warmtebron van
deze kas is een volautomatische oliestookinrichting. Een mechanisch ventilatiesysteem zorgt voor luchtverversing en temperatuurbeheersing in de cellen.
Achter de kweekkas staat een koude kas met een grondoppervlak van 261 m2.
Deze wordt gebruikt voor het overhouden van veredelingsmateriaal en het
uitvoeren van kruisingen. De verrolbare witlofschuur bevindt zich achter de
koude kas.
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3. PUBLIKATIES
In de loop van het verslagjaar verschenen de volgende publikaties van het
Proefstation:

Mededelingen
No. 15. „Rond de teelt van vroege kroten" door Tj. Buishand.
No. 16. „Vruchtwisselingsproblemen in de vollegrondstuinbouw" door J. G.
Verlaat.
No. 17. „Indrukken van de tuinbouw in Zuidwest-Duitsland" door Tj. Buishand, J. Betzema, N . de Jong en Sj. Kiestra.

Artikelen in vakbladen en tijdschriften
„De invloed van de zaaitijd op produktie en vroegkeid van tuinbonen", door
Tj. Buishand. Groenten en Fruit, 7 januari/863.
„Enkele indrukken van een witlofexcursie naar België", door Tj. Buishand,
Groenten en Fruit, 4 februari 1960/978-979.
„Enkele opmerkingen over het sorteren, schonen en verpakken van witlof",
door Tj. Buishand. Groenten en Fruit, 11 februari/1016-1017.
„De teelt van augurken in Noordholland",
Fruit, 11 februari/1024-1025.

door J. P. Koomen. Groenten en

„Teelt en rassenonderzoek bij vroege kroten", door Tj. Buishand. Groenten en
Fruit, 11 februari/1027.
„Rassenproeven met witte kool en het optreden van rand", door C. Schaap en
A. Kraai. Groenten en Fruit, 18 februari/1056-1057.
„Rassenonderzoek bij witlof", door Tj.Buishand. Groenten en Fruit, 25 februari/
1080.
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„Chemische onkruidbestrijding op preizaaibedden", door J. G. Verlaat. Groenten en Fruit, 25 februari/1088-1089 en Tuinbouwberichten België, 15 maart/
59-61.
„Teelt en rassenonderzoek bij stamslabonen", door Tj. Buishand. Groenten en
Fruit, 24 maart/1254-1255.
„Onkruidbestrijding
maart/1259.

in kroten", door J. G. Verlaat. Groenten en Fruit, 24

„Rassenonderzoek bij stoksnijbonen", door Tj. Buishand. Groenten en Fruit,
31 maart/1295-1297.
„Onkruidbestrijding
7 april/1317-1319.

in stamslabonen", door J. G. Verlaat. Groenten en Fruit,

„Enkele ervaringen met de middelvroege witlof selecties", door Tj. Buishand.
Groenten en Fruit, 14 april/1388-1389.
„Praktijkproeven met witte kool en het optreden van rand", door C. Schaap.
De Wegwijzer, 20 april/2-3.
„De groenteteelt in de volle grond kent vele problemen", door Tj. Buishand
en J. P. Koomen. Groenten en Fruit, 12 mei/1524-1526.
„Onkruidbestrijding in de groenteteelt in mei", door J. G. Verlaat. Tuinbouwberichten België, 15 mei/106-109.
„Onkruidbestrijding
mei/1567-1572.

in wortelen", door J. G. Verlaat. Groenten en Fruit, 19

„Chemische onkruidbestrijding in plantprei", door J. G. Verlaat. Groenten en
Fruit, 9 juni/1663.
„Ziekten en Insekten bij bonen", door Tj. Buishand. Tuinbouwberichten België,
15 juli/161-164.
„Bestrijding van koolvlieg en melige koolluis in spruiten", door Tj. Buishand.
Plattelands Post, 4 augustus/2.
„Het zaaien van weeuwenbloemkool", door J. Betzema. Groenten en Fruit,
8 september/319 en Tuinbouwberichten België, 15 september/210-212.
„Enige ervaringen met het stekken van kool", door C. Schaap. Zaadbelangen,
15 september/307-308.
2
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„Het witlofseizoen is weer begonnen", door Tj. Buishand. Groenten en Fruit,
29 september/426-427.
„Het opkweken van bloemkoolplanten voor de weeuwenteelt", door J. Betzema.
Groenten en Fruit, 6 oktober/477 en Tuinbouwberichten België, 15 oktober/
243-245.
„Resultaten van de witlofproeven
en Fruit, 13 oktober/486-487.

in september", door Tj. Buishand. Groenten

„Kanker en rand, twee vijanden van de kooltelers", door ir. H . Jonge Poerink
en J. de Kraker. De Wegwijzer, 19 oktober/2 en Med. Rtc. Hoorn, november/
232-233.
„Rassenproeven met bewaarwitte kool", door C. Schaap. Groenten en Fruit,
3 november/577-579.
„Kostenberekening bij augurken", door J. P. Koomen. De Wegwijzer, 16 november/2-3.
„Vervroeging van de krotenteelt door het opkweken in potten", door Tj. Buishand. Groenten en Fruit, 29 december/903-905.
„Spargel", door dr. ir. J. Sneep en ir. J. A. Huyskes. Handbuch der Pflanzenzüchtung, 2te Auflage. Band VI 1960/131-148.
„Spinat", door dr. ir. J. Sneep. Handbuch der Pflanzenzüchtung, 2te Auflage.
Band VI 1960/227-253.
Tenslotte verzorgde het Proefstation een aantal referaten voor het weekblad
Landbouwdocumentatie en voor de Mededelingen Directeur van de Tuinbouw.
Ook werd medewerking verleend aan het tot stand komen van de Tuinbouwgids.

4. TENTOONSTELLINGEN
In I960 is het grote internationale tuinbouwevenement „Floriade" te Rotterdam
ook aan het Proefstation niet onopgemerkt voorbij gegaan. Ons werd namelijk
de taak toegewezen, mee te werken aan de inzending van de groentezaadteelt.
Deze afdeling stond onder leiding van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Groentezaden, die voor de uitvoering de hulp kreeg van een drietal
zaadfirma's en van het Proefstation. De verzorging van de volgende punten
werd aan het Proefstation toevertrouwd:
a. Het opkweken van het benodigde plantmateriaal voor vroeg uit te
b. planten kool
c. Het opkweken van de sluitkoolzaadgewassen
d. Verzorging van de rode- en wittekool
Verzorging van de spinazie tijdens de hele duur van de tentoonstelling.
In januari 1960 is een begin gemaakt met het zaaien. Om goed plantmateriaal
te krijgen moest vooral in januari tamelijk veel met kunstmatige belichting
worden gewerkt. Omdat het zeer moeilijk was vooraf vast te stellen hoe lang
een bepaald gewas op de tentoonstelling representatief zou blijven, is het zaaien
en verspenen over een flinke periode met regelmatige tussenpozen herhaald.

Fig. 4
De toegang tot de afdeling
Voedingstuinbouw op de
Floriade.
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Om te zorgen dat bij de opening van de tentoonstelling over goede planten
kon worden beschikt, is één serie bovendien bij enkele tuinders opgekweekt.
Rode- en wittekool
Op 23 maart zijn de vroege rode- en wittekool planten op het tentoonstellingsterrein uitgeplant. De aanslag en ontwikkeling van de wittekool verliep van het
begin af goed. De rodekool groeide aanvankelijk tamelijk stug. In het verdere
seizoen verbeterde de stand en was dit gewas zeker het bezichtigen waard.
Tot aan de vervanging heeft de rodekool zich prima gehouden. In de wittekool
kwamen veel schieters voor, wat tenslotte storend werd. Half juli zijn beide
soorten vervangen door herfstrassen die in grote potten waren opgekweekt. Mede
dank zij het koele weer met vrij veel regen is het resultaat buiten verwachting
meegevallen en kon na korte tijd van een goed koolgewas worden gesproken.
Tot het eind van de tentoonstelling hield de rodekool zich prima. Zie hiervoor
figuur 5. Deze foto werd genomen op 22 september. Daarentegen moest de

Fig. 5
Overzicht van een gedeelte
van de inzending Groentezaadteelt op de Floriade.

wittekool opnieuw worden vervangen omdat deze ging barsten. Hiervoor zijn
tenslotte koolplanten uitgezet die moesten dienen voor de zaadteelt in het
komende jaar, de zogenaamde stullenteelt. Door de vele regen en het slechte
weer is dit laatste geen succes geworden.
Zaadteelt van sluitkool
Het oppotten van koolstruiken in grote potten en ze daarna in een koud warenhuis laten overwinteren heeft goed voldaan. Tijdens de opening van de tentoonstelling stonden op het terrein reeds behoorlijk ver ontwikkelde zaadstruiken
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met de bloemknoppen in de kop. Gedurende het grootste gedeelte van de
tentoonstelling heeft dit gewas zich ondanks zijn vroege ontwikkeling buitengewoon goed gehouden. De laatste maand moest ook dit gewas het hoofd buigen
voor het slechte weer. Vervanging was toen echter niet meer mogelijk.
Spinazie
Het uitgestippelde schema voor de zaadteelt van spinazie is niet tot zijn recht
gekomen. De eerste zaaiïng vond plaats op 3 maart, met de bedoeling bij de
opening een opkomend spinaziegewas te kunnen laten zien. Er werd echter
hinder ondervonden van de in de omgeving van het spinazie-object nog uit te
voeren werkzaamheden. Ook de grond was voor de teelt van spinazie niet
bepaald ideaal, terwijl het droge en koude voorjaar voor de rest zorgde. Niettemin kon in de loop van de zomer op de helft van het demonstratieveldje van
een redelijk zaadgewas worden gesproken. De andere helft moest wegens te
veel open plaatsen en een te slechte groei worden opgeruimd; nadien is dit
gedeelte met bonen voor zaadteelt ingeplant. Het op ruiters gezette spinaziegewas heeft enige tijd een goed beeld gegeven van de methode waarop het
drogen van de zaadoogst plaatsvindt. Helaas moest door de buitengewoon
slechte weersomstandigheden het materiaal tenslotte worden opgeruimd. Door
omstandigheden was vervanging onmogelijk.
Ook de teelt van spinazie als groentegewas heeft maar eenmaal kunnen plaats
vinden. Bij het opruimen van het eerste gewas bleken namelijk de wortels door
een schimmel te zijn aangetast en aangezien de teelt als groentegewas op dezelfde grond moest plaats vinden werd de kans op mislukking te groot. De
indruk is verkregen dat spinazie niet bepaald een geschikt gewas is om gedurende 6 maanden achtereen als demonstratiegewas te dienen, vooral niet als
dit steeds op dezelfde grond moet plaats vinden.
Bonen
Zoals reeds bij de spinazie vermeld, is de helft van het spinazieobject vervangen
door bonen bestemd voor zaadteelt. Gedemonstreerd zijn de rassen Dubbele
Witte zonder draad en Enfant de Mont-Calme, met daarnaast Prelude als
kruisingsprodukt van beide eerstgenoemde rassen. Op de voorgrond waren
twee botanische rassen uitgeplant die echter niet tot hun recht zijn gekomen.
Aan de achter- en zijkant was het object omgeven door een lage rietmat, waar
schuin tegenaan een roodbloeiend pronkboneras was geleid.
Het geheel heeft het ondanks de voor bonen ook slechte weersomstandigheden
goed gedaan.
Resultaten
Ondanks de reeds genoemde en nog vele niet genoemde moeilijkheden en
tegenvallers die zijn geboekt, kan toch met enige trots worden vermeld dat
de demonstratie van de groentezaadteelt zeer goed geslaagd mag heten. Ook
kunnen we zeggen dat de vele werkzaamheden die vooraf en tijdens de tentoonstelling zijn verricht, goed zijn beloond. Bij elk bezoek aan de inzending
kon worden geconstateerd dat de belangstelling voor de gedemonstreerde gewassen zeer groot was. Niet alleen bezichtigde men het tentoongestelde maar
er werden ook vele vragen gesteld, zowel door binnenlandse- als door buitenlandse bezoekers.
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5. SAMENWERKING MET ANDERE INSTELLINGEN
Instituten, consulentschappen en proeftuinen
De samenwerking met verschillende instituten en instellingen was ook in 1960
uitstekend. Het aantal proeven dat door het Proefstation geheel of gedeeltelijk
voor deze instituten en instellingen werd verzorgd, was vrijwel gelijk aan 1959.
Er werd nauw samengewerkt met, respectievelijk medewerking verleend aan:
Centrum voor Plantenphysiologisch Onderzoek.
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek
van Landbouwgewassen.
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid.
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding.
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek.
Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen.
Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen.
Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen.
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut.
Landbouw Economisch Instituut.
Peulvruchten Studie Combinatie.
Proefstation voor de Akker- en Weidebouw.
Rtc. voor Bodemaangelegenheden.
Rtc. voor Plantenziekten.
Stichting Nederlandse Uien-Federatie.
Stichting voor Plantenveredeling.
Voor het residu-onderzoek van met chemische onkruidbestrijdingsmiddelen bespoten gewassen werd samengewerkt met de Plantenziektenkundige Dienst en
met de Keuringsdienst voor Waren. Het onderzoek werd verricht door laatstgenoemde Dienst.
Voor de proeven van het Proefstation buiten de samenwerkende proeftuinen
werd medewerking verkregen van de Rijkstuinbouwconsulenten en van verschillende proeftuinen. Het Proefstation is zeer erkentelijk voor deze mede22

werking. Op zeer prettige wijze is ook in 1960 op verschillende punten samengewerkt met de Bedrijfsvoorlichtingsdienst van de Belgische Boerenbond in de
provincies Antwerpen en Oost- en West-Vlaanderen.
V e r t e g e n w o o r d i g i n g in commissies en w e r k g r o e p e n
Het onderzoek en de andere werkzaamheden van het Proefstation worden
verricht in overleg en in nauwe samenwerking niet alleen met instituten,
andere proefstations en Rijksdiensten, maar ook met verschillende commissies
en werkgroepen, waarin het Proefstation door één of meer leden van het
personeel is vertegenwoordigd. Deze commissies en werkgroepen zijn:
1. Groenteteelt algemeen
Hoofdcommissie inzake het onderzoek van groenteteeltvraagstukken.
Commissie Groenteteelt uit het College van Overleg voor het Tuinbouwkundig Onderzoek.
2. Groenteteelt bijzonder
Peulvruchten Studie Combinatie.
Werkgroep voor Conservenonderzoek.
Witlofcommissie.
Stichting Nederlandse Uien-Federatie.
3. Bodem, bemesting en waterhuishouding
Tuinbouwbemestingsgroep.
Morgan-Venemagroep.
Werkgroep Water- en Luchthuishouding in de Tuinbouw.
Commissie ter beoordeling van de tuinbouwgeschiktheid van het Geestmerambacht na uitvoering van het spuitplan.
4. Rassenonderzoek en veredeling
Diverse commissies voor praktijkproeven met groentegewassen.
5. Plantenziekten en -plagen
Subcommissie groenteteelt van de Adviescommissie veldproeven plantenziekten in de tuinbouw.
Werkgroep Onkruidbestrijding in de Tuinbouw.
Commissie „Rand in witte kool".
Commissie „Asperge-onderzoek".
6.

Voorlichting
Commissie van voorbereiding van de internationale tuinbouwtentoonstelling
1960 te Rotterdam.
Diverse commissies voor samenstelling van de Tuinbouwgids.
Stichting Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie.
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6. DE PROEFTUINEN
De tuinen die te Alkmaar bij het Proefstation liggen, hebben slechts een kleine
oppervlakte. De meeste proeven waren dan ook aangelegd op de proeftuinen
die de wetenschappelijke leiding van hun onderzoek aan het Proefstation hebben
overgedragen. Dit zijn:
1. Proeftuin „De Duinstreek van Holland" te Heemskerk (zandgrond).
2. Tuinbouwproefbedrijf „Geestmerambacht" te Oudkarspel (stugge klei).
3. Proeftuin „Hollands-Utrechts Veendistrict" te Sloten (veengrond).
Daarnaast geniet het Proefstation een grote mate van gastvrijheid op de proeftuin „De Beemster" (kleigrond). Ook op de sub-proeftuinen te Grootebroek en
Spierdijk was weer een aantal proeven van het Proefstation geplaatst. De
samenwerking met genoemde en ook met andere proeftuinen, alsmede met de
Rijkstuinbouwconsulentschappen waaronder de verschillende tuinen ressorteren,
was ook in 1960 goed.
Onderstaand volgen enkele gegevens over de samenwerkende- en sub-proeftuinen.

Proeftuin Alkmaar
Adres
Telefoon: .
Tuinchef
.
Bezoekdag .

.
.
.

: Hoeverweg 6.
: 02200-6541.
. . : N . A. Ursem.
. .
; Elke werkdag na afspraak.

.

.

De twee tuinen hebben éen gezamenlijke oppervlakte van 1.82.00 ha. De grond
bestaat uit humushoudend zand. Een infiltratie-systeem, gecombineerd met een
onderbemalingsinstallatie, zorgt voor een voortreffelijke water- en luchthuishouding. In 1960 werd op deze tuinen en in de bijbehorende kassen en het
laboratorium het volgende onderzoek verricht:
Teeltproeven met bloemkool, kroot, prei, spinazie, witlof. Teeltopvolgingsonderzoek.
Veredeling van vroege aardappel, boon en witlof.
Rassenonderzoek bij aardbei, bloemkool, kropsla, prei, spinazie, stam- en stokboon, tuinboon, witlof en wortel.
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Valiers en kanker in kool, randonderzoek bij witte kool, onderzoek naar bewaarrot bij winterwortel, witlofvliegwaarnemingen, smalbladigheid in schorseneer, oranjeverkleuring bij kroot.
Onkruidbestrijding in diverse groentegewassen.
Proeftuin Beemster
Adres
Telefoon: .
Tuinchef
.
Bezoekdag .

.
.
.

: Purmerenderweg 21, Noordbeemster.
; 02991-368.
. . : A. Tolman.
. .
: Elke werkdag behalve woensdag.

.

.

De oppervlakte van deze tuin is ongeveer 1.25.00 ha. De grond bestaat uit oude
zeeklei. In het verslagjaar is de proeftuin verrijkt met een verrolbare kas.
De oppervlakte hiervan bedraagt 420 m2, en hij kan driemaal worden verplaatst. De verwarmingsinstallatie bestaat uit een hetelucht oliestookkachel.
In 1960 werden op de tuin de volgende proeven genomen:
Bemestingsproef met structuurverbeterende middelen op kleigrond.
Teeltproeven met bloemkool, kroot, prei, spinazie en spruitkool.
Rassenonderzoek bij aardbei, andijvie, augurk, bloemkool, knolselderij, kroot,
kropsla, prei, spruitkool, stamslaboon, stoksnijboon en tuinboon.
Onkruidbestrijding in herfstspinazie en late andijvie.
Proeftuin „ D e Duinstreek van Holland" te Heemskerk
Adres
Telefoon: .
Tuinchef
.
Bezoekdag .

. . .
. .
. . .

: Rijksstraatweg la.
: 02512-2321.
G. J. Verhoef.
; Iedere werkdag na afspraak.

Deze tuin is 1.55.00 ha groot; de grond bestaat uit ontkalkt oud duinzand,
ook wel geestgrond genoemd. In 1960 werden de volgende proeven voor het
Proefstation verzorgd:
Stalmest-stikstoftrappenproef, organische meststoffen op duinzandgrond en een
proef met cacao-afvalkalk.
Teeltproeven met kroot en prei.
Veredeling van stokboon.
Rassenproeven met bloemkool, kropsla, prei en stamslaboon.
Valse meeldauw in kropsla.
Chemische onkruidbestrijding in diverse groentegewassen.
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Tuinbouwproefbedrijf „Geestmerambacht" te Oudkarspel
Adres
Telefoon: .
Tuinchef
.
Bezoekdag .

.
.
.

.

.
.

.

.

: Proefpolder 1.
: 02201-227.
M. Bruin.
: Elke werkdag na afspraak, behalve zaterdag.

Dit + 27 ha grote bedrijf is ontstaan door een proefherverkaveling in het
tuinbouwgebied Geestmerambacht. De grond kenmerkt zich door grote stugheid
en komt wat dit betreft overeen met een deel van het omringende tuinbouwgebied.
Een van de belangrijkste problemen die er worden bestudeerd is dat van de
structuurverbetering. Diverse meerjarige proeven worden er genomen om hierin
beter inzicht te krijgen, o.a. op het gebied van organische bemesting, bekalking
en bezanding.
Op het in 1959 gereedgekomen waterstands-herontginningsproefveld werd in
1960 begonnen met de geplande serie proefgewassen, waarbij de invloed van
grondwaterstandsdiepte, ontginningsmethode en structuurverbeterende middelen
op deze proefgewassen wordt nagegaan.
Andere onderzoekingen op dit bedrijf hadden betrekking op:
Teeltproeven met augurk en spruitkool.
Veredeling van erwt en boon, speciaal voor de vermeerdering.
Rassenonderzoek bij aardbei, knolselderij, kool en stamslaboon.
Op het gebied van ziektenbestrijding werd veel aandacht besteed aan vallers
en kanker (Phoma Ungarn) in kool en aan rand in witte kool.

Proeftuin „Hollands-Utrechts Veendistrict" te Sloten
Adres
Telefoon: .
Tuinchef
.
Bezoekdag .

.- Sloterweg 796, Amsterdam-W. (post Sloten).
. . .
: 02968-3608 (vanaf 1-3-61 wordt dit 020-153924).
. . . : W. C. Sol.
. . .
: Elke werkdag na afspraak.

Deze tuin heeft een oppervlakte van ongeveer 2 ha. De grondsoort is kleihoudend veraard mosveen. Door en voor het Proefstation werden er in 1960
de volgende proeven genomen:
Organische bemesting in soorten en hoeveelheden en een proef waarin motmest
werd vergeleken met andere vormen van organische mest.
Veredeling van stamslaboon en stokboon.
Rassenproeven met bloemkool, kropsla en prei.
Bestrijdingsproeven tegen witlofvlieg en preivlieg.
Chemische onkruidbestrijding bij diverse groentegewassen.
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Sub-proeftuin te Grootebroek
Adres
Beheerder van de proeven:

S. Reus, Zesstedenweg 265.
J. Betzema.

De oppervlakte van deze tuin is ongeveer 0.60 ha. In 1960 vonden er de
volgende onderzoekingen plaats:
Veredeling van vroege aardappel en boon.
Teeltonderzoek bij bloemkool, sjalot en witlof.
Rassenonderzoek met vroege aardappel.

Sub-proeftuin te Spierdijk
Adres
Beheerder van de proeven:

P. Kok, Zuidspierdijkerweg 83.
J Betzema.

Ook deze tuin is ongeveer 0.60 ha groot. Het onderzoek dat er in 1960 verricht
werd betrof:
Teeltonderzoek bij witlof en zomerwortel.
Veredeling van vroege aardappel en boon.
Mozaïek in kropsla en bewaarrot in winterwortel.
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7. CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHOUDING
G r o n d w a t e r s t a n d s - h e r o n t g i n n i n g s p r o e f v e l d v o o r de t u i n b o u w

op

zware g r o n d e n
In onze vorige jaarverslagen werd reeds melding gemaakt van het doel en de
inrichting van dit grote proefveld. Het bestaat uit drie afdelingen, welke
onderstaand afzonderlijk besproken zullen worden.
Waterstandsproefveld
Dit proefveld heeft tot doel inzicht te verschaffen in de eigenschappen van
zware kleigrond en de wijze waarop zij de bedrijfsresultaten in de groenteteelt
beïnvloeden. Door vergelijking met enkele herontgonnen objecten zullen wij
in de toekomst in staat zijn de waarde van deze ingrijpende grondverbeteringen
te beoordelen. Aangezien men nog in het duister tast naar de betekenis van de
grondwaterstand voor de vochtvoorziening van de gewassen ligt in alle grondverbeteringsobjecten een groot aantal grondwaterstandsproefveldjes.
N a een proefjaar waarin de installatie werd beproefd en een indruk van de
vruchtbaarheidsverschillen werd verkregen kon in 1960 gestart worden met
een uitgebreid proefprogramma. Hierin waren de gewassen vroege bloemkool,
vroege kroten, uien, gladiolen en groene kool opgenomen terwijl in het late
najaar tulpen werden geplant. De resultaten zullen wij hier in het kort vermelden waarbij de volgende codering van de herontginningsobjecten zal worden
gebruikt:
a. oorspronkelijk pikkleiprofiel,
c. zavel opgespit van 1.30-2.00 m diepte,
d. zavelgrond als bij c, doch met kleibouwvoor, afkomstig van a.
De algemene indruk van de resultaten van dit jaar is wel dat de ontwikkeling
van het gewas op de bodemtypen a en d overeenkomstig is geweest. Vervanging
van de piklaag door een laag zavelig materiaal betekent derhalve geen profielverbetering. Vrijwel voor elk gewas bleek bodemtype c aanmerkelijk gunstiger
eigenschappen te bezitten welke tot uiting kwamen in betere opkomst, betere
aanslag van de planten, regelmatiger groei en hogere opbrengsten. Voor algemene verbetering van de humusarme bouwvoor op het c-profiel werd in het
voorjaar 1 cm tuinturf als mulchlaag op de grond gebracht. Bij de beide andere
profielen, waar in de bouwvoor van nature reeds humus aanwezig is, werd geen
tuinturf toegevoegd.
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Bodemtype d gedroeg zich aanmerkelijk gunstiger indien de afdekkende kleilaag zo dun was dat bij de wintergrondbewerking de onderliggende zavel
gedeeltelijk door de bouwvoor gespit kon worden. Verschil in vroegheid kon
niet worden waargenomen. Op de bodemprofielen a en d hadden de grondwaterstanden weinig of geen invloed op het gewas. Alleen bij de hoogste waterstanden van 30 en 45 cm beneden maaiveld was er een duidelijk verschil. Op
profiel c was een sterke invloed van de grondwaterstand, met dien verstande
dat zich meestal een duidelijk optimum manifesteerde bij een grondwaterstand
van 60-90 cm. Enkele bijzonderheden over de geteelde gewassen worden hier
nog vermeld.
WEEUWENBLOEMKOOL

Het is bekend dat de conditie van het plantmateriaal zeer belangrijk is voor
het uiteindelijke bedrijfsresultaat. Door de vrij warme winter waren onze
planten te ver ontwikkeld. Uitgedrukt in het aantal zittende bladeren per
plant kan de gemiddelde ontwikkelingstoestand ervan als volgt worden gekenschetst:
24 % van de planten 0 zittende bladeren
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Van elk der uitgezette planten is nagegaan welke op 10 mei reeds boorden.
Figuur 6 toont aan hoe sterk de neiging tot boren toeneemt bij een toenemend
aantal zittende bladeren. Op kleigrond blijkt deze tendens sterker te zijn dan
op zavelgrond.
%
hoorders
pikklei

Flg. 6
Verband tussen het aantal „zittende"
bladeren tijdens het uitplanten van de
bloemkoolplanten en het optreden van
hoorders.

/
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De grondwaterstanden hebben de ontwikkeling op de a en d-profielen weinig
beïnvloed. Een bevredigende vochtvoorziening zal hier volgens onze voorlopige
conclusies slechts door beregening bereikt kunnen worden. Op het c-profiel
was de groei goed, al leed het gewas lange tijd aan stikstofgebrek doordat de
kunstmest van de overbemesting in het droge voorjaar op de grond bleef liggen.
De vochtvoorziening kan door manipulaties met de grondwaterstand yrij goed
beheerst worden.
Het percentage van de bloemkolen groter dan 20 cm bedroeg bij het a-profiel
20-30 %>, bij het d-profiel 25-35 % en bij het c-profiel 40-60 %>. In het algemeen was dit percentage het laagst bij de hoogste grondwaterstanden.
VROEGE K R O T E N

Bij vroege kroten speelt het ontwikkelingsverloop een belangrijke rol omdat
het tijdstip van oogsten meer door marktcondities dan door rijpheid beïnvloed
wordt. Daarom is een groot aantal periodieke oogstwaarnemingen gedaan waarbij het knolgewicht, de knoldiameter en het bladgewicht werden bepaald.
Hieruit zijn interessante gegevens naar voren gekomen, die later uitgebreid
beschreven zullen worden.
De vroegheid was bij waterstanden dieper dan 60 cm gemiddeld voor alle
profielen gelijk. De invloed van de grondwaterstand op de vroegheid kwam
alleen in de objecten A 30, D 30, C 30, C 45 en C 60 tot uiting in een verlating
van respectievelijk 3, 3, 12, 5 en 5 duigen.
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Fig. 7 Opbrengst uien per herontginningsobject in de verschillende waterstanden.
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UIEN

Door het machinaal zaaien was het technisch vrijwel onmogelijk de uien op
de klei- en zavelprofielen op gelijke diepte te zaaien. Op laatstgenoemde veldjes
kwam het zaad plaatselijk iets te diep wat een matige opkomst tot gevolg had.
Nochtans was de groei in het algemeen zeer goed te noemen. Op de kleiprofielen
kwam een vrij ernstige aantasting door witrot (Sclerotium cepivorum BERKJ
voor, de uien op de zavelveldjes waren praktisch vrij van deze ziekte. De opbrengsten zoals ze zijn weergegeven in figuur 7 werden bepaald van plaatsen
waar het gewas niet door bovengenoemde invloeden was benadeeld.
De uitermate hoge opbrengstcijfers kunnen worden verklaard uit de beste stand,
maar ook uit het feit dat de opbrengstbepaling niet plaats vond van kopakkers
en normaal voorkomende slechte plekken. De veldjes op profiel c (zavelgrond)
rijpten een week later af dan die van de klei. Over de bewaarbaarheid kunnen
we thans nog geen positieve gegevens meedelen.
GLADIOLEN

Ook dit gewas gaf op het c-profiel een betere opbrengst dan op de beide andere.
In tabel 1 is een overzicht gegeven van de sorteringsverhouding der leverbare
maten bij 2 rassen.
Tabel 1.

Sortering gladiol en.

Profiel
Pikklei (a)
Zavel (c)
Klei op zavel (d)

Sneeuwprinses
°/o 14 op
»/o 12-14
50
75
50

30
15
25

i \cca Laurenti;i
°/o 12-14
»/o 14 op

15
30
15

35
40
35

De reactie van het gewas op het waterpeil in de grond werd pas van betekenis
wanneer de grondwaterstanden ondieper dan 20 cm waren. Daaronder bleek
bij kleigronden de invloed onbelangrijk. Bij zavelgrond werd een gering voordelig effect waargenomen van de waterstanden 30 en 45 cm in vergelijking tot
de diepere waterstanden.
G R O E N E KOOL

Dit nateeltgewas werd laat in het seizoen geoogst, zodat bij het ter perse gaan
van dit overzicht nog geen opbrengstgegevens beschikbaar zijn. De algemene
indruk is dat mede als gevolg van de zeer natte herfst de klei-objecten met
diepe waterstanden beter waren dan die met hoge waterstanden. Over het
geheel genomen was de stand echter ook bij deze hoge waterstanden zeer matig.
Op het c-profiel groeide de kool aanvankelijk vlotter dan op a en d.
In de loop van het verslagjaar zijn door de Centrale Werkplaats onze plannen
voor een zelfrijdende beregeningsinstallatie uitgewerkt. Naar wij hopen komt
deze tijdig voor het komende groeiseizoen gereed, daar gebleken is dat beregening vooral op de kleigronden goede perspectieven voor de tuinbouw biedt.
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Inmiddels zijn op het beregeningsproefveld de opbrengsten per proefveldje
bepaald om te zijner tijd een vruchtbaarheidscorrectie op de uitkomsten te
kunnen toepassen.
Ter verklaring van de wijze waarop de grondwaterstanden direct en indirect
de groei beïnvloeden is de stikstof- en vochthuishouding alsmede de structuur
nader onderzocht. Dit geschiedde in samenwerking met onderzoekers van het
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen (LB.).
Evenals op waterstandsproefvelden elders is ook hier gebleken dat de nadelige
invloed van de hoogste grondwaterstanden op de groei gedeeltelijk wordt veroorzaakt door verlaging van het stikstofniveau. Bewortelingsstudies zijn verricht aan bloemkool, kroten en uien.
In de proefvelden werden regelmatig de grondwaterstanden gemeten ter controle
van het juiste niveau in de betreffende veldjes.
Structuurverbeteringsproefveld
Het doel van deze proef is na te gaan welk structuurverbeterend middel het
best voldoet in de intensieve groenteteelt. Tevens wordt de invloed van regelmatig gebruik van stalmest nagegaan. Hiertoe zijn grote hoeveelheden materiaal
gebruikt ten einde ook tussen de objecten grote verschillen te verkrijgen. (Ook
op de proeftuin te Beemster ligt een dergelijke proef, waarvan in hoofdstuk 8
op blz. 39 een overzicht wordt gegeven).
Onderzoek naar de economisch juiste hoeveelheid in bedrijfsverband zal pas
plaats kunnen hebben wanneer vaststaat welk middel het best voldoet. De
objecten zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

controle;
tuinturf, 5 cm;
tuinturf, 5 cm + huisvuilcompost, 1 cm;
tuinturf, 5 cm + cacaoafvalkalk, 1 cm;
verteerde stalmest, 1 ton per are;
tuinturf, 5 cm + verteerde stalmest, 1 ton per are;
huisvuilcompost, 5 cm + verteerde stalmest, 1 ton per are;
cacaoafvalkalk, 5 cm + verteerde stalmest, 1 ton per are.

In het onderzoek zijn bovendien de reeds bij het waterstandsproefveld genoemde profielen betrokken namelijk:
a. oorspronkelijk pikkleiprofiel;
c. zavelgrond, afkomstig uit de ondergrond;
d. zavelgrond als bij c, doch met kleibouwvoor afkomstig van a.
Bij de profielen a en d is ruim de helft van de structuurverbeterende middelen
in de nazomer van 1959 door de grond gefreesd, waarna vóór de winter een
bewerking met de spitmachine volgde. De rest van het materiaal en de stalmest
zijn in het voorjaar ingefreesd. Bij profiel c is de grond gedurende de winter
bedekt gehouden met snijrogge als groenbemesting, de materialen zijn na de
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winter door de grond gewerkt. Aan de van nature arme tuinturf is per m3
3 kg kalkammonsalpeter en 3 kg thomasslakkenmeel toegevoegd. Bij de gebruikte hoeveelheden komt dit neer op 1500 kg van beide meststoffen per ha.
Bij de andere middelen werd geen extra kunstmest toegevoegd.
In verband met het aanleggen van het proefveld in het voorjaar was voor
1960 als proefgewas zomerbloemkool gekozen. Deze is op 19 mei geplant.
De algemene bemesting was overal gelijk, alleen bij de overbemesting kregen
de controlevakjes extra stikstof. Er is in de maand juni 3 maal beregend. De
stand van de bloemkool was zeer goed, op het c-profiel (zavelgrond) was de
groei het snelst. De controlevakjes bleven vooral op het c-profiel wat achter
in de groei. De belangrijkste resultaten zijn hieronder samengevat.
S T R U C T U U R V A N DE G R O N D

De structuur van de grond is door specialisten, verbonden aan diverse instituten,
op verschillende manieren vastgelegd. Voor zover thans reeds cijfers beschikbaar
zijn, kunnen de onderstaande conclusies worden getrokken.
Het luchtgehalte van de grond was het hoogst bij de objecten tuinturf +
cacaoafvalkalk en tuinturf + stalmest. Stalmest gaf geen verhoging van het
luchtgehalte in vergelijking tot de controle.
Het watergehalte was bij de objecten cacaoafvalkalk + stalmest en tuinturf +
stalmest iets hoger dan bij de controlevakjes.
V R O E G H E I D V A N H E T GEWAS

Hoewel bij zomerbloemkool de vroegheid niet direct van belang is, zijn de
geconstateerde vrij grote verschillen toch het vermelden waard. Op het zavelprofiel (c) was de gemiddelde oogstdatum ruim drie dagen eerder dan op klei
(a en d). Tussen de profielen a (pikklei) en d (zavel + bouwvoor) was slechts
een verschil van een halve dag ten gunste van profiel d.
Ten opzichte van de controle gaven alle middelen onafhankelijk van het profiel
een vervroeging van ongeveer 2 dagen.
OPBRENGST E N K W A L I T E I T

De kwaliteitsverschillen tussen de objecten en de profielen waren betrekkelijk
gering. In tabel 2 is de sortering naar grootte weergegeven.
Tabel 2. Sortering van bloemkool op het structuurverbeteringsproefveld.
Object
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

controle
tuinturf
tuinturf + huisvuilcompost
tuinturf + cacaoafvalkalk
verteerde stalmest
tuinturf + stalmest
huisvuilcompost + stalmest
cacaoafvalkalk + stalmest

%> kolen kleiner dan 25 cm
°/o kolen groter dan 30 cm
zavel +
pikzapikzazavel +
bouwvoor
klei
vel
klei
vel
bouwvoor
20
11
14
11
14
9
21
10

27
6
5
9
15
5
11
5

24
13
18
5
19
9
17
15

31
45
40
44
29
45
37
49

22
56
61
48
40
61
36
50

29
39
26
40
41
39
32
46
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Uit de tabel blijkt, dat de verbeterde zavelgrond (profiel c) gemiddeld grotere
kolen heeft voortgebracht dan de verbeterde kleigrond. Tussen de twee herhalingen op de kleigrond was echter een aanzienlijk verschil, dat nog niet verklaard kan worden.
De grootste kolen werden verkregen bij de objecten tuinturf + stalmest en
cacaoafvalkalk + stalmest, hierna kwamen in volgorde de objecten tuinturf
en tuinturf + cacaoafvalkalk. Bij tuinturf + huisvuilcompost werd alleen op
het c-profiel (zavel) een gunstig resultaat verkregen.
Het verschil in grootte van de kolen is slechts voor een deel te verklaren door
een verschillend stikstofgehalte in de grond tijdens de teelt. De hoogste cijfers
voor oplosbare stikstof werden gevonden bij tuinturf en bij cacaoafvalkalk +
stalmest, hierna volgden de combinaties met tuinturf.
Tenslotte is het nog interessant te vermelden dat op de oorspronkelijke kleigrond waar al vrij veel wormen in voorkwamen dit aantal nog aanzienlijk
toenam door toevoeging van cacaoafvalkalk.
Fruitproefveld
Het windschut heeft zich goed ontwikkeld. In augustus is gras ingezaaid en in
het najaar van 1961 zullen de bomen op het grote proefveld worden geplant.
Inmiddels is in het najaar van 1960 in een deel van de fruittuin een aantal
bomen Cox' Orange Pippin en Golden Delicious aangeplant waarbij tevens een
plantgatenproef is opgezet. Deze proef is genomen nadat gebleken was dat
windschutbomen Populus Vereecken het eerste jaar reeds stierven indien het
plantgat niet tot beneden de onderzijde van de piklaag reikte. In deze plantgatenproef is het ras Cox' Orange Pippin en de onderstammen IV, II, XI en IX
gebruikt. De objecten bestaan uit gaten van 40 en 90 cm diep, al of niet behandeld met tuinturf.
Verzilting van het gietwater
Over de mogelijkheid van het gebruik van zoutbevattend polderwater voor de
beregening van tuinbouwgewassen is nog niet veel bekend. Nader onderzoek in
deze kwestie wordt steeds meer noodzakelijk in verband met de toenemende
verzilting van het Rijnwater en de organisatie van de zoutwering vanuit de
Noordzee. Anderzijds zijn ook in het tuinbouwbedrijf mogelijkheden aanwezig
om eventuele opbrengstdalingen bij gebruik van zout water te beperken.
In 1961 zal een aanvang worden gemaakt met het onderzoek om bij verschillende groentegewassen na te gaan hoeveel zout het beregeningswater mag bevatten alvorens schade te doen aan de gewassen.
In 1960 werd reeds in samenwerking met de Rijkstuinbouwconsulentschappen
te Hoorn en Emmeloord onderzoek verricht, waarbij op tulpen werd beregend
met gietwater dat verschillende hoeveelheden zout bevatte. Deze hoeveelheden
varieerden tussen de objecten van 0 tot 4000 mg NaCl per liter. Sterke uitdroging van de grond tussen de verschillende beregeningen werd vermeden.
De resultaten waren hoopgevend.
Op zware klei gaf beregening een grote opbrengstverhoging ten opzichte van
onberegend, ondanks het feit dat het gietwater 2500 mg NaCl per liter bevatte.
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Op zavelgrond ging het voordelige effect van beregening verloren als meer
dan ± 2000 mg NaCl in het gietwater aanwezig was. Op zandgrond waren
lage zoutconcentraties reeds nadelig, aangezien het beregeningseffect hier gering was.

Dichtspuiten van sloten
In enkele tuinbouwruilverkavelingen is de Cultuurtechnische Dienst in haar
streven naar een goedkopere uitvoering van werken overgegaan tot het dichtspuiten van de talrijke sloten met vrij grof spuitzand dat vervolgens door een
zavelige laag wordt bedekt. Figuur 8 geeft een beeld van het volspuiten van
sloten.

Fig. 8 Het volspuiten van sloten ten behoeve van herverkaveling.

Het is voor de uitvoering aantrekkelijk de sloten zo hoog mogelijk op te
spuiten. Het mogelijke is afhankelijk van de landbouwkundige waarde van het
aldus gevormde bodemprofiel, die afneemt naarmate het zand hoger in het
profiel aanwezig is. Uit proeven is namelijk gebleken dat de bovenzijde van
het zand de benedengrens van de doorwortelde zone vormt. Er is nu getracht
de bewortelbare profieldiepte te vergroten door vermenging van zand met de
afdekkende zavellaag en door losspitten van het zand.
In 1960 had de verdieping van de wortelzône geen effect op de opbrengst van
aardappelen en bieten. Wel bleek de afdeklaag in Hensbroek van zeer matige
kwaliteit te zijn. Op de voormalige sloten traden algemeen sterke verschijnselen
van stikstofgebrek op.
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Bezanding van zware kleigronden
De bezwaren tegen zware kleigronden voor het gebruik in de tuinbouw richten
zich in hoofdzaak tegen haar moeilijke bewerkbaarheid, zowel onder natte als
onder droge omstandigheden. Direct en indirect werkt een zware grond een
lagere arbeidsproduktiviteit in de hand. Direct geschiedt dit als gevolg van de
grotere energie die vereist wordt om elke eenheid van produkt af te leveren,
indirect door het grotere aantal verleturen als gevolg van onbegaanbaarheid
van het veld. Hier ligt een van de oorzaken van het algemeen extensieve bouwplan op de zware gronden.
In de ruilverkavelingen in Noord-Holland wordt op relatief goedkope wijze
zand gewonnen en gebruikt voor het dempen van sloten. In een proef is getracht het effect van verschraling van zware kleigronden op de arbeidsbehoefte
te meten. Daartoe is de bouwvoor (60% slib) verschraald met respectievelijk
4 en 2 cm spuitzand.
Ofschoon de definitieve uitkomsten nog niet ter beschikking staan kan reeds
worden medegedeeld dat een aanzienlijke tijdsbesparing bij het rooien van witlofwortels bereikt kon worden bij bezanding met 4 cm spuitzand. Uit deze
oriënterende proef is gebleken dat bezanding perspectieven biedt. In samenwerking met het I.C.W. wordt de proef uitgebreid en zal de verlaging van het
gehalte aan organische stof in de bouwvoor worden gecompenseerd door toevoeging van tuinturf.
Door bemiddeling van de Ned. Heide Maatschappij kon eind 1958 op het
Tuinbouwproefbedrijf Geestmerambacht een proef worden genomen met een
zware bezandingsmachine. Deze machine is gebaseerd op het principe van een
grondvijzel die het zand uit de grond naar boven brengt en over de bouwvoor
verspreidt. Een bezwaar van de gevolgde werkwijze was, dat op het betreffende
perceel vrij diepe geulen overbleven als gevolg van het onvoldoende toevloeien
van het ter plaatse vrij stijve zand uit de ondergrond. In de meeste gevallen
blijven na bewerking echter geen geulen over. De bezandingsproef is genomen
op een perceel stugge, zware grond. De dikte van de opgebrachte laag zand
bedroeg resp. 10 en 5 cm.
In het afgelopen jaar zijn aardappelen als pootgoed verbouwd en wel de rassen
Eersteling en Bintje. Van beide rassen zijn opbrengstbepalingen verricht. Wanneer het vruchtbaarheidsverloop zo goed mogelijk in rekening wordt gebracht,
bedraagt de opbrengstvermeerdering door bezanden met een laag van 10 cm
bij Eersteling 11% en bij Bintje 10 % . Voor de laag van 5 cm zijn deze cijfers
resp. 8°/o en 0 % .
Door opbrengen van 10 cm zand is het percentage afslibbare delen gedaald van
4 9 % tot 3 8 % , het organische stofgehalte van 2 , 6 % tot 2,1 % . Het gehalte
aan koolzure kalk steeg van 5 % tot 9 % . Het opgebrachte zand bevatte 13 %
afslibbare delen, 2 0 % koolzure kalk en 1,8 % organische stof.
Door het bezanden van de grond is, afgezien van de aanwezige geulen, de
bewerkbaarheid tot nog toe beter dan die van de oorspronkelijke grond.
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8. BODEM EN BEMESTING
Trappen- en tijdstippenproef met stalmest en huisvuilcompost
Deze proef is in 1955 aangelegd op zware kleigrond op het Tuinbouwproefbedrijf Geestmerambacht. Zowel in 1959 als in het afgelopen jaar is de nawerking van de gedurende vier jaar gegeven hoeveelheden nagegaan.
Het proefgewas Deense witte bewaarkool was eind mei geplant. De algemene
bemesting bestond uit 600 kg superfosfaat, 600 kg kalizout 40 % en 700 kg
zwavelzure ammoniak. Op 28 en 29 november is geoogst. In tabel 3 wordt de
opbrengst in kg per 100 kolen en het percentage opbrengstverhoging ten opzichte van de controle aangegeven. Achter elk object zijn de hoeveelheden
stalmest en huisvuilcompost vermeld, die over de periode 1955 t/m 1958 waren
toegediend.
Tabel 3. Opbrengstgegevens witte bewaarkool.
Opb rengst in kg
per 100 planten

Object
Stalmest voorjaar
Stalmest voorjaar
Stalmest voorjaar
Stalmest najaar
Stalmest najaar
Stalmest najaar
Huisvuilcompost voorjaar
Huisvuilcompost voorjaar
Huisvuilcompost voorjaar
Huisvuilcompost najaar
Huisvuilcompost najaar
Huisvuilcompost najaar
Controle

160
320
480
160
320
480
200
400
600
200
400
600

ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton

386
400
420
373
380
401
391
377
433
381
398
434
365

°/o opbrengstverhoging
6
10
15
2
4
10
7
3
19
4
9
19

—

De grootste opbrengst is verkregen bij de hoogste giften huisvuilcompost. De
opbrengstverhoging komt ongeveer overeen met die van de vergelijkbare gift
in de structuurmiddelenproef.
Stalmest in het voorjaar door de grond gefreesd geeft een hogere opbrengst dan
in het najaar ondergeploegd. Bij huisvuilcompost was er geen verschil in nawerking tussen de voorjaars- en najaarsgiften.
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Stalmesttrappenproef
Deze proef is in 1955 opgezet op duinzandgrond te Heemskerk. Nadat in 1959
de nawerking werd onderzocht is in 1960 weer stalmest gegeven. Bij de gewassen
is speciaal aandacht besteed aan de groeisnelheid, dus de oogstdatum. De gewassen bestonden dit jaar uit spinazie, andijvie en prei. De spinazie is 4 februari
gezaaid, waarna op 4 mei andijvie is geplant. Tussen de andijvie is op 10 juni
prei geplant.
De stalmest is op 15 januari gegeven en daarna ondergespit. Kunstmest is gegeven op compensatiebasis. De normen hiervoor worden bepaald na vooraf
verricht grondonderzoek. De extra bemesting per are op de stalmesttrappen
was als volgt:
Stalmest

Kunstmest

%> Org. st. P. get. P. Al.

K:0

MgO

0,2 ton 8kg superfosfaat + 8kg patentkali 1,8
3,8
66
10
32
0,4 ton 6 kg superfosfaat + 6 kg patentkali 1,9
4,8
70
11
38
0,7 ton 4 kg superfosfaat + 4 kg patentkali 2,3
6,3
74
12
48
1,1 ton 2 kg superfosfaat + 4 kg patentkali 2,5
8,3
81
14
57
1,6ton —
—
2,6
9,8
83
15
75
De algemene bemesting was 25 kg Dolokal en 5 kg mengmeststof 12 + 10 +
18 per are. Overbemesting met stikstof werd totaal 5 keer gegeven naar behoefte
op alle vakjes in gelijke hoeveelheid. In tabel 4 zijn de oogstgegevens vermeld.
Tabel 4. Oogstgegevens per are.
Stalmest
0,2
0,4
0,7
1,1
1,6

ton
ton
ton
ton
ton

Spin;izie
opbrengst
oogstdatum
in kg
29
29
28
28
27

april
april
april
april
april

183
219
200
230
219

And:ijvie
opbrengst
oogstdatum
in kg
5
3
2
28
29

juli
juli
juli
juni
juni

430
443
454
449
454

Prei
opbrengst
in kg
455
496
501
501
489

Bij andijvie bedroeg het verschil in oogsttijd ongeveer een week, in spinazie was
het verschil gering. Bij de hoogste stalmestgift was de prei het eerst rijp, doch
wegens lage prijzen werd pas 10 oktober begonnen met het oogsten. Gemiddeld
gaven de giften 0,7 en 1,1 ton stalmest per are het beste resultaat.

Organische bemestingsproef
Sinds 1949 worden op duinzandgrond te Heemskerk een aantal organische meststoffen met elkaar vergeleken. In 1958 en 1959 is uitsluitend kunstmest gebruikt, zodat de nawerking van de eerder toegediende organische mest kon
worden nagegaan. Gezien de daling van het algemene produktieniveau van de
grond werd besloten in 1960 de oorspronkelijke bemestingen weer toe te dienen.
In 1961 zal elk veldje worden gesplitst in wel en geen stalmest.
Hoewel voor de praktijk reeds de conclusie kan worden getrokken, dat geen
der gebruikte middelen beter werkt dan stalmest, wordt het proefterrein door
het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid gehandhaafd. Het doel hiervan is,
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dat men de beschikking wil hebben over een langjarig proefveld, waar op de
betreffende vakjes steeds dezelfde soort organische mest is gegeven.
In het voorjaar van 1960 zijn de volgende hoeveelheden organische mest toegediend:
zuiveringsslibcompost
0,8 ton per are
huisvuilcompost
0,8 ton per are
controle
natte turfmolm
0,8 ton per are
stalmest
0,8 ton per are
Kalk is gegeven op compensatiebasis, dus zodanig dat met inbegrip van de kalk
in de organische mest overal gelijke hoeveelheden kalk zijn gegeven en ongeveer
dezelfde p H werd bereikt. De kunstmestgiften waren overal gelijk en wel 7 kg
12 + 10 + 18, aangevuld met 3 kg superfosfaat in het voorjaar, een overbemesting van 2V2 kg kalkammonsalpeter en voor de nateelt nog 5 kg 9 +
10 + 23 alles per are. De in 1960 geteelde gewassen waren tuinbonen met een
tussenteelt van sla en een nateelt van peen. De organische mest, de kalk en
de eerste kunstmestgift zijn voor het planten van de tuinbonen door de grond
gefreesd.
De tuinbonen werden 17 maart geplant, de sla 29 maart, de peen werd gezaaid
op 21 juli. De opbrengst van de tuinbonen was goed, de sla is grotendeels mislukt. Het is gebleken, dat het gewas tuinbonen een slechte voorvrucht is voor
peen. Op de rijen waar de tuinbonen stonden was de peen zeer slecht, er
tussenin iets beter, de gemiddelde opbrengst was ook op de beste veldjes abpen. Op de rijen waar de tuinbonen stonden was de peen zeer slecht, er tussenin
iets beter, de gemiddelde opbrengst was ook op de beste veldjes abnormaal
laag. Bij alle gewassen gaf stalmest de beste resultaten. In tabel 5 zijn de belangrijkste gegevens samengevat.
Tabel 5. Gegevens organische bemestingsproef.
Bemesting

Tuinbonen
oogst in kg
per are

Zuiveringsslibcompost
Huisvuilcompost
Controle
Turfmolm
Stalmest

127
104
140
157
176

Sla
. °/o goede
°/o uitv al 1
kroppen
27
23
18
45
30

4
2
12
9
13

Peen
oogst in kg
°/o org.
stof
per are
157
135
30
55
192

2,5
2,6
1,8
2,9
2,3

Grondsmalyse
P-getal

P-Al.

3,8
3,0
4,3
4,8
6,0

74
71
68
65
65

Tuinbonen en sla gaven het slechtste resultaat bij huisvuilcompost. Er is verband
geconstateerd tussen de oplosbaarheid van fosfaat in de grond in water (P-getal)
en de oogst.
Proef met veenprodukten en stalmest
Deze proef is in 1959 op de proeftuin te Beemster opgezet voor vergelijking
van turfmolm, tuinturf en turfmolm + tuinturf met een controle-object. Voor
vergelijking met een soortgelijke proef op het waterstandsherontginningsproefveld kan worden verwezen naar hoofdstuk 7, blz. 32.
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Tuinturf is een produkt, afkomstig van de veenderijen uit het oosten van ons
land en kan het best in het kort worden omschreven als doorvroren gemalen
zwartveen. De oorspronkelijke benaming van het produkt was smoesveen. Tuinturf wordt thans op dezelfde wijze als turfmolm in balen geleverd.
In het voorjaar van 1959 is een laag ter dikte van 2V2 cm van bovengenoemde
veenprodukten ongeveer 12 cm diep door de bovengrond gefreesd. Na het
spitten van de grond in het najaar is in het voorjaar van 1960 wederom een
laag van 2V2 cm door de bovengrond gefreesd, zodat thans de gehele bouwvoor
intensief met de veenprodukten is gemengd. Ter compensatie van de armoede
aan voedingsstoffen en de stikstofbindende eigenschap is evenals in 1959 per m3
los materiaal 4 kg kalkammonsalpeter en 4 kg thomasslakkenmeel doorgemengd.
Bij de gebruikte hoeveelheid f21/-' cm) komt dit neer op 10 kg van beide meststoffen per are. De proef is aangelegd op een aantal oude bemestingsobjecten,
waarvan de volgende in het onderzoek blijven betrokken.
1. Controle.
2. Nawerking huisvuilcompost.
3. Stalmest.
Van huisvuilcompost is, verdeeld over 4 jaar, totaal 320 ton per ha gegeven,
voor het laatst in de winter 1957/1958. In het voorjaar van 1960 is 60 ton
goed verteerde stalmest door de grond gefreesd. De totale hoeveelheid stalmest
bedraagt thans 280 ton.
Uit onderzoek, verricht door ir. P. Boekei van het I.B. te Groningen bleek het
porieënvolume van de grond door tuinturf en turfmolm gemiddeld 6% te
zijn verhoogd. Voor de lucht- en watervoorziening van de wortels der gewassen
is dit van het grootste belang. Ook stalmest gaf bij de gebruikte hoeveelheid
een verhoging, doch deze bedroeg slechts 2 % .
Uit onderzoek, verricht door dr. G. W. Harmsen, eveneens van het I.B. te
Groningen, bleek dat zowel tuinturf als turfmolm als gevolg van de toevoeging
van kalkammonsalpeter de in water oplosbare hoeveelheid stikstof in de grond
sterk hebben verhoogd. De combinatie van beide veenprodukten met stalmest
gaf het hoogste stikstofgehalte. Bij de overbemesting van het gewas prei is met
deze cijfers rekening gehouden. Behalve prei werd ook kropsla als proefgewas
opgenomen.
Voor de sla is een bemesting gegeven van 5 kg kalkammonsalpeter, 10 kg superfosfaat en 10 kg patentkali per are. Als compensatiegift ontvingen de controlevakjes (zonder veenprodukt) een maand na het planten 2 kg kalkammonsalpeter
extra. Enkele weken hierna werden alle veldjes gesplitst in geen stikstof en
2 kg kalkammonsalpeter per are.
Sla
Zowel tuinturf als turfmolm gaven een 2 dagen eerder oogstbaar gewas. Bij het
percentage Ie soort was vrijwel geen verschil met de controle. Als gevolg van
het hogere stikstofniveau in de grond gaf de sla bij beide veenprodukten minder
goed gesloten kroppen. Er werd iets meer uitval geconstateerd en gemiddeld
iets minder rand.
Ten aanzien van de objecten 1, 2 en 3 kan worden gezegd dat stalmest ondanks
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het hogere stikstofgehalte in de grond een beter gesloten krop gaf dan de
controle. Ook bij huisvuilcompost was de krop goed gesloten. De beste resultaten werden hier bereikt met huisvuilcompost, wat zich uitte in een iets hoger
percentage Ie soort en een wat lager percentage uitval en rand, alles ten
opzichte van de controle. Er was geen verschil in vroegheid.
De stalmestveldjes waren slechter dan de controle. De resultaten waren:
1. controle 65 % Ie soort kroppen
2. huisvuilcompost 6 9 % Ie soort kroppen
3. stalmest 5 7 % Ie soort kroppen.
Het slechte resultaat bij sla op de stalmestveldjes bevestigt de uitkomsten van
vroeger onderzoek in ons land. Hierbij was gebleken dat stalmest, toegediend
in het voorjaar, als regel minder goede resultaten geeft dan najaarstoediening.
Prei
Tuinturf en in veel mindere mate turfmolm gaven een iets lagere totaalopbrengst
door meer uitvallers. De percentages uitval waren:
turfmolm . . . .
5,9 %
tuinturf
. . . .
9,5 %
turfmolm + tuinturf . 6,9 °/o
controle
. . . .
4,9 %
Het gemiddeld gewicht van de prei was op alle objecten gelijk. Van de objecten
1, 2 en 3 gaf stalmest de hoogste opbrengst en het hoogste gemiddelde gewicht,
het gewas had een gezonde kleur en habitus. Huisvuilcompost gaf de hoogste
opbrengst, terwijl het gewas hier een lichtere kleur had. Deze lichtere kleur
was niet te wijten aan stikstofgebrek. De in de proef aangebrachte splitsing in
stikstofgift heeft vrijwel geen resultaat opgeleverd. De opbrengst van de prei
was als volgt:
controle 262 kg per are,
huisvuilcompost 249 kg per are,
stalmest 279 kg per are.
Structuurmiddelenproef
Deze meerjarige proef is in 1953 op de zware kleigrond van het Tuinbouwproefbedrijf Geestmerambacht te Oudkarspel aangelegd. Zowel in 1959 als in
1960 is de nawerking van de eerder gegeven middelen nagegaan.
Het proefgewas Deense witte bewaarkool werd eind mei geplant. De algemene
bemesting bestond uit 600 kg superfosfaat, 600 kg kalizout 40 % en 700 kg
zwavelzure ammoniak per ha.
De opbrengst was zeer hoog als gevolg van het regenrijke weer. Eind november
is geoogst. In tabel 6 staat de opbrengst in kg per 100 kolen en het percentage
opbrengstverhoging ten opzichte van de controlevakjes vermeld. Achter elk
object is de totale hoeveelheid per ha van de betreffende middelen, gegeven in
de periode van 1953 t/m 1958 vermeld. De verschillen tussen de diverse objecten zijn vrijwel gelijk aan die in 1958 toen eveneens witte bewaarkool is
geteeld.
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Tabel 6. Opbrengstgegevens witte bewaarkool.
Opbrengst in kg
per 100 planten

Object
1.
2.
3.
4.

Flotal
Huisvuilcompost
Gips
Huisvuilcompost
Zuiveringsslibcompost
5. Schuimaarde
6. Landbouwpoederkalk
7. Controle

10 ton
620 ton
20 ton
240 ton )
620 ton S
40 ton
20 ton

°/o opbrengstverhoging

+ 2

340
401
327

+ 20
— 1

387

+ 16

326
304
333

— 2
— 9

—

Waardebepaling cacaoafvalkalk
Deze in 1958 opgezette oriënterende proef op duinzandgrond te Heemskerk
is in 1960 voortgezet. Als organische mest is toegediend 1 ton stalmest per are
en 0,5 ton cacaoafvalkalk per are. De gebruikte cacaoafvalkalk was goed uitgebroeid. Kalk is alleen gegeven op de stalmest- en de controleveldjes. De
kunstmestgiften waren 7 kg mengmeststof 12 + 10 + 18 en 3 kg superfosfaat
in het voorjaar, een overbemesting met 2V2 kg kalkammonsalpeter en voor de
nateelt van peen 7 kg mengmeststof 9 + 10 + 23, alles per are.
De beproefde gewassen waren tuinbonen, sla en peen. De opbrengst van de
peen was laag als gevolg van de nadelige voorvrucht van tuinbonen. Cacaoafvalkalk gaf bij sla en peen de beste resultaten. In tabel 7 zijn enkele gegevens
vermeld.
Tabel 7. Gegevens proef cacaoafvalkalk.
Sla

Tuinboon
Bemesting
Cacaoafvalkalk
Stalmest
Kunstmest

oogst in kg
per are

«/o uitval

138
153
133

16
11
28

% goede
kroppen
77
47
59

Peen
»/o geoogst
op 23 mei
50
46
12

oogst in kg
per are
171
164
143

Magnesiumbemesting en bespuiting bij witlof
In een publikatie van professor J. R. Ansiaux over bemesting van witlof werd
de aandacht gevestigd op kwaliteitsverbetering van de krop door magnesiumbemesting. Dit was voor het Proefstation aanleiding hierover een proef op te
zetten, welke werd aangelegd op een terrein in de Wieringermeer. Dit terrein
had het laagste Mg-gehalte van alle op dat moment beschikbare proefvelden.
De analysecijfers ervan waren:
pH-KCl
7,7
P-getal
1,8
Humus
1,3
P-Al
44
CaCo :)
8,7
K,0
21
Afslibbaar 13
MgO-NaCl 31
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De bemestingsproef bestond uit 8 objecten, elk met 4 parallellen, te weten:
a. 100 kg K 2 0 per ha;

b. 240 kg K,0 per ha.

A en b hadden elk een onderverdeling met de volgende magnesiumtrappen:
1. geen MgO;
2. 125 kg MgO per ha;

3. 250 kg MgO per ha;
4. 500 kg MgO per ha.

De magnesium werd toegediend in de vorm van kieseriet.
In deze proef waren twee selecties opgenomen namelijk Huizer en Malina.
Er werd gezaaid op 28 april en gerooid op 26 en 29 september. Het inkuilen
vond respectievelijk plaats op 30 september en 4 oktober. Alle objecten en
parallellen werden afzonderlijk getrokken in raampjes van 0,2 m2. Elk raampje
kon ongeveer 100 wortels bevatten. Het gemiddeld wortelgewicht van ras
Huizer was 168 gram, dat van Malina was 162 gram.
De oogst vond plaats op 3 en 8 november, zodat de trekduur 35 dagen bedroeg.
Noch bij de wortelopbrengst, noch bij de opbrengst en kwaliteit van de kroppen
kon ook maar enig verschil tussen de bemestingsobjecten worden waargenomen.
De opbrengst per 100 kroppen bedroeg bij Huizer 7,5 kg en bij Malina 7,0 kg.
De A-sortering in deze rassen was respectievelijk 44 en 80°/o.
Bespuitingsproef
Deze proef omvatte 6 objecten.
1. Onbehandeld;
2. Zes keer spuiten met een 2'%> oplossing van bitterzout om de twee
weken;
3. Zes keer spuiten met een 1% oplossing;
4. Drie keer spuiten met een 2 % oplossing, waarbij de spuitdata gelijk
vielen met de eerste drie van object 2 en 3;
5. Als object 4, doch op de laatste spuitdata;
6. Drie keer spuiten met een 2% oplossing om de vier weken.
De gebruikte selecties, zaai- en rooidatum waren gelijk aan die in de bemestingsproef. De tijd van het forceren was echter totaal 6 dagen korter. Ook in deze
proef waren geen verschillen te constateren. De gemiddelde opbrengst van 100
kroppen bedroeg hier van Huizer 6,6 kg en van Malina 6,2 kg.
Vermeld dient nog te worden dat beide proeven gedurende de forceerperiode
van 13-18 oktober geheel onder water hebben gestaan als gevolg van de zware
regenval.
De resultaten van gewasanalyses en bewaring van de koppen zijn nog niet
bekend.
Voor de uitvoering van deze proeven werd contact opgenomen met het Rijkstuinbouwconsulentschap te Geldermalsen en te Zutphen.
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9. VEREDELING
Vroege aardappel
De veredeling van de vroege aardappel is in 1960 voortgezet op vrijwel dezelfde
voet als in voorgaande jaren.
Door de warme zomer en herfst van 1959 was de kiemrust van de aardappelen
aanzienlijk bekort. De spruiten liepen ongeveer een maand eerder uit dan
normaal. Hierdoor was het bijzonder moeilijk de knollen op de eerste spruit te
houden. De spruitvorming moest dan ook sterk worden afgeremd, wat tot
gevolg had dat de spruiten enigszins houtig werden. Hierdoor en door het
aanvankelijk koude weer na het poten ontwikkelde het gewas zich in de beginperiode zeer traag. Een en ander leidde tot vrij veel onderzeeërs en ondanks de
vroege rooibaarheid tot een te lage opbrengst. Ook werd de indruk verkregen
dat genoemde omstandigheden een ongunstige invloed hadden op de vorm en
de regelmaat van de knollen.
Het optreden van bladrol beperkte zich tot een minimum, wat te danken is
aan het testen op dit virus. Dit vond plaats in de herfst van 1959 en gebeurde
door de N.A.K. te Alkmaar. Wel moesten wij vrij veel materiaal verwijderen
dat aangetast was door of verdacht werd van het nieuwe Y-virus. Vaak was
het zeer moeilijk om uit te maken of een nummer geheel gezond dan wel geheel
aangetast was. De omvang waarmee dit nieuwe virus in sommige bestaande
rassen optrad, deed ons besluiten zo streng mogelijk te selecteren. "Waarschijnlijk
zal de besmetting nog niet geheel de kop zijn ingedrukt, zodat nog wel enkele
teleurstellingen te verwachten zijn. Dit temeer omdat in het kruisingsmateriaal
vrij veel Sirtemabloed zit en Sirtema een van de zwaarst aangetaste rassen was.
Onderstaand volgt een overzicht van de in 1960 verrichte werkzaamheden en
van de gemaakte vorderingen.
Kruisingen
In het verslagjaar zijn weer kruisingen uitgevoerd. De teelt van de planten
voor dit doel vond plaats in de kweekkas op een tablet in 25 cm potten waarbij
de knol op een steen op de pot was gelegd en voor de eerste aanslag werd
afgedekt met zand. Deze methode bevalt tot nu toe uitstekend. De omvang van
de planten blijft beperkt, en reeds vroeg treedt behoorlijke bloei op.
Vóór het rooiseizoen kunnen dan ook reeds vrij veel kruisingen worden uitgevoerd. In de koude kas zijn naast normaal op een steen geplante géniteurs,
van elke géniteur bovendien stekken geënt op onderstam van tomaten.
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In tegenstelling tot andere jaren zijn in 1960 geen normale rassen of nummers
genomen als géniteur. Uitgeplant waren namelijk 98 nummers afkomstig van
in 1957 zelfbestoven Sirtema, Strathearn Early, S.V.P. 49108 en Oberarnbacher
Frühe. Met 84 nummers voerden de zelfbestoven klonen van Sirtema royaal
de boventoon. Dit is veroorzaakt doordat de nakomelingen van de zelfbestuiving van Sirtema in 1958 als klonen en in 1959 als eerstejaars uitmuntten
door goede regelmatige vormen en een tam gewas. De vraag is thans in hoeverre het nieuwe Y-virus zijn stempel zal drukken op deze inteelt van Sirtema.
Vermoedelijk zullen wij door middel van zelfbestuivingen moeten zoeken naar
andere rassen of nummers die dezelfde goede eigenschappen vererven als
Sirtema en daarnaast minder gevoelig zijn voor het nieuwe Y-virus.
Uitgevoerd zijn in totaal 903 zelfbestuivingen op 63 verschillende nummers.
Hiervan slaagden er 217 van 25 verschillende nummers, wat neerkomt op
ongeveer 2 4 % . In totaal zijn 13975 zaden gewonnen. Van 38 nummers waarop
321 zelfbestuivingen zijn uitgevoerd, kon geen zaad worden gewonnen. Vermoedelijk was het stuifmeel van deze bloemen niet kiemkrachtig, of was de
hoeveelheid te gering om een goede kans van slagen te waarborgen.
Uit het lage slagingspercentage zou afgeleid kunnen worden dat bij voortgezette zelfbestuiving de kans op zaadzetting vrij snel afneemt.
Klonen
In de kweekkas bij het Proefstation werden 17221 zaden uitgezaaid. Hiervan
waren 1122 afkomstig van het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen en 2399 van de Stichting voor Plantenveredeling. Van deze laatste
bezitten 425 zaden een buitengewone aardappelmoeheidsresistentie, 200 zaden
mogelijke vorstresistentie en 221 zaden zijn afkomstig van kruisingen met
Solanum goniocalyx. In Peru is Solanum goniocalyx om zijn kookkwaliteit een
hoog gewaardeerd ras. De overige zaden bezitten mogelijke resistentie tegen
aardappelmoeheid en/of Phytophthora.

Fig. 9
Aardappelplantjes
die voor de eerste
keer zijn verspeend.

Van de door het Proefstation gewonnen zaden werden er 13700 uitgezaaid.
Deze waren afkomstig van een aantal kruisingen die op één uitzondering na
resistentiemogelijkheden bezitten voor aardappelmoeheid en/of Phytophthora.
In 1960 zijn de plantjes van de daarvoor in aanmerking komende kruisingen
niet kunstmatig getest op Phytophthora. Wel is bij het oppotten een aantal
nietsbelovende planten opgeruimd. Van het totaal aantal uitgezaaide zaden
waren 10302 plantjes onder platglas opgepot. Voor verdere beoordeling zijn
tenslotte 8665 stuks overgebleven, wat neerkomt op ongeveer 50 % van het
aantal uitgezaaide zaden. Figuur 9 toont een aantal bakjes met voor de eerste
maal verspeende aardappelplantjes.
Eerstejaars
Evenals in voorgaande jaren zijn van de eerstejaars zaailingen ruim 6200
nummers op de proeftuin te Alkmaar uitgeplant. N a beoordeling op loof en
knolvorm zijn 674 hiervan aangehouden voor verder onderzoek. Het percentage
aangehouden nummers (bijna 11°/o) is uitzonderlijk laag. De oorzaak hiervan
is het grote aantal nummers dat aangetast was door het nieuwe Y-virus, of
verdacht werd hierdoor te zijn aangetast.
Het materiaal afkomstig van kruisingen met mogelijke vorstresistentie is
praktisch verdwenen.
Tweedejaars
Op de subproeftuin te Grootebroek waren 1172 nummers uitgeplant in rijtjes
van 5 knollen. Bij dit aantal is een vrij redelijke beoordeling op loof, vorm
van de knol en vroegheid reeds mogelijk. Voor verder onderzoek zijn na het
selecteren 247 nummers aangehouden. Deze zijn opgezonden naar de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen voor onderzoek op wratziekteresistentie.
Voor toetsing op aardappelmoeheid kwamen bovendien 116 van bovengenoemde
nummers in aanmerking. Deze zijn gelijktijdig naar hetzelfde adres opgezonden.
Derdejaars
Na in 1959 bij de Plantenziektenkundige Dienst te zijn onderzocht op wratziekte en getoetst op aardappelmoeheid zijn 63 nummers overgebleven voor
verdere beoordeling. Als derdejaars zaailingen waren deze in enkelvoud op
veldjes van 16 planten uitgezet op de subproeftuin te Grootebroek. Het restant
werd te Spierdijk uitgeplant voor een zo gezond mogelijke teelt van pootgoed.
Een juiste beoordeling op vorm, vroegheid en vooral opbrengst was deze zomer
door het optreden van onderzeeërs niet gemakkelijk. Voor verder onderzoek
zijn tenslotte 31 nummers aangehouden. Bij het eerste onderzoek op wratziektegevoeligheid bleken op één na alle nummers ongevoelig te zijn. Bovendien bezitten 25 nummers nog resistentie tegen Phytophthora, terwijl 4 nummers bij
het eerste onderzoek niet door aardappelmoeheid werden aangetast.
Vierdejaars
In totaal zijn in 1960 op de subproeftuin te Grootebroek 45 vierdejaars zaailingen opgeplant. Aangehouden voor nader onderzoek of kruisingsouder zijn
31 nummers. Door de wisselvallige uitkomsten van het afgelopen jaar is dit
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aantal vrij hoog. Van de bij de Commissie ter Bevordering van het Onderzoek
van nieuwe Aardappelrassen (C.O.A.) te Wageningen zijn van de 8 aangemelde
nummers van 4 nummers uitkomsten verkregen. Bij het tweede onderzoek op
wratziekte bleken namelijk 2 nummers vatbaar te zijn. Vóór het rooien moesten
op het proefveld te Lutjebroek nog eens 2 nummers worden opgeruimd wegens
aantasting door het nieuwe Y-virus.
In het komende jaar zullen geen nummers voor verder onderzoek naar Oostwold worden opgezonden. De resultaten, behaald op de voorbeproeving I te
Lutjebroek en op de eigen proefvelden, weken hiervoor bij andere jaren vergeleken te veel af. Wel zijn opnieuw 4 nummers aangemeld voor een eerste
praktijkonderzoek in de voorbeproeving I.
Vijfdejaars
Op de subproeftuin te Grootebroek waren 14 nummers ondergebracht die
afkomstig zijn van het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen. De
meeste hiervan waren voor een onderzoek op zeer vroege rooibaarheid tevens
opgeplant te St. Paneras. Voorlopig zijn voor verder onderzoek 9 nummers
aangehouden. Het nummer dat voor een veldonderzoek op wratziekte en
cultuurwaarde naar Oostwold was gezonden, is ondanks een matige indruk
doorgedrongen tot de voorbeproeving II die in 1961 te St. Paneras zal worden
aangelegd. De nummers, geplaatst op de proefvelden te Wieringerwerf en
Beesel, konden geen voldoende halen.
Op de proeftuin te Alkmaar waren 13 nieuwe nummers opgeplant die voor
een nader onderzoek op hun vroegheid aan het Proefstation werden toegezonden. Eén hiervan is afgevoerd in verband met virusaantasting, de overige
zullen in 1961 worden ondergebracht op de proefvelden te Grootebroek. Eén
nummer is aangemeld voor de voorbeproeving I te Lutjebroek.
Van de eigen zaailingen waren op de proefvelden 16 nummers opgeplant.
Definitief is er één opgeruimd; 9 worden nog in stand gehouden om eventueel
dienst te kunnen doen als géniteur. Enkele hiervan zijn reeds als zodanig gebruikt. Als ze niet aan de verwachtingen voldoen worden ze alsnog afgevoerd.
Drie nummers werden naar Oostwold opgezonden voor veldonderzoek op
wratziekte en cultuurwaarde. Deze zijn voor 1961 toegelaten tot voorbeproeving II.
Zesdejaars
Van de zesdejaars zaailingen zijn nog 2 nummers overgebleven, om zo mogelijk
als géniteur dienst te doen. Daarvoor zullen de resultaten van de in voorgaande
jaren gemaakte kruisingen worden nagegaan. Uit deze gegevens zal dan moeten
blijken of ze als géniteur de moeite waard zijn.
Voorbeproeving
Door de C.O.A. worden ieder jaar in het vroege aardappelgebied te Lutjebroek
proefvelden aangelegd voor een eerste onderzoek van zaailingen op hun praktijkwaarde. Het Proefstation heeft in het afgelopen jaar aan deze proeven
deelgenomen met 8 nummers, waarvan door omstandigheden slechts van 4
nummers gegevens zijn verkregen. Voor 1961 zijn 5 nieuwe nummers aange47

meld. Van de 3 nummers die waren geplaatst in voorbeproeving I van de
Bintjegroep heeft er één goed voldaan, één heeft matig voldaan, terwijl het
laatste nummer moest worden afgevoerd wegens de vatbaarheid voor wratziekte.
De 4 naar Oostwold opgezonden nummers zijn geplaatst in voorbeproeving II.
Nieuwe aanmeldingen voor Oostwold zijn niet gedaan.
Asperge
Het in 1958 aangelegde proefveld te Sevenum is in 1960 voor de eerste keer
geoogst. Tijdens het groeiseizoen zijn waarnemingen verricht om een indruk te
krijgen van de stand van het gewas. Daartoe is op 6 september het aantal
stengels en het aantal dikke stengels per nummer geteld. De gemiddelden hiervan worden in tabel 8 vermeld.
Tabel 8. Gemiddeld aantal stengels per plant.
Selectie
Nummer 2-7
Nummer 2-3
Nummer 2-9
Selectie Wijchen
Selectie Beeren
Nummer W X B
R. v. Brunswijk

Gem. aantal
stengels
6,10
6,58
6,18
5,15
6,52
6,48
5,45

Gem.. aantal

dikke stengels
1,50
1,34
1,27
1,06
0,73
0,58
0,58

Over het algemeen kan worden gezegd dat planten die in de zomermaanden
veel stengels bezitten, in de produktiemaanden van het daaropvolgende jaar
ook veel stengels produceren. Ditzelfde geldt voor het aantal dikke stengels in
groeiseizoen en oogstseizoen.
Op het tweejarig proefveld te Maasbree staat veel materiaal dat in de loop
der jaren is verkregen. Het landelijk karakter van het asperge-onderzoek komt
hier goed tot uiting, daar er materiaal van verschillende herkomsten uit diverse
aspergecentra is geplant. De herkomsten zijn:
a. Lijnen van het mannelijk ras, afkomstig van het I.V.T. Deze lijnen
zijn verdeeld in drie groepen, afhankelijk van de kruisingsouders.
b. Afstammelingen van enige goede Bergen op Zoomse mannelijke en
vrouwelijke planten.
c. Afstammelingen van de kruising Bergen op Zoomse X Mary Washington.
d. Afstammelingen van goede mannelijke en vrouwelijke planten van een
rassenproef op het I.V.T.
e. Afstammelingen van enige goede Wijchense mannelijke en vrouwelijke
planten.
f. Nakomelingen van enige nummers te Herkenbosch.
g. Controle handelszaad.
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Tijdens het groeiseizoen zijn verschillende waarnemingen verricht, waarbij van
elk nummer het aantal stengels is geteld. In tabel 9 wordt het gemiddeld aantal
per groep weergegeven, onderscheiden in dikke stengels (diameter groter dan
1,7 cm) en dunne stengels (diameter kleiner dan 0,7 cm).
Tabel 9. Gemiddeld aantal stengels per groep.
TT i
Merkomst
I.V.T. groep 1
I.V.T. groep 2
I.V.T. groep 3
B. op Zoom
B. op Zoom X M.W.
I.V.T. rassenproef
Wijchen
Herkenbosch
Controle
Gemiddeld

Dikker
d a n 1j c m

(8 nummers
(3 nummers
(3 nummers
(6 nummers
(5 nummers
(6 nummers
(2 nummers
(3 nummers
(1 nummer)

0,7-1,7
cm

Dunner
j

a n Qj

cm

Totaal
aantaj

%> dikke
stengels

231
171
144
255
236
220
214
267
206

206
288
289
169
214
196
311
209
278

167
180
166
129
122
139
184
123
149

604
639
599
553
572
555
709
599
633

38 %>
27%
24%
46 °/o
40°/o
40 °/o
30%
45°/o
32%

216

240

151

607

36%

Er blijkt dus een behoorlijk verschil te zijn in het aantal stengels per groep.
Het percentage dikke stengels varieert van 46 tot 24. In 1961 wordt dit perceel
geoogst, waarbij van elk nummer de opbrengst wordt bepaald. Tevens zal dan
worden nagegaan welke correlatie er onder Nederlandse omstandigheden bestaat tussen de gewasontwikkeling in het groeiseizoen en de opbrengst in het
daaropvolgende oogstseizoen.
Van de mannelijke lijnen is ook in 1960 het percentage andromonoecische
planten genoteerd. Hieronder verstaat men mannelijke planten die behalve
normaal ontwikkelde meeldraden ook een goed ontwikkeld vruchtbeginsel
hebben en daardoor in staat zijn zichzelf te bevruchten.
Uit deze waarnemingen is komen vast te staan dat het percentage andromonoecische planten van de diverse mannelijke lijnen zeer sterk uiteenloopt. Nog
belangrijker is echter het percentage planten dat sterk andromonoecisch is omdat
dit een grote invloed heeft op de produktie. De mannelijke planten zijn produktiever dan de vrouwelijke. Deze laatste moeten namelijk tijdens het groeiseizoen
een gedeelte van het gevormde reservevoedsel reserveren voor de bes- en zaadvorming. Er moet dus naar worden gestreefd mannelijke lijnen te krijgen waarvan het percentage sterk andromonoecische planten zo laag mogelijk is.
De resultaten van tellingen en andere waarnemingen wijzen duidelijk in de
richting dat zowel de moederplant als de vaderplant van invloed zijn op de
andromonoecie van hun nakomelingen.
De zeer grote variatie in andromonoecie van de verschillende lijnen wettigt de
overtuiging dat meerdere factorenparen hierbij een rol spelen.
In het zaadproduktieveld te Herkenbosch is in het voorjaar van 1959 een
aantal planten die veel stengels hadden van een merkteken voorzien. In de
4
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hieropvolgende zomermaanden is van deze planten de bovengrondse ontwikkeling nagegaan. De planten die in het voorjaar een groot aantal stengels en in
de zomer een goede bovengrondse ontwikkeling hadden, zijn voor verdere
selectie aangehouden. In 1960 is van deze planten tijdens de oogstperiode
dagelijks geoogst. Planten met een hoge opbrengst die tevens stengels van goede
kwaliteit hadden, werden aangehouden. In totaal voldeden 25 planten aan deze
eisen. De opbrengst hiervan liep uiteen van 752 tot 1673 gram per plant.
Hierbij kunnen we opmerken dat de gemiddelde opbrengst in een praktijkveld
ongeveer 200 gram per plant bedraagt. Van deze 25 planten waren er 17
vrouwelijk, 7 mannelijk en 1 andromonoecisch. Gedurende de bloeiperiode
waren de planten in kooien geïsoleerd. Het volgende kruisingsschema werd
uitgevoerd:
a. de andromonoecische plant werd zelfbestoven.
b. elke vrouwelijke plant werd bestoven door de 7 mannelijke planten,
waardoor 7 X 1 7 = 119 combinaties ontstonden.
Het zaad van de andromonoecische plant zal dienen om tot produktievere
mannelijke (MM) planten te komen. Van de 119 lijnen zullen de produktiefste
worden uitgezocht, waarna teruggegrepen wordt naar de oorspronkelijke ouders.
Van deze ouders wordt door vegetatieve vermeerdering (scheuren) een zaadproduktieveld gevormd.

Boon
Bij het kweken van nieuwe stamslabonen werd dit jaar weinig vooruitgang
geboekt. In de kruisingen tussen cultuurrassen die in 1953 en 1954 waren gemaakt, zijn diverse keren mooie planten geselecteerd met een behoorlijke ziekteresistentie. Gewoonlijk laat bij deze nummers de kwaliteit te wensen over.
Lijnen met een goede kwaliteit worden daarentegen aangetast door ziekten.
Een combinatie van virusresistentie, goede weerstand tegen schimmelziekten en
prima kwaliteit in één ras lijkt theoretisch vrij gemakkelijk, maar blijkt in de
praktijk verschrikkelijk moeilijk te zijn. De eenvoudigste en snelste weg om
het doel te bereiken is die via het kruisen van cultuurrassen. Hiermee zijn reeds
enkele goede resultaten bereikt, terwijl in de toekomst nog wel verschillende
nieuwe rassen zullen volgen.
Een andere mogelijkheid is het kruisen van verschillende botanische soorten.
Hierbij gaat het naast de normale eigenschappen vooral ook om het scheppen
van nieuwe mogelijkheden zoals koude- en eventueel vorstresistentie. Via soortkruisingen is het echter een zeer lange en moeilijke weg.
Ondanks het vele werk dat op het gebied van de bonenveredeling wordt verricht is men in een impasse geraakt. Hoewel de nieuwe rassen Prelude, Processor
en Widusa enige opgang maken, bestaat er nog steeds een grote behoefte aan
kwaliteitsrassen met een goede ziekteresistentie en liefst met een plantvorm die
geschikt is voor de machinale pluk. Misschien is op een of andere manier op
dit gebied een samenwerking mogelijk waardoor in korte tijd een oplossing voor
het probleem wordt gevonden.
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Beoordeling onder natuurlijke

omstandigheden

Van de toetsing op virusziekten is dit jaar weinig terecht gekomen. Het bonevirus 2, dat scherpmozaïek en topsterfte veroorzaakt, was van geen betekenis.
Het toetsveld op rolmozaïek en roest te Wolfheze is door magnesiumgebrek
gedeeltelijk mislukt. Op de proeftuin te Sloten kwam een vrij zware stippelstreepaantasting voor zodat op deze ziekte goed kon worden getoetst. Verschillende stamslabonen bleken een behoorlijke resistentie te hebben zoals uit
figuur 10 blijkt. Verder kwam in het vermeerderingsveld te Spierdijk vrij veel
vetvlekkenziekte voor. In mindere mate was dit eveneens op het proefbedrijf
Geestmerambacht het geval.

Fig. 10
Links enkele gezonde nummers; rechts
enkele regels Dubbele Witte zonder
draad, ernstig door
stippelstreep aangetast.

Kunstmatige

toetsing

Het kunstmatig toetsen op resistentie tegen Colletotrichum werd voortgezet met
materiaal van de soortkruisingen Ph. vulgaris X Ph. dumosus en Ph. vulgaris
X Ph. coccineus.
In de maand april is in drie series getoetst. De overgebleven planten van de
eerste en de tweede serie zijn tijdelijk in potten onder glas gezet en later buiten
uitgeplant. De gezonde planten van de derde serie zijn rechtstreeks in de volle
grond geplant. In totaal werden ongeveer 13000 planten getoetst waarvan 3050
zijn overgebleven wat overeenkomt met ruim 20 %. Bij sommige groepen
kwamen interessante verschillen naar voren. Zo worden in tabel 10 de resultaten
vermeld van de slabonekruisingen. Deze groep omvat de stamslabonen Dubbele
Witte z. draad, Probator en Prelude, de stokslaboon Aromata, de pronkboon
Emergo en Ph. dumosus.
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Tabel 10. Resultaten van de Colletotrichumtoets op slabonen.
Kruisingen

Generatie

(Dubb. W. X Aromata) X (Prelude X Aromata)
(Aromata X Emergo) X Staraslaboon
(Stamslaboon X Aromata) X Emergo
Aromata X Emergo
Prelude X Ph. dumosus

F2
F2
F2
F3
F3

Aantal planten
GeOvergebleven
toetst
178
1262
380
56
33

4
51
62
9
13

»/o
2
4
16
16
39

Het was te verwachten dat van de kruising stam- X stokslaboon weinig of
geen resistente planten zouden overblijven. De resistentie van de kruisingen met
pronkboon is aan de matige kant. De kruising met Ph. dumosus gaf een hoog
percentage gezonde planten.
Bij de snijboon werden dubbelkruisingen getoetst en ook een paar enkelvoudige
kruisingen tussen snijboon en pronkboon. Van iedere kruising was een gedeelte
reeds vorig jaar getoetst en een ander gedeelte niet. Het verschil tussen eerste
en tweede toetsing wordt in tabel 11 weergegeven.
Tabel 11. Resultaten van de Colletotrichumtoets op snijbonen in 1960.
Kruising
Romore X Emergo
Romore X Emergo
wist
Mechelse Sabel X Emergo
Mechelse Sabel X Emergo
Combine X Emergo
Combine X Emergo

Aantal planten
1959 (F2)

1960

getoetst
getoetst
getoetst
niet getoetst
imt- getoetst
niet getoetst

F3
F3
F3
F3
F3
F3

Getoetst Overgebleven
138
126
145
130
147
104

15
32
25
33
36
20

Uit deze resultaten komt de vraag naar voren of het wel gewenst is reeds in
F2-materiaal te toetsen. Zowel bij de eerste als bij de tweede kruising gaf de
populatie die alleen in de F3 werd getoetst een hoger percentage gezonde planten
dan het materiaal dat in de F2 en F3 werd getoetst. Bij de derde kruising viel
het verschil ten gunste van twee keer toetsen uit.
Verder zijn in de tweede generatie van het snijbonemateriaal in totaal 88
nummers, waaronder een aantal stammen, getoetst. In alle nummers zit pronkbone- of Ph. dumosus-bloed. Het zijn overwegend dubbelkruisingen. Er werd
nog geen kruising aangetroffen die volkomen resistent is. Wel bleef in sommige
nummers een groot aantal planten gezond zoals uit de volgende indeling blijkt.
8 nummers gaven 0 tot 1 0 % gezonde planten
10
20°/o
19
»
26
20
30 %
22
30 )) 40 %
40 )) 50 °/o
H
1 nummer gaf
56 %
1 nummer gaf
66 %
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'/o
11
26
17
25
24
19

Aangezien deze kruisingen voor de eerste keer werden getoetst, is het resultaat
niet slecht.
Slabonekruisingen
Het kruisingswerk heeft zich dit jaar beperkt tot enkele combinaties van stamslabonen. In deze serie waren opgenomen Prelude, K 89 van Koning en Vlieger
en vijf eigen géniteurs. De planten zijn opgekweekt in emailpotten onder glas.
Het kruisen vond eveneens onder glas plaats. Bij de kruisingen die K 89 als
moeder hadden, vielen verscheidene gekruiste peukjes in een jong stadium reeds
af. Het slagingspercentage bedroeg hierdoor 58 tegen 7 4 % bij de reciproke
kruisingen. In het algemeen lag het slagingspercentage bij deze groep hoog.
In totaal hebben we 517 bestuivingen uitgevoerd waarvan 66 °/o slaagde.
Uitgifte van populatiemateriaal
Evenals in voorgaande jaren werd ook nu weer populatiemateriaal tegen een
geringe vergoeding aan de selectiebedrijven beschikbaar gesteld. Het waren
hoofdzakelijk F2 en F3 populaties van de kruisingen met pronkboon of
Ph. dumosus. In totaal hebben 15 bedrijven een hoeveelheid materiaal gehad.
Tijdens een bezoek aan enkele van deze bedrijven is ons gebleken dat de uitgifte van populaties met pronkboon of Ph. dumosus geen succes is geweest.
Dit materiaal staat nog te ver van een cultuurras af. Men moet bijna alles weggooien. De meeste bedrijven hebben liever populaties van cultuurrassen waarin
naar hartelust kan worden geselecteerd.
Erwt
De nieuwe kapucijner die ontstaan is uit de kruising Aureool X Eroïca is door
het I.V.R.O. op de interprovinciale proefvelden beproefd. De opbrengst lag
ongeveer 10°/o lager dan die van Aureool. Hier staat echter tegenover dat de
erwt iets grover van stuk is, terwijl de kookkwaliteit als zeer goed werd beoordeeld. De beproeving zal nog een jaar worden voortgezet.

Witlof
In de herfst van 1959 zijn negentien geselecteerde wortels vegetatief vermeerderd. Het doel hiervan was een gedeelte te gebruiken voor het telen van zaad
in de winter. Om dit te bereiken moeten de planten eerst een koubehandeling
ondergaan, terwijl daarna voor het snel in bloei komen een dagverlenging nodig
is. Op 30 oktober 1959 zijn de jonge vegetatieve plantjes in een koud warenhuis
gezet, 's Nachts werd de temperatuur reeds behoorlijk laag, overdag was het
echter te warm. Omstreeks half november bedroeg de maximum temperatuur
nog steeds omstreeks 20° C. In de laatste week van november was de gemiddelde
temperatuur 7 à 8° C , een week later 5° C , terwijl daarna een korte vorstperiode volgde waarbij de temperatuur in het warenhuis op ongeveer 0° C.
werd gehouden.
Op 23 november werd de eerste serie planten overgebracht naar de kweekkas.
De volgende series werden steeds met een tussenruimte van 10 dagen in de kas
geplaatst, zodat wij uiteindelijk 4 objecten verkregen. De objecten waren: 24 34 - 44 en 54 dagen in het warenhuis bij betrekkelijk lage temperatuur.
53

11

%•

Fig. 11
Sterke vegetatieve
ontwikkeling van
witlof als gevolg
van dagverlenging.

In de kweekkas werden de planten bij twee temperaturen gezet, namelijk bij
9-12 C. en bij 18-20° C. Voor de dagverlenging zijn hogedruk kwiklampen
gebruikt. Per tablet van 9 n r kwamen 3 lampen HPL 400 Watt. De planten
begonnen onder deze omstandigheden sterk vegetatief te groeien (figuur 11).
Er werden geen schieters waargenomen. Vermoedelijk hebben de planten te
weinig kou en/of te veel licht gehad.
Omstreeks half maart zijn 18 klonen op geïsoleerde plaatsen in Noord-Holland
voor zaadwinning geplant. Hierbij is gebleken dat verschillende nummers door
zelfbestuiving geen zaad geven. Het resultaat van deze 18 klonen was namelijk
als volgt:
8 klonen gaven geen zaad;
3 klonen gaven 1-5 gram zaad per plant;
3 klonen gaven 10-20 gram zaad per plant;
4 klonen gaven 30-40 gram zaad per plant.
Het ligt in de bedoeling de 10 overgebleven nummers apart te beproeven in
een zeer vroege trek.
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10. RASSENONDERZOEK
Aardbei
De rassenproeven met dit gewas werden in de zomer van 1959 uitgeplant op
de proeftuin te Alkmaar, Beemster en Oudkarspel. Naast enkele bekende, was
ook een aantal minder bekende en nieuwe rassen waaronder Cambridge Vigour
en Red Gauntlet opgenomen. Op de humeuze zandgrond te Alkmaar was de
aanslag nog vrij redelijk, evenals de groei in de herfst. Te Beemster en Oudkarspel was dit als gevolg van de sterke droogte zeer matig, in laatstgenoemde
plaats leidde een en ander zelfs tot mislukking van de proef.
Van de vroege rassen gaf te Alkmaar Macherauchs Frühernte de hoogste opbrengst, gevolgd door Oranda. Deutsch Evern en Regina waren aanzienlijk
minder. Op de zware grond in De Beemster was Deutsch Evern van deze vier
de beste en Oranda de minste.
In de later oogstbare rassen stond Senga Sengana op beide tuinen flink aan de
kop, te Alkmaar gevolgd door Talisman. Te Beemster nam dit ras de derde
plaats in, hier was Siletz nummer twee. Cambridge Vigour en Red Gauntlet
vielen op beide proeftuinen tegen, waarschijnlijk moet dit echter worden geweten aan de latere plantdatum. Het was namelijk niet mogelijk het plantmateriaal zo tijdig te betrekken dat gelijk met de andere rassen geplant kon
worden.
Augurk
Het augurkeras Guntruud heeft in de afgelopen jaren terrein veroverd op de
van ouds bekende rassen. De hoofdoorzaak hiervan is het feit dat Guntruud
ongevoelig is voor mozaïek, terwijl de andere voor Nederland bruikbare cultuurrassen de meeste jaren in de oudere teeltgebieden hevig door deze ziekte worden
aangetast. Deze aantasting veroorzaakt een aanzienlijke verlaging van de kg
opbrengst. Een nadeel van Guntruud is echter dat dit ras later in produktie
komt dan b.v. Baarlose Nietplekker VII. In jaren met een ongunstige nazomer
leidt dit er toe dat een aantal bloemen niet meer tot vruchtzetting kan komen.
Er wordt reeds enkele jaren gezocht naar een selectie die de mozaïekongevoeligheid van Guntruud heeft en daarnaast vroeger oogstbaar is.
Om enkele van de veelbelovendste nieuwe selecties op hun waarde voor de
praktijk te onderzoeken, werden op de proeftuin te Beemster de volgende
rassen en nummers in viervoud uitgeplant: Baarlose Nietplekker VII, Guntruud,
Gunter, No 504 en No 317A. Het uitplanten vond plaats op 18 mei, nadat op
9 mei onder platglas was gezaaid. Het ras Baarlose Nietplekker was in deze
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proef hoofdzakelijk opgenomen als standaardras voor de vroegheidsbepaling.
In tabel 12 wordt een samenvatting gegeven van de opbrengstgegevens en van
het vroegheidspercentage. Dit laatste cijfer geeft aan welk percentage van de
totale opbrengst halverwege de plukperiode (22 augustus) reeds was geoogst.
Tabel 12. Opbrengstgegevens augurken.
Object
Eaarl. Nietpl. VII
Guntruud
Gunter
No 504
No 317 A

Opb rengst in kg
per are
174
231
240
275
304

% stek
28
14
17
14
11

%> bom
5
3
5
4
2

Vroegheidspercentage
67
33
44
38
32

De opbrengsten waren als gevolg van de koude en zeer natte zomer lager
dan normaal. N o 317 A gaf de hoogste opbrengst en had een uitstekende
sorteringsverhouding, weinig stek en zeer weinig bommen. De groeikracht van
dit nummer is goed, iets minder welig dan van Guntruud. Dit is een voordeel.
De vroegheid staat vrijwel gelijk aan die van Guntruud. Beide waren aanzienlijk later dan B.N.P. VII.
Mozaïek kwam hevig voor in B.N.P. VII, matig in No 504. Gunter werd
licht door deze ziekte aangetast, Guntruud en No 317 A waren vrij van
mozaïek.
Vanaf half augustus werd per oogstdatum van elk ras een aantal vruchten
doorgesneden voor beoordeling op holheid. In B.N.P. VII kwamen vrijwel geen
holle vruchten voor, in Guntruud en Gunter was het aantal vrij groot. De beide
nummers lagen hier tussenin, N o 317 A was gunstiger dan No 504.
Samenvattend kunnen we stellen dat B.N.P. VII in de Beemster niet meer
voldoet. Ondanks de vele gunstige eigenschappen is het risico van een sterke
opbrengstverlaging als gevolg van zijn mozaïekgevoeligheid te groot. In sommige andere streken voldoet dit ras echter nog zeer goed. De opbrengst van
Guntruud viel in deze proef tegen, ook is het grote aantal holle vruchten een
bezwaar. N o 504 had een goede opbrengst en is iets vroeger dan Guntruud.
Dit nummer is echter niet onvatbaar voor mozaïek en had vrij veel holle
vruchten. De toekomst is voor dit nummer dus niet rooskleurig. Ook Gunter
bleek nog vatbaar voor mozaïek te zijn, de opbrengst was vrijwel gelijk aan
die van Guntruud.
Nummer 317A had de hoogste opbrengst en een zeer goede sorteringsverhouding.
Wanneer we daarbij bedenken dat dit nummer later oogstbaar was dan de
andere rassen, mag worden verondersteld dat in een meer normale zomer de
opbrengstverhouding ten opzichte van de andere rassen zeker niet slechter zal
zijn dan in 1960. Daar No 317 A bovendien niet werd aangetast door mozaïek
en er betrekkelijk weinig holle vruchten in voorkwamen is de hoop aanwezig
dat dit nummer een verbetering van het bestaande sortiment inhoudt.
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Bloemkool
Op de proeftuinen te Alkmaar, Heemskerk, Sloten en Vleuten zijn de rassenproeven met bloemkool als weeuwenteelt voortgezet. Verder zijn in België
enkele proeven met dezelfde rassen oriënterend uitgevoerd. De deelnemende
rassen waren: Vedeslez C, Aristo, Vroege Verbeterde Mechelse, Climax kas en
de Belgische selecties No 6, No 7 en No 14. Deze nummers waren lijnen, afkomstig van de Bedrijfsvoorlichtingsdienst in de provincie Antwerpen.
Als gevolg van de zachte winter waren de planten snel gegroeid. Na het uitplanten volgde een periode van droog en koud voorjaarsweer. Een en ander
leidde er toe dat vooral in de vatbare rassen het percentage boorders aanmerkelijk hoger was dan in 1959. Het gezegde „droog en koud is altijd fout,
maar koud en nat geeft altijd wat" is zeker van toepassing op het optreden
van boorders in de bloemkool.
De vroege rassen hebben bijgevolg minder goed voldaan dan de iets latere.
De vroegste was Nummer 6, terwijl Nummer 7 als de laatste uit de bus kwam.
De overige rassen ontliepen elkaar zeer weinig in vroegheid en wisselden elkaar
per proefveld nogal eens af in rangordecijfer. Meestal nam het percentage Akolen toe, naarmate het ras later oogstbaar was. Ter vergelijking zijn in tabel 13
de percentage's eerste kwaliteit per proefplaats aangegeven. De laatste kolom
vermeldt het gemiddeld percentage over beide proefjaren, wat uiteraard alleen
gegeven kan worden van de rassen die beide jaren aan de proeven deelnamen.
Tabel 13. Percentage eerste kwaliteit per ras en per proefplaats.
Ras
Vedeslez C.
Vedeslez C.
Aristo
Aristo
Vr. Verb. Mech.
Vr. Verb. Mech.
Climax kas
Climax kas
No. 4
No. 6
No. 7
No. 8
No. 12
No. 14

'59
'60
'59
'60
'59
'60
'59
'60
'59
'60
'60
'59
'59
'60

Alkmaar

Heemskerk

Sloten

Vleuten

Geel

85,7
89,7
59,1
81,0
73,5
65,0
78,9
81,7
81,6
52,4
78,5
73,5
80,9
75,4

60,5
74,1
62,6
68,7
71,4
69,3
72,8
78,2
70,8
54,4
85,7
63,3
63,9
85,0

97,3
84,5
97,3
90,4
96,0
90,3
98,7
90,4
98,0
88,9
97,1
91,3
98,6
98,5

68,0

59,0

—

—

61,6

60,0

—

—

59,7

54,0

—

—

55,6

78,0

—

—

61,1

34,0

—
—

—
—

37,5
76,4

54,0
62,0

—

—

Proefveld
gem.

Gem.
'59-'60

74,1
82,8
68,1
80,0
70,9
74,9
76,8
83,4
69,1
65,2
87,1
63,9
76,4
86,3

—
78,4

—
74,1

—
72,9

—
80,1

—
—
—
—
—
—

Van de Hollandse rassen gaven Vedeslez C en Climax gemiddeld over beide
proefjaren het hoogste percentage eerste kwaliteit. Ook het percentage grote
kolen was van deze rassen het hoogst. De kwaliteit van de beide andere rassen
werd benadeeld door de grotere gevoeligheid voor boren. De Belgische nummers
7, 12 en 14 hebben eveneens zeer goed voldaan.
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Alle rassen werden beide jaren gelijktijdig uitgezaaid en wel in het eind van
september. Slechts Vedeslez C werd in 1960 begin oktober gezaaid. Waarschijnlijk zou de opbrengstverhouding iets anders zijn geweest als de vroegste
rassen iets later waren gezaaid.
In het vroege bloemkoolgebied rond Mechelen konden de Nederlandse rassen
in de proeven niet op tegen de Belgische nummers. De verschillen bestonden in
hoofdzaak uit een vroegere oogstbaarheid en grotere kolen.
De lage percentages eerste kwaliteit in de proef te Geel moeten worden geweten
aan slakkenvraat, wat daar ter plaatse hevig voorkwam.
Gescheiden van bovenvermelde proef zijn in 1960 te Alkmaar en Vleuten 50
verschillende rassen of selecties in de weeuwenteelt uitgeplant met het doel ons
te kunnen oriënteren op het sortiment dat door de handel wordt aangeboden.
Van dit sortiment waren 26 rassen of selecties afkomstig uit het buitenland,
de overige kwamen van Nederlandse firma's. De proef te Vleuten (klei) is door
de weersomstandigheden in het voorjaar minder goed geslaagd. Bovendien
konden door ziekte van de waarnemer de waarnemingen niet volledig worden
uitgevoerd. De proef te Alkmaar heeft redelijk aan de verwachtingen voldaan.
De rassen zijn voor zover mogelijk op verschillende eigenschappen beoordeeld,
een aantal Nederlandse en buitenlandse rassen met goede eigenschappen zijn
aangetekend.
Boon
In het kader van het onderzoek naar de gebruikswaarde van nieuwe bonerassen
werden wederom enkele proeven in landelijk verband opgezet.
Stamslabonen onder glas
In deze proef werden Prelude en Tertius vergeleken met Dubbele Witte zonder
draad. Het aantal planten per raam was afhankelijk van het ras en de grondsoort. In de meeste proeven kwamen bij Dubbele Witte 12, bij Prelude 16 en
bij Tertius 20 planten per raam. Op enkele plaatsen waar een sterke groei werd
verwacht bedroeg het aantal respectievelijk 10, 13 en 15. In tabel 14 wordt
een overzicht gegeven van de gemiddelde opbrengst per raam in kg en in
guldens.
Tabel 14. Resultaten van stamslabonen onder glas.
Opbrengst in kg per raam
PreDubbr
TerGem.
lüde
Witte
tius

Opbirengst in guldens per raam
TerPreDubb.
Gem.
tius
lude
Witte

Heerenveen
Beemster
Ens
Alkmaar
Empel
Heemskerk
Paterswolde
Joure

2,94
1,83
2,08
2,18
2 1,51
1,62
1,21

1,57
2,46
2,24
1,96
1,66
2,13
1,29
1,32

2,02
1,66
1,59
1,55
1,41
0,96
1,17
0,93

2,18
1,98
1,97
1,90
1,69
1,53
1,36
1,15

5,81
2,48
2,88
3,12
2,86
1,92
1,59
1,92

2,47
3,37
2,90
3,15
2,15
1,64
2,10
1,93

3,30
2,24
2,05
2,12
2,02
1,26
1,62
1,28

3,86
2,70
2,61
2,80
2,34
1,61
1,77
1,71

Gemiddeld

1,92

1,83

1,41

1,72

2,82

2,46

1,99

2,42

Plaats
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Prelude behaalde gemiddeld de hoogste opbrengst. Het verschil met Dubbele
Witte zonder draad was echter klein. Het nieuwe ras Tertius bleef duidelijk
achter. Zowel voor Prelude als voor Tertius werd op de veiling een lagere prijs
betaald dan voor Dubbele Witte. Door het verschil in vroegheid viel het financiële resultaat echter niet tegen. Tertius bleek gemiddeld 6 dagen en Prelude
8 dagen vroeger te zijn dan Dubbele Witte.
Stamslabonen vroege teelt vollegrond
Op vier plaatsen zijn de drie rassen van de platglasproef ook in de volle
grond geplant. De resultaten worden in tabel 15 weergegeven in kg en in
guldens per are.
Tabel 15. Resultaten van stamslabonen vroege teelt.
Plaats
Joure
Leeuwarden

Empel
Beemster
Gemiddeld

Zaaidatum
7/5
7/5
2/5
29/4

Opb rengst in kg per are
PreDubb.
TerGem.
lude
Witte
tius

Opbrengst in guldens per are
PreDubb.
TerGem.
lüde
Witte
tius

230
193
215
110

217
186
103
172

193
173
156
148

213
184
158
143

111
80
105
89

115
.57
53
144

87
66
76
93

104
68
78
109

187

170

168

175

96

92

81

90

Ook in deze proef staat Prelude gemiddeld op de eerste, Dubbele Witte op
de tweede en Tertius op de derde plaats. De verschillen zijn echter klein. Bij de
beschouwing van de plaatsen afzonderlijk blijken echter wel belangrijke verschillen op te treden.
Te Joure behaalde Prelude de hoogste opbrengst, doch Dubbele Witte bracht
het meeste geld op. In het ras Tertius werd vrij veel windschade waargenomen.
De verschillen in veilingprijs waren klein. Bij Dubbele Witte varieerde deze
van 50 tot 65 cent per kg, bij Prelude van 45 tot 55 cent en bij Tertius van
35 tot 55 cent.
Op de proeftuin te Leeuwarden werd iets stippelstreep waargenomen, vooral
in Dubbele Witte. Mede hierdoor werden de bonen de eerste keer als 2e kwaliteit en daarna als afwijkend verkocht. Het financiële resultaat is hierdoor laag.
Te Empel werd Dubbele Witte behoorlijk zwaar aangetast door rolmozaïek.
Tertius vertoonde iets geelmozaïek, terwijl Prelude gezond bleef.
Op de proeftuin Beemster heeft Dubbele Witte het best voldaan. De rassen
hadden van de droogte te lijden waardoor de opbrengst aan de lage kant bleef.
Van Prelude werd op 9 juni voor de eerste keer geplukt. De bonen brachten
toen ƒ 1,55 per kg op. Op 14 juli werden alle drie rassen geplukt. De veilingprijs bedroeg voor Dubbele Witte ƒ 1,03, voor Prelude ƒ 0,84 en voor Tertius
ƒ 1,01 per kg. Door deze gunstige prijzen in het begin van de oogst was het
financiële resultaat in verhouding tot de andere plaatsen zeer goed te noemen.
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Stamslabonen normale teelt
In de serie die omstreeks half mei gezaaid moest worden zijn vier rassen op
vijf plaatsen vergeleken. Het betrof de rassen Dubbele Witte, Prelude, K 89
van Koning en de Vlieger en No. 1746 van A. R. Zwaan. In tabel 16 wordt
de opbrengst in kg per are vermeld.
Tabel 16. Resultaten van de stamslabonen normale teelt.
Plaats
Alkmaar
Beemster
Erica
Sloten
Heerenveen
Gemiddeld

Zaaidatum

No. 1746

Prelude

K 89

Dubbele
Witte

13/5
9/5
18/5
16/5
10/6

203
136
106
99
45

195
110
98
84
59

162
136
105
67
60

122
126
127
94
61

171
127
109
86
56

118

109

106

106

110

Gem.

Mede door het ongunstige weer waren de opbrengsten aan de lage kant. In de
Beemster heeft het gewas van de droogte te lijden gehad, te Sloten werden
de rassen aangetas't door stippelstreep. Te Heerenveen is de proef laat gezaaid.
No. 1746 heeft gemiddeld de hoogste opbrengst gegeven. Dit ras gaf een stevig
en groen gewas met een donkergroene peul. K 89 geldt als een verbetering van
Probator. Het is een fijne Dubbele Witte zonder draad en kwam in opbrengst
overeen met dit standaardras.
Stokslabonen
Bij de stokslabonen werden een vijftal enkele rassen vergeleken met de dubbele
stokslaboon Aromata. Het doel hiervan was het vaststellen van de verschillen
in produktie, in plukduur en in geldelijke opbrengst. Door verschillende oorzaken is deze proef niet geheel tot z'n recht gekomen. Aromata gaf echter
duidelijk de hoogste opbrengst, al was het verschil met de enkele rassen minder
groot dan werd verwacht. Op sommige plaatsen werd Aromata in zeer jonge
toestand geplukt.
De gemiddelde opbrengst van Non Plus Ultra, Mechelse Markt en Belgische
trosprinses lag vrijwel gelijk. Het nieuwe ras Metro groeide tamelijk fors, was
zeer gezond en kwam vrij laat met de oogst. De opbrengst was hierdoor minder
hoog. Het ras Progress werd hevig aangetast door secundair rolmozaïek. De
oogst kwam mede hierdoor zeer laat en de opbrengst was laag. Figuur 12 toont
het plukken van de rassenproef met stokslabonen.
De enkele rassen vragen veel meer plukwerk dan de dubbele. Het verschil in
veilingprijs bedroeg in het noorden 20 tot 30 cent per kg ten gunste van de
enkele bonen. Te Alkmaar bestond voor deze bonen echter weinig belangstelling.
Te Heemskerk waren de enkele rassen 15 tot 20 cent per kg duurder dan
Aromata, terwijl te 's-Hertogenbosch de enkele bonen vooral in het begin van
de oogst eveneens gewild waren. Het aantal beschikbare gegevens is echter te
gering om betrouwbare conclusies te trekken. In Friesland en Groningen is de
teelt van enkele bonen vermoedelijk wel lonend. In de meeste andere gebieden
zal de teelt van dubbele bonen beter voldoen.
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Fig. 12 Oogst van de rassenproef met
stokslabonen.

Knolselderij
De teelt van knolselderij beslaat slechts een kleine oppervlakte. Het is geen
Produkt dat in Nederland als groente wordt gegeten. Als gevolg hiervan kunnen
de veilingen dan ook slechts kleine hoeveelheden gelijk opnemen. Zodra de
aanvoer iets groter wordt, heeft dit een sterke prijsdaling tot gevolg. Toch
neemt de teelt van knolselderij de laatste jaren toe, vooral door de belangstelling die de verwerkende industrie voor dit produkt aan de dag legt.
Vooral voor de teelt op zware grond is de rassenkeuze een belangrijke kwestie.
De oogst van knolselderij immers valt in de late herfst; een tijdstip waarop
de grond dikwijls nat en vast is, waardoor het rooien wordt bemoeilijkt en
het veel tijd kost de knollen op te knappen voor de aflevering.
Op de proeftuinen te Beemster en Oudkarspel (beide zware klei) werd een
proef genomen met 11 rassen die in enkelvoud waren uitgeplant, na onder
platglas te zijn gezaaid en verspeend. Het planten vond plaats op 25 mei te
Beemster werd op 24 oktober gerooid en te Oudkarspel op 15 november.'Er
werd speciaal aandacht besteed aan de vorm en de gladheid van de knol, de
knolgrootte, de bladhoeveelheid en de ziekteaantasting.
Naast een aantal meer of minder bekende Nederlandse, waren ook enkele
buitenlandse rassen in de proef opgenomen. Er bleken aanzienlijke verschillen
voor te komen, zowel wat betreft knolvorm als bladontwikkeling. De Neder61

landse rassen kenmerkten zich in het algemeen door een sterke bladontwikkeling (in sommige gevallen te sterk) en een tamelijk hoekige knol die zeer sterk
beworteld was.
De beste algemene indruk gaf het ras Invictus van Gebr. Dippe. De knol was
flink van stuk en uniform glad en rond. De wortels bevonden zich slechts aan
de onderzijde van de knol en waren niet bijzonder talrijk. Dit komt de
rooibaarheid sterk ten goede. De bladontwikkeling was niet te zwaar. Ceva
(Vreeken) en St. Sebastien (Clause) gaven eveneens een zeer goede indruk.
Vooral het laatst genoemde ras liet zich zeer gemakkelijk rooien. In figuur 13
komen duidelijk de verschillen in knolvorm en beworteling tot uiting tussen
het ras Invictus en enkele Nederlandse rassen.

Fig. 13
Verschil in beworteling en
knolvorm bij enkele knolselderijrassen. Boven : het
ras Invictus. Onder: gemiddeld beeld van een aantal Nederlandse selecties.

De tuinders zijn er zeker mee gediend wanneer bij de selectie meer wordt
gestreefd naar een ronde knol met een niet te uitgebreide wortelpruik. Het
komt ons voor dat ook de verwerkende industrie een dergelijke knol prefereert.
Kroot
Uit een tweejarig onderzoek naar de gebruikswaarde van Egyptische selecties
voor de vroege teelt in de volle grond is gebleken dat een vijftal selecties voor
deze teeltwijze in aanmerking komt. Ter demonstratie zijn deze selecties dit
jaar op vijf plaatsen uitgezaaid. Aan deze proef werd nog het nieuwe ras Festiva
toegevoegd zodat de volgende selecties zijn beproefd.
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Gladoro
Rijk Zwaan
Rotterdam
Egyptische
Jos Huizer
Rijsoord
Egyptische
Struik en Co.
Enkhuizen
Juweel
A. R. Zwaan en Zn.
Voorburg
Egyptische
Coöp. „West-Friesland"
Wijdenes
Festiva
A. R. Zwaan en Zn.
Voorburg
Plantafstand
De rijafstand bedroeg 30 cm, terwijl in de rij op 6 cm moest worden gedund.
Op de lichte grond te Alkmaar en Heemskerk was dit niet moeilijk. De gemiddelde afstand bedroeg na het uitdunnen respectievelijk 6,4 en 6 cm. Op de
zeeklei in de Beemster en op de rivierklei te Vleuten en Empel liet de opkomst
te wensen over. In de Beemster zijn de open plaatsen ingeboet. De gemiddelde
afstand bedroeg in de rij hierdoor nog 6,3 cm. Te Empel was dit 9,6 cm en
te Vleuten 19,3 cm.
Schieters
De proeven zijn in de periode van 12 tot 24 maart gezaaid. De gemiddelde
temperatuur was in maart laag, met als gevolg dat er veel schieters werden
verwacht. Dit is echter meegevallen. Alleen in Alkmaar en in de Beemster
werden schieters waargenomen. De Egyptische van Huizer, de selectie van
Struik en Co en Gladoro hadden weinig schieters, terwijl de andere drie selecties
hiervoor tamelijk gevoelig bleken te zijn.
Vroegheid
De verschillen in vroegheid waren vrij klein en bedroegen slechts enkele dagen.
De Egyptische van Huizer was gemiddeld het vroegst. Deze selectie vormde
met de Egyptische van Struik en Co. en Juweel van A. R. Zwaan de vroege
groep. Festiva is iets ronder van vorm wat minder gauw een oogstbare knol
suggereert. Niettemin is het ook een vroeg ras. Gladoro en vooral de Egyptische van Wijdenes waren duidelijk later dan de andere selecties. Figuur 14
toont de selecties die aan de proef hebben deelgenomen.

Fig. 14
Boven v.l.n.r.: Gladoro, Alvro, Egyptische van Struik en '
Co.
Onder v.l.n.r.:
Egyptische van
„West-Friesland",
Juweel, Festiva.
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Financieel resultaat
Het financiële resultaat wordt hoofdzakelijk bepaald door het aantal kroten
per oppervlakte, de vroegheid en de veilingprijs. Daar de verschillen in aantal
kroten binnen de proeven en tussen de plaatsen nogal groot waren, zijn de
cijfers niet geheel betrouwbaar. Bij Gladoro en de Egyptische van Wijdenes is
de opbrengst iets gedrukt door de latere oogstbaarheid. De Egyptische van
Huizer, Juweel en Festiva hebben goed voldaan. De Egyptische van Struik
en Co. was door de matige kiemkracht minder goed opgekomen en gaf hierdoor
niet de maximale opbrengst.
Op het proefveld te Heemskerk stonden voldoende kroten die tegen een gemiddelde prijs van 4 cent per stuk werden verkocht. Het financiële resultaat
was zeer goed en varieerde van ƒ 217,— tot ƒ 253,— per are. Te Alkmaar en
in de Beemster bedroeg de gemiddelde prijs 2 cent per stuk. De opbrengst was
hier omstreeks ƒ 100,— per are. Op het bedrijf van de heer P. v. Boekei te
Empel werd reeds op 20 mei gebost. De prijs was op dit moment zeer goed
waardoor het gemiddelde ook hoog lag, namelijk 3,5 cent per stuk. Door de
ruime stand en een vrij hoog percentage te kleine kroten bij de laatste oogst
was het financiële resultaat matig. Dit varieerde van ƒ 61,—tot ƒ 97,— per are.
De proef te Vleuten is als mislukt te beschouwen. Het aantal kroten per veldje
was te gering. Bovendien bedroeg de gemiddelde veilingprijs IV2 cent per stuk.
De opbrengst varieerde hierdoor van ƒ 20,— tot ƒ 41,—per are.

Kropsla
Deze proef had tot doel de waarde van een aantal rassen in de zomerteelt met
elkaar te vergelijken en werd genomen op de proeftuinen te Beemster, Heemskerk en Sloten. Op elke tuin werd ter plaatse gezaaid en later uitgedund. De
rassen lagen in drievoud, daarnaast waren enkele nieuwe rassen en nummers in
enkelvoud uitgezaaid.
Op de proeftuin te Beemster kwam de sla door de droogte traag en vrij onregelmatig op, daarna herstelde het gewas zich echter zodanig dat de stand
uiteindelijk zeer goed was. Ook te Heemskerk liet het gewas weinig te wensen
over. Te Sloten was de opkomst van de meeste rassen goed, doch de latere groei
matig. Hier kwam nog bij dat in dit proefveld ernstige windschade voorkwam.
Daar per tuin het aantal planten verschillend was, wordt in tabel 17 aangegeven
het gemiddelde kropgewicht in grammen.
Tabel 17. Gemiddeld kropgewicht in grammen van de eerste soort.
Ras
Zwart Duits
Hilde (Nunhem)
Attractie
Wonder van Feltham
Zomerkoning
Wonder van Voorburg
Zomerras
Reuzen Resistent
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Beemster

Heemskerk

Sloten

351
411
395
480
426
409
411
503

408
388
389
446
400
405
407
444

312
328
313
382
368
338
368
415

Rasgemiddelde
357
376
365
436
398
384
395
454

Op alle drie tuinen kwam Reuzen Resistent met een hoog gemiddeld kropgewicht uit de bus. Te Beemster en Sloten stond dit ras bovenaan, te Heemskerk
was Wonder van Feltham nog iets zwaarder hoewel dit verschil te verwaarlozen is. Te Beemster en Sloten nam Wonder van Feltham de tweede plaats in.
Op deze beide tuinen gaf Zwart Duits het laagste gemiddeld kropgewicht, te
Heemskerk was dit ras nog vrij goed. Het kropgewicht van Hilde en Attractie
viel in deze proef niet mee.
Te Heemskerk lagen behalve de in tabel 17 genoemde rassen ook nog Wonder
van Walburg en Hilde (België) in drievoud. Het gemiddelde kropgewicht hiervan was:
Wonder van Walburg . 439 gram
Hilde (België) . . .
472 gram
De Belgische Hilde gaf dus te Heemskerk een zwaardere krop dan de overige
op die tuin deelnemende rassen. Ook sluiting en vastheid van laatstgenoemd
ras waren zeer goed.
Tenslotte waren op alle drie tuinen nog enkele rassen in enkelvoud aangelegd,
te weten Cazard, Suzan en Amie. Deze gaven alle een vrij laag tot laag kropgewicht, terwijl ook de vastheid en de sluiting nogal te wensen overlieten. Deze
beide factoren zijn belangrijk voor de vaststelling van de gebruikswaarde.
Tabel 18 geeft een overzicht van deze eigenschappen. In verband met de ernstige
windschade te Sloten zijn hierin slechts de waarnemingen van Beemster en
Heemskerk opgenomen.
Tabel 18. Waarnemingen aan de kroppen.
Ras
Zwart Duits
Hilde (Nunhem)
Attractie
Wonder van Feltham
Zomerkoning
Wonder van Voorburg
Zomerras
Reuzen Resistent

kropgrootte

Beemster
vastheid

6
8
6
7
6
7
6
9

7
8
8
7
6
7
6
6

sluiting

kropgrootte

Heemskerk
vastheid

7
8
7
6
7
7
6
6

6
7
6
8
7
8
7
8

8
8
8
7
7
8
7
6

sluiting
8
8
8
6
8
8
8
5

Reuzen Resistent gaf dus gemiddeld de grootste kroppen, die echter wat betreft
sluiting en vastheid matig waren. Op de proeftuin te Beemster kwam Hilde met
de mooiste kroppen naar voren, gevolgd door Wonder van Voorburg. Te Heemskerk vormden Wonder van Voorburg en de beide Hilde selecties de mooiste
kroppen.
Tussen de rassen kwamen flinke verschillen in ziekteaantasting voor. Mozaïek
werd te Beemster alleen aangetroffen in het ras Suzan. Te Heemskerk trad
deze ziekte ernstiger op. Vooral in Zomerkoning waren verscheidene planten
aangetast. In Wonder van Voorburg, Hilde (Nunhem), Suzan en Cazard kwam
deze ziekte in mindere mate voor, de overige rassen waren vrij van mozaïek.
5
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Te Beemster kwam in alle rassen behalve in Zomerkoning rand voor. In Reuzen
Resistent en Zomerras was de aantasting echter van geen betekenis. Te Heemskerk was Wonder van Voorburg zwaar aangetast en Cazard matig. In Hilde
(België) en Suzan kwamen slechts enkele planten met rand voor, de overige
rassen waren niet aangetast.
Smeul kwam in alle rassen voor. Op de tuin te Beemster hadden Zwart Duits,
Amie en Attractie het meest van deze ziekte te lijden. Te Heemskerk kwamen
de meeste smeulplanten voor in Wonder van Voorburg, Suzan, Zwart Duits,
Zomerras en Belgische Hilde.
Een combinatie van alle waarnemingen leidde tot de volgende punten.
1. Hoewel Reuzen Resistent gemiddeld de zwaarste kroppen leverde,
werd dit ras toch op geen der drie proefplaatsen als het beste aangemerkt. De kroppen waren daarvoor te los en niet voldoende gesloten.
De bladkleur is naar veler mening te donker. De oogst valt later dan
van de andere deelnemende rassen.
2. Het ras dat onder de naam Zomerras was opgenomen heeft in de
proeven niet bewezen de bestaande rassen te kunnen vervangen. De
gelijkenis met Zomerkoning was zeer sterk.
3. Het bekende ras Zwart Duits was te Heemskerk vrij goed, maar kon
op de beide andere proeftuinen niet meekomen.
4. Wonder van Voorburg gaf mooie tamelijk zware kroppen, de grote
gevoeligheid voor rand is echter een handicap.
5. Van de rassen die in drievoud aan de proef deelnamen gaf te Beemster
Hilde van Nunhem de beste algemene indruk. Ook Attractie toonde
zich op deze tuin zeer goed. Te Heemskerk behoorden Hilde van Nunhem en Attractie eveneens tot de beste rassen, terwijl Wonder van
Feltham en de Belgische Hilde hier ook zeer goed voldeden.

Peul
Als windschut voor stokbonen worden op de proeftuin te Alkmaar gewoonlijk
rietmatten gebruikt. Dit jaar is echter eens een proef genomen met peulen aan
gaas. Op 28 januari werden 6 rassen rijspeulen en 1 stampeul onder glas gezaaid. Het uitplanten gebeurde op 11 maart. Aan beide kanten van het gaas
kwam een rij peulen op een afstand van 5 cm in de rij. Van ieder ras werd een
dubbele rij van 7 meter lengte geplant. De ontwikkeling van het gewas viel
tegen. De meeste rassen werden halfhoog en hadden vrij slap stro. Alleen het
nieuwe ras Venor van Nunhem gaf lange en stevige planten. De stampeul Norli
van Nunhem bleef mooi kort en hoorde eigenlijk in deze proef niet thuis.
De rassen zijn in de periode van 31 mei tot 18 juli 6 keer geplukt. De resultaten
waren als volgt:
9,80 kg, middenvroeg; grove, lelijke peul.
A. R. Zwaan
Vermeer
8,70 kg, vroeg; mooie peul, plukt goed.
Venor
Nunhem
7,75 kg, middenvroeg; stampeul, fijne peul.
Nunhem
Norli
6,90 kg, middenvroeg; mooie peul.
Record
Nunhem
A. R. Zwaan
6,75 kg, middenvroeg; mooie peul.
Morgenster
6,50 kg, vroeg; iets grove peul.
Heraut
Nunhem
laat; vliesloze peul.
Nebak
Enkh. Zaadh
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Hoewel Vermeer de hoogste opbrengst behaalde heeft dit ras door de sterk
afwijkende peul niet voldaan. Op de veiling werd hiervoor ongeveer 60 cent
per kg minder betaald dan voor de andere rassen die / 1,20 tot ƒ 1,60 per kg
opbrachten. In deze oriënterende proef heeft Venor van Nunhem de beste indruk gegeven.
Prei zomer- en herfstteelt
Evenals in 1959 is ook het afgelopen jaar een aantal proeven in Beneluxverband genomen met de goedgekeurde selecties uit de praktijkproeven van
1955-1956, aangevuld met enkele Belgische selecties. In 1959 moest worden
vermeld dat door de zeer droge en warme zomer veel proeven niet tot hun
recht waren gekomen. In 1960 is dit helaas ook het geval, nu echter door een
teveel aan water. Vooral in België was de toestand vrijwel hopeloos. De meeste
proefvelden hadden zoveel wateroverlast ondervonden dat van een verzopen
gewas kon worden gesproken. In enkele andere proeven heeft de papiervlekkenziekte dusdanig huisgehouden, dat beide oorzaken tezamen tot gevolg hadden
dat ook deze proeven geen betrouwbaar beeld gaven. Ook in Nederland zijn
er proefvelden mislukt door wateroverlast en papiervlekkenziekte. Mede door
het slechte weer zijn enkele proefvelden te laat geoogst.
Gelukkig zijn ook diverse proeven goed geslaagd, zodat ondanks de tegenslagen een redelijk betrouwbaar beeld van de rassen kan worden gegeven.
De deelnemende rassen waren:
A
B
C
D
E
H

J
K
M
P

Herfstreuzen
Olifant
Excelsior
Nummer 83
Olifant
Herfstreus
Goliath
Maxim
Elbeuf
Noordpool

Gebr. v/d Berg
Nunhem
Pannevis
Abr. Sluis
Gebr. Sluis
Sluis en Groot
R. Zwaan
Pannevis
België
België

Tabel 19 vermeldt de opbrengst per ras in kg per are.
Te Alkmaar, Beemster en Sloten werd op verschillende tijdstippen gezaaid en
geplant. Uit de proefveldgemiddelden blijkt duidelijk dat prei vroeg geplant
en geoogst ook zeer hoge opbrengsten kan geven. Het is echter de vraag of de
opbrengstverhouding tussen vroeg en later geplante proeven te Alkmaar en
Sloten in jaren met een minder gunstige herfst even gunstig ligt. De latere
proeven zijn namelijk door de weersomstandigheden soms te laat geoogst waardoor het afvalpercentage te hoog werd. Ook is de opbrengst soms erg gedrukt
door de papiervlekkenziekte of door waterschade. Zo is de lage gemiddelde
opbrengst te Ens grotendeels veroorzaakt door de papiervlekkenziekte en die
te Paterswolde door waterschade.
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Tabel 19. Opbrengst prei in kg per are.
A

B

C

D

E

H

752
685
786
578
496
629
543
227
855

770
726
795
524
495
644
540
246
978

932
764
766
555
385
578
547
216
927

826
813
778
472
581
547
231
944

860
645
840
581
509
605
514
242
978

930 927
734 905
828 778
590 667
515 448
583 652
508 526
242 240
959 1010

1138

1179

1072

1139

1150

1035

Paterswolde

853
448

902
488

853
388

872
350

875
363

867
325

Rasgemi ddeld

666

690

665

687

680

676

Plaats
Alkmaar

Beemster

I
II
III
IV
I
II
III

Ens
Sloten

I
II
III

—

J

K

M

P

Proefv.
gemidd.

839
736
757
573
486
594
529
234
921

857
732
752
577
519
578
536
254
850

827
815
681
589
545
626
544
230
870

1237

1021

1167

880
288

840
375

828
363

710
540
562
495
475
460
485
211
835
995
790
388

713

657

674

579

1011

856
378

Wel blijkt dat de zware grond te Beemster minder geschikt is voor de teelt
van vroege prei. De opbrengsten zullen steeds achter blijven bij die van de
lichtere gronden. De opbrengsten te Sloten waren opvallend hoog. De gemiddelde opbrengst van de rassen loopt weinig uiteen. Vooral komt dit tot
uiting wanneer de selectie Noordpool, wat een wintertype is, buiten beschouwing
wordt gelaten.
Herfstreuzen (Gebr. van der Berg), Olifant (Nunhem), Excelsior, Nummer 83
en Elbeuf behoren tot de echte herfsttypen met een licht grijsgroene bladkleur.
Het blad is breed en dik, de stam gemiddeld vrij kort en dik met een matige
knobbel.
Een afwijkende groep vormen de rassen Goliath, Herfstreus van Sluis en Groot,
Olifant van Gebr. Sluis en Maxim. De bladkleur van deze selecties is enigszins
donkerder dan van de eerstgenoemde groep. De stam is aanmerkelijk langer en
soms ook nog dikker. Een knobbel komt bijna niet voor. De langste stam en
de minste knobbel van deze groep had het ras Goliath. Maxim, een ras dat
bekend staat als herfstprei met lange stam, was korter dan Goliath, had beduidend meer knobbel en gaf van de herfstrassen de laagste opbrengst. De
Herfstreus van Sluis en Groot en Olifant van Gebr. Sluis staan tussen de eerste
groep en Goliath in. Het ras Noordpool wat in wezen geen herfstprei is wordt
in België hoog gewaardeerd om zijn donker groene blad en de heldere witte
kleur van de stam.
Prei winterteelt
In het seizoen 1959-1960 zijn in Beneluxverband met de goedgekeurde selecties
uit de praktijkproeven 1955-1956 proeven genomen. Aan deze serie waren
enkele Belgische selecties en nog twee aan ons toegezonden Nederlandse selecties
toegevoegd.
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De proeven in België zijn door de grote droogte van 1959 praktisch volkomen
mislukt. Ook in Nederland hadden enkele proeven van de droogte te lijden
of waren als gevolg van de aanhoudende droogte te laat geplant.
De rassen die aan de proeven hebben deelgenomen waren:
A
B
C
D
E
H
J
K
M
P
R
T

Siegfried Winterreuzen
Luikse Winter DePe
Winterreus
Winterreus Iglo
Dikke van Luik
Winterreus
Goliath
Blue de Solaize
Reuzen van Carentan
Noordpool
Westlandia
Luikse Winter

Nunhem
Van der Ploeg
Sluis en Groot
Coöp. West Friesland
België
België
R. Zwaan
België
België
België
Gebr. van der Berg
Pannevis

In tabel 20 worden de opbrengsten weergegeven.

Tabel 20. Opbrengst winterprei in kg per are.
Alkmaar1

Alkmaar2

Beemster

Ens

Empel

Heemskerk

418

J

396
430
270
400
415
454
393
383
293
433
402
333

509
497
371
507
515
530
671
458
389
539
553
475

230
230
158
219
262
230
326
279
191
244
248
212

289
204
129
216
204
289
194
257
203
302
288
166

407
324
198
353
371
329
369
271
231
318
331
219

561

400
330
402
402
380
472
356
322
381
417
391

533
418
568
630
576
573
508
420
544
580
482

525
458
188
486
518
525
298
493
185
561
507
320

Proefveldgemiddelde

389

384

501

236

228

316

533

422

Ras

A
B
C
D
E
H
K
M
P
R
T

Sloten

Vleuten

Rasgemidd.

417
385
258
394
415
414
412
376
279
415
416
334

Het proefveldgemiddelde was op de meeste plaatsen goed. Te Empel had de
proef veel last van droogte en was laat geplant, namelijk op 21 juli. Bovendien
kwam er vrij veel uitval voor door aantasting van preivlieg en preimot. Te Ens,
waar op dezelfde datum was geplant, werd de opbrengst sterk gedrukt door
de ruime plantafstand, die 52,5 X 17,5 cm bedroeg. Beide proeven zijn enigszins te vergelijken met Alkmaar 2, waar op 3 augustus werd geplant bij een
afstand van 30 X 10 cm.
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Ook in deze proef waren de opbrengsten te Sloten opvallend hoog. Ook de
proeven op zware kleigrond te Beemster en Vleuten gaven een hogere gemiddelde opbrengst dan die op zandgronden. Wat winterhardheid betreft zijn
de volgende rassen gunstig naar voren gekomen: Siegfried winterreuzen, Winterreus Iglo, Noordpool en Westlandia. Deze hadden in de meeste gevallen ook
de hoogste opbrengst. De kleur van het blad was algemeen tamelijk donker.
Enigszins lichter van kleur en iets minder winterhard, met daarnaast goede
opbrengsten hadden de selecties Luikse Winter DePe, Dikke van Luik en Winterreus België'. De meest typisch donkergroen gekleurde wintertypen waren Blue
de Solaize en Luikse Winter van Pannevis. Winterhardheid en opbrengst van
deze rassen waren matig.
Als herfsttypen met tamelijk lichtgroen blad moeten Winterreus van Sluis en
Groot en Reuzen van Carentan worden genoemd. De gewasontwikkeling hiervan was zeer slecht, mede door hun vorstgevoeligheid waren de opbrengsten
laag. Goliath, ook een uitgesproken herfsttype, kwam ondanks een hoog percentage afval en zijn vorstgevoeligheid aan een hoge gemiddelde opbrengst.
Een strenge winter zullen deze typen ongetwijfeld niet overleven.
Spruitkool
In landelijk verband was dit jaar een rassenproef opgezet met de goedgekeurde
selecties uit de praktijkproeven in 1958 en 1959. Tevens waren in deze proef
enkele Groninger herkomsten opgenomen. De selecties waren op vier plaatsen
in drievoud uitgeplant, namelijk te Beemster, Beetgum, Oosterbierum en Marknesse. Daarnaast werden in Drente en in België een paar proeven in enkelvoud
genomen.
Hoewel de cijfers nog niet verwerkt zijn, kan toch reeds gezegd worden dat
in deze beproeving de selecties van Huizer en de Groninger selecties gunstig
naar voren zijn gekomen. Vermoedelijk is er in 1961 geen belangstelling meer
voor de herhaling van deze proef.
Tuinboon
Op de proeftuin te Alkmaar en Beemster werden 13 tuinboneselecties met
elkaar vergeleken. De proef te Beemster is door de droogte mislukt zodat ons
alleen de cijfers uit Alkmaar ter beschikking staan. De selecties werden op 28
januari onder platglas gezaaid en op 15 maart in drievoud geplant. De plantafstand bedroeg 70 X 15 cm. De veldjes waren 6,3 m2 groot. Het vroegheidsverschil was vrij klein en bedroeg maximaal vijf dagen. Dit wil dus zeggen
dat het vroegste ras gemiddeld 5 dagen vroeger was dan het laatste ras. In de
periode van 16 juni tot 12 juli werd 5 keer geplukt. De resultaten per 18,9 m2
worden in tabel 21 weergegeven.
In deze proef hebben vooral Canner en Major van Nunhem de aandacht getrokken. Beide rassen hadden lange, slanke en gevulde peulen. Ezetha's Witkiem voldoet reeds enkele jaren zeer goed op de humeuze zandgrond te
Alkmaar. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Con Amore die op deze zandgrond steeds teleurstelt. Deze proef zal in 1961 worden herhaald.
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Tabel 21. Resultaten van de tuinbonerassenvergelijking.
Selectie

Herkomst

Canner
Ezetha's Witkiem
V3
Major
Express
Express
Express
Futura (No 123)
Express
Trio
Primo
Premier
Con Amore

Nunhem
Enk. Zaadhandel
J. A. Zwaan
Nunhem
Gebr. Broersen

Oudijk
Reyers
R. Zwaan
Abr. Sluis
A. R. Zwaan
D. v. d. Ploeg
F. de Vries
A. R. Zwaan

Kg

Guldens

Rangorde
vroegheid

82,8
80,1
84,4
79,0
83,5
82,7
78,2
74,8
76,5
71,4
73,9
70,0
64,4

15,10
14,36
14,21
14,15
13,93
13,73
13,06
12,53
12,50
12,13
11,98
11,23
10,71

1
3
5
2
6
9
12
4
11
8
10
13
7

Witlof
Als onderdeel van de praktijkproeven met witlof zijn te Alkmaar zeven selecties
twee keer in een zeer vroege trek door een commissie beoordeeld. Zie figuur 15.
Voor de eerste proef werden de selecties op 1 april onder platglas gezaaid en
op 17 mei in de Wieringermeer uitgeplant. De wortels zijn op 16 augustus gerooid en drie dagen later ingekuild in de rolschuur van het Proefstation. Per
veldje van 0,2 m2 kwamen 75 wortels. De proef werd in vijfvoud ingekuild,
zodat de oppervlakte per selectie 1 m2 bedroeg.

Fig. 15
Beoordeling van een
praktijkproef
met
witlof. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van
Zaadhandel, I.V.T.,
N . A . K . G . , Proefstation,
Voorlichtingsdienst en tuinders.
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Voor herhaling van de praktijkproef zijn de selecties op 29 april in de Wieringermeer ter plaatse gezaaid. De rijafstand bedroeg 40 cm, terwijl in de rij op
ongeveer 10 cm moest worden uitgedund. Bij de oogst bleek echter dat de
plantafstand in de rij varieerde van 13 tot 16 cm. De wortels werden op 2
september ingekuild. Per veldje van 0,2 m2 kwamen ongeveer 90 wortels.
In tabel 22 worden van beide proeven de opbrengsten aan lof per m2 kuil
weergegeven. De sortering bestond uit:
A lof = gesloten en iets open kroppen van 10-16 cm lengte;
B

lof = gesloten en iets open kroppen, langer dan 16 cm;

Afwijkend = korte, dunne, lange en losse kroppen.

Tabel 22. Resultaten van de rassenvergelijking in kg per m2.
Z aaiwortels (trek 2/9-; 26/9)

PI antworteis ( trek 19/8-8/9)
Selectie
A

Gewicht aan lof in kg
Afw.
Totaal
B

A

Gewicht aan lof in kg
Afw.
Totaal
B

1

5,45

10,75

4,25

20,45

2,20

11,75

12,55

26,50

2

5,65

9,80

4,70

20,15

1,20

10,70

15,20

27,10

3

9,20

6,20

3,80

19,20

3,05

12,87

14,13

30,05

4

17,35

4,05

3,50

24,90

14,95

12,20

6,20

33,35

5

13,40

2,50

6,15

22,05

12,25

7,45

9,95

29,65

6

3,40

11,65

5,80

20,85

0,95

5,80

18,45

25,20

7

8,15

10,80

3,45

22,40

3,05

11,70

13,30

28,05

Plantwortels zijn gewoonlijk kort, dik en vaak vertakt. Ze nemen vrij veel
plaats in met als gevolg minder stuks en lager opbrengst per m2 kuil dan van
ter plaatse gezaaide wortels. Gezien de zeer vroege trek is de kwaliteit van het
lof dat afkomstig is van plantwortels zeer goed. Vooral de nummers 4 en 5
komen gunstig naar voren. Dit is bij de ter plaatse gezaaide wortels eveneens
het geval. De kwaliteit van de tweede trek was echter aanmerkelijk minder
dan die van de eerste. Dit komt duidelijk tot uiting in de sorteringscijfers.
Verschillende nummers hebben een hoog percentage B-lof. Dergelijke selecties
zijn niet geschikt voor een vroege trek. Voor de zeer vroege en vroege trek
komen alleen rassen in aanmerking die ook bij hoge temperaturen nog langzaam
groeien, dus kort en gesloten blijven.
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Wortel
In een oriënterende proef werden 10 rassen op 4 data gezaaid. Deze proef
werd zowel in Nederland als in België genomen. De zaaitijden waren 1 maart,
21 maart, 11 april en 2 mei. Als rassen waren opgenomen: Brugse trekwortel,
Amsterdamse Bak, Nantes (slank en grof) en Nantes uit Frankrijk, Vertou uit
Frankrijk, Chantenay, Flakkeese, Giganta en Berlikummer. Het is gebleken,
dat deze ver uiteenlopende typen zeer moeilijk in één proef zijn te vergelijken.
Toch zijn enkele interessante punten naar voren gekomen.
De Brugse trekwortel bleek bijvoorbeeld zeer vroeg te zijn. Het is een lange
vrij spitse wortel met een tamelijk donkere kleur. De kwaliteit lijkt minder dan
die van Amsterdamse Bak. Van de drie Nantes selecties was het slanke type
de mooiste. Op een vochthoudende, goed bemeste tuingrond wordt Nantes
echter te zwaar om te bossen. Chantenay is een late en zeer korte wortel met
brede kop. In de proeven heeft dit ras niet voldaan.
De late typen Flakkeese, Giganta en Berlikummer zijn op 16 augustus als
breekpeen geoogst. Hierbij trok vooral de Giganta de aandacht. Deze selectie
heeft een tamelijk grove pit, maar de kleur hiervan komt overeen met de
vleeskleur waardoor een mooi egaal geheel wordt verkregen. Bij Flakkeese was
de pit minder grof, maar om de pit bevond zich een witte ring. De Berlikummer
stond ongeveer tussen Flakkeese en Giganta in.
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11. TEELTONDERZOEK
Augurk-kostenberekening
In het verslagjaar werd het onderzoek naar de financiële resultaten van de
augurkenteelt bij grove pluk voortgezet. Door middel van tijdschrijven is nagegaan hoeveel arbeidsuren er met de teelt gemoeid zijn en hoe de verdeling
van deze uren over de groeiperiode is. Tevens werden alle materiaalkosten in
de berekening opgenomen, evenals de kosten van landhuur en dergelijke. Het
proefras was evenals in voorgaande jaren Baarlose Nietplekker VII, een ras
dat in het Geestmerambacht (de streek waar dit onderzoek plaatsvindt) nog
zonder bezwaar geteeld kan worden. De oppervlakte van de proef is elk jaar
gelijk, namelijk 10 are.
De weersomstandigheden waren in 1960 voor een gewas als de augurk wel
uitermate slecht. De opbrengst in gewicht bleef dan ook beneden normaal en
was zelfs aanzienlijk lager dan in het beste augurkenjaar 1959. In tabel 23
wordt een overzicht gegeven van de kosten die gedurende de 3 proefjaren voor
de teelt van 10 are gemaakt moesten worden. Ook de kosten en arbeid, besteed
aan het windscherm zijn in de berekening opgenomen.
Tabel 23. Produktiekosten per 10 are, afgerond op hele guldens.
Arbeidsloon
Grondbewerking

1958

1959

1960

ƒ 538

ƒ 445

ƒ 338

34

42

37

Zaad

13

18

17

Meststoffen

36

36

36

7

7

20

20

20

ƒ 568

ƒ 455

Bestrijdingsmiddelen
Pacht
Totale kosten

f 641

De financiële resultaten van de teelt worden gevormd door het verschil tussen
kosten en opbrengst. In tabel 24 worden deze tegenover elkaar gezet. Hierbij
kunnen we nog opmerken dat de opbrengsten de netto bedragen zijn, dus na
aftrek van sorteerkosten, vracht, veilingkosten enz. Voor een goed overzicht
zijn tevens de kostprijs en de netto opbrengstprijs per kg opgenomen. Ook in
deze tabel zijn de bedragen afgerond op hele getallen.
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Tabel 24. Financiële resultaten per jaar.
Jaar

Totale
kosten

Netto
opbrengst

1958

ƒ 641

1959

„ 568

1960

„ 455

Opbrengst
in kg

Kostprijs
per kg

Opbrengst
per kg

ƒ 124

3.590

18 cent

14 cent

,,
>,

4.021

14 cent

31 cent

1.950

23 cent

37 cent

Netto
winst

Verlies

ƒ 517

f

„ 1247

„ 679

., 716

-

» 261

De resultaten lopen dus van jaar tot jaar nogal uiteen, wat bij alle groentegewassen een normaal verschijnsel is. Gemiddeld heeft de teelt van augurken
op het proefbedrijf te Oudkarspel over de drie proefjaren een netto winst van
ongeveer ƒ 275,— per jaar per 10 are opgeleverd. Het verlies in 1958 werd
veroorzaakt door de zeer lage veilingprijzen, in 1959 waren zowel kg opbrengst
als veilingprijzen goed. In 1960 was de opbrengst in gewicht laag als gevolg
van de koude en zeer natte zomer, maar de hoge prijzen hebben de teelt toch
nog zeer lonend gemaakt.
Belangrijk is de verdeling van de benodigde arbeidsuren tijdens de groeiperiode
van het gewas. De drukke periode bij de augurkenteelt is de oogsttijd. Deze
valt gemiddeld van 1 augustus tot 1 oktober. In mooie zomers begint de oogst
iets eerder, in ongunstige zomers iets later. Het eerste proefjaar vergde de oogst
176 uren ( 6 9 % ) van de totale aan de teelt bestede tijd; in 1959 kostte de
plukperiode 150 uren, wat overeenkwam met 721/2% . In 1960 was het 103
uren (minder kilo's) wat neerkwam op 70 °/o van de totale arbeidsuren.
Om een nog meer betrouwbaar gemiddelde te krijgen, zal de proef in 1961
nogmaals worden herhaald.
Asperge-lengte steekseizoen
De meningen over het juiste tijdstip waarop men moet eindigen met het oogsten
van asperge lopen nogal uiteen. In 1958 is te Helden een proef opgezet met als
doel na te gaan in hoeverre de opbrengst over een aantal jaren afhankelijk is
van het tijdstip waarop men eindigt met het oogsten. Hiervoor werd van het
proefperceel elk jaar 1/3 gedeelte geoogst tot en met 17 juni, 1/3 gedeelte tot
en met 24 juni en het overige deel tot en met 1 juli. In tabel 25 volgt een
overzicht van de produktie in de drie proefjaren. In deze tabel is tevens het
gemiddelde aantal stengels per plant opgenomen.
Tabel 25. Opbrengst en gemiddeld aantal stengels per object.
Opbrengst in kg per 10 are
1958

1959

1960

Gem. aantal stengels per plant
1958

1959

1960

Opbrengst t/m 17 juni

239

328

360

5,2

4,8

4,5

Opbrengst t/m 24 juni

266

350

385

4,7

4,4

3,8

Opbrengst t/m

327

385

440

4,5

4,5

3,2

1 juli
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De opbrengst van de objecten neemt elk jaar nog toe; dat waarvan tot en met
1 juli wordt geoogst staat in produktie nog steeds bovenaan. Dit wil dus
zeggen dat na 3 jaren het korte steekseizoen nog geen voordelen ten aanzien
van de totale produktie heeft opgeleverd. Wel is er een tendens aanwezig dat
de AA-sortering (asperge met een diameter groter dan 2 cm) afneemt bij een
langer steekseizoen.
Het gemiddelde aantal stengels per plant is opgenomen bij waarnemingen tijdens
het groeiseizoen. We zien hierbij een duidelijke afname van het aantal stengels
naarmate langer wordt doorgegaan met het steken. Dat een lange oogstperiode
de planten uitput, blijkt trouwens ook duidelijk uit de gemiddelde stengeldikte.
In tabel 26 wordt het gemiddelde percentage dunne en zeer dikke stengels per
plant weergegeven.
Tabel 26. Gemiddelde stengeldikte per plant.
°/o zeer dikke stengels

% dunne stengels
1958

1959

1960

in 1960

17 juni-object

35

35

28

20

24 juni-object

41

40

35

15

1 juli -object

46

39

41

11

Het percentage dunne stengels wordt regelmatig hoger, naarmate de oogst langer
doorgaat. Met het percentage zeer dikke stengels (waarvan we alleen van 1960
de gegevens hebben) is het net andersom. Hoe langer het steekseizoen, hoe
lager dit percentage.
Bloemkool-opkweekmethodenproef
De nadruk bij het teeltonderzoek is gelegd bij de opkweek van de planten.
Gewerkt is met een tweetal Alphatypen, in enkele gevallen aangevuld met
Lecerf. Uitgegaan is van verschillende opkweekmethoden, namelijk trapplanten,
perspotten, jiffypotten en in een enkel geval ook nog stenen potten. De trapplanten zijn voor enkele proeven nog opgesplitst in volledig onder glas opgekweekt en glas gelicht. Dit laatste zowel direct op het zaaibed gezaaid als op
het zaaibed verspeend. Bij de diverse potten is of direct in de pot gezaaid, of
in de pot verspeend.
Uit de gegevens van de verschillende proeven blijkt dat dit jaar de trapplanten
beter waren. Meestal was het percentage A-kolen hoger. Waar dit niet het
geval was waren de verschillen zo klein dat het niet verantwoord was de
duurdere teelt met potplanten aan te moedigen.
Uit een en ander blijkt dat we geen stap verder zijn gekomen, want het gebruik
van trapplanten is de reeds jaren gevolgde methode. Nu zijn er voor het falen
van de potplanten zeker enkele punten te noemen die dit hebben beïnvloed.
Daar staat tegenover dat het zeer goed mogelijk is dat in een ander seizoen
de uitkomsten van de trapplanten op hun beurt weer door andere factoren
nadelig worden beïnvloed, of misschien zelfs door dezelfde die nu van invloed
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waren op de uitkomsten van de potplanten. Vooral denken we hier aan het
voorkomen van droogteperioden. Steeds meer wordt daarom de indruk verstevigd dat de kwestie water een grote rol speelt.
Het slagen van een zomerteelt van bloemkool hangt ons inziens dan ook in
grote mate af van het kunnen beschikken over een goede regeninstallatie.
Nieuwe proeven op het gebied van de opkweek van planten hebben alleen
zin als hierbij een dergelijk apparaat kan worden ingeschakeld.
Bloemkool-plantafstandenproef
Met een Alphatype en met Lecerf zijn respectievelijk 2 en 3 proeven aangelegd.
Bij het Alphatype was de rijafstand 60 cm, de afstanden in de rij varieerden
en bedroegen 45, 50, 55 en 60 cm. De rijafstand voor Lecerf was 70 cm, de
afstanden in de rij 45, 55, 65 en 75 cm.
Geen van deze proeven is tot zijn recht gekomen. Soms werd dit veroorzaakt
door het hardnekkig optreden van bladluizen en soms door een teveel aan
boorders. In beide gevallen ging het effect van de plantafstand verloren. Tenslotte werd de meest geslaagde proef met Lecerf te Ens voor een juiste beoordeling te veel beïnvloed door het voorkomen van schift. De proeven worden
voortgezet.
Kroot-opkweekproef
Dit jaar is een onderzoek ingesteld naar de juiste opkweekmethode van kroten
voor een zeer vroege teelt in de volle grond. Hierbij werden verschillende
factoren vergeleken die van invloed kunnen zijn op de vervroeging van de
oogst. De objecten worden hieronder schematisch weergegeven.
30 X 10 cm
zaaien
cm
30 X 15 cm
in perspot
30 X 10 cm
6
verspenen
30 X 15 cm
zaaien

cm
in jiffypot

verspenen
warm zaaien en uitplanten

6 cm

30 X 10
30 X 15
30 X 10
30 X 15

cm
cm
cm
cm

30 X 10 cm
30 X 15 cm

ter plaatse zaaien en uitdunnen.
De proef werd op 4 plaatsen genomen, namelijk te Alkmaar, Beemster, Heemskerk en Vleuten. Als proefras fungeerde Gladoro. Voor de potkroten is op 18
en 19 februari onder verwarmd glas gezaaid. Het verspenen gebeurde begin
maart waarvan figuur 16 een beeld geeft. In de loop van april werd uitgeplant.
De zaaidata van de ter plaatse gezaaide kroten liepen uiteen van 12 tot 24
maart.
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Fig. 16
Het verspenen van
kroten op de proeftuin te Vleuten.

Resultaten
Bij vergelijking van de resultaten kwamen enkele interessante punten naar
voren. Zo waren op de lichte vochthoudende gronden te Alkmaar en Heemskerk de verschillen veel kleiner dan op de kleigrond in de Beemster en te
Vleuten.
Op alle plaatsen hebben de jiffypotten niet voldaan. Deze zijn voor de opkweek
van kroten te duur in aanschaf. Bovendien drogen ze snel uit waardoor men
regelmatig moet gieten. De planten in jiffypotten bleken niet vroeger te zijn
dan die in perspotten. Bij de kleine jiffypot kwam vooral op kleigrond uitval
van de planten voor. Bij de oogst bleef het potje vaak aan de kroot hangen.
Hierdoor nam het bossen extra tijd in beslag. Voor deze teeltwijze verdienen
de perspotten van 4 of 6 cm de voorkeur boven jiffypotten.
Op de lichte vochthoudende gronden waren de verschillen tussen 4 en 6 cm
perspotten in vroegheid en in financieel resultaat kleiner dan het verschil in
kostprijs. Op kleigrond lag dit precies andersom. Voor de zwaardere gronden
wordt daarom het gebruik van 6 cm perspotten aangeraden, terwijl men op de
lichtere grondsoorten met 4 cm perspotten kon volstaan.
Hoewel de oogst van de plantafstand 30 X 10 cm gemiddeld een paar dagen
later viel dan die van 30 X 15 cm, lag het financiële resultaat van de nauwste
plantafstand door het groter aantal planten per oppervlakte-eenheid aanmerkelijk hoger dan die van de ruimere plantafstand.
Bij de teeltwijze in potjes gaven de gezaaide kroten gemiddeld een iets vroeger
oogst dan de verspeende. In enkele gevallen waren de verspeende kroten iets
vroeger dan de gezaaide.
Op zaaibed zaaien en uitplanten heeft niet voldaan. De kans op uitval en
schieters is groter dan bij potkroten, terwijl de oogst later komt.
Van ter plaatse gezaaide kroten komt de oogst nog later. Bij deze teeltwijze
moet men er op rekenen dat de eerste kroten omstreeks half juni gebost worden.
Het veld is dan ongeveer half juli ruim.
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Prei-teeltproeven
De in 1959 met dit gewas genomen teeltproeven zijn in 1960 herhaald. Bij de
meeste is de opzet gelijk gehouden aan die van het vorige jaar. Gewijzigd zijn
de plantafstanden- en de plantdiepteproef. Bij de eerste zijn de plantafstanden
veranderd en bij de tweede is het dompelen in zineb als aparte proef opgenomen.

Prei-zaaidikteproeven
Plantenbed
Vergeleken zijn 5 zaadhoeveelheden, variërend van 1 gram tot en met 5 gram
per m2 zaaibed. Het zaaien vond plaats in een bak, waar direct na het zaaien
het glas werd opgelegd. Aan deze proef zijn nog twee objecten toegevoegd elk
met drie gram zaad per m2. In het ene object werd direct na het zaaien de
grond onder het platglas afgedekt met plasticdoek. Bij het andere werd pas
8 dagen na het zaaien het glas op de bak gedaan. De proef is uitgevoerd op
de proeftuin te Alkmaar. De structuur van de grond was goed, de kiemkracht
van het zaad prima. Het hoogste percentage goede planten leverde ook bij
deze proef het object van drie gram zaad per m2. De andere objecten leverden
al naar gelang meer of minder zaad was gebruikt een hoger percentage te
dunne of te dikke planten.
Een plastic bedekking van de grond direct na het zaaien versnelde in 1959
de opkomst. Dit jaar was het verschil klein, namelijk slechts één dag. Het
object waar 8 dagen na het zaaien het glas op de bak werd gebracht, gaf ook
nu weer een hoog percentage prima planten. De opkomst werd maar met een
dag vertraagd. Het kleine verschil in opkomst tussen de objecten waar de grond
na het zaaien wel of niet met plastic werd afgedekt en die waar direct of na
8 dagen het glas werd opgebracht, is veroorzaakt door de zeer korte kiemingsduur van het zaad. Bij de normale objecten waar dus direct na het zaaien het
glas op de bak werd gelegd kon na 12 dagen de opkomst worden genoteerd,
terwijl dit het vorig jaar pas na 19 dagen het geval was. "Wel is gebleken dat
bij genoemde objecten het aantal zaden per gram dat uitgroeit tot een plant,
aanmerkelijk hoger ligt.
Uit het gemiddelde beeld over beide jaren blijkt dat 3 gram zaad per m2 zaaibed bij een goede structuur de gunstigste resultaten geeft. Het beste is hierbij
de glasbedekking niet eerder dan acht dagen na het zaaien aan te brengen.
Een bedekking van de grond met plastic na het zaaien is bijna evengoed en
kan zelfs op snel indrogende gronden voordelen bieden. Zodra de plantjes
boven de grond komen moet het plastic worden verwijderd. Ook moet rekening
worden gehouden met de mogelijkheid dat in sommige jaren de planten vroeger
plantklaar zijn.
Ter plaatse zaaien
Het doel hiervan was na te gaan welke hoeveelheid zaaizaad bij ter plaatse
zaaien de meest juiste is. Vorig jaar is reeds genoemd dat dit een moeilijke
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opgave is, want naast de kiemkracht van het zaad spelen de structuur van de
grond en de weersomstandigheden een veel grotere rol dan bij het zaaien op
een plantenbed.
De hoeveelheid zaaizaad varieerde van 10 tot 70 gram per are bij een rijafstand van 30 cm. Ook nu werd de indruk verkregen dat het gebruik van
40 tot 50 gram zaad per are de minste risico's geeft.
In 1959 vermeldden we dat bij het gebruik van grotere hoeveelheden het op
stuk zetten te veel tijd zou vergen. Bij de proef in 1960 waren deze verschillen
echter klein. De omstandigheden waaronder dit uitdunnen plaats vindt, spelen
hierbij een grote rol. Wordt minder dan 40 gram zaad per are gebruikt dan is
hier minder tijd voor nodig, de kans op een te dunne opkomst is echter groter,
waardoor open plekken in het veld kunnen ontstaan. Uit de opbrengsten zijn
geen betrouwbare gegevens te putten.
Bij het ter plaatse uitzaaien van preizaad is het raadzaam bij de berekening
van de benodigde hoeveelheid zaaizaad de structuur van de grond terdege in
acht te nemen. Uiteraard eist een stugge grond meer zaad dan een lichte en
vochthoudende grond. Ook de rijafstand is van invloed, bij een ruimere rijafstand kan met minder zaad per are worden volstaan.

Prei-dompelproef
In 1959 werden de planten, bestemd voor de plantdiepteproef op de proeftuin
te Alkmaar in twee gedeelten gesplitst. Het ene gedeelte werd normaal geplant,
terwijl het overige vóór het planten in een zineboplossing van 15 gram op 10
liter water werd gedompeld. Deze behandeling van de planten had opmerkelijke
resultaten. Bij alle objecten gaf het gedeelte dat een zinebbehandeling had
ondergaan hogere opbrengsten. Ook de stand van het gewas was enigszins
vlotter dan van de niet behandelde.
Om dit te kunnen bevestigen is voor 1960 een aparte proef opgezet, waarin
de volgende objecten waren opgenomen.
a. Normaal planten;
b. Vóór het planten dompelen in een zineboplossing;
c. Vóór het planten dompelen in water.
Een overtuigend bewijs is niet geleverd. Alleen op de proeftuin te Beemster
werd een meeropbrengst van 1 1 % verkregen als de planten vooraf in zineb
waren gedompeld. Ook het dompelen in water gaf een kleine stijging van de
opbrengst. Op het proefveld te Ens kwamen in het geheel geen verschillen
voor. Te Alkmaar kwam gedompeld in water het gunstigst naar voren, gevolgd
door het zinebobject. Op de proeftuin te Heemskerk daarentegen gaf het
normaal geplante object de hoogste opbrengst. Gemiddeld over alle proeven
waren normaal planten en het vooraf in water dompelen in opbrengst vrijwel
gelijk. Zie tabel 27. Het dompelen van de planten in een zineboplossing heeft
inderdaad een hogere opbrengst gegeven, zij het niet zo overtuigend als in 1959.
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Tabel 27. Opbrengsten in kg per are.
Object

Alkmaar

Beemster

Ens
315

Heemskerk
388

Gemiddeld

Normaal planten

400

425

Dompelen in zineb

412

472

317

376

394

382

Dompelen in water

427

444

315

352

384

Dat het dompelen in zineb in 1960 minder duidelijk naar voren springt is vermoedelijk veroorzaakt door de vlotte aanslag van de planten. In 1959 verliep
de aanslag veel moeilijker, al was deze op de proeftuin te Alkmaar nog niet
eens ongunstig. Dit vermoeden wordt nog bevestigd door de resultaten te
Beemster. Juist op deze zware grond waar de aanslag van de planten meestal
moeilijker verloopt, komt een zinebbehandeling gunstig naar voren.
In elk geval heeft het dompelen van de planten in een zineboplossing van
15 gram op 10 liter water geen nadelige gevolgen gegeven. Door deze werkwijze toe te passen kan men in jaren waarin de aanslag moeilijkheden geeft
een stimulerende werking verwachten, die bij de oogst in een meeropbrengst
resulteert.

Prei-plantbehandelingsproef
Vóór het planten zijn de wortels en bladeren van de planten wel of niet
ingekort. De volgende behandelingen zijn toegepast:
a.
b.
c.
d.

Niet inkorten;
Alleen wortels ingekort;
Alleen bladeren ingekort;
Wortels en bladeren ingekort.

Na het inkorten varieerde de wortellengte op de diverse proefvelden van 2 tot
3 cm. De lengte van de planten varieerde na het afsnijden van de toppen
van 15 - 17 cm.
Bij de proeven in voorgaande jaren waren er in het begin van de groeiperiode
duidelijke standverschillen waar te nemen. In 1960 waren deze verschillen
veel kleiner, hoewel op sommige plaatsen bij object a een betere stand viel op
te merken. Behalve in Alkmaar was de stand van object d overal de minste,
terwijl object b beter was dan c. Dit laatste in tegenstelling tot de eerder
genomen proeven. Uit het gemiddelde van de proeven blijkt dat de groeiverschillen aflopend zijn van a naar d, al zijn deze verschillen soms minimaal.
In tabel 28 zijn de opbrengsten gegeven van beide jaren waarin de proeven
zijn genomen. Object d kan hierbij als de meest in Nederland toegepaste methode
worden gezien.
6
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Tabel 28. Opbrengsten in kg per are.
Plaats
Alkmaar
Beemster
Heemskerk

Ens

Jaar

a

b

c

d

Proefveld
gemiddelde

1959
1960
1959
1960
1959
1960
1959
1960

985
420
667
598
522
384
523
290

930
416
617
583
437
372
435
287

853

393
636
564
397
364
552
282

905
373
638
549
349
380
447
263

918
401
640
574
426
375
489
281

549

510

505

463

Gemiddeld

Uit de tabel blijkt dat object a gemiddeld over alle proeven en in beide jaren
een aanmerkelijk hogere opbrengst heeft gegeven. De objecten b en c zijn
vrijwel gelijk, terwijl object d gemiddeld ver achter komt. De verschillen in
opbrengst tussen beide jaren zijn meestal veroorzaakt door waterschade en/of
papiervlekkenziekte.
Aan het niet afsnijden van de wortels en bladeren voor het planten moet dus
gezien de cijfers de voorkeur worden gegeven. Nu blijkt uit de praktijk dat in
sommige gevallen het niet afsnijden van de wortels tamelijk veel moeilijkheden
kan geven bij het planten. In die gevallen zouden wij willen aanraden methode
b te hanteren, met dien verstande dat de wortels dan zo weinig mogelijk
worden ingekort.
Het vermoeden is wel eens geopperd dat het niet afsnijden van het blad een
aantasting door de preimot zou kunnen bevorderen. Hiervan is in de proeven
echter niets gebleken.
Prei-plantdiepteproef
In deze proef zijn de volgende objecten opgenomen:
1. Ondiep planten op het vlakke veld;
2. Diep planten op het vlakke veld;
3. In flinke geul ondiep planten (plantgat dichtmaken en planten niet
aandrukken);
4. In flinke geul ondiep planten (plantgat open laten staan en aangieten).
Evenals bij de proeven van 1959 heeft ook nu object 1 de hoogste opbrengst
gegeven. Diep planten (object 2) heeft meestal een verlaging van de opbrengst
tot gevolg en een verlenging van het witte gedeelte. Op deze beide factoren
is de plantdiepte direct van invloed.
De objecten 3 en 4 ontlopen elkaar weinig zowel in de opbrengst als in de
lengte van het witte gedeelte. Gemiddeld is de lengte van het witte gedeelte
groter dan van object 1 en soms ook groter dan van object 2. Bij sterke droogte
of droge grond is de methode, gevolgd bij object 3, niet aan te bevelen. Ondiep
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planten, dat wil zeggen weinig of niets dieper dan de planten op het zaaibed
hebben gestaan, verdient de voorkeur. Men kan dan de keus maken tussen
uitplanten op het vlakke veld en later aanaarden (object 1) of in een flinke geul
uitplanten (object 4).

Prei-af standenproef
Bij deze proef werd er in 1959 van uitgegaan dat het aantal planten per eenheid
van oppervlakte bij de verschillende objecten gelijk zou zijn. De meest geschikte
rijafstand leek toen 40 X 15 cm, waar niet alleen de opbrengst goed was, maar
ook de grond tijdens de groei van het gewas behoorlijk kon worden bewerkt.
Met het oog op de verzorging van het gewas werd echter ook een rijafstand van
50 cm als zeer aantrekkelijk naar voren gebracht. Door rekening te houden
met deze resultaten zijn in 1960 de volgende plantafstanden in de proef
opgenomen:
a.
b.
c.
d.

Plantafstand
Plantafstand
Plantafstand
Plantafstand

40 X 15
50 X 10
50 X 12
50 X 15

cm;
cm;
cm;
cm.

De plantafstand 40 X 15 cm werd als standaard genomen. De rijafstand van
60 cm is niet meer opgenomen, evenmin als die van 30 cm. In tabel 29 zijn de
opbrengsten van 1960 weergegeven. Een vergelijking van de opbrengst tussen
beide proefjaren is niet mogelijk, daarvoor lopen de opbrengsten tengevolge
van de weersomstandigheden teveel uiteen, bovendien waren de afstanden
niet gelijk.

Tabel 29.

Opbrengsten in kg per are.
40 X 15

50 X 10

50 X 12

50 X 15

Proefveld
gemiddelde

Alkmaar
Beemster
Ens

492
522
231

504
578
237

487
518
203

334
450
211

454
515
221

Objectgemi«idelde

415

440

403

332

Proefplaats

Uit het cijfermateriaal blijkt dat 50 X 10 cm dit jaar beter was dan 40 X 15
cm. Ook bij deze proeven komt de plantafstand van 50 X 12 cm in het gedrang
ten opzichte van beide eerstgenoemde objecten. Het laatste object (50 X 15
cm) heeft een grote oogstdepressie gegeven. Opmerkelijk is dat op alle drie
proefvelden het beeld gelijk is, of de prei nu goed was gegroeid, of zoals te
Ens dat het zwaar werd aangetast door de papiervlekkenziekte. Gezien de
opbrengsten en de mogelijkheden tot mechanisatie lijkt ons de plantafstand van
50 X 10 cm niet ongunstig, maar het gemiddelde gewicht per plant blijft iets
lager dan bij 50 X 12 cm.
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Sjalot-bewaarproef
Dit onderzoek, dat tot doel heeft na te gaan wat de invloed is van de bewaartemperatuur van het plantgoed op de ontwikkeling van sjalotten, werd in het
verslagjaar voortgezet. De proef bestaat uit 15 objecten, die tijdens de wintermaanden alle een afzonderlijke bewaartemperatuur gedurende uiteenlopende
perioden hebben meegemaakt. De temperaturen varieerden van 1 tot 30° C,
de duur van de periode van 6 tot 12 weken. Voor deze bewaring mochten
wij gebruik maken van de temperatuurcellen van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse.
De opkomst verliep zeer onregelmatig, van sommige objecten bleef een aantal
planten weg. Er kon niet worden vastgesteld of deze slechte opkomst te wijten
was aan een bepaalde bewaartemperatuur, daarvoor waren de opkomstverschillen te grillig. De stand van het gewas bleef tijdens de groeiperiode ongelijk. De
oogst werd bemoeilijkt door de zeer natte zomer. Tot overmaat van ramp
kwamen in het proefveld enkele plekken voor waar de sjalotten tamelijk werden
aangetast door witrot (Sclerotium cepivorum).
Dat de bewaartemperatuur van invloed is op het doorschieten is bekend. In
het verslagjaar kwamen zelfs nog enkele schieters voor in het object dat gedurende 9 weken bij 20° C was bewaard. Bewaring gedurende 12 weken bij
20° C gaf geen zaadstengels, evenmin als de objecten die bij nog hogere temperatuur waren bewaard.
De invloed van de bewaartemperatuur op de afrijping van het gewas kwam
weer duidelijk naar voren. Naarmate deze temperatuur hoger was en de bewaring langer duurde, verliep de afrijping trager.
Hoewel de opbrengstcijfers als gevolg van de ongelijke stand en de plaatselijke
witrotaantasting niet geheel betrouwbaar genoemd kunnen worden, waren toch
de beide objecten die dit jaar de hoogste opbrengst hadden dezelfde als die
welke in 1959 bovenaan stonden. Dit waren respectievelijk de bewaring gedurende 7 weken bij 30° C en de bewaring gedurende 12 weken bij 20° C.
In deze beide objecten was ook de verklistering het sterkst, alhoewel de onderlinge verschillen tussen de diverse objecten in de proef niet groot waren.
Volledigheidshalve kan nog worden aangestipt dat genoemde objecten ook in
1958 reeds een goede indruk maakten. In 1961 zal deze proef worden voortgezet en zo mogelijk worden afgesloten.

Sjalot-doorstookproef
Deze proef die in 1957 is opgezet heeft tot doel na te gaan welke invloed een
gedurende enkele jaren voortgezette temperatuurbehandeling van het plantgoed
heeft op ontwikkeling, schietneiging en opbrengst van het gewas. De volgende
objecten zijn hierin opgenomen:
1.
2.
3.
4.
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Onbehandeld (koude bewaring bij 9° C);
1958/'59 onbehandeld; 1959/'60 12 weken 25V2° C;
1958/'59 12 weken 25 1 /* 0 C; 1959/'60 onbehandeld;
1958/'59 12 weken 25Va° C; 1959/'60 12 weken 25Va0 C.

In deze proef was de opkomst aanzienlijk beter, de stand kon redelijk worden
genoemd. De onbehandelde objecten hadden een stevig gewas, de warm bewaarde sjalotten gaven een wat langere en slappere gewasontwikkeling. Ook
in de doorstookproef kwamen plekjes met witrotaantasting voor.
Slechts object 1 had enkele zaadstengels, in de overige objecten was van
doorschieten geen sprake. De snelheid van afrijpen vertoonde dezelfde lijn als
in de eerstgenoemde sjalottenproef, namelijk een langzamer afrijpen bij het
warm bewaarde plantgoed. Het verschil bedroeg 8 - 1 0 dagen. Ook de invloed
van eerder toegepaste bewaring leek merkbaar, in die zin dat object 4, dat 2
jaar achtereen bij 251/a° C was bewaard, nog iets later was dan object 2 dat
het jaar van te voren bij 9° C was bewaard.
De opbrengst van de 251/2° C objecten lag beduidend hoger dan van de
objecten die in het winterseizoen 1959-1960 bij 9° C waren bewaard. Ook de
verklistering was in de warm bewaarde objecten sterker dan in de objecten 1
en 3. De verschillen waren echter klein, evenals in de hiervoor genoemde proef.
Ook de doorstookproef zal in elk geval nog één jaar worden voortgezet.

Spinazie-rijafstanden en oogsttijdenproef met verschillende rassen
Op de tuin te Alkmaar werd nagegaan wat de optimale rij-afstand is voor de
teelt van herfstspinazie met het oog op de teelt in groter verband. Het zaaien
vond plaats op 9 augustus bij de volgende afstanden en zaaizaadhoeveelheden:
10 cm, 2 kg zaad per are
15 cm, 1,5 kg zaad per are
20 cm, 1 kg zaad per are.
Onderzocht werd of een afstand van 20 cm een opbrengstvermindering van
betekenis geeft en of dit kan worden gecompenseerd door het gewas iets later
te oogsten. Voor dit doel waren er in de proef tevens 3 oogsttijden opgenomen,
te weten 7, 12 en 16 september. De deelnemende rassen waren Nobel, Proloog,
Viroflay en Noorman. De groeiomstandigheden waren niet gunstig en mede
door de vele regen hadden de bespuitingen tegen wolf (Peronospora spinaciae)
niet het gewenste resultaat. Het ras Proloog was vrij van wolf, in de overige
rassen kwam een matige aantasting voor. Een duidelijk onderling verschil was
niet zichtbaar, al leek Noorman iets zwaarder aangetast dan Nobel en Viroflay.
Na wiskundige verwerking van de oogstgegevens bleek dat er een duidelijk
lineair effect was van de rijafstand en de oogstdata. De afstand van 10 cm gaf
een hogere opbrengst dan de overige afstanden. Dit opbrengstverschil was het
grootst bij de eerste oogstdatum. De afstand van 20 cm gaf steeds de laagste
opbrengst. Naarmate later werd geoogst nam de opbrengst in gewicht toe. De
kwaliteit ging echter achteruit. Dit is vrij logisch, want de eerste oogst vond
plaats op de dag dat de rassen gemiddeld geschikt waren voor aanvoer op de
veiling. Er konden geen duidelijke opbrengstverschillen tussen de rassen ten
opzichte van rij-afstand en oogstdatum worden aangetoond.
Volledigheidshalve volgt hier een korte omschrijving van de deelnemende rassen.
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Proloog toonde zich een vlotte groeier met een lichtgroene bladkleur en schoot
bij de latere oogstdata snel door. Het hart van de plant komt snel omhoog,
waardoor de plant dan als het ware op een poot staat. Dit benadeelt de kwaliteit. Voor Proloog bleek de zaaidatum van 9 augustus te vroeg te zijn. Een
ander nadeel van het ras is het „smetten", dat vooral bij een dichte stand
optreedt.
Nobel gaf een goede kwaliteit spinazie met iets donkerder blad dan Proloog.
Ook de neiging tot doorschieten is wat minder sterk.
Viroflay kwam vrij laat tot ontwikkeling, maar gaf een goede kwaliteit met
fors en heldergroen glanzend blad. In dit ras kwam nog al wat waterschade
voor, hetgeen de opbrengst nadelig beïnvloedde.
Noorman had vooral bij de eerste oogstdatum een hoge opbrengst, wat waarschijnlijk voor een deel werd veroorzaakt door het feit dat het zaad fijner was
dan van de andere rassen. Het aantal planten was hierdoor iets groter. Het
blad was dik en rond en had een donkere kleur. De kwaliteit was goed. Zelfs
bij de laatste oogstdatum kwamen in dit ras nog geen zaadstengels voor.

Spinazie-zaaitijdenproef
Deze proef werd genomen op de proeftuin te Beemster om het opbrengstverloop
van enkele rassen bij verschillende zaaitijden in de herfstteelt na te gaan. De
zaaidata waren 8, 15, 22 en 29 augustus, als proefrassen fungeerden Nobel,
Noorman, Proloog en Breedblad Scherpzaad Zomer. De laatste was opgenomen
als standaardras.
De structuur van de zware kleigrond werd door de grote hoeveelheid neerslag
na het zaaien zeer slecht, waardoor de opkomst veel te wensen over liet. Alleen
de objecten die op 22 augustus waren gezaaid, maakten hier een gunstige uitzondering op. Vóór het zaaien van dit object kon de grond in behoorlijke
conditie worden gebracht en tot aan de opkomst ervan viel er slechts weinig
regen. Het ligt dan ook voor de hand dat de zaai van 22 augustus bij alle
rassen de hoogste opbrengst gaf. In verband met de genoemde omstandigheden
is het niet mogelijk uit deze proef een enigszins betrouwbare conclusie te
trekken over de meest geschikte zaaidatum.
Spinazie-bespuitingsproef met zineb
Het doel hiervan was na te gaan in hoeverre zineb een groeistimulerende
werking heeft. Hiervoor werd op 12 augustus het voor wolf onvatbare ras
Proloog op de proeftuin te Alkmaar gezaaid. Ook deze proef is mislukt door
de vele regen.
De proeven met herfstspinazie zijn in 1960 opgezet als een oriënterend onderzoek. Het ligt in de bedoeling dit onderzoek de komende jaren voort te zetten,
waarbij de ervaringen van 1960 als basis kunnen dienen.
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Teeltopvolging
De vergelijking van de bonerassen Prelude en Dubbele Witte z. draad in een
teeltopvolgingsproef werd dit jaar voortgezet. De proef bestond uit 4 blokken
van 1 are. De gewasopvolging op deze blokken was als volgt:
A
andijvie
bonen
spinazie

B
kroten
bonen
andijvie

C

D

sla
bonen
wortelen

spinazie
bonen
andijvie

Voorteek
De andijvie is op 16 maart in de kweekkas gezaaid en op 25 maart
verspeend in perspotten van 6 cm. De planten zijn na het verspenen onder
verwarmd platglas gezet. Het uitplanten gebeurde op 19 april bij een plantafstand van 50 X 30 cm. Op 7 juni werd 285 kg geoogst à 21 cent per kg is
ƒ 59,20 per are. Figuur 17 toont de combinatie van andijvie met stamslabonen
op het moment dat de andijvie oogstklaar is.
ANDIJVIE.

F

'g- 1 7
Combinatie andijvie
met geplante bonen
in de teeltopvolgingsproef.
(Foto 1 juni 1960).
KROTEN. Het ras Gladoro is op 4 maart gezaaid in perspotten van 6 cm die
onder verwarmd platglas stonden. Er werd op 20 april geplant op een afstand
van 50 X 14 cm. De eerste oogst vond plaats op 3 juni; vijf dagen later werd
voor de tweede keer gebost en op 10 juni zijn de laatste kroten geoogst. Ze
brachten ruim 5 cent per stuk op. In totaal bedroeg de opbrengst 307 bos voor
ƒ 79,52 per are.

SLA. Dit gewas is op 28 oktober onder platglas gezaaid en op 30 november
verspeend in perspotten van 6 cm. Op 17 maart zijn deze weeuwenplanten
87

uitgeplant bij een afstand van 50 X 30 cm. Van de ongeveer 700 planten zijn
op 10 en 13 mei slechts 380 stuks geoogst. De rest werd aangetast door rand
en is omgeschoffeld. De voorteek van sla bracht hierdoor slechts ƒ 25,20 per
are op.
SPINAZIE. Het ras Breedblad scherpzaad is op 5 maart gezaaid en op 25 april
geoogst. De opbrengst bedroeg 230 kg à 30 cent is ƒ 69,— per are.

Van deze voorteelten hebben de kroten het meeste geld opgebracht. Dit gewas
vraagt echter meer arbeid dan bijvoorbeeld andijvie waarvan voor 1 are ongeveer de helft minder planten nodig zijn, terwijl de oogst van andijvie sneller
verloopt dan die van boskroten. Een voorteek van spinazie vraagt zeer weinig
arbeid. De opbrengst was dit jaar zeer goed. Men kan het echter ook treffen
dat de spinazie onverkoopbaar is. De opbrengst van sla stelde teleur. De grond
van de proeftuin te Alkmaar blijft in het voorjaar lang nat en koud. Ieder jaar
gaat een gedeelte van de weeuwensla vóór de oogst reeds door rot verloren,
terwijl tijdens de oogst spoedig rand optreedt.
Hoofdteelt
De hoofdteelt bestond uit een vergelijking van de bonerassen Prelude en Dubbele
Witte zonder draad. Beide rassen zijn op 6 mei onder glas gezaaid en op 13
en 14 mei uitgeplant. De plantafstand bedroeg 50 X 14 cm. Het werd een
zwaar gewas waarin op sommige plaatsen iets Sclerotinia voorkwam. Prelude
was een week vroeger dan Dubbele Witte z. draad en kon hierdoor vier keer
worden geplukt tegen Dubbele Witte zonder draad drie keer. Het bonegewas
werd op 10 augustus opgeruimd. De opbrengst van de rassen op de vier blokken
was als volgt:
Prelude
Dubbele Witte z. dr.
guldens
kg
guldens
Blok A
104,1
52,67
73,9
35,82
Blok B
109,4
56,66
83,4
36,94
Blok C
98,2
50,40
59,2
27,63
Blok D
108,0
56,90
65,4
28,69

Totaal
Gem. per are

419,7
209,9

216,63
108,32

281,9
141,0

129,08
64,59

Prelude heeft in deze proef veel beter voldaan dan Dubbele Witte. Het verschil in opbrengst is zeer groot. Hoewel op de veiling voor Dubbele Witte per
kg iets meer wordt betaald dan voor Prelude, is de gemiddelde prijs voor
Prelude hoger. Dit komt door het verschil in vroegheid. Prelude was een week
vroeger en profiteerde hierdoor meer van de hogere prijzen die gewoonlijk in
het begin van het seizoen worden betaald.
Op de blokken A en B zijn de bonen tussen andere gewassen geplant, terwijl
de blokken C en D op de plantdatum van de bonen reeds ruim waren. Bij
Prelude is hiertussen geen duidelijk verschil in opbrengst waar te nemen.
Dubbele Witte z. draad heeft op de blokken waar nog een gewas stond meer
opgebracht dan op de blokken C en D. Hoogstwaarschijnlijk speelt hierbij het
luwte-effect een belangrijke rol.
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Nateelt
Het ras Proloog werd op 13 augustus gezaaid bij een rijafstand van
I2V2 cm. De oogst vond plaats op 14 september. De produktie bedroeg 108 kg
die slechts ƒ 8,28 per are opbracht.

SPINAZIE.

ANDIJVIE. Op de blokken B en D werd op 13 augustus andijvie geplant. Door
het natte weer liet de stand te wensen over en tegen de oogst trad nog wat
vorstschade op. De oogst vond op 9 november plaats, de opbrengst was als
volgt:
Blok B 160 kg ƒ 36,50
Blok D 214 kg ƒ 46,05
PEEN. Op het vierde blok werden op 13 augustus wortelen gezaaid. Deze datum
was reeds zeer laat. Bovendien liet de groei door het natte weer te wensen over.
Deze teelt is een totale mislukking geworden.

In het algemeen is dit jaar door de slechte weersomstandigheden van de nateelten weinig terecht gekomen.
Witlof-trekinstallatie
De witloftrekruimte achter het Proefstation werd uitgebreid met 8 kuiltjes van
elk 3,4 m2. Hiermee is het oorspronkelijke plan voor de verrolbare trekschuur
voltooid. In totaal liggen buiten nu 3 X 8 = 24 kuiltjes van elk 3,4 m2 die
alle afzonderlijk met elektrische kabels verwarmd kunnen worden. De schuur,
die 8 kuiltjes overdekt, kan dus drie keer verplaatst worden. In het warenhuis
liggen nog 8 van deze kuilen. De totaal beschikbare trekruimte is nu 32 X 3,4
m2 = 108 m2.
Bij het onderzoek in voorgaande jaren bleek het noodzakelijk om te beschikken
over een trekinstallatie met zeer kleine eenheden. Hierbij moeten de uitwendige
omstandigheden geconditioneerd kunnen worden en reproduceerbaar zijn.
Om dit te verwezenlijken werd een installatie aangelegd in de kelder van het
Proefstation, waarbij naar wens gekoeld of verwarmd kan worden. De installatie bestaat uit 6 houten bakken van 3,10 m lang, 0,60 m breed en 0,70 m
hoog. Deze bakken zijn voorzien van een zinken binnenbak. Per bak staan 6
vaten die elk een hoogte hebben van 0,70 m en een diameter van 0,45 m. In de
vaten zit grond waarin het lof getrokken wordt. Op de bodem van de zinken
bakken liggen elektrische verwarmingskabels, terwijl 4 van de 6 bakken koelleidingen bevatten. De ruimte om de vaten wordt met water gevuld voor een
goede verdeling en geleiding van de warmte. De bakken zijn geïsoleerd met
Tempex en aan de buitenkant bekleed met hardboard. De gewenste temperaturen kunnen door 10 verschillende thermostaten automatisch worden geregeld.
Door het omhoogbrengen van de koelleiding bestaat ook de mogelijkheid de
lucht boven de trekgrond te koelen, terwijl het water in de bak (dus de grond
in de vaten) verwarmd wordt waardoor dus ook natuurlijke omstandigheden
kunnen worden nagebootst. Figuur 18 geeft een overzicht van de installatie.
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Fig. 18
Overzicht van de trekinstallatie
in de kelder van het Proefstation.

Witlof-physiologisch onderzoek
Het belangrijkste punt van onderzoek te Alkmaar is de vroege trek, nl. hoe
kan het tijdstip van de trek vervroegd worden zonder dat de opbrengst en de
kwaliteit van het lof te veel dalen. Een tweede belangrijk punt voor deze
vroege trek is een reproduceerbare methode te vinden voor het vaststellen van
de trekbaarheid (rijpheid) van de wortels, hetzij morphologisch, hetzij chemisch.
Suikerbepalingen
De analyses van fructose, glucose, saccharose en inuline volgens de methode
Luff-Kruisheer (Keuringsdienst van Waren te Alkmaar) zoals die vorig jaar
en dit jaar door ons werden uitgevoerd, leveren moeilijkheden op.
Vergelijking met de methode Nelson (toegepast door het I.B.V.L.) is zonder
meer niet mogelijk door te grote verschillen. Indien de suikeranalyse voor dit
onderzoek van belang blijkt te zijn, zal de hier gebruikte methode óf verbeterd
óf door een andere methode vervangen moeten worden.
Drogestof gehalte
In 1959 werd van verschillende rassen en plaatsen op meerdere tijdstippen
het drogestof gehalte van de wortel bepaald. Toen werd reeds de aandacht
gevestigd op het verloop van dit gehalte in de wortel gedurende de groeiperiode. Vermoedelijk moet de wortel een bepaald percentage drogestof bereikt
hebben (ca. 20 à 21 % ) om goed trekbaar te zijn en om een goed produkt te
kunnen leveren. Twee à drie weken na opkomst is het percentage drogestof
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ca. 15 à 16, daalt dan tot ongeveer 11 à 1 2 % na 4 weken, om daarna geleidelijk te stijgen tot 21 °/o na 15 à 16 weken. Deze stijging gaat bv. voor het
ras Malina nog voort tot ca. 20 weken na opkomst (23 tot 25 % ) , waarna weer
een vrij snelle daling van het drogestof gehalte optreedt. In figuur 18a wordt
hiervan een beeld gegeven.
Het moment waarop 21 % drogestof bereikt wordt is o.a. afhankelijk van
het ras, het jaar en de grondsoort waarop het gewas groeit. Dit jaar werd het
punt van 21% in Alkmaar ongeveer 3 à 4 weken eerder bereikt dan bij dezelfde
zaaitijd en hetzelfde ras in Heerhugowaard. Het lijkt gerechtvaardigd aan dit
punt de volle aandacht te blijven besteden.
Koeling van de wortels
De proef van 1959 met het zeer vroeg koelen en forceren van wortels van het
ras Malina, werd in 1960 in een iets gewijzigde vorm herhaald met twee
selecties, te weten Huizer en Malina. Er waren 5 objecten:
1. rooidatum 19/8 daarna 18 dagen in de koelcel bij 4-5° C.
2. rooidatum 26/8 daarna 12 dagen in de koelcel bij 4-5° C.
3. rooidatum 2/9 daarna 6 dagen in de koelcel bij 4-5° C.
4. rooidatum 2/9 daarna 6 dagen op het veld laten liggen.
5. rooidatum 12/9 daarna direct inkuilen.
De eerste vier objecten bleven tussen het rooien en de koelbehandeling (resp.
veldbehandeling) nog 5 dagen op het veld liggen.
Om te voorkomen dat de wortels van het laatstgerooide object (5) veel
zwaarder zouden kunnen worden dan die van de vroeger gerooide, is verschillend uitgedund. In tabel 30 is daarom tevens het aantal wortels per strekkende meter veld aangegeven.
Tabel 30. Gegevens van de koelproef met witlofwortels.
Object

Rooidatum

Aantal
wortels
per m

1
2
3
4
5

19/8
26/8
2/9
2/9
12/9

8
9
10
10
11

Gem. gewic :ht in grammen

Droogstofgi :halte 13/9

Huizer

Malina

Huizer

Malina

173
161
166
158
144

182
153
168
166
150

21,4
21,0
22,3
25,3
24,7

21,3
21,2
21,6
25,7
23,6

Het uitdunnen heeft sterker gewerkt dan verwacht werd. Object 4 heeft een
hoger drogestof gehalte als gevolg van de lange periode die de wortels na het
rooien op het veld hebben gelegen.
Elk object bestond uit vier parallellen en werd bovendien bij drie verschillende
temperaturen geforceerd, namelijk 19, 22 of 25° C. Het inkuilen vond plaats
op 13 september. In 1959 was gebleken dat de gekoelde objecten in de kuil
sneller groeiden naarmate langer gekoeld was. Om deze reden werden de
objecten zodanig opgekuild dat de langst gekoelde objecten het eerst geoogst
konden worden.
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Bij het oogsten van het lof moest rekening worden gehouden met de veilingdagen, waardoor de objecten 4 en 5 eigenlijk twee dagen te vroeg werden
geoogst in vergelijking tot de overige objecten. De forceerduur van de langst
gekoelde objecten bedroeg 20 dagen, die van de niet gekoelde bij de laagste
trektemperatuur 23 dagen. Dit laatste had dus nog met twee dagen verlengd
kunnen worden.
Bij object 1 bracht door rot of andere oorzaken gemiddeld 26 % van de wortels geen krop voort. Daarop volgde object 4 met 17 °/o; bij de overige objecten
was dit percentage gemiddeld 10 à 11. In tabel 31 wordt de gemiddelde totaalopbrengst weergegeven.
Tabel 31. Gemiddelde opbrengst in kg per 100 kroppen (0,2 meter).
Huizer
Object
19° C
1
2
3
4
5

6,9
8,7
7,9
7,3
5,5

22° C

Malina
25° C

6,9
7,8
7,9
6,8
6,2

6,8
7,7
8,3
7,3
6,8

19° C
6,5
8,1
8,8
6,6
5,0

22° C

25° C

7,2
8,6
8,6
7,2
6,1

7,2
7,9
9,1
7,0
6,5

Uit bovenstaande cijfers mogen we niet zonder meer concluderen dat object 3
het beste is. Als namelijk de objecten 4 en 5 in eenzelfde rijpheidsstadium waren
geoogst als de overige, zouden de opbrengsten van 4 en 5 vermoedelijk gelijk
zijn geweest aan die van de andere objecten, terwijl de kwaliteit beslist beter
was geweest.
De gekoelde objecten hadden over het algemeen langer en losser kroppen. Bij
het uitpeilen van de krop bleek vooral de gekoelde Malina een sterke neiging
te hebben tot het vormen van zijogen.
De conclusie uit deze proef is dat het koelen van de wortels van een vroege
selectie gedurende een korte tijd bij 4 à 5° C vóór het opkuilen voorlopig
zeker niet is aan te bevelen voor het verkrijgen van een hogere opbrengst of
een betere kwaliteit. Het geval ligt anders wanneer gekoeld wordt nadat de
wortels in de kuil zijn opgezet. Dit geeft namelijk juist een verlenging van de
trekduur. Zie hiervoor ook de zaaitijden-rooitijdenproef.
Witlof-zaaitijden/rooitijdenproef
De leeftijd van de wortel is bij de vroege tot zeer vroege trek van veel belang
voor het trekresultaat. Met het ras Malina is een proef genomen om de invloed
van de leeftijd na te gaan onder verschillende trekomstandigheden. Er is op
drie tijdstippen gezaaid, namelijk op 19 april en op 4 en 16 mei op het bedrijf
van de heer P. Knol te Heerhugowaard. Half april is voor dit ras wel
het vroegste tijdstip dat het gezaaid kan worden, anders komen er te veel
schieters in.
Vanaf begin augustus tot half november zijn de wortels periodiek gerooid met
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een tussentijd van drie à vier weken. Totaal waren er vijf rooitijden. Nadat de
planten 3 à 4 dagen op het veld hadden gelegen is het blad afgesneden en zijn
de wortels opgezet in de nieuwe trekinstallatie van het Proefstation. Van elke
rooiïng zijn de wortels in drie groepen verdeeld die een verschillende voorbehandelingstemperatuur kregen, namelijk 6°, 10° of 18° C. Daarna zijn alle
objecten geforceerd bij 22° C. De voortrek bij 6° en 10° C duurde drie weken,
bij 18° C bedroeg deze 10 à 13 dagen. Alle objecten zijn in duplo opgezet.
Daar met de trekinstallatie nog geen ervaring was opgedaan, hebben zich aanvankelijk enkele storende invloeden voorgedaan. Een deel van de resultaten is
nog niet maatgevend, omdat de trekomstandigheden niet bij alle trekken gelijk
zijn geweest. Zo kwam in de eerste trek (inzet 5 augustus) zeer veel Sclerotinia
voor. Het object met voortrek bij 6° C ging daardoor geheel verloren. Door
stomen van de trekgrond of toevoeging van Brassicol werd deze ziekte voor
de volgende trekken geheel overwonnen.
Uit deze proef is gebleken dat de leeftijd van de wortel praktisch geen invloed
heeft op de duur van de trek, doch wel op de opbrengst en de sortering. Met
een voortrek bij 18° C bedroeg de totale trekduur 18 à 19 dagen, bij 10° C
34 dagen en bij 6° C gemiddeld 39 dagen.
De wijze waarop de vorming van de krop plaats heeft is van belang voor de
opbrengst. Bij een wortel die „trekrijp" is neemt de lengte van de kropbladeren
van buiten naar binnen toe gelijkmatig af (zie figuur 19). Dan vormt zich een
goedgevulde vaste krop. Onder overeenkomstige omstandigheden vormt een
wortel die minder trekrijp is in eenzelfde tijdsduur vrijwel een evengroot aantal
blaadjes langer dan 1 cm. De oudste bladeren strekken zich in dezelfde mate
of sterker dan bij een rijpe wortel. De overige blaadjes zijn veel kleiner. In het
verloop van de bladlengte komt een duidelijke „val" voor. De meeste jongere
blaadjes zijn nog heel kort en alle bijna even lang (zie figuur 19). Een dergelijke

Fig. 19 Links een uitgepelde krop afkomstig van een rijpe wortel; rechts een
uitgepelde krop afkomstig van een onrijpe wortel.

wortel geeft een losser krop. Naarmate de wortels ouder waren was het percentage kroppen dat tijdens hun vorming deze val vertoonde geringer. Bij de
laatste trekken kwam het verschijnsel vrijwel niet voor.
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De totaalopbrengst aan lof nam toe met de leeftijd van de wortel en bereikte
een maximum, dat zich enige tijd handhaafde. Hoelang dat het geval is kon
nog niet worden vastgesteld omdat de proef nog niet was beëindigd.
De omstandigheden van de voortrek hebben invloed op de leeftijd, waarbij de
maximum produktie wordt bereikt en de grootte daarvan. Uit de gemiddelde
opbrengst per voortrektemperatuur van de tot heden getrokken objecten blijkt,
dat de hoogste totaalopbrengst en de hoogste A-sortering verkregen is door
een voortrek bij 6° C. Tabel 32 geeft een overzicht van de opbrengst.
Tabel 32. Opbrengst in kg per 100 kroppen.
Trektemperatuur
6° C
10° C
18° C

Totale
opbrengst
8,8
8,1
7,8

Sortering
A
4,2
3,3
2,7

B
2,7
3,2
2,8

afwijkend
1,9
1,6
2,3

Trekduur
in dagen
39
34
19

Verder is de indruk verkregen dat bij een gelijkblijvende totaalopbrengst de
toename van het percentage B-sortering ten koste van de A-sortering eerder
intreedt als er wordt voorgetrokken bij 18° C dan bij 10° C. Voor overige
gegevens is eerst nog voortzetting van dit onderzoek nodig.
Witlof-zaaidiepteproef
Bij een proef in 1959 was gebleken, dat de grondsoort een belangrijke invloed
heeft op de trekkwaliteit van de wortel bij de vroege trek. Wortels van eenzelfde selectie, afkomstig van verschillende grondtypen verschillen duidelijk
van vorm en grootte. (5e jaarversl. P.G.V. blz. 64).
Volgens waarnemingen te Gembloux (België) heeft de wijze waarop de primaire
wortel is gevormd invloed op de diktegroei, in het bijzonder op de bovenbreedte van de wortel. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de primaire
wortel had nog niet plaats gehad.
Te Alkmaar is ter oriëntatie op 4 april het ras Malina in de kas uitgezaaid in
zaaibakjes. De zaaidiepte varieerde van 0-272 cm, steeds met een verschil van
een halve cm. Vanaf de opkomst is de ontwikkeling van de kiemplant waargenomen. Het worteltje dringt vanaf de plaats waar het zaad ligt enerzijds de
grond in en strekt zich anderzijds totdat de kiemlobben het oppervlak hebben
bereikt. De diepte waarop de primaire zijwortelvorming plaats heeft hangt af
van de zaaidiepte. Pas na enige weken heeft aan het niet bewortelde deel van
de hoofdwortel in opwaartse richting geleidelijke zijwortelvorming plaats, zie
figuur 20.
Onafhankelijk van de zaaidiepte vormt de kiemplant een hypocotyl stengellid
van slechts 2 à 3 mm, nl. het bovengrondse deel van de kiemplant tot de kiemblaadjes. Op 14 mei is met het ras Selectiva een proef met vier zaaidiepten,
variërend van 1-4 cm op het veld uitgezaaid. Door metingen, tellingen en
wegingen is de ontwikkeling van het gewas regelmatig gevolgd. Van het loof
en de wortels is het drogestof gehalte bepaald.
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Fig. 20
Zijwortelvorming bij
verschillende zaaidiepten.

De zaaidiepte beïnvloedde de snelheid en de mate van opkomst. Het diepst
gezaaide object kwam 4 à 5 dagen later op met slechts 50 % van het aantal
plantjes vergeleken bij het ondiepst gezaaide. De overige objecten namen een
tussenpositie in. Na twee maanden was er nog steeds enig verschil in de diepte,
van waaraf zich de zijwortels bevonden. De onderlinge verhouding van bladen wortelmassa werd door de zaaidiepte beïnvloed. Na anderhalve maand
traden verschillen in looflengte en loofgewicht op. Naarmate dieper was gezaaid was het loof langer en het versgewicht aanzienlijk hoger, wat half
september nog het geval was. Van de wortel verliep de diktegroei in de diepte
aanvankelijk iets langzamer naarmate er dieper was gezaaid; na drie maanden
waren de verschillen praktisch verdwenen. De bovenbreedte heeft daarentegen
in het geheel geen verschillen getoond.
Het versgewicht van het diepst gezaaide object was in de eerste helft van de
groeiperiode duidelijk lager dan van de overige. In de tweede helft waren
juist de wortels van het ondiepst gezaaide object lichter dan van de rest. Het
drogestof gehalte van het loof vertoonde weinig verschil, doch van de wortel
was dit gedurende het midden van de groeiperiode lager naarmate er dieper
was gezaaid. Naderhand verdwenen deze verschillen. Van de betreffende
wortels bedroeg dit gehalte op 2 augustus 1960:
zaaidiepte 1 cm, drogestofgehalte 2 1 , 9 %
zaaidiepte 2 cm, drogestofgehalte 20,7 °/o
zaaidiepte 3 cm, drogestofgehalte 20,3°/o
zaaidiepte 4 cm, drogestofgehalte 17,8°/o
Daar deze proef in enkelvoud was aangelegd, moeten de resultaten ervan nog
nader worden getoetst.
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Witlof-vernalisatieproef
In de praktijk is reeds voldoende bekend dat in vroeg gezaaide witlof de kans
op schieters groter is dan wanneer later wordt gezaaid. Dit schieten wordt niet
alleen veroorzaakt door kou in het voorjaar, maar het kan ook het gevolg
zijn van lage temperaturen tijdens de afrijping van het zaad in de herfst. In een
zaaitijdenproef is zowel de invloed van lage temperaturen op het afrijpende
als op het kiemende zaad nader onderzocht.
Zaadteelt in 1959
In het voorjaar van 1959 werd voor deze proef een aantal witlofwortels te
Alkmaar voor zaadwinning uitgezet. Gedeeltelijk kwamen deze in het warenhuis, terwijl een ander deel in de volle grond werd geplant. Het lag in de
bedoeling het zaad dat buiten stond zo laat mogelijk te oogsten. Door de droge
en warme zomer verliepen bloei en zaadzetting echter zeer snel. Op 13 augustus
werden de zaadstengels afgesneden en in drie partijtjes verdeeld.
Eén partij rijpte in de kweekkas af bij temperaturen van 14 tot 32° C. Het
tweede partijtje werd buiten aan een hok gezet. De temperatuur liep overdag
op tot 27° C en daalde in de nacht tot ongeveer 8° C. Het derde partijtje werd
van 13 augustus tot 31 augustus in een koelkast bij + 7° C geplaatst. Op deze
wijze zijn uiteindelijk de volgende partijen geoogst.
a. teelt en afrijping in het warenhuis (warm)
b. teelt buiten, afrijping in de kweekkas (warm)
c. teelt buiten, afrijping buiten (vrij warm)
d. teelt buiten, afrijping in koelkast (koud)
Proefopzet in 1960
De vier objecten werden op 6proeftuinen gezaaid, te weten: Alkmaar, Berlikum,
Ens, Wolfheze, Venlo en Numansdorp. Er werd 5 keer gezaaid, namelijk op
30 maart, 13 april, 27 april, 11 mei en 25 mei. De plantafstand bedroeg 40 X
10 cm. Per object kwamen 100 planten.
Schieters
Reeds spoedig bleek, dat tussen de partijen a, b en c weinig verschil in schietneiging voorkwam. Het zaad dat tijdens de afrijping in de koelkast had gestaan
gaf daarentegen zeer veel schieters (zie figuur 21). In tabel 33 wordt het
percentage schieters per plaats weergegeven. Van de partijen a, b en c wordt,
gezien het geringe verschil, alleen het gemiddelde vermeld.
Tabel 33. Percentage schieters.
Plaats/zaai
Alkmaar
Numansdorp
Venlo
Wblfheze
Ens
Berlikum

Tijdens afrijping koud (d)
30/2•< 13/4
95
85
73
29
64
40

73
73
51
30
45
17

Tijdens afrijping warm (a, b en c)

27/4

11/5

25/5

30/3

13/4

27/4

11/5

0
53
21
11
5
4

13
27
7
12
5
5

20
14
1
8
6

57
27
4
7
11
9

5
10
0
1
2
0

0
2
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0

—

25/5
0
0
0
0
0
0
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Fig. 21
Vernalisatieproef te
Vcnlo. Geheel links:
object d, gezaaid op
30 maart. Midden:
de objecten a, b en
c, gezaaid op 13
april. Rechts: object d, gezaaid op
13 april.

In de eerste plaats komt duidelijk de grote invloed van de lage temperatuur
tijdens de afrijping van het zaad naar voren. De conclusie hieruit is, dat indien
het zaad onder slechte weersomstandigheden wordt gewonnen, men in veel
gebieden zelfs in een zaai van omstreeks half mei nog veel schieters kan krijgen.
Rijpt het zaad echter bij warm weer af dan kan men aanmerkelijk vroeger
zaaien.
Naarmate men vroeger zaait neemt het aantal schieters toe. Dit komt zeer
mooi tot uiting in de proeven te Numansdorp en Venlo. Wat het percentage
schieters betreft, kan men te Venlo ongeveer 14 dagen vroeger zaaien dan
langs de kust. Uit een vergelijking van de gemiddelde dagtemperaturen bleek
dat het in de maanden april, mei en juni te Venlo ongeveer 2 à 3° C warmer
was dan te Alkmaar. Deze paar graden zijn in verband met het wel of niet
schieten zeer belangrijk. Te Alkmaar is het percentage schieters van de zaai
op 27 april niet betrouwbaar.
Op de hooggelegen zandgrond te Wolfheze is de proef grotendeels mislukt.
De droogte van 1959 is hierbij ongetwijfeld van grote invloed geweest. In de
herfst was de grond tot op grote diepte volkomen droog. In het voorjaar was
nog onvoldoende water in de bodem aanwezig. De stand van het gewas liet
hierdoor vooral in het begin zeer veel te wensen over. Bovendien kwamen ook
verschijnselen voor die aan gebreksziekten deden denken. In de loop van de
zomer is de proef bemest met 2 kg kieseriet en 3 kg A.S.F. 12 + 1 0 + 1 8 per
are. De groei heeft zich daarna gedeeltelijk hersteld. Het schietgedrag is door
deze onregelmatige ontwikkeling ongunstig beïnvloed en is niet betrouwbaar.
In de Noordoostpolder werd de proef gezaaid op het zogenaamde Rampspolzand te Ens. Op ons verzoek werd vóór het zaaien geen stikstof gegeven. De
bemesting bestond uit 7 kg super en 10 kg patentkali per are. De objecten
werden vrij laat en onvoldoende gedund waardoor een afstand van ongeveer
40 X 7 cm werd verkregen. Tengevolge van de vroege zaai en de nauwe
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afstand begon in juli de groei te stagneren, de bladeren werden geel en vertoonden duidelijk stikstofgebrek. De zaai van 25 mei bleef mooi groen evenals
een groot praktijkperceel dat omstreeks half mei werd gezaaid, iets hol opkwam
en geen stikstof heeft gehad. Op 9 augustus is op de proef 3,5 kg kalksalpeter
gestrooid. De bladstand van de derde, vierde en vijfde zaai is hierdoor beter
geworden, de wortels zijn echter te fijn gebleven. Opvallend is het vrij lage
percentage schieters, vooral in de derde, vierde en vijfde zaai. In hoeverre
het gebrek aan stikstof hierbij een rol heeft gespeeld is niet bekend.
Te Berlikum was de ligging van de proef vrij ongunstig, namelijk tussen kassen
en huizen terwijl naast de proef nog een haag als windschut fungeerde. De
vijfde zaai is door de droogte niet opgekomen. Hoewel geen kunstmest werd
gegeven vertoonden de planten op deze zavelgrond een vrij zware stand. Dit
komt voornamelijk door de ligging, namelijk op een warme grond in de luwte.
In het open veld zou het percentage schieters ongetwijfeld veel hoger zijn
geweest.
Het forceren
Hoewel het aanvankelijk niet in de bedoeling lag de wortels te forceren zijn
door het vrij geringe aantal schieters de overgebleven wortels later toch centraal
te Alkmaar ingekuild. De eerste en tweede zaai werden op 12 augustus ingekuild en op 2 september geoogst. Het lof afkomstig van de wortels uit Alkmaar,
Numansdorp en Berlikum was reeds behoorlijk van kwaliteit. De wortels te
Venlo waren door een zware bemesting te weelderig gegroeid met als gevolg
veel rot in de kuil. De wortels uit Ens waren door het stikstofgebrek te fijn
en gaven dunne en losse kropjes.
De derde, vierde en vijfde zaai zijn op 18 oktober ingekuild en op 21 november
geoogst. Het gekoelde zaad gaf minder goede wortels met een lager wortelgewicht dan warm gewonnen zaad. Dit werd grotendeels veroorzaakt door de
schieters. Trekt men de schieters vroeg in het seizoen uit de grond dan worden
open plaatsen verkregen met als gevolg een zware wortelontwikkeling van de
niet geschoten planten. In de proeven zijn de schieters niet verwijderd. Deze
planten trekken kennelijk veel voedsel uit de grond want in de rijen met veel
schieters waren de niet geschoten wortels veel lichter in gewicht dan de
wortels uit rijen met weinig of geen schieters. Het lof van de wortels uit
Alkmaar en Berlikum was goed van kwaliteit. In de partijen uit Venlo en
Wolfheze kwam veel rot voor, terwijl het resultaat van de wortels uit Ens en
Numansdorp vrij goed was.
Witlof-vapambehandeling
Op verzoek van de tuinbouwvoorlichtingsdienst in Noord-Holland werd in het
warenhuis een oriënterende proef opgezet met een vapambehandeling in witlofkuilen. De vraag was namelijk gesteld of warenhuizen die behandeld zijn met
vapam nog gebruikt kunnen worden voor het trekken van witlof en welke
wachttijd eventueel moet worden aangehouden.
Er waren 4 kuilen, elk was 3,30 m lang en 1,05 m breed. Van iedere kuil werd
de helft, dus 1,65 X 1,05 m, op 7 november behandeld met 100 cc vapam
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per m2 en nagespoeld met 20 liter water per m2. De andere helft bleef onbehandeld. De inkuildata waren als volgt:
Kuil I Vr. Mechelse ingekuild 14 nov,; geoogst op 12 december
Kuil II Middenvroege ingekuild 21 nov.; geoogst op 20 december
Kuil III Vr. Mechelse ingekuild 28 nov.; geoogst op 29 december
Kuil IV Middenvroege ingekuild 5 dec; geoogst op 5 januari
De grond werd pas op de inkuildata losgemaakt. Het temperatuurverloop bij
de voet van de wortels was als volgt:
Kuil I 11 dagen 8V2-IO0 C; 9 dagen 11 -12° C; 15 dagen 18-20° C.
Kuil II 18 dagen 8V2-IO0 C; 10 dagen IIV2-I3 0 C; 15 dagen 18-20° C.
Kuil III 25 dagen 8V2-IO0 C; 11 dagen 11 -12° C; 16 dagen 17-19° C.
Kuil IV 30 dagen 8V2-IO0 C; 14 dagen 11 -12° C; 15 dagen 18-20° C.
De resultaten van de trek worden in tabel 34 weergegeven.

Tabel 34.

Resultaten van de vapam-proef in kg per 1,73 m2.
Sortering in °/o

Object
Kuil I
(14/11-12/12)
Kuil II
(21/11-20/12)
Kuil I I I
(28/11-29/12)
Kuil IV
(5/12-5/1)

A
onbehandeld
behandeld
onbehandeld
behandeld
onbehandeld
behandeld
onbehandeld
behandeld

61
60
36
52
77
81
40
43

B
22
11
52
30
13
5
52
48

Opbrengst in kg
Stek

17
30
12
18
10
14
8
8

Bruto
51,6
50,4
66,0
56,0
64,6
69,2
74,2
79,9

Netto
36,7
35,0
52,1
42,2
54,5
57,2
61,0
63,9

Afval
14,9
15,4
13,9
13,8
10,1
12,0
13,2
16,0

De vapambehandeling gaf gemiddeld kortere kroppen. Dit komt tot uiting in
de sortering. De behandelde percelen gaven gemiddeld een hoger percentage A,
minder B, meer stek en ook meer afval dan de onbehandelde veldjes. De vezelvorming werd door vapam geremd, het sterkst in kuil II en iets in kuil I.
In de kuilen III en IV was geen merkbaar verschil. Opvallend zijn de verschillen in opbrengst. In kuil I is de opbrengst vrijwel gelijk, in kuil II een
behoorlijk verschil ten gunste van onbehandeld, terwijl bij een wachttijd van
3 en 4 weken het behandelde perceel meer heeft opgebracht dan het onbehandelde. Een herhaling van deze proef zal moeten uitwijzen in hoeverre deze
gegevens betrouwbaar zijn.
Witlof-diverse teeltproeven
Bij witlof zijn dit jaar verschillende teeltproefjes genomen die nauw met elkaar
in verband stonden. Zo werden een paar rassen op verschillende grondsoorten
geteeld, op verschillende tijden gerooid, lang en kort afgesneden zowel buiten
als in het warenhuis ingekuild en bij verschillende temperaturen getrokken.
Daarnaast werd enige aandacht besteed aan het water geven tijdens de trek.
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Zaaien en planten
Voor de zeer vroege trek is het gewenst dat men ook vroeg zaait. Een nadeel
hiervan is de kans op veel schieters. Bovendien is de vervroeging van de oogst
door vroeg ter plaatse te zaaien nog betrekkelijk gering. Deze wordt veel groter
indien men onder glas zaait en later uitplant. De kans op schieters is dan zeer
klein. Wel vraagt het uitplanten meer tijd dan het ter plaatse zaaien, doch een
voordeel is dat het tijdrovende uitdunnen vervalt. Door het gebruik van een
plantmachine kan bovendien een aanzienlijke arbeidsbesparing bij het planten
worden verkregen. Verder geeft geplant witlof sneller een gesloten veld waardoor de onkruidbestrijding minder zorg eist. De wortels blijven vrij kort en
vertakken zich sterk (zie figuur 22). Het inkuilen is hierdoor lastiger, doch
daar staat tegenover dat een vertakte wortel snel en veel vezels vormt wat
vooral bij een vroege trek zeer belangrijk is. Bovendien is een geplante wortel
aanmerkelijk vroeger rijp dan een ter plaatse gezaaide.

Fig. 22
Boven: op zaarbed gezaaid en daarna
uitgeplant. Onder: ter plaatse gezaaid.

Voor de zeer vroege trek wordt daarom aangeraden omstreeks eind maart onder
glas te zaaien. Men gebruikt ongeveer 2 gram zaad per raam. Twee à drie
ramen zaaibed zijn voldoende om 1 are uit te planten. De plantafstand bedraagt
40 X 12 — 15 cm. Het uitplanten geschiedt in mei en vanaf begin augustus
tot half september kan worden gerooid.
Begint men eind september of in oktober met het inkuilen dan kunnen beter
wortels worden gebruikt van het zaad dat eind april tot begin mei ter plaatse
is gezaaid. Voor het forceren in de periode van november tot februari gebruikt
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men gewoonlijk middenvroege selecties die half mei worden gezaaid.
Bijna ieder jaar weer blijkt dat vroeg gezaaide Vroege Mechelse in een late
trek minder goed voldoet dan wat vroeger in het seizoen. De wortels worden
overrijp en geven geen mooie kwaliteit kroppen meer. Wil men echter toch
Vroege Mechelse laat inkuilen dan verdient een late uitzaai, bijvoorbeeld eind
juni, de voorkeur.
Tot slot kan men in juli en zelfs in augustus nog witlof planten die dan laat
gerooid en vaak zonder verwarming wordt getrokken.
Grondsoorten
Op 5 oktober werden bij een grondtemperatuur van 17° C in het warenhuis
wortels ingekuild die afkomstig waren van diverse grondsoorten. Bij deze hoge
temperatuur verloopt niet alleen de vezelvorming snel, doch ook gaan de
buitenste blaadjes van de krop tot een snelle strekking over. Op 13 oktober
zijn de witlofkuilen door een abnormale hoeveelheid regen enerzijds en het niet
kunnen spuien anderzijds geheel blank komen te staan. In het warenhuis was
het water pas na 5 dagen weg. De kuil is daarna opgestookt en op 2 november
geoogst. Hierbij bleek een groot gedeelte van de vezels bruin te zijn. De kropontwikkeling heeft tijdelijk stilgestaan met als gevolg veel rot. Door de waterschade is de opbrengst laag en niet geheel betrouwbaar. Het lof is gesorteerd
in A (10-16 cm), B (16-22 cm) en afwijkend. In tabel 35 wordt de sortering
in procenten van de netto opbrengst vermeld. De opbrengst wordt weergegeven
in kg per 0,2 m2. Als proefras fungeerde een vroege selectie uit de groep Vroege
Mechelse.
Tabel 35. Resultaten van een grondsoortenproef (kuil 5/10-2/11).
Plaats
Heerhugowaard
Wieringermeer
Spierdijk I
Spierdijk II
Grootebroek I
Grootebroek II
Oudkarspel a
Oudkarspel b
Oudkarspel c

Grondsoort
lichte zavel
zandgrond
venige klei
venige klei
lichte klei
lichte klei

Aantal
wortels

Aantal
kroppen

105
115
130
130
110
110
110
110
110

97
94
113
111
104
89
96
93
96

Sortering in %>
A

B

afw.

53
48
41
29
55
58
56
56
55

26
7
24
21
16
9
20
21
24

21
45
35
50
29
33
24
23
21

Opbrengst in
kg/0,2 m 2
5,9
4,1
6,1
5,1
5,9
4,5
5,3
5,7
6,5

Het percentage A-lof is te laag en de hoeveelheid afwijkend te hoog. Interessant
is nog het verschil tussen I en II te Spierdijk en Grootebroek. Op beide plaatsen
werd object I op 30 september en object II op 23 september gerooid. Van beide
objecten werd op 4 oktober het blad afgesneden. De korte rustperiode heeft
beter voldaan dan de langere. Hierbij moet worden opgemerkt dat het tijdens
de rustperiode warm en droog was.
De objecten te Oudkarspel vormen een aparte proef en behoorden tot een
bezandingsonderzoek van de afdeling cultuurtechniek (zie hoofdstuk VII, blz.
36). Object a is de normale bouwvoor (stugge klei), bij object b is 2 cm en bij
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object c 4 cm spuitzand door de bouwvoor verwerkt. Hoewel de verschillen
in deze half mislukte proef klein zijn, valt toch een lijn waar te nemen ten
gunste van het bezanden. Deze proef werd met drie rassen uitgevoerd. Het
tweede ras werd ruim een maand later ingekuild. Tijdens het rooien zijn de
wortels gesorteerd in vertakt en onvertakt. Het inkuilen gebeurde op 9 november te Alkmaar. De resultaten worden in tabel 36 weergegeven. De veldjes
waarvan de wortels afkomstig zijn waren 28,80 nr groot.
Tabel 36. Bezandingsproef te Oudkarspel (kuil 9/11-13/12).
Sortering in %

Wo rtels

Normale bouwvoor
2 cm spuitzand
4 cm spuitzand

onvertakt
vertakt
onvertakt
vertakt
onvertakt
vertakt

aantal
346
184
372
150
519
93

kg

A

B

afw.

48,0
35,2
55,7
34,0
70,6
14,4

67
63
41
63
49
48

8
26
22
12
1É
25

25
11
37
25
35
27

Opbirengst
i n kg
12,9
9,1
16,0
6,8
21,3
4,0

22,0
22,8
25,3

Naarmate meer zand door de pikklei wordt verwerkt neemt het aantal vertakte wortels af van 33 tot 1 5 % . Het wortelgewicht werd vóór het inkuilen
bepaald van niet geheel schoongemaakte wortels. Vooral de vertakte wortels
waren moeilijk schoon te krijgen zodat het gewicht hiervan aan de hoge kant is.
De opbrengst aan lof was laag. Dit komt gedeeltelijk door het nog niet in
orde zijn van de trekinstallatie te Alkmaar. De verschillen tussen de objecten
waren vrij klein.
Blad snijden of steken
Aan het afsnijden van het blad wordt vaak onvoldoende aandacht besteed.
Voor een warme trek is het echter zeer gewenst indien het blad zo kort mogelijk
wordt afgesneden. Inplaats van snijden kan men het blad ook met een scherpe
schop eraf steken. Voorwaarde voor deze werkwijze is echter dat de wortels
goed recht op een rij worden gelegd. Van een proefveld ontvingen wij dit jaar
een partij wortels waarvan het blad zeer onregelmatig was afgestoken. Van de
rassen Malina van Nunhem en Vroege Mechelse van Huizer werd van een
partij wortels het blad met een mes zo kort mogelijk afgesneden, terwijl daarnaast het onregelmatig gestoken materiaal werd ingekuild. De resultaten worden
in tabel 37 in kg per m2 kuil weergegeven.
Tabel 37. Resultaten van blad afsnijden (kuil 18/10-17/11).
Ras
Malina
Malina
Huizer
Huizer

goed gesneden
slecht gesneden
goed gesneden
slecht gesneden

Opbrengst in kg

Sortering in »/o

Object

per m 2

A

B

C

Stek

Bruto

Netto

Afval

69
69
53
51

13
7
27
26

—
—

18
24
11
22

39,0
32,7
42,6
37,2

31,8
23,9
34,1
26,5

7,2
8,8
8,5
10,7

9
1
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Bij de lang afgesneden wortels gaan de buitenste blaadjes van de krop snel tot
strekking over en maken geen deel uit van de gesloten krop. Deze losse blaadjes
worden met het schonen verwijderd. De goed afgesneden wortels gaven een
lager percentage stek, minder afval, minder rot en een hoger opbrengst dan
lang afgesneden of gestoken wortels.
Waterbehoefte
Het is voldoende bekend dat een kuil witlof veel water moet hebben om
goed tot zijn recht te komen. Gewoonlijk wordt in een overdekte ruimte vóór
of nâ het inkuilen een flinke hoeveelheid water gegeven. Extra water geven
tijdens de trek wordt nog maar door betrekkelijk weinig witloftelers toegepast.
Toch is dit een belangrijk punt waaraan meer aandacht moet worden besteed.
Op 9 november werd te Alkmaar in deze richting een oriënterende proef genomen. De proefkuilen waren 3,30 m lang, 1,05 m breed en van elkaar gescheiden door asbestplaten. Voor het water geven werden in de eerste kuil twee
drainpotten rechtop gezet. In de tweede kuil kwam één drainpot, terwijl de
wortels in de derde kuil tijdens de trek geen water kregen. De proef werd
buiten in een zeer natte grond ingekuild. Een paar dagen later kwam over de
kuilen een rolschuur te staan. Voor een snelle vezelvorming is de grondtemperatuur direct na het inkuilen op 10 tot 12° C gebracht. Op 18 november werd
een slang in de drainpotten gestoken en gedurende 10 minuten water gegeven.
Een week later kregen de kuilen respectievelijk 2 X 5 minuten, 1 X 5 minuten
en geen water. De hoeveelheid water bedroeg 13 liter per minuut. Daarna werd
de temperatuur opgevoerd tot 20° C. De oogst vond plaats op 12 december.
Voor de resultaten wordt verwezen naar tabel 38.
Tabel 38.

Resultaten van water

Kuil

Hoeveelheid water
in liter per m '

A
B
C

110
55
0

geven tijdens de trek (kuil 9/11-12/12).
Sortering in °l

«
62
68
52

Opbrengst in kg

0

B

stek

totaal

1 m2

11
11
19

27
21
29

96,9
84,9
74,4

28
24
21

Hoewel de wijze van water geven vrij primitief was, is er toch een duidelijke
toename van de opbrengst te zien indien tijdens de trek water wordt gegeven.
De hoeveelheid water die gegeven moet worden zal sterk afhankelijk zijn van
de grondsoort, de grondwaterstand en het al of niet voorkomen van storende
lagen in de ondergrond. Over het juiste moment van water geven is nog onvoldoende bekend.

104

12. ZIEKTEN EN PLAGEN
Rand in witte k o o l
Bewaarproeven
Van de in 1959 aangelegde proeven met witte bewaarkool is in het winterseizoen 1959-1960 de invloed van de bewaartemperatuur op de randaantasting
nagegaan. Voor dit doel werden op 10 november 1959 van een randgevoelige
selectie 1200 kolen geoogst. Hiervan zijn 100 kolen doorgesneden en op randaantasting beoordeeld. Het aantastingscijfer was op dit moment 15. Het restant
werd in een koolschuur opgeslagen en bewaard bij een temperatuur van 3-6° C.
Op 23 december vond de volgende beoordeling plaats, waarbij een aantastingscijfer van 30 werd geconstateerd. Hierna begon de eigenlijke bewaarproef,
waardoor de overgebleven partij in drie objecten werd verdeeld. Deze drie
objecten hebben een bewaarperiode doorgemaakt waarbij voor elk de bewaartemperatuur verschillend was. De temperatuur voor object 1 was 0-2° C ,
object 2 werd bewaard bij 3-6° C. en object 3 bij 13-15° C. De aantastingscijfers waren op 23 december, 2 februari en 18 maart:

23 december
2 februari
18 maart

0-2° C
—
26
51

3-6° C
30
40
64

13-15 c
—
74
147

We zien bij alle objecten dus een duidelijke toename van het rand tijdens
de bewaring, welke toename sterker wordt naarmate de bewaartemperatuur
hoger is.

Rassenproeven
De praktijkproeven met witte bewaarkool die in samenwerking met het I.V.T.
zijn genomen, liepen in het voorjaar van 1960 af. De randverschillen tussen
de 9 deelnemende selecties waren niet groot. Dit was voor de beoordelingscommissie aanleiding om een selectie niet alleen vanwege de randaantasting af
te keuren, hoewel wiskundig betrouwbare verschillen konden worden aangetoond. De gemiddelde aantastingscijfers van de aan deze proeven deelnemende
selecties zijn vermeld in tabel 39.
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Tabel 39. Gemiddelde aantastingscijfers.
Goedgekeurde nummers
aantastingscijfers
20
23
24
25

9
13
23
15

:

Afgekeurde nummers
aantastingscijfers

19
21
22
26
27

18
23
11
18
7

Zaai- en planttijdenproef met herfstwitte kool
In Waarland hebben we nogmaals een zaaitijdenproef genomen omdat de resultaten van soortgelijke proeven in de voorafgaande jaren niet steeds gelijkluidend
waren. Twee voor rand zeer gevoelige rassen, namelijk een Vroege Herfstwitte
(eigen selectie 102/4) en een Late Herfstwitte (handelsselectie) werden op 6
verschillende data uitgezaaid, telkens met een tussenpoos van 2 weken. Het
zaaien vond plaats in een koude kas, het uitplanten op het veld gebeurde op
een moment dat de planten van de verschillende objecten ongeveer in eenzelfde
ontwikkelingsstadium verkeerden. Alle objecten in deze proef werden op dezelfde datum geoogst en op rand beoordeeld. De Vroege Herfstwitte selectie
was toen zeer overrijp. De gegevens van deze proef zijn opgenomen in tabel 40.
Tabel 40. Randaantasting bij de verschillende zaai- en plantdata.
Zaaidatum
10
24
9
23
6
20

februari
februari
maart
maart
april
april

Plantdatum
6
6
6
19
25
31

mei
mei
mei
mei
mei
mei

Aantastingscijfers
Vroege Herfstwitte Late Herfstwitte
275
253
267
249
239
204

189
211
206
219
202
212

Van de eerste drie objecten vielen de plantdata samen, doordat het plantmateriaal van de eerste zaaitijd door het koude voorjaar weinig of niet voor
was op dat van de tweede en derde zaaidatum. De Vroege Herfstwitte vertoonde een afname van het rand door later zaaien, wat moet worden toegeschreven aan het feit dat de kool van deze late zaaidatum tijdens de oogst
minder rijp was. Bij de Late Herfstwitte was geen verband aanwezig tussen
zaaidatum en randaantasting.
Het rijpheidsstadium van de kool is vermoedelijk belangrijker dan het tijdstip
van zaaien. Hierdoor kunnen de wisselvallige resultaten worden verklaard van
de zaaitijdenproeven die in de afgelopen jaren met verschillende rassen op
verschillende grondsoorten zijn genomen.
Opkweekmethode van het plantmateriaal
Om na te gaan of wortelvorming en ontwikkeling van de jonge plant van invloed zijn op de randaantasting, werd te Waarland een proef aangelegd met
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verschillende opkweekmethoden van het plantmateriaal. De twee hiervoor gebruikte selecties waren dezelfde als in de zaai- en planttijdenproef. Vergeleken
werden:
1. zaai in de koude kas op 9 maart,
2. zaaien onder platglas op 9 maart,
3. zaaien in de vollegrond op 9 maart,
4. zaaien in de kas op 6 april.
Alle vier objecten werden in de 3 volgende sub-objecten onderverdeeld:
a. normaal zaaien en uitdunnen, waarna de plantjes gewoon worden opgetrokken.
b. uitzaaien in jiffypotten (1 plant per pot), het overplanten geschiedde
met pot.
c. zaaien in stenen potten (1 plant per pot) en overplanten zonder pot.
Het uitplanten op het veld vond plaats tussen 6 en 25 mei. Kort na dit uitplanten waren de „pot"-objecten (b en c) bijna overal beter dan object a. Tot
eind juli bleven de planten in jiffypotten iets voor in ontwikkeling. De verschillen waren in de objecten 1 en 2 groter dan in 3 en 4. De aantastingscijfers
voor rand van de afzonderlijke objecten vertoonden geen duidelijke lijn. Als
we de sub-objecten samenvoegen krijgen we de gemiddelde resultaten zoals
deze in tabel 41 zijn weergegeven.
Tabel 41. Resultaten van de opkweekmethodenproef.
„ . . .
Zaaimethode
1.
2.
3.
4.

Koude kas 9 maart
Platglas 9 maart
Vollegrond 9 maart
Koude kas 6 april

Sub-objecten
a. normaal
b. jiffypot
c. stenen pot

Randaantastingscijfers
Laat Herfst
Vroeg Herfst
253
254
234
219

243
248
226

218
223
209
199

207
223
208

De zaai in de vollegrond (object 3) en de late zaai in de kas (object 4) gaven
een wat mindere randaantasting. Dit waren de objecten die in het begin wat
trager groeiden. In de sub-objecten leverden de kolen van in jiffypotten opgekweekte planten een iets hoger aantastingscijfer op, maar de verschillen zijn
niet wiskundig betrouwbaar.
Infectieproef
Bij zeer jong plantmateriaal van een randgevoelige en een voor deze ziekte
ongevoelige eigen selectie bleken respectievelijk veel en zeer weinig plantjes
voor te komen met lichtgele vlekjes op de bladeren. Dit beeld maakte de indruk
van een virusinfectie in het beginstadium. Gedacht werd aan een verband tussen
rand en virus. Als dit verschijnsel door een virus verwekt werd, zou het mogelijk
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moeten zijn het door middel van luizen (korte- of lange zuigtijden) of door
inwrijven met perssap van zieke blaadjes op gezonde planten over te brengen.
Enkele weken na deze behandelingen, die op aanwijzing van de afdeling mycologie waren geschied, werden de plantjes buiten uitgepïant. Tijdens de groei
verdwenen echter alle ,,virus"-symptomen, terwijl later bij de beoordeling van
de volgroeide kool ook geen enkel verband tussen randplanten en de „gevlekte"
jonge plantjes aanwezig bleek te zijn.
Op het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse werden enkele
planten die zwaar door rand waren aangetast met behulp van een elektronenmicroscoop onderzocht. Ook bij dit onderzoek kwam geen enkel verband tussen
rand en virus naar voren, daar geen enkel virussymptoom ontdekt kon worden.
Selectie
Om eventuele zaadproduktie bij het selectiewerk te versnellen werd getracht
de cyclus van zaad tot zaad in één jaar te doen verlopen. Voor deze proef zijn
drie verschillende rassen gebruikt, te weten Roem van Enkhuizen, Vroege
Herfstwitte en Late Herfstwitte. Het zaaien vond plaats op 17 december in
bakjes, waarvan een deel onder TL-buizen werd geplaatst. Deze methode gaf
stevig ontwikkelde plantjes. Een ander gedeelte werd onder een hogedruk
kwiklamp gezet. Door deze behandeling kregen we lange en slappe planten
die voor de verdere proef niet meer zijn gebruikt.
De plantjes van de eerste partij werden op 26 januari in de kas gebracht bij
15-20° C , waarna ze geen extra belichting meer ontvingen. Op 15 februari
werd van deze partij een gedeelte buiten gezet en bij ongunstige omstandigheden afgedekt met glas. Een ander deel werd op dezelfde datum in de koude
kas geplaatst. Op 2 april zijn alle planten op het veld uitgezet.
De planten van Roem van Enkhuizen die onder het platglas (resp. buiten)
hadden gestaan kwamen voor het grootste gedeelte in bloei en vormden zaad.
Zie figuur 23. De partij uit de koude kas had slechts enkele bloeiende planten,

* *

* * * * * •••*•* '•"'*

*

Fig. 23
Gezaaid op 17 december 1959,
daarna tot 26 januari bij
kunstlicht. Van 15 februari
tot 2 april onder platglas,
plantdatum 2 april.
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de overigen vormden een kool van hoog model die op doorsnede een lange
pit met reeds vele zijknoppen had. Opfiguur 24isditgoed tezien.

1 24

'-
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Gezaaid op 23 januari 1960, Wm&y3tBB~wKFYT^TTMr
:f TRWjs
g^^^bfflM^^/
daarna tot 19 februari onder ^fej*^JMBjH8^grfS^Ff'
fS^^Rt^^SÊ^^^^H^^^SKSÊÊE
kunstlicht. Plantdatum 2april.
g^'''VisKÈ*>\dï^É^^^^^^^sÊÊÊ^^^SUÊI^SSÊ^Kl

Van de rassen Vroege- en Late Herfstwitte bloeide geen enkele plant.
Op 23 januari werden dezelfde rassen nogmaals gezaaid, waarna de planten
dezelfde behandelingen kregen alsdievandezaai op17december. De planten
van detweede zaai diebuiten hadden gestaan vormden normale kolen, evenals
die welke enige tijd indekoude kas hadden doorgebracht.
Van de ongeveer 425in 1959 geselecteerde stronken werden weer stekken gemaakt voor kruisingswerk in de kas. Er werden 270zelfbestuivingen gemaakt
en 110 familiebestuivingen en kruisingen. Het door kruisen verkregen zaad
van 1959 is in 1960 uitgezaaid op 2 testproefvelden. Hetenebevond zich te
Heer Hugowaard, het andere te Oudkarspel. Elkwasongeveer 80 are groot
en bevatte 540 verschillende nummers. Eengedeelte hiervan was reeds in 1959
voor de eerste keer getest. Voorlopig worden 96 nummers aangehouden om
verder mee te werken. Dekruisingen Succes-typen X Roem vanEnkhuizen en
Vezufa X Roem van Enkhuizen of Vroege Herfstwitte bieden voorlopig de
beste perspectieven.
Van devegetatieve instandhouding vanhetmoedermateriaal zalverder worden
afgezien in verband met de te arbeidsintensieve methode en het toch hoge
percentage uitval vanditmateriaal. Ookophet speciale kool-selectiebedrijf te
Marne in Sleeswijk-Holstein heeft men deze methode om dezelfde redenen
verlaten.
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Valiers en kanker bij bewaarkool (Phoma Ungarn)
Het vallen en de kanker in kool worden beide veroorzaakt door de schimmel
Phoma Ungarn. Zoals reeds in ons vorige jaarverslag werd medegedeeld was in
1959 een proef opgezet waarin warmwaterbehandeling en kwik-natontsmetting
met elkaar werden vergeleken op hun vermogen deze schimmel te doden.
Werden vorig jaar alleen de gegevens betreffende het optreden van vallers
vermeld, nu zijn ook de resultaten van de bewaring bekend. Het schema van
deze bewaring wordt in tabel 42 weergegeven.
Tabel 42. Schema van de bewaarproef seizoen 1959-1960.
Zaadbehandeling

Oogstdatum
1

Bewaringsmethode

Natontsmetting met een /t °/o
kwikmiddel gedurende Yi uur

15
15
15
15

oktober
oktober
november
november

luchtgekoelde schuur (LKO)
niet gekoelde schuur (SKO)
luchtgekoelde schuur (LKN)
niet gekoelde schuur (SKN)

Warmwaterbehandeling bij
50° C gedurende lA uur

15
15
15
15

oktober
oktober
november
november

luchtgekoelde schuur (LWO)
niet gekoelde schuur (SWO)
luchtgekoelde schuur (LWN)
niet gekoelde schuur (SWN)

De tussen haakjes geplaatste lettercombinaties corresponderen met die in de
op dit onderzoek betrekking hebbende grafieken. Bij de vermelding van de
resultaten moet worden opgemerkt dat een kool reeds als besmet met kanker
werd aangemerkt zelfs wanneer het kankerplekje nog gemakkelijk door afsnijden kon worden verwijderd. De resultaten zijn als volgt:
a. Uit de figuren 25 t/m 28 blijkt dat in de kool die opgekweekt werd
uit kwiknatontsmet zaad meer kanker voorkwam dan in de kool van
met warmwater behandeld zaad. De getrokken lijn, die dit aangeeft
ligt immers steeds boven de gestippelde, die het aantal kankerkolen in
het warmwater behandelde zaad aangeeft. Een uitzondering vormt de
laat gesneden en in de luchtgekoelde schuur bewaarde kool. Hierin
is geen verschil in aantasting tussen kool opgekweekt uit met warmwater behandeld zaad en die afkomstig van zaad, dat een natontsmetting met kwik had ondergaan.
b. Zeer duidelijk komt ook het verschil naar voren tussen de luchtgekoelde en de niet gekoelde schuur. Zie figuren 27 en 28. In alle gevallen liggen de lijnen die de percentages kanker aangeven in de niet
gekoelde schuur boven die van de luchtgekoelde schuur. Steeds was
dus voor de opslag van kool de luchtgekoelde schuur beter dan de
niet gekoelde bewaarruimte.
c. Bovendien blijkt uit de gegevens (zie figuren 25 en 28) dat laat snijden
de voorkeur verdient boven vroeg snijden. Met laat is hier bedoeld
± 1 5 november, terwijl vroeg ± 1 5 oktober is.
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Fig. 25
Kankeraantasting in de niet gekoelde
schuur bij verschillende zaadbehandelingen en verschillende oogsttijden.
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Fig. 26
Kankeraantasting in laat geoogste kool
bij verschillende zaadbehandelingen en
verschillende bewaarmethoden.
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Kankeraantasting in vroeg geoogste kool bij
verschillende zaadbehandelingen en verschillende bewaarmethoden.
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Fig 28
Kankeraantasting in de luchtgekoelde schuur
bij verschillende zaadbehandelingen en verschillende oogsttijden.
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Hoewel deze gegevens afkomstig zijn van één proef, maakt de grote oppervlakte ervan het trekken van conclusies toch wel mogelijk.
Samenvattend kan worden gezegd dat de kans op het optreden van kanker
vermindert als het oogsten laat ( ± 1 5 november) plaatsvindt en de kool wordt
bewaard in een schuur waar een goed ventilatiesysteem aanwezig is.
Voor de praktijk zal het late snijden dikwijls moeilijkheden met zich meebrengen wat betreft het thuishalen van de kool. Wat de luchtkoeling aangaat,
deze is ook niet_overal te verwezenlijken. Toch kunnen er door de luiken op
het juiste ogenblik te openen of te sluiten verbeteringen optreden. Ook is er in
vele gevallen wel een ventilator aan te schaffen die bij lagere buitentemperatuur
de warme binnenlucht beter en sneller kan afvoeren.
In 1960 is het onderzoek voortgezet, waarbij werd begonnen met van een groot
aantal koolselecties, afkomstig van door de NAKG erkende selectiebedrijven
en zaadhandelaren, het zaad te onderzoeken. Het leek ons namelijk wel eens
de moeite waard een inzicht te krijgen in de zaadbesmetting door Phoma Ungarn
van de verschillende handelsselecties.
Dit onderzoek werd op het laboratorium van het Proefstation uitgevoerd in
glazen schalen met op de bodem een schijf filtreerpapier, zie figuur 29. Per
selectie werden telkens 200 zaadjes onderzocht. Na het uitleggen van de zaadjes
bleven de schalen 14 dagen staan, daarna werden ze onder het microscoop bekeken. Het kiemen werd voorkomen door aan het water waarmee het filtreerpapier was bevochtigd de groeistof 2,4-D Natriumzout, afkomstig van N.V.
Philips Duphar toe te voegen.

Fig. 29
Onderzoek naar de zaadbesmetting van koolzaad door
Phoma lingam.
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Een beeld van de aantasting toont u figuur 30. De resultaten van dit zaadonderzoek worden in tabel 43 weergegeven.

^ÊËâmBÊÊÊ&ÊËW
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Fig. 30
Sterk vergrote opname van
gekiemd koolzaadje, besmet
met Phoma Ungarn.

Tabel 43. Percentage aangetaste zaden bij rode en witte bewaarkool.
T>I

„ •

Gezond (0°/o)
K%>- 2%>
2 ° / o - 5°/o
5°/o-10°/o
meer dan 10 °/o
Totaal aantal selecties

Aantal selecties
rode bewaar
8
15
10
9
2

witte bewaar

44

26

10
12
4
0
0

Uit deze tabel blijkt dat rode bewaarkool sterker door Phoma lingam wordt
aangetast dan witte, wat ook reeds algemeen in de praktijk werd aangenomen.
De hier vermelde 70 bewaarkoolselecties werden opgenomen in een veldproef
welke gelegen was op het Tuinbouwproefbedrijf Geestmerambacht. In deze
proef kwamen alleen vallers voor in de selecties, waarin reeds besmette zaden
waren voorgekomen. De gegevens omtrent het optreden van kanker worden
uiteraard pas bekend als in het voorjaar van 1961 de bewaarproef eindigt.
Naast vorenvermelde proef werd een andere veldproef genomen om na te gaan
in hoeverre de grond een rol speelt bij de infectie door Phoma. Hiertoe werden
op een ongeveer 1 hectare groot veld, waarop in 1959 zeer veel vallers voorkwamen, planten van gezond zaad uitgeplant.
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In dit proefveld kwamen geen vallers voor, zodat het dus niet waarschijnlijk
is dat de grond een directe rol speelt bij de besmetting door Phoma en het
optreden van vallers. Wel kan de grond natuurlijk een indirecte invloed uitoefenen bijvoorbeeld door een slechte structuur. Hierdoor kunnen de groeiomstandigheden zo ongunstig worden dat een reeds geïnfecteerde plant zich
niet langer staande kan houden.
In 1961 zullen de proeven zich voor een deel richten op de mogelijkheden om
zaadinfectie te voorkomen. Ook het onderzoek naar het tot stand komen van
deze infectie zal voortgang vinden. Enige aanwijzingen hieromtrent zijn reeds
verkregen, want het is al gelukt koolzaad kunstmatig te infecteren.
Papiervlekkenziekte bij prei (Phytophthora porri)
In 1959 trad de ziekte vrijwel nergens in enige mate op zodat de landelijke
proef in 1960 is herhaald. Dit jaar echter met een aantal middelen omdat in
1959 op enkele plaatsen spuitschade was opgetreden door het spuiten met
koper-oxychloride, welk middel toen in een tijdstippenproef werd getest. De
resultaten van de landelijke proef van 1960 zijn uiteraard nog niet bekend.
Het onderzoek zal worden voortgezet in 1961.
Schurft in kroot (Streptomyces)
De resultaten van een proef ter bestrijding van schurft in kroot die gelegen was
in de Bergermeer zijn zodanig dat er weinig te zeggen is ten aanzien van de
bestrijding van deze ziekte. "Wel kunnen we vermelden dat turfmolm uitgesproken ongunstig werkt, terwijl ook de dubbele hoeveelheid zwavelzure ammoniak vermeerdering van de schurftaantasting te zien geeft. In 1961 wordt
het onderzoek voortgezet, gedacht wordt om ook antibiotica te gaan gebruiken.
Boterstruiken bij k o o l (Erwinia carotovora)
De bacterie die deze ziekte veroorzaakt, komt ook op verschillende andere
gewassen voor (witlofpennen, wortel, aardappel) en veroorzaakt ook daar een
natte rotting. Het binnendringen in de plant kan alleen plaats vinden via
wonden. In enkele oriënterende proeven is gebleken dat het antibioticum Streptomycine waarschijnlijk een goed perspectief biedt. Ook de residubepalingen na
de bespuiting met dit preparaat (verricht in het laboratorium van de Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek) waren zeer hoopgevend. In 1961
zullen de proeven worden voortgezet, weer in nauwe samenwerking met bovengenoemde onderneming.
Mozaïek in kropsla (Lactuca-virus l)
Proeven in de luisvrije kas
De toetsing van een tweetal Engelse slakruisingen werd in het verslagjaar afgesloten. In de eerste plaats werd het zaadoverdrachts-percentage bepaald.
Hiertoe waren in de zomer van 1959 een veertigtal planten van elke kruising
geïnoculeerd met het virus. Alle inoculaties verliepen positief. Het zaad van
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deze planten werd geoogst en in het begin van 1960 uitgezaaid. N a het verspenen bleken er, ondanks de verwachting dat er geen overdracht met het zaad
meer zou plaats vinden, toch viruszieke plantjes voor te komen en wel 1,7 %
in de eerste en 2 % in de tweede kruising. Alle gezonde planten werden hierna
geïnoculeerd met het virus. Zie figuur 31.

Fig. 31 Links een gezonde slaplant, rechts een plant die virusverschijnselen vertoont.

N a drie weken werd deze inoculatie nogmaals uitgevoerd op de na de eerste
keer gezond gebleven planten. Ook hierna bleef er nog een aantal planten
gezond. In de afgelopen winter hebben deze gebloeid, als het zaad rijp is zal
het worden geoogst. Hiermee gaan we opnieuw toetsen, in de hoop een zekere
vorm van resistentie te vinden. De resultaten van de toetsing waren als volgt:
Kruising

1
2

Totaal
aantal
planten

1115
922

Aantal
virusziek

20
18

»/o

Virusziek
na 2
inoculaties

Gezond

1,7
2,0

1056
854

39
50

Het onderzoek naar de mogelijkheid dat kruiskruid (Senecio vulgaris) en
herdertasje (Capsella bursa-pastoris) als waardplanten voor het virus kunnen
dienen werd eveneens voortgezet. Hiertoe werden 9 Senecio en 9 Capsella
planten met slamozaïek geïnoculeerd. Na verloop van een maand waren er
nog geen ziektesymptomen te zien. Daarna zijn jonge slaplanten geïnoculeerd
met perssap van enkele bladeren van de geïnoculeerde onkruidplantjes. Het
resultaat was dat er na tien dagen mozaïeksymptomen optraden op alle slaplantjes die geïnoculeerd waren met het sap van de kruiskruidplanten. Ook bij
twee van de negen Capsella planten was dit het geval. Van de virusbevattende
Senecio- en Capsellaplanten is het zaad geoogst.
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°/o
3,5
5,4

In het najaar van 1960 zijn ongeveer 10.000 kruiskruidplantjes verspeend op
een tablet in de kas. Ongeveer 350 van deze plantjes zijn, willekeurig op het
tablet verdeeld, uitgewreven op sla. Op deze manier kunnen we vaststellen of
ook bij kruiskruid virusoverdracht met het zaad plaatsvindt.
N a Senecio zullen nog onderzocht worden Capsella, ruwe melkdistel (Sonchus
aspes), hoenderbeet (Lamüm amplexicaule), muur (Stellaria media) en witte
ganzevoet (Chenopodium album).
Veldproef
Op de subproeftuin te Spierdijk werd in het begin van juli 2 are virusvrije sla
uitgezaaid. Tussen de gezonde planten werden viruszieke uitgeplant. Op de ene
helft van het proefveld vond een luizenbestrijding plaats, de andere helft bleef
onbespoten. Wij hoopten hierdoor een indruk te krijgen omtrent het effect van
luizenbestrijding en de manier van verspreiding van het virus. Door de aanhoudende en vele regenval is de proef echter geheel mislukt. In 1961 zal deze
worden herhaald.
Voorjaarsziekte in zaadwortelen
Om na te gaan op welk tijdstip de besmetting van wortelen door het virus
plaatsvindt, werd het ras Amsterdamse Bak van twee verschillende herkomsten
uitgeplant en wel:
Object 1. Wortelen opgekweekt in de platte bak, waarbij dus een eventuele
besmetting door het virus in het najaar mogelijk is;
Object 2. Wortelen opgekweekt in de luisvrije kas, bij welke methode besmetting van buiten af uitgesloten is. Deze herkomst werd bovendien gesplitst in drie onderdelen.
a. Om de 10 dagen vernevelen met systox;
b. Vernevelen met systox vóór een te verwachten luizenvlucht;
c. Onbehandeld.
N a afloop van de proef bleek de aantasting als volgt te zijn:
Object 1. Wortelen uit platte bak (onbehandeld):
Object 2. Wortelen uit de kas:
a. Om de 10 dagen systox
b. Vóór luizenvluchten systox
c. Onbehandeld

34,1 % voorjaarsziekte.
7,3 % voorjaarsziekte.
14,8 °/o voorjaarsziekte.
35,3 % voorjaarsziekte.

Er was geen verschil in aantasting tussen de onder platglas opgekweekte wortelen en die welke in de luisvrije kas waren opgekweekt zonder bestrijding.
Het lijkt er dus op dat de besmetting in het voorjaar plaatsvindt. Het vernevelen met systox vermindert in belangrijke mate het optreden van de ziekte.
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Ofschoon de vector (Cavariella aegopodii) vrij snel na het zuigen in met systox
bespoten blad wordt gedood, blijkt hij toch het virus nog te kunnen overbrengen. Dit is een nieuwe aanwijzing dat deze overbrenging in zeer korte
zuigtijden plaatsvindt.
Tevens werd een oriënterend proefje genomen met verschillende rassen wortelen
nl. Amsterdamse Bak, Nijmeegse, Nantes en twee herkomsten Flakkeese. Dit
gebeurde om te trachten een aanwijzing te vinden omtrent eventuele verschillen
in gevoeligheid voor deze ziekte. Hoewel er van elk ras slechts weinig bruikbare planten waren, kregen we toch sterk de indruk dat er geen verschil in
gevoeligheid voor voorjaarsziekte tussen de gebruikte rassen aanwezig was.
De poging om bij een aantal plantensoorten het virus langs mechanische weg
over te brengen mislukten. De hierbij gebruikte toetsplanten waren: Tabak
variëteit White Burley, Nicotiana glutinosa, Chenopodium amaranticolor en
Gomphrena globosa.
Aaltjesonderzoek bij asperge
Ook de aspergeteelt kent het verschijnsel van bodemmoeheid, ook wel herinplantingsprobleem genoemd. Het is bekend dat op percelen waar in het verleden asperge gestaan heeft, een nieuwe aanplant minder goed voldoet. Aanvankelijk verloopt de groei op een dergelijk veld nog vrij normaal, maar nadat
er enkele jaren van is geoogst, wordt de stand van het gewas zeer slecht. Het
gevolg is altijd dat men het betreffende perceel voortijdig moet rooien. Dit
probleem is vooral in de oude teeltgebieden rond Bergen op Zoom en Grubbenvorst zeer urgent. Om na te gaan of aaltjes een rol spelen in deze moeheidskwestie, zijn in samenwerking met ir. Kleyburg van het Bedrijfslaboratorium
voor Grond- en Gewasonderzoek 2 oriënterende proeven genomen.
Het eerste onderzoek strekte zich uit over 5 praktijkpercelen waar gedeeltelijk
asperge als voorvrucht had gestaan. Van elk perceel zijn grond- en wortelmonsters gestoken, zowel van het gedeelte waar reeds eerder asperge was geteeld als van dat waar dit gewas nog nooit eerder had gestaan. De bemonsteringsdiepten waren: 0-20, 20-40 en 40-60 cm. Deze monsters zijn onderzocht op
aaltjespopulatie. Het aantal jaren tussen de vorige aspergeteelt en de huidige
varieerde van 0 tot 20.
Daarnaast zijn in de zomermaanden op een achttal oude aspergevelden waar
slechte plekken in voorkwamen zowel van de goede als van de slechte plekken
grond- en wortelmonsters genomen. Het aantal monsters bedroeg hier 44, te
weten 22 van de slechte plekken en 22 van de gedeelten waar het gewas een
goede stand vertoonde. Ook deze monsters zijn nauwkeurig onderzocht.
De analyserapporten van het eerste onderzoek wezen uit dat in enkele monsters
een vrij groot aantal Pratylenchus pratensis- en Rotylenchus robustus aaltjes
voorkwamen. In het algemeen konden echter slechts weinig schadelijke aaltjes
worden aangetoond. Er zijn geen belangrijke verschillen in aaltjespopulatie
waargenomen tussen het gedeelte waar wel- en dat waar geen asperge als
voorvrucht was geteeld.
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Ook in de grondmonsters van de meeste der 8 oude aspergepercelen werden
weinig schadelijke aaltjes gevonden. Op enkele kwam een vrij groot aantal voor,
maar hier was geen duidelijk verband tussen het aantal aaltjes en de groei van
de asperge.
In de wortelmonsters werd geen enkel schadelijk aaltje aangetroffen.
Samenvattend, is uit geen der twee objecten gebleken dat de plaatselijk slechte
groei van de asperge veroorzaakt wordt door aaltjes. Waarschijnlijk spelen deze
parasieten geen belangrijke rol bij de verschijnselen van bodemmoeheid.
W i t l o f m i n e e r v l i e g (Napomyza lateralis FALL)
Het onderzoek naar de levenswijze en bestrijdingsmogelijkheden van dit insekt,
dat zowel in witlof als in peen schade aanricht, werd in 1960 voortgezet.
Er bestond weer een nauwe samenwerking tussen Proefstation en Instituut voor
Plantenziektenkundig Onderzoek.
Biologie
Hoewel de Belgische onderzoeker Van der Bruel een aantal jaren geleden eieren
van de witlofmineervlieg heeft aangetroffen op de bladeren van witlofplanten,
staat nu wel vast dat de vlieg haar eitjes in de bladsteel onder de opperhuid
afzet. Deze eitjes zijn elliptisch, bijzonder klein en doorzichtig. Figuur 32 toont
een sterk vergrote opname van een eitje. De larven zijn melkwit en worden
zowel in de penwortel als in de bladsteel van het groene blad als in de krop-

Fig. 32 Sterk vergrote opname van een eitje van de witlofmineervlieg.

bladeren gevonden. O p deze plaatsen vindt men ook de pupariën. Zie hiervoor
figuur 33.
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Fig. 33 Vergrote opname van larven van de witlofmineervlieg.

Fenologie
Dank zij waarnemingen te Alkmaar en Hoofddorp kon een fraaie indruk
worden verkregen van het verloop in de eerste en tweede verschijningsperiode,
alsmede van het begin van de derde. De eerste periode liep van begin mei tot
ongeveer half juli, de tweede van begin juli tot half september. De derde tenslotte ving aan in het begin van september. Het einde van een verschijningsperiode overlapt dus enigszins het begin van de volgende.
Uit veldwaarnemingen kwam tot uiting dat de aantasting in de bladeren en
in de wortels vanaf half juli tot in september vrij regelmatig toenam. Tevens
bleek dat onder meer de nakomelingschap van vliegen van de derde vlucht
aantasting in de kuil veroorzaakt.
Voorlichting
Na overleg met de P.D. en de Tuinbouwvoorlichtingsdienst werd besloten het
bestrijdingsadvies via de radio te geven. Op grond van waarnemingen in NoordHolland werd aan de P.D. het tijdstip voor de bestrijding op het veld aangegeven.
In een tweetal artikelen, te weten in Groenten en Fruit van 30 juni en 6 oktober,
werd een uiteenzetting gegeven over het belang van de bestrijding op het veld
en in de kuil.
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Waardpianten
De vlieg accepteert ook sla en andijvie als waardplant, hoewel de schade in
deze gewassen tot dusverre van weinig betekenis is. In 1960 bleek op verschillende plaatsen weer aantasting in peen aanwezig te zijn. Deze aantasting
beperkte zich tot de bladeren; in de peen zelf werd vrijwel geen schade waargenomen. Bij waarnemingen op enkele plaatsen in Noord-Holland bleek ook
winterpeen vrijwel niet te zijn aangetast. De reeds als waardplant bekende
onkruiden kamille, kruiskruid en korenbloem vertoonden in 1960 veel minder
aantasting dan in 1959. Voor het eerst werd bevestigd dat ook fluitekruid
(Anthriscus silvestris) door de witlofmineervlieg wordt aangetast.
Bestrijdingsproeven
In 1960 werden te Beetgum met peen en te Hoofddorp met witlof bestrijdingsproeven opgezet. In het eerstgenoemde gewas trad geen aantasting op, zodat
hier geen resultaat bereikt kon worden. In tabel 44 zijn de resultaten weergegeven van de bestrijding die op het veld werd uitgevoerd, zonder een aanvullende behandeling in de kuil. De kuilproeven werden aangelegd op de proeftuin te Sloten.
Tabel 44. Gemiddeld percentage aantasting in pennen en kroppen.
Object
Diazinon, 5 bespuitingen
Diazinon, 2
„
Parathion, 5
,»
Parathion, 2
„
Rogor,
5
>>
Rogor,
2
>>
Onbehandeld

Concentratie
0.25°/o
0,25°/o
0,20 %
0,20°/o
0,15 %>
0,15 »/«

Percentage aantasting
pennen
kroppen
21
19
14
27
5
20
43

13
30
7
20
1
11
44

Uit deze tabel blijkt dus in de eerste plaats dat Rogor een duidelijke vermindering van de aantasting gaf, niet alleen ten opzichte van het onbehandelde
object, maar ook ten opzichte van diazinon en parathion. Vervolgens kwam
naar voren dat vijf bespuitingen bij elk object een beter resultaat gaf dan een
tweemalige bespuiting. Of Rogor een voor de praktijk bruikbaar middel zal
worden hangt af van de uitslag van residubepalingen. Figuur 34 geeft een goed
beeld van de aantasting van de witlofvlieg in de kroppen.
Behalve vorengenoemde proef werd een tweede kuilproef ingezet waarbij de
bespuitingen op het veld werden gecombineerd met een toediening van dezelfde
middelen in de kuil. Hierbij bleek de aanvullende kuilbehandeling het percentage
aangetaste kroppen nog meer te verlagen. Ook hierbij gaf Rogor een beter
resultaat dan de overige middelen. Een en ander komt in tabel 45 tot uiting.
Duidelijkheidshalve zijn in de laatste kolom ook de aantastingspercentages nog
eens opgenomen van de objecten die in de kuil geen behandeling kregen.
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Tabel 45.

^^^Cfeajj^^^^^^B

Gecombineerde

Object
Diazinon, 5 bespuitingen
Diazinon, 2
„
Parathion, 5
„
Parathion, 2
„
Rogor,
5
„
Rogor,
2
„
Onbehandeld

122

•

Hg. 34

H
H
H

Aantastin gsbeeld in witlofkroppen. De mineergangen
zijn duid slijk zichtbaar.

veld/kuilbestrijding.
Concentratie
veld
kuil
0,25 %
0,25 °/o
0,20 %
0,20°/o
0,15 »/o
0,15 %

0,40 %
0,40 »/o
0,40 %
0,40°/o
0,40 °/o
0,40 %

Aantastin g der kroppen
met kuilzonder kuilbehandelin^;
behandeling

8 °/o
23%

4°/o
9%
0,5 %
0«/o
56%

13%
30%
7%
20%
1%
11%
44%

Ook in deze proef gaf Rogor dus het beste resultaat.
In een tijdstippenproef werd nagegaan in welke periode de veldbespuitingen
met diazinon het meeste effect hebben. De data van toediening waren: 27 juli,
16 augustus, 30 augustus, 12 september en 27 september. Het aantal bespuitingen varieerde per object, evenals de data. In het verslagjaar bleken de drie
vroegste bespuitingen niets te hebben uitgericht. Die van 12 en 27 september
gaven daarentegen een sterke reductie van de aantasting. Hieruit mag echter
nog niet de conclusie worden getrokken dat in jaren met andere klimatologische
omstandigheden eenzelfde resultaat zal worden bereikt.
In het jaarverslag over 1961 zullen de resultaten van enkele kuilproeven die
momenteel nog niet bekend zijn, worden vermeld.
Proeven 1959
In ons vorig jaarverslag (1959) konden de gegevens van enkele proeven niet
worden opgenomen omdat deze bij het ter perse gaan nog niet bekend waren.
Voor zover nuttig, worden ze onderstaand weergegeven.
In proef I werden uitsluitend behandelingen op het te velde staande gewas
uitgevoerd, er volgde dus geen nabespuiting in de kuil. Van alle middelen was
de nawerking op de kroppen in de kuil onbevredigend. De aantasting van de
wortels (pennen) werd alleen door een zesmàlige bespuiting met diazinon tot
ongeveer de helft teruggebracht.
Kuilproef II bestond uit een veldbehandeling aangevuld met bestrijding in de
kuil. In deze proef waren de middelen parathion, diazinon, demeton-methyl
thiolisomeer en thiometon opgenomen benevens een controle-object. De uitwerking van alle toegepaste middelen was ongeveer gelijk. Het aantastingspercentage varieerde per middel van 13 tot 22, in het onbehandelde object
kwam echter ruim 85% aantasting voor.
In kuilproef III werden behalve de in proef II genoemde middelen ook nog
heptachloor, dieldrin, Phosdrin en fosfamidon gebruikt. De middelen zijn hier
echter alleen in de kuil aangewend. Een veldbestrijding vond dus niet plaats.
Demeton-methyl thiolisomeer, thiometon, diazinon en vooral parathion gaven
een opmerkelijke vermindering van de kropaantasting. De resultaten van de
systemische middelen Phosdrin en fosmamidon alsmede van de gechloreerde
koolwaterstoffen heptachloor en dieldrin vielen tegen, hoewel het aantastingspercentage toch nog aanzienlijk lager was dan van het onbehandelde object.
Tenslotte werd in kuilproef IV de invloed nagegaan van een éénmaal uitgevoerde bestuiving van de witlofwortels in de kuil. Veldbehandelingen vonden
dus ook hier niet plaats. De gebruikte middelen waren heptachloor (2,5 % ) ,
parathion (1 % ) en diazinon (2%>). De toegepaste hoeveelheid was van elk
middel 83 gram per m2. Het gemiddelde aantastingspercentage was: heptachloor
13,1 %>; parathion 3 3 , 8 % ; diazinon 1 1 , 1 % en onbehandeld 7 2 , 3 % . Ook hier
dus weer een duidelijk effect van de behandelingen waarbij vooral diazinon
en heptachloor opvielen. Aangezien in 1958 de resultaten veel minder duidelijk
waren, blijft bij deze wijze van toepassing voorzichtigheid geboden.
In het begin van 1961 zal een publikatie over de witlofmineervlieg verschijnen.
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Kleine k o o l v l i e g (Chortophila brassicae BcHeJ en Melige koolluis
(Brevicoryne brassicae L.)
De bestrijdingsproeven tegen deze insekten, waar het Proefstation zich in voorgaande jaren mee heeft beziggehouden, zijn in 1960 geheel uitgevoerd door het
LP.O. te Wageningen. Voor de vorderingen die op dit terrein zijn gemaakt,
kunnen we dus verwijzen naar het jaarverslag van het I.P.O. en naar een
publikatie die binnenkort door I.P.O. en P.G.V. gezamenlijk zal worden uitgegeven.
Grondontsmetting bij groentegewassen
In 1959 werd in samenwerking met het Instituut voor Plantenziektenkundig
Onderzoek een proef genomen met Tridipam in vergelijking met Vapam. Het
betreffende perceel is gelegen op duinzandgrond op de proeftuin te Heemskerk.
De nawerking van de middelen op aardbeien, die in de herfst van 1959 waren
geplant, werd nagegaan.
In tabel 46 zijn enkele resultaten samengevat.
Tabel 46. Opbrengst en waarnemingscijfer aardbeien.
Object
1.
2.
3.
4.
5.

Controle
10 gram Tridipam
20 gram Tridipam
30 gram Tridipam
50 cc
Vapam

per
per
per
per

m2
m2
m2
m2

Opbrengst
in kg/are

Hoeveelheid blad
in kg/100 planten

102
97
104
108
119

13,0
13,8
13,3
14,8
18,1

Uit de cijfers blijkt, dat de nawerking van Vapam duidelijk gunstig is, zowel
wat betreft de grootte van de plant als de opbrengst. Daarentegen bleek uit
waarnemingen dat de aardbeien op de vakjes, waar Vapam is gebruikt iets
later oogstbaar waren.
De nawerking van Tridipam in de gebruikte hoeveelheden was nauwelijks
merkbaar.
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13 CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING
Algemene opmerkingen
Moest in het 5e jaarverslag (1959) worden geklaagd over de uitzonderlijk droge
zomer waardoor veel onkruidbestrijdingsproeven niet tot hun recht kwamen,
thans moet worden vastgesteld, dat van het groeiseizoen 1960 de maanden
maart, april, mei en juni met hun neerslag achterbleven bij normaal. Vooral de
laatste twee decaden van april en de eerste decade van mei waren zeer droog.
Juist in deze tijd werden vrij veel bespuitingen uitgevoerd. Voor de werking
van sommige contactmiddelen is dit gunstig, maar wortelherbiciden kunnen bij
langdurige droogte niet tot hun recht komen. Daar komt nog bij dat het meest
toegepaste wortelherbicide, chloor-IPC, onder zulke droge, vaak warme omstandigheden, vrij snel verdampt.
De nazomer was rijker aan regen. In de maanden juli, augustus en oktober
bedroeg de neerslag te Alkmaar meer tot veel meer dan normaal. De latere
proeven zoals die met herfstspinazie en ook de late peenproeven zijn derhalve
onder geheel andere klimatologische omstandigheden genomen dan de voorjaarsproeven. Onderstaande cijfers geven een beeld van de neerslag te Alkmaar,
gemeten in de periode van maart tot en met oktober 1960.
Maand

Decade

II
III
april
II
III

Neerslag Normaal
(mm)
(mm)
114 11 —
26-

II
III

II
III

I
II
III
I
II
III

september

I
II
III

oktober

I
II
III

75

20,8
22,5
13,3
56,6

52

72

26,8
54,5
41,6
122,9

48

54

35,7
26,5
21,4
83,6

augustus

11,1
13,9
18,2
43,2

^.
,
Neerslag Normaal
Decade
, ,,°
, .,
(mm)
(mm)

57

1,4
17,7
12,5
31,6

juni

juli

225,4
3 30,4

,,
,
Maand

72

16,2
130,8
41,8
188,8

73
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Het onderzoek in 1960 betrof vooral de gebruikswaarde voor de vollegronds
groenteteelt van de volgende middelen:
Contactherbiciden
DMXD ( = dimethyl xanthogeen disulfide);
diquat ( = 1,1 — ethyleen — 2,2 — dipyridylium dibromide);
DNBP acetaat ( = 4,6 — dinitro — 2 — secundair butylfenylacetaat);
karsil ( = N — (3,4 —dichloorfenyl) — 2 — pentaanamide).
Middel met nawerking
amiben (3 — amino — 2,5 — dichloorbenzoëzuur).
Mengmiddelen
Dit zijn middelen die vrijwel alle chloor-IPC als hoofdbestanddeel hebben.
Hieraan worden zeer geringe hoeveelheden triazine (simazin of propazin) of
een ureumderivaat (monuron of diuron) toegevoegd. Dit om te bereiken dat
onkruiden, die door chloor-IPC niet of niet voldoende worden bestreden, zoals
b.v. kruiskruid (Senecio vulgaris) alsnog worden geweerd.
Evenals in voorgaande jaren werd veel aandacht besteed aan de combinaties
van de contactmiddelen met chloor-IPC. De meeste proeven zijn genomen op
de proeftuin te Alkmaar (10 %> humus en 12 °/o slib). Voorts waren enkele
proeven ondergebracht op de proeftuinen te Heemskerk, Sloten en Vleuten,
respectievelijk op duinzand, veen en rivierklei.

Andijvie
Een proef met herfstandijvie op de proeftuin te Alkmaar is mislukt door het
optreden van voetrot over het gehele proefveld. Slechts in de met amiben behandelde velden kwam deze ziekte niet voor. De bespuitingen zijn uitgevoerd
twee dagen vóór het planten. De toegepaste middelen waren: chloor-IPC (5
l/ha), simazin (1 kg/ha), Orga 222 (10 kg/ha), diuron (1 kg/ha), amiben-vloeibaar (10 en 20 l/ha), amiben granulaat (25 en 50 kg/ha) en karsil (10 en 20
l/ha). De behandelingen zijn onder zeer vochtige omstandigheden uitgevoerd.
Alle middelen behalve karsil gaven een zeer bevredigende onkruiddoding te
zien. Kort na de bespuitingen vertoonden de amibenvelden een soort verwelkingsverschijnsel. Verwacht werd dat alle planten hier zouden afsterven. Dit is
echter niet gebeurd. Op de simazin- en diuronvelden vielen veel planten uit.
Een proef met ditzelfde gewas te Sloten is uitgevoerd op een perceel, waarop
tijdens het spuiten vóór het planten reeds een vrij dichte onkruidvegetatie aanwezig was, voornamelijk bestaande uit muur (Stellaria media). Oorzaak hiervan
is het feit, dat de behandeling door slecht weer ongeveer twee weken moest
worden uitgesteld terwijl het veld plantklaar lag. Met het oog op deze aanwezige
vegetatie is aan de gebruikte middelen met nawerking DMXD (25 l/ha) toegevoegd. Daar de grond hier een zeer sterk adsorptief vermogen heeft, zijn de
doseringen van de middelen met nawerking hier sterk opgevoerd. Simazin,
monuron en diuron werden verspoten in doseringen van 3 kg per ha en chloorIPC tegen 8 liter per ha.
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Dank zij het toegevoegde contactmiddel DMXD zijn alle aanwezige onkruiden
gedood en nadien zijn op de meeste behandelde velden geen onkruiden meer
opgekomen. Het is echter de vraag of dit een gevolg is van de langwerkende
middelen of dat alle daarvoor in aanmerking komende zaden waren gekiemd
en daarna door DMXD gedood.
Aan karsil en amiben was geen DMXD toegevoegd. De onkruidbestrijding was
toch bevredigend. Amiben (25 l/ha) heeft het andijviegewas zeer zwaar beschadigd.
Knolselderij
Een eenvoudige proef met dit gewas op de tuin te Alkmaar omvatte de middelen
chloor-IPC (5 l/ha), simazin (2 kg/ha), propazin (2 kg/ha), karsil (18 l/ha),
amiben (10 l/ha) en een vijftal fabrieksmengmiddeien. Ruim een week na de
bespuitingen over het kort te voren geplante gewas viel de eerste regen. Reeds
zeer spoedig na de behandelingen vertoonden de velden, die behandeld waren
met mengmiddelen waarin ureumderivaten voorkomen, goudgele bladranden,
die echter alleen aan de oudste bladeren voorkwamen. In de met deze middelen
bespoten veldjes trad een sterke groeiremming op.
De onkruidbestrijding was over het algemeen vrij goed behalve bij simazin
(2 kg/ha) en bij HS 55 (6 l/ha). Karsil en amiben gaven geen schade aan het
gewas.
Kroot
In de proef te Alkmaar werden beproefd: chloor-IPC (5 l/ha) verspoten 7
dagen vóór het zaaien, 3 dagen vóór het zaaien en direct na de zaai en vervolgens PCP in olie (30 l/ha), DMXD (25 l/ha) en diquat (4 l/ha) alle drie
gecombineerd respectievelijk met chloor-IPC (3 l/ha) en simazin (V2 kg/ha).
Deze zes combinatiebehandelingen zijn uitgevoerd kort voor de opkomst. Zelfs
de geringe dosering van V2 kg simazin (V4 kg actief) per hectare gaf reeds een
duidelijke terugslag in de groei. Alle objecten waar simazin in voorkwam bleven
dan ook in opbrengst achter bij de overige.
De onkruidbestrijding is over het algemeen goed geweest. De eerste maand na de
behandelingen bleven de bespoten velden vrijwel onkruidvrij. Van verschillende
chloor-IPC objecten zijn monsters voor residuonderzoek gezonden naar de
Keuringsdienst van Waren te Amsterdam.
Peterselie
PCP in olie (30 l/ha), DMXD (25 l/ha) en diquat (3 l/ha) zijn in combinatie
met chloor-IPC (4 l/ha) respectievelijk propazin (1 kg/ha) verspoten vóór de
opkomst. Na de opkomst zijn twee objecten behandeld met karsil (18 l/ha) en
selectief werkende olie (800 1/ ha). In de nacht na de pre-emergencebehandelingen is reeds enige regen gevallen.
De behandeling met karsil na de opkomst had een zeer duidelijke groeiremming
tot gevolg. Toen het gewas op de met selectief werkende olie bespoten velden
± 20 cm hoog was bedroeg de gewashoogte op het karsilobject nog slechts
127

8 à 10 cm. Omtrent de overige reacties van het gewas valt niets met zekerheid
te zeggen, daar het proefveld zeer grote groeiplaatsverschillen te zien gaf die
in het geheel niet met de behandelingen correspondeerden. De onkruidbestrijding
was hier over de hele linie matig. Karsil bleek weinig of niets uit te richten
tegen straatgras (Poa annua).
De proef te Sloten (veengrond) omvatte dezelfde objecten met uitzondering
van karsil. Ook hier was de onkruidbestrijding bij sommige objecten maar zeer
matig. De grond heeft hier zeer sterk adsorptieve eigenschappen waardoor
wortelherbiciden niet tot hun recht komen. N a de bespuiting met een mengsel
van een contactmiddel en een wortelherbicide kunnen hier dan ook nog veel
onkruiden kiemen.
Prei - zaaibedbespuitingen
In een kleine en enkelvoudige proef is vóór de opkomst gespoten met PCP in
olie (30 l/ha), DMXD (25 l/ha) en diquat (4 l/ha), per middel twee velden.
Daarnaast werden genoemde middelen ook toegepast in combinatie met chloorIPC (5 l/ha). Na de opkomst werd één van de PCP-velden, één van de DMXDvelden en één van de diquat-velden bespoten met DNBP acetaat, de andere
velden kregen een dinosebbehandeling bij een gewashoogte van 6 à 8 cm. Ook
was er nog een veld dat alleen met chloor-IPC werd bespoten 2 dagen na de
zaai en één dat behandeld werd met DNBP acetaat toen de plantjes 6 à 8 cm
hoog waren.
Binnen een etmaal na de pre-emergencebehandelingen is 3,1 mm regen gevallen.
Tijdens de behandelingen na de opkomst met DNBP acetaat en dinoseb was het
droog weer met betrokken lucht en een hoge luchtvochtigheid. De prei was
gezaaid op regels met 10 cm tussenruimte. De onkruidbestrijding was goed tot
zeer goed. Dinoseb bleek hier actiever te zijn dan DNBP-acetaat. Van geen der
behandelingen heeft het gewas blijvende schade ondervonden.
Ter plaatse gezaaide prei
Op de proeftuin te Alkmaar werd prei ter plaatse gezaaid en vóór de opkomst
bespoten met PCP in olie (30 l/ha), D M X D (25 l/ha), diquat (4 l/ha) en DNBP
acetaat (5 kg/ha). Toen het gewas 6 à 8 cm hoog was werd gespoten met dinoseb
(10 l/ha)en met twee handelsformuleringen van DNBP acetaat (5 kg/ha). N a
het dunnen volgden nog bespuitingen met simazin (1 kg/ha), monuron (1 kg/ha),
chloor-IPC vloeibaar (5 l/ha) en chloor-IPC spuitpoeder 40 % (5 kg/ha).
Binnen een etmaal na de pre-emergencebehandelingen viel er 3,1 mm regen.
De pre-emergencebehandelingen hebben wel opgeruimd wat er vóór de opkomst
aan onkruiden aanwezig was, maar kort nadien ontwikkelde zich weer een vrij
dichte vegetatie. De behandelingen na de opkomst met dinoseb en DNBP
acetaat hebben duidelijk aangetoond dat dinoseb actiever is tegen het onkruid,
maar ook dat de selectiviteit ten opzichte van de prei bij dinoseb aanzienlijk
minder is dan bij DNBP acetaat. Van de behandelingen na het dunnen heeft
monuron de beste onkruidbestrijding gegeven, gevolgd door simazin. De poedervorm van chloor-IPC werkte wel iets minder dan de olieoplossing.
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Hoewel ook dit proefveld vrij plekkig was liep toch wel in het oog dat de
velden met chloor-IPC spuitpoeder behandeld een duidelijk slechtere stand
vertoonden.
Plantprei
In een proef te Alkmaar werden de nieuwe middelen karsil (10 en 20 l/ha) en
amiben (5 en 10 l/ha) beproefd naast DNBP acetaat (5 kg/ha) in combinatie
met chloor-IPC (5 l/ha) en simazin (1 kg/ha). De bespuitingen met karsil en
amiben werden uitgevoerd na het uitplanten. Tijdens en direct na de behandelingen viel er 8 mm regen. De bespuitingen met de combinaties kleurstof, chloorIPC, simazin zijn ongeveer 4 weken later uitgevoerd, ditmaal onder droge
omstandigheden en bij aanwezigheid van muur (Stellaria media), ganzevoeten
(Chenopodium ssp.) en zwarte nachtschade (Solanum nigrum), waaronder
reeds vrij grote exemplaren.
Karsil viel in deze proef tegen. Het gewas heeft er wel is waar niet merkbaar
onder geleden, maar de herbicide werking was op den duur ontoereikend.
Amiben was merkbaar beter. De combinaties van DNBP acetaat echter waren
onovertrefbaar wat de onkruiddoding betrof. Ook de gewasstand gaf hier tegen
de verwachting in geen reden tot klagen.
De opbrengstcijfers van deze proef zijn tengevolge van de grote vruchtbaarheidsverschillen binnen het proefveld moeilijk of niet te hanteren, maar deze
verschillen correspondeerden hoegenaamd niet met de behandelingen.
Een proef met hetzelfde gewas te Heemskerk op duinzandgrond omvatte chloorIPC (4 l/ha), simazin (Va en 1 kg/ha), diuron (Va en 1 kg/ha), karsil (18 l/ha),
amiben (10 l/ha) en verder een drietal mengmiddelen. De bespuitingen zijn
uitgevoerd bij regenachtig weer en een temperatuur van 17° C. Onkruiden
waren er toen niet.
Amiben en karsil vielen hier wat tegen. De overige middelen voldeden goed
tot zeer goed voor zover het de onkruiddoding betrof. Standverschillen waren
er vrijwel niet te zien en zeker niet in correlatie met de behandelingen. Simazin
was hier opvallend goed in alle opzichten.
Rabarber
De proef met 4 doseringen simazin die in 1957 op de proeftuin te Alkmaar
werd aangelegd, is voortgezet. Door een misverstand hebben dit jaar twee
series bespuitingen plaats gehad nl. vóór en na. het spitten. De velden die jaarlijks 2 kg simazin per ha krijgen hebben nu dus 5 X 2 kg = 10 kg simazin
gehad, waarvan 4 kg in 1960. Van beschadiging of groeiremming is nog niets
te bespeuren. De behandelingen met Va, 1 en 2 kg simazin per hectare worden
steeds in het voorjaar uitgevoerd als de neuzen beginnen te werken. In de herfst
blijven de behandelde velden alle volmaakt onkruidvrij terwijl zich op de onbehandelde velden na het afsterven van de rabarber nog een dichte onkruidbezetting ontwikkelt.
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Schorseneer
Op de proeftuin te Heemskerk zijn vooropkomstbehandelingen uitgevoerd met
DMXD (25 l/ha), wel en niet gecombineerd met chloor-ÏPC (4 l/ha), simazin
(1 kg/ha), Orga 222 (10 kg/ha) en HS 55 (4 liter). De velden die vóór de
opkomst alleen met DMXD waren behandeld werden post-emergence bespoten
met respectievelijk dezelfde middelen, die vóór de opkomst aan DMXD waren
toegevoegd, ook in dezelfde doseringen. Tijdens en kort na de opkomst bleek
dat het gewas DMXD goed verdraagt.
Van de gecombineerde behandelingen vóór de opkomst heeft die met DMXD
plus simazin grote beschadiging aan het gewas veroorzaakt. Ook die van DMXD
met Orga 222 gaf een zeer slechte gewasstand te zien. D M X D in combinatie
met chloor-IPC was matig, met HS 55 voldeed het in deze proef goed. De postemergencebehandelingen met chloor-IPC (4 l/ha) en simazin (1 kg/ha) hebben
in alle opzichten goed voldaan.
Sla
In het voorjaar van 1960 (half maart) werd op de proeftuin te Alkmaar een
proef aangelegd met plantsla. Het plantmateriaal bestond uit perspotplanten.
Een dag vóór het planten zijn de bespuitingen uitgevoerd met de volgende
middelen: chloor-IPC (4 l/ha), simazin (V2 kg/ha), neburon (4 kg/ha), Orga 222
(10 kg/ha), Orga 245 (10 kg/ha), HS 55 (4 l/ha), CW-16-CM (combinatie
chloor-IPC + monuron) (10 kg/ha) en CW-16-DC (combinatie chloor-IPC +
diuron) (10 kg/ha). De grond was vochtig tijdens het spuiten, maar het heeft
na de behandeling nog 11 dagen geduurd voor er regen viel.
Simazin (V2 kg/ha), neburon (4 kg/ha) en HS 55 (4 l/ha) zijn wat de herbicidewerking betreft tegengevallen. De beste onkruidwering gaven chloor-IPC en de
combinatiemiddelen die alle chloor-IPC als hoofdbestanddeel bevatten.
De totale opbrengsten liepen zo goed als niet uiteen. Het gewas is in twee keer
afgeoogst. Het percentage van de eerste oogst lag bij het schoffelobject wel
verreweg het hoogst, maar het gemiddelde kropgewicht bij de eerste oogst lag
bij dit schoffelobject het laagst. Het gunstige vroegheidscijfer voor schoffelen
is dus geflatteerd. We mogen derhalve vaststellen dat het gewas op geen van de
behandelingen uitgesproken ongunstig heeft gereageerd.
Bij zaaisla werden in de zomer (juli-augustus) op dezelfde tuin behandelingen
uitgevoerd met chloor-IPC (5 l/ha) direct na het zaaien, vóór de opkomst en
in het kiemplantstadium. Vóór de opkomst hadden voorts nog bespuitingen
plaats met chloor-IPC (5 l/ha) in combinatie met PCP in olie (30 l/ha) en ook
met karsil (10 en 20 l/ha) en met amiben (10 en 20 l/ha).
Op het moment van spuiten kwamen de eerste plantjes al boven de grond.
Dientengevolge was het aantal open plaatsen zeer groot. Opvallend is evenwel,
dat terwijl op de velden die met een contactmiddel waren behandeld nog veel
planten opkwamen en doorgroeiden, op de karsilvelden geen slaplantje tot
groei is gekomen. Ook de behandeling met chloor-IPC in het kiemplantstadium
kan sla niet verdragen.
De proef is niet afgeoogst in verband met het grote aantal open plaatsen. De
onkruidbestrijding was bij de meeste objecten redelijk tot goed.
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Slaboon
In het verslagjaar zijn op de tuin te Alkmaar drie onkruidbestrijdingspoeven
met stamslabonen genomen. De eerste in de normale teelt (zaaien in mei) met
het ras Dubbele Witte zonder draad omvatte naast onbehandeld en schoffelen
enkele combinatiemiddelen en karsil (18 l/ha) direct na het zaaien toegepast
gelijk met chloor-IPC (4 l/ha) en verder drie pre-emergencebehandelingen met
chloor-IPC (4 l/ha) in combinatie respectievelijk met PCP in olie (30 l/ha),
D M X D (25 l/ha) en DNBP acetaat (6 kg/ha). Kort na het uitvoeren van beide
behandelingsseries is veel regen gevallen.
De onkruidbestrijding was volstrekt onvoldoende bij chloor-IPC, karsil en
HS 55 toegepast direct na het zaaien. Alle andere objecten gaven een zeer
bevredigende onkruidwering te zien. Uitmuntend waren in dit opzicht de gecombineerde pre-emergencebehandelingen met chloor-IPC gemengd met PCP in
olie, DMXD en DNBP-acetaat.
In de opbrengst waren echter nogal verschillen te constateren juist vaak in het
nadeel van de objecten met de beste onkruidbestrijding. Zo bleef de combinatie
chloor-IPC plus PCP dit jaar 16 % achter bij schoffelen en de combinatie
chloor-IPC plus DNBP-acetaat zelfs bijna 20 % . Ook in vroegheid stelden de
drie gecombineerde pre-emergencebehandelingen enigszins teleur.
In een latere proef (zomerteelt) met het ras Imuna werden drie doseringen van
amiben en karsil vergeleken vóór de opkomst. De doseringen bedroegen voor
beide 10; 15 en 20 liter per ha. Direct na de behandelingen viel er 3,7 mm
regen. De opkomst verliep bij alle objecten zeer regelmatig. Veertien dagen na
de bespuitingen waren er op de behandelde velden nog hoegenaamd geen
onkruiden te zien. Zes weken nadien was de invloed van de behandelingen
zichtbaar, het duidelijkst bij amiben. Opbrengstverschillen zijn niet geconstateerd.
Tegelijk met de vorige is ook een proef aangelegd met het ras Prelude, waarbij
uitsluitend post-emergencebehandelingen zijn toegepast. Deze behandelingen
waren:
DNBP-acetaat (2, 4 en 6 kg/ha);
amiben-vloeibaar (5, 10, 15, 20 en 25 l/ha);
amiben-granulaat (I2V2, 25, 37Va, 50 en 62V2 kg/ha).
De behandelingen zijn uitgevoerd toen de bonen nog maar alleen de twee
enkelvoudige bladeren hadden. De toen aanwezige onkruiden waren voornamelijk kiemplanten van muur en kruiskruid. Daarnaast kwamen ook enkele volwassen muurpollen voor.
Bij de eerste waarneming na de behandelingen waren er al groeistofachtige
afwijkingen aan het gewas te constateren bij amiben-vloeibaar. Deze afwijkingen
werden met de tijd opvallender en bestonden uit het kromtrekken van de
bladstelen van de enkelvoudige bladeren; deze bladeren werden hard, bros,
donkergroen en enigszins bobbelig. De drietallige bladeren kwamen bij deze
objecten zeer sterk vertraagd door. Ook de bloei begon weken later dan bij de
andere objecten. Dat hier van opbrengst vrijwel geen sprake was, laat zich
begrijpen.
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De aanwezige onkruiden werden niet afdoende bestreden. Kruiskruid groeide
door, maar vertoonde zeer grillige misvormingen. Merkwaardig was dat de
granulaire vorm van amiben deze afwijkingen aan gewas en onkruiden niet
veroorzaakte. DNBP-acetaat heeft op enkele velden brandplekken op de enkelvoudige bladeren achtergelaten; maar de groei was verder op die velden
volkomen normaal, ook bij de hoogste dosering (6 kg/ha).
Spinazie
Evenals voorgaande jaren is in 1960 veel werk gemaakt van dit gewas. Teneinde bruikbare gegevens te verkrijgen over residuwaarden bij verschillende
doseringen van chloor-IPC en bij verschillende tijdstippen van toediening
was een proef opgezet, waarin op 5 tijdstippen steeds met drie verschillende
doseringen werd gespoten. Tijdstippen en hoeveelheden blijken uit figuur 35.
De onkruidbestrijding vertoonde nog al eens onregelmatigheden maar bij drie
van de vijf behandelingsdata vertoont de onkruiddichtheid een duidelijk negatieve correlatie met de dosering. Belangrijk was dat twee objecten ook dit jaar
weer goed voldeden evenals in 1959. Dit waren:
a. 4 liter chloor-IPC per hectare, 8 dagen vóór het zaaien verspoten
(pre-sowing);
b. 2 liter chloor-IPC per hectare, 2 dagen na het zaaien verspoten
(pre-emergence).
Jammer is het dat deze proef aan zijn hoofddoel niet heeft kunnen beantwoorden, doordat bij de residubepaling door de Keuringsdienst van Waren te
Amsterdam abnormaal hoge residuwaarden werden gevonden ook bij de niet
bespoten objecten. Deze proef wordt in 1961 in zelfde opzet herhaald.
Een oriënterend proefje met karsil en amiben vloeibaar en granulair in diverse
doseringen heeft uitgewezen dat amiben in beide vormen onbruikbaar is voor
spinazie op het type grond zoals te Alkmaar. Het gewas werd vrijwel totaal
vernietigd. Karsil daarentegen gaf een vrijwel normaal gewas te zien, althans
bij de doseringen 5 en 10 liter per hectare.
De grote middelenproef in herfstspinazie lag in 1960 te Alkmaar, Heemskerk
en Sloten. De toegepaste behandelingen waren dit keer: chloor-IPC in doseringen van 2 en 4 liter afzonderlijk verspoten en in combinatie met PCP
in olie (30 l/ha), DMXD (25 l/ha) en diquat (4 l/ha). Vervolgens waren er
nog drie doseringen karsil nl. 4, 8 en 12 liter per hectare. Alle behandelingen
werden uitgevoerd tussen het zaaien en de opkomst. De proefvelden lagen
steeds geruime tijd zaaiklaar vóór werkelijk gezaaid werd.
Te Alkmaar werd gespoten op 25 augustus. Vóór en kort na de behandelingen
viel er veel regen. Alle combinaties van chloor-IPC met een contactmiddel
gaven een voortreffelijke onkruidbestrijding. Karsil echter kon op den duur
hergroei van onkruiden niet keren. Chloor-IPC zonder toevoeging van een
contactmiddel heeft onvoldoende gewerkt zelfs bij een dosering van 4 liter per
hectare. In alle objecten waar 4 liter chloor-IPC voorkwam werd de groei
zichtbaar geremd. Bij 2 liter chloor-IPC met en zonder toevoeging was de
groei evenwel normaal.
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Fig 35
Invloed van chloor-I.P.C, verspoten in verschillende doseringen en op
verschillende tijdstippen, op de onkruiddichtheid.
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Bij de proef te Heemskerk (duinzand) liep het meest in het oog de funeste
werking van karsil. Bij de hoogste dosering (12 liter) kwam vrijwel geen
spinazie op. Alle chloor-IPC objecten met en zonder toevoeging van contactmiddel hebben eveneens de groei sterk geremd. Alleen bij de enkelvoudige
behandelingen met de contactmiddelen werd een normaal gewas aangetroffen
maar tegelijk ook een zeer onvoldoende onkruidbestrijding, doordat deze
middelen geen nawerking hebben.
Te Sloten waren de reacties van het gewas veel minder scherp. Eigenlijk kwamen
hier geen groeiverschillen voor die correspondeerden met de behandelingen.
De onkruidbestrijding met de contactmiddelen zonder toevoeging van chloorIPC liet zeer veel te wensen over. De combinaties voldeden in dit opzicht
prima. Karsil heeft hier het gewas niet beïnvloed, maar de onkruiddichtheid
was bijna gelijk aan die van de onbehandelde velden.
Bij vergelijking van deze drie proeven onderling loopt vooral in het oog de
zeer grote invloed van de grond en met name van de organische stof in de
grond. Karsil blijkt evenals andere middelen zeer scherp te reageren op verschillen in grondsoort.
Witlof
Met dit gewas kon in het verslagjaar maar één proef worden genomen en wel
op de proeftuin te Alkmaar. De behandelingen waren: chloor-IPC (5 l/ha),
D M X D plus chloor-IPC (25 liter en 5 l/ha); PCP in olie plus chloor-IPC
(30 liter en 5 l/ha); diquat plus chloor-IPC (4 liter en 5 l/ha); Orga 222 (10
kg/ha); amiben (10 l/ha); alle vóór de opkomst verspoten en tenslotte chloorIPC (5 l/ha) toegepast in het kiemplantstadium van het witlofgewas.
N a de pre-emergencebespuitingen heeft het nog een week geduurd vóór de
eerste regen viel (3,5 mm). In die periode liep de maximum temperatuur op
van 14° tot 26,5° C. Daags na de behandeling in het kiemplantstadium is
7 mm neerslag afgetapt. Op het moment van deze bespuiting waren veel onkruidkiemplanten, in hoofdzaak muur (Stellaria media), boven de grond.
Wat de reactie van het gewas betreft kon worden vastgesteld dat witlof amiben
en Orga 222 niet verdraagt. Alle andere behandelingen lieten een goed tot zeer
goed gewas achter, vooral de post-emergencebehandelingen met chloor-IPC.
De onkruidwering was bij vrijwel alle objecten zeer bevredigend. Alleen het
amibenobject vertoonde enige onkruidgroei, die echter in geen vergelijking stond
tot die op de controlevelden. Hierbij moet worden bedacht dat de onkruiden
op de amibenvelden door de slechte stand van het gewas minder concurrentie
van de witlofplanten ondervonden.
Wortel
Met dit gewas zijn proeven genomen te Alkmaar, Heemskerk en Sloten. De
proef te Alkmaar werd vroeg in het voorjaar aangelegd, de twee andere waren
zomerproeven. Op de tuin te Alkmaar werden 16 objecten in drievoud vergeleken t.w. chloor-IPC (5 l/ha); propazin (V2 kg/ha) en Orga 245 (10 kg/ha)
wel en niet gecombineerd met de contactmiddelen PCP in olie (30 l/ha), DMXD
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Fig. 36 Resultaten van de pre-emergencebehandelingen bij wortel.
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(25 1/ha) en diquat (4 l/ha) vóór de opkomst en verder HS 55 (4 l/ha) drie
dagen na het zaaien en tenslotte karsil (18 l/ha) en selectief werkende olie
(800 l/ha) na de opkomst. Twee dagen na de pre-emergencebehandelingen viel
er 17 mm neerslag. De post-emergencebehandelingen zijn uitgevoerd bij droog
weer, betrokken lucht en vochtige grond.
De resultaten van deze proef zijn erg onregelmatig, zeer waarschijnlijk tengevolge van grote groeiplaatsverschillen binnen het proefveld. Omtrent gewasreactie en opbrengst kan hier derhalve niets betrouwbaar worden medegedeeld.
De onkruidbestrijding liet bij HS 55 alles te wensen over. Ook chloor-IPC
(5 l/ha) zonder toevoeging kon het niet aan. Hier kwam trouwens in hoofdzaak
het ongevoelige kruiskruid (Senecio vulgaris) tot ontwikkeling. Bij de andere
objecten was de bestrijding in het begin zeer bevredigend, maar na verloop
van tijd ontwikkelde zich toch een te dichte onkruidvegetatie voornamelijk
bestaande uit kruiskruid, witte ganzevoet en muur. Dit laatste onkruid kwam
vooral voor op de HS 55 velden.
Te Heemskerk werden vergeleken drie doseringen van karsil (12, 18 en 24 l/ha),
vier doseringen van amiben (10, 15, 20 en 25 l/ha), drie van propazin (V2, 1
en 2 kg/ha), drie van Orga 245 (5, 10 en 15 kg/ha) en D M X D (25 l/ha) gecombineerd respectievelijk met chloor-IPC (4 l/ha) en propazin (1 kg/ha) alle
vóór de opkomst en verder 4 doseringen karsil (6, 12, 18 en 24 l/ha) en selectief
werkende olie (800 l/ha) na de opkomst.
De resultaten van de pre-emergencebehandelingen ten aanzien van de gewasstand en de onkruiddichtheid blijken overduidelijk uit figuur 36. Opvallend is
de ongunstige invloed van selectiefwerkende olie op de gewasstand (totaal 19
punten van 3 velden; gemiddeld ó1/». De combinaties met DMXD zijn aanzienlijk beter. Bij de middelen waarvan meer doseringen zijn toegepast wordt
de gewasstand steeds minder bij opvoering van de dosering. Bij de laagste
dosering lopen de gewasstandcijfers weinig of niet uiteen.
De onkruiddoding verschilt zeer sterk bij de diverse middelen. Amiben maakt
hier een zeer goede indruk, reeds bij de laagste dosering (10 l/ha) kon van een
uitstekend resultaat worden gesproken. Karsil en propazin schoten vooral bij
de lagere doseringen ernstig te kort. De combinaties met DMXD waren ook
in dit opzicht voortreffelijk. Door de behandelingen na de opkomst is het
aanwezige onkruid langzaam afgestorven met uitzondering van enkele blijkbaar
resistente onkruiden zoals kruiskruid en straatgras.
Bij de opbrengstbepalingen bleef de selectief werkende olie ver achter bij de
meeste andere objecten. Bij amiben liep ook de opbrengst af bij opvoering van
de dosering. Bij 10 liter amiben werd evenwel de hoogste opbrengst van alle
objecten verkregen. De reactie van de opbrengst bij propazin was dezelfde als
bij amiben namelijk aflopend bij toename van de hoeveelheid. Hier schoot
echter de laagste dosering volkomen tekort ten aanzien van de onkruidwering.
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Merkwaardig is het grote verschil in opbrengst tussen de beide pre-emergencecombinaties chloor-IPC plus DMXD en propazin plus DMXD in het voordeel
van eerstgenoemde combinatie. Dat karsil het peengewas een gevoelige klap
kan geven blijkt uit de opbrengsten bij de vier trappen, toegepast na de opkomst.
Alleen de allerlaagste dosering gaf een opbrengst die kon wedijveren met
andere goede objecten. Hogere doseringen lagen + 30 % lager in opbrengst.
Te Sloten is dezelfde proef genomen als te Heemskerk. De resultaten waren
evenwel geheel anders en in alle opzichten onbevredigend vooral ten aanzien
van de onkruidbestrijding. Bij alle objecten vóór de opkomst ontwikkelde zich
later nog een zeer dichte onkruidvegetatie. Amiben was bij de pre-emergencebehandelingen de minst slechte maar toch was het ook hier nodig nog een
behandeling na de opkomst uit te voeren. Hiervoor is ter oriëntatie ook karsil
gebruikt. Zodoende is van het oorspronkelijke proefschema weinig meer overgebleven en hebben de opbrengstcijfers weinig of geen waarde voor een beoordeling van de afzonderlijke middelen.

137

14 LITERATUURONDERZOEK
Peen of wortel
Ten behoeve van het teeltonderzoek is nagegaan wat er in de laatste decennia
over dit gewas is gepubliceerd. In de Nederlandse vakliteratuur neemt de
wortel, zowel om verscheidenheid van onderwerpen als aan omvang van het
gepubliceerde een zeer bescheiden plaats in. Bijna de helft van het aantal
artikelen was gewijd aan de marktsituatie van het produkt. Een groot deel
van de weinige artikelen handelde over ziekte en onkruidbestrijding. De ziektebestrijding betreft voornamelijk de wortelvlieg en aaltjes.
Naast het rassenonderzoek vanwege het I.V.T. is alleen enig onderzoek verricht
over de vormingsomstandigheden van de wortel in verband met het carotinegehalte. Zowel deze onderzoekingen, als die in het buitenland hebben bevestigd,
dat de groeiomstandigheden een zeer grote invloed uitoefenen op de vorming
van de wortel. Er is nogal wat aandacht besteed aan de invloed van het plantverband op de produktie en de kwaliteit van het produkt, en aan de invloed
van de temperatuur en de bodemtoestand. Er is een gunstige werking van
structuurverbeterende middelen waargenomen, daar dit gewas hoge eisen stelt
aan de structuur en de waterhuishouding van de grond.
Voor zover er bemestingsonderzoek is verricht was dit voornamelijk beperkt
tot onderzoek van de minerale samenstelling of de werking van een der nevenelementen onder andere borium op de opbrengsten en de kwaliteit.
Hoewel peen vrijwel het gehele jaar door wordt gezaaid is er opvallend weinig
teeltonderzoek verricht. Deze teelt berust afgezien van ziekte en onkruidbestrijding vrijwel geheel op praktijkervaring. Gezien de aard van het produkt
en de teeltwijze is er tot nog toe blijkbaar weinig behoefte aan dergelijk onderzoek geweest.
Uit voedingsoogpunt vormt het carotinegehalte een van de meest gewaardeerde
eigenschappen van dit produkt. Van de groentegewassen heeft de wortel niet
alleen het hoogste carotinegehalte per eenheid vers produkt doch het steekt
ver boven dat van de meeste groentegewassen uit. Het gehalte van de jonge
wortel is laag. Het neemt tijdens de diktegroei toe en is gecorrelleerd met de
rijpingsgraad van de wortel. De snelheid in toename hangt in sterke mate af
van de groeiomstandigheden. Hierover is tamelijk wat onderzoek verricht.
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De groeiomstandigheden oefenen hun invloed op het verloop van het carotinegehalte uit via het vormingsgewicht:
primaire vegetatieve groei -L ~ diktegroei van de wortel (rijpingsgroei).
Er is enig onderzoek verricht om verliezen tijdens de bewaring door aantasting
en achteruitgang van de kwaliteit tegen te gaan. De eigenschap dat peen van
zichzelf „heet" is, zoals de praktijk dat noemt, speelt daarbij een belangrijke
rol. De oorzaak van het optreden van bitterheid blijkt naast de lage temperatuur mede een raseigenschap te zijn. Enkele onderzoekers hebben de invloed
van de bewaarduur op de voornaamste voedingsbestanddelen nagegaan. Ook
wordt aandacht besteed aan de houdbaarheid van het produkt dat voorverpakt
is ten behoeve van de detailhandel.
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